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  انداز توازن قدرت در قفقاز در پرتو چشم
   ارمنستان- تحول در روابط تركيه 

 
 20/10/1388: تاريخ تأئيد              22/8/1388: تاريخ دريافت

  
 ∗هاشمي ميرقاسم بني

 چكيده
بررسي معادله قدرت در قفقاز در پي بهبود مورد انتظار روابط تركيـه و ارمنـستان                

المللي، ورود به اتحاديه     ، كاهش فشار بين   چونالحظاتي   تركيه به خاطر م    دهد نشان مي 
اي درصـدد     نفوذ بيشتر در قفقاز و ايجاد محيط امن منطقه         ،اروپا، امنيت و انتقال انرژي    

 كـاهش   همچونارمنستان نيز به خاطر اهداف راهبردي       . استبا ارمنستان   بهبود روابط   
ادي، خـروج از انـزواي       اقتصادي بـه روسـيه، رفـع محاصـرة اقتـص           -وابستگي نظامي   

 گرايش زيادي بـه  ،اي هاي داخلي و دستيابي به امنيت منطقه   ژئوپلتيكي، پاسخ به بحران   
 .را تغيير دهـد  توازن قدرت در منطقه تواند ميچنين تحولي . بهبود روابط با تركيه دارد   

اي،  قـه ها و ظهور نظم نوين منط      هاي ژئوپلتيكي در قفقاز مانند تغيير ائتالف       لفهؤتغيير م 
باغ و بـه ويـژه اقتـصاد انـرژي،           تحول سازوكارها و ترتيبات امنيتي، تأثير بر بحران قره        

  .اند از اين جمله ،منطقهدر هاي اقتصادي  امنيت انرژي و همكاري
 باغ قفقاز جنوبي، تركيه، ارمنستان، توازن قدرت، اقتصاد انرژي، بحران قره :ها كليدواژ

                                                                                                                   
مـدرس دانـشگاه آزاد اسـالمي    علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات و           دكتراي   دانشجوي ∗

  واحد تبريز
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  مقدمه
از جنوبي پس از فروپاشي شوروي حاكي از آن است كه هرگونه اي خاص قفق نظم منطقه

اي در قالب ستيز،  اي و فرامنطقه تغيير و تحول در نوع روابط و ماهيت تعامل بازيگران منطقه
با . كنندة موازنة قدرت در اين منطقه بوده است  تعيين،رقابت، همكاري و همگرايي يا ائتالف

رسد توازن و تعادل قدرت و   به نظر مي، در دو دهه گذشتهثبات اين منطقه توجه به وضعيت بي
اي هنوز به طور كامل تثبيت نشده و عوامل داخلي و خارجي  هاي منطقه ها و اتحاديه ائتالف

  . سازد ميمتعدد ثبات استراتژيك در قفقاز جنوبي را غير ممكن 
مل نيافته، تحول در روابط  كااستقرارها هنوز  در اين وضعيت كه موازنه قدرت مبتني بر ائتالف

ثير بسيار مهمي بر وضعيت ژئوپليتيكي و نيز اقتصاد سياسي قفقاز أدو كشور تركيه و ارمنستان ت
روابط خصمانه اين دو كشور كه در چند دهة گذشته به ويژه پس . تواند داشته باشد جنوبي مي

ست، موجب گرديده تا اين دو و تداوم يافته اشده از استقالل ارمنستان و بحران قره باغ تشديد 
بر اين مبنا در .  حضور داشته باشند-  و البته نه ضرورتاً متخاصم- كشور در دو جبهه مخالف

هاي گستردة نظامي، اقتصادي و   ائتالف ضمني، همكارينوعياي، ارمنستان در  سطح منطقه
 - هاي اقتصادي  عرصهسياسي با روسيه و ايران برقرار كرده و تركيه نيز روابط استراتژيكي در

  . سياسي  و نظامي با دو كشور آذربايجان و گرجستان به وجود آورده است

دشمني تاريخي و تضاد منافع استراتژيك تركيه و ارمنستان در دو دهة اخير، يكي از 
 ماهيت روابط اين ،در واقع. هاي اصلي تكوين اين دو جبهه و ائتالف در قفقاز بوده است پايه

اي در قفقاز جنوبي  بخش توازن قدرت منطقه ساز و تعين كي از عوامل اصلي هويتدو كشور ي
ها را در  تواند وضعيت ائتالف  هرگونه تحول در روابط اين دو مي،بر اين مبنا. بوده است

بلندمدت در اين منطقه دستخوش دگرگوني اساسي نموده و توازن قدرت را به لحاظ 
  . ها متحول نمايد ئتالفژئوپليتيك و ژئواستراتژيك بين ا

اي مستمر با تركيه قرار دارد و از سوي  سو در يك رقابت منطقه  ايران از يكدر عين حال،
هرگونه بنابراين،  .ديگر روابط نسبتاً استراتژيكي در دو دهه گذشته با ارمنستان داشته است

اي را  هاي منطقه تحول جدي و مهم در روابط اين دو كشور، جايگاه و قدرت ايران در ائتالف
ثباتي خواهد كرد و تحوالت مهمي را در روابط استراتژيك ايران با كشورهاي قفقاز  دچار بي
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بر مبناي اين مفروضات، . نمايد ميجنوبي و نيز رقباي اصلي ايران يعني روسيه و تركيه ايجاد 
ثيرات أچه تال اصلي نوشتار حاضر اين است كه تحول اساسي در روابط ارمنستان و تركيه ؤس

  ؟نوبي و موقعيت ايران خواهد داشتژئوپليتيكي در منطقه قفقاز ج
 كـه  مسألهنخست اين : ال فرعي پرداخت شودؤبراي تبيين اين پرسش الزم است به چند س   

هايي استوار بوده اسـت؟      گيري و تحول موازنه قدرت در قفقاز بر چه بنيان          منطق تاريخي شكل  
هاي  پذير است و اهداف و انگيزه    ر روابط ارمنستان و تركيه امكان      آيا تحول اساسي د    ،دوم اينكه 

 پيامدهاي ژئوپليتيكي تحول اساسي در ،طرفين براي دستيابي به روابط نوين كدامند؟ سوم اينكه
  روابط دو كشور چه خواهد بود؟

  
   تمهيد نظري و تاريخي.الف

ي الزم است به لحاظ نظري و       آتي توازن قدرت در قفقاز جنوب      انداز براي تبيين و فهم چشم    
در ايـن   . تاريخي منطق حاكم بر روابط و مناسبات بازيگران اصلي ايـن منطقـه بررسـي گـردد                

هـا و يـا گفتمـان        هاي نظري ر فتار سياست خارجي دولت        ابتدا به بنيان   ، به طور مختصر   ،گفتار
در ن قـدرت  تكـوين تـواز   تـاريخي   هـاي    لفهؤ م ،حاكم بر روابط كشورها پرداخته شده و سپس       

  .شود بررسي ميقفقاز 
  

   گفتمان مسلط بر سياست خارجي بازيگران قفقاز.1
گانه  هاي سه  له است كه دولت   أهدف اين بخش فارغ از بحث تفصيلي نظري، تبيين اين مس          

نفـوذ يعنـي     رقيب و ذي  اي   هاي منطقه  قفقاز يعني آذربايجان، ارمنستان و گرجستان و نيز دولت        
 تحليلي استوار نمـوده و  –يه، سياست خارجي خود را بر كدام مباني فكري         ايران، روسيه و ترك   

 در يك نگرش،    ؟نمايند اهداف و استراتژي خود را در چارچوب كدام گفتمان سياسي تنظيم مي           
 بـه سـه گفتمـان       ،هـا در قفقـاز      مفهومي سياست خارجي دولـت     –هاي فكري    براي تبيين بنيان  

 تمـدني   -ژيك، گفتمـان ژئوپلتيـك و گفتمـان فرهنگـي           سياست خارجي يعني گفتمان ايدئولو    
 و دقايق خاصـي     ها، بر اصول   بر مبناي تحليل گفتماني، هر يك از اين گفتمان        . اشاره شده است  
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. كننـد  هاي سياست خارجي را به صور مختلفي تعريف و تعيـين مـي           ابتناء يافته و مفاهيم و دال     
هـا،   درت ملي در بستر هر يك از اين گفتمان        هاي شناوري چون منافع ملي، امنيت ملي و ق         دال

 حاكميـت يـك گفتمـان خـاص بـر سياسـت             ،در واقـع  . يابنـد  هاي متفاوت مي   معاني و مدلول  
  )1(.شود خارجي، موجب رفتارها، راهبردها و اقدامات مشخص و معيني مي

هـاي   ها بنيـان فكـري سياسـت خـارجي دولـت           يك از اين گفتمان    در خصوص اينكه كدام   
اين است كه پس نظران  گانه رقيب بوده است، اجماع نظر صاحب هاي سه  قفقاز و دولتگانه سه

 سوسياليـستي   ،)ايران(بيني و ايدئولوژي اسالمي       با وجود تقابل سه جهان     ،از فروپاشي شوروي  
گيـري رفتارهـا و    ، منطق و مبناي جهـت ) آذربايجان–تركيه (و ليبراليستي   )  ارمنستان –روسيه  (

هـاي رقيـب     هـاي آرمانگرايانـه نبـوده و هريـك از دولـت             ايدئولوژي ،ها ين دولت راهبردهاي ا 
براي پيشبرد اهداف ايدئولوژيكي خود با موانع متعدد و عميقي مواجـه            ) روسيه، ايران و تركيه   (

هاي ايدئولوژيكي مبنا و معيار سياست خارجي اين         ها و آرمان    ارزش ،اند و به علل مختلف     بوده
انـد سياسـت خـارجي        گرچه برخي نويسندگان سـعي كـرده       ، همچنين )2(.ستها نبوده ا   دولت

 تمدني تفسير و تحليـل نماينـد، ولـي        –فرهنگي  كشورهاي رقيب در قفقاز را بر مبناي گفتمان         
 هـا  ايـن دولـت    تمدني نيز گفتمان مسلط بر روابط و تعـامالت           –هاي فرهنگي    اهداف و آرمان  

هـاي خـاص     هـا و ظرفيـت      كـشور رقيـب داراي مزيـت        هر سه  ، با وجود اينكه   )3(.نبوده است 
گانه قفقاز هستند، ولـي ديپلماسـي        فرهنگي براي نفوذ و تأثيرگذاري بر تحوالت كشورهاي سه        

 تمدني مبناي اصلي رقابت، نفوذ و توازن قدرت         –فرهنگي و استراتژي پيشبرد اهداف فرهنگي       
  .ميان كشورها نبوده است

هـا در قفقـاز مـورد توجـه بـوده،            سياست خارجي دولـت   سومين رويكردي كه براي تبيين      
اين گفتمان بر پايه مفـاهيم و عناصـر راهبـردي و جغرافيـايي قـوام               . باشد گفتمان ژئوپلتيك مي  

انديشه ژئوپلتيك، تالشي نظري براي برقراري و تبيين رابطة ميان قدرت ملي و عناصر              . يابد مي
ترسيم جغرافيايي روابط ديپلماتيـك     «ژئوپلتيك   ،به نظر ريمون آرون   . و محيط جغرافيايي است   

