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منطقه سیاس هایی را در منطقه در شیش گروتند که در سیاس
مقاله در صدد اس

ضمن بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر سیاس

به منطقه کارکردهای دوگانه این متغیرها در جه

خارجی آنها نمود شیدا کرد .این
خارجی این کشتورها نلتب

هم رایی و واگرایی این دو کشور را متورد

ارزیابی قرار دهد.

واژگان كليدی :آسیای مرکزی ژئوشلیتیک سیاس
هم رایی واگرایی

ختارجی ایتران ترکیته
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مقدمه
در سال های قبل از وروشاشی اتحاد شوروی آسیای مرکزی حتوز نفتوذ شتوروی
بود و شوروی بر مناطق شمالی شمال شرقی و غربی این منطقته بته عنتوان بخشتی از
سرزمین خود ملل بود .در این دور قدرتهای بزرگ و منطقهای بته علت
احترام به حوز نفوذ تمایل کندانی به دخال

تترو و

و نفوذ در آسیای مرکزی نداشتتند و ایتن

حوز منطقه نفوذ انحصاری شوروی محلوب میشد .با وروشاشتی اتحتاد شتوروی در
سال  6996جغراویای سیاسی و مرز های منطقته تغییتر کترد .جمهتوری هتای آستیای
مرکزی و قفقاز از اتحاد شوروی جدا و ملتقل شدند .بتا برکیتد شتدن تلتل اتحتاد
شوروی بر جمهوری های ایتن منطقته تعتداد زیتادی از دولت

هتای منطقتهای و وترا

منطقه ای در صدد نفوذ در آسیای مرکزی برآمدند و رقابتی سخ

برای تلل یاوتن بتر

این منطقه در گرو  .منابع سرشار و غنتی انترژی بازارهتای مصترم و مناست

بترای

سرمایه گذاری همرا با بحران های هویتی و اجتماعی بحرانهای ساختاری و سیاسی و
همچنین ضعف اقتصادی و ناکارآمدی دول های منطقه همه و همه عواملی است
باعث جل

کته

توجه دی ر بازی ران عرصه جهانی به این منطقه شد که یاتی از شیامتدهای

آن در کنار رقاب

قدرتهای ورامنطقهای وعال شدن قدرتهای منطقهای برای حضور

و نفوذ در منطقه آسیای مرکزی اس

که شیش از این به عل

حضتور اتحتاد شتوروی

قادر به ایفای نقش اساسی نبودند.
در این راستا ایران و ترکیه به عنوان هملای ان حوز جنوبی اتحاد شوروی هم بته
منظور یاوتن جای اهی در ورص هتای شتیشرو در ایتن منطقته و هتم بته منظتور روتع
نیازهای این کشورها در عرصه داخلی و ضرورتهای سیاس

خارجی آنتان هتر یتک

با بهر گیری از سیاس های خاص عمدتاً بر شایه متغیرهایی کتون مشتترکات ورهن تی
مالحظات ژئو اکونومیک (اقتصادی و ژئوشلیتیک به رقاب
سوال این مقاله آن اس

با هتم شرداختنتد .بنتابراین

که کارکرد دو گانه متغیرهای اقتصادی سیاسی و ایتدئولوژیای
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به عنوان نمودهای سیاس

خارجی که تاثیری بر نوع تعتامالت دو کشتور در آستیای

مرکزی داشته اس ؟ نویلند در ادامه سعی دارد شاسخی مناس

برای این سوال بیابد.

مباني نظری پژوهش
در تبیین علل و عوامل توسعه همااری در میان کشورها نظریات مختلفی ارائه شد
اس  .یای از نظریاتی که به این موضوع می شردازد نظریه هم رایی منطقهای اس
اساساً از تجربیات جوامع اروشایی نشأت گروته اس  .در شی مووقی

کته

کشورهای اروشایی

و توسعه رواب ونی و اقتصادی بلیاری از کشورهای در حال توسعه بهر گیتری از آن
را به عنوان یک استراتهی برای رشد مورد توجه قرار دادند .به عبارتی کشورها دریاوتند
که دستیابی به سطوح مطلوبی از توسعه و روا ملی صرواً یک مقوله ملتی نیلت

و بته

ناکار باید زمینههای برخورداری از اماانات و منابع بینالمللی را وراهم کنند .ک تون ی
تمهیدات این سازوکار جه
مهمترین مقوالتی اس

استفاد از ظروی ها و منابع جهتانی و منطقتهای از جملته

که شیش روی تمامی کشورها اس  .بر این استاو بته نظتر متی

رسد هم رایی از مهم ترین این ساز و کارها و تمهیتدات بتین کشتورهای یتک منطقته
جه

نیل به این هدم در عرصههای بینالمللی اس  .این ورایند منطقهای کته غالبتاً در

زمینه تجارت و اقتصاد بود بعد از جنگ جهتانی دوم ظهتور شیتدا کترد .امتا ایتن امتر
بخصوص در دهه  6911همرا با موج معروم منطقه گرایی جدید شال خاصتی شیتدا
کرد .بنابراین هم رایی منطقهای را می توان ورایندی کند بعدی شنداش

که عتالو بتر

همااری اقتصادی بر ابعاد سیاسی دیپلماسی امنیتی و ورهن ی و غیر نیز داللت

دارد.

با این وجود تجارت و هم رایی اقتصادی بعتد مرکتزی شتروژ هم رایتی بتاقی مانتد
).(Lombaerde and Van Langenhov, 2005: 3
در این راستا یای از مهمترین نظریات هم رایی نظریه سیلتمها و به تبع آن خرد
سیلتمها در بخش منطقهای اس

که می تواند به عنوان شیش درآمد و مبنایی برای ورود
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به بحث حاضر باشد .خرد سیلتمها به عنوان یای از مفاهیم اساسی در نظریه سیلتمهتا از
سوی بلیاری از نظریهشردازان اصلی مات
گروته اس

علمی رواب بینالملل متورد استتفاد قترار

.از دیدگا مایال بناس برای رویارد به خرد سیلتتمهتای منطقته ای از

دیدگا سنتی تالش های قابل توجهی صورت گروته اس  .در تعریف خرد سیلتمهای
بین المللی از دیدگا لوییس کانتوری و اشپی ل آمد اس
متشال از یک دو یا کند دول

مجاور و درحال تعامل اس

که :خرد سیلتتم منطقتهای
که دارای برخی شیوندهای

مشترك قومی زبانی ورهن ی اجتماعی و تاریخی هلتند و احلاو هوی
واسطه اقدامات و موضع یری های دولت

آنها گا بته

هتای ختارج از سیلتتم اوتزایش متی یابتد

( (Cantori & Spiegel, 1970, 607سیلتم ها بته واستطه کهتار متغیتر اساستی
مشخص می شوند:
 -سرش

و سطح انلجام یا میزان مشابه

و مامل بودن خصوصتیات واحتدهای

سیاسی موردنظر و میزان تعامل میان این واحدها
 -سرش

ارتباطات درون منطقه ای

 سطح قدرت در خرد سیلتم ساختار رواب درون منطقه ای (. Cantori & Spiegel, 1970, 20-27در این میان می توان هر خرد سیلتم را به کند بخش مجزا تقلیم کرد:
 -6کشورهای قدرتمند مرکزی که توجه اصلی سیاس

بین الملل را به خود جلت

مینمایند و در این ورآیند بلیار تأثیرگذار هلتند.
 -2کشورهایی که بیشتر بر سیاس

های منطقه ای تأثیر گذار هلتند و در سیاس

بین الملل بیشتر نقش جانبی را دارند.
 -3کشورهای تأثیرگذار خارجی که مشارک
اهمی

آنها در امور منطقته ای بلتیار حتائز

اس ؛ مثل نقش ایاالت متحد در خاورمیانه.

