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 چکیده

مطشر  ششده  ر  هایپرسش این مقاله با هدف تبیین سیاست اوراسیایی ترکیه نوشته شده است. 

 ر منطقشه اوراسشیای  هاییروشاز: این کشور چه اهدافی را و از طریق چه  اندعبارتاین مقاله 

 ی  نبال نمو ه و چه  ستاور هایی  اشته است؟ اما پرس  اصشیی ننتشت کشه ایشن کششورمرکز

که  ولت  چگونه توانتته است به نتایجی قابل قبول  ست پیدا کند؟ ایده اصیی این نوشته ننتت

و ه و از ایشن رو، بشاز شرائط متاعدی برخور ار  المیییبینو  ایمنطقهترکیه  ر سه سطح میی، 

گشرش متاشاوت بهره الزم را ببر . ننکارا  ر سطح  اخیی با وجشو   و ن هاننا از کوشیده است ت

اولویشت  منافع میی و هاننسکوالر قومی و مذهبی  ر سیاست خارجی، اما نقطه مشترک هر  و 

 سشت  بخشی به اقتصا  و تقویت بخ  خصوصی بو ه و لذا  ر تعامل با کشورهای منطقه نیز با

کشه بشا  هاییکشدورتبا وجو  اختالف با ارمنتتان و  ایمنطقه.  ر سطح دانکر هبرتری برخور  

 واعد بشو ه ازبکتتان پی  نمده اما  ر مجموع نگاه  ولتمر ان سایر کشورها به ننکارا بتیار متش

 نیز شرائط چندان به زیان  ولت المیییبین.  ر سطح اندشدهروبرو  هاننکمتر با مشکیی از ناحیه 

ت یشتری نتشبات   ر نسیای مرکزی و قاقاز نبو ه است و از این رو، با فراغ بال بترکیه و اقدام

 .به ایران  ر این عرصه حضور یافته است
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 قدمهم

اسشیای مرکشزی بشا سیاست خارجی ترکیه  ر حدو  سه  هه اخیر نتشبت بشه منطقشه اور

 ستور کارهای متااوتی چون گتترش بازار تجاری، ناشوذ فرهنگیش ، قشومی و گشاه نیشز 

های مذهبی  نبال شده است.  ر  وره جن  سشر   ولشت ترکیشه  ر چشارچوا سیاسشت

و به عنوان عضوی از پیمان نظامی ناتو، از نقاط مهم مواجهه بشا  نمو میغربگرایانه عمل 

و مرزهای نن با این ابرقدرت، کمربند امنیتی و سد ناوذ بو  و بشه  اتحا  جماهیر شوروی

طور طبیعی با تجزیه اتحا  جماهیر شوروی، از اسشتقالل ایشن منشاطق اسشتقبال نمشو ه و 

کوشید تا از فضای جدید ایجا شده  ر مناطق قاقاز و نسیای مرکزی  ر جهشت اهشداف 

اگر چه  ر سی سشال گذششته رونشد  بر اری کند واقتصا ی، سیاسی و فرهنگی خو  بهره

نن را  ر مراحیی متااوت اما  ر مجموع، هم افزا تیقشی  توانمییکتانی را طی نکر ه اما 

گرایان، نمو  که با وجو  تحوالت  اخیی به ویژه  و  وره متاشاوت سشکوالرها و اسشالم

 تااوتی بنیا ین  ر این رابطه وجو  نداشته است.

ه تا جایی بو  که، حتی برخی تحیییگشران ماننشد ریرشار  اهمیت ناوذ ترکیه  ر منطق

انششد کشششمن از ترکیششه بششه عنششوان کییششد  ئوپیتیششا و قششدرت ارگانیششا منطقششه یششا  کر ه

(Cashman, 2013: 87) اندگرایان از چرخ  به شرق سخن گاته؛ و یا  ر  وره اسالم 

(Larrabee, 2011: 103) . نطقه بشه طشور عمشده  ر م المیییبیناگر چه بازیگران اصیی

های ، امشا نقش  قشدرتانشدبو هایاالت متحده امریکا، اتحا یه اروپا و فدراسیون روسشیه 

ای مانند ترکیه  ر این عرصه بتیار حتاس بو  و برای نینشده منطقشه و جمهشوری منطقه

 شو .اسالمی ایران حیاتی تیقی می

ر  ر قیمشرو گتشتر ه مهم این مقاله بررسی وضعیت ترکیشه  ر سشه  هشه اخیش متأله 

اوراسیایی بو ه و هدف نگارندگان  ر ننتت که سه  هه موفقیت ننکارا را  ر این عرصه 

 ر قبشال منطقشه  هایینگرشمهم مور  بررسی قرار  ا ه و روشن نمایند  ولت ترکیه چه 

را  ایمنطقشهاین اهداف و مقاصد  هاییروش اشته و چه اهدافی را  نبال نمو ه و با چه 

 اینکه چه  ستاور هایی  اشته است؟ ترمهم هااینال نمو ه و از  نب

اما پرس  اصیی ننتت که چگونه ترکیه توانتته است به نتایجی قابشل قبشول  سشت 

گیری از فضای جدید منطقه و خشرو  پیدا کند؟ نکته مهم ننتت که ترکیه  ر صد  بهره
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ی بو ه و  ر این رابطشه بشه نتشای  از انزوای محیطی، بدنبال ناوذ قومی، مذهبی، و اقتصا 

نن زیشا  بشو ه امشا توانتشته  هایمحدو یتمهمی  ست یافته است. اگر چه مشکالت و 

 خو  به نحو مناسبی استاا ه نماید. هایفرصتاست از 

طی حدو  سه  هه گذششته  ر سشه سشطح  ایده نگارندگان ننتت که  ولت ترکیه  ر

متاعدی برخور ار بو ه و از این رو، کوشیده است  از شرائط المیییبینو  ایمنطقهمیی، 

بهره الزم را ببر . ننکارا  ر سطح  اخیی با وجو   و نگرش متااوت سشکوالر  هاننتا از 

منافع میشی و اولویشت  هاننقومی و مذهبی  ر سیاست خارجی، اما نقطه مشترک هر  و 

ا کشورهای منطقشه نیشز بخشی به اقتصا  و تقویت بخ  خصوصی بو ه و لذا  ر تعامل ب

بشا وجشو  اخشتالف بشا ارمنتشتان و  ایمنطقشه.  ر سطح اندکر هبا  ست پرتری برخور  

که با ازبکتتان پی  نمده اما  ر مجموع نگاه  ولتمر ان سایر کششورها بشه  هاییکدورت

.  ر سشطح اندششدهو رروبش هشاننننکارا بتیار متاعد بو ه و کمتر بشا مششکیی از ناحیشه 

نیز شرائط چندان به زیان  ولت ترکیه و اقدامات   ر نسشیای مرکشزی و قاشاز  میییالبین

نبو ه است و از این رو، با فراغ بال بیشتری نتبت به ایران  ر این عرصشه حضشور یافتشه 

 است.

 ر مور  سیاست خارجی ترکیشه  ر حشوزه اوراسشیایی مقشاالت زیشا ی بشه زبانهشای 

 هشای وره عمشدتاًبه زبان فارسی منتشر شده است که خارجی از انگییتی تا ترکی و نیز 

را  ر بشر گرفتشه اسشت.  ر ایشن رابطشه  2010تا  1991ای بین  ه ساله یا حداکثر  و  هه

« سیاست خارجی  ولت عدالت و توسعه ترکیه  ر منطقه قاقاز جنشوبی»به مقاله  توانمی

 ر منطقه قاقشاز جنشوبی  نظری و عمیی سیاست خارجی ترکیه را هایجنبهاشاره کر  که 

تحییل نمو ه و این ایده را مطر  نمو ه که  ولت ترکیه  هه گذششته توانتشته بشا حشاکم 

اش را  ر کر ن  یشدگاهی واقشع نگشر و چندبعشدی  ر سیاسشت خشارجی خشو ، روابشط

مختیف با کشورهای منطقه قاقاز جنوبی توسعه  هشد و بشه گتشترش ناشوذ  ر  هایجنبه

 (.37: 1391)عطایی و  یگران،  این منطقه بپر از 

، «سیاسششت خششارجی ترکیششه  ر قاقششاز جنششوبی و منششافع ایششران و روسششیه» ر مقالششه 

نویتندگان با چند بعدی  انتتن رویکر  اسالم گرایان ترکیه بشه منطقشه، نن را  ر مقابشل 

 ترکیه  ر قاقاز، بشه  لیشل هایسیاست ننتت که هاننایران و روسیه  انتته و ایده اصیی 
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، سشب  بشه هشاننایران و روسیه و تحدید منشا فشع  ایمنطقهتأثیرگذاری متتقیم بر منافع 

وجو  نمدن تقابل منافع میشان ترکیشه بشا ایشران و روسشیه  ر قاقشاز جنشوبی ششده اسشت 