هاي ديپلماتيـك بـه       اقتصادي منابع طبيعي و تفسير گرايش      – استراتژيك با تحليل جغرافيايي      –
 به نظـر دهقـاني، منـابع        ، بر اين اساس   )4(.باشد مي» عنوان معلول شيوه زندگي و محيط زيست      

 صـنعتي، تماميـت ارضـي،       –تـصادي    خودكفايي و خودبسندگي اق    ،موقعيت جغرافيايي طبيعي،  
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امنيت ملي به ويژه مرزهاي امن، دسترسي آزادانه به بازار و سرمايه جهـاني، چگـونگي انتقـال                  
  . در هسته مركزي گفتمان ژئوپلتيك قرار دارد،مواد اوليه و منابع انرژي

ه منطـق   توان اذعان نمود ك    ها مي  ها و عناصر مفهومي هريك از اين گفتمان        لفهؤبا توجه به م   
ها در قفقاز در چارچوب گفتمان ژئوپلتيك بوده و اين رهيافت            و مبناي سياست خارجي دولت    

ها را براي نفوذ، تأثيرگذاري، رقابت و دسـتيابي بـه قـدرت و امنيـت                 تواند رفتار دولت   بهتر مي 
ب بر اين مبنا، مفروض نوشتار حاضر اين است كه گفتمان ژئوپلتيك چارچو           . تبيين نمايد بيشتر  

آينـده   انداز توازن قدرت در قفقاز در دو دهة اخير و نيـز در            تحليلي مناسبي براي بررسي چشم    
  .باشد مي

  
  هاي توازن قدرت در قفقاز  بنيان.2

گانـه قفقـاز      اخير در قفقاز حاكي است كه كشورهاي سـه         ه و به ويژه دو دهة     تجربة دو سد  
ـ            هـاي بـزرگ منطقـه روي        ت قـدرت  براي تأمين امنيت و منافع خود به جستجو و كسب حماي

در عرصـة سياسـت و اقتـصاد ايـن     هاي بزرگ منطقه نيز براي نفوذ و حضور      اند و دولت   آورده
هـاي   گيـري  نتيجه اين جهـت   . پردازند ميرقابت يا ائتالف با ديگر بازيگران       به   معموالً   ،كشورها
 از طريق ائـتالف بـا       ها  اين بوده كه دولت    ، به ويژه در وضعيت خالء قدرت هژمونيكي       ،سياسي

هرگونـه تغييـر در   . همديگر موازنة قدرت را براي حفظ امنيت و منافع خود به وجـود آوردنـد      
اي را تحـت تـأثير    ها و هم توازن قـدرت منطقـه     هم ائتالف  ،به طور مستقيم  نيز  روابط كشورها   
  .قرار داده است

هاي قفقاز بـه     الل دولت بر اين اساس، از منظر گفتمان ژئوپلتيك، فروپاشي شوروي و استق          
 تحـول و دگرگـوني بنيـادي در محـيط جغرافيـايي و امنيتـي بـراي همـه                ، نـوعي  داليلي چنـد  

  . رود كشورهاي منطقه به شمار مي
باشـد كـه داراي      گيري حوزة ژئوپلتيك جديد در اورآسيا مـي        اين دگرگوني به معناي شكل    

و جايگـاه خـاص جغرافيـايي و         موقعيـت    )5(.ها و پيامدهاي مهمي براي كـشورهاست       بازتاب
اهميت استراتژيك قفقاز، وجود منابع بزرگ نفت و گاز در دو سوي خـزر، محـصوربودن ايـن          

 تـالش دارنـدگان ايـن منـابع بـراي انتقـال انـرژي بـه          ،هاي آزاد  مناطق و عدم دسترسي به آب     
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 و  اي بـه امنيـت     هـاي فرامنطقـه    توجه خاص قدرت  و  بازارهاي مصرف از مسيرهاي غيرروسي      
  .باشد منابع اين منطقه از پيامدهاي فروپاشي شوروي مي

توان اذعان نمود كه اين دگرگـوني هـم جايگـاه ژئـوپلتيكي منطقـه، هـم           مي ،به اين ترتيب  
منزلت كشورها و هم موازنه قدرت در بين كشورهاي منطقه را دچار تحول اساسي نموده و به                 

ها و بنيادهـاي    ريشه.در منطقه شده است» بازي بزرگ« موجب آغاز ،نظران تعبير برخي صاحب  
  :توان جستجو نمود هاي زير مي لفهؤها به سمت موازنه قدرت را در م اين بازي و حركت دولت

 تا پس از فروپاشي شوروي ههاي متعددي باعث شد    عوامل و زمينه   هاي ناامن؛   دولت .1-2
هـاي   تقالل سياسـي بـا نـاامني      ها پـس از اسـ       اين دولت  .هاي ناامني در قفقاز شكل بگيرد      دولت

 پـس   .انداخت دند كه بقا و موجوديت آنها را به مخاطره مي         شگستردة داخلي و خارجي مواجه      
  . كاهش نيافته استها چندان   احساس ناامني اين دولت،از گذشت نزديك به دو دهه

اي  هاي و فرامنطقـ     منطقـه  ،توان در سه سطح داخلي      عوامل ناامني را مي    ،در نگرش سيستمي  
 در ارتبـاط    ، عوامل و منابع ناامني يا امنيت در سه سـطح يادشـده            ،در اين نگرش  . تفكيك نمود 

توان به بحران هويت و يكپارچگي،       در سطح داخلي مي   . پيوسته و متقابل با همديگر قرار دارند      
نيـافتگي سـاختارهاي     سازي، توسـعه    ملت –هاي ناكارآمد و ضعيف، فرايند ناقص دولت         دولت
   )6(.ي و اقتصادي و نابرابري اشاره نمودادار

اختالفـات سـرزميني و منـابع جغرافيـايي نـاامني كـه بـه               اي يا بين دولتي،      در سطح منطقه  
هـاي    روسيه منجر شده و ذهنيـت – ارمنستان و گرجستان  –اي بين آذربايجان     هاي منطقه  جنگ

 رقيب، اين احساس نـاامني را       اي هاي منطقه  ها از همديگر و ورود به ائتالف       منفي تاريخي ملت  
گانه قفقاز، وابـستگي هرچـه        نتيجه اين احساس ناامني توسط كشورهاي سه       .تشديد كرده است  

 ايجاد توازن قـدرت بـه نفـع خـود           به منظور يا جهاني   اي   هاي منطقه  تر آنها به قدرت    روزافزون
  . بوده است

ر حال گذار، قـرار داشـتن قفقـاز         الملل د  توان به نقش نظام بين     اي نيز مي   در سطح فرامنطقه  
اي و مداخلـه آنهـا در        هاي جهاني و منطقه    جنوبي در محل برخورد و رقابت ژئوپلتيكي قدرت       

كنندة امنيت كـشورهاي منطقـه       ثبات  كشورها به عنوان عوامل بي     ياي و حتي داخل    مسائل منطقه 
  .اشاره نمود
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هـاي   ة احـساس نـاامني دولـت       نتيج ، چنانكه اشاره شد   اي؛ هاي منطقه   رقابت قدرت  .2-2
اي رقيـب يعنـي      هـاي منطقـه    ضعيف قفقاز، تأمين امنيت از طريق وابستگي و اتحاد بـا قـدرت            

 - برحسب عالئق تـاريخي      مذكور، كشورهاي   ، بر اين مبنا   )7(.روسيه، تركيه و ايران بوده است     
اامني داخلـي و نيـز       عوامل ن  ،البته. اند ها نزديك شده    به اين قدرت   ،فرهنگي و منافع استراتژيك   

اي ايجاد كرده تا بـراي       هاي منطقه  هاي بسيار مطلوبي براي قدرت     ها فرصت  اي اين دولت   منطقه
تأمين منافع استراتژيك خود در برابر ديگر كشورهاي رقيب و تقويت نفوذ و مداخله خـود در                 

 ،سـتراتژيك متقابـل    اين نيـاز ا    .ها اقدام نمايند   نمودن بيشتر اين دولت     به جذب و وابسته    ،منطقه
 ،بر اين اساس  . ها و موازنه قدرت در قفقاز شده است        هاي خاصي از ائتالف    موجب ظهور بنيان  

 ايران و تركيه براي نفوذ در اقتصاد و سياست دول قفقاز ايجـاد              ، رقابت جدي بين روسيه    نوعي
 كـه   باشد مينطقه  دهة اخير در م   دو  شده كه نتيجه آن ايجاد دو ائتالف ضمني و نسبتاً پايدار در             

 روسيه، ارمنستان و ايران در يك جبهـه و تركيـه، گرجـستان و آذربايجـان بـا همراهـي                     ،در آن 
بـه   .انـد  آمريكا و اروپا در ائتالف ديگر، دو قطب يا بلوك قدرت را در قفقاز بـه وجـود آورده                  

 در دو   ها يا در روابط بـين كـشورهاي حاضـر           اين ائتالف  ي هرگونه تحول در روابط درون     ،طبع
هـا را دسـتخوش دگرگـوني و     ها و نيز توازن قدرت بـين ائـتالف   ائتالف متقابل، هويت ائتالف 

  .تحول خواهد نمود
  
   ارمنستان-سنجي تحول در روابط تركيه  امكان. ب

 اين اسـت كـه بـا        ،مهمترين سئوالي كه در اين نوشته بايستي به آن پاسخ مناسبي داده شود            
 آيـا   ،هاي اختالف متعدد بـين دو كـشور ارمنـستان و تركيـه             حوزهها و    مسائل، چالش به  توجه  

ها و اهداف استراتژيكي  پذير است؟ آيا دو دولت انگيزه تحول اساسي در روابط دو كشور امكان
 بـا   ،سازي روابط سياسي و اقتصادي دارند؟ در ايـن گفتـار           الزم را براي بهبود مناسبات و عادي      

  .پردازيم  به اين سئواالت مي، كشوري اين دوا بررسي راهبردها و اهداف منطقه
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  اي تركيه  راهبردها و اهداف منطقه.1
تركيه نقش محوري و موقعيت اسـتراتژيك خـود را در           رسد   ، به نظر مي   با پايان جنگ سرد   

هـاي   انـدازها و فرصـت     با جهان كمونيسم از دست داده، ولي با فروپاشي شوروي چشم          مبارزه  
 بالكان، قفقاز، درياي سياه و آسياي .ه است خارجي تركيه به وجود آمد   متعدد نويني در سياست   

 مناطقي بودند كه تركيه درصدد كشف مستقل آنها برآمـد و ديـدگاه و منـافع امنيتـي و                ،مركزي
 مالحظـات ايـدئولوژيك     متناسـب بـا   اقتصادي خـود را نـه در چـارچوب جـدال دو قطـب و                

خـود بـازتعريف    ظات استراتژيك امنيتـي و اقتـصادي        بر مبناي منافع و مالح    ها، بلكه    رقدرتاب
هاي تاريخي و     ژئوپلتيك، سنت  –هاي جغرافيايي     تركيه با توجه به ويژگي     ،بر اين اساس  . نمود