ویلیام تامپلون با استفاد از همین مشخصات و تعریف دس

بته بلت مفهتوم
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خرد سیلتم ها زد و تلفیقی از آنها را به دس

داد اس  .وی طیفی از مشخصتات

خرد سیلتم ها را کته شتامل مشخصتات جغراویتایی و همچنتین تتاریخی سیاستی
ورهن ی و اقتصادی اس

را بر می شمرد و اذعان میدارد که برای خرد سیلتم ها و

مشخصات متمایز کنند آنها اتفاق نظر وجود نتدارد (Steven and Thompson,
)1973, 93در تعریف وی الزم نیل

خرد سیلتمهای منطقه ای وی نفله مناطق

جغراویایی باشند .بترعاس خترد سیلتتم هتا متشتال از تعتامالت نخب تان ملتی
واحدهای سیاسی هلتند که تعامالتشان را کمابیش در داخل یک منطقه شاهد هلتتیم
در این مفهوم تنها الزم اس

از حداقل معیار منطقه ای یعنی مجاورت کلتی استتفاد

کنیم .وی بر این اساو استنباط می کند که شترای الزم و کتاوی بترای یتک خترد
سیلتم منطقه ای شامل موارد زیر اس  :منظم بودن و شدت تعامالت به ترتیبتی کته
دگرگونی در یک بخش بر بخشهای دی ر تاثیر گتذارد؛ مجتاورت کلتی بتازی ران؛
شناسایی داخلی و خارجی خرد سیلتم به عنوان واحدی مجزا و وجود احتماال دو یا
کند بازی ر در خرد سیلتم ).(Steven and Thompson 1973, 96 & 101
از سوی دی ر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای قرار دارد که ابتتدا از ستوی لیتک و
مورگان مطرح شد و در کار مشترك بوزان و ویور بل و گلترش یاوته اس  .از این
دیدگا هر رهیاو

منطقه گرای منلجم نلب

به امنی

باید کارخود را بتا تعیتین مترز

مشخص میان عناصر سازند سطح منطقه ای و عناصر سطوح دی ر آغاز کند .مناطق بتا
هر تعریفی که از آنها ارایه شود باید از لحاظ جغراویایی تقریبا مشخص و این مجموعه
باید در درون یک سیلتم بزرگتر قرار داشته باشد که ساختار خاص خود را دارد (بوزان
و ویور  . 37 6317نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای کهارکوبی مفهتومی است
دربرگیرند ساختارهای جدید امنی
امنی

بین المللی یعنی منتاطق است

کته

و شتامل متدلی از

منطقه ای می شود که بر اساو آن می توان اماان تحلیل تبیین و تاحتدی شتیش

بینی تحوالت درون هر منطقه را ایجاد کرد.
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بر اساو این نظریه می توان دو مجموعه امنیتی مختلتف را از یاتدی ر تمتایز داد:
مجموعه امنیتی منطقه ای استاندارد و مجموعه امنیتتی منطقته ای مرکتز دار .مجموعته
امنیتی منطق های استاندارد از لحاظ شالی وستفالیایی اس
قدرت بود و یک برنامه امنیتی نظامی سیاسی بر آن غال

کته مرکت

از دو یتا کنتد

اس  .در تمام مجموعههتای

امنیتی منطقه ای استاندارد قدرتهای منطقه ای (مثل ایران و روسیه در آسیای مرکتزی
قط

بندی را مشخص می کنند که می تواند شامل یک یا کند قط

بودن به این معنا اس
تح

باشد .تک قطبتی

که منطقه تنها یک قدرت منطقته ای دارد و شتویش هتای منطقته

سلطه قدرت واقع در مرکز نیل  .اصلی ترین عنصر سیاس

مجموعه های امنیتی منطقه ای رواب قدرت های درون منطقته است

امنیتی در این گونه
(بتوزان و ویتور

 . 11-7 6317با توجه به تعاریف ووق از خرد سیلتمهای منطقه ای و همچنتین بتا
توجه به وجو متمایز کنند این مفهوم در نظر تامپلون؛ و از ستوی دی تر بتا در نظتر
گروتن آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان یک مجموعه امنیتی منطقه ای استاندارد با محور
دو یا سه قطبی (ایران ترکیه و روسیه قصد ما این اس

که در یک روش تلفیقتی ایتن

منطقه را به عنوان یک خرد سیلتم منطقه ای استاندارد با قتدرت منطقته ای (ایتران و
ترکیه معروی کنیم و بر اساو این دو نظریه بته بررستی مقایلته ای نقتش و سیاست
خارجی این دو کشور در آسیای مرکزی شرداخته شود.
با مشخص شدن جای ا ایران و ترکیه در منطق هم رایتی منطقته ای بحتث میتزان
تاثیر متغیر ها بر میزان هم رایی و یا واگرایی بین دول

ها در نظام بین الملتل و ستطح

منطقه ای به میان می آید .در این راستا طروداران نظریته مبادلته بتر تتاثیرات حاصتل از
میزان و کیفی

تبادالت اقتصادی سیاسی و ورهن ی بین واحد های گوناگون بر وراینتد

شالگیری اتحاد و هم رایی در نظام بین الملل تاکید دارند .بر شایه این نظریه اوزون بتر
ایناه ویهگی های اجتماعی و سیاسی هر یک از واحتد هتا متی توانتد در هملتویی یتا
واگرایی آنها نلب

به هم متوثر باشتد حجتم مبتادالت میتان کشتورها نیتز بتر درجته
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هم رایی یا واگرایی بین آنها تاثیرگذار اس  .در این راستا نظریه شردازانی کون اشتپی ل و
کانتوری ضمن اماان سنجی اتحادها در نظام منطقتهای معتقتد هلتتند بته هتر میتزان کته
شباه

شاخصهای سیاسی و تشابه و تجانس بین ساختار های سیاسی دو کشور اوزایش

یابد و در عین حال شاخصهای اقتصادی آنان نیز مشابه یادی ر باشد بخ
هم رایی وجود خواهد داشت

بیشتری بترای

( . Cantori & Spiegel, 1970, 10-11البتته الزم بته

ذکر اس

برخی از منتقدان این نظریه معتقد هلتند تجربه های تتاریخی مبتین ایتن ناتته

بود اس

زمینته

که به موازات توسعه و بل رواب بین واحد های سیاسی ممان است

برای طرح تضاد ها و اختالم ها وراهم شود (قوام . 253 6311
عوامل و واکتورهای ذهنی و از جمله مشتابه هتای ایتدئولوژیک و هتویتی نیتز از
دی ر متغیر هایی محلوب متی شتوند کته برختی نطریته شتردازان جهت

تبیتین شتال

هم رایی به ویه در نظریات هم رایی بخشی مورد توجته قترار دادنتد .در ایتن راستتا
باری بوزان و اولی ویور تصریح می کنند که عوامل ورامادی نظیر هوی

هتای تتاریخی

در تداوم مناسبات خصمانه و دوستانه به ویه در شتال منطقته ای آن نقتش عمتد ای
ایفاء می کنند ( . Buzan & Waever, 2005, 40-89استفن وال

نیز ضمن اذعان

عامل ایدئولوژی به عنوان عامل وحدت بختش معتقتد است

کته بتا تشتدید

به اهمی

اختالوات از اهمی

این عامل وحدت بخش کاسته شد و دول

ها در صورت مواجهه

با یک کالش جدی و حیاتی احتما ًال در صتف بنتدی بتا یاتدی ر کنتدان تتوجهی بته
مالحظات ایدئولوژیک نخواهند داش

