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 1هدیه حیدریم

 
 

 چکیده
ل و ر و داردانقیباً محصور است و تنها از طریق  دو تنهقه ب ق تقرحوزه دریای سیاه به لحاظ ژئوپولیتیکی 

ی آزاد متصقل اهقآبدیترانقه و کند بقه دریقای میمیه عبور ای که از درون قلمرو سرزمینی ترکیاآبراهه 
ر دسترسقی دی ساحلی دریقای سقیاه هادولتاست و این م یر تنها م یر مقرون به صرفه روسیه و دیهر 

نتقرل بقر کی آزاد است. این مزیت ژئوپولیتیکی در طول تقاری  ارز  و ح اسقیت اسقترات ی  هاآببه 
ول جنق  سقرد  است.. در ط ی بزرگ برج ته کردههاقدرتم یر دریایی دریای سیاه به مدیترانه را برای 

عضقوی از  شوروی  بلغارستان و رومانی بعنوان اعضایی از بلوک شرق و ترکیه در ساحل جنقوبی بعنقوان
شدند  و ققدرت و ن قوب بقه مراتقش بی قتر یمی ساحلی دریای سیاه مح وب هادولتبلوک غرب تنها 

رای نقق  سقاتته بقود کقه فضقای بق متأثری اگونهشوروی وضعیت ژئوپولیتیکی حوزه دریای سیاه را به 
 اوکراین نیقز ی ترکیه در این عرصه وجود نداشت. پس از تجزیه شوروی  گرج تان وامنطقه مؤثرآفرینی 

هقای حقوزه یجمهوری ساحلی دریای سیاه پیوسقتند و اسقتق ل هادولتیی م تقل به هادولتعنوان  به
  1990ه رجه نزدی  و بازبینی آن پقس از دهقمجاور ق قاز و آسیای میانه  سیاست روسیه در تصوص تا

ی جدیقدی را هقاچال و  هافرصقتهای ف قیلی  یانرژترانزیت  گ تر  اتحادیه اروپا و ناتو به شرق 
 ت کقهپرداتته اسق زمینه این مقاله به بررسی این فرضیه این برای ترکیه در این حوزه ایجاد کرده است. در

 یانطققهم قدرتی عنوان به تود جایهاه و موضع ارتقاء سیاه ایدری حوزه در ترکیه تارجی سیاست هدف
 هقایینرژا انتققال در تقود نقق  ب قط و داردانل  ب  ر دریایی یهاتنهه بر ت لط مزیت ب ط طری  از

 بقازیهر دو عنقوان بقه های اقتصادی و سیاسی متوازن با روسیه و اتحادیه اروپایهمکارگ تر   و ف یلی
کی مقورد بررسقی که به شیوه تبیینی و از چ م انداز ژئوپولیتی .است بوده اتنیکی ایپیونده مزیت و بزرگ

 قرار گرفته است.
 

ت کقا  و حوزه دریای سیاه  ترکیه  سیاست تارجی  روسقیه  اتحادیقه اروپقا  ترانزیق: واژگان کلیدی

 انرژِی.

                                                           
 ین الملل دان هاه ع مه طباطبائیدکترای روابط ب. 1

*  m.heydari2010@yahoo.com 
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 مقدمه 

حلی دریای سقیاه ی ساهادولتدر عصر جن  سرد  شوروی  رومانی  بلغارستان و ترکیه 

شدند. در آن دوره بلغارسقتان و رومقانی از اعضقای بلقوک شقرق و پیمقان یممح وب 

شد که عضقو یمورشو بودند و در مقابل  ترکیه تنها دولت ساحلی دریای سیاه مح وب 

ناتو و بلوک غرب بود  در نتیجه در عصر جن  سرد  دریای سیاه فارغ از کنترل ترکیه بر 

تحقت سققلطه شقوروی بقود. در پققی فروپاشقی شقوروی و اسققتق ل  ی مجقاور هاتنهقه

ی جدید  در حوزه جنوب غربی و غرب قلمقرو شقوروی  منقاط  ژئوپقولیتیکی هادولت

تر دریقای یعوسقجدیدی پدیدار شد  یعنی منطقه آسیای مرکزی  منطقه ق ققاز و منطققه 

لی ترکیقه  ی سقاحهقادولتسیاه  حوزه دریای سیاه پقس از فروپاشقی شقوروی  شقامل 

رومانی  بلغارستان  یونان  روسیه و اوکراین است  ع وه بقر آن ایقن منطققه در تعری قی 

شود  بقه عبقارتی یمی آلبانی  ارمن تان  آبربایجان  گرج تان نیز هادولتشامل  ترموسع

ی روسقیه و هااسقت ای از بالکقان تقا ق ققاز و از یامنطقه دریای سیاه به مثابقه حقوزه 

شود. تجزیه شوروی نقطه عط ی در گ قتر  ایقن منطققه یمتا آناتولی تعریف اوکراین 

ی هاققدرتژئوپولیتیکی است که در طول بی  از دو دهه گذشته شاهد گ قتر  ن قوب 

بیرونی بوده است. پس از پایان جن  سرد دگرگونی سیاست روسقیه از ابرققدرتی زوال 

ب ط ن وب در پیرامون امنیتی تود بوده ی که در صدد احیا و امنطقهیافته به قدرت بزرگ 

ی که تا دهه اول قرن بی ت و یکقم اگونهاست  گ تر  ناتو و اتحادیه اروپا به شرق به 

هقای اروپقا و یهمکارشاهد عضویت بلغارستان و رومانی در اتحادیه اروپا و گ قتر  

ی اسقت اتهبرج قی تجزیه شده از شوروی در این منطقه از عوامل هادولتناتو با دیهر 

که سبش افزای  اهمیت منطقه دریای سیاه شده اسقت. گ قتر  ن قوب ایقا ت متحقده  

ی قومی و رشقد افقراگ گرایقی اسق می هاک مک های ف یلی  یانرژمنابع و ترانزیت 

شقوند کقه سقبش افقزای  اهمیقت منطققه دریقای سقیاه در یمدیهر عقواملی مح قوب 

پیرامونی شده است. براین اساس حقوزه وسقیع  محاسبات ژئوپولیتیکی بازیهران درگیر و

ی است که بررسی نقق  امنطقهی مطرح هاقدرتی هانق دریای سیاه شاهد بازتعریف 

ی جداگانقه اسقت  ایقن مقالقه بقه هقاپ وه و اهداف هر کدام از این بازیهران م تلزم 

م قلله سیاست تارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه متمرکز است و در این راسقتا بقدین 
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پردازد که اهداف سیاست تارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنق  یم

سرد چه بوده است؟ در پاس  این فرضیه مطرح است که هدف سیاست تقارجی ترکیقه 

ی از طریق  امنطققهدر حوزه دریای سیاه ارتقاء موضع و جایهاه تود به عنقوان ققدرتی 

هقای یانرژی دریای سیاه  ب ط نق  تود در انتقال ی دریایهاتنههب ط مزیت ت لط بر 

مواضع متوازن در بین روسیه و اتحادیقه اروپقا بقه عنقوان دو بقازیهر بقزرگ و  ف یلی و

 گیرد.یممزیت پیوندهای اتنیکی بوده است. که در این مقاله مورد بررسی قرار 

 

 چارچوب مفهومی؛ ژئوپولیتیک. 1

پقردازد. ایقن یم هقادولتوامل جغرافیایی بر سیاسقت یر عتأثژئوپولیتی  به طور کلی به 

شقوند. موقعیقت سقرزمینی از لحقاظ یمعوامل به دو دسته عوامل ثابت و متغیقر تق قیم 

یا کوچ  یا واقع شقدن  دسترسی به دریا و یا واقع شدن در هم ایهی ک ورهای بزرگ

که بر سیاست  های دور دست از جمله عوامل مهم ثابت جغرافیایی استیانوساقدر پس 

گذارد  ن بت جمعیت و منابع معدنی و غقذایی نیقز از یمیر تأث هادولتهای یاسترات و 

 هادولتین عوامل متغیر جغرافیایی تاثیرگذار بر قدرت ملی و سیاست تارجی تربرج ته

 و محقیط اثقر جغرافیقایی سیاسقت یقا (. به عبارتی ژئوپلیتیق 42: 1384داداس  است )