ها و تهديدات اسـتراتژيك خـود        هاي فرهنگي و مذهبي و به ويژه براي پاسخ به چالش           پتانسيل
اي خود تعريف نمود كه توجـه بـه    ت منطقهف حياتي زير را در سياس    اهدا اش، در محيط امنيتي  

  .تواند در چارچوب اين اهداف بررسي گردد سازي روابط با آن نيز مي مسأله ارمنستان و عادي
  

  زدايي در محيط امنيتي  تنش.1-1
. اي را پيش روي جمهوري نوين تركيه قرار داد         لهأفروپاشي امپراطوري عثماني ميراث پرمس    

 روابـط   ، سوريه، عراق، قبرس، يونان و ارمنستان در طـول چنددهـه           اختالفات مرزي گسترده با   
چنـدين كودتـاي نظـامي و حاكميـت         . پرتنشي را ميان تركيه و اين كشورها ايجاد نموده است         

هاي ائتالفـي    درپي دولت  نظاميان، جنبش قومي مسلحانه حزب كارگران كرد همراه با سقوط پي          
تركيـه گرفتـار محـيط نـاامن داخلـي و خـارجي              موجب شده بود     ،1990 و   1980هاي   در دهه 
 ،هـاي خـارجي جنـبش مـسلحانه قـومي كـرد            ها و حمايـت    با توجه به پايگاه   . اي باشد  پيچيده
هـاي داخلـي ناشـي از        مداران تركيه به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط وثيقي بـين نـاامني             سياست

اي ايـن     روابط خارجي منطقه   و تنش در  ) كمونيستي(راديكاليسم قومي، مذهبي و ايدئولوژيكي      
با تمـام همـسايگان در دسـتور        زدايي    بر اين مبنا، سياست راهبردي تنش      )8(.كشور وجود دارد  

  .كار سياست خارجي اين كشور قرار گرفت
هـاي    كه به منزلة پايـان دولـت   2002نوامبر سال   در  روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه        

زدايـي   تنش. ترين اولويت اين كشور تبديل نمود       به بنيادي  متزلزل ائتالفي بود، اين استراتژي را     
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هـا   له قبرس و پيشنهاد برگزاري رفراندوم براي اتحاد يوناني        أ يونان بر سر مس    -در روابط تركيه    
تالش براي بهبود روابط نـه چنـدان مطلـوب بـا            . هاي قبرس قدم مهم در اين مسير بود        و ترك 
بـا  له كردها و دستيابي به توافقات گـسترده         أبه خاطر مس   1990 و روسيه در دهه      ، سوريه ،ايران

اي از جنبش ناسيوناليستي كردهـا، گـام اساسـي           هاي منطقه  جهت قطع حمايت  در  اين كشورها   
موفقيت اين سياست به تدريج موجـب       . دوم تركيه براي بهبود روابط با كشورهاي همسايه بود        

نـسبتاً  اين فرايند محـيط     . اي گرديد   و منطقه  هاي داخلي   كنترل نسبي ناامني   در اين كشور    توفيق
امني را در هزارة جديـد بـراي تركيـه فـراهم نمـود تـا در بـستر آن بتوانـد اسـتراتژي توسـعة                 
زيرساختارهاي اقتصادي را به طور مطلوبي پيش برده و خود را به عنـوان يكـي از كـشورهاي                   

  .مهم در حال ظهور صنعتي مطرح نمايد
 نسبتاً موفق و دستاوردهاي گستردة آن براي تركيه، دولتمـردان ايـن             بر اساس اين استراتژي   

معضالت سياست خارجي تركيه ها و  توانند چشم خود را بر يكي از مهمترين چالش  كشور نمي 
زدايـي در روابـط خـود بـا ارمنـستان بـه منزلـه                در دو دهة اخير ببندند و عدم توجه بـه تـنش           

 از طريق ديپلماسي پنهـان     ، در دو سال اخير    بنابراين،. باشد يماندن اين راهبرد اساسي م     تمام نيمه
ارمنـستان آغـاز شـده و در         -جانبه و دوجانبة تركيه       مذاكرات سه  ، وساطت دولت سوئيس   او ب 

اي نقــشه راه  مــاده6 پروتكــل ، در دانــشگاه شــهر زوريــخ ســوئيس،1388شــهريور خــرداد و 
ا، روسـيه، فرانـسه، سـوئيس و مـسئول          سازي روابط را با حضور وزراي خارجـه آمريكـ          عادي

  .سياست خارجي اروپا امضا نمودند
 بايـستي اذعـان نمـود كـه دولـت      ،گفته پيشبا توجه به اين روند و در پاسخ به سئوال مهم       

سازي روابـط    هاي الزم را براي عادي     تركيه در چارچوب اهداف استراتژيك خود نه تنها انگيزه        
براي تشويق و ترغيـب ارمنـستان بـه         را  هاي قابل توجه     انمندي بلكه برخي تو   د،با ارمنستان دار  

  .باشد ورود به اين مسير دارا مي
  

  اي و امنيت اقتصاد و انرژي  پيوند امنيت منطقه.1-2
هـا و منازعـات      مهمي مانند احتمال درگيـري ناخواسـته در بحـران         و  تركيه به داليل متعدد     

هـاي اقتـصادي و تجـاري، بـه ثبـات            ي و فعاليـت   گذار اي، امنيت انرژي و امنيت سرمايه      منطقه
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 بـين امنيـت     ،در اين راهبـرد   . نگرد مياي به مثابه راهبردي حياتي و ضرورتي استراتژيك          منطقه
هـاي اقتـصادي و بـه ويـژه      ها و فعاليـت  گذاري منطقه و امنيت اقتصادي از جمله امنيت سرمايه      

بـر ايـن اسـاس، فروپاشـي        .  وجـود دارد   ناپـذير   پيوندي اجتناب  ،امنيت مسيرهاي انتقال انرژي   
هـاي   مناقـشه . روي اين كشور قرار داده اسـت        هاي بزرگي را پيش    شوروي تهديدات و فرصت   

پايداري براي تركيه به وجـود آورد و احتمـال درگيـر        نا محيط امنيتي    ،باغ و اوستياي جنوبي    قره
بـاغ عليـه جمهـوري       ه تغييـر تـوازن قـدرت در جنـگ قـر           ،براي مثـال  . شدن آن را افزايش داد    

 ضمن هشدار بـه ارمنـستان، بخـشي از          ،1992آذربايجان باعث شد دولت وقت تركيه در سال         
ايـن  . نيروهاي نظامي خود را به جمهوري نخجوان اعـزام و تهديـد بـه مداخلـه جـدي نمايـد                  

المنـافع و    تحركات، باعث واكنش شديد مقامات روسيه و فرمانده كل نيروهاي جامعه مـشترك            
باغ منجر به    هرگونه مداخله خارجي در قره     «فرمانده مذكور اعالم نمود    .ر به تركيه گرديد   هشدا

 ايـن   ،هـاي اخيـر    باعث شده در سـال     ،اي  چنين تجربه  )10(».درگيري بزرگ نظامي خواهد شد    
هـاي نظـامي بـراي حـل اختالفـات           كشور مخالف هرگونه جنگ و منازعه و توسـل بـه روش           

  .بداند فقدان هرگونه امنيت اقتصادي و انرژي نزلهبه مرا اي  منطقهاي باشد و ناامني  منطقه
باغ، مهمترين عامل ناامني در قفقاز بـه شـمار           در راهبرد جديد امنيت ملي تركيه، بحران قره       

 هـدف اصـلي     ،آميز در بلندمـدت    هاي مسالمت  له از طريق روش   أ حل اين مس   بنابراين، .رود مي
 ارمنـستان و    –كند روابط تركيه     ن هدف راهبردي ايجاب مي     اي .باشد سياست خارجي تركيه مي   

سـازي گـرايش     عـادي  از وضـعيت خـصمانه بـه بهبـود و            ، آذربايجان –سپس روابط ارمنستان    
 در استراتژي امنيت ملي تركيـه، دسـتيابي بـه توسـعه و امنيـت اقتـصادي و          ، در واقع  )11(.يابد

موني و بهبود روابط سياسي و اقتصادي بـا          مستلزم رفع تنش با كشورهاي پيرا      ،انرژي در منطقه  
  .باشد همة كشورهاي منطقه از جمله ارمنستان مي

سازي روابط با ارمنستان، مهمترين عامل و منبـع نـاامني خطـوط انتقـال                 عادي ،از اين منظر  
درياي خزر به تركيه و اروپـا را از ميـان برخواهـد داشـت و امنيـت      و انرژي از آسياي مركزي     

 به ويژه امنيت پروژة بزرگ خط انتقال انرژي ناباكو تضمين           ، جيهان – تفليس   –اكو  هاي ب  پروژه
 بـا  ،سسات مالي بزرگ تركيهؤهاي اقتصادي و تجاري و نيز م  شركت،عالوه بر اين  . خواهد شد 

  .هاي خود را در قفقاز از جمله ارمنستان گسترش خواهند داد اطمينان خاطر الزم فعاليت
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  المللي ينكاهش فشارهاي ب. 1-3
 مهمترين چالش سياست خارجي تركيـه در دو دهـه           ،له قبرس أله ارمنستان همراه با مس    أمس

 راهبردها، اهداف و منافع حيـاتي تركيـه   ،و در چند جبهه سياسي  المللي بوده    اخير در سطح بين   
هـاي جهـاني دولـت       چالش نخـست بـه تـالش      . هاي زيادي مواجه كرده است     را با محدوديت  

البي قوي ارمني در اروپا و آمريكا براي شناسايي دعاوي مربوط به كشتار ارامنه در               ارمنستان و   
هـاي   ها كـه بـا اسـتقبال برخـي قـدرت           اين تالش . گردد توسط دولت عثماني برمي    1915سال  

المللـي تركيـه را در سـطح جهـاني           اروپايي و محافل آمريكايي همراه بـوده، هـم پرسـتيژ بـين            
بط سياسي و اقتصادي تركيه را با هر كشوري كه به شناسـايي رسـمي           دار كرده و هم روا     خدشه

عاله بر تأثير مشخص شناسايي دعاوي ارامنـه بـر          . ، مختل نموده است    دعاوي ارامنه اقدام كرده   
روابط و سياست خارجي تركيه، ادعاي ارضي ارمنستان نسبت به مناطق شمال غربي و اجتناب               

المللي تركيه نيز تهديـدي بـراي تماميـت ارضـي تركيـه              آن از به رسميت شناختن مرزهاي بين      
 گام اول كـاهش فـشارهاي       ،سازي روابط با ارمنستان    تالش تركيه براي عادي    ،بنابراين. باشد مي

  .باشد المللي خود مي و تضمين مرزهاي بينديپلماتيك جهاني 
 اين موضـوع بـه      ازگيري آمريكا و اروپا       بهره ،ارمنستان براي تركيه  له  أچالش مهم مس  ديگر  

برخي كـشورهاي  . باشد عنوان ابزار فشار عليه تركيه در روابط استراتژيك خود با اين كشور مي       
كشي   پذيرش مسئوليت كشتار ارامنه به عنوان نسل      ، در دو دهة گذشته    ،بزرگ اروپا مانند فرانسه   

