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شفیعی2

تاریخ دریافت44/2/4 :
تاریخ پذیرش44/4/6 :
چکیده
روابط روسیه و ترکیه از آغاز قرن  21و بهویژه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال ،2002
با رشد فزایندهای روبه رو بوده است .با توجه به گسترش روابط این دو کشور ،این مقاله در پی پاسخ به این سؤال
است که آیا گسترش روابط اقتصادی میان روسیه و ترکیه در فاصله سالهای  2002تا  2014به توسعه مناسبات
سیاسی دو کشور منجر شده است؟ طرح این سؤال از یک مبنای نظری برخوردار است؛ به این معنی که یکی از
مفروض های اصلی نظریه لیبرالیسم آن است که وابستگی متقابل اقتصادی باعث همکاری سیاسی میگردد .پاسخ این
مقاله به سؤال اصلی که در قالب فرضیه مطرح شده و به شیوه توصیفی  -تحلیلی بررسی میشود ،آن است که طی
سالهای  2002تا  2014روابط اقتصادی ترکیه و روسیه ،رشد چشمگیری داشته و به موازات آن ،همکاری سیاسی
میان دو کشور نیز توسعه یافته است؛ اما همگرایی سیاسی ترکیه و روسیه ،کمتر از همکاری اقتصادی آنها تأثیر
پذیرفته؛ بلکه بیشتر متاثر از متغیرهایی غیر از عامل اقتصاد و تجارت بوده است .بررسی این فرضیه ما را به این نتیجه
می رساند که در تجزیه و تحلیل مناسبات کشورها نمیتوان از یک رهیافت نظری بهره گرفت؛ بلکه بر اساس دیدگاه
«اجماع پژوهش» باید از رهیافتهای مختلفی در تحلیل روابط کشورها استفاده کرد.
واژگان کلیدی :ترکیه ،روسیه ،روابط خارجی ،وابستگی متقابل ،همکاری و نظریه لیبرالیسم
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مقدمه

روسیه هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا ،دارنده بیشترین منابع انرژی خام جهان؛ از جمله گاز،
بزرگ ترین تولیدکننده نفت غیراوپک و پهناورترین کشور جهان است که در طول تاریخ به
عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان همواره در پی ایفای نقشی مؤثر درجهان و
منطقه پیرامونش بوده است(برازش .)21-24 :1941 ،ترکیه نیز به عنوان وارث امپراتوری
عثمانی ،تنها کشور مسلمان عضو ناتو ،کشوری است که با قرارگرفتن در یکی از
حسّاس ترین مناطق جهان ،دارای موقعیّت جغرافیایی راهبردی خاص آسیایی – اروپایی
بوده و با داشتن دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل ،از مهمترین گذرگاههای ترانزیت کاال و
انرژی در جهان است(انصاری .)92 :1939 ،این دو کشور در طول تاریخ روابط پرفراز و
نشیبی داشتند؛ اما رابطه دو کشور پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و پیگیری
سیاست خارجی نگاه به شرق این حزب ،گسترش چشمگیری یافت؛ بهطوری که در طول
 12سال مقامات دو کشور بیش از  95بار با هم دیدار داشتند( .)Weitz ,2010:64با وجود
این گسترش روابط ،بررسی ساختار کلی روابط دو کشور ترکیه و روسیه در سالهای اخیر
انعکاسدهنده سیاست خارجی چندبعدی و پیچیدهای است که نمیتوان آن را بهراحتی در
چارچوب یک تئوری سنتی مشخص روابط بینالملل مطرح کرد؛ به این شکل که این
روابط همزمان بر مبنای همکاری و رقابت استوارند .در حقیقت ،از آنجا که ترکیه ،همزمان
میکوشد روابط با شرق و غرب را توسعه دهد ،برای این کشور مناسبات نزدیک با روسیه،
آسیای مرکزی ،قفقاز ،دنیای اسالم ،خاورمیانه و توامان روابط نزدیک با اتحادیه اروپا و
آمریکا اهمیت بسیار دارد  .حفظ و گسترش این روابط در چارچوب منافع ملی ترکیه،
سیاست خارجی چندوجهی و پیچیدهای را به وجود میآورد که درک آن نیازمند دقت
بسیار است .از سوی دیگر ،روسیه نیز می داند که قفقاز یکی از مراکز مهم نفت و گاز در
جهان است و میتواند از طریق ترکیه وارد اقتصاد جهانی شود؛ اما همزمان میداند که
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ترکیه یکی از دریچههای ورود غرب به منطقه نیز هست .به این دالیل و برای حفظ منافع
و کاهش آسیبپذیری باید از وابستگی بیش از حد و انحصاری به ترکیه برای ورود به
بازار جهانی پرهیز کند(صولت .)1942 ،در این راستا ،سطح استثنایی افزایش روابط تجاری
و سیاسی ترکیه و روسیه در دوره زمانی پس از  2002یک چالش را برای نظریه رئالیسم که
اعتقاد به اصل خودیاری و پرهیز از وابستگیها داشت ،بهوجود آورد و از سوی دیگر ،این
فرضیه دیدگاه لیبرالیسم را که افزایش وابستگی اقتصادی به بهبود همکاریهای سیاسی
میانجامد ،با معمایی روبهرو کردهاست .برای بررسی این مهم ،ابتدا به طور مختصر
تاریخچه روابط روسیه و ترکیه را بررسی میکنیم .سپس با بررسی شرایط جدید ،آن را با
نظریه لیبرالیسم در روابط بینالملل میسنجیم.
تاریخچه روابط ترکیه و روسیه