 کمیقاب  منقابع زمقین  شقکل جغرافیقایی  موقعیقت چقون  محیطی هایهیدپد یا اشکال

...  و جمعقی ارتباگ وسایل  (فضایی و هوایی دریایی  زمینی ) انتقالی و ارتباطی امکانات

 مطالعقه جهقانی و ای منطققه گ قترده سقطوح در بوی ه سیاسی  هاییریگ تصمیم در را

پولیتی  به معنای بازی قدرت سیاسقی در در واقع ژئو (.128: 1381 مجتهدزاده ) کند.یم

ین متغیرهای تاثیرگذار ترمهمقلمرو جغرافیایی است  در عصر مدرن عوامل جغرافیایی از 

ی پیرامونی تود بوده اسقت  هاحوزههای امنیتی ترکیه در یاسترات بر سیاست تارجی و 

است  و بقر همقین  ترکیه به لحاظ ژئوپولیتیکی ک وری در ت قی آسیا و اروپا واقع شده

های پیرامونی مختلف آسیایی و اروپایی و اوراسیایی در مجقاورت تقود یطمحاساس با 

ی واقع در قلمرو ترکیه در هاتنههاحاطه شده است این موقعیت جغرافیایی بوی ه اهمیت 

ی آزاد و دیهقر متغیرهقای جغرافیقایی هقاآبی پیرامون دریای سیاه به هادولتدسترسی 

(. 121-126؛ 1387ننده ای در سیاست تارجی ترکیه داشته است )کقوهن  نق  تعین ک



222 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یک  

 1398بهار 

 

در ادامه باتوجه به عوامل جغرافیایی به بررسی سیاست تارجی ترکیه در حقوزه دریقای 

 پردازیم.یمسیاه 

 

 اهداف سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه. 2

 یی بسفر و داردانل و بسط نفوذ دریایهاتنگهکنترل بر  .2-1

 ی بسفر و داردانلهاتنگهکنترل بر  .2-1-1

ی آزاد راه دارد. بقه عبقارتی تنهقا هقاآبدریای سیاه تنها با عبور از درون قلمرو ترکیه به 

م یری است که از طریق  تنهقه  کندیمی آزاد متصل هاآبم یری که دریای سیاه را به 

تنهه داردانل به دریقای اژه ب  ر وارد دریای مرمره در درون تاک ترکیه شده و از طری  

. کنترل این م یر مزیتی استرات ی  بوده است که همقواره توجقه شودیمو مدیترانه وارد 

ی بقزرگ مجقاور را بقه تقود جلقش کقرده اسقت. ایقن مزیقت اسقترات ی  از هاقدرت

یی روسیه تزاری و عثمانی بوده است که از میانه قرن شقانزدهم هاجن د یل  نیترعمده

است. در واقع م یردریایی دریای سیاه به تنهه ب ق ر و  دادهیمتر قرن نوزدهم رخ تا اوا

م یر دسترسقی روسقیه و دیهقر ک قورهای مجقاور و  نیترصرفهداردانل و مدیترانه  به 

 :Winrow, 2007اسقت )ی آزاد بقوده هقاآبمحصور در ت کی حوزه دریای سیاه به 

219.) 

ی بقزرگ اروپقایی ن قبت بقه هاققدرتدیهر  در عصر مدرن ع وه بر روسیه تزاری

ی ب ق ر و داردانقل هاتنهقهی تقارجی بقر هاققدرتکنترل و ن وب عثمقانی و یقا دیهقر 

نقق   غالبقاً  به طوری که این عامل یکی از متغیرهایی بوده است که اندداشتهح اسیت 

ی بالکان ای قا کقرده اسقت  در طقول جنق  اول جهقانی یکقی از هاک مک مهمی در 

  بقر سقر ت قلط بقر تنهقه 1915ی نبرد  نبرد گالیپولی بود که در سال هاعرصه نیترممه

داردانل مابین امپراتوری عثمانی و قوای مت قین رخ داد که برآورد شقده اسقت در طقول 

پس از پایان جن  جهانی اول   ه ت ماه بی  از نیم میلیون ک ته بر جای گذاشته است.

ی هاتنهقهترتیباتی جدید برای عبور و مرور دریایی از  ی پیروز در صدد تعریفهاقدرت

ب  ر و داردانل برآمدند و در واقع در پوش  تعهداتی حقوقی به حدود ش  قرن سلطه 

 (.Cornell, 2006: 42دادند )بر این م یر مهم دریایی تاتمه  هایعثمانانحصاری 
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 از پس عثمانی مپراتوریا تنبیه برای می دی 1920 در که سور معاهده در این باره در

 هایسرزمین و شده المللیبین داردانل و ب  ر هایتنهه بود شده امضا اول جهانی جن 

منعققد شقده  ترکیقه با 1923 در که نیز لوزان معاهده. شدند اع م غیرنظامیها آن اطراف

 سقال در .نمود استانبول در شرایط بودن امن به منوگ را آن ولی کرد تأیید را امر این بود

 المللقیبین اوضقا  تغییر با اینکه و جهانی جاری تحو ت بنابر اینکه بیان با ترکیه 1936

 بقازنهری بقه تواسقت لوزان پیمان کنندگان امضا از نی ت ممکن آن امنیت تأمین دیهر

 .(Aydin, 2014: 386کنند ) اقدام پیمان این

ی ترکیه در کنتقرل هاتیدمحدومتعاقش آن پیمان مونترو شکل گرفت که بر طب  آن 

ی در تصوص عبور و مرور بین المللی از تر یدقی ب  ر و داردانل و مقررات هاتنههبر 

ایقن  توانقدیماین م یر دریایی وضع شد  به طوریکه ترکیه تنها در شرایط اع ن جنق  

ببندد. پس از آن نیز در طول جن  سرد شقوروی  هادولتم یر دریایی را به روی دیهر 

مقی  7  به طقوری کقه اسقتالین در  تینهریمی به این م یر دریایی ا هیوا ح اسیت ب

از ترکیه تواست که کنترل م ترک شوروی و ترکیه بر این آبراه را بپقذیرد  رسماً  1946

که با واکن  قوی ایا ت متحده مواجه شد. طرح دکتقرین تقرومن و تق   بقرای ورود 

ح اسقیت ویق ه شقوروی ن قبت بقه  ریتقأثتحقت  اًیقوه ترکیه به پیمان ناتو  در آن بره

ی ب  ر و داردانل قرار داشت. در دوره پقس از جنق  سقرد هاتنههاهمیت ژئوپولیتیکی 

ب ط ن وب دریایی در دریای سیاه را به مثابه سیاسقتی در جهقت ح ا قت از ایقن مزیقت 

 :Cornell, 2006اسقت )ی در دستور کقار ققرار داده امنطقهاسترات ی  و افزای  ن وب 

58.) 

 . بسط نفوذ دریایی در دریای سیاه2-1-2

ی ب  ر و داردانل  سیاست ترکیه در قلمرو هاتنههدر راستای ح ا ت از مزیت کنترل بر 

ی تحت حاکمیت  متمرکقز اسقت. ترکیقه در هاتنههدریایی بر امنیت دریایی و کنترل بر 

عثمانی بقه  از تجارب متأثره دارد  و ساحل را در دریای سیا نیتریطو نمیان هم ایهان 

. بر طب  کنوان یون مونترو  ترکیقه حققوق حقاکمیتی در اداره عبقور و نهردیماین حوزه 

ی امنیتی در هاینهرانی ب  ر و داردانل دارد. با این وجود ترکیه هاتنههاز  هایک تمرور 

ترکیقه در ایقن دارد. بی قترین نهرانقی  هاتنهقهتصوص حقوق حاکمیتی تقود در ایقن 



224 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یک  

 1398بهار 

 

 :Weaver, 2016اسقت )ی دریایی روسیه و ایا ت متحده هااستیساز  متأثرتصوص 

18.) 