 )12(.انـد  دهشرطي براي پذيرش كامل تركيـه در اتحاديـه اروپـا قـرار دا              از طرف تركيه را پيش    
سـازي روابـط    توجه به دعاوي ارامنـه، عـادي   اروپايي نيز بيبرخي ديگر از كشورها و نهادهاي     

. داننـد   ارمنستان را به عنوان شرط مهم نقشه راه تركيه در پيوستن به اتحاديه اروپـا مـي        –تركيه  
ف استراتژيك   اهدا ،سازي روابط اين دو كشور     كيد بر عادي  أ اروپا و آمريكا در خصوص ت      ،البته

 اروپا و آمريكا عالوه بر تسهيل نفوذ خود در قفقاز از طريق تركيه،              .ي را مدنظر دارند   تو بلندمد 
  .به فكر امنيت خطوط انتقال انرژي از آسياي مركزي و خزر به اروپا هستند

 شناسايي دعاوي ارامنه را در كنگرة آمريكا مانند شمـشير           مسألهمريكا نيز در دو دهة اخير       آ
كردن تركيه واي خود و همس موكلس بر سر تركيه قرار داده و در پيشبرد اهداف و منافع منطقه         دا

اي ناشـي از   هـاي جهـاني و منطقـه    با توجه به اين فشارها و محـدوديت . از آن سود برده است    
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هـا و پيـشبرد مطلـوب اهـداف      رود تركيه براي رهايي از اين چـالش        انتظار مي  ،ارمنستان مسأله
سـازي روابـط بـا       ك سياست خارجي خود، انگيزه و تمايل قابل توجهي بـراي عـادي            استراتژي

آغاز ديپلماسـي فوتبـال توسـط        سال اخير،    دوآغاز مذاكرات محرمانه در     . ارمنستان داشته باشد  
 ارمنـستان بـه امـضاي پروتكـل نقـشه راه            دادن سـوق  ،نهايـت در   و   2008عبداله گل در سـال      

  .ستسازي روابط ا ن راهبرد اساسي تركيه براي عادييا بيانگر ،سازي روابط عادي
  

    اهداف ژئوپلتيكي.1-4
خزر و  دهد در پيوستگي آسياي مركزي       نگاهي به وضعيت جغرافيايي منطقه قفقاز نشان مي       

با مديترانه و اروپا، ارمنستان به لحاظ ترتيبات امنيتي، انتقال انرژي و ايجاد تـوازن قـدرت بـين                  
 يكـي از موانـع مهـم پيونـد          ،از اين حيث  .  جايگاه استراتژيكي دارد   ،اي كشورهاي بزرگ منطقه  

جغرافيايي تركيه با قفقاز، مسدودبودن مرزهاي سرزميني اين كشور با ارمنستان پـس از جنـگ                
بـا ارمنـستان    فقدان روابط سياسي و اقتصادي رسمي       . باشد باغ مي   ارمنستان در قره   –آذربايجان  

هـاي اسـتراتژيك خـود را از طريـق           بايجـان روابـط و همكـاري      باعث شده است تركيـه و آذر      
هاي متعدد قومي در  گرجـستان      با توجه به مناقشه    ، اين امر از يك طرف     .گرجستان انجام دهند  

 براي ايـن كـشورها چنـدان     ،و نيز مسافت طوالني، هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ امنيتي            
دود ارمنستان مانع مهمي براي حـضور و نفـوذ           مرزهاي مس  ،باشد و از طرف ديگر     مطلوب نمي 

 ضـرورت   ،بـر ايـن مبنـا     . باشـد  تركيه در قفقاز در رقابت با ديگر كشورهاي قدرتمند منطقه مي          
سـازي روابـط بـا ارمنـستان         ژئواكونوميكي تركيه مستلزم عادي   تكميل حوزه نفوذ ژئوپلتيكي و      

  .ستا
  

  اي ارمنستان  راهبردها و اهداف منطقه.2
سـازي روابـط خـود در         اهداف استراتژيك مهمي براي عـادي      ،نيز همچون تركيه   ارمنستان

رسـد بتوانـد انگيـزة الزم را بـراي ورود آن بـه فراينـد        نظر دارد كه به نظر مـي       منطقه قفقاز مد  
گرچه پس از استقالل اين كشور، تركيه جزء اولين كشورهايي          . سازي روابط فراهم نمايد    عادي

بـاغ و اشـغال    يك و اقتصادي را با ارمنستان برقرار نمود، ولي بحـران قـره            بود كه روابط ديپلمات   
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 مرزهاي خود را    ،1993 باعث شد تركيه در سال       ،از خاك آذربايجان توسط ارمنستان    درصد  20
اش را قطع نمايد و تا تحوالت اخير نيـز گـشايش             با اين كشور بسته و روابط سياسي و تجاري        

بـاغ   آميز بحران قره   ك خود با ارمنستان را مشروط به حل مسالمت        مرزها و آغاز روابط ديپلماتي    
هاي سازمان ملل و نيز خروج ارمنستان از اراضي اشغالي آذربايجان كرده             در چارچوب قطعنامه  

  .است
اي ارمنـستان    منشاء اصلي بحران در روابط منطقـه  ،باغ و اراضي اشغالي     مناقشه قره  ،در واقع 

. باشـد   مـي مـسأله هاي امنيتي و ژئوپلتيكي اين كشور متأثر از ايـن            ش تركيه بوده و بيشتر چال     –
هـا    پاسخ به اين چالش    ،تركيهبا  سازي روابط     بيشتر اهداف راهبردي ارمنستان از عادي      بنابراين،

  . باشد مي
  

   امنيتي-هاي ژئوپلتيكي   چالش.2-1
 بيـشتر   ،دهـة اخيـر   نظران اعتقاد دارند نگرش امنيتي دولـت ارمنـستان در دو             بيشتر صاحب 

 ،شكل جغرافيايي ارمنستان  . از موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيكي اين كشور در منطقه است         ناشي  
عرض از شمال به جنوب كـشيده   ترين كشور قفقاز كه به صورت باريكه كم وسعت به عنوان كم 

محاصـرة  كيلومتري در    36 اين باريكة    )13(. در پديدآمدن اين تلقي بسيار مهم بوده است        ه،شد
پـذير   دو كشور متخاصم يعني آذربايجان و تركيه قرار گرفتـه و بـه شـدت ارمنـستان را آسـيب       

شـدة   باغ و عدم خروج ارمنستان از شش منطقه ديگـر اشـغال            تداوم بحران در قره   . ساخته است 
هـاي بـزرگ امنيتـي        چـالش  ، موجب تداوم وضعيت نه جنگ و نه صلح و در نتيجه           ،آذربايجان

  .ان شده استبراي ارمنست
بـاغ و تهديـدات مكـرر آذربايجـان بـه             قـره  مـسأله بـست در     اين محاصرة جغرافيايي و بن    

 باعـث شـده ارمنـستان اسـتقالل، حاكميـت و امنيـت سياسـي و                 ،گيري اراضي اشـغالي    بازپس
 گرچـه ارتـش ارمنـستان بـه         )14(.مين نمايـد  أي بنيادي به روسيه ت    گسرزميني خود را در وابست    

شـود، ولـي ايـن        ارتش قدرتمندي در قفقاز محـسوب مـي        ،پلين نظامي يو ديس لحاظ تجهيزات   
تداوم اين وضعيت و . باشد  انساني و مالي روسيه مي ،هاي فراوان لجستيكي   قدرت مديون كمك  

 خود  ي باعث شده ارمنستان نتواند مرزهاي مل      ،سرزميني با دو همساية شرقي و غربي      اختالفات  
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 نمايـد و چـارچوب سـرزميني خـود را در سـطح جامعـة                را به طور رسـمي و دائمـي تثبيـت         
 مـسأله  هويـت سـرزميني،   مـسأله  عدم حـل  بنابراين،. المللي به طور مشروع مشخص سازد     بين

  )15.(تحكيم استقالل و حاكميت اين كشور را با موانع جدي مواجه ساخته است
ركيه هستند، ولي   گرا مخالف برقراري روابط ارمنستان با ت       گرچه برخي احزاب راديكال ملي    

هـاي مختلـف در ارمنـستان بـراي       ژئـوپلتيكي باعـث شـده دولـت        –هاي امنيتـي     چنين چالش 
سازي روابط خـود      درصدد برقراري يا عادي    ،هاي مختلف   به روش  ،آمدن بر اين تهديدات    فائق

دهد   نشان مي  ،نگاهي به رفتارها و سياست خارجي ارمنستان در دو دهه گذشته          . با تركيه باشند  
 همواره  ،كشي المللي براي شناسايي كشتار ارامنه به عنوان نسل        هاي بين  رغم تالش به  اين كشور   

اي را در پيش بگيرد تا از        گرايانه اي تركيه سياست عمل    درصدد بوده در مواجهه با قدرت منطقه      
  .انزواي سياسي و ژئوپلتيكي خود بكاهد

 در حاشيه اجالس سران     3 + 3 + 2يتي  بر اين مبنا، طرح رئيس جمهور ارمنستان و مدل امن         
 بـراي ايجـاد   ، در اسـتانبول 1999كشورهاي عضو سازمان امنيت و همكـاري اروپـا در نـوامبر        

جانبه بررسي بحـران     ترتيبات امنيتي پايدار در قفقاز جنوبي و نيز حضور مكرر در مذاكرات سه            
اي خـود، بهبـود       ر روابـط منطقـه    براي ايجاد تـوازن د     ارمنستان   دهد نشان مي  ،باغ در آنكارا   قره

ورود بـه  ) 16.(كنـد  مناسبات با تركيه و برقراري روابط ديپلماتيك با ايـن كـشور را دنبـال مـي              
 سال گذشته بـا ميـانجيگري دولـت سـوئيس، ورود بـه      چندفرايند ديپلماسي پنهان با تركيه در      

 عبداله گل به ايروان     سفر(ديپلماسي فوتبال و سفر رؤساي جمهور دو كشور در دو سال اخير،             
هاي مقـدماتي جـام      براي تماشاي بازي  ) 2009 و سركيسيان به تركيه در اكتبر        2008در سپتامبر   

امـضاي پروتكـل نقـشه راه در        در نهايـت،    ، آغاز مذاكرات براي تهية نقشه راه و         2010جهاني  
اشـيه  ، سـفر وزراي خارجـه دو كـشور و ديـدار و مـذاكره در ح                )17(2009سوئيس در اكتبـر     

هاي مختلف در ارمنستان بـراي       كنندة ارادة جدي دولت     بيان ،المللي اي و بين   هاي منطقه  اجالس
اي و كـاهش وابـستگي يكجانبـه بـه            ايجاد تعادل در روابط منطقه     ،خروج از انزواي ژئوپلتيكي   

  .باشد روسيه و ايران مي
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  ها و راهبردهاي اقتصادي و تجاري  ضرورت.2-2
بخـشي بـر    آثـار بـسيار زيـان   بـاغ،   هاي امنيتي ناشي از بحران قره      چالشحصر جغرافيايي و    

هاي ژئوپلتيكي، ساختار و روابط اقتـصادي و حتـي سـاختار و              ها و پتانسيل   گيري از مزيت   بهره
با وجود برخـورداري ارمنـستان از ميـراث غنـي صـنعتي             .  داشته است  رمنستانتوسعة انساني ا  