روسیه و ترکیه در طول تاریخ مجموعا  44سال با یکدیگر درگیر جنگ بودهاند که در این
مدت تجربه 11جنگ را پشتسر گذاشتهاند .علت این جنگها در این جمله معروف
نیکالی ،تزار روس در اولین سال سلطنتش در سال  1225نهفته است« :شأن و حیثیت تزار
روس در راه بیزانس قرار دارد»(واحد ناوان .)1929/4/21 ،سه سال بعد و در سال 1222
جنگ سختی میان روسها و ترکها آغاز شد که در پایان آن امپراتور تضعیف شده عثمانی
برای جلوگیری از سقوط استامبول معاهده تحمیلی روسها را پذیرفت و این البته آغازی
بر فروپاشی امپراتوری بزرگ عثمانی بود .هر چند نزدیک به دو قرن از آن سالها می گذرد
و ترکها و روسها پس از پشتسر گذاشتن تاریخی پرفراز و نشیب قصد از سرگیری
فصل تازهای از مناسبات را دارند؛ اما حافظه تاریخی منفی در بین طرفین؛ بویژه در ترکیه
نسبت به روسیه وجود دارد(کریمی .)41/4/90 ،سرخط درشت روزنامه پرشماره و
تاثیرگذار «آکشام» پس از سفر رئیس جمهوری روسیه در سال  2012به ترکیه با عنوان
«دشمنان قدیمی ،دوستان خوبی شدهاند!» مؤید این نکته است که افکار عمومی ترکها
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هنوز تنفر عمیقی از سیاستهای تجاوزکارانه تزارها در سدههای گذشته دارند(کوالیی،
 .) 1942/2/11در دوران جنگ سرد با وجود این سابقه تاریخی و قرارگرفتن ترکیه در
بلوک غرب ،روابط سرد و بیروحی بین دو کشور حاکم بود؛ ولی پس از فروپاشی
شوروی ،از یکسو ترکیه جایگاه استراتژیک خود را بهعنوان پایگاه غرب در مقابل
کمونیست از دست میدهد و از سوی دیگر ،کشورهای آسیای مرکزی موقعیت مناسبی
برای ایفای نقش منطقه ای در اختیار ترکیه قرار داده و روسیه نیز برای ترانزیت انرژی به
غرب و همزمان جلوگیری از نفوذ ناتو و غرب در منطقه بیش از قبل ،به دنبال ارتباط با
ترکیه برآمد .در خصوص روابط بین دو کشور پس از جنگ سرد میتوان دو مرحله را
مشخص کرد :مرحله اول در دهه پایانی قرن بیستم روابط ترکیه و روسیه ،روابطی است که
پایه و اساس آن بیاعتمادی و بیشتر تمرکز برحوزههای رقابتی است .در این دوران ترکیه
در پیرامون روسیه در آسیای مرکزی و بهویژه قفقاز برای خود اهداف بلندپروازانهای چون
ایده پانترکیسم را ترسیم میکند .در این دوران سفرهای پیدرپی مقامهای ترکیه به
جمهوری های ترک زبان آسیای مرکزی و قفقاز و برگزاری نخستین اجالس کشورهای
ترکزبان در سال  1442در آنکارا و برگزاری سومین نشست سران جمهوریهای
آذربایجان ،ترکمنستان ،قرقیزستان و ازبکستان به همراه ترکیه در قرقیزستان در سال 1445
موجب حساسیت هایی در مسکو شد .این اقدامات آنکارا کوششی برای ترویج اندیشههای
پان ترکیسم در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز تلقی شد(خاورم .)1941/3/2 ،در مقابل
رئیسجمهور روسیه «بوریس یلتسین» در پاسخ به نشست ترکزبانان در بیشکک ،پارلمان
در تبعید کردهای ترکیه در مسکو را در  1نوامبر  1445تشکیل داد .این اقدامات موجب
تیره شدن روابط دو کشور شد(کریمی.)41/4/90 ،
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در مرحله دوم؛ در پایان دهه  40سرانجام دو طرف با دست برداشتن از سیاستهای
تنشزا گامهایی را برای عادی سازی روابط برداشتند .در  22مه  2002احمد نجدت سزر،
رئیسجمهور ترکیه در نشست ناتو ـ روسیه در رم ،در توصیف وضعیت جدید گفت:
«از اولویتهای سیاست خارجی ترکیه ،بهبود همکاریهای دوجانبه با دوست
و همسایهمان روسیه و رفتن به سوی باالترین سطح همکاریهایی است که به
سود دو طرف باشد .ما میدانیم که روسیه نیز چنین تصمیمی دارد»(هانتر و
دیگران.)1931:48،

رابطه دوکشور؛ بویژه پس از رویکارآمدن حزب عدالت و توسعه و پیگیری سیاست
خارجی نگاه به شرق این حزب ،گسترش چشمگیری یافت .در این دوره ،تغییرات سیاسی
و اقتصادی در عرصههای داخلی موجب تغییر فعالیتها و بازبینی سیاست خارجی گذشته
شد .طرح استراتژی احمد داوود اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه مبنی بر «تنش صفر با
همسایگان» به موتور محرکهای برای گسترش روابط ترکیه با اکثر کشورهای همسایه تبدیل
شد .از سوی دیگر ،تئوری «عمق استراتژیک» نیز که از طرف احمد داوود اوغلو مطرح شد،
بر اساس افزایش نفوذ ترکیه در منطقه؛ بهخصوص کشورهای آسیای مرکزی بود که دارای
مشترکات فرهنگی ،زبانی ،مذهبی و قومی زیادی با ترکیه بودند .در این دوران و
بهخصوص حضور مستقیم غرب در منطقه و عراق و کاهش نقش استراتژیک ترکیه ،آنکارا
بر اساس سیاست " نگاه به شرق " و برای بازتعریف نقش تاریخی و جغرافیایی خود و
ایفای نقش منطقهای پررنگ و تبدیل شدن به پل و کانون انتقال انرژی از روسیه و مناطق
آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا ،تالش های گستردهای انجام داد .در مقابل ،روسیه هم در
جهت همکاری با آنکارا گامهای زیادی را برداشته است .در روند بهبود روابط ،پوتین
نخستین رئیس جمهور روسیه بود که پس از  92سال در سال  2004از ترکیه دیدار کرد و
در این سفر دو کشور شش موافقتنامه همکاری در زمینه انرژی ،تجارت ،امور مالی و
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امنیت امضا کردند( ( Weitz ,2010:69و در ادامه روابط حسنه ،اردوغان در ژوئیه  2005با
پوتین در سوچی مالقات کرد .در سال  2002ترکیه از انتقاد جدی و سخت علیه روسیه
نسبت به جنگ روسیه و گرجستان خودداری کرد .در سال  2004عبداهلل گل از روسیه و
جمهوری تاتارستان بازدید کرد و این بازدید نشان داد که نگرانی روسیه از رشد گرایش
پانترکیسم ترکیه در منطقه کاهش یافته است(.( Weitz ,2010:64