 (.137: 1394پیشه و  یگران، )فالحت

« یقدرت نشرم ترکیشه  ر نسشیای مرکشزی و قاقشاز جنشوب»ای  یگر با عنوان  ر مقاله

گیری از سشه عنصشر نویتندگان معتقدند که قدرت نرم و  یپیماسی عمومی ترکیه با بهره

تاثیرگذار  ر رقابشت  ایمنطقهزبان، تاریخ مشترک و اقتصا  خواهان تبدیل به یا قدرت 

بشو ه و  ر ایشن عرصشه  ر  و  هشه گذششته توانتشته بشه  ایمنطقشه هایقشدرتبا سشایر 

خو  تصویر مثبتی ایجا  نماید. از ایشن رو، ترکیشه  رصشد    ست یابد و از هاییموفقیت

خو  بشه  هاینگرشو  ها ان ، هاارزشمعرفتی فرهن  بومی و تعمیم  هایبنیانتحکیم 

فراسوی مرزهای جغرافیایی خو  است که  ر این ره گذر از  یپیماسی نرم و قدرت بهره 

 (.123: 1395نژا ، )گو رزی و معبو ی گیر می

مقاالت  یگری نیز وو   ار  و یا  ر برخی کتش  مربشوط بشه مطالعشات نسشیای البته 

 عمشدتاًترکیشه اختصشای یافتشه اسشت کشه  ایمنطقشهمرکزی و قاقاز مباحثی به سیاست 

مقطعی محدو  و یا یکی از  و حوزه قاقاز یا نسیای مرکزی و یا بعد خاصشی از روابشط 

 یگر نیز مقشاالتی ارائشه  هایزبانهمرنین، به  .اند ا هترکیه را مور  توجه قرار  ایمنطقه

اششاره خواهنشد کشر ، امشا ویژگشی  هاننشده که نگارندگان نیز  ر مباحث بعدی خو  به 

اصیی متن حاضر ننتت که موضوع را با یا نگرش ایرانی و  ر یا بازه سه  هه ای از 

انشدرکاران ایشن  مور  تحییل قرار  ا ه و  ر اختیشار کارشناسشان و  سشت 2019تا  1991

 . هدمیحوزه قرار 

اصشیی مقالشه یشا  ایدهروش پژوه  مور  استاا ه برای انجام این تحقیق و بررسی 

با استاا ه از مدل تحیییی برگرفته از  عمدتاًروش ترکیبی و مبتنی بر مدل تحیییی است و 

 Foreign Policy« )تحییشل سیاسشت خشارجی»بازاندیششی سشازه انگارانشه  ر مکتش  

Analysis متون تولید شده از سوی خبرگان سیاست خارجی ترکیه « تحییل مضمون»( و

اصشیی  هاییافته. برای ارائه متن و باشدمیو بویژه متخصصان حوزه مطالعات اوراسیایی 

کشالن سیاسشت  هشاینگرشاین تحقیق، کوش  خواهد شد تا با بحث  ر بشاره مبشانی و 
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ها و مشکالت نن را مطر  نمشو ه و  ر و فرصت هاروشخارجی ننکارا  ر قبال منطقه، 

 تحییل نماییم. ایمنطقهپایان نیز  ستاور های نن را  ر این قیمرو 
 

 مکتب تحلیل سیاست خارجی انگارانهمبانی نظری و مدل تحلیلی: بازخوانی سازه 

اگر چه برای بررسی سیاست خارجی یا  ولت  ر یا منطقه متحشول و  ر یشا  وره 

از یا نظریه بهره گرفت، اما  توانمیگوناگون، به  شواری  هاینشی فراز و  سی ساله با

از حیشث تحیییشی و تبیینشی  توانشدمیبرای تحییشل  هاییمدلاز ننجا که  اشتن مااهیم و 

متاعدت مهمی بنماید،  ر این بحث کوش  شده تا به طور کوتاه به تمهیدی برای ایشن 

ست خارجی بویژه زمشانی کشه قشرار اسشت از  رون مباحث سیا معموالًموضوع بیندیشم. 

 1950مور  بررسی قرار گیرند،  ر چارچوا مکت  تحییل سیاست خارجی کشه از  هشه 

.  ر ایشن رابطشه بشه گیرندمیمیال ی مطر  شده با نگاهی سازه انگارانه مور  تحییل قرار 

خییی اهمیت  ارند گاتمان و نق  بویژه از منظری سازه انگارانه  هایتئوری رسدمینظر 

و  ایمنطقشهو برای  رک و تحییل سیاست خارجی یا کشور و تعامالت نن بشا محشیط 

 بتیار به ما کما کند. تواندمی المیییبین

 هشاننو رفتارهشای  هابرنامشهاز منافع میی، اهداف،  ها ولتمعموالً سیاست خارجی 

نن تکشوین  هشایگاتمانو  . اما منافع میی، خو  از رهگذر هویشت  ولشتشو میتشکیل 

سیاست خارجی  ر هشر عصشر و  وره ای و  هایگاتمان. بر مبنای هویت  ولت، یابدمی

و قواعشد  ر یشا  هشاارزشو گاتمشان نظشامی از  نیندمیبه وجو   ایمنطقهنتبت به هر 

 اسشتچارچوا ماهومی زبانی است که بر شکل گیشری منشافع و انجشام رفتارهشا حشاکم 

(Larson, 1997: 7-8)  . ،ای تأثیری اساسی بر تکوین  ر هر  وره هاگاتماناز این نگاه

و شکل گیری سیاست خارجی یا کشور نتبت به یا موضوع یا منطقه یا حتی  ولشت 

  ارند.

سیاسشت  هشایبحثاما تئوری نق  بیشتر از حوزه عیوم اجتماعی گرفته ششده و  ر 

زیگران از جایگشاه و موقعیشت و کشن  خارجی مور  توجه قرار گرفته است و به  رک با

خو   ر جمع و  ر برابر  یگران اشاره  ار . این ماهوم نختت به عنوان یا رویکشر   ر 

مطالعه سیاست خارجی با اثر مهم هالتتی با عنوان تحییل سیاسشت خشارجی و سیاسشت 
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 ر ا راکات تصمیم گیرندگان  ر مشور  نقش   ولتششان  تأثیرمطر  شد، که بر  المیلبین

صحنه جهانی بر رفتار سیاست خارجی نن  ولت تأکید  اشت. از نگشاه او، ماهشوم نقش  

میی، تعریای است که  ولتمر ان از انواع تصمیمات، تعهدات، قواعد و اقدامات مناسش  

برای  ولتشان و وظایای که  ولتشان باید  ر ششرایط گونشاگون جغرافیشایی و موضشوعی 

 کوششندمی هشا ولتبه شانز ه نق  اشاره کر ه است کشه  بازی نماید، به عمل نورند. او

مهم مشور  توجشه او ششامل  هاینق خو  را  ر نن چارچوا ظاهر نمو ه و رفتار کنند. 

رهایی بخش ، عامشل ضشد  هایجنب نق  سنگر انقالا و نیروی رهایی بخ ، حامی 

دئولو یا و غیشره ،  ولت توسعه گرا،  ولت میانجی،  ولت ایایمنطقهامپریالیتت، رهبر 

 (. 98-108: 1372)هالتتی،  باشدمی

مهم نن برای بحشث سشاختار  هایقابییتاما رویکر  هالتتی از زمان خو  جیو بو  و 

کارگزار چندان مور  توجه قرار نگرفت بیکه استاا ه از نظریه نق  بیشتر  ر ارتباط با  –

است خارجی امریکا مور  توجه ، به ویژه بررسی سیالمیلبینساختاری روابط  هاینظریه

واقع شد.  ر  هه گذشته توجه جدیدی به تئوری نق  ایجا  شده کشه از کارهشای قبیشی 

متااوت است، زیرا بیشتر با رویکر  روانشناختی به تحییل سیاست خارجی ارتبشاط  ار . 

ننگونه که مکت  تحییل سیاست خارجی به طور فزاینده ای برای تحییل و  رک سیاست 

 المییشیبینقابل توجهی  ر عمیکر های  هایمحدو یتکه  ترکوچا های ولتجی خار

 ارند، مور  توجه قرار گرفته، نظریه نق  نیز جذابیت بیشتری پیدا کشر ه اسشت. تمرکشز 

، المییشیبین هایسیاسشتاین نظریه بر ا راکات تصمیم گیرندگان از نق   ولت خو   ر 

  هشدمیکششورها  ر عرصشه جهشانی را افشزای   فهم سیاست خارجی تعدا  بیششتری از

(Breuning ,2017:1-2.) 