(دوئرتی و والتزگرام . 119 6372

ژئوپليتيک و سياست خارجي
ا مروز تواوق عامی در مورد سیاس

خارجی و معانی آن وجود نتدارد .بعضتی از

محققان سیات خارجی را سیلتتم شیچیتد ای از کتارگزاری هتا و عملاردهتای یتک
دول

با هدم تغییر روتار دول دی ر و اماان انطباق با محی جهانی توس هر دول

سياست خارجي ايران و تركيه در آسيای مركزی

قلمداد می کنند .با ایتن تعریتف سیاست
اطالعات در مورد وعالی

119

ختارجی شتامل تبتادل رویتدادهایی مثتل

های دول دی ر و عقاید عمومی در مورد وعالی

دیپلماسی اتحاد و یا بودجه دواعی نیز می شود ..برخی دی تر سیاست

هایی نظیر
ختارجی را

ورایند تصمیم گیری می دانند که بر مبنای آن شخص تصمیم گیرنتد و بختش هتای
تصمیم گیری به عوا مل و شرای خارج از دول
هرمان سیاس

خارجی را شامل وعالی

مختار و ذی صالح دول

شاسخ متی دهنتد .بترای مثتال کتالز

های رستمی گللتته تصتمیم گیرنتد هتای

محلی یا نمایند ها و کارگزاران آنها می داند که به وستیله

تصمیمات آنها روتار بازی ران خارجی بین المللی خارجی تح

تاثیر قترار متی گیترد

( . Mansbach and Rafferty, 2008: 345در ایتتن راستتتا تغییتتر در کهتتر
شخصی های سیاسی و مقامات اجرایی هر کشور زمینه را بترای دگرگتونی در روتتار
سیاس

خارجی واحدهای سیاسی به وجود میآورد (عیوضی . 261 6317

ن رش دی ری که در تحلیل سیاس

خارجی متورد توجته قترار متیگیترد مبنتای

قال های ورهن ی و جغراویایی اس  .به این ترتی
که قدرت سیاسی را به دس

هر یک از مقامات اجرایی و کلانی

میگیرند روتار سیاسی و جه گیری سیاسی ختود را بتر

اساو بنیانهای جغراویایی و تمدنی شی یری میکنند .در این روند جغراویتا و ورهنتگ
سیاسی را میتوان به عنوان اصلیترین نمادهتای روتتار زمامتداران دانلت  .بتر استاو
ن رش جغراویایی  -ورهن ی هر کشوری بر مبنای بنیانهای جغراویایی و تاریخی ختود
و همچنین بنیانهای ورهن ی که ایجاد شد اس

به روتار سیاسی و کنشهای سیاست

خارجی مبادرت میورزند .در این ارتباط نخب ان سیاسی هیچگونه نقش تعیینکننتد ای
در روتار سیاس

خارجی ندارند .آنان ناکارند ال وهایی را به کار گیرنتد کته مبتنتی بتر

«ادراك محیطی» باشد(قوام  . 666-22 6311در اینجاس
منبع تغذیه کنند سیاس

که ژئوشلیتیتک بته عنتوان

خارجی وارد عمل می شود.

در مورد رابطته بتین ژئوشلیتیتک و سیاست

ختارجی کشتورها بایتد گفت

کته
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ژئوشلیتیک به لحاظ کارکردی ماهی های مختلفی در طول یاصد ستال اخیتر داشتته
اس  .گا در خدم
جهانی را موج

جنگ و گا در خدم

صلح بود و گاهی نیز منطقه بندیهتای

شد و زمانی نیز خطوط منطقه گرایی های اقتصتادی را در عرصته

رواب بین الملل ترسیم کرد اس  .تا دهه  6991ژئوشلیتیک ابتزاری جهت
اهدام سیاس

شیشتبرد

خارجی محلوب می شد و ژئوشلیتیلین ها به عنوان راهنمتای اقتدام

سیاستمداران در سطح جهانی و منطقه ای محلوب می شتدند امتا بعتد از وروشاشتی
اتحاد شوروی و شال گیری نظام جهانی جهانی شتدن بته عنتوان عامتل متوثر بتر
ژئوشلیتیک جهانی مورد توجه صاحبنظران قرار گروته است
گرایی – ملی گرایی و حتی منطقه گرایی ها را به سم

بته گونته ای کته بتومی

اهدام جهانی سوق داد .بته

عبارت دی ر ژئوشلیتیک تالشی شد برای راندن جهان بته ستوی شترایطی کته امتور
سیاستتی و کشتتم انتتدازه ای ژئوشلیتیتتک آن یاپارکتته و یادستت
شوند(مجتهدزاد  . 1-9 6317 6بنابراین باید اهدام سیاس

محلتتوب متتی

خارجی را بایتد در

راستای کشم انداز ژئوشلیتیک آن مورد ارزیابی قرار داد کته از منتابع متادی نتا منتابع
ایدئولوژیاال و معنایی را در برخواهد داش

(ون

 . 6311در ذیل ستعی خواهتد

شد با ارزیابی کشم انداز ژئوشلیتیای دو کشور در آسیای مرکزی به عنوان مولفههای
سیاس

خارجی کارکرد های آنها را در تعامالت دو کشور مورد توجه قرار دهیم.

سياست خارجي ايران و تركيه در آسيای مركزی
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متغيرهای سياست خارجي ايران و تركيه در آسيای مركزی
آنچه در ابتدای مباحث سیاس

خارجی در سطح منطقه ای متی تتوان مطترح کترد

ویهگی ها و ک ون ی نیل به سوی منطقه جغراویایی اس  .خصوصیات این سطح بیان ر
قلمروخواهی کشورها در کارکوب هم تون جغراویتایی تبلتور متییابتد .دولت هتا و
کشورهای موجود در یک وضا یا منطقه جغراویایی در تمتام یتا شتار ای از ویهگتیهتای
طبیعی انلانی و یا ادراکی با یادی ر اشتراك وضتع داشتته یتا تحت

شترایطی بته آن

متتیرستتند .درك منطقتته جغراویتتایی بتتا در نظتتر گتتروتن کشتتورهای موجتتود در حتتوز
جغراویایی خاص و نیز تحلیتل ستاختار هتای ملتی ایتن کشتورها در ستطوح مختلتف
اقتصادی سیاسی و ورهن تی (ایتدئولوژیای حاصتل متی شتود(حاو نیتا و کاویتانی
 73 6313و منطقه ژئوشلیتیای بلترساز شال گیری ال وی وضتایی روابت سیاستی
دول

های درون منطقه ای وبرون منطقه ای می شود که کنش و واکنش آنها وشیتدایش

ال وی رقاب

همااری و نزاع را برمی ان یزاند (حاو نیا  . 666-62 6315در ایتن

رابطه کنش و واکنش ایران و ترکیه در آسیای مرکزی نیز با تاسی از ایتن منطقتهگرایتی

671

شهوهشنامه رواب بین الملل

ژئوشلیتیای تح

تاثیر متغیرهای اقتصادی ایدئولوژیای  -ورهن ی و امنیتتی  -سیاستی

و کارکرد های ناشی از آن اس

که به نوعی همااری و رقاب

بین این دو کشتور را در

سطح منطقه ای و بین المللی شال میدهد.
الف -متغير اقتصادی
در دنیای کنونی عامل اقتصادی به عنوان یک متغیر تاثیرگذار در قتدرت بته حلتاب
می آید و کشوری که اهرم اقتصادی بیشتری در اختیتار داشتته باشتد تتوان بیشتتری در
شال دادن به تحوالت بین المللی خواهد داش  .به گفته مایال کار دور ی نف
و وراوان رو به شایان است

و احت متا ًال رقابت

( . Hallinan, 2009, p. 1رقاب

ارزان

کشتند ای بتر ستر انترژی در را است

اقتصادی ایران و ترکیته بتارزترین وجته تقابتل دو

کشور در آسیای مرکزی و قفقاز محلوب می شود .رقاب

در زمینه خطوط انتقال نفت

و گاز مبادالت تجاری و سرمایه گذاری حوز های اصتلی است

کته ایجتاد تعتامالت

اقتصادی ایران و ترکیه را در حوز جنوبی اتحاد شوروی مشخص میکند .در این میتان
آنچه به اهمی