در سال  2010رئیس جمهور مدودف از آنکارا بازدید کرد و هفده موافقتنامه
همکاری امضا شد و شورای همکاری بین دو کشور ایجاد شد که میتواند نشاندهنده
سطحی از همگرایی بین این دو کشور باشد .در نشست شورای همکاری دو کشور در سال
 2010مطرح شد که دو کشور باید کوشش کنند تا سطح تجارت آنها از حدود  90میلیارد
دالر به  100میلیارد دالر در سال  2020برسد).)Flanagan, 2019: 56
مبانی نظری لیبرالیسم :از وابستگی متقابل اقتصادی تا همکاری سیاسی

لیبرالیسم در روابط بینالملل بهعنوان یک مکتب فکری ،در خوشبینی عصر روشنگری قرن
هیجدهم ،لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم و ایدهآلیسم ویلسونی قرن بیستم ریشه دارد.
شاید مهم ترین ویژگی لیبرالیسم این باشد که اساساً نگاهی خوشبینانه به سیاست بینالملل
دارد .بهباور لیبرالیسم ،سیاست بینالملل بهطور ذاتی پرمنازعه و خشونتبار نیست و
دسترسی به صلح و امنیت امکانپذیر است(کلومبیس و جیمز ولف.)59-51 :1935 ،
لیبرالیسم در روابط بینالملل بر این باور است که به علت سه جریان عمده در عرصه
بینالمللی ،کشورها به سمت همکاری بیشتر گام برمیدارند:
نخست ،روند وابستگی متقابل میان کشورها؛ بهویژه در عرصههای اقتصادی و
تجاری که موجب می شود کشورها به سبب همکاری با یکدیگر فایده بیشتری ببرند و
همزمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافتهاست .چون هزینه جنگ بسیار باالست،
کشورها برای فرار از ضرر و زیان و رسیدن به سود ،منفعت و امنیت سرمایهگذاری به
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سمت گسترش روابط متقابل و افزایش همکاری سوق مییابند؛ دوم این که وابستگی
متقابل اقتصادی فزاینده موجب ظهور و ایجاد یک سلسله هنجارها ،قواعد و نهادهای
بینالمللی میشود که برای ایجاد ،تسهیل و همکاری میان کشورها به وجود میآیند و
سوم اینکه جریان دموکراسیشدن بینالمللی که طی آن حکومتها بیشتر
دموکراتیک میشوند ،موجب کاهش منازعه و افزایش همکاری میشود(حاجی یوسفی،
 .)54 :1922پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از مباحث اصلی لیبرالیستها این است که
وابستگی متقابل اقتصادی یا تجارت ،موجب بهبود و افزایش روابط سیاسی یا صلح خواهد
شد.
در مورد بررسی روابط روسیه و ترکیه در دهه اخیر؛ بویژه گسترش همکاری
اقتصادی به بسترهای همکاری سیاسی ،به نظر میرسد دیدگاه لیبرالیسم موفق بودهاست؛ به
این شکل که شاهد افزایش حجم تجارت بین دو کشور از سال  2002هستیم و این رشد
قابلتوجه ،در عرصه اقتصادی با همپوشانی منافع مشترک سیاسی نیز همراه بودهاست.
روسیه بزرگترین تأمینکننده انرژی ترکیه است( .)Binhack ,2512102مصرف انرژی در
ترکیه از  22/4میلیارد متر مکعب در سال  2000به  159میلیارد متر مکعب در سال 2014
رسید و روسیه تامینکننده دو سوم این نیاز ترکیه است .در این میان ،سهم گاز طبیعی در
مصرف انرژی در ترکیه از  13درصد در سال  2000به  94درصد در سال  2014افزایش
یافت .ترکیه  42/9درصد از گاز خود را از خارج وارد میکند که حدود  60درصد گاز
طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه وارد میکند .حجم تجارت ترکیه با روسیه از کمتر از
 6.2میلیارد دالر در  2009به حدود  40میلیارد دالر در سال  2014رشد داشتهاست.
واردات ترکیه از روسیه نیز از  5.5میلیارد دالر در سال  2009به حدود  92میلیارد دالر در
سال  2014رسید؛ درحالی که صادرات ترکیه به روسیه از  1.4میلیارد دالر در  2009به 3/2
میلیارد دالر در سال  2014رسید .یک چهارم برق ترکیه به واردات گاز از روسیه بستگی
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دارد .در این دوره ،روسیه به رتبه اول در میان شرکای تجاری ترکیه از نظر صادرات و
ششم از نظر واردات و دوم از نظر حجم کل تجارت دست یافت ( Turkish Statistical
)Institute, 2014