مقاصدشقان در تصقوص  مواضع این دو قدرت بزرگ دریایی ترکیقه را ن قبت بقه 

نهران کرده است. از جمله این که سق یر پی قین ایقا ت متحقده در  ا یتیحاکمحقوق 

ی برای ایا ت متحده در ایقن آبرهقه هقا شقد کقه در آنکارا  روس ویل ون مدعی حقوق

ی آزاد بین المللی برقرار است. او دریای سیاه را دریایی بقا وضقعیت بقین المللقی هاآب

تواند که ایا ت متحده تمایل دارد از حقوقی که در دریاهای آزاد برتوردار است در آن 

یی ایقن ک قور در مقای قه بقا ققدرت دریقا نیز برتوردار باشد. ترکیه با توجه به این که

است  از این رو از طرفی به حمایت  ترکوچ روسیه به مراتش  ا هیهم اقدرت دیهر 

و پ تیبانی ایا ت متحده و اتحادیه اروپایی بقرای ح ا قت از حققوق دریقایی تقود در 

دریای سیاه در برابر تعرضات احتمالی روسیه نیازمند است و از طرفی نهقران اسقت کقه 

ی اروپایی به حضور قوی ایا ت متحقده در هاقدرتی روسیه و ایا ت متحده و اهتن 

 (.Sabina, 2014: 21شود )ی دریایی در این حوزه منجر هاتن دریای سیاه و افزای  

حضور ایا ت متحده در دریای سیاه از طرفی سبش تقویت مواضع ترکیقه در مواجقه 

و از طرفی سقبش تحدیقد نقق   شودیملی با روسیه به عنوان قدرتمندترین دولت ساح

ی در قلمرو دریایی دریای سیاه است. ترکیه چنین هزینقه امنطقهترکیه به عنوان بازیهری 

و فایده پیچیده در تصقوص گ قتر  حضقور نقاتو در دریقای سقیاه نیقز دارد. در پقی 

 گ تر  ناتو به سوی شرق  ترکیه تقویت ناتو را در جهت تقویت امنیت ملقی تقود در

ی دریافته است امقا از امنطقهی احتمالی از سوی روسیه و دیهر رقبای هاچال مواجه با 

ناتو در دریای سیاه  سبش تحلیل کنتقرل  تربزرگطرفی دیهر ترکیه نهران است که نق  

ی ب  ر و داردانل شود. در واقع آنکقارا بقه ایقن آبراهقه و هاتنههواقعی آنکارا بر آبراهه 

یی یونانی ه تند کقه هانامو ب  ر و داردانل  کندیمی ترکیه یاد هاتنههان تنهنه ها با عنو

که به  کنندیماست اده  هاتنههبرای اشاره به این  هاآنی تارجی از جمله ناتو از هاقدرت

ی سمبلی  بیانهر اتت ف منافع ترکیقه در ت قلط کامقل بقر ایقن آبراهقه و دیهقر اگونه

 (.Weaver, 2016: 53)است ی متحد و رقیش هاقدرت
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  ابتکار سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه 1990در این راستا ترکیه از اوایل دهه 

پی  برده است. ایده این سازمان در سال  هادولترا پی گیری نموده و با م ارکت دیهر 

توسط ی  دیپلمات از وزارت تارجه ترکیه به نام سوکرو الکقداق مطقرح شقد و  1990

وری تورگوت اوزال در صدد تحق  آن در عرصه عمل برآمقد  ترکیقه از ایقن ریس جمه

که نق  یق   کردیمطری  در فضای ایجاد شده پس از روی کار آمدن گورباچف سعی 

دولت پی  رو و رهبری کننده در حوزه دریای سیاه بقرای تقود تعریقف کنقد. بقر ایقن 

وروی در حوزه دریقای سقیاه و   ک ورهای تازه استق ل یافته از ش1992اساس در سال 

آغقاز  1990ق قاز و روسیه را به استانبول دعوت کرد و در ادامه مقذاکراتی کقه از سقال 

  ایجاد سازمان همکاری اقتصادی دریقای سقیاه 1992ژوئن  26در  هادولتشده بود این 

الیقا  را اع م کردند  سپس آلبانی و یونان بدان پیوسقتند و له قتان  اتقری   فران قه  ایت

آلمان و مصر نیز از اعضای نا ر این سازمان ه تند. هدف و کاروی ه این سازمان صقل  

و ثبات و توسعه منطقه دریای سقیاه بکقر شقده اسقت و سقازوکارهای بوروکراتیق  آن 

 شودیمی اعضا برگزار ادورهی آن به طور منظم تحت ریاست هان  تگ تر  یافته و 

ی مختلقف تجقاری و تبقادل اط عقات و هانقهیزمرا در ی متعقددی هقاپروژهو تا کنون 

ی مختلف م خص کرده و در عمل هابخ ی اقتصادی و سرمایه گذاری در هایهمکار

 (.Gunes and Tan, 2017: 22است )محق  نموده 

ی در امنطققهترکیه از  ری  این ابتکار عمل سعی کرده است که نقق  یق  ققدرت 

ی هقاتیمزی تقود از امنطققهده و با تقویقت موضقع دریای سیاه برای تود تعریف نمو

 در این منطقه ح ا ت نماید. ا ییایدر

نیروی ناوگان دریایی دریاای سایاه  ع وه بر آن در همین راستا ترکیه ابتکار جدید

(BLACKSEAFOR ،) با همکاری و م ارکت روسیه  1998را مطرح کرد و در سال  

انی توافقات مقدماتی را در تصوص شکل گیری و اوکراین  گرج تان  بلغارستان و روم

در ن  قت  2001ی در دریای سقیاه را فقراهم کقرده و در سقال امنطقهاین نهاد  سیتأس

ی در امنطققهاین سازمان را امضقا کردنقد. ایقن نهقاد  سیتأسسند  هادولتاستانبول این 

مرکز بقود کقه ی ج تجو و نجات  متهااتیعملی ب ردوستانه  هایهمکاردرجه اول بر 

دامنه اهداف آن با ابتکار بی تر ترکیه گ تر  یافته اسقت بقه طوریکقه شقامل مقابلقه بقا 
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ی ک قتار جمعقی  و هاسق حتروری م  مقابله با جنایات سازمان یافته  مقابله گ قتر  

 قاچاق مواد مخدر شده است.

ی بقه امنطققه  مرکز اط عات و تبقادل اط عقات ایقن نهقاد 2003هم چنین در سال 

شقده اسقت.  سیتأسقمنظور ت ری  م اعی اعضا در امنیت قلمرو دریایی دریقای سقیاه 

  همکاری عملیات دریای سقیاه را بقه عنقوان ابتکقاری 2004ع وه بر آن ترکیه در سال 

ی سقاحلی بقرای مقابلقه بقا هقادولتی هقاتیقابلجدید مطرح کرد کقه هقدف افقزای  

دف ترکیه از طرح ایقن ابتکقار عمقل در درجقه اول . هکندیمی امنیتی را دنبال هاچال 

ی امنیت دریقایی هاچال ی ساحلی در جهت مقابله م ترک با هادولتپیوند دادن بی تر 

است و همچنین تقویت موضع ترکیه بعنوان ی  دولت رهبری کننده در قلمقرو دریقایی 

ی هاتنهقهتقرل (. ع وه بر مزیقت کنIvan, 2016: 76کند )یمدریای سیاه در پی گیری 

ب  ر و داردانل و ب ط ن وب دریایی  حوزه وسیع دریای سیاه در سیاسقت انقرژی ترکیقه 

نیز اهمیتی برج ته دارد و منافع ترکیه در زمینه انتقال انرژی از ایقن حقوزه بقه اروپقا از 

ی کلیدی تعیین کننده سیاست تارجی ترکیه در حوزه وسیع دریقای سقیاه هامؤل هدیهر 

 است.