منطقه اوزود وجود ذخایر عظیم نفت

ترکمنلتان جمهوری آذربایجان اس

و گتاز در قزاقلتتان ازبالتتان

که این منطقه را به خلیج وارو دوم تبدیل کترد

اس (صدیق  611 6313و عاملی بترای تتالش کشتورهای ایتن منطقته در جهت
راهیابی هر که موثرتر به بازارهای جهانی و عطف توجه جامعه جهانی را به این بختش
نوشای جهان شتاب بیشتری بخشید اس .
در این زمینه نقش وعال ترکیه در سیاس
رویارد جدید سیاس

خارجی ترکیه که امنی

انرژی آسیای مرکزی ارتبتاط نزدیاتی بتا
انرژی در منطقه را به عنوان منتاوع ملتی

با ارزش تلقی می کند دارد .در طول جنگ سرد سیاس

خارجی ترکیه معموال منتزوی

و غیر وعال بود .در این دور ترکیه انرژی خود را بر توسعه داخلی متمرکتز کترد و بتر
آن شد تا از تنش های ختارجی کته متی توانلت

آن را از هتدم ختود منحترم کنتد

جلوگیری کند .اما نیاز شدید ترکیه به منابع انرژی جه

توسعه به طور قابل درکتی بتر

سياست خارجي ايران و تركيه در آسيای مركزی

دستور کار ترکیه در سالهای اخیر تاثیرگذار بود اس  .از لحاظ منابع نف

111

و گاز ترکیه

واقد منابع خاصی در این زمینه و واردکنند این نتوع منتابع انترژی است  .تتاکنون 19
حوز نفتی و  91حوز گازی در ترکیه کشف شتد و شترک هتای بتینالمللتی ماننتد
آراماو شل و موبایل از مهمترین شرک های وعال در زمینه استتخراج نفت
هلتند .میادین نف

در ترکیته

واقع در جنوب شرقی این کشتور بته قتدری کوکتک هلتتند کته

استخراج از آنها مقرون به صروه نیل  .این کشور قصد دارد اقدام به اکتشتام نفت

در

تراو شرقی دریای مدیترانه دریای سیا و منطقته جنتوب شترقی ختود کنتد .اگرکته
عملیات اکتشام در این مناطق توس شرک های مزبتور کماکتان ادامته دارد .در حتال
حاضر تولید نف

ترکیه حدود  06666بشاه در روز اس

که تنها  96الی  91درصد

نیازهای این کشور را تامین میکند(موسله ورهن ی مطالعتات و تحقیقتات بتینالمللتی
ابرار معاصر تهران . 161-162 6319
در این راستا استدالل رایج این اس

که با توجه به روند روبه رشد مصرم انترژی

ترکیه این کشور قادر بود تا از موقعیت

جغراویتایی و تتاثیر استتراتهیای ختود بترای

برقراری رواب قوی با تولید کنندگان نف

و گاز آسیای مرکزی استفاد کند تتا از یتک

سو را حلی برای مشال نقل و انتقال منابع انرژی این منطقته باشتد و از ستوی دی تر
مشال تامین منابع انرژی و اوزایش نقش استراتهیک ترکیه که بعد از جنگ سترد بلتیار
کمرنگ شد بود را بر طرم کند .بنابراین ترکیه بهعنتوان تلتهیل کننتد اولیته در ایجتاد
امتیاز انرژی اوراسیا و در ارتباط نزدیک با ایاالت متحد توانل
نف

به یک مرکز مهتم انتقتال

و گاز دریای خزر در بازارهای جهانی تبدیل شود (. Ogutcu, 2003, 19-20
میزان مصرم انرژی در ترکیه بهعنوان یک کشور با اقتصاد در حال رشتد در ستال 6991

 71میلیون تن نف

و انتظار می رود که ایتن میتزان بته  369میلیتون در ستال  2121برستد

( . Bagci, 2000در حال حاضر مصرم نف در ترکیته حتدود  000666بشتاه در روز
اس که در رتبته  16جهتان است ( Energy Information Administraton(EIA),
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 . 2011به همین دلیل ترکیه شی یر سیاس

هایی اس

تا نیاز در حال رشد ختود را بته

انرژی با استفاد از منابع گلترد و مقرون به صروه برطرم کند .کنین سترمایه گتذاری
های هن فتی نمیتواند تنها توس مالیات دولتی ایجاد شود بلاه منابع بتین المللتی متی
بایل

درگیر شوند تا سرمایه گذاری های الزم را برای انرژی انجام دهند .اما این امری

بدیهی اس

که موقعی

استراتهیای ترکیه بهعنوان شلی اس

بین ذخایر انرژی از شترق

و بتازار مصتروی در غترب  .ایتن کشتور بتهطتور طبیعتی نقطته نقتل و انتقتال ذختتایر
هیدروکربنی از روسیه ایران عراق و اخیراً آسیای مرکزی اس  .بنابراین عجی

نیل

که ترکیه که بعنوان مصرم کنند که بعنوان نقطه ی انتقتال بترای صتادرات از قلمترو
خود به اروشا بطور گلترد در شروژ های اصلی خ لوله در منطقه نقش ایفا می کند.
نقطه تقل این قضیه در خ لوله باکو – تفلیس – جیهان بود .این قضیه که ترکیته از
طریق خ لوله ارتباطی باکو –جیهان در دریای مدیترانته یاتی از صتادرکنندگان نفت
جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی باشد برای اولین بتار در ستطح سیاستی توست
رؤسای جمهتور اززال در ترکیته و واللتیبای در آذربایجتان متورد بحتث قترار گروت
) .(Ogutcu, 2003, 29-30بعالو کون در دور شوروی و بعتد از وروشاشتی ایتن
کشور شرک

گاز شروم 1روسیه انحصار بازار انرژی بته دست

داشت

و از ایتن طریتق

اراد سیاسی خود را به منطقه تحمیل می کرد بنابراین بعدها آمریاا با حضور در قفقتاز
برای کاهش این انحصار احداث خطوط لوله نف

و گاز را مطرح و بته بهتر بترداری

رساند .از این رو آمریاایی ها به کریدور انرژی شرق به غرب توجه جتدی کردنتد کته
حاصل آن برنامه ریزی احداث خ انتقال نف

باکو -تفلیس -جیهان و خ انتقال گتاز بتاکو-

تفلیس -ارزروم بود .از دیدگا آمریاایی ها عبور ایتن خت لولته انترژی از ختاك جمهتوری
آذربایجان گرجلتان و ترکیه ضمن تحایم رواب سیاستی و اقتصتادی ایتن کشتورهتا نفتوذ
روسیه و ایران را کاهش می دهد (. Baban & Shiriyev, 2010, 96-7
1. Gazprom

سياست خارجي ايران و تركيه در آسيای مركزی

ترکیه نیز  3دلیل برای تاکید بر اهمی
ایناه ترکیه به عنوان یک کارگزار مهم جه

119

خ لوله ی باکو – جیهان داش  :متورد اول
های استراتهیای خطتوط لولته در

رقاب

منطقه در آمد که بطور همزمان می تواند شیوند اقتصادی و سیاسی بلند مدتی را با ایتاالت
ترك زبان برقرار کند .مناوع اقتصادی دومین واکتور اس
لوله باکو – جیهان شد  .ساخ
مهندسی و شویایی ساخ

خطوط لوله سب

که موج

حمای

ترکیه از خ

شال گیری تجتارتهتایی در بختش
 .دسترسی به ذخایر نفتی از دالیل

و ساز در ترکیه شد اس

دی ر عالقه ترکیه به شروژ ی باکو – جیهان می باشد .ستومین و شیچیتد تترین دلیتل
برای حمای

ترکیه از خ لوله ی باکو – جیهان بته ن رانتی هتای ایتن کشتور دربتار

محی زیل

از تن ته

برمی گش

های ترکیه اس

که مربوط به عبور و مرور تانارهتای حاصتل نفت

کشتیهایی که برای عبور از دریتای ستیا بته دریتای اژ و آن طترم

مدیترانه می بایلتی از دو تن ه باریک به نام های بلفر داردانل و دریای مارمتارا عبتور
کنند (. Ruseckas, 2000, 217-36
در مورد اهمی
بر خالم نف

که دسترسی به ذخایر گاز طبیعتی

اساسی گاز ترکیه هم باید گف

یک ملئله مهم و حیاتی برای ترکیه اس  .در واقع تجارت گاز بهطتور

کشم گیری با نف

ورق می کند و دسترسی به ذخایر آن به مرات

کرا که منابع ذخیر سازی و مناطق متقاضی میبایل

مشال تر می باشتد

توس خ لوله به طور ملتتقیم

به هم وصل شوند .در این مورد گر که ترکیه سریع ترین و روبه رشدترین بتازار را در
اروشا دارد ولی در سالهای اخیر در بدس
برخورد اس  .رشد شویای اقتصاد صنع

آوردن گاز کاوی برای میزان تقاضا به مشتال
و رشد جمعی

و روند سریع شهری شتدن

واکتورهایی هلتند که وردات گاز ترکیه را از  055میلیون متتر ماعت
سال  0555اوزایش داد .در این راستا دول
آسیای مرکزی جه

بته  50میلیتارد در

هتای ترکیته قترارداد هتای را بتا کشتور هتای

واردات گاز منعقد ساخته اس

که جمهتوری استالمی ایتران یاتی از

این کشورها اس  .برای مثال می توان به سرمایه گذاری  30میلیتارد دالری سترمایهگتذاران
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جمهوری آذربایجانی در منطقه گازی شا دنیز در دریای خزر و دو شتروژ عظتیم گتاز
بلواستریم و خ گاز تونس – کاسپین اشار کرد .رقاب
رقاب

بین این شروژ ها بخشتی از

های استراتهیای آیند منطقه به شمار می آید .این اقدامات و آیند این شروژ ها

به طور حتم رابطه ترکیه و ایران در منطقه آسیای مرکزی را تح

تتاثیر قترار متیدهتد

(. Aydin Mustafa, 2004
در واقع ترکیه شس از روی کارآمدن حزب عدال

و توسعه تالش کرد است

نفتوذ و

نقش خود را در آسیای مرکزی در بعد اقتصادی گلترش دهد .در ایتن حتال بتا تاستیس
نهادهای ورهن ی و اقتصادی تالش کرد در اقتصاد منطقه نقش مهمی بازی کنتد و مووتق
هم عمل کرد اس  .یعنی هر کند کین توانلته از نظر اقتصتادی در ایتن منطقته نفتوذ
داشته باشد که ترکیه با استراتهی توجه به اقتصاد (بهویته در بختش ختدمات و مبتاحثی
مانند گردش ری توانلته مووق باشد و در بعد اقتصادی و ورهن ی نقش مهمتی را بتازی
کند .از آنجا که ترکیه از سوی اتحادیه اروشا و ایتاالت متحتد بته عنتوان ال توی توستعه
کشورهای اسالمی معروی شد هم با دس
برخوردار اس  .این مورد رمز مووقی

باز تر عمل می کند و هم از ششتتیبانی غترب

ترکیه اس (امیراحمدیان  96تیر . 9019

یای از ملائلی که مناوع تجاری ترکیه و اهدام ژئتوشلیتیای ایتن کشتور را در ایتن
منطقه به کالش میکشد مطرح بودن ایران به عنوان ارزانترین کارآمدترین و امنتترین
را برای انتقال نف

دریای خزر به بازارهای جهانی متی باشتد( Lenore G.Martin

 . and Dimitris Keridis, 2004, 232انتقال نف
از ملیر ایران ضمن کاهش نفوذ و ورص

های رقی

و گاز منطقه از ملیرهایی غیتر
به ترکیه اماان می دهد تا هتم از

درآمد قابل توجهی برخوردار شود و هتم نقتش تعتین کننتد ای در حیتات سیاستی و
اقتصادی دول

های تاز تاسیس بیابد .از سوی دی ر آیند مناوع انترژی منطقته آستیای

مرکزی عالو بر جنبههای ژئواکونتومیای از نظتر ژئوشتولیتیای نیتز بترای جمهتوری
اسالمی ایران حائز اهمی

ویه ای اس

و هرگونه تحولی در ایتن خصتوص متیتوانتد

سياست خارجي ايران و تركيه در آسيای مركزی

شیامدهای عمد ای را در بْعد اقتصادی برای امنی
گروتن معیارهای اقتصادی باید گف
کاال سوخ

ملی کشورمان ایجاد کند .بتا در نظتر

که ایران ظروی

و عبور خطوط لوله نف
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هتای گلتترد ای بترای ترانزیت
به گونتهای

و گاز آسیای مرکزی وراهم کرد اس

که میتواند به عنوان شلی به اقتصاد جهانی نه تنها کوتا ترین و امتن تترین را را بترای
صدور نف

و گاز  Mojtahed Zadeh, 2001, 17در دریای خزر به ژاشن و خاور

دور باشد بلاه مزایای دی ری مانند تجربته نتود ستاله ایتران در صتنایع نفت

و گتاز

تاسیلات نفتی و گازی ایتران تلتهیالت بنتدری ایتران و شاالیشت ا هتا و شتباههتای
لوله های نفتی و گازی موجود را دارد که باعتث برتتری ملتیر ایتران نلتب

بته دی تر

ملیرها می شود (گودرزی  8811صص  . 821-6در این راستا ایتران بترای انتقتال
انرژی در دو زمینه معاوضه نفت
وعالی

و خت لولته قزاقلتتان ترکمنلتتان و ایتران (KTI

می کند.

معاوضه در سه مرحله طراحی شد اس

تا بتواند نف

کشور های همجوار را از

طریق نفتاش به سواحل ایران در بندر تجهیز شد ناا منتقل و شتس از عبتور خت
لوله ناا -ری در شاالیش ا های شمال کشور (وعالً تبریز و تهران معاوضه کند و از
سوی دی ر از جنوب کشور معادل مقدار تواوتق شتد نفت

دریتاوتی در شتمال را

تحویل دهد .طبق برآورد کارشناسان عبور خطوط لوله نفتی از کشورهای نف خیز
آسیای مرکزی و قفقاز به خلیج وارو از طریق ایران ساالنه بتیش از شتش میلیتارد
دالر درآمتتد ارزی و یتتک میلیتتون ورص ت

شتتغلی را بتترای کشتتور ایجتتاد خواهتتد

کترد) .(Jane’s Intelligence Review, 85دومتین اقتدام بترای انتقتال نفت
دریای خزر از را خطوط لوله نف

قزاقلتان ترکمنلتان و ایران اس

مقدمات ی آن طی شد و در صورت تامیل نف
ملاو

 089مایل و ظروی

کته مراحتل

قزاقلتان و ترکمنلتتان را بتا طتی

روزانه یک میلیون بشاه از را جزیر خارك در خلیج

وارو به بازار های جهانی منتقل کند .این خ لوله  8/5دالر هزینه در بتر خواهتد
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و حق ترانزی

آن  8دالر در هر بشاه خواهد بود .بته طتور کلتی گلتترش

زیرساخ ها به ویه شباه ریلی و بته دست

آوردن نفتوذ سیاستی و اقتصتادی در

آسیای مرکزی از طریق سازمان همااری اقتصادی ) (ECOدو هدم مهم ایتران در
آسیای مرکزی اس .
میتوان گف

مناوع اقتصادی ایران در آسیای مرکزی و تأکیتد بیشتتر تتركهتا بتر منتاوع

اقتصادی در همین منطقه (به جای تأکید بر سیاس های شانترکیلم باعث متیگتردد تتا دو
بازی ر در آیند رقاب

اقتصادی بیشتری داشته باشند کته اماتان تلتری آن بته رقابت هتای

سیاسی در این منطقه نیز وجود دارد .این موضوع از آن جه

بیشتر اهمی

مییابتد کته بتا

توجه به حمای های آمریاا از ترکیه در این منطقه در صورت تتأثیر ستایر عوامتل یتاد
شد بر رواب ایران و ترکیه رقاب

اقتصادی در این منطقته شتانلتیل تبتدیل شتدن بته

خصوم های استراتهیک را دارد.
در واقع ترکیه با آگاهی از ابراز تمایل برخی از شرک
آن بیم دارد که با نرمش سیاس

آمریاا نلب

های نفتی به ملتیر ایتران از

به ایران شاوشاری کشتور هتای متذکور

برای گزینش ملیر ایران به جای ملیر باکو -جیهان تشدید شود .عالو بتر آن رهبتران
ترکیه به خوبی می دانند که با بهبود رواب ایران بتا غترب و بته ویته آمریاتا آناتارا
اهمی

شیشینه خود را از دس

می دهد .به عبارت دی ر مشارک

دو کشور در رواب

اقتصادی منطقه آسیای مرکزی نه تنها مبتنی بر رشد سیاسی آنها می باشد بلاه ریشته در
روابت ورهن تی نتهادی و تتاریخی آنهتا نیتز دارد (Karimov, Chauosky and
)Makili-Aliyev,2011,24بنابراین می تتوان گفت

کته رابطته اقتصتادی ایتران و

ترکیه در آسیای مرکزی با تاکید بر مولفه انرژی به دلیل ورود ایتن منطقته در معتادالت
سیاسی و جل

توجه جامعه بین المللتی بته آن بته شتدت تحت

تتاثیر ژئوشلیتیتک و

سیاس های کشورهای ورامنطقه ای قرار گروته اس .
درواقع اهدام ترکیه برای آیند اقتصادی خود دسترستی بته ابتزار انترژی منطقته و
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صدور خدمات ونی مهندسی و کاال و همچنین برقراری رواب ورهن ی عمیق تر در این
مناطق برای اوزایش وابلت ی این کشورها به خود اس  .در این حتال بایتد گفت

هتر

کند این کشورها در دوهه اول استقالل مانند ترکملتان و ازبالتان از نزدیای به ترکیه
و حش

داشتند اما ترکیه کون نلب

مدلی اسالمی اس

به ایران از منطقه دور است

و متدل ترکیته هتم

که به توسعه اقتصای توجه می کند اکنون با توجه به دس

برداشتن

این کشور از اندیشه شان ترکیلم احلاو خطرکمتری به ترکیه دارند .بنابراین باید گف
ترکیه در این دور نلب

به گذشته مووق تر عمل کرد اس  .جریان اوراسیا گرایتی در

ترکیه از لحاظ سیاسی به محور آمریاا – ترکیه – استرائیل تاکیتد متی کنتد و از لحتاظ
اقتصادی بر نفوذ اقتصادی ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی تاکید دارد و همتوار حتامی
احداث خت لولته بتاکو – تفلتیس – جیهتان بتود است

تتا از ایتن طریتق موقعیت

یئواکونومیک ترکیه را اوزایش دهد آمریاا و اسرائیل هم از سناریوی اوراستیا گرایتی در
سیاس

خارجی ترکیه حمای

می کنند تتا از طریتق نفتوذ روستیه و ایتران در منتاطق

شیرامونی ترکیه شوند(خبرگزاری ایران-ازبک  25خرداد . 6396
ب -متغير فرهنگي و ايدئولوژيک
صرونظر از صبغه ژئوشلیتیک وروشاشی اتحاد شوروی و تأثیر دورانساز آن در تاوین
معادالت نوین قدرت در صحنه بین المللی ،این تحول همچنین به منزلته بتن بلتتی در
یک شیو نوسازی اجتماعی یعنی مدل سوسیالیلتی سازماندهی و توستعه جامعته بتود.
بنابراین زوال و بی اعتباری که متعاق

وروشاشی اتحاد شتوروی عتارم متدل توستعه

سوسیالیلتی شد منجر به آن شد تا در مناطق سابقاً تح

سلطه ملاو یک خالء عظتیم

سیاسی و ایدئولوژیک شدید آید .مهمترین ملاله ای که در کنین شرایطی اذهان هم تان
را به خود معطوم داش

ماهی

و نوع ال وی جتای زین سوسیالیلتم در ایتن منطقته

بود .در این راستا مختصات ورهن ی همرا با موقعی

جغراویتایی دولت

هتای نوبنیتاد

منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از یک طرم و حضور جدی و تن اتنگ ایران و ترکیته از
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بال واصله شس از اعالم موجودی

کشورهای مذکور از طرم دی تر ستب

شتد تتا بتر

شائبه های مربوط به مجادله ایدئولوژیک میان اسالم رایی و ساوالریلم در این منطقته
اوزود شود (نوروزی  . 631 6379به عبارت دی ر بعد از وروشاشی اتحتاد شتوروی
و به دنبال تشایل جمهوری های ملتقل و همچنین در شی ایجاد یک ختالء ژئوشلتیتک
در منطقه حضور بازی ران منطقه ای و ایران و ترکیه نوعی «بازی بزرگ و جدید» 1بر
مبنای رقاب

های سیاسی و ایدئولوژیک در صحنه ی منطقه ای شال گرو

که ترستیم

کنند ی نوعی «رویارویی ال و ها» بود(کوالیی  . 31 6311ایتن «رویتارویی » عنصتر
جدیدی را به سیاس

های قدرتی بازی بزرگ اضاوه کرد .این بتار ایتدئولوژیهتا و نته

امپراتوریها وارد صحنه رقاب

شد اند .بازی ران [اصلی] ایتن صتحنه روستیه ترکیته و

ایران قلمداد شد اند(هرزیک . 26 6375
در دهه  6991این برداش

در میتان سیاستتمداران تترك وجتود داشت

کته بترای

شذیروته شدن در اتحادیه اروشا باید ترکیه سیاس

مبتنی بر بازی ر مهم کند منطقهای 2را

در شیش گیرد و بر این اساو ترکیته بته ستم

خاورمیانته و آستیای مرکتزی و قفقتاز

حرک

کرد) .(Efegil, 2008, 166-172در همین راستتا بتود کته گتولن در ستال

 6991سازمان "دیتالوگ اوراستیا " را در ترکیته ایجتاد کترد کته مهمتترین هتدم آن
گلترش نفوذ ورهن ی ترکیه در مناطق مختلف دنیا اس

کته در ایتن میتان کشتورهای

قفقاز روسیه و آسیایمرکزی مورد توجه خاص این سازمان قرار گروتهاند .این ستازمان
امروز توانلته اس

به استثنای ازبالتان دواتر خود را در سایر کشورهای منطقته دایتر

کند.
کشورهایی (مانند قزاقلتان و قرقیزستان با اعطتای بورستیه بته محصتیلن ختود در
ترکیه بعد از وراغ

از تحصیل و استخدام در دست ا های دولتی عمتال طبقته تحصتیل
1. New Great Game
2. Multi Regional
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کرد ترکیه ای را تشایل می دهند که به البی مهمی برای ترکیه و ادامه نفتوذ ترکیته در
این کشورها بدل می شوند .حتی در تاجیالتان وارو زبتان هتم ایتن کتنش از ستوی
ترکیه وجود دارد  .در این حال کون کشور های منطقه به نفوذ شیعیان عالقمند نیلتند
ترك ها نلب

بته ایرانیتان در ایتن منطقته دست

بتاالتری در حتوز ورهن تی دارنتد

(امیراحمدیان  96تیر . 9019
در بعد ورهن ی آنچه در رواب بین ایران و ترکیه در منطقه آستیای مرکتزی ختود
نمایی می کند دو عنصر شان ترکیلم و اسالم گرایی می باشد که عنصر اول را ترکیته
و عنصر دوم را ایران نمایندگی می کنند .اگر که دول
شیوستن به اتحادیه اروشا را به عنوان سیاس

ترکیه از مدت ها شیش برنامته

رسمی خود دنبتال متی کترد و ایتن امتر

بیشتر در آموز های ملی گرایی و نیز شان ترکیلم ریشه داش
تمدن غرب می دانل

که ترکیه را بخشتی از

و در شی شیوستن به آن بود اما با وروشاشتی شتوروی وسوسته

آرمان های شان ترکی نیز بر سیاس

خارجی ترکیه سایه اوانتد .ایتن امتر باعتث شتد

ترکیه برنامه های سیاسی اقتصادی و ورهن ی را برای نزدیای بیشتتر بته کشتورهای
تاز استقالل یاوته در شیش ب یرد .برنامه ترکیه به ویه این بتود کته بته کانتال اصتلی
ارتباط این کشورها با غرب تبدیل شود و با کمتک گتروتن از غترب و مشتارک

در

توسعه اقتصادی این کشور ها زمینه نفوذ ورهن ی سیاسی و اقتصادی خود را هموار
کند .به عبارت دی ر ترکیه بر آن بود تا با نزدیک شدن بیشتر به کشور های اروشتایی
و آمریاا نشان دهد کته بهتترین را دورستازی کشتور هتای تتاز استتقالل یاوتته از
بنیادگرایی اسالمی ال وگیری آنها از دول
هم می توانل

ساوالر آناارا اس

از این طریتق ترکیته

از کمک های غرب برخوردار شود و هتم از آنهتا بته عنتوان شیشتبرد

برنامه های شان ترکی استفاد کند(احمدی  . 1-5 6311از جمله این اقدامات که با
هدم نزدیک ساختن کشورهای کوکک منطقه آسیای مرکزی صورت گرو

تاستیس
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« کن ر ی دوستی برادری و همااری کشور های ترکی و اجتماعات ترك» 1بتود کته
دهم این کن ر در نوامبر  2111در شهر آنتالیتا بته شیشتنهاد نتور ستلطان

در نشل

نظربایف ریس جمهور قزاقلتان طرح تاسیس «مجمع بین شارلمانی کشور هتای تترك
زبان» مطرح شد .این مجمع که نخلتین جلله خود را در نوامبر  2111در استتانبول
برگزار کرد شامل روسای شارلمان های کشتورهای جمهتوری آذربایجتان قرقیزستتان
قزاقلتان و ترکیه بود.
ایران در مقابل از رویارد اسالم گرایی در رابطه با کشورهای کوکک منطقه حمای
می کند .در این زمینه باید گف
بیلتم به نلتب

که رشد اسالم گرایتی و اعتقتادات دینتی از آغتاز قترن

جریتان هتای ناسیونالیلتتی تتاثیر بلتیار بیشتتری بتر اواتار عمتومی

کشورهای آسیای مرکزی داشته اس

بته گونته ای آن را بته عنتوان رقیت

ترکیلم در منطقه درآورد(احمدی  . 61 6311دول
رویارد جه
به عل

اصتلی شتان

ایران هم به نوبته ختود از ایتن

شیشبرد مناوع ملی در آسیای مرکزی استفاد می کند .به عنوان مثال ایتران

ترو از تاثیر گذاری دول

جمهوری آذربایجان بر ترك های ایران بتا حمایت

ترکیه و همچنین قرار گروتن به عنوان ال وی حاوم

اسالمی در این منطقه همتوار از

این ایدئولوژی به عنوان یک میانجی در حتل و وصتل درگیتری هتای قتومی -سیاستی
استفاد میکند .البته باید گف
حمای

که گر که در اوایل دهه  5995بنیادگرایی استالمی بتا

ایران در سراسر منطقه به عنوان جدی ترین تهدید برای صلح و ثبات منطقه ای

تلقی می شد با این حال از اواس دهه ایران مووقی هایی در طرح ریزی یتک تصتویر
مثب

تر داشته به گونه ای که سیاس های عمل گرا محتاط و میانهروتر را دنبال کرد.
در حقیق

از اولین روزهای شالگیری جمهوری اسالمی در ایران مقامتات تترك

ن ا مثبتی بدان نداشتهاند .به باور بلیاری از تحلیلگتران ماهیت

ویته متذهبی رژیتم

1. Friendship, Brotherhood and Cooperation Congress of Turkish and
Turkish Communities.
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انحصاری ایران اماان به تفاهم رسیدن با نظام دموکراتیتک و ستاوالر ترکیته را تقلیتل
میدهد ) .(Aras and Karakaya Polat, 2007, 483در مجموع می تتوان گفت
که عامل ورهن ی در رواب بین ایران و ترکیه دارای کارکردی دوگانه اس

به گونته ای

که از یک سو زمینه را برای همااری با توجه به مشترکات ورهن تی و تتاریخی وتراهم
کرد و از سوی دی ر همین عامتل زمینته ستاز واگرایتی و صتف بنتدی دو کشتور در
مناقشات منطقه ای و سیاس
آنچه که مهم اس

شیروی از قدرت های بزرگ شد اس .

این اس

که دو کشور ایران و ترکیه هر د و دارای شیونتدهای

عمیق ورهن ی و تاریخی با منطقه آسیای مرکزی هلتند ولی به نظر می رسد در این
حوز مووق تر از ایران عمل کرد و از این ابزار به نحو مطلتوب بترای رستیدن بته
اهدام اقتصادی خود استفاد کنتد .از مهمتترین دالیلتی هتم کته متی تتوان بترای
دستاوردهای بیشتر ترکیه در این منطقه عنوان کرد این اس

که محدودی

هایی که

برای حضور ایران در منطقه و محی بین الملل وجود دارد برای این کشور وجتود
ندارد .ترکیه با غرب هماهنگ اس

تقریبا عضوی از جامعه اروشایی به شتمار متی

رود این اتحادیه به ترکیه کمک می کند و ترکیه عضو ناتو اس  .لذا ترکیه در ایتن
وضا نلب

به ایران می تواند مووق تر نقش منطقه ای داشته باشتد .بته عتالو نتوع

اسالم ما (که از ن ا آنان رادیاال اس

و سیلتم حاومتی ایران بترای کشتورهای

سنی این منطقه خوشایند نیل .
ج -متغير سياسي -امنيتي
در نهای

می توان به عامل امنیت

در روابت دو کشتور در منطقته آستیای مرکتزی

اشار کرد .به لحاظ امنیتی مناسبات متقابل ایران و ترکیه در آسیای مرکزی در مجمتوع
به جای تقابل و رویارویی بیشتر بر نوعی تواوتق و همتاهن ی نلتبی استتوار است  .در
حقیق

از آنجایی که با توجه به همجواری دو کشور با حتوز جنتوبی اتحتاد شتوروی

آثار زیانبار و هزینه های ناشی از وقوع جنگ و بحرانهای قومی و منطقه ای متی توانتد
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به طور ملتقیم هم ایران و هم ترکیه را تح

تتاثیر قترار دهد(صتدیق  . 6313وقتوع

حادثه  66سپتامبر  2116نیز وضای امنیتی منطقه را تغییر داد و ورص

مناسبی را بترای

حضور ترکیه در عرصه های امنیتی و سیاسی منطقه وراهم کرد .ترکیه در این وضا مووق
شد به شال مناسبی تح

عنوان مبارز بتا تروریلتم بتین المللتی جای تا ختود را در

منطقه خصوصاً در عرصه های امنیتی تقوی

کند.

البته همانطور که گفته شد نفوذ و نقش سیاسی و امنیتی دو کشور در منطقته آستیای
مرکزی به شدت تح
جه

بین قدرت های بزرگ قترار دارد .ترکیته بتا تتالش

تاثیر رقاب

شیوستن به ناتو و همچنین دادن مجوز به آمریاا جهت

ایجتاد ستپر موشتای در

خاك ترکیه در راستای ترتیبات امنیتی ویه ی خود درمنطقه که همانا در انزوا قرار دادن
ژئوشلیتیای ایران اس

حرک

می کند(مجتهدزاد  . 661 6317 2برای مثال می توان

به شیشنهاد ترکیه در زمینه ایجاد ترتیباتی در منطقه با شرک

دادن اعضای نتاتو و بتدون

حضور ایران در سال  2111اشار کترد ( Mojtahed Zadeh, 2000یاتی از ایتن
طرح ها طرح «شیمان ثبات قفقاز» اس

که در این طرح که به  3+2مشتهور است

بته

همااری سه کشور قفقاز با دو کشور منطقهای روسیه و ترکیه اشار شد اس ( .در این
طرح بنا به مالحظه امریاا تركها به جای ا ایران اشار نمیکنند .
در مقابل ایران نیز علی رغم اتخاذ عمل گرایانه تر در منطقه سعی می کنتد از نقتش
آورینی ترکیه به عنوان واسطه بین غرب و کشورهای منطقه ممانع
رقاب

ها در حالی مطرح اس

که مولفه های دو کشور را جه

به عمل آورد .ایتن
همزیلتتی ملتالم

آمیز در عرصه سیاسی و امنیتی در کنار یادی ر قرار می دهد این مولفه ها عبارتنتد از:
اول مشاالت داخلی دو کشور از قبیل تجزیته طلبتی تترك هتا ضتعف اقتصتادی و
منحرم شدن توجه از منطقه .دوم تحلیل توان دیپلماتیک دو کشور در منطقه آستیای
مرکزی به عل

بی ثباتی در آسیای مرکزی شمال بالاان و رشد تروریلتم در منطقته.

سوم وقدان رهبری دو کشور جه

هدای

احلاسات بیشتر رهبران آسیای مرکتزی بته
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ویه در مواجهه با اشتراکات کم ورهن ی اجتماعی یا حتی زبانی و نهایتتاً قابلیت هتای
محدود دو کشور جه

طرح ریزی قدرت نظامی در مناطقی وراتر از جنوب قفقاز.

از این رو به نظر می رسد که طروین در مهار بی ثبتاتیهتا و منازعتات احتمتالی در
آسیای مرکزی و قفقاز دارای عالیق مشترك و مناوع موازی هلتتند .بتر همتین مبنتا در
جریان مناقشه قر باغ اگرکه ترکیه می کوشید همپای ایران نتوعی نقتش میتانجیگرانته
برای خود دس
مقبولی

و شا کند اما هیچ ا درصدد بر نیامد تا با توجه به تاکیتد بتیطروتی و

تالش های ایران نزد طتروین متخاصتم(آذری هتا و ارمنتی هتا در را اجترای
از آنجتا کته ایتران

دیپلماسی حل و وصل تعارم تهران کارشانی کند .میتوان گفت

مناستتبات بلتتیارکلیدی بتتا دو هملتتایه شتتمالی آن در جنتتوب قفقتتاز یعنتتی جمهتتوری
آذربایجان و ارمنلتان دارد وبه دلیل آناه را های ارتباطی قفقاز به سم
به ایران اس

جنوب متاتی

و متقابال ایران نیز برای دسترسی به شمال قفقاز و شرق اروشا بته راههتای

این دو کشوراحتیاج دارد .نمیتوان طرح امنیتی را برای قفقاز در نظرگرو

اما مناسبات

ویه ایران با این منطقه راهبردی را وراموش کرد.

نتيجه گيری
هماکنون کشورهای ترکیه و ایران بر سر نفوذ بته آستیای مرکتزی و قفقتاز درحتال
رقاب

با هم هلتند و عمد ترین وجه آن در تعیین ملیر انتقال لولههای نف

این منطقه نمود یاوته اس  .هرگونه اماانی که موج

تضعیف موقعی

گردد مللما مطلوب ترکیه اس  .با وروشاشی شوروی محتدودی

و گتاز از

ایران در منطقته

اماانتات و ورصت

های جدید به بار آمد از تحوالت رخ داد در آسیای مرکزی به عتالو سیاست

هتای

غرب به خصوص ایاالت متحد در برابر نفوذ ایران در حوز جنتوبی اتحتاد شتوروی
سب

شد تا از آغاز ظهور دولتهای نو بنیاد در منطقه مذکور روابت ایتران و ترکیته در

منطقه درعین همااری به سم

نوعی تقابل و رقاب

تمایل داشته باشتند بته نحتوی کته
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عناصر و ابعاد این رقاب

مانع از شال گیری یتک هلتته مرکتزی متشتال از دو قتدرت

منطقه ای یعنی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی شد اس  .در این زمینه زمینههتای
هم رایی و واگرایی میان ایران و ترکیه در منطقه آستیای مرکتز ی عمتدتاً حتول سته وجته
اصلی یعنی؛ بعد اقتصادی بعد ورهن ی و ایدئولوژیک ،وجه سیاسی و امنیتی متمرکز اس .
همانطور که در این شهوهش به آن شرداخته شد هر که از زمان ظهور این کشورهای
جدید در منطقه آسیای مرکزی و وروشاشی اتحاد شوروی دورتر می شویم دول
ایران و ترکیه با آگاهی از مضرات متقابل رقاب
و البته انرژی (نف

هتای

بیش از حد به ویه در زمینه اقتصتادی

و گاز و همچنین با کشف زمینه های همااری مشتترك از جملته

ملائل امنیتی که هر دو کشور با آن روبرو بودند سعی داشته اند تا دامنه رقابت

کاستته

همااری و یا دستام آمیز ای از همااری و رقاب

ستوق

و مناسبات خود را به سم

دهند .البته باید تاکید کرد که به لحاظ ژئوشلتیک دو کشور علیرغم داشتتن منتاوع گاهتاً
متضاد ناکار به همااری با یادی رند و همانطور که سیر رواب این دو نشان می دهتد
این دو کشور نمی توانند برای بلند مدت رواب تنش زایی داشته باشند .دو کشور ایتران
و ترکیه از مهمترین کشورهای منطقه آسیای مرکتزی و قفقتاز بته طتور اختص و جتزء
مهمترین کشورهای خاورمیانه بزرگ ( آسیای مرکزی و قفقاز و خاورمیانته عربتی بته
طور اعم می باشد .به این لحاظ اگتر نقتاط مشتترك در سیاست

منطقته ای دو کشتور

توس دولتمردان شناسایی شود همااریهای ایتن دو کشتور بته عنتوان دو قطت

مهتم

منطقه آسیای مرکزی می توانند در بلند مدت زمینه های همپیوندی اقتصادی را در وهله
اول و هم رایی سیاسی در مرحله بعد و حتی می توانتد باعتث هماتاری و هم رایتی
حول مناطق دی ر شیرامون دو کشور نیز منجر شود.
جمهورری اسالمی ایرران نیر اگر می خواهد در منطقه آسیای مرکتزی نقتش مثبت
خود را ایفا کند باید برنامه مدون و ن ا منلجم و دیپلماسی وعتال از ختود ارائته کنتد
بطورقطع ارائه ابتاارازسوی ایران درقفقاز ملتلزم درك دقیق مناسبات قتدرت درستطح
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جهانی و منطقه ای اس  .ارائه شعارها و برنامه های آرمان گرایانه تنها باعث می شود تا
رقبای تاریخی ایران در قفقاز در جه
حرک

حفت و تضتمین منتاوع ختود بتا قتوت بیشتتر

کنند و کماکان تالش خود را بر محور حذم ایران از معتادالت قفقتاز متمرکتز

کنند .ایران امروز بیش از هر زمان دی ری نیاز به تمرکتز طراحتی و اجترای دیپلماستی
وعال در تامین مناوع ملی کشور در کنار مناوع دی ران دارد.
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