تر نـسبت    ارتباطاتي قوي ص شهري و زيربناي اقتصادي و       همچون نيروي انساني ماهر و متخص     
 و تالش دولت اين كشور براي رهايي و انتقال از نظـام             1990به ديگر كشورهاي قفقاز در دهه       

كـردن   هـاي نـوين مـالي و مـدرنيزه     اقتصاد متمركز به نظام اقتصاد بـازار آزاد، اجـراي سياسـت      
، اقتصاد ارمنستان   )18(المللي پول  ندوق بين هاي بانك جهاني و ص     زيرساختار اقتصادي و كمك   

به لحاظ تأمين انرژي و مواد خام و بازرگاني خارجي و صادرات به شدت وابسته به اقتـصاد و                   
باشد و نتوانسته براي پيشبرد راهبرد توسـعه اقتـصادي خـود             هاي مالي روسيه و ايران مي      كمك

  .ور خود داشته باشددو همسايه مجااقتصاد جهاني و ارتباطات ارگانيكي با 
گيـري   فقدان روابط ديپلماتيك و اقتصادي با آذربايجان و تركيه موجب عـدم امكـان بهـره               

 وابستگي به روسيه شـده      تداومارمنستان از پتانسيل ژئوپلتيكي خود براي تقويت اقتصاد ملي و           
بـزرگ  هـاي اقتـصادي    هـا و پـروژه   باغ باعث شده ارمنستان در طرح عدم حل بحران قره  . است
. اي در قفقاز مشاركت داده نشود و بيش از قبل احساس تحريم و انزوا نمايد المللي و منطقه   بين

 - تفليس   -هاي مهم انرژي مانند خط لولة انتقال نفت خزر به نام باكو              حذف ارمنستان از پروژه   
هاي آتي   وژهندادن آن در پر    روم و مشاركت  زار - تفليس   -جيهان و نيز خط لوله انتقال گاز باكو         

هـاي    بـاكو، خـسارت    - تفلـيس    - قارص و نيـز آزادراه آنكـارا         - تفليس   -مانند خط آهن باكو     
  . استراتژيك و بلندمدت اقتصادي براي ايروان در پي خواهد داشت

به ويژه خط لوله انتقال انرژي آسياي مركزي و خـزر      ها   عدم حضور ارمنستان در اين پروژه     
هاي تـاريخي اقتـصادي، تـأمين انـرژي و           ه مفهوم از دست رفتن فرصت     به اروپا به نام ناباكو ب     

هاي منطقه در    اي و جداشدن سرنوشت اقتصادي و سياسي ارمنستان از دولت          حتي امنيت منطقه  
  .مجامع سياسي و اقتصادي جهاني است

هـاي انـرژي    المللي، مالكيت مسير انتقال و كنترل مسير خطـوط لولـه   در اقتصاد سياسي بين 
ي مانند دسترسي به نفت و      عآثار و منافع راهبردي وسي    تواند   مي ،همانند مالكيت بر منابع انرژي    
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هاي مطمئن، درآمـدهاي ترانزيتـي قابـل         گذاري تر براي تأمين نيازهاي داخلي، سرمايه      گاز ارزان 
سياسي و امنيتـي  توجه و قدرت نفوذ بر جريان نفت و گاز و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار  

نظـران دورانـديش سياسـي و         دولت ارمنستان و فعـاالن و صـاحب        رو، از اين ) 19(.داشته باشد 
هاي بزرگ اقتصادي و انـرژي قفقـاز          خواهان مشاركت فعاالنه اين كشور در طرح       ،اقتصادي آن 

هـا،    مهمترين مـسير دسـتيابي بـه ايـن هـدف و از دسـت نـدادن فرصـت                   ،البته) 20(.باشند مي
سازي روابط با دشمنان تاريخي به عنـوان عوامـل اصـلي تحـريم و انـزواي ايـن كـشور                      يعاد
  .باشد مي

و عـدم تحقـق اهـداف        يكي از عوامل مهـم ركـود اقتـصادي در ارمنـستان              ،تحريم و انزوا  
باشد و نتيجة نهايي آن عدم تحول اساسي در كاهش فقـر و              ها در اين كشور مي     اقتصادي دولت 

 بر طبق برآوردهاي برخي نهادهاي دولتي و پژوهشي. نيافتگي بوده است سعهبيكاري و تداوم تو
بـاغ باعـث      به ويژه پس از بحران قـره       ،، وضعيت نابسامان اقتصادي در دو دهة گذشته       ارمنستان

ارمنستان از اين كشور مهاجرت     نفري  ميليون  4شده است نزديك به يك ميليون نفر از جمعيت          
هـاي    هزار نفر از شـهروندان و شـركت        70 تا   40لت تركيه، تقريباً    كنند كه بر اساس برآورد دو     

  )21.(ارمني در اين كشور مشغول فعاليت اقتصادي و تجاري هستند
 فشارهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از بحران در روابط سياسي با همـسايگان،            ،در مجموع 

راي حفظ امنيت و رشد     بو ايران   از يك طرف و وابستگي گستردة اقتصادي و نظامي به روسيه            
 از طرف ديگر، دولت ارمنستان را بـه لحـاظ منطـق ژئـوپلتيكي و اقتـصادي ترغيـب                  ،اقتصادي

اي را از طريـق   هـاي اسـتراتژيك منطقـه    هـاي مهـم همكـاري     نمايد تا بيش از ايـن فرصـت        مي
  .سازي روابط با تركيه و سپس آذربايجان از دست ندهد عادي
  
   ارمنستان-واكونوميكي تحول روابط تركيه  پيامدهاي ژئوپلتيكي و ژئ.ج

اي تركيه و ارمنستان نشان داد دو كشور بنـا بـه             بررسي و ارزيابي اهداف راهبردي و منطقه      
برقراري روابـط ديپلماتيـك متعـارف بـين دو          از  هاي اساسي بلندمدت، اهدافي فراتر       ضرورت

 برخـي اهـداف راهبـردي        هر دو كشور تحقق يا حداقل تـسهيل در دسـتيابي بـه             .كشور دارند 
سازي روابط بـا همـديگر    هاي ژئوپلتيكي خود را در گرو عادي اي و كاهش برخي چالش    منطقه
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 امـضا   2009سـازي روابـط را در اكتبـر          عـادي » نقـشه راه  « پروتكـل    ، بـر همـين مبنـا      .بينند مي
 را كه تحقق مفاد آن تحول بزرگي در قفقـاز ايجـاد نمـوده و ژئوپلتيـك جديـدي      ) 22(نمودند،

ها و   ائتالف«توان در چند حوزة مهم       پيامدهاي اين تحول را مي    . براي اين منطقه رقم خواهد زد     
و » اي و امنيـت انـرژي      بـاغ، اقتـصاد منطقـه      اي، ترتيبات امنيتي و بحران قـره       هاي منطقه  اتحاديه

  .اي كشورهاي رقيب بررسي نمود منزلت منطقه
  

  يا ها و نظم نوين منطقه تغيير ائتالف. 1
اي خاصي در قفقاز جنوبي شكل گرفت كـه    به تدريج نظم منطقه    ،پس از فروپاشي شوروي   

منافع و مالحظات امنيتـي،     . اي روسيه، ايران و تركيه بودند      بازيگران اصلي آن سه قدرت منطقه     
هـا و     ائـتالف  ،تاريخي و فرهنگي اين كشورها و نيز سه كـشور قفقـاز باعـث شـد بـه تـدريج                   

اً پايداري بين اين كشورها شكل بگيرد كه در يك طرف آن روسيه، ايـران و                هاي نسبت  همگرايي
اين دو طيف در دو دهـة       . ارمنستان و در طرف ديگر تركيه، آذربايجان و گرجستان قرار داشتند          

آميـزي را در قالـب برخـي          امنيتي و اقتصادي گسترده و رقابـت       –هاي نظامي    همكاري ،گذشته
 ،اي اي شكل دادند و سعي كردند حداقل در مـسائل منطقـه       زرگ منطقه هاي ب  ها يا پروژه   اتحاديه

  .مواضع و منافع خود را همسو نمايند
 عـالوه بـر     ،روسيه براي بازيابي و تداوم نفوذ و سـلطة خـود در آسـياي مركـزي و قفقـاز                  

و پيمـان   ) CIS(المنـافع    جانبه با ايران، اتحاديه كشورهاي مـستقل مـشترك         گسترش روابط همه  
هاي شوروي سابق كـه       تركيه با برخي جمهوري    ،در مقابل . جمعي را به وجود آورد     ت دسته امني

. هاي جديد امنيتي و اقتصادي را بنا كردنـد  مخالف سلطة مجدد روسيه در منطقه بودند، اتحاديه   
 با مشاركت گرجستان، آذربايجـان، اوكـراين و مولـداوي در            1 اتحادية گووام  ،در اين چارچوب  

 امنيتي اروپا و همكـاري  –كيل شد كه از اهداف آن ادغام در ساختارهاي نظامي       تش 1997سال  
اتحادية ترابـوزان نيـز بـا مـشاركت تركيـه، آذربايجـان و              ) 23.(در چارچوب ناتو اعالم گرديد    

  )24.(گرجستان براي همگرايي اقتصادي و سياسي بيشتر در قفقاز به وجود آمد

                                                                                                                   
1. GUUAM 
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 اقتـصادي منطقـه را بـه رهبـري          –سياسي و نظـامي     بندي   ها، قطب  گيري اين اتحاديه   شكل
ماهيـت  هـا نـشد، ولـي     يك از اين اتحاديه گرچه ايران وارد هيچ. روسيه و تركيه نمايان ساخت    

 بـه نظـر     در عـين حـال،    . روابط آن با روسيه و ارمنستان، ايران را در ائـتالف روسـي قـرار داد               
ها و نظم    اي را بر ائتالف     تأثيرات چندگانه   پيامدها و  ، تركيه –رسد تحول در روابط ارمنستان       مي

  .اي خواهد داشت منطقه
با توجه به اينكه دو كشور ارمنستان و تركيه در دو طرف موازنه قدرت قرار دارند                نخست،  

ها داده است، تحـول در روابـط         آميز آنها هويت خاصي به اين ائتالف       و پيشينة روابط خصومت   
اي دوقطبي را كه در دو دهـة گذشـته اسـتحكام پيـدا               منطقهآنها مرزهاي هويتي و سياسي نظم       

 بهبود روابط دو كـشور، مفهـوم دوسـت و           ،در واقع .  دچار از هم گسيختگي خواهد كرد      ،كرده
  . سازد اي متحول مي دشمن را در روابط و رقابت دو ائتالف منطقه

ي تغيير و تحـول      زمينة مهمي برا   ، دگرگوني مرزهاي ايدئولوژيك و هويتي     ،پيامد دوم اينكه  
بهبود روابـط ارمنـستان     . باشد هاي موجود مي   در توازن قدرت در نظم دوقطبي منطقه و ائتالف        

گرا و احتمال ورود ارمنستان به اتحادية ترابوزان، گووام و           با تركيه موجب تقويت ائتالف غرب     
 رفع آثار تحـريم     ورود ارمنستان به اين فرايند كه براي      . باشد اتحاديه كشورهاي درياي سياه مي    