مشترک  ر رابطه با نقش  و هشدف  هایفهمو  ها یدگاها راکات از نق  میی شامل 

اسشت کشه  المییشیبینواقعی  ولت خو  به عنشوان یشا مجموعشه اجتمشاعی  ر عرصشه 

ست متعارض باشند محصول تاریخ، خاطرات و اجتماعی شدن است. این عوامل ممکن ا

از نقش  میشی بشه یشا  رک  هشاا راکاما بیشتر موار  سازگاری  ارند. از نگاه هیمانس، 

فر ی از هویت  ولت و احتاس  از اینکه یا میت به  نبال چیتشت و  ر مقایتشه بشا 

و جایگاه  بشه طشور طبیعشی  خواهدمیبه طور طبیعی چه  المیییبین یگران  ر عرصه 
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یا تمایزی میان اندیشمندان امریکا و اروپا  ر ایشن  . (Hymans, 2006: 18) کجاست

ما ی و شناختی به عنوان عوامل  هایکیایتکه  سته اول بر اهمیت  شو میرابطه مطر  

بشا بکشارگیری یشا  هشا ومیمیی تمرکز  ارند و  هاینق تعیین کننده  ر شکل  هی به 

بشر  مشثثربشه  الیشل  هانق  هاننر رویکر  بر ساختی بر اهمیت تعامالت اجتماعی که  

کشه جشدا از عوامشل  انشدمتاق. با وجو  این اما همگی بر این امشر نمایندمیتاکید  هااقدام

، ایشن  هنشدمیمیی را ششکل  هاینق ، که ا راکات از هاتواناییو  هاهویت اخیی مانند 

 . (Ifantis, 2015: 12) گیرندمیا راکات  ر واکن  به انتظارات  یگران شکل 

سیاست خارجی یا کشور را فراتر از مبشاحثی ماننشد  توانمیاز مجموعه این بحث 

صرف منافع میی، تهدیدات، محیط، قدرت، اتحشا  موازنشه و یشا رویکر هشای همکشاری 

 هشایگاتمان ر چشارچوا  رک از هویشت میشی،  عمدتاً، هاهمگراییجویانه و نها ها و 

و ا راکات  ولتمر ان به نق   ولشت  هانگرشای، هحاکم بر سیاست خارجی  ر هر  ور

 های اعیشهبا نگاه به و تاتیراز هویشت تشاریخی، وضشعیت موجشو  میشی،  طبعاًخو  که 

محشیط بشه ایشن نقش   رک و  هشایواکن کشور شکل گرفته، و  هایقابییتعقیدتی، و 

زاری و  ر یشا تعامشل کشارگ هشانق تحییل و تبیشین نمشو . بشر ایشن اسشاس، ا راک از 

و نتای  سیاست  یابدمیو فشارهای نن ماهوم  هافرصتساختاری و  ر تعامل با محیط و 

خواهد بو . مدل تحیییی زیر این  مثثرخارجی نیز بر تعدیل و تطبیق رویکر های هویتی 

 . هدمیوضعیت را نشان 

ا راک  ولتمشر ان از  ←سیاست خشارجی  هایگاتمان ←بر اشت از هویت  ولت 

 ←ولت نق   

و رفتارهشای سیاسشت  هابرنامشهاهشداف،  ←کشور  هایاولویتتعریف منافع میی و 

 ایمنطقهخارجی  ر محیط 
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موجشو   ر مکتش  تحییشل سیاسشت  هایمثلاشهاین مدل تحیییی بر اسشاس ترکیش  

و بشر اسشاس نن، بر اششت نخبگشان یشا  اندشدهخارجی با نگرشی سازه انگارانه تنظیم 

و عناصشر ششکل  هنشده بشه  هامثلاهلت خو   ر هر عصری به تولید جامعه از هویت  و

سیاسشت خشارجی  هشایگاتمانگاتمان اصیی  ر سیاست خارجی و یا و باز اندیششی  ر 

و ا راک  ولتمر ان از نق   ولت خو   ر چشارچوا  هابر اشتو  شو میگذشته منجر 

اهشداف،  طبعاًتیار  ار  و کشور اهمیت ب هایاولویتنن گاتمان  ر تعریف منافع میی و 

 تنظیم خواهد کر . ایمنطقهو رفتارهای سیاست خارجی را  ر محیط  هابرنامه

 

 ای ترکیهمنافع ملی و اهداف منطقه

قاقاز ونسیای مرکزی برای ترکیه یا فرصت مهم ایجشا  نمشو  و  هایجمهوریاستقالل 

وضشعیت جدیشد اسشتاا ه   ولت ننکارا با اهداف سیاسی گتتر ه تالش نمو  تشا از ایشن

نماید و  ر راستای گتترش ناوذ اقتصا ی و فرهنگی خو  بشه همکشاری بشا کششورهای 

های خو  را متتقر و فعال نمایشد. جدید روی نور ، همرنین کوشیده است تا ساارتخانه

 ار تشاریخی ولشی اصول و اهداف سیاست خارجی سنتی ترکیه، تضمین منافع میی ریشه
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، تأمین و حاظ منابع خارجی الزم برای تأمین توسشعه و  فشاع میشی از رو به سوی نینده

طریق برقراری  ولت و متحدین جدید، حاظ و تحکیم موقعیت ترکیه  ر جهان معاصشر 

گزاران جمهوری ترکیه، سیاست نگرش به غرا به عنشوان است. با عنایت به فیتاه بنیان

تشأثیر قشرار  ا ، را  ر منطقه تحتگیری سیاست خارجی ترکیه اصل اول کمالیتم، موضع

ای که پس از جن   وم جهانی، منطقه خاورمیانشه  ر  رجشه  وم اهمیشت بشرای به گونه

بشه طشور کیشی اصششول  (.115-116: 1379سیاست خارجی ترکیه قرار گرفته بو  )فولر، 

سیاسشتی چندبعشدی و  تشوانمیسیاسشت خشارجی ترکیشه را به ویشژه  ر  و  هشه اخیشر 

ن، با اولویت منافع اقتصا ی و فعال شدن  یپیماسی اقتصشا ی بشه ویشژه  ر بخشش  متواز

انشر ی و انتقشال خطشوط لوله از خاک ترکیه، و برخشور ار از قشدرت نشرم و  یپیماسشی 

 (. 44-45 :1394فرهنگی  انتت )فالحت پیشه و  یگران، 

خشو  را  ر حشوزه ای، ننکارا اهداف و اصول خای از نگاه یکی از تحیییگران ترکیه

سشازی  ر ایشن کششورها اسشت،  نبشال سیاست خارجی  ر منطقشه کشه کمشا بشه  ولت

المیل؛ نماید؛ حمایت از اصالحات سیاسی و اقتصا ی؛ افزای  همگرایی با جامعه بینمی

به طور کیی هشدف اصشیی (. 15: 1383ی، و ایجا  و توسعه روابط  وجانبه است )نکینج

ین امنیت، ثبات، صیح و رفاه ترکیه  ر منطقه و ایجا  ششرایط سیاست خارجی ترکیه، تأم

ها و تأمین نیروی انتانی است. سیاست اصیی ترکیه نتبت به الزم برای توسعه همکاری

های غشرا بشر ایجشا  اصشالحات یافته  ر چارچوا سیاسشتهای تازه استقاللجمهوری

سازی و حمایشت د  ولتسیاسی، اقتصا ی، حاظ ثبات سیاسی و اقتصا ی، کما به رون

المییشی و ارائشه متشیرهای وقاه منابع عظیم انر ی منطقه به بازارهای بینونقل بیاز حمل

جایگزین  ر صورت لزوم متمرکز بو ه است.  ر مجموع سیاست جدید ترکیه نتبت بشه 

 منطقه نسیای مرکزی  ارای چند ویژگی اصیی است:

های بزرگ؛ فدراسیون روسیه،  یگر قدرت الف. ایجا  توازن روابط خو   ر منطقه با

 جمهوری اسالمی ایران، چین، هند و پاکتتان؛

 های سیاسی به منظور ایجا  ثبات و امنیت  ر منطقه؛ا. فعالیت

 ونقل. . تتهیل روابط انر ی، به ویژه  ر رابطه با متیرهای حمل
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وان  ر مشوار  زیشر تاز سوی  یگر، به طور کیی اهداف ترکیه  ر منطقه اوراسیا را می

 برشمر :

 گتترش ناوذ  ر نسیای مرکزی و قاقاز و یافتن جایگاه مناس   ر منطقه؛ یک.

ارائه الگوی حکومت غیرمذهبی به عنوان تنها نظام حکومتی مطیوا بر جانشینی  دو.

 نظام کمونیتتی  ر منطقه؛

رک زبشان )از میییشون تش 200ترکیتم و تشکیل اتحا  بزرگ میان ارائه اندیشه پان سه.

 جزیره بالکان(؛غرا چین و نسیای مرکزی تا انتهای شبه

 ایاای نق  پل ارتباطی بین غرا و منطقه؛ چهار.

 باغ؛ممانعت از شکتت جمهوری نذربایجان  ر جن  با ارمنتتان  ر بحران قره پنج.

 جیوگیری از گتترش بنیا گرایی اسالمی و تاکر انقالبی  ر منطقه؛ و شش.

های اقتصا ی مشالی و فنشی  ر جهشت ناشوذ  ر کششورهای منطقشه ه کماارائ هفت.

