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دمهمق-1

تركيه جديد، روابط اين كشور با دولتهاي مجاور همواره ماهيت سينوسي اگرچه بعد از تشكيل

ان كامالً محسوس بوده يا هيچ مناسبتي بين اما، ضعف در روابط تركيه با ارمنست. داشته است

ها، مرزهاي هوايي و باغ توسط ارمنيتركيه همزمان با اشغال قره. طرفين برقرار نبوده است

باغ و از آن زمان مسئله قره) Demirağ, 2005-2006: 75(زميني خود را به روي ارمنستان بسته 

همچنين، هنوز ارمنستان معاهده . كندن ايفا مياي در مناسبات تركيه با ارمنستانقش تعيين كننده

شناسد و ادعاهاي سرزميني نميرسميتبهرا ) قرارداد تعيين خط مرزي بين طرفين(قارص 

گذار بر روابط تأثيرها نسبت به بخش بزرگي از آناتولي شرقي در بين عمده مسائل ارمني

بات طرفين تبليغ گسترده ، عامل مهم ديگر در تضعيف مناسعالوهبه. طرفين مطرح است

سياسي و لحاظبهالملل است كه ها توسط دياسپورا در حوزه بينارمني» كشينسل«