ناپذير خواهد بـود و   هاي اقتصادي و صنعتي اجتناب    و انزواي جغرافيايي و بازسازي زيرساخت     
باشد، معادلة قدرت را      يكي از اهداف راهبردي ارمنستان در بهبود روابط خود با تركيه مي            ،البته

بـا توجـه بـه اينكـه         در رويكردي ديگـر،      ،البته. ادبلوك غرب تغيير د   در منطقه به نفع تركيه و       
دهد و حتـي از      روسيه به علل مختلف خود را مخالف بهبود روابط ارمنستان و تركيه نشان نمي             

تحـول در روابـط دو كـشور        ) 25(در مونيخ سـوئيس بـود،     » نقشه راه «ضاي پروتكل   محاميان ا 
ها يا   روابط كشورها نه در قالب اتحاديه      ،در آن اي خواهد بود كه      موجب ظهور نظم نوين منطقه    

خواهد شكل  اي مبتني بر رقابت ايجابي       هاي ضمني، بلكه در چارچوب همگرايي منطقه       ائتالف
و مـشاركت در اجـراي      تركيـه    -روسـيه    تجـاري    -هـاي اقتـصادي      گسترش همكـاري  . گرفت
 از پيامدهاي اين نظم     ،هاي بزرگ انرژي و تأثيرگذاري بر آنها به جاي مخالفت و ممانعت            پروژه

المللي دانـست   توان متأثر از تحول بزرگ در نظام جهاني و بين  اين نظم را مي .بودنوين خواهد   
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ون اقتـصاد و سياسـت جهـاني        اي در  هاي فرعي منطقه   كه در حال ادغام اقتصادهاي ملي و نظم       
  .باشد مي

  
   ترتيبات امنيتي.2

هـا و     مهمترين پيامد فروپاشي شوروي، ظهور منازعات گسترده بـين ملـت           ،به لحاظ امنيتي  
هـاي ژئـوپلتيكي و      چنين منازعاتي كـه ريـشه در سياسـت        . اقوام در قفقاز شمالي و جنوبي بود      

ها داشت و چندين دهه بر مبناي منافع حزب كمونيست سركوب يا مديريت شـده                 روس قومي
هر سه دولت قفقاز جنوبي كه      . را در هر دو سوي قفقاز پديد آورد       بود، موجي از ناامني فراگير      

اي  ين منازعات شده بودند، براي حفظ امنيت ملـي و بقـاي خـود وارد معادلـة پيچيـده                  درگير ا 
اي روسيه، ايـران و تركيـه و         هاي رقيب منطقه   هاي قفقاز و دولت    منافع متعارض دولت  . اند شده

اهداف و منافع متمايز آمريكا و اروپا، ترتيبات امنيتـي خاصـي را در منطقـه بـه وجـود آورد و                      
ترتيبات و راهبردهايي كه در دو      ) 26.(گانه تحميل نمود   هاي سه  اوتي را بر دولت   راهبردهاي متف 

اي را به وجود نياورده و در وضعيت نه جنگ و نه صلح، هـيچ                 صلح و امنيت منطقه    ،دهة اخير 
  .ها احساس امنيت ندارند ها و ملت يك از دولت

گـرا   گـرا و فرامنطقـه     منطقـه هاي امنيتي حاكم بر قفقاز در قالب دو ديدگاه           ع، مدل وجممدر  
بـر   ،شـود   بيـان مـي    3 + 3گرا كه به زبان رياضي بـه صـورت           ديدگاه منطقه ) 27.(اند ارائه شده 
ـ     اي سه دولت قفقاز و سه دولت روسيه، ايـران            هاي منطقه  همكاري مين صـلح و    أو تركيـه در ت
 از  ، و دليـل آن    شـود  اين ديدگاه بيشتر از طرف ايران و روسـيه حمايـت مـي            . كيد دارد أامنيت ت 

هاي امنيتي غرب در قفقـاز   ها و سازمان دولتسو عدم تمايل اين كشورها به حضور و نفوذ   يك
تواند موجب تقويت و     هاي اروپايي و آمريكا در قفقاز مي        حضور دولت  ، و از سوي ديگر    است

  .تسهيل نفوذ و حضور تركيه به ضرر روسيه و ايران شود
شود، عـالوه بـر كـشورهاي مـدل قبـل،             بيان مي  3+3+2ورت  گرا كه به ص    ديدگاه فرامنطقه 

گرجستان حمايت  و  اين مدل و ديدگاه از طرف آذربايجان        . شود اروپا و آمريكا را نيز شامل مي      
مهمترين هدف اين كشورها ايجاد توازن قدرت در منطقه و تضعيف نقش و هژمـوني               . شود مي

 از يك طرف متمايل     ،أمين منافع و امنيت خود    ها براي ت    اين دولت  ،در واقع . آن است روسيه در   
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به ادغام در ترتيبات و نهادهاي امنيت جمعي اروپايي و آمريكايي و درگيركردن آنها در حـل و                  
جمعـي  هـاي چندجانبـة امنيـت         وارد پيمـان   ،باشند و از طرف ديگـر      اي مي  فصل مسائل منطقه  

هـاي مختلـف نـاتو در        ركت در برنامـه   گرا مانند اتحادية گووام، اتحاد ترابوزان و يا مـشا          غرب
  .اند منطقه شده

 ، ارمنـستان بـر ترتيبـات و ديـدگاههاي امنيتـي           –در خصوص تأثيرات تحول روابط تركيه       
 دو كشور دو ديدگاه امنيتي كامالً متفـاوتي در مـسائل            ، اوالً .به چند نكته توجه نمود    بايست   مي

هاي رقيب   اند و هر كدام نيز در اتحاديه        داشته باغ در دو دهة گذشته     اي به ويژه بحران قره     منطقه
هـا و ترتيبـات امنيتـي     دو كـشور در ايجـاد و پايـداري موازنـة قـدرت ائـتالف       . هم قرار دارند  

 تحول در ماهيت روابـط      ، به طور طبيعي   بنابراين، .اند بخشي داشته   نقش مهم و هويت    ،اي منطقه
 بهبـود    .موازنة قدرت در قفقاز را متحـول كنـد        هاي امنيتي حاكم و هم       تواند هم ديدگاه   آنها مي 

گرا را در منطقه تقويت خواهد كرد و ارمنستان در يك             ديدگاه امنيتي فرامنطقه   ،روابط دو كشور  
 تغييـر نگـرش و ديـدگاه خـود را در چـرخش بـه سـمت                  ،)پنج تا دهـساله   (مدت   پروسة ميان 

كـاهش  . نمود غرب تكميل خواهد     گرايي و ايجاد توازن در روابط خود با روسيه و دنياي           غرب
خصومت بين دو كشور آغاز روابط ديپلماتيك و بازشدن مرزهاي ارمنستان و خروج اين كشور 

 هم بـه    ،از انزواي اقتصادي و سرزميني، به تدريج ميزان وابستگي ارمنستان را به روسيه و ايران              
 داد و زمينـة حـضور و         كاهش خواهد  ، امنيتي و هم به لحاظ اقتصادي و انرژي        –لحاظ دفاعي   

مشاركت بيشتر ارمنستان را در سازوكارهاي امنيتي و اقتصادي غرب و نيز حضور تركيـه را در                 
  .اقتصاد صنعتي، تجاري و انرژي ارمنستان و كل قفقاز و حتي آسياي ميانه تقويت خواهد كرد

امنيتـي  رو در روابط دو كشور چندان خوشـايند ديـدگاه             رسد تحول پيش   گرچه به نظر مي   
 منافع ايـن كـشورها     ،بلندمدتدر  گراي روسيه و ايران نباشد، ولي بايستي اشاره نمود كه            منطقه

هاي دفاعي و     نگراني ،اي كاهش خصومت منطقه  . در منطقه دستخوش تحول جدي نخواهد شد      
نظامي و تعهدات مالي و نظامي روسيه را در قبال ارمنستان كاهش خواهد داد و تالش روسـيه                  

 به سمت رقابت اقتـصادي و تجـاري بـا تركيـه و              ،ي حضور نظامي و امنيتي در ارمنستان       جا هب
مدت كـاهش وابـستگي     گرچه در كوتاه،همچنين. يابد ديگر كشورهاي غربي در قفقاز سوق مي     

ن به ايران و نيز حضور فعال تركيه در عرصـة اقتـصاد و انـرژي ارمنـستان بـه                 ااقتصادي ارمنست 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 135 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ...انداز توازن قدرت در قفقاز   چشم

 -، ولي منافع راهبردي و پيوندهاي تاريخي و مالحظات بلندمدت ايـران             ضرر ايران خواهد بود   
چنانكـه برخـي    . نخواهد داد قرار  ثير  أ روابط اين دو كشور را به طور گسترده تحت ت          ،ارمنستان
نظران معتقدند دو كشور به لحاظ امنيتي، سـرزميني و اقتـصادي و بـراي ايجـاد تـوازن                    صاحب

  )28.(خواهند داشتبه يكديگر نياز پايداري  ،اي خود قدرت در روابط منطقه
  

  اي باغ در پرتو تغيير توازن قدرت منطقه  بحران قره.3
اي و   هـاي رقيـب منطقـه      باغ، منـافع متعـارض دولـت        قومي مسأله قره   -هاي تاريخي    ريشه
هاي جهاني و به ويژه پافشاري دولت آذربايجان بر حـل مـسأله در چـارچوب تماميـت                   قدرت

سالة 15 باعث شده ميانجيگري     ،باغ بر استقالل   پافشاري ارامنة قره  همچنين،  ور و   ارضي اين كش  
د و  اشـ ثر نب ؤگانة شوراي امنيت در حل و فـصل بحـران مـ            هاي سه  گروه مينسك و نيز قطعنامه    

  . همچنان تداوم يابد،يت نه جنگ و نه صلح بين دو كشور ارمنستان و آذربايجانعوض
توانـد نقطـة عطـف مهمـي در سرنوشـت            ستان و تركيه مي    تحول روابط ارمن   در عين حال،  

 به طور متناقضي موقعيت دو دولـت آذربايجـان و ارمنـستان را              ،اين تحول . باغ باشد  بحران قره 
 ارمنـستان، موقعيـت و   –در نگاه اول، بهبود روابـط دو كـشور تركيـه      . دهد ثير قرار مي  أتحت ت 

 ايـن تحـول موجـب       ،شود چنانكه مشاهده مي  . دنماي اي آذربايجان را تضعيف مي     پشتوانة منطقه 
  .ها شده است سردي روابط دو كشور آذربايجان و تركيه و رنجش آذري

بازگشايي مرزها به خروج ارمنستان     و  كردن بهبود روابط     انتظار آذربايجان از تركيه، مشروط    
ت ارضـي ايـن     باغ در چارچوب تماميـ     له منطقه قره  أباغ و حل مس     قره پيراموناز مناطق اشغالي    

و » نقـشه راه  «عدم پذيرش اين شرط از طرف ارامنـه و خـروج آن از پروتكـل                . باشد كشور مي 
شـود كـه     امضاي اين سند از طرف دو كشور، گام و پيروزي مهمي براي ارمنستان محسوب مي              