عالوه بر تجارت ،ترکیه سهم قابلتوجهی در سرمایهگذاری خارجی روسیه داشته
است .ترکیه در سال 2019حدود  3/2میلیارد دالر سرمایهگذاری و همکاری در 1146
پروژه در دست اقدام در روسیه داشت .به طور مشابه ،سرمایهگذاری روسیه در ترکیه؛ بویژه
در زمینه انرژی ،قابل توجه هستند .همچنین ،امضای تفاهمنامههایی در همکاری گمرکی
میان دو کشور برای تسهیل تبادالت گمرکی ،حملونقل ،تجارت و سرمایهگذاری مشترک،
ساخت انبارهای ذخیره گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی در ترکیه قابل ذکر است .حدود
 100کمپانی عمرانی ترکیهای اکنون در روسیه کار میکنند .بعضی از آنها در احداث
زیرساخت برای بازیهای المپیک سوچی مشارکت داشتهاند .عالوه بر اینها ،در  15فوریه
 ،2014ماهواره مخابراتی ترکیه به نام " "Turksat-4Aبا استفاده از راکت حامل روسی ،با
موفقیت به فضا پرتاب شد .روابط دوجانبه در زمینه علوم انسانی نیز بین ترکیه و روسیه رو
به توسعه است .در فوریه  ،2014مرکز علوم و فرهنگ روسیه در آنکارا افتتاح شد .عالوه
بر این ،طی سال های اخیر ،ترکیه جزو کشورهایی بوده که گردشگران روسی بیشترین
بازدید را از آن داشته اند .یک دلیل عمده آن ،سیستم عدم نیاز به ویزا برای سفرهای
کوتاهمدت بین دو کشور بوده است .در سال  ،2019حدود  4.9میلیون روسی به ترکیه سفر
کردهاند؛ در حالی که تعداد گردشگران روسی در ترکیه بین ژانویه تا سپتامبر سال  2014به
 4.1میلیون نفر رسیده است(فرجاد .)1949/4/12 ،عالوه بر بهبود روابط اقتصادی ،شواهدی
وجود د ارد که بیانگر بهبود روابط سیاسی و نظامی در این دوران بین دو کشور است؛ از
جمله:
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 از بینرفتن نگرانی روسیه از گرایشهای پانترکی ترکیه در منطقه :در این راستا،دیدار عبداهلل گل و اردوغان از جمهوری تاتارستان(بزرگترین جمهوری ترک زبان در
فدراسیون روسیه) در سال  2002قابل ذکر است .در سال  ،2002تجارت میان ترکیه و
تاتارستان به بیش از سه میلیارد دالر رسید .این موضوع نیز گویای رفع نگرانیهای روسیه
از سیاستهای پانترکی ترکیه در منطقه است))Weitz , 2515: 36
 -عدممداخله مستقیم ترکیه در تعارض ناگورنو

قره باغ و از سرگیری روابط

ترکیه با ارمنستان از سال  :2004قرهباغ یکی از قدیمترین استانهای ارمنستان است که در
سال  1421حکومت شوروی در راستای سیاستهای خاصی که داشت ،آن را از ارمنستان
جدا کرد و به جمهوری آذربایجان داد؛ در حالی که اکثریت مردم قرهباغ ارمنی بوده و در
طول  40سال گذشته همواره خواستار بازگشت و پیوستن به سرزمین مادری خود؛ یعنی
ارمنستان بودهاند .از همان اوایل مناقشه قرهباغ ،ترکیه به صورت یکجانبه به طرفداری از
آذربایجان پرداخت و جمله معروف اردوغان همواره مطرح میشد که گفتهاست « :ما یک
ملت در دو دولت هستیم(».هانتر و دیگران)123 .1941،؛ اما با امضای پیمان صلح بین
ترکیه و ارمنستان در سال  2004این دو کشور که از سال  ،1449روابط دیپلماتیک را با
یکدیگر قطع کردند ،روابط خود را از سرگرفته و ترکیه در جهت افزایش روابط توامان با
ارمنستان و آذربایجان ،به سمت بیطرفی در بحران قرهباغ حرکت کرد(روزنامه جامجم،
.)1922/3/14
 مسکو و آنکارا هر دو مخالف برجستهکردن جنبشهای جداییطلب در خاکدیگری به عنوان یک ابزار سیاست خارجی هستند :در این راستا ،خودداری روسیه از
حمایت از حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) که در ترکیه سازمانی تروریستی شناخته
میشود و اتحاد جماهیر شوروی از آن پشتیبانی میکرد و عدم اعطای پناهندگی به عبداهلل
اوجاالن ،رهبر این گروه از سوی روسیه قابل ذکر است(بهرامی .)1941/2/16،از سوی
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دیگر ،با وجود حضور مهاجران قفقازی در ترکیه که در گذشته به امپراتوری عثمانی پناهنده
شده بودند و عدهای از آنان مهاجران آبخازیا و چچنها بودند که ترکیه را به طرفداری از
چچن ترغیب میکردند(هانتر و دیگران )1941،140 ،و همچنین ،اشتراک دینی مردم ترکیه
و چچن ،با اینکه ترکیه بارها از سیاستهای روسیه در قبال چچن انتقاد کرده است؛ اما در
سطوح رسمی ،ترکیه همیشه از تمامیت ارضی روسیه دفاع کرده و از موضعگیری جدی که
باعث کاهش روابط بین دو کشور شود ،خودداری کرده است.
 عدم انتقاد شدید ترکیه از روسیه در ماجرای گرجستان :ترکیه در مقایسه با دیگردولتهای عضو ناتو ،در زمان جنگ روسیه و گرجستان در سال  ،2002سیاستهای خود
را با توجه به منطقه مورد مناقشه آبخازیا در گرجستان تنظیم کرده و به نگرانیهای روسیه
توجه داشته و در درگیری میان روسیه و گرجستان ،همچون دیگر متحدان ناتویی خود زبان
به انتقاد شدید از روسیه نگشوده است .این درحالی است که عدهای از شهروندان ترکیه را
مهاجران منطقه قفقاز و آبخازیا تشکیل می دهند و گرجستان نقش مهمی در سیاست
خارجی ترکیه در قبال منطقه قفقاز دارد و همیشه به نوعی روابط دوستانه بیمرز بین آنکارا
و تفلیس حاکم بوده است .جالب اینجاست که علیرغم دشمنی روسیه با گرجستان ،آنکارا
توانسته است با سیاست واقع گرایانه همزمان روابط خود را با تفلیس و روسیه ،هم از جنبه
امنیت مرزی و هم از نظر منافع انرژی در باالترین سطح حفظ کند.
 عدم حمایت ترکیه از پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو :در این مورد ،سیاستترکیه به خواسته روسیه نزدیک است).)Winrow, 2012 , 24
 هر چند ترکیه عضو ناتو است؛ اما روابط نظامی ترکیه و روسیه درحال گسترشاست و همکاری صنایع دفاعی و تکنولوژیک نظامی دوجانبه وارد مرحله جدیدی شده
است؛ چنانک ه آدمیرال ویالدمیر ویوتسکی فرمانده ناوگان دریایی روسیه در سفر خود به
ترکیه در  29ژوئن 2012تاکید کرد که همکاری نظامی و تسلیحاتی دوجانبه گسترش
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خواهد یافت .مقامات نظامی ترکیه و روسیه درباره همکاری نیروی دریایی دو کشور و
اجرای فعالیت و عملیات مشترک در دریای سیاه توافق حاصل کردهاند .در سال 2012
شرکت روس آبارون اکسپورت روسیه ،مناقصه تولید سیستم موشکی ضدّ تانک ترکیه را
برنده شد و ساخت و فروش آن را برعهده گرفت( سلیمانی.)1941/6/12 ،
محدودیتهای تئوری لیبرالیسم در تبیین روابط ترکیه و روسیه