 

 ی انرژی و مزیت ترانزیت نفت و گازهاحوزه. بسط نفوذ در 2-2

 موقعیت ژئوپولیتیکی ترکیه در ترانزیت انرژی .2-2-1

ترکیه به لحقاظ ژئقوپلیتیکی در مقوقعیتی واققع شقده اسقت کقه متصقل کننقده اوراسقیا  

ی زمقانی هابرههیی را در هاچال و  هافرصتتاورمیانه و قاره اروپا است  این موقعیت 

یی کقه ناشقی از ایقن هافرصقت نیتربرج قتهختلف برای ترکیه ایجاد کرده اسقت  از م

موقعیت مکانی و تحو ت ژئوپولیتیکی است  فرصقت تبقدیل شقدن ترکیقه بقه م قیری 

ن ت و گاز در ق قاز و آسیای مرکزی  روسیه  ایران و عراق  دکنندگانیتولترانزیتی مابین 

بازارهای مصرف انرژی است.  نیتربزرگوان یکی از و از دیهر سوی اتحادیه اروپا به عن

در این تصوص ترکیه بر سیاستی متمرکز است که به م یر مهم ترانزیت انقرژی از ایقن 

مناط  به اروپا تبدیل شود و در واقع مزیقت موقعیقت ژئوپقولیتیکی تقود را بقه مزیقت 

 (.Manoli, 2013: 7کند )محوری انتقال انرژی به اروپا ترجمه 
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 ق  محوری ترکیه در تطوگ انتقال انرژی به اروپان
 

روسیه که نق  انحصاری در ترانزیت ن ت و گاز این حوزه به اروپا داشته اسقت بقا 

ی سیاسی اتحادیه اروپا و ایا ت متحده نق   ژئوپولیتیکی ا  در این زمینقه هاتیحما

نقه دارد کقه سقبش یی در ایقن زمیهقاتیمزاما روسقیه  با چال  ترکیه مواجه شده است.

شقدن  تربرج قتههم چنان به عنوان بازیهری مهم در این حقوزه بقاقی بمانقد و  شودیم

نق  ترکیه به معنای من وخ شدن نق  روسیه نی ت بلکه به عنوان چال ی بقرای نقق  

بتایر گاز طبیعی جهقان را دارد و از  نیتربزرگروسیه مطرح است. در حالی که روسیه 

در مقای قه بقا آن  ترکیقه بقه طقور  ان بتایر طبیعی ن ت تقام اسقت دارندگ نیتربزرگ

. به عبقارتی در شودیمناچیز ن ت و گاز طبیعی مح وب  ن بتاً اساسی ک وری با بتایر

صادر کننقده ن قت و گقاز در منطققه  نیتربزرگو  تولید کننده نیتربزرگحالیکه روسیه 

مصرف تود و ترانزیت و صادرات  نیأمت  ترکیه برای رودیمبه شمار  وسیع دریای سیاه

 (.Ivan, 2016: 39است )به اروپا از واردکنندگان ن ت و گاز طبیعی 

یی که در حقوزه انقرژی هایهمکاربه رغم گ تر  روابط تجاری ترکیه و روسیه و 

ی بین روسیه و اتحادیه اروپا سقعی کقرده اسقت کقه امنطقهی هااستیسدارند  ترکیه در 

ی بی قتری بقرای ترانزیقت ن قت و گقاز هافرصت ا کند و از این جهت نق  متوازنی ای

  دو توافق  مهقم در 2011در این راستا ترکیه در سقال  طبیعی به اروپا ک ش کرده است.

زمینه انرژی امضا کرده است که معطوف به ترانزیقت انقرژی از طریق  قلمقرو ترکیقه در 

  ایقن دو رندیگیمتجزیه و تحلیل قرار  حوزه دریای سیاه به اروپا است که در ادامه مورد

 تواف  به طرح تط لوله گاز فرآناتولی و طرح ثوث استریم مربوگ است.
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 . پروژه خطوط انتقال گاز فراآناتولی2-2-2

تطوگ لوله گاز فراآناتولی تط انتقال گاز طبیعی حوزه شاه دنیز جمهوری آبربایجقان از 

 از یکقی بقه سالهاسقت که آبربایجان دولت .شودیمطری  تاک ترکیه به اروپا مح وب 

 اسقتخرا  طبیعقی گقاز انتقال برای که نموده اع م شده  تبدیل غربی یهادولت متحدان

 تا ترکیه تاک ادامه در و جنوبی ق قاز منطقه از تا دارد نظر در تزر دریای اعماق از شده

 کریقدور لولقه تط ساتت برای باکو با قراردادی تر یپ ترکیه. کند است اده اروپا جنوب

 تواهد امتداد ترکیه غرب تا شرق از که لوله تط این در. است نموده امضا جنوبی گازی

 رودیمقو انتظقار  گرددیم منتقل مدیترانه سواحل به آبربایجان دنیز شاه میدان گاز یافت 

 Kocakبرسقد )می دی تکمیل شده و به بهره برداری  2019که این پروژه تا پایان سال 

and Sarkgunes, 2017: 56در گذاری سرمایه د ر میلیارد ه ت اولیه تواف  در (. که 

 .است گرفته قرار تواف  مورد پروژه این

مالی و ساتت این پروژه  نیتأم  ترکیه و آبربایجان موافقت کردند که 2012در سال 

ه کمی قیون وارد مرحله اجرایی شود  سپس وزرای انرژی ترکیقه و آبربایجقان و نماینقد

انرژی اتحادیه اروپا دیداری م ترک بقا رئقیس جمهقوری و مقامقات عقالی ترکمن قتان 

برگزار کردند و ترکمن تان نیز به این طرح پیوست و تعهد کقرد کقه در زمینقه صقادرات 

گاز به اروپا از طری  این پقروژه م قارکت نمایقد.  زم بقه بکقر اسقت کقه ترکمن قتان 

حوزه آسیای مرکزی دارد و تط لوله انتقال گاز ترکمن تان بقه بی ترین بتایر گاز را در 

چین نیز به بهره برداری رسیده است و هند در رقابت با ن قوب چقین در آسقیای مرکقزی 

ایده طرح پرچال  انتقال گاز ترکمن تان از طری  افغان تان و پاک قتان بقه شقبه ققاره را 

ی ترکیه بقا حمایقت اتحادیقه انطقهمی هارقابتمطرح کرده است. بنابراین در چارچوب 

اروپا موف  به جلش موافقت ترکمن تان برای ترانزیت گاز این ک ور به اروپا شده اسقت 

و بدین ترتیش طرح فراآناتولی فراتر از انتقال گاز حوزه شقاه دنیقز آبربایجقان بقه اروپقا 

 (.Pavliuk and Klympush, 2016: 72است )شامل انتقال گاز ترکمن تان نیز شده 

ع وه بر این در جهت تقویت نق  ترکیه در رقابت با روسیه و همچنین در مقابله با 

از پقروژه فرآنقاتولی حمایقت  اًیققون وب فزاینده چین در آسیای میانه  ایا ت متحده نیقز 

کرده است. در این تصوص هی ری کلینتون در جایهاه وزیقر امقور تارجقه امریکقا در 
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داشت که ایا ت متحده برای به ثمر ن  قتن ایقن طقرح فعا نقه دوره م لولیت  اع ن 

(. بحقران Clinton, 2012کقرد )م ارکت با همه شقرکا م قارکت و همکقاری تواهقد 

ی روسیه و غقرب سقبش افقزای  رغبقت اتحادیقه هاچال اوکراین و چ م انداز تداوم 

ه اسقت کقه بقا اروپا برای تکمیل این طرح شده است و ترکیه فرصت ژئوپقولیتیکی یافتق

حمایت ک ورهای مهقم اروپقایی  قرح فراآنقاتولی را گ قتر  داده و موقعیقت ممتقاز 

 ,Yilmaz and Erturkکند )تاریخی روسیه در انتقال انرژی به اروپا را با چال  مواجه 

2017: 62.) 