 (.137: 1388نژا ، )نقدی

 

 ترکیه در منطقه هایامکانو  هافرصت

میییشار   الر تولیشد  700ترکیه امروز کشوری ست با اقتصا ی توسعه یافته کشه بشا بشی  

 2017 ر سشال  ناخالص  اخیی  ر سال، رتبه نوز هم را از نظر تولیشد ناخشالص  اخیشی

 اشته است. نمارهای جهانی این کشور را توسعه یافته و  ر شمار بیتت کششور صشنعتی 

بشه عنشوان  المییشیبینو نها های مالی و اعتباری  مثستات. اقتصا  ترکیه از نگاه  انندمی

شو . ترکیه از لحاظ وضعیت اقتصشا ی رتبشه یا بازار نوظهور و رو به رشد ارزیابی می

میییار   457بالغ بر . ترکیه به لحاظ بدهی خارجی با رقمیرو میروپا به شمار ششم  ر ا

جهان قشرار  ار .  22های خارجی  ر رتبه  نیا و به لحاظ جذا سرمایه 28 الر  ر رتبه 

میییار   الر سرمایه خارجی جذا کر ه و  ر هشت  11بالغ بر  2017این کشور  ر سال 

میییششار   الر سششرمایه خششارجی شششده اسششت  7ذا نیششز موفششق بششه جشش 2018ماهششه سششال 

(https://ed.mfa.ir/portal/newsview/30822/1398.)  ،ایششن  تششوانمیاز ایششن رو

 ایمنطقهکشور را برخور ار از وضعیت  اخیی مناسبی برای  ر پی  گرفتن یا سیاست 

 قی کر .فعال تی

https://ed.mfa.ir/portal/newsview/30822/1398
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هشای اقتصشا ی های ائتالفی ا اره شد و با بحرانبا حکومت 1990این کشور  ر  هه 

شد. با روی کار نمدن حزا عدالت و توسشعه  ر ترکیشه، سیاسشت  2000های وار  سال

امریکا بشه متحشدهخارجی  وباره به سمت نسیای میانه و قاقاز کشیده شد. با ورو  ایاالت

طقه )فدراسیون روسیه، چین، جمهوری اسشالمی ایشران و ترکیشه( منطقه بازیگران مهم من

که نات و گشاز منطقشه  ر  1995اقتصا ی شدند. از سال -وار   رگیری و رقابت سیاسی

رفت که این امریکا قرار گرفت، از طریق ترکیه به بازارهای جهانی میمتحدهاختیار ایاالت

مخششوانی  اشششت. ایششن همششاهنگی متششأله بششه طششور کامششل بششا منششافع ترکیششه  ر منطقششه ه

امریکا و ترکیه باعث شد، فدراسیون روسیه کشورهای منطقشه را، جانبشداران متحدهایاالت

بشر امریکا ببیند. ننکارا  ر منطقه برای گتترش ناوذ خو  عالوهمتحدهو متعهدان به ایاالت

ه گتشتر ه های فرهنگی  ر قال  یا برنامهای اقتصا ی، امنیتی و سیاسی از روشروش

 یپیماسی فرهنگی بهره بر . ارائه بورس تحصییی به  انشجویان منطقه و ایجا  مدارس و 

های ترکیه بو ه است. هم اینشا روش ترینمهمها برای تحصیل جوانان منطقه از  انشگاه

 ,Cashman) های ترکیه  ر منطقه حضشور  ارنشدالتحصیالن  انشگاههزاران نار از فارغ

هزار  انششجو از منطقشه  ر ترکیشه و وجشو   15کینجی به تحصیل بی  از . ن(94 :2013

کنشد )نکینجشی، اششاره می 1383مرکز نموزشی ترکیه ای  ر منطقشه تشا سشال  100حدو  

1383 :17.) 

ا امه  هاجمهوریترکیه با  و روش رسمی و غیررسمی به گتترش ناوذ خو   ر این 

افتتا  مشدارس و مراکشز نموزششی پر اخشت و   ا . برای  ستیابی به اهداف مور  نظر به

امکانات الزم جهت ا امه تحصیل  انشجویان این کشورها را  ر ترکیه فراهم ساخت.  ر 

های ترکیه نظیشر ننکشارا، اسشتانبول، این خصوی عقد قرار ا های همکاری بین  انشگاه

بنیا هشا و هشای نسشیای مرکشزی نغشاز ششد. های جمهوریا ه، مرمره، غازی، با  انششگاه

های متعد  از قبیل بنیا  نموزشی ترکیه، بنیا  ا بیات ترک، بنیشا  نمشوزش میشی و سازمان

های عیمی و بنیشا  فرهنش  و نمشوزش، نقش  اساسشی  ر القشای سیاسشت بنیا  پژوه 

های نسشیای مرکشزی  اششته و  ارنشد. بشه عنشوان مثشال بنیشا  نموزشی ترکیه به جمهوری

از مدارسی که قشرار بشو  از سشوی ترکیشه  ر بشاکو و بیششکا  نموزشی میی، به هر کدام

هشایی را هزار  الر کما مشالی کشر . بعضشی از بنیا هشا کنارانس 100احداث شو  مبیغ 
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ترتی   ا ند و از این راه سیاست نموزشی ترکیه را به خار  از مرزهای نن کشاندند.  ر 

وی نق  مهمشششی  اشتنششد.  اهلل گولشن و جمشاعتگتترش سیاست نموزشی ترکیه، فتح

های خو  توفیق یابد. انجمن گولن  ر وی توانتت بشا تیایق نموزش و تجارت  ر برنامه

و  500گذاری نموزششی کشر ه اسشت و مشدارس نن بشه کشور جهان سشرمایه 50بی  از 

ها وی به ش  رسیده است. به گاته متشئولین ایشن مشدارس، فرزنشدان ر سشای  انشگاه

یی مانند قزاقتتان، قرقیزسشتان، و ترکمنتشتان و فرزنشدان وزرای ایشن جمهوری کشورها

 ر قزاقتشتان،  انششگاه  1991. ترکیشه  ر سشال انشدکر هکشور  ر این مشدارس تحصشیل 

المییی قزاق ترک )خواجه احمد یتوی( را  ر شهر ترکتتان تأسشیس نمشو  کشه هشم بین

انششگاه  یگشری بنشام سشییمان نماید. همرنشین   انشجو  ر نن تحصیل می 3500اکنون 

التحصیالن این تأسیس شد. فارغ 1996 میرل از سوی ر سای جمهور  و کشور  ر سال 

ششوند. از سشال های خصوصی مشغول به کار میها و شرکتها، بانا انشگاه  ر مثسته

های حدو  سه هزار  انشجو از قزاقتتان برای تحصشیل  ر  انششگاه 2002تا سال  1992

های ه این کشور اعزام شدند و حدو  هزار  انشجو از ترکیشه  ر بهتشرین  انششگاهترکیه ب

قزاقتتان از قبیل  انشگاه نبای، فارابی و قزاقتتان جنشوبی مششغول بشه تحصشیل ششدند. 

گیرنشد )عابشدینی،  انشجویان  ر بدو ورو  به مدت یکتال زبانی ترکی و روسی فشرا می

طقه از ابزارهای گوناگونی چشون سشازمان تیکشا، اکشو، (. ترکیه برای ناوذ  ر من12: 1384

احمششر ترکیششه، های  ریای سیاه، سازمان کشورهای تشرک زبشان هشاللسازمان همکاری

 وزارتالمییشی های ن انشس توسشعه و همکشاری بینوزارت  یپیماسی اجتماعی، سازمان

، «ونس امششرهیشش» بنیشا امورخارجه، تیویزیون میی ترکیشه، وزارت فرهنش  و توریتشت، 

 ها، نها های مدنی، مطبوعشات و سشایر بشازیگران بهره گرفته است.بنیا ها و  انشگاه
 

 و مشکالت ترکیه هامحدودیت

های مهمی برای برقراری روابط بشا کششورهای قاقشاز و ها و قابییتاگرچه ترکیه فرصت

های و محشدو یت نسیای مرکزی  اشته و  ار  اما بایتتی  ریافت که ننکارا با مششکالت

های ننکشارا را محشدو یت ترینمهممهمی نیز روبرو است. استیان الرابی از مثسته رند 

هشای های سیاسی، بیشزاری  ولتهای مالی و اقتصا ی، ناهمخوانی مدلشامل محدو یت
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, Larrabee انشد )منطقه از نگرش پدرساالری و ناوذ فدراسشیون روسشیه  ر منطقشه می

ترکیه  1991ره  نیزخان استا   انشگاه تراکیا معتقد است که،  ر سپتامبر (. ایم105: 2011

 و هیأت به کششورهای منطقشه فرسشتا  و یشا  تر قیق هایگیریتصمیمبرای ارزیابی و 

 ولشت تشازه  15نور ه شد،  قبالًطور که ت و  یپیماسی فعال را نغاز نمو  و همانسیاس

قول همکاری  ا ، فدراسیون روسیه  ر مقابل او  هاننتأسیس را به رسمیت شناخت و به 

قرار گرفت و ترکیه سعی نمو  با کاه  ناوذ فدراسیون روسیه  ر میان کششورهای تشازه 

یافته منطقه ناوذ نماید. اما از نن جایی که ترکیه بدون طر  و برنامه وار  این کار استقالل

 .شده  ر شرایط سختی قرارگرفتشد  ر میان کشورهای گاته

تشورانی مشتهم  هایسیاسشت ر طول این مدت ترکیه را به پیشروی از  ها ولتبرخی 

 هشاترکبشر ششعارهایی کشه ها  ر  اخشل ترکیشه مبنینمو ند و با گتشترش برخشی گاتشه

به نوعی به این « قرن ترک 21قرن »یا « از ن ریاتیا تا  یوار چین،  نیای ترک»: گویندمی

میده بو  که با نا یده گشرفتن فدراسشیون روسشیه  ر ایشن اتهامات ترغی  شدند. ترکیه فه

بششا کشششورهای منطقششه وار  همکششاری شششو ، زیششرا  ایزمینششه ر هششی   توانششدنمیمنطقششه 

مانده از اتحا  جماهیر شوروی اکنشون باعشث ششده باقی میاقتصا ی و نظا هایوابتتگی

و . ضشمن اینکشه قشدرت منطقشه ششناخته شش ترینمهمبو  که فدراسیون روسیه به عنوان 

، بشارزترین  یدنشدنمی« به عنوان مدل»برخی از این کشورها از جمیه قزاقتتان، ترکیه را 