با توجه به نمونههایی که مطرح شد ،به نظر میرسد دیدگاه لیبرالیسم در توضیح روابط
حسنه دو کشور موفق بوده است؛ اما در این بخش استدالل میشود که توضیح لیبرال در
مورد روابط اقتصادی ترکیه و روسیه ناکافی است؛ زیرا منافع امنیتی دو کشور مهمتر بوده و
در واقع ،این وابستگی اقتصادی نیست که سطح فوقالعادهای از همکاری را ایجاد کرده
است؛ بلکه تراز منافع امنیتی دو کشور راه همکاری را هموار کرده است .از جمله شواهدی
که میتوان برای این ادعا مطرح کرد ،عبارتند از:
 در واقع ،افزایش عالقه روسیه به گسترش روابط با ترکیه از سال  2000و زمانیکه پوتین رئیس جمهور شد و روسها ترکیه را تهدیدی بالقوه برای روسیه در خصوص
ورود و رشد حضور آمریکا و ناتو در حوزه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز
میدانست ،شروع شد.
 با توجه به وضعیت اوایل قرن  21در منطقه و ناامنی در کشورهای همسایهروسیه؛ از جمله جنگ در افغانستان و عراق و نیاز روسیه به صادرات انرژی( 25درصد از
انرژی غرب توسط روسیه تامین میشود) مسیر ترکیه بهترین و امنترین راه ترانزیت انرژی
بود .در اهمیت این مساله برای روسیه میتوان به سخن الکسی واسیلیف ،مدیر مؤسسه
آفریقای آکادمی علوم روسیه ،اشاره کرد :ترکیه سومین کشور مهم پس از اوکراین و آلمان
برای روسیه است .ترکیه دشمن میتواند مشکالت فراوانی را در دستیابی روسیه به دریای
سیاه ایجاد کند(هانتر ،و دیگران.)126 :1941 ،
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 بهبود روابط ترکیه با روسیه با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002و طرح سیاست خارجی "تنش صفر" با همسایگان و نگاه به شرق شدت یافت .در
این راستا ،ترکیه و روسیه به عنوان بازیگران اصلی در قفقاز ،آسیای مرکزی و دریای سیاه
دارای اختالفات اساسی بودند که از گذشته بر روابط دو کشور سایه افکنده بود .از این رو،
حل اختالفات با روسیه به یکی از اولویتهای سیاست خارجی ترکیه تبدیل شد .دو کشور
به منظور دستیابی به اهداف و منافع مشترک اقداماتی را برای کاستن از اختالفات دیرین
آغاز کردند).)Fiona and Taspinar, 2006: 26