در  ا یملقی ترکیه را برای پی  برد بی قتر منقافع هاعملگ تر  این پروژه اهرم 

در ادامقه  پروژه بدین ترتیش این .کندیمه دریای سیاه و فراتر از آن تقویت منطقه گ ترد

 ترکمن تان گاز ترانزیت پروژه انتقال گاز شاه دنیز آبربایجان از طری  ترکیه به اروپا برای

 بقرای آن اجقرای و است شده طراحی ترکیه و آبربایجان تزر  دریای از عبور با اروپا به

حالت تعلی  درآمده بقود  به اکولوژی و سیاسی مالی  تردیدهایی وها ابهام دلیل بهها سال

اما روابط پرتن  غرب و روسیه اتحادیه اروپا را به حمایت ققوی از ایقن طقرح مصقمم 

 در ترکمن قتان سقواحل از کیلقومتر 300 حقدود طول به گازی لوله کرده است. این تط

 جنقوبی ق ققاز لوله تط به آنجا از و یافت تواهد امتداد آبربایجان سمت به تزر دریای

ی و م قارکت امنطققهی عملیاتی ترکیقه بقا م قارکت هاتیفعالگ تر   .شودیم متصل

در پی  برد پروژه فراآناتولی از طرفی به انهیزه روسیه برای همکقاری  ا یغربمتحدین 

 ,Diek and Schroderاسقت )واققع شقده  مقؤثری دیهقر اپروژهبا ترکیه در پی  برد 

2017: 121.) 

 . پروژه خطوط انتقال انرژی ثوث استریم2-2-3

  بقا 2011دسقامبر  29تواف  بر سر طرح ثوث استریم دومین تواف  توافقی است کقه در 

کقه تقط لولقه  انقدکردهروسیه صورت گرفته است و بر طب  آن روسیه و ترکیه موافقت 

ایی ترکیقه بقه اروپقا را در انتقال گاز طبیعی روسیه از طری  دریای سقیاه در قلمقرو دریق

دستور کار قرار داده و به بهره برداری برسانند. بحران اوکرین و وتامت روابقط سیاسقی 

م کو وکیف فرصت ژئوپولیتیکی م اعدی برای ترکیه فراهم کرد که بقه عنقوان بقدیلی 

 و روسقیه بقینهقا تن  افقزای  علقت بقه برای انتقال گاز روسیه به اروپا مطقرح شقود.
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 و کریمقه جزیقره شبه استق ل اع م و اوکراین در سیاسی تحو ت بروز پی در ین اوکرا

 از اروپقا بقه روسیه گاز انتقال لوله تط اجرای ادامه سرنوشت توسط روسیه  آن تصرف

 لوله تط این .چال  جدیدی مواجه شد با کردیم عبور اوکراین تاک از که سیاه دریای

 سقیاه دریای و اوکراین از عبور با روسیه از را گاز یلومترک 2400 بر بالغ طول با بود قرار

 مجارسقتان و اتقری  مانند اروپا اتحادیه عضو ک ورهای دیهر به آنجا از و بلغارستان به

 .(Efegil, 2016: 12دهد ) انتقال

 سیاسی و چ م انقداز بحقران در روابقط سیاسقی م قکو و کیقف  یهاتن  بروز با

 و لولقه تقط این م یر از اوکراین حذف برای جایهزین یهاراه بررسی صدد در روسیه

در  .برآمد اروپا اتحادیه عضو غیر ک ور ی  عنوان به ترکیه شمال به لوله تط این ورود

نتیجه روسیه مذاکرات پی ن در تصوص همکاری در انتقال انرژی به اروپا را بقا ترکیقه 

ی از قلمرو ترکیه بقه اروپقا دو دولت در تصوص طرح تطوگ انتقال انرژ تقویت کرد و

به تواف  نهایی رسیده و این طرح وارد مرحله اجرایی شد. این طقرح بقه ثقوث اسقتریم 

 منطققه از که پروژه این .شودیمموسوم شده است که به عنوان ترک استریم نیز از آن یاد 

 بقه( سقاحل از) آبقی سقط  گاز لوله تط اتصال شامل شده  آغاز روسیه جنوب در آناپا

کارتل بی رقیقش روسقیه  نیز گازپروم است. ترک جریان گاز انتقال پروژه عمی  لوله تط

 2019 سال ترک جریان گاز لوله تط طرح است  کرده در زمینه انتقال گاز به اروپا اع م

 .(Weaver, 2016: 44رسد )یم برداری بهره به
 

 
 

 استریم م یر پی  بینی شده پروژه تط لوله گاز جریان ترک یا ثاوث
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 امضقا اسقتانبول در روسقیه و ترکیه یهامقام میان 2016 سال اکتبر که توافقی پایه بر

 متقر میلیون 750 و میلیارد 15 انتقال  رفیت سا نه که گازی لوله تط دو است قرار شد 

 و ترکیقه بقه گاز انتقال برای تط دو این از یکی .شود ساتته باشد  داشته را گاز مکعش

 تواهقد اسقت اده اروپا به انتقال برای مصرف  زم یهانیتضم دریافت از پس دیهر تط

 سقال شقودیم بینقیپی  کقه کنقدیم نیتأم را گاز به ترکیه ازین تطوگ این از یکی .شد

 اروپقا بقه ترکیه تاک طری  از را روسیه گاز نیز دیهر تط و برسد برداریبهره به 2019

 260 و سیاه دریای یهاآب زیر لوله تط کیلومتر 910 مرحله  این در .کرد تواهد منتقل

 .(Satori, 2017: 97-102شد ) تواهد ساتته ت کی در هم کیلومتر

ی کلیقدی تاثیرگقذار بقر هامؤل قهبه طور کلی در دوره پس از جنق  سقرد یکقی از 

سیاست ترکیه که به عنوان هدفی برج ته در سیاست تارجی این ک ور در حوزه وسیع 

ترانزیت ن ت و گاز طبیعی به اروپا اسقت. ترکیقه در  مؤل هطرح شده است دریای سیاه م

این زمینه هم چنین م یری بقرای انتققال گقاز و ن قت طبیعقی ایقران و عقراق بقه اروپقا 

ی جدیقد در حقوزه هایجمهورو پس از فروپاشی شوروی و استق ل  شودیممح وب 

ه پیوندهای سیاسی نیرومندی کقه بقا دریای سیاه  ق قاز و آسیای مرکزی  ترکیه با توجه ب

غرب دارد کوش  کقرده اسقت کقه نقق  محقوری در انتققال و ترانزیقت ن قت و گقاز 

به اتحادیه اروپا ای اکند  انددهیرسصادرکنندگانی که پس از فروپاشی شوروی به استق ل 

ی پیچیقده هقارقابتی ژئوپقولتیکی تقود در هقاتیمزی مقالی بقر هاتیمزکه ع وه بر 

 ی بی افزاید.اقهمنط

 

 . گسترش همکاری با اتحادیه اروپا در حوزه دریای سیاه2-3

ی کلیدی سیاست تارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه ای ای نق قی هامؤل هیکی دیهر از 

ی روسیه و اتحادیه اروپا در حوزه دریای سیاه بوده است. ترکیقه هااستیس متوازن مابین

ی تود را تقویت نماید که در ادامقه بقه امنطقهو وموضع سعی دارد از این طری  جایهاه 

ی روسقیه و اتحادیقه اروپقا در حقوزه هااسقتیستجزیه و تحلیل نق  متوازن ترکیه در 

  2007  و 2004. پقس از گ قتر  اتحادیقه اروپقا در سقالهای میپقردازیمدریای سقیاه 

ادیه اروپقا افقزای  و دستور کارهای تارجی اتح هااستیساهمیت حوزه دریای سیاه در 
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یافته است. در واقع با عضویت بلغارستان و رومانی در اتحادیقه اروپقا  مرزهقای قلمقرو 

نقق  اتحادیقه اروپقا بقه عنقوان  اتحادیه اروپا به سواحل دریای سیاه گ قتر  یافقت و

اتحادیقه اروپقا  بازیهری جدید با مرزهایی ب فصل در حوزه دریای سیاه بازتعریف شقد.