بشو  کشه  ر نن  1992سشال  ر « ترک زبان های ولتنشتت سران »نمونه  ر این زمینه، 

ترکیه و راهکارهایی که برای منطقه ارائه نمشو ، نششکار بشو .  هایسیاستناممکن بو ن 

 کر نشدمیکننده  ر نشتت به زبان روسی صحبت ن است که بیشتر سران شرکتقابل بیا

 اشت  هاطر ترکیه که سعی  ر خار  نگاه  اشتن فدراسیون روسیه از  هایسیاستو با 

ت کر ند. با پیشنها  سییمان  میرل  ر مور  کاه  ناوذ روبل فدراسیون روسشیه مخالف

ز و نات بدون گذشتن از فدراسشیون روسشیه مخالات شد، طر  اوزال، عبور خط لوله گا

مانشد. ایشن  نتیجهبیو گذر از ترکیه، با هشدارهای فدراسیون روسیه به کشورهای منطقه 

نا رست کتانی بو   هایارزیابیو شاید  لیل نن  نشتت هی  منافعی برای ترکیه نداشت

 . (Denizhan, 2010: 3-4) که متائل را مور  بررسی قرار  ا ه بو ند
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سیاست ترکیه  ر منطقه  ر سطو  مختیف با چال  مواجه است. این عوامل موج  

شده است که ترکیه نتواند به سرعت به اهداف خو  نز یا شو  به عبارتی منابع متضشا  

ها های نن را باال بر ه است که به طور عمیی ترکای هزینههای ترکیه به اندازهبا سیاست

نشششینی ها مجبششور بشه عق اختششه و  ر برخشی صشحنههای خشو  پر بشه تعشدیل سیاسششت

نمشاییم. نختشت ساز را  ر چند سطح بررسی میاند.  ر زیر منابع چال استراتژیا شده

های قومی غیرتشرک بشا سیاسشت فرهنگشی و باید به مخالات سه کشور غیرترک و اقییت

سشه کششور: قومی ترکیه اشاره نمو .  ر منطقشه نسشیای مرکشزی و قاقشاز از نظشر زبشانی 

ارمنتتان، گرجتتان و تاجیکتتان و همرنین اقییت قومی روس که  ر بیشتر کششورهای 

منطقه ساکن هتتند، نه تنها جزء خانوا ه زبان ترکی نیتتند، بیکه گتشترش زبشان ترکشی، 

یکدست شدن قواعد نن  ر منطقه و تبدیل شدن ننان به یا هویت مشخص و تأثیرگذار 

 گیرند. انند و  ر نقطه مقابل نن قرار میابع هویتی خو  میرا متضا  با منافع و من

ششیا و کانتشو  ر کیان ، نین نششین سشینهای ترکچین نیز به عیت  اششتن اسشتان

گرایی همتایگی کشورهای قزاقتتان و قرقیزسشتان از لحشاظ امنیتشی از تبییغشات هویشت

جو یشت یشا اتحا یشه بشا اعشالم مو 2001ترکیه ناخرسند است. مقامات چینی  ر سشال 

طیبانشه  ر هشای تجزیهبخ  ترکتتان ششرقی و افشزای  فعالیتموسوم به سازمان نزا ی

هشای هشا ششد، نتشبت بشه فعالیتکیان  کشه منجشر بشه اعشدام تعشدا ی از نناستان سین

تر شدند. بشه خصشوی زمشانی کشه، ترکیتتی ترکیه  ر قاقاز و نسیای مرکزی حتاسپان

سشاز  کیشه پیشروز بششو  و یشا قشدرت بگیشر  چشین را نگشران میگشرا  ر تراحزاا میی

(Cashman, 2013: 92) . 

پان ترکیتتی ترکیه از  ریای ن ریاتیا تا ایالشت سشینکیان  چشین را  ر  هایسیاست

گیر ، لذا طبیعی است که پکن نتبت به اهداف ترکیه  ر منطقه بشدت بدبین باشد. برمی

هشای ن خشو  را چنشدان  خیشل  ر مناقششه جمهوری ر این راستا نیشز بشرغم اینکشه چشی

 اند، ولی بشه خشوبی بشه ایشن نکتشه نگشاه اسشت کشه موفقیشت نذربایجان و ارمنتتان نمی

هشای ناشوذ ترکیشه  ر منطقشه کننده راهجمهوری نذربایجان  ر جن  با ارمنتشتان تتشهیل

امنیتی چین  نسیای مرکزی بو ه است که  ر نهایت باعث تهدید منابع اقتصا ی سیاسی و

رسد که پکن عالقه چندانی به حل کشمک  بشه ناشع خواهد شد. پس طبیعی به نظر می
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جمهوری نذربایجان نداشته باشد و حداقل خواهان تشداوم کششمک  بشرای ممانعشت از 

گرایی ترکیه از طریق پل ارتباطی جمهوری نذربایجان شو . بشه های ترکاستمرار سیاست

سازان راهبر های فرهنگشی ترکیشه  ر منطقشه محتشوا ال هر حال، چین هم یکی از چ

 شو .می

توان گات با گذشت حدو  سه  هشه های ترکیه چنین می ر مجموع  ر مور  چال 

از تجزیه اتحا  جماهیر شوروی، انتظارت اولیشه ترکیشه  ربشاره توسشعه ناشوذ  ر نسشیای 

ل مختیف هنوز موفق به مرکزی و قاقاز جنوبی محقق نگر یده است و این کشور به  الی

تر نشده است. بولنشت اراس محقشق مششهور ترکیشه مششاور تحقق استراتژی برا ر بزرگ

احمد  او اغیو وزیر امورخارجشه معتقشد اسشت مششکالت سشاختاری منجشر بشه ناکشامی 

: Bulent Arasهای ترکیششه  ر قبششال سششه کشششور قاقششاز جنششوبی شششده اسششت )سیاسششت

2001/05.) 

حضور ترکیه را  ر منطقه چندان هشم بشی مششکل و بشی  ر  سشر  توانمیاز این رو 

 ر میشان  هابشدبینیمیان  و کشور ترکیه و ارمنتتان تشا برخشی  هایخصومتندانتت. از 

روسیه و نگرانی نن از حضور و ناشوذ  هایرقابتمقامات  ولتی  ر نسیای مرکزی و نیز 

، امشا بخش  خصوصشی قدرتمنشد ایشن اندساختهروسیه، شرائط را برای ترکیه محدو  تر 

غرا نتبت به نن و نگرش کالن  ولتمر ان منطقشه بشه  هایسیاستکشور، متاعد بو ن 

این کشور که  ر مجموع چندان منقی نیتت، شرائط را به نتبت کشورهای  یگر متاعد 

 ساخته است.
 

 دستاوردها و نتایج

 سشتاور های نن را  ر  و حشوزه  نتشوامیو اقدامات ترکیه  هابرنامهبا توجه به اهداف و 

رتبشه  تشوانمیاصیی فرهنگی و اقتصا ی مور  توجه قرار  ا . اگر چه  ر حوزه اقتصا ی 

میییار   الر مبا الت ساالنه را مثشال ز  امشا  16سوم  ر تجارت و سرمایه گذاری و رقم 

 هافعالیتم  ر  ر حوزه فرهنگی این موضوع  شوار تر است. البته این به معنای ابها طبعاً

و  ستاور های فرهنگی نیتت، بیکه وجو  بی  از یکصد مدرسشه ترکیشه  ر کششورهای 

  ستاور  مهمی برای ننکارا ئدانتت. توانمیمنطقه و  ه  انشگاه را 
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و تشالش   هدمیزمانی انجام  هایپروسهفرهنگی خو  را  ر قال   هایفعالیتترکیه 

ی به اهداف سیاسی و فرهنگشی خشو  برسشد.  ر ایشن  ر فرایندی پیریده و طوالن کندمی

زمینه برخی اهداف  را عمییاتی ساخته و نتبت به برخی  یگشر از اهشداف خشو  زمینشه 

منطشق خشو  را همشه فهشم  کنشدمی، و یا حداقل  ر حوزه گاتمانی، تشالش کندمیسازی 

ن، ایجا  پشول وزارت خانه کشورهای ترک زبا تأسیسنن تبییغ برای  هاینمونهنماید. از 

نموزش و پرورش کششورهای تشرک زبشان، تششکیل  تأسیسواحد کشورهای ترک زبان، 

نام بر . البته  ر برخی موار  اقداماتی جشدی  توانمیانجمن روزنامه نگاران ترک زبان را 

صورت گرفته است برای نمونه  ر مور  کمیته تدوین  ستور زبان ترکی همه فهم بشرای 

انجمشن  هشا هکناراین نها ها   ر. نمایدمیشده و فعالیت  تأسیسه ک هاستسالکشورها، 

که با  هاستسال ر حوزه فرهن ،  ایمنطقهو نها  فرهنگی  ر راستای تقویت همگرایی 

قابل توجهی را  ر  تأثیرو  نمایدمیمنطقه فعالیت  های ولتحمایت  ولت ترکیه و حتی 

 .اندگذاشته شناخت بنیا های مشترک فرهنگی منطقه برجای

ای  ر بتیاری از کشورهای منطقه  ار  و سالهاسشت کشه ترکیه حضور پررن  رسانه

نسیای مرکشزی سشازمان  ا ه و از نذربایجشان  ر  هایجمهوریفعّالیت گتتر های را  ر 

اویغورنشین سشین کیانش   ر  منطقهغرا  ریای مازندران تا جمهوری مغولتتان و حتّی 

های  یشداری، خو  را توسشعه  ا ه اسشت. هشر یشا از رسشانهغرا چین، ناوذ فرهنگی 

بشه  تشوانمی ارند.  ر این رابطشه  هایینمایندگیشنیداری و مکتوا این کشور  ر منطقه 

ای مختیف این کشور  ر قاقاز جنوبی و نسیای مرکشزی اششاره خبری و رسانه هایحوزه

جشدی  ارنشد.  تشأثیر م کر  که تحوالت منطقه را پوشش   ا ه و بشر افکشار عمشومی مشر

های متعد  شبکه تیویزیونی  ولتی ترکیه بویژه شبکه تیویزیونی تی.نر.تی ترکیشه از کانال