 «پیوستن به اروپا» و«غربیشدن» از زمانی که ترکیه نوین در سال  1429تاسیسشد ،همواره یکی از دغدغه های سیاستمداران این کشور بوده است که بدون شک ،بر خط
فکری سیاستمداران و جهتگیریهای سیاست خارجی این کشور مؤثر بوده است .با
وجود موافقت اعضای اتحادیه اروپایی با آغاز گفتگوهای الحاق ترکیه به این اتحادیه در
سوم اکتبر  ،2005باید توجه داشت که موانعی ،نظیر :حقوق بشر ،آزادی و دموکراسی ،رشد
اقتصادی ،مسائل فرهنگی و اجتماعی و غیره ،علیرغم انجام اصالحات مناسب قضایی،
اقتصادی ،فرهنگی ،کاهش نقش نظامیان و گسترش دموکراسی و غیره ،هنوز در مسأله
عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپایی نقش ایفا میکنند و لذا به نظر نمیرسد این کشور
در کمتر از ده سال آینده بتواند به معیارها ،ضوابط و استانداردهای اتحادیه اروپایی دست
یابد«.ژاک شیراک» رئیسجمهور فرانسه در  4اکتبر  2005در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم
کرد« :عضویت ترکیه دستکم در ده تا پانزده سال آینده امکانپذیر خواهد
بود») .) Rubin,2006بنابراین ،ناکامی در رسیدن به این هدف در سالهای آغازین قرن 21
خود به خود آنکارا را به سمت نزدیکی بیشتر به منطقه و مسکو سوق داد.
 در فضای ایجاد شده بر اثر حوادث  11سپتامبر  2001و طرح محور شرارت)عراق ،ایران و کره شمالی) از سوی آمریکا و احتمال بروز جنگی دیگر در منطقه و بویژه
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در همسایگی ترکیه ،ترکیه به سمت افزایش همکاری با قدرت منطقهای روسیه به دلیل
منافع مشترکی چون حفظ امنیت منطقهای سوق داده شد.
 در حمله آمریکا به عراق در سال  2009ترکیه از طریق تحرکات دیپلماتیک سعیکرد به نوعی از بروز جنگ آمریکا بر ضدّ عراق ممانعت نماید .اردوغان در دیدار با وزیر
امور خارجه آمریکا در ترکیه چنین گفت « :آتش خانه همسایه ،به خانة دیگر نیز سرایت
میکند؛ پس باید جلوی آن را گرفت(» .مولوی )1929/12/12 ،به دنبال مخالفت پارلمان با
اعزام نیروی نظامی ترکیه به عراق و عدم اجازه استفاده از خاک ترکیه به نیروهای آمریکایی
در حمله به عراق ،روابط دو کشور دچار خدشه جدی شد(مولوی ).1929/12/12 ،این
یکی از دالیل بهبود روابط ترکیه با روسیه در این دوره است.
 مسأله کردها برای ترکیه اهمیت باالیی دارد؛ به حدی که نظامیان در دهه 1440کردها را در کنار اسالمگرایان به عنوان اصلیترین عامل تهدید امنیت ملی ترکیه در داخل
معرفی میکنند و از آنها به سندروم ]نشانگان فلج[ امنیت ملی یاد میکنند(مقصودی:1922 ،
 .)100به دلیل حضور نظامی آمریکا در عراق و دیدگاههای متفاوت آمریکا و ترکیه در
مورد آینده کردستان عراق ،ترکیه به دنبال یک شریک استراتژیک در منطقه برای پر کردن
خالء امنیتی آمر یکا در مساله کردها بود که این نگرانی در مالقات سال  2005پوتین و
اردوغان در سوچی روسیه کامال مشخص بود؛ زیرا یکی از موضوعهای مورد توافق بحث
و هماهنگی فعالیت در خصوص مساله کردها و چچن بود).(Demiryol, 2019, 3

 مقابله با انقالبهای رنگی منطقه عمال جزو سیاست خارجی رسمی دو کشورروسیه و ترکیه بوده است .به گفته طراحان نظریه دموکراسی خودمختار این قبیل انقالبها
به تحریک ایاالت متحده رخ میدهد و باعث بر هم خوردن نظم در منطقه که مورد
خواست هیچ کدام از این کشورها نیست می شود).) Fiona, and Taspinar, 2006: 25
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 عراق حدود 13درصد از نفت مورد نیاز ترکیه را فراهم میکرد(( Bilgin ,251:1222؛ اما وضعیت ناامن عراق پس از حمله به عراق ،اشغال و ناامنی
خط لوله نفت کرکوک

جیهان و عدم امکان جایگرینی در کوتاهمدت ،عاملی دیگر در

گسترش روابط دو کشور ترکیه و روسیه بوده است.
 ایران  50درصد نفت مورد نیاز ترکیه را تامین میکرد و از سوی دیگر ،متحدسنتی روسیه در منطقه بوده است که تحریمهای بینالمللی علیه ایران و تداوم تحریمها نیز
از عوامل مؤثر در نزدیکی روابط دو کشور ترکیه و روسیه بوده است.
 ترکیه در دهه نخست استقالل جمهوریهای این منطقه به دنبال ترویج اندیشهپانترکیسم برای گسترش نفوذ در منطقه بود؛ در حالی که در یک دهه اخیر از این مسیر
دور شده و این سیاست را کنار گذاشته است و به ابعاد اقتصادی و نفوذ فرهنگی در این
مناطق توجهی بیشتر کرده است .این کاهش خطر یکی از عوامل نزدیکی روابط روسیه با
ترکیه بوده است( بهرامی .)1941/2/16،
 از آنجا که ترکیه نگاهی افراطگرایانه به دین و سیاست ندارد و روسها عالقهمندبه وجود نوعی اسالم لیبرالی و متعادلتر در منطقه قفقاز و ولگا هستند تا اسالم رادیکال که
ممکن است ،تجزیهطلبی در جمهوریها و مناطق خودمختار روسیه را دامن بزند و اسالم
ترکیهای نوعی تساهل و تسامح را توسعه می دهد ،از این منظر روسیه هر چند از
قدرتیابی ترکیه در همسایگی خود اندکی بیمناک است؛ اما از آن به عنوان الگویی مناسب
در منطقه یاد می کند(امیر احمدیان.)1941/4/10 .
 تجربه بحران عراق و برخورد غرب با مساله کردها(اعطای خودمختاری) نشان دادکه رقبای غربی؛ بویژه امریکاییها ،رخدادهای این منطقه را نه بر منافع ترکیه ،که برمبنای
منافع خود جهتدهی میکنند .لذا ترکیه باید در اندیشه تثبیت روابط با روسیه باشد.
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بر اساس شواهد ذکر شده ،میتوان نتیجه گرفت که همکاری و افزایش روابط
متقابل دو کشور در این دوران ،بیش از آن که بازتاب گسترش روابط اقتصادی بین دو
کشور باشد ،یک ضرورت امنیتی در پاسخ به تغییرات منطقهای و جهانی بوده است.
آینده روابط دو کشور