 Commonاسقت )  نق ی فعال در حوزه دریای سقیاه بقازی کقرده 2007از بوی ه پس 

Space, 2016.)  

این واقعیت ژئوپولیتیکی که بلغارستان و رومانی به عنقوان اعضقای جدیقد اتحادیقه  

  اتحادیه اروپا را بقه بخ قی از منطققه دریقای اندشدهاروپا در سواحل دریای سیاه واقع 

حادیه را بعنوان بازیهری فعال در ایقن حقوزه م قروعیت سیاه تبدیل کرده و نق  این ات

بخ یده است. از منظر اتحادیه اروپا اهمیت این منطقه را بوی ه با توجه بقه مجقاورت بقا 

روسیه و نق  ترانزیتی دریای سیاه در انتقال در صادرات و واردات کا  و بقوی ه انتققال 

  در روابقط 2009و  2006سقالهای . بحقران انقرژی در دهدیمانرژی مورد محاسبه قرار 

اروپا و روسیه و تردید اتحادیه اروپا در تصوص امنیت عرضه انرژی روسقیه بقه اروپقا 

انقرژی تقود از  نیتقأمسبش شده است که اتحادیه اروپا در ج تجوی متنو  کردن منابع 

 (.Gunes, and Tan, 2017: 30باشد )جمله در حوزه وسیع دریای سیاه 

ی هقادولت  که پس از تجزیقه شقوروی  1990ر واقع از اوایل دهه چنین سیاستی د 

م تقل ن ت تیزی جدیدی در این حوزه شکل گرفقت  مطقرح شقده بقود. ترکیقه ایقن 

ضرورت حیاتی اتحادیه اروپا را فرصتی اسقترات ی  یافتقه و سقعی کقرده اسقت کقه در 

ینقه انقرژی در ایقن ی اتحادیه اروپا در زمهاضرورتی سازگار تود با هااستیسانطباق 

ی تود را تقویت نماید. از طرفی اتحادیه اروپا از اوایل دهه امنطقهمنطقه نق  و جایهاه 

  به نق  بالقوه ترکیه در حوزه دریای سیاه متمرکز شده و سقعی کقرده اسقت کقه 1990

چهینقی ) دیقنمای تود در این منطقه سقازگار هاتیاولوی ترکیه را با اهداف و هات  

 (.1389و تو  اندام  زاده 

از طرفی ترکیه پس از اج س هل ینکی مواضع تقود را تقا حقدود چ قمهیری بقا 

ی اتحادیه اروپا در حوزه وسیع دریای سیاه منطب  نموده است. پقی  هاتیاولومواضع و 

از آن از هنهام فروپاشی دیوار برلین اتحادیه اروپقا ترکیقه را بقه ای قای نق قی فعقال در 

دریای سقیاه ترغیقش  ترعیوسی برای گ تر  ثبات در منطقه امنطقهای چارچوب نهاده
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کرده بود و در واقع ترکیه ای ای چنین نق قی را پقی گیقری کقرده بقود گرچقه موفقیقت 

ی ک ش نکرده بود. سلیمان دمیرل رئیس جمهقوری امنطقهچ مهیری در گ تر  ثبات 

در حوزه وسقیع دریقای سقیاه و  ی را برای ثباتامنطقه  طرح پیمان 1990ترکیه در دهه 

ی هقایهمکارق قاز ارائه کرد  که شامل مذاکره بین بازیهران این حوزه در جهت نیل بقه 

. این ابتکار گرچه عقیم باقی ماند اما بیانهر مواضقع روسقیه در شدیماقتصادی و تجاری 

ح قینی  اسقت )ی در دریای سیاه و ق ققاز امنطقهی هاییهمهرادر انطباق با  1990دهه 

 (.76-78: 1392ابراهیمی و شاه قلعه  

 اروپای امن در دنیقایی بهتقر که اتحادیه اروپا پس از انت ار سند  2000در طول دهه 

بر ترویج چندجانبه گرایی در هم ایهی اروپا تاکید نمقود  ترکیقه دریافقت کقه فرصقتی 

سقازوکارها و  و گ قتر  مغتنم فراهم شده است که با پ قتیبانی اتحادیقه اروپقا ایجقاد

ی را در حوزه دریای سیاه در دستور کار ققرار دهقد. در ایقن راسقتا امنطقهی ها میمکان

ی آسیای میانه و ق ققاز را هادولتای ا کرد که  TRACECAترکیه نق  فعالی در پروژه 

. ترکیه در پرتقو ایقن پقروژه بقه توسقعه دادیماز طری  حوزه دریای سیاه به اروپا پیوند 

ل و نقل و ترانزیتی تود پرداتت و اهمیقت تقود را بقه عنقوان شقریکی بقا تطوگ حم

اهمیت استرات ی  ترانزیتی در دسترسی اتحادیه اروپا به جمهورهای تازه استق ل یافتقه 

 (.Astvik and Rzayeva, 2017: 541) دیبخ از شوروی ارتقا 

اتیق  اروپقایی در ی دموکرهقاارز ترکیه بوی ه در زمینه انتقال انرژی و حمایت از 

دریای سیاه نق ی را ای ا نموده است که در اهمیت و جایهاه این دولت را  ترعیوسمنطقه 

ی اروپا تقویت کرده و حمایت و پ تیبانی اتحادیه اروپقا را از منقافع تقود هااستیسدر 

ی مختل ی ک ش کرده است. ای قای چنقین نق قی سقبش تقویقت موضقع هانهیزمنیز در 

ی در حوزه دریای سقیاه نیقز شقده اسقت. از طرفقی امنطقهکیه بعنوان قدرتی ی ترامنطقه

ی بوی ه روسیه امنطقهی اتحادیه اروپا  منافع دیهر بازیهران هااستیسترکیه در انطباق با 

ی هااسقتیسرا مورد محاسبه قرار داده است و بر این اساس سقعی کقرده اسقت کقه در 

م ققارکت فعققالی نداشققته باشققد و گ ققتر   مقابلققه جویانققه اروپققا بققر علیققه روسققیه

به هزینه منافع ناشی از گ تر  روابقط بقا روسقیه تمقام  با اتحادیه اروپا  یهایهمکار

مهم دیهقر در سیاسقت تقارجی  مؤل ه(. بر این اساس ی  Rogers, 2014: 56ن ود )
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ترکیه در حوزه دریای سیاه گ تر  روابط این دولت با روسیه است که در جهقت بهقره 

ی تقود از امنطققهی تجاری و اقتصادی دوجانبه و ارتققاء موقعیقت هایهمکارمندی از 

ی روسیه در حقوزه دریقای سقیاه پقی امنطقهی هااستیسطری  ای ای نق ی برج ته در 

 گیری شده است.