های هاتگانه این شبکه است هشر . تی که یکی از کانالنر. تورکتیطریق کانال موسوم به 

های خو  را برای مشر م منطقشه، همزمشان بشا ترکیشه روز عصر به مدت سه ساعت برنامه

کنشد. ایشن ششتبکه بشه زبانهشای کششورهای ازبکتشتان، قزاقتشتان، قرقیزسشتان، خ  میپ

 (.78: 1397)رنجک ،  کندمیترکمنتتان، ونذربایجان برنامه پخ  

 ر حوزه نموزشی ننکارا توانتته است  ستاور های جال  توجهی  اششته باششد. بشه 

نار  ر  9000 ی بی  از میال 2013عنوان مثال، بر اساس برخی گزارشات،  ر پایان سال 
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اند. از امتیازهای اصیی ایشن شبکه مدارس ترکی ثبات  ر قرقیزستان  ر حال تحصیل بو ه

مدارس  ر مقایته با مدارس محیی؛ تأکید بر نموزش زبان انگییتی و عیوم پایشه اسشت. 

المییشی فیزیشا بشه نماینشدگی از شش  ناشر  ر المپیشا  بین 2012برای نمونشه  ر سشال 

نار از ننان از مدارس ترکی ثبات بو ند.  ر مدارس ثبات؛  5ستان شرکت کر ند که قرقیز

توان انکار کر  که سطح نمشوزش های ترکی و انگییتی است. نمیروش تدریس به زبان

نمشوزانی المییی است. عمدتاً  ان  ر این مدارس بتیار باال و مطابق با استاندار های بین

رقیزستان  ر این مدرس مشغول به تحصیل هتتند زیرا ششهریه های ثروتمند قاز خانوا ه

اهلل گشولن نن بتیار باال است. امروزه شبکه مدارس ترکی ثبشات کشه توسشط پیشروان فشتح

اند.  ر این مدارس  روس اند محبوبیت خاصی میان مر م قرقیزستان پیداکر هشدهتأسیس

نوعی تعیشیم  ینشی ن بشهشو . هرچند مشخص است کشه  انش  نمشوزا ینی تدریس نمی

 های واتطرفداران گولن  ر ترکیه،  ولت ار وغان به  2016 ارند. بعد از کو تای سال 

نسیای مرکزی و قاقاز فشار نور  تا این مشدارس را  ر اختیشار  ولشت ایشن کششور قشرار 

تشوافقی بشر اسشر ا اره ایشن  ظشاهراًوجو   اشت، اما  هاییمقاومت هند. اگر چه  ر ابتدا 

 تضمین شو . هانندارس ایجا  شد تا تداوم فعالیت م

سشت.  ن ینشی  هایسشت یگر  یپیما سی فرهنگی ترکیه، مرتبط با سیا  حوزهیکی از 

کشه نهشا ی  ولتشی و وابتشته بشه « سازمان امور  یانشت»تمام فعّالیت های  ینی از سوی 

خالشت  ولشت  ر . با اینکه  ر قانون اساسی ترکیشه  شو مینختت وزیری است، انجام 

 ینی خو  را از طریشق  هایسیاستامور  ینی منع شده امّا  ولت با تأسیس این سازمان، 

 یگر سازمان امشور  یانشت اسشت  هایاقدام. اعزام مبیّغ و مدرّس  ینی از کندمینن اجرا 

(. این سازمان با احداث متاجد بزرگ  ر کشورهای منطقشه و نیشز 79: 1397)رنجک ، 

 ینی  ر میان مر م منطقه  هایاندیشهزیا ی بر افکار و  تأثیرگی  ینی توانتته مراکز فرهن

  اشته باشد.

 ر حوزه اقتصا ی و تجاری ننکارها توانتته بشه  سشتاور های مهمشی برسشد. اکنشون 

و بر اساس نمارهای  باشدمیترکیه از شرکای خارجی عمده بتیاری از کشورهای منطقه 

ار   الر مبا له تجاری  ر رتبه سوم پس از چین و روسیه قرار مییی 6با حدو   2018سال 

و ارزش  رسشدمیمیییار   الر  15نن  ر منطقه به  هایشرکت ار  حجم سرمایه گذاری 
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میییشار   86پیمانکشاری ترکیشه  ر منطقشه از  هایشرکتانجام شده توسط  هایپرو هکل 

 کننشدمیای  ر منطقشه فعالیشت هشزار ششرکت ترکیشه 4 الر فراتر رفته است. نز یا بشه 

(http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-relations-with-central-asian-

republics.en.mfa). 
کشورهای ششورای تشرک ،  ر جریان نمایشگاه کاالهای 2018 ر اواسط  سامبر سال 

میییشار   الر  85های ترکیشه  ر منطقشه از  ر عشق نبا ، گزارش شد که سشرمایه گشذاری

 هشاننهای چینی که بیشتر فراتر رفته است. قابل توجه است که کل میزان سرمایه گذاری

ششو   ر بخ  سوخت و انر ی قزاقتتان متمرکز اسشت، همشین مقشدار تخمشین ز ه می

(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/10/2150221.)  این کششور

 فتر نمایندگی بصورت خای یا مشترک  ر کشورهای منطقه  ها ه ر بخ  اقتصا ی با 

وعی سشت کشه چششم حضور  ار . سرمایه گذاری کالن ننکارا  ر حوزه اوراسیایی موض

. پشس از اجشالس نسشتانه  ر  هشدمیانداز نینده حضور و ناوذ نن را بتیار روشن نشان 

، گر ش مالی تجاری بین ترکیشه و کششورهای نسشیای مرکشزی بشا احتتشاا 2015سال 

میییششششار   الر رسششششیده اسششششت  16جمهششششوری نذربایجششششان از قاقششششاز بششششه 

(https://www.ritmeurasia.org). 

کشه از روسشیه پیششی گرفتشه  هاستمدتاز نظر ناوذ اقتصا ی  ر ترکمنتتان، ترکیه 

های گمرک روسیه، گر ش مالی کاال بین فدراسیون روسیه و ترکمنتشتان است. طبق  ا ه

، 2018امبر های  انویه تا نومیییون  الر بو ه است. طی ماه 444 ر مقایته با سال گذشته 

، 2017میییون  الر با ترکیه معامیه تجاری  اشته است.  ر  سشامبر سشال  673ترکمنتتان 

وزیر تجارت ترکیه، رختار پکجان،  ر افتتشا  نهمشین نمایششگاه محصشوالت صشا راتی 

پشرو ه را  ر  1010کشورهای ترکی  ر عشق نبا  گاشت: پیمانکشاران تشرک  ر مجمشوع 

اند. بشه گاتشه پکجشان، ننکشارا میییار   الر به اتمام رسانده 47,7ترکمنتتان به ارزش کل 

 اند، و بنابراین از افزای  تجارت بشا نن ترکمنتتان را متیری به سوی نسیای مرکزی می

کند.  ر میان شرکای تجشاری خشارجی، ترکیشه طبشق و سرمایه گذاری متقابل حمایت می

(  ر رتبشه چهشارم صشا رات و اول گاته ترکمن استات )کمیتشه  ولتشی نمشار ترکمنتشتان

وار ات قرار  ار . ترکیه  ر کنار پن  شریا تجاری بزرگ ترکمنتتان کشه ششامل چشین، 

ایتالیا، افغانتتان و امارات متحده عربی هتشتند، قشرار  ار .  ر اینجشا روسشیه جشزو پشن  

http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-relations-with-central-asian-republics.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-relations-with-central-asian-republics.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-relations-with-central-asian-republics.en.mfa
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/10/2150221
https://www.ritmeurasia.org/
https://www.ritmeurasia.org/
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ششششششششششششششششششششششششریا برتشششششششششششششششششششششششر نیتشششششششششششششششششششششششت 

(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/10/2150221.) 