در این قسمت دو مورد از مؤلفههای کلیدی لیبرالیسم را در روابط دو کشور بررسی
می کنیم .بر اساس نگرش لیبرالیستی کشورها از وابستگی متقابل استقبال نموده و حتی در
جهت تعمیق این روابط اقتصادی ،برای رسیدن به همکاری سیاسی و صلح استقبال
میکنند؛ اما در بررسی روابط تجاری دو کشور روسیه و ترکیه ،نه تنها عالقهای برای
افزایش و تعمیق این وابستگی مشاهده نمیشود؛ بلکه میتوان کامال تالش دو کشور را
برای فرار از وضعیت فعلی و کاهش وابستگی مشاهده نمود و دیگر آن که تفاوتها و
اختالفات دو کشور در عرصه سیاسی نشان میدهد که گسترش روابط اقتصادی دو کشور
باعث نزدیکی سیاسی و تشابه نظرات نشده است .از جمله کوششهای دو کشور برای
کاهش وابستگی ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در اسناد رسمی دولت روسیه به عنوان اولویتهای استراتژی انرژی روسیه تا سال
 2090موارد زیر مشخص شده است که نشاندهنده عالقه به کاهش روابط انرژی به ترکیه
است؛ از جمله -1 :کاهش وابستگی حملونقل به ترکیه تا سال 2090م.؛  -2تنوع مسیرهای
صادرات به اروپا؛  -9تنوع در بازارهای مصرف؛ بویژه در آسیا( Moscow: Institute for
)Energy Strategy, 2010

در راستای این سیاست بلندمدت؛ از جمله اقدامات روسیه در کاهش وابستگی به
ترکیه برای انتقال انرژی میتوان به طرحهای انتقال انرژی بدون استفاده از ترکیه به موارد
زیر اشاره کرد:
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 -1طرح خط لوله جریان جنوبی که در سال  2012برای انتقال گاز از دریای سیاه به
بلغارستان ،صربستان و اروپا مطرح شد.
 -2طرح جریان انتقال گاز از شمال که در سال  2011برای انتقال گاز از طریق مرز
فنالند به آلمان و انگلیس و هلند مطرح شد.
 -9طرح لوله نفت بورگاس -الکساندر و پولیس که از سال  2005برای انتقال نفت
روسیه از طریق دورزدن تنگه های بسفر و داردانل از روسیه به بلغارستان و یونان
و دریای اژه مطرح شد.
 -4عدمعالقه به اجرای طرح خط لوله سامسون به جیهان که شمال ترکیه را به جنوب
این کشور متصل میکرد(در سال  2004تنها پس از موافقت ترکیه با جریان
جنوبی شاهد حمایت روسیه از طرح سامسون

جیهان هستیم) (Moscow:

)Institute for Energy Strategy, 2010

در خصوص کشور ترکیه نیز از آنجا که حداقل  35درصد از واردات ترکیه در
مورد انرژی از روسیه است ،شاهد کوشش این کشور برای کاهش وابستگی به انرژی
روسیه و تنوعبخشی به تامینکنندگان انرژی برای خود هستیم .از جمله این کوششها:
 -1طرح خط لوله گاز باکو ،تفلیس ،ارزروم که در سال  2019به بهرهبرداری رسید.
 -2خط لوله نفت باکو -تفلیس -جیهان که در سال  2006به بهرهبرداری رسید.
 -9انعقاد معاهده فروش گاز آذربایجان به ترکیه در سال .2011
 -4همکاری در خط لوله گاز ترانس آناتولی که از سال  2014طرح شد و قرار است
گاز آذربایجان را به ترکیه و بعد به اروپا برساند ،این خط قرار است در سال
 2012به بهره برداری برسد.
 -5انعقاد معاهده انتقال نفت از عراق به ترکیه از طریق خط لوله کرکوک -جیهان در
سال .(Kubicek, 2019, 131–120)2012
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عالوه بر تنوع خطوط انتقال انرژی ،ترکیه اقداماتی را برای تنوع بخشیدن به نیار
انرژی و افزایش برنامهریزی برای استفاده از انرژیهای باد و خورشید اجرا کرده است که
با هدف رسیدن به  90درصد از سهم این انرژی در مصرف کل کشور تا سال ،2029
افزایش تعداد نیروگاههای برق آبی از  1900مورد در سال  2019به حدود  15000مورد در
سال  2029را در دستورکار قرار داد).(Bilgin, 2014: 944

عالوه بر اقدامات باال و کوشش برای کاهش وابستگی بین این دو کشور ،شاهد
اختالفات اساسی در حوزههای سیاسی بین دو کشور نیز هستیم؛ از جمله:
 استقرار موشکهای پاتریوت ناتو در مرزهای ترکیه با سوریه ،ناخرسندیهایی رادر روسیه موجب شده است .ترکیه استقرار این موشکها را در راستای دفاع از مرزهای
خود قلمداد کرده؛ ولی روسیه آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند.
 ترک ها از آن هراس دارند که روسیه با تقویت کشورهای مخالف ترکیه درهمسایگی آن ،چالشهایی در روابط ترکیه با آنها ایجاد کند؛ چنانکه همواره اعتراض خود
را نسبت به سیاست مسکو در فروش تسلیحات به قبرس ابراز کرده است.
 مسکو بر حمایت از نظام سوریه تاکید دارد؛ در حالی که ترکیه خواستارسرنگونی بشار اسد ،رییسجمهوری سوریه است.
 در بعد دیگری ،رویکرد روسیه در سوریه و ادامه تهدیدات امنیتی در مناطقکردنشین سوریه برای ترکیه ،با خشنودی این کشور همراه نیست .در این میان نیز باید
گفت نگرانی دولت اردوغان از تصمیم مسکو برای تحویل موشکهای اس  900به سوریه
میتواند پتانسیلی مهم برای تشدید تقابل سیاسی روسیه و ترکیه باشد(کریمی،
.)1941/4/90
نتیجهگیری