 

 . گسترش همکاری با روسیه در حوزه دریای سیاه2-4

  در عصقر امپراتقوری اندداشقته ترکیه و روسیه در طول تاری  روابقط پرفقراز و ن قیبی

ی متناوب را از میانه ققرن شقانزدهم تقا هاجن ی از هادورهعثمانی  در روابط دو طرف 

ترکیه جدید  اولین تواف  دوجانبه بقین  سیتأساواتر قرن نوزدهم رخ داده است. پس از 

  محق  شد که بقر بقی طرفقی  عقدم تعقرم و همکقاری 1925ترکیه و روسیه در سال 

ابل تاکید داشت. روسیه تزاری و پس از آن شقوروی بقا ح اسقیتی ویق ه بقه کنتقرل متق

  در واقع این آبراهه در محاسبات روسیه تقزاری و  تندینهریمی ب  ر و داردانل هاتنهه

قدرت بزرگ و ی  ابرققدرت  شوروی برای دسترسی به جهان بیرونی و ای ای نق  ی 

اس از پایان جن  جهانی دوم شقوروی در صقدد جهانی اهمیتی حیاتی داشت. بر این اس

ن وب در ترکیه برآمد که با واکن  قوی ایا ت متحقده در چقارچوب دکتقرین تقرومن و 

مواجه شقد کقه ایقن ک قور را در رویقارویی بقا  1952عضویت ترکیه در پیمان ناتو در 

 (.64-63: 1390کرمی  داد )یمی قوی امنیتی غرب قرار هاتیحماشوروی در بیل 

در دوره جن  سرد حوزه وسیع دریای سیاه تحقت کنتقرل شقوروی ققرار داشقت و 

ترکیه قادر به ای ای نق ی معنا دار در این حوزه نبود. پس از فروپاشی شقوروی  محقیط 

ی در امنطقهژئوپولیتیکی حوزه دریای سیاه دگرگون شد و ترکیه در تکاپوی ای ای نق ی 

  ترکیه از پیوندهای 1990زه برآمد. در طول دهه منافع ملی تود در این حو نیتأمجهت 

ی قومی و مذهبی در آسیای مرکقزی و ق ققاز هایجمهوراتنیکی برای گ تر  ن وب در 

که  شدیم. پیوندهای ترکیه با شورشیان چچن نیز بر این اساس پی گیری کردیماست اده 

ی مقابلقه جویانقه از هااستیس  روسیه نیز با اتخاب شدیمسبش تن  در روابط دو دولت 

  تا از ایقن طریق  ترکیقه را وادر بقه قطقع کردیمحزب کارگران کردستان ترکیه حمایت 

حمایت از شورشقیان چچقن نمایقد. دو دولقت هقم چنقین در ک قمک  آبربایجقان و 
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 م ألهارمن تان مواضع مت اوتی داشتند و روسیه در جهت اعمال ف ار بر ترکیه ع وه بر 

تاورمیانه بهقره  م ألهکه از مناق ه قبرس و ن وب تود در سوریه و  دنمویمکردها سعی 

 (.49-56؛ 1394کو یی و گودرزی  کند )برداری 

  بوی ه در پی حادثه یقازده سقپتامبر و در ادامقه آن افقزای  عقدم 1990پس از دهه  

قطعیت در روابط ترکیه و ایا ت متحده  به طور کلی روابط دو دولقت رو بقه گ قتر  

ی در حقوزه امنطققه  به یکدیهر به مثابه رقبای 1990ده است. دو دولت در طول دهه بو

. اما در طول دهه اول قرن بی قتم  دو دولقت بقر اهمیقت  تندینهریموسیع دریای سیاه 

. بقه عبقارتی انقدکردهتاکیقد بی قتری  شقانیملی م ترک برای افزای  منافع هایهمکار

ه از طری  همکاری با روسیه قادر تواهد بود نق  یق  ترکیه به این باور رسیده است ک

 (.12؛ 1387ابوالح ن شیرازی  کند )ی را بازی امنطقهبازیهر موثرتر 

در این راستا ترکیه روابط تجاری و اقتصادی  را با روسیه گ تر  داده اسقت و در 

ی ساتتمان و توری قم  انقرژی  و ت قهیل رفقت و آمقد شقهروندان دو دولقت هابخ 

ی چ مهیری که ترکیقه هایهمکارو به رغم  انددادهی چ مهیری را توسعه هایکارهم

ی بقین طقرفین مواضقع و نق قی هقاتن با اتحادیه اروپا دارد سعی نموده است کقه در 

ی تقود را تقویقت نمایقد. در ایقن راسقتا  امنطقهمتوازن ای ا کند و از این طری  جایهاه 

  که روسیه در حمایقت از جقدایی طلبقان 2008ال ترکیه در طول بحران گرج تان در س

اوستیا و آبخازیا بر علیه گرج تان به زور متوسل شد  با مواضع سخت گیرانه تقر غقرب 

بنهریقد بقه  کقرد )ی ن بت روسقیه اتخقاب ترنرمبر علیه روسیه همکاری نکرد و مواضع 

 (.1389نوازنی  

جقه گیقری کقرد کقه ک قمک    شاید بتوان این گونقه نتی1990در واقع پس از دهه 

ی بوده است که در حوزه وسیع دریای سقیاه  امنطقهآبربایجان و ارمن تان تنها ک مک  

 شقدن تبدیل برای که داندیم از ی  طرف جانبداری کرده است. آنکارا اًیقوترکیه در آن 

 زیقرا دارد؛ نیقاز م قکو با همکاری سازوکارهای تعریف به منطقه در مرکزی ک وری به

 کقرملین بقا همکقاری بقدون کقه است رسیده نتیجه این به توسعه و عدالت حاکم بحز

 اسقت  چندتکقه آن در قومیقت ماننقد نیز امنیت که یامنطقه در بیثباتی و ناامنی هرگونه

 تقاص فعالیت هرگونه و نظامی و سیاسی یهاطرح  هایگذارسرمایه  در شک ت باعث
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 صقل  و امنیقت گوناگون یهاوهیش به تا کوشدیم این رو از شد؛ تواهد انرژی حوزه در

 همکقاری بقا منطققه در چندجانبقه یقا دوجانبقه مختلف سازوکارهای ازطری  را ثبات و

  سیاست تارجی تود را ن قبت 1990از طرفی روسیه از پایان دهه  سازد؛ برقرار روسیه

اس گ قتر  بر این اسق ( و25-24: 1393به غرب بازبینی کرده )بهرامی مقدم و ستوده  

ی سیاسی و اقتصادی با ترکیه در جهت سیاست تارجی جدید روسقیه ققرار هایهمکار

گرفته است. این تحقول در سیاسقت تقارجی روسقیه بقا افقزای  تردیقدهای ترکیقه در 

تصوص پذیر  عضویت این دولت در اتحادیه اروپقا و آینقده پیونقدهای  بقا ایقا ت 

 متحده هم زمان شده است.

ی همکاری جویانقه هااستیس  1990باور است که بوی ه در طول دهه روسیه بر این 

ای را ن بت به غرب در پی  گرفته است اما پاس  غرب بقه مواضقع همکقاری جویانقه 

روسیه متناسش نبوده است و بر این اساس در صدد بقازبینی روابطق  بقا غقرب برآمقده 

 ربقع طی شته است کهاست.  وروف وزیر امورتارجه روسیه در این تصوص اع ن دا

 کرده صحبت راهبردی روابط اندازی راه مورد در آت نتی -اروپا در شرکا با گذشته قرن

 واحقد فضقای ایجقاد بقرای سیاسقی یهاهیانیب و میاکرده تأسیس م ترکی ساتتارهای و

 غربقی شقرکای ولقی" .کردنقدیم کمق  امقر ایقن به باید که کردیم امضا ثبات و امنیت

 نادیقده را روسقیه منقافع مقوارد ب قیاری در  بردنقدیم پی  را تود کار دستور همزمان

 ژئوپلتیق  فضقای رانقدن پقی  برای مجمو  در بودند  ناتو گ تر  م غول  گرفتندیم

 داد رخ اوکقراین در آنچقه کردنقد و تق   روسیه مرزهای نزدیکی تا تود کنترل تحت

 بود و صقدها طو نی سالیان یط روسیه به ن بت غرب بازدارندگی م ی تط او  نقطه

 طقی حقداقل روسقیه هرچنقد نکند  تلقی تودی را روسیه کرده عادت غرب است سال

اسقت.  ورف در ادامقه  بقوده اروپا سیاست و فرهن   ین   بخ  گذشته سال سیصد

با غرب بازنخواهد گ ت  1990ابعان داشته است که روسیه هرگز به الهوی روابط دهه 

باشقد ری با غرب شاهد گ تر  ن وب غرب تا مجاورت مرزهای تود که در پاس  همکا

 (.1396 وروف  )