 و ٪30، 2017 ر روابط با جمهوری ازبکتتان، حجم تجارت بین  و کشور  ر سشال 

میییار   2نیز این رقم را  ر حدو   2018میییار   الر افزای  یافت. نمارهای سال  1,5 به

بشه سشه میییشار   الر برسشد.  2010که  ر سشال  شو میو پی  بینی   هندمی الر نشان 

میییشار   الر رسشیده اسشت.  20 ر قزاقتشتان تقریبشاً بشه های ترکیه حجم سرمایه گذاری

های ترکشی عمشدتاً  ر میییون  الر است. شرکت 500تجارت ترکیه با قرقیزستان بی  از 

هشای بشزرگ کنند. پرو هساخت و ساز، ارتباطات از راه  ور و صنایع نتاجی فعالیت می

جات، انشر ی، سشاخت و های کالیشا )منتشوتوسط سرمایه گذاران بزرگ مانند هیدین 

ای( و ییشدیریم )صشنعت معشدن، متشالور ی فیشزات ساز، مالی، لجتتیا، تجارت رسشانه

های  ولتشی )ن انشس همکشاری و رنگین، کو های معدنی، لجتتیا( و همرنین سشازمان

 شوند.تیکا( اجرایی می -توسعه ترکیه

بانا اگزیم  ر  أسیستاقدام ترکیه  ر زمینه اقتصا ی  ر این منطقه  ترینمهمیکی از 

توسعه بیند مدت کشورهای منطقشه  هایطر جهت رونق امور بازرگانی بو . با توجه به 

 تأسشیسمشترک برای  هایطر کار انجام شده سرمایه گذاری  ر زمینه  ترینمهمیکی از 

بانا است.  ر این رابطه یا شرکت مششترک توسشط بانشا اگشزیم و بانشا توسشعه و 

 تأسشیستکنیکی به ایشن کششورها  هایکماجهت انتقال تکنولو ی و نوسازی اروپا  ر 

مختیاشی را بشه  هشایوامگر ید. بانشا اگشزیم تشا کنشون سشرمایه گشذاری و اعتبشارات و 

کششششششششششششورهای منطقشششششششششششه ارائشششششششششششه کشششششششششششر ه اسشششششششششششت 

(www.sobiad.org/ETOVRANAIS/dergi_SBP/avsiv2010 بانششا اگششزیم و .)

میییار   الرسرمایه گذاری کر ه و بشی  از یشا  5ترکیه تا کنون بی  از  هایباناسایر 

با بهره کم تر یا حتی بدون بهره  ا ه  هایواممیییار   الر هم به صنایع کوچا و متوسط 

 است.

 1994 سشالکه از  هازیرساخت ر قزاقتتان این بانا به حمایت از توسعه مرکزنمار 

برای نن مبا رت نمشو ه و  ر  ر  ست انجام است و پشتیبانی مشورتی و برنامه نموزشی 

 ر زمینه  هاقزاقتشدید شده است.  ر ترکیه مراکز نموزشی برای  2019تا  2017سالهای 
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نمار کشاورزی، تولیدات صنعتی، سشبا شناسشی نمشارگیری از مشر م، اششتغال کو کشان، 

اینترنتشی ایجشا  ششد. همرنشین بازسشازی نرامگشاه  هایششبکهمیی و توسعه  هایحتاا

نسشتانه و  المییشیبین، ساخت سایت رایانه برای  انشگاه سال 8حمد یتوی طی خواجه ا

 تأسشیستوسعه تجارت فرش  ستباف از  یگر اقدامات بشو ه اسشت.  ر قرقیزسشتان نیشز 

که بدین منظور نموزش پزشکان تکمیشل ششده و  2006مرکز پیوند مغزاستخوان  ر سال 

کوچا که نز یشا بشه  هایشرکت أسیستبه وقوع پیوست، پرو ه  2007اولین پیوند  ر 

که  ر ابتدا کارگر سا ه بو ند اکنشون  ر  هانننار را  ر استخدام خو   ارند و اغی   100

بخ  صا رات و وار ات فعال هتتند، پرو ه توسعه نمشاری بشرای کمشا بشه گشذار بشه 

پشس از  اقتصا  بازار و پرو ه نتخ خطی قرقیز  نبال شده است.  ر سالهای اخیر و بویژه

 بیشتری را تحت پوش  قرار  ا ه است. هایحوزهاین روند تتریع شده و  2017

نا نششامیدنی و مصشرفی  ر ششهر حصشار  تشأمیناما  ر تاجیکتتان، این سازمان به 

نار قابل افزای  است  50000نار که تخمین ز ه شده تا  25000تاجیکتتان برای حدو  

شده که میزومات تعمیر و نگهداری نن نیز پی   و بدین منظور یا شبکه منبع نا ایجا 

بینی شده است و تعمیرات و نگهداری مرکز کشت و نزمای  ایالت لنین نبا  و نصش  و 

تصایه نا نشامیدنی  ر کیتاگولو بازسازی پرورشگاه چوربوق اقدام  اتتاسیراه اندازی 

پشرورش مشرغ، مرمشت  نمو ه است. سازمان تیکا  ر ترکمنتتان نیز کارهایی مانند توسعه

نرامگاه سیطان سنجر، توسعه پرورش پتته قاضی ننتپ ترکیشه  ر متشاحتی بشه وسشعت 

گیاهی و گونه شناسی و سیتتم صدور گواهی  های انه، ایجا  سیتتم ثبت هکتار 75000

جمهوری نذربایجان نیز به ایجشا    ر www.tika.gov.tr.1/2/2013) استنامه پر اخته 

ازمان یافتشه  ر همکشاری بشا وزارت اقتصشا  و توسشعه جمهشوری یا منطقه صنعتی سش

تاثیری بزرگ بر صنعت این کشور  اشته باششد مبشا رت نمشو ه و  تواندمینذربایجان که 

زیر  ر  ست اقدام است: پشرو ه شهرسشازی نبششرون نختشتین  هایفعالیتبدین منظور 

ی کارشناسی و مششاوره بشرای منطقه صنعتی سازمان یافته  ر کشور را ایجا  کر ، پشتیبان

ترکیه برای فرنوری  انه  -مدیریت منطقه صنعتی سازمان یافته فراهم شد، بنیا  نذربایجان

با فراهم شدن موا  اولیه وتجهیزات الزم نغاز به کشار کشر .  ر  سال 1995  رو پژوه  

جا  ششد. مرکز نموزشی  ر گوبا و هاچماز برای نموزش کشاورزان ای 2ارتباط با این امر 
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شده  هامالیاتو کاه   هاپر اختهمرنین کما به کمیته نمار ولتی که منجر به تتریع 

باعث توسعه و رشد خشاک کششاورزی  تواندمیاست. پرو ه نزمایشگاه سنج  خاک که 

و افزای  باز هی خاک و محصول شو . اما  ر گرجتشتان پشرو ه کمشا بشه نمشوزش و 

ا و تاییس، پرو ه نا نشامیدنی روستای قره جه لشر و پرورش  ر منطقه مارنوئیی، نجرای

و حششرات  هاموریانشههشا توسشط نگلاقره چوا  ر مرز نذربایجان، مقابیشه بشا نشابو ی 

بشرق روسشتاها، و پشرو ه نوسشازی  نا و تشأمینو  هاسشاختخوار، توسشعه زیشر چوا

بشه  لیشل . و سشرانجام  ر ارمنتشتان اسشت یشا نوریبیمارستان روستای کپنکرشی قابشل 

 ر انشداختالفات و مشکالت قومی و تشاریخی موجشو  بشین  و کششور تیکشا نماینشدگی 

(www.ecocci.com/dc.19/04/2010 .) 

انتقشال انشر ی از منطقشه  تشوانمییکی از  ستاور های ترکیه  ر حشوزه اقتصشا ی را 

اسشاس   انتت که  ر این زمینه توانتته سه خط انتقال انر ی مهم را پوش   هد. بر این

ترکیه تالش کر ه تا موقعیت خو  را به عنوان یا کشور مهم ترانزیت انر ی تثبیت کند. 

 ر همین راستا این کشور  ر  هه گذشته با همتایگان خو  که  ارای منابع گشاز طبیعشی 

 توانمیمهم متعد ی را به امضاء رسانده است که  ر این ارتباط  هاینامههتتند موافقت 

جیهان، پرو ه عمییاتی شده خط لوله گاز  –تاییس  –ه خط لوله نات باکو نغاز کار پرو 

اکتشافی عمده انر ی تولید و انتقشال نن  هایپرو هارز روم و  –تاییس  –طبیعی بر باکو 

معتبشر  ر حشوزه ترانزیشت انشر ی منطقشه  هایپرو هاشاره کر .  ر ذیل به معرفی برخی 

از طریق  2007طبیعی جمهوری نذربایجان از سال توسط ترکیه پر اخته خواهد شد. گاز 

شو . این خط لوله  ر حالتی تأسیس ششد تاییس ایرزروم وار  ترکیه می –خط لوله باکو 

سال است،  15شد. به واسطه این توافق که مدت اعتبار نن که نات برای نن استخرا  می

 رجمهوری نذربایجشان  1 ز نیمیییار  مترمکع  از گاز طبیعی را از حوزه شاه  6/6ترکیه 

اف وزیر ترکیه و الهشام عیشی، رح  طی  ار وغان نختت2011کند.  ر سال  ریافت می

رئیس جمهور نذربایجان  ر اولین اجالس شورای همکاری استراتژیا،  و توافقنامشه  ر 

از  2  نیشزترکیه و انتقال گاز از ششاه  توسط 2017 ر سال  2زمینه خرید گاز از شاه  نیز 

. این  و توافقنامه، خرید گاز طبیعشی کر ندامضاء  2017-2042های متیر ترکیه بین سال

ترکیه را نهایی کر  و افق جدیدی برای انتقال گاز به بازارهای اروپا باز نمو . عشالوه بشر 
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این  ر این جیته شرکت میی نات جمهوری نذربایجان و شرکت نات تورکشاس ترکیشه 

گذاری کننشد )صشولت، میییار   الر سرمایه 5خت پاالیشگاهی توافق نمو ند که برای سا

1396 :1-2.) 