 / 16فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 62زمستان 4931

رابطه بین وابستگی متقابل اقتصادی و همکاریهای سیاسی از موضوعهای مهم مورد بحث
در مکتب فکری لیبرالیسم در روابط بینالملل است؛ به این شکل که لیبرالها اعتقاد دارند
کشورها به دلیل نیاز متقابل ،به سمت وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری حرکت کرده و به
دلیل افزایش بهرهوری و جلوگیری از ضرر و زیان به سوی همکاریهای سیاسی گرایش
مییابند .این مقاله کوشش کرد ادعاهای لیبرالیسم را درخصوص ارتباط بین وابستگی
متقابل اقتصادی و همکاریهای سیاسی در روابط بین ترکیه و روسیه از سال  2002تا
 2014بررسی کن د .سطح استثنایی افزایش روابط تجاری و سیاسی بین ترکیه و روسیه در
دوره زمانی پس از  2002نقدی را بر نظریه رئالیست که اعتقاد به اصل خودیاری و پرهیز
از وابستگیها داشت ،وارد کرد .عالوه بر این ،در ظاهر به نظر میرسید شاهد تاثیر روابط
اقتصادی بر گسترش همکاریهای سیاسی بین دو کشور باشیم که میتوان آن را بر اساس
نظریه لیبرالیسم توضیح داد؛ اما نظریه لیبرالیسم در توضیح روابط پیچیده بین ترکیه و
روسیه موفق نبوده است؛ در حالی که تجارت و روابط اقتصادی نقش مثبت را در گسترش
روابط دو کشور ایفا میکند .از سوی دیگر نیز دلیل افزایش همکاریهای سیاسی صرفا
رشد موازنه تجارت و وابستگی متقابل اقتصادی نبوده است؛ بلکه باید متغیرهای دیگری را
نیز در این ارتباط در نظر بگیریم؛ از جمله:
 محیط استراتژیک در شروع روند همکاری :به این شکل که دلیل افزایش همکاریسیاسی بین دو کشور تجارت نبوده است؛ بلکه همترازی از منافع امنیتی منطقهای و جهانی،
مسکو و آنکارا را به سمت گسترش روابط با یکدیگر سوق داده است .از جمله ،حادثه 11
سپتامبر و حمله به افغانستان ،روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه ،حمله به
عراق ،انقالبهای رنگی در قفقاز جنوبی ،تحریمهای بینالمللی علیه ایران و. ...
 روابط انرژی بین ترکیه و روسیه ،یکی از مفاهیم کلیدی تئوری لیبرال را در موردوابستگی متقابل اقتصادی تکذیب میکند؛ به این شکل که در دیدگاه لیبرال ،دولتها از
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وابستگی متقابل استقبال نموده ،برای افزایش همکاریهای اقتصادی و در نهایت ،رسیدن به
همکاری سیاسی و امنیت کوشش میکنند؛ اما در این مقاله و در تحلیل روابط انرژی بین
ترکیه و روسیه نشان دادیم که هر دو کشور بهشدت به دنبال گریز از وضعیت فعلی و
کاهش وابستگی به یکدیگر هستند.
بر اساس متن این مقاله ،نظریه لیبرالیسم نیز در زمینه توضیح روابط دو کشور روسیه
و ترکیه در حوزه افزایش همکاری ها کامال گویا نیست .همانطورکه بسیاری اذعان دارند،
امکانات مکتب لیبرالیسم و زیرشاخههای آن برای همکاری بینالمللی بیشتر است و این
موضوع به دلیل نگاه خوشبینانهای است که طرفداران این مکتب دارند .با وجود این ،نمی
توان نگاه لیبرالیسم را دربردارنده همه واقعیات روابط بینالمللی دانست .هیچ رهیافت
واحدی نمی تواند کامالً پیچیدگی جهانِ سیاست معاصر را تبیین کند و راهحلهایی قطعی
برای مسائل آن ارائه دهد .روابط بینالملل آن قدر پیچیده است که نمیتوان با اکتفا به یک
نظریه و یک مکتب فکری آن را فهمید و برای حلّ مسائل و چارهاندیشیها به آن بسنده
کرد .دنیای پیچیده نیازمند تفکر پیچیده و جامعنگری است و این به معنای ضرورت
بهرهگیری از همه نظریهها برای فهم روابط بینالملل و موضوع همکاری بینالمللی است.
بنابرای ن ،بهتر است که به جای اتخاذ یک رهیافت واحد برای تفسیر روابط این دو کشور،
آرایش متفاوتی به ایده های رقیب در تفسیر سیاست جهانی بدهیم .رقابت میان نظریهها ،به
آشکار شدن نقاط قوت و ضعف آنها کمک میکند و محرکی برای اصالح و تکامل آنها
خواهد شد؛ اما باید در انتخاب و ترکیب نظریهها خالقیت داشته باشیم و از طرد یکی و
انتخاب دیگری پرهیز کنیم .در تبیین روابط روسیه و ترکیه می توان نظریههای مختلف را
در کنار هم قرار داد و از برخی از مؤلفههایشان استفاده کرد .از این منظر ،روابط پیچیده دو
کشور ترکیه و روسیه در چارچوب شاخصهایی که در این مقاله به آن اشاره شد ،بیشتر بر
اساس دیدگاه رئالیسم لیبرال قابل توضیح هستند؛ به این معنا که روابط اقتصادی به عنوان
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یک عامل مثبت در همکاریهای سیاسی این دو کشور به حساب میآید؛ اما نمیتوان رابطه
علّی صددرصد معناداری بین افزایش وابستگی اقتصادی در بهبود همکاریهای سیاسی
درنظرگرفت .در روابط این دو کشور ،گسترش روابط اقتصادی خود گاهی اوقات معلول
شرایط سیاسی بوده؛ لذا یک رابطه پیچیده میان آنها وجود دارد.
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