با بازبینی سیاست تارجی ترکیه در طول دهه گذشقته همزمقان شقده  هااستیساین 

هقا را تقرک کقرده و بقه سیاسقت  اسقت یکمقالاست که سیاست تارجی غرب گرایانه 
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یکقی از اهقداف مهقم سیاسقت تارجی تنو  گرایانه تری روی آورده اسقت. در نتیجقه 

تارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه  گ تر  روابط بقا روسقیه اسقت  کقه بقرای ترکیقه 

دارای منافع اقتصادی  تجاری و سیاسی است. اهمیت چنین گ تر  روابطی بقه شقکلی 

ی ناشی از مناق ه سوریه و تصرف شقبه جزیقره کریمقه هاتن و  هابحرانبوده است که 

ان ته است سبش فروپاشی ایقن روابقط شقود. بلکقه پیامقدهای بحقران توسط روسیه نتو

ی ترکیه و روسیه را بقرای همکقاری در زمینقه انقرژی گ قتر  داده هافرصتاوکراین  

 (.Weaver, 2016: 51است )

در واقع پس از بحران اوکراین  روسیه در ج تجوی بدیلی برای ترانزیقت صقادرات 

ترکیه روی آورد و از طرفی ترکیه نیز عمقل گرایانقه از  گاز طبیعی به اروپا به همکاری با

در طقول دهقه گذشقته بحقران مقالی بقین المللقی  ایده روسیه در این زمینه استقبال کرد.

  بحران اوکراین و روابط غرب و روسیه و بحران سوریه بقه صقورت مقطعقی بقر 2008

ی هانقهیزمو دولقت در گذاشته است امقا منقافع د ریتأثروابط و مناسبات ترکیه و روسیه 

ی دوجانبقه هقایهمکاریی هقابحراناقتصادی و سیاسی بی  از آن است که در اثر چنین 

ی اقتصادی تاتمه یابد. به طور کلی در طول دو دهقه گذشقته هانهیزمدو دولت بوی ه در 

ی اقتصادی دو دولقت رونقدی رو بقه رشقذ داشقته اسقت و حجقم تجقارت هایهمکار

افزای   2013میلیارد د ر در سال  32به  2006میلیارد د ر در سال  21دوجانبه اشان از 

 (.Sartori, 2017: 102است )پیدا کرده 

ی سیاسی که پس از ساقط نمودن یق  جنهنقده روسقیه هاتن از  متأثراین مباد ت 

  رو به کاه  گذاشت به طقوری کقه 2015نوامبر  24توسط ترکیه در آسمان سوریه  در 

میلیارد د ر کمتر از حجم تجارت  24با  2015 وجانبه دو دولت در سالحجم تجارت د

 (.Ivan, 2016: 89است )بوده  2013دو دولت در سال 

  دگربققاره 2016امققا در پققی عققادی سققازی مجققدد روابققط دو دولققت در ژوئققن  

ی اقتصادی روسیه و ترکیه رو به رشد گذاشقته اسقت بقه طوریکقه در طقول هایهمکار

درصقد رشقد داشقته و واردات  30  صادرات ترکیه به روسیه 2017ل سال چهار ماهه او

درصقد  4  2015درصد افزای  یافته است. به طقورکلی در سقال  15ترکیه از روسیه نیز 

درصد تجارت تارجی ترکیه نیز بقا  7تجارت تارجی روسیه به ترکیه تخصیص یافته و 
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ی هقایهمکارای بقرای ارتققا  روسیه انجام شقده اسقت. دو دولقت برنامقه بلندپروازنقه

میلیقارد د ر را در طقول چنقد سقال آینقده  100اقتصادی و افزای  مباد ت تجاری تقا 

. بر این اساس منافع اقتصادی و ت   برای ارتققا انددادهمطرح کرده و مورد تواف  قرار 

ی کلیقدی در سیاسقت هامؤل قهی از طری  همکاری با روسقیه  یکقی از امنطقهموقعیت 

 (.Gunes and Tan, 2017: 23شقود )یمتارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه مح وب 

بر این اساس ترکیه در طول بی  از دو دهه گذشته در صقدد بقازبینی سیاسقت تقارجی 

تقود در حققوزه دریققای سققیاه بققوده اسققت. ترکیقه سققعی کققرده اسققت کققه بققا گ ققتر  

منت قع  هایهمکارافع م تقیم این ی اقتصادی و سیاسی با روسیه نه تنها از منهایهمکار

شود بلکه بر اهمیت تود به عنوان بازیهری منقطه ای بی زاید و مواضع تود را در حوزه 

 دریای سیاه تقویت کند.

 

 گیرینتیجه

ی هقاحوزه  در 1990سیاست تارجی ترکیه پس از جن  سقرد  و بقوی ه پقس از دهقه 

ترکیه مقدرن  ایقن دولقت  سیتأسل مختل ی دستخو  تحول شده است. در واقع از اوای

هقا شقناتته  اسقت یکمقالتحت غلبه ائت ف نخبهان ملی گرای سکو ر کقه بقه عنقوان 

  روند اروپایی شدن را آغاز کرد و ت   نخبهان غقرب گقرا کقه بقرای ه قت شوندیم

دهه  بر مراکز قدرت سیاسی در آنکار م لط بودند در جهقت تحقول ترکیقه بقر اسقاس 

انداردهای جوامع توسعه یافته اروپایی مبتنی بوده است. در ایقن جهقت  و است هاشاتص

که جهت گیری غربی داشت. به  شدیمسیاستی مح وب  اًیقوسیاست تارجی ترکیه نیز 

عبارتی عمده توجه ترکیه در حوزه سیاست تارجی به غرب معطوف شده بقود  رقابقت 

یات و مقاصد و مطامع شقوروی دو ابرقدرت شوروی و ایا ت متحده و ترس ترکیه از ن

ی امنیتی ترکیه را بقرای گ قتر  هازهیانهکه نظام ارزشی و سیاسی سوسیالی تی داشت  

. بنابراین ترکیه در عصر جن  سقرد نقه تنهقا تمقایلی کردیمپیوندهای  با غرب ترغیش 

برای ای ای نق ی فعال در حقوزه دریقای سقیاه نداشقت بلکقه در سقایه ققدرت و ن قوب 

به طورکلی چنین فضایی برای فعالیت ترکیه نیز م اعد نبود. پس از پایان جن  شوروی 

سرد و با فروپاشی شوروی  عرصه ژئوپولیتیکی حوزه وسیع دریای سیاه دگرگقون شقده 
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ی م تقل  در حوزه دریای سیاه  و منقاط  همجقوار آسقیای هادولتاست. افزای  شمار 

اتو بقه شقرق  سیاسقت روسقیه در تصقوص مرکزی و ق قاز  گ تر  اتحادیه اروپا و ن

  2000ح ظ ن وب در تارجه نزدی  و بازبینی سیاست تارجی این دولت از اوایل دهقه 

ی جدیدی برای ترکیه در حوزه دریای سیاه بوجود آورده است. در هاچال و  هافرصت

 نتیجه ترکیه سعی کرده است که با توجه به تحو ت ژئوپقولیتیکی ایقن منطققه و منقاط 

 نیتقأمی در جهقت امنطققهپیرامونی آن در دوره پس از جن  سرد بعنوان یق  ققدرت 

و  هاتنهقهمنافع ملی تود نق  آفرینی کند و در این تصوص ح قظ مزیقت کنتقرل بقر 

ی اقتصقادی هایهمکارآبراهه دریای سیاه به دریای مدیترانه  ب ط ن وب دریای  گ تر  

ی هامؤل قهی امنطققهارتقا نق  تقود در ترانزیقت و سیاسی با روسیه و اتحادیه اروپا و 

کلیدی ه تند که بر سیاست تارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پقس از جنق  

 گذاشته است. ریتأثسرد 
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