کییشومتر طشول تشوان  1770جیهان. این خط لوله بشا  –تاییس  –خط لوله نات باکو 

رسشماً  2006میییون بشکه نات خام را  ر روز به جیهان  ار  که از سشال  5/1 تا 1انتقال 

میییار   الر هزینه بر اششته  4ینه ساخت نن شروع بکار نمو ه است. این خط لوله که هز

است با هدف متعد  ساختن متیرهای صا رات نات خزر  ر نتیجه همکاری نذربایجان، 

 –جیهان  -تاییس–بر خط لوله باکو  عالوهترکیه و ایاالت متحده نمریکا به نتیجه رسید. 

رانزیشت انشر ی از ترکیه،  رصد  بو ه که تا حد امکان خاک خو  را تبدیل به گشذرگاه ت

حوزه  ریای خزر نماید.  ر این زمینه پرو ه ناباکو بتیار زیا  مشور  توجشه ترکیشه واقشع 

ارز روم راه اصیی  ریای خشزر بشه اروپشا اسشت، امشا حیقشه  -شده است. خط لوله باکو 

خط لوله  ر اروپا وجو   ار  کشه نابشاکو ایشن حیقشه  هایشبکهماقو ه ای بین ارزروم و 

و خشط  2006جیهشان  ر سشال –ا پر خواهد کر . با تکمیل خط لوله ناتی بشاکو ماقو ه ر

 و راه مهم تنوع گاز اروپا به عینیت رسید. این  وخشط  2009ارزروم  ر  –لوله گاز باکو 

گونشیی را توسعه  ا  و میدان گازی شاه  نیز  -چراغ -لوله با همدیگر میدان ناتی نذری

گرجتتانی  –ترکیه ای  –سیتتم خطوط لوله نذربایجان به بخشی از کریدور استراتژیا 

(. این کریدور برای غیبشه 181: 1388یا کریدور شرقی و غربی تبدیل گر ید )نقدی نژا : 

و  ستیابی متتقیم بشه موجشو ی  ایمنطقهبر تتیط روسیه به سیتتم ترانزیت و خط لوله 

شده است. ذخشایر انشر ی را  و ذخایر خزر  ر نذربایجان، ترکمنتتان و قزاقتتان طراحی

موجشو  از  هایلولشهاز قزاقتتان و ترکمنتتان و از طریق خزر به نذربایجان و از طریشق 

. امشری کشه شو میو سرانجام  ر بازار اروپا تحویل  ا ه   هدمیگرجتتان و ترکیه عبور 

  ر تمام سطوح  نق  ترکیه بتیار کییدی و برای اهداف راهبر ی این کشور  ر جهت

 ای است.تبدیل شدن به شاهراه ترانزیت انر ی  ارای اهمیت فوق العا ه

 ریافت که ترکیه  ر  و حوزه فرهنگشی و اقتصشا ی  سشتاور های  توانمیاز این رو 

روشنی  ر منطقه اوراسیایی  اشته و امروزه ناوذ و حضور فرهنگشی مشوثری  اششته و بشا 

پس از سه  هه امیشدوار  تواندمیمنطقه رتبه سوم تجاری و سرمایه گذاری  ر کشورهای 
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ست که ترکیه  ر مقایته با ایشران تری برای نینده باشد. این  ر حالیانداز روشنبه چشم

 تری با کشورهای منطقه  ار .همجواری جغرافیایی و اشتراک فرهنگی و تاریخی محدو 
 

 گیرینتیجه

متشداوم  نتشبتاًو خطوط  هامتداوسیاست خارجی ترکیه  ر سه  هه اخیر با وجو  برخی 

و ا راکات متااوتی با منطقه اوراسیای مرکزی برخور   اشته و این تااوت  هانگرشاما با 

اصیی حاکم بر عرصشه سیاسشت  هایگاتماناز نگرش هویتی نظام سیاسی جدید،  عمدتاً

  میی و سیاست خارجی، نق  ا راکی و قابل تصور  ولتمر ان ننکارا از ماهیت و کشارکر

 ولت بر خاسته است.  ر  وره سکوالرها نگرش به هویت و ا راک از نق  ایشن کششور 

 ر سیاست خارجی و بویژه  ر منطقه اوراسیایی، کارکر هایی متااوت بدنبال  اششت امشا 

 ر  وره اسالم گراها این وضعیت تغییراتی بدنبال  اشته و این موضوع  ر تعریف محیط 

سیاست خارجی تاثیری بنیشا ین  هایاولویتن منافع و خارجی و  وست و  شمن و تعیی

بعدی این نگرش و نق  بتشدری   ر پرتشو تعشامالت  های هه اشت و اگر چه  ر طول 

گر ید، امشا ششاکیه و عناصشر اساسشی نن  ر تعریشف  هاییبازنگری ستخوش  المیییبین

 بو ه است. هاموفقیتمنافع میی کمابی  پایدار ماند و همین موضوع موج  تداوم 

اقتصا ی، قومی و مشذهبی بشه  هایبرنامه ر این مقاله  ریافتیم که ننکارا با اهداف و 

منطقه نسیای مرکزی و قاقاز توجه نمو ه و کوشیده است تا  ر منطقه ناشوذ جشدی پیشدا 

اقتصا ی بتیار مهم و قابل توجه بو ه اسشت. بشه  هایحوزهنماید و این ناوذ به ویژه  ر 

تشا  2008 هایسشالی با وجو  قطع روابط رسمی بشا کششور ارمنتشتان،  ر طوری که حت

چهارمین شریا تجاری خارجی ارمنتتان بو  و حجشم روابشط تجشاری ترکیشه و  2010

تاکنون ششریا  2008بی  از سه میییار   الر بو ه است. از سال  2011ارمنتتان از سال 

تشا سشه  هاسشال ر برخشی  هاننتجاری خارجی  وم نذربایجان و حجم مبا الت تجاری 

 میییار   الر بو ه است. روابط تجاری با قزاقتتان نیز بی  از سه میییار   الر است.

نکته  یگر نق  کییدی ترکیه  ر ترانزیت منابع انر ی  ریای خزر به اتحا یشه اروپشا 

 است، که همین روند منجر به کاه  نق  تأثیرگذار جمهوری اسالمی ایران  ر معا الت

 -و جهانی گششته اسشت. از جمیشه خطشوط لولشه ناتشی بشاکو ایمنطقهانر ی  ر سطو  
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جیحان و پرو ه گازی باکو که ترکیه نق  اصیی را  ر ترانزیت این منابع  ار  و  -تاییس

 ر جهت مخالف جمهشوری اسشالمی ایشران  ر پشی  گرفتشه  هاییسیاستافزون بر این 

و از سشوی  یگشر، ابشزاری بشرای  نمایدمیکت  است. ترکیه  رنمد زیا ی از این طریق 

 ر مقابشل تحشوالت  اخیشی ترکیشه و  المییشیبینفشار به اتحا یه اروپا و سکوت مجامع 

 نقض حقوق بشر  ر این کشور است.

ترکیه، جمهوری اسالمی ایران را بشه عنشوان یشا تهدیشد جشدی  ر نشز  سشرمداران 

به واسطه اشتراکات زبانی و فرهنگی و و   هدمیکشورهای نسیای مرکزی و قاقاز جیوه 

زیا ی کت  نمو ه است و منجر بشه  هایموفقیتگرایی ترکی  ر این زمینه تأکید بر میی

کاه  تأثیرگذاری مثثر سیاسی و اقتصا ی جمهشوری اسشالمی ایشران، بشه خصشوی  ر 

ته تشری  اششنذربایجان و ازبکتتان گشته است. این که چرا ترکیشه توانتشته جایگشاه مهم

باشد، امری است مربوط به سه  هه گذشته و حتی  هه قبل از ننتت؛ یعنشی زمشانی کشه 

مشیال ی گذاششت.  1980بنای توسعه اقتصا ی خو  را  ر  هه  هایسن ترکیه نختتین 

غربشی و نیشز  ولتمشر ان منطقشه  هشای ولتاما  ر  وران اخیر نیز ترکیه از نگاه متشاعد 

اقتصا ی مهمی را نغاز نماید که همین امشر  هایمکاریهبرخور ار شده و توانتته است 

 نموزشی و فرهنگی شده است. هایفعالیتنیز سن  بنیانی برای 

از ششرائط متشاعدی  المییشیبینو  ایمنطقشه ر واقع  ولت ترکیه  ر سه سطح میی، 

یشی بهره الزم را ببر .  ر سشطح  اخ هاننبرخور ار بو ه و از این رو، کوشیده است تا از 

با وجو   و نگرش متااوت سشکوالر قشومی و مشذهبی  ر سیاسشت خشارجی، امشا نقطشه 

منافع میی و اولویت بخشی به اقتصشا  و تقویشت بخش  خصوصشی  هاننمشترک هر  و 

.  ر سشطح انشدکر هبو ه و لذا  ر تعامل با کشورهای منطقه نیز با  ست پرتری برخشور  

که با ازبکتتان پشی  نمشده امشا  ر  هاییکدورت با وجو  اختالف با ارمنتتان و ایمنطقه

مجموع نگاه  ولتمر ان سایر کشورها به ننکارا بتیار متاعد بو ه و کمتشر بشا مششکیی از 

نیز شرائط چندان به زیان  ولشت ترکیشه و  المیییبین.  ر سطح اندشدهروبرو  هاننناحیه 

و، با فراغ بال بیششتری نتشبت اقدامات   ر نسیای مرکزی و قاقاز نبو ه است و از این ر

 به ایران  ر این عرصه حضور یافته است.
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