 دانان باغ در قبال واگذاري بررسي كشتار ارامنه به كميسيون مشترك تاريخ           تركيه را در قضية قره    
در . طرف نمـود   المللي فعلي، بي    و به رسميت شناختن مرزهاي بين      1921و نيز پذيرش قرارداد     

گام ايـن كـشور بـراي        به باغ، پيشبرد استراتژي گام     نكته مهم براي تركيه در قضيه قره       عين حال، 
بـا  تركيه اميدوار است همزمان بـا مـذاكرات ايـن كـشور             . ايجاد امنيت و صلح در منطقه است      

ـ    أت. مذاكرات آذربايجان با ارمنستان نيز به نتايج مثبتي برسد        تان،  ارمنس  همبـستگي   ركيد تركيـه ب
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 آغاز فعاليـت سيـستم فـشار        ،بهبود روابط ارمنستان با تركيه به مذاكرات آذربايجان و ارمنستان         
  )29.(باشد تركيه بر ايروان مي

يه و آذربايجان براي ارمنستان هاي امنيتي و اقتصادي ترك     اوالً مشوق  ،بر اساس راهبرد آنكارا   
باغ و مناطق اشغالي ديگر، ابزار و كارت بسيار مهمي هستند تا در آينـده      در قبال حل بحران قره    

كردن بهبود روابط و گسترش آن از         مشروط ،ثانياً. ايروان را متقاعد به تعديل مواضع خود نمايد       
له را أرمنستان كه حل و فـصل مـس  هاي شوراي امنيت از طرف ا طرف تركيه به پذيرش قطعنامه    

در چارچوب تماميت ارضي آذربايجان درخواست كرده است، اهرم فشار حقوقي مهمي بـراي              
آميز  هاي بزرگ براي حل مسالمت     توجه ايروان به افكار عمومي جهاني و نيز درخواست قدرت         

اي ماننـد    رگ منطقه هاي بز   آنكارا واقف است كه امنيت و اجراي پروژه        ،ثالثاً. له خواهد بود  أمس
 ، از ايـن حيـث    .باغ ممكن نخواهد بـود     ناباكو و ترانس خزر بدون تأمين نظر باكو در مسأله قره          

هاي بـزرگ غربـي را بـراي حـل و فـصل            هاي حياتي، قدرت   شدن اين پروژه   تركيه براي عملي  
 ،لندمـدت  در پروسة ب   ،بر اين اساس  . باغ متمايل و همسوتر خواهد كرد      آميز بحران قره   مسالمت

توان انتظار داشت دو كشور ارمنستان و آذربايجان در چارچوب مذاكرات مـستمر در حـال                 مي
بـر اسـاس    . باغ دسـت يابنـد     آميز بحران قره   وفصل مسالمت   به توافقات اساسي براي حل     ،انجام

گـام و    بـه   دو كشور در حال تنظيم نقشة راهي هستند كه به صورت گام            ،برخي گزارشات موثق  
 ،در ايـن فراينـد    . وفـصل نماينـد    باغ و ديگر مناطق اشغالي را حـل         بحران قره  ، سال 20 در طول 

تأثيرات بـسيار مثبتـي   )  ساله20تا10دوره (تحول و بهبود روابط ارمنستان و تركيه در بلندمدت     
  .بر حل و فصل بحران خواهد داشت

  
   ارمنستان- پيامدهاي اقتصادي تحول روابط تركيه .4

تحـول روابـط دو     ) 30(وين ژئوپلتيك را ژئواكونومي و ژئـوانرژي بـدانيم،        اگر قلمروهاي ن  
كشور متخاصم تأثيرات عميقي بر ژئوپلتيك نوين منطقه خواهـد داشـت و معـادالت و تـوازن                  

رسـد بهبـود روابـط دو كـشور،          به نظـر مـي    . قدرت سنتي را دستخوش دگرگوني خواهد نمود      
 ترانزيت انرژي، مسيرهاي خطوط انتقال انـرژي،        اي، امنيت  وضعيت همگرايي در اقتصاد منطقه    
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به ويژه جايگاه و موقعيت اقتصادي كشورها       و   جهانيتعامل اقتصاد كشورها و منطقه با اقتصاد        
  .كند دگرگون ميو توازن اقتصادي را 

 گرجـستان و    –فقدان روابط سياسي ارمنستان با تركيه و آذربايجان و نيز تنش بين روسـيه               
 همگرايي عميق اقتـصادي در ميـان        ، باعث شده در دو دهة اخير      ،ن با آذربايجان  روابط سرد ايرا  

تحريم اقتصادي و انزواي سرزميني ارمنـستان توسـط         . كشورهاي قفقاز و منطقه به وجود نيايد      
هـاي اقتـصادي و ارتباطـاتي قفقـاز و نيـز بـين                گسست مهمي در همكاري    ،تركيه و آذربايجان  

از اين حيث، بهبود روابط ارمنستان و تركيـه در ميـان            .  كرده است  آسياي مركزي و قفقاز ايجاد    
 مانع بزرگي را در همگرايي ساختارهاي اقتـصادي         ، آذربايجان در بلندمدت   –مدت و ارمنستان    

و ) 31( پويـاي تركيـه    دقفقاز از ميان برخواهد داشت و اقتصاد منـزوي ارمنـستان را بـه اقتـصا               
تـوان مقدمـة ورود    ايـن تحـول مهـم را مـي    . د خواهـد داد اقتصاد در حال رشد آذربايجان پيون     
  .اي و ادغام در اقتصاد جهاني دانست اساسي ارمنستان به اقتصاد منطقه

 ورود ارمنستان به اين فرايند از اهداف استراتژيك ايـن كـشور             ،چنانكه پيشتر اشاره گرديد   
 گـام مهمـي     ،رف ديگر هاي داخلي و از ط      از يك طرف پاسخي به بحران      ،باشد و اين تحول    مي

در كسب استقالل اقتصادي اين كـشور و كـاهش وابـستگي سـاختاري اقتـصاد آن بـه روسـيه                     
اقتـصادي بـر رفتارهـا و       شدن منطق     حاكم ،مدت و بلندمدت   نتيجة اين تحول در ميان    . باشد مي

يافتن آن به سـمت توسـعة        هاي نظامي و دفاعي و سوق      روابط كشورهاي قفقاز و كاهش هزينه     
  .باشد هاي اقتصادي كشورهاي منطقه مي ساختزير

شايد مهمترين پيامد زودهنگام بهبود روابط دو كشور ارمنستان و تركيه، آغاز تحول اساسي              
نيـاز ضـروري ايـن        پـيش  ،گرچـه . استدر عرصة انرژي و خطوط انتقال نفت و گاز در قفقاز            

نيت انرژي و هم تحول در مـسير         هم ام  زيرا ،باشد تحول بهبود روابط ارمنستان و آذربايجان مي      
 و تا زماني كه ارمنستان      ستباغ و ديگر مناطق اشغالي آذربايجان ا        نيازمند حل بحران قره    ،انتقال

هـاي شـوراي امنيـت نباشـد، آذربايجـان       وفصل اين مسائل در چارچوب قطعنامه  حاضر به حل  
. ك ارمنستان نخواهـد بـود     حاضر به انتقال انرژي درياي خزر و انرژي آسياي ميانه از طريق خا            

هاي بزرگي ماننـد نـابوكو و تـرانس           ورود ارمنستان به عرصة ترانزيت انرژي و پروژه        ،در واقع 
 –هاي زيرساختي ارتباطاتي قفقاز ماننـد خـط ريلـي بـاكو           مشاركت در پروژه   ،خزر و همچنين  
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. ستباغ ا حران قره  آنكارا و آزادراه ساحلي درياي سياه، مشروط به حل ب          – آزادراه باكو    ،قارص
چنانكه در اهداف راهبردي ارمنستان تبيين گرديد، اين كشور براي غلبه بـر انـزواي اقتـصادي،                 

 مواضـع خـود را   ،اي منطقههاي  سرزميني و ارتباطاتي خود و جبران تأخير در ورود به همكاري      
  .باغ تعديل خواهد نمود در مسأله قره

المللي قفقـاز   هاي بين تان به مشاركت در پروژه  در صورت تحقق اين مسأله و گرايش ارمنس       
كه همراه با تشويق آمريكا و اروپا خواهد بود، گرجستان از مسير ترانزيتي مهم انـرژي حـذف                  

 از اهداف ضمني روسيه در نگرش مثبت به بهبود روابـط تركيـه در               ،گردد و اين تحول مهم     مي
  )32.(رود به شمار ميارمنستان 

اي و جهاني در خصوص امنيت انرژي قفقاز و ضرورت  فرامنطقههاي   هبا توجه به نقش اراد    
هـاي   هاي انتقال انرژي، انتظار اين اسـت كـه در سـال            هاي اجرايي و امنيتي پروژه     كاهش هزينه 

  . تحول جدي در فرايند مذاكرات صلح آذربايجان و تركيه با ارمنستان به وجود آيد،آتي
  
  گيري نتيجه

 راهبردي فراتر از برقراري صـرف روابـط         ي اهداف جانبه ،  مناسبات دو تركيه و ارمنستان، در     
زدايـي    هر دو كشور را به سمت تـنش        ،ها و منافع اين اهداف بلندمدت       مزيت .ديپلماتيك دارند 

  .بيشتر در روابط سوق خواهد داد
 اهداف و مالحظات اسـتراتژيكي ماننـد كـاهش وابـستگي سـاختاري نظـامي و                 ،ارمنستان 

ه روسيه، رفع محاصره سرزميني و خروج از انزواي ژئوپلتيكي، كمك به حل بحـران     اقتصادي ب 
هاي اجتماعي مانند    اقتصاد ملي و گذار مطمئن از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد و پاسخ به بحران              

را  جمهـوري آذربايجـان      ةجلوگيري از مهاجرت گستردة ارامنه و تضعيف موقعيـت و پـشتوان           
دستيابي به آنها در گرو تغيير راهبردهاي سياسي و ذهني نسبت به همـساية              كند كه    گيري مي  پي

  .غربي خود است
اهداف مهمي را مانند كاهش فشار آمريكا و اروپا براي بازگشايي مرزها و روابط                نيز  تركيه

بـاغ در   له قـره أاي و حـل مـس    ديپلماتيك، ورود به اتحاديه اروپا، كمك به تقويت امنيت منطقـه          
المللي تركيـه بـه خـاطر        هاي شوراي امنيت، جلوگيري از تخريب وجهة بين        قطعنامهچارچوب  
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هاي انتقال انرژي خزر و      تر پروژه  تر و مطمئن   كشي ارامنه، پيشبرد سريع    طرح مداوم ادعاي نسل   
 در دسـتور    ،تر در قفقاز در رقابت با روسيه و ايـران          نفوذ و حضور قوي   و  آسياي ميانه به اروپا     

نظـر    نيازمند تجديـد   ،ي نوين خود قرار داده و تحقق بخش مهمي از اين اهداف           سياست خارج 
  .باشد اين كشور در رابطه با ارمنستان مي

اندازهاي بلندمدتي در سياست خارجي دو طـرف،         بنابراين، بر اساس چنين اهداف و چشم      
مـدت   گرچـه در ميـان    . سـاله متحـول خواهـد شـد       10تا5مدت   روابط دو كشور در فرايند ميان     

بـا  دو كـشور را    باغ يا نيروهاي داخلي مخالف، بهبود روابـط          هاي مهمي مانند بحران قره     چالش
هـا    ولي اهداف راهبردي مذكور قادر بـه رفـع ايـن چـالش             ،نمايد هايي مواجه مي   فراز و نشيب  
  )33(.خواهند بود

وابـط و    كشور ارمنستان و تركيه، تحت تأثير تحوالت در ر         و تحول روابط د   ،از طرف ديگر  
هـاي   شايد بتوان اذعان نمود كه اجمـاع قـدرت        . باشد هاي بزرگ جهاني مي    هاي قدرت  سياست

 –بزرگ رقيب در قفقاز مانند روسيه، آمريكا و اروپا و رضايت آنها براي بهبـود روابـط تركيـه                    
 اهداف استراتژيك . باشد المللي در دو دهة اخير مي       از جمله نادرترين موضوعات بين     ،ارمنستان

اي و   آمريكا و اروپا در مسائلي مانند امنيت انرژي و مسير انتقـال آن بـه غـرب، امنيـت منطقـه                    
هاي امنيتي غرب و نيز اهداف روسيه پـس از بحـران گرجـستان و                حضور ناتو و ديگر سازمان    

باشند و   از آنها مي  اوستياي جنوبي، متغيرهاي مهمي هستند كه دو كشور ارمنستان و تركيه متأثر             
  . گيري و رفتار سياست خارجي هر دو كشور تأثير خواهد گذاشت  بر جهت،طور مشخصبه 

 بايد اشاره نمود اوالً     ،اي ها و نظم منطقه    در خصوص تأثير تحول روابط دو كشور بر ائتالف        
اي قرار دارنـد، تحـول       هاي رقيب منطقه   با توجه به اينكه ارمنستان و تركيه در دو طرف ائتالف          

اي را متزلـزل     ميز دو كشور، مرزهاي هويتي و سياسـي نظـم دوقطبـي منطقـه             آ خصومتروابط  
هـا   راي تغيير توازن قدرت در ميـان كـشورها و ائـتالف           ب اين تحول، زمينة مهمي      .خواهد نمود 

گـرا و احتمـال      باشد؛ به اين معني كه بهبود روابط دو كشور، موجب تقويت ائـتالف غـرب               مي
تواند  ميگردد و اين امر      اي طرفدار غرب در بلندمدت مي      طقهورود ارمنستان به سازوكارهاي من    

  .اي را به نفع تركيه تغيير دهد معادلة قدرت منطقه
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هاي  گيري  بهبود روابط موجب تغيير رويكردهاي امنيتي و جهت       به لحاظ ترتيبات امنيتي نيز    
. هـد كـرد   هـاي واحـد فـراهم خوا       دو كشور خواهد گرديد و زمينة حضور آنهـا را در اتحاديـه            

ارمنستان درصدد حذف تركيه از ترتيبات امنيتي منطقه نخواهد بود و تركيه نيز تالش وافري را                
 .اي مانند گووام و يا ترابـوزان خواهـد داشـت    هاي منطقه براي ورود ارمنستان به برخي اتحاديه    

 اين فرايند موجب تضعيف موقعيـت روسـيه و ايـران در ارمنـستان و تقويـت ديـدگاه امنيتـي                    
 نبايد از اين نكتـه غفلـت نمـود كـه بـه خـاطر وابـستگي                  ،البته. گردد گرا در قفقاز مي    فرامنطقه

هاي نظامي، انرژي، اقتـصادي،      حوزه(به روسيه و ايران به لحاظ ژئوپلتيكي        ساختاري ارمنستان   
نخواهد شد و ارمنـستان در      بنيادي  ، منافع و روابط اين كشورها دستخوش دگرگوني         )سرزميني

  . را پيش خواهد برداش وب منافع اين دو كشور حامي خود، سياست خارجيچارچ
 تغيير تـوازن و معـادالت اقتـصادي در          ،بهبود روابط دو كشور     مهمترين تأثير  در عين حال،  

هاي مهم همگرايي ساختارهاي اقتـصادي    اوالً اين تحول موانع و چالش     . چند حوزه خواهد بود   
را مرتفع نموده و زمينة بسيار مطلوبي بـراي ورود ارمنـستان بـه            هاي قفقاز     تركيه با ديگر دولت   

ثانيـاً، پيامـد زودهنگـام بهبـود روابـط،      . نمايـد  اي و حتي اقتصاد جهاني فراهم مي اقتصاد منطقه 
هاي انتقال انرژي از آسياي مركزي و خزر به اروپـا            تحول اساسي در امنيت انرژي، مسير پروژه      

 ،هايي مانند نابـاكو    عرصة ترانزيت انرژي به جاي گرجستان و پروژه       ورود ارمنستان به    . باشد مي
 پيامد مهم بهبود روابط دو ،اي مشاركت در ارتباطات زيرساختي قفقاز و خروج از انزواي منطقه        

  .استكشور 
اي و قلمروهـاي   ثر در توازن قدرت منطقهؤهاي م لفهمؤ با توجه برخي ،بندي نهايي در جمع 

 ، ارمنـستان  - موقعيت كشورها را در پرتو تحول روابـط دو كـشور تركيـه             ثيرپذيري كشورها، أت
  : تبيين نمودصفحه بعدبه صورت جدول توان  مي
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   تركيه بر موقعيت كشورهاي منطقه-پيامدهاي تحول روابط ارمنستان
  

  كشور
 ثيرأقلمرو ت

 گرجستان روسيه ايران آذربايجان تركيه ارمنستان

هاي  تغيير ائتالف
 يا منطقه

احتمال ورود 
 به ائتالف نوين

  تقويت ائتالف
 گرا نوين غرب

كاهش نياز به 
 ها ائتالف

تضعيف ائتالف 
 جانبه سه

تضعيف ائتالف 
 جانبه سه

  تقويت ائتالف
 گرا نوين غرب

ترتيبات 
 امنيتي

كاهش 
 تهديدات

  تقويت ائتالف
 گرا نوين غرب

كاهش 
 تهديدات

وضعيت جديد 
 نامطمئن

تقويت ائتالف 
 غير روسي

  تقويت ائتالف
 اگر نوين غرب

  بحران
 باغ قره

كاهش احتمال 
 توسل به جنگ

افزايش امنيت 
 اي منطقه

انداز  تقويت چشم
 حل بحران

افزايش امنيت 
 اي منطقه

كاهش نفوذ 
 اي منطقه

افزايش امنيت 
 اي منطقه

اقتصاد و 
 انرژي

تقويت توسعه و 
 استقالل اقتصادي

  نفوذ بيشتر
 اي منطقه

تقويت روابط 
 امنيت انرژيو 

تضعيف نفوذ و 
 روابط اقتصادي

تضعيف نفوذ و 
 سلطه اقتصادي

كاهش منزلت 
 اي انتقال انرژي منطقه
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  ها يادداشت
  

، سـال   فصلنامه ايراس ،  »هاي سياست خارجي ايران در آسياي مركزي و قفقاز         گفتمان«الدين دهقاني،    سيدجالل. 1
  .125 ، ص1385اول، شمارة دوم، زمستان 

 منطق سياست خارجي ايران و ديگر دول رقيب را ژئواسـتراتژيك            ،اهللا رمضاني، اليويه روا و جالل دهقاني       وحر. 2
  .نك. دانند و نه ايدئولوژيك مي

، ترجمـه عليرضـا   چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسـالمي ايـران        اهللا رمضاني،    روح
  .94، ص 1380تهران، نشر ني، كه طيب 

  .نكي آگاهي بيشتر برا. 3
سـسه  ؤ، تهـران، م تحول گفتماني در سياست خـارجي جمهـوري اسـالمي ايـران           سيدجالل الدين دهقـاني،      -

  .19 – 30، صص 1384انتشاراتي روزنامه ايران، 
، ترجمـه عليرضـا طيـب و وحيـد        الملل هاي متعارض در روابط بين     نظريه جيمز دوئرتي و رابرت فالتزگراف،       .4

  .1060، ص 1372قومس، بزرگي، تهران، 
  127 ص ، پيشين،»هاي سياست خارجي ايران در آسياي مركزي و قفقاز گفتمان« .5
  .نك براي توضيح بيشتر .6
، انتشارات دانشكده فرمانـدهي و      ژئوپلتيك قفقاز و سياست خارجي جمهوري اسالمي       محمدحسين افشردي،    -

  .143 – 144، صص 1381ستاد سپاه پاسداران، 
، تهـران، دفتـر     هاي رفتار سياسي در قفقاز و آسياي مركزي        ريشه عليرضا شيخ عطار،     .نكاهي بيشتر    براي آگ  .7

  .91، ص 1375المللي،  مطالعات سياسي و بين
به تفـصيل   » عمق استراتژيك « احمد داوود اوغلو معمار سياست خارجي جديد تركيه در اثر مهم خود با عنوان                .8

  .داخته استبه اين ارتباط غيرقابل تفكيك پر
  .نكبراي آگاهي بيشتر  .9

- http:// Strategicreview. Blogspot. Com / 2009 / 04 / blog – Spot – 4249.html. 
فـصلنامه مطالعـات آسـياي      ،  »اي هاي بزرگ در قفقاز و آثار آن بر امنيت منطقه          رقابت قدرت «افشين برزگر،   . 10

  .164 – 163، صص 1386، تابستان 58، شماره مركزي و قفقاز
  .اي تركيه نك  جديد منطقهبراي آگاهي بيشتر از راهبرد. 11
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  .122 – 124، صص 1384، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران، امنيت در قفقاز جنوبياحمد كاظمي، 
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Sanfrancisco: Westview Press, 1998. 

فـصلنامه آسـياي مركـزي و       ، ترجمة اسماعيل شـفيعي،      »روسيه و تركيه در قفقاز    «نيوناهيل و عمر تاسپينار،     . 12
  .181، ص 1385، تابستان 54، سال چهاردهم، شماره قفقاز
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  .98، ص 1383، تابستان 46
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و دو قـدرت  ) ايـران، روسـيه و تركيـه   (اي  ، سه كشور قفقاز، سه كشور قدرتمند منطقه3+3+2در مدل امنيتي    . 15

  .باشند نظر مي آمريكا و اروپا براي ايجاد ترتيبات امنيتي پايدار و فراگير مد
  .100 – 101واد حيدري، پيشين، صص  ج.16
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www. Eurasianet. Org / departments / in sight / articles / eavo 90808a. shtml. 
- www.arannews.ir / ViewDetail / ?ID= n4fp6s5tpl & Type = 346 & lang = fa 
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  .26 – 27، صص 1378، پاييز 27شماره 
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 درصـد آرا را بـه خـود         41، نزديـك بـه      2008هدف امنيت، رفاه و هويت در انتخابات رياست جمهوري فوريـه            
  .باشند رمنستان ميهاي فعلي انزواگرايانه طيف تندرو در ا اختصاص داد، منتقد تداوم سياست
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  .97، ص 1380، بهار 33، سال نهم، شماره مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

  .نكبراي آگاهي بيشتر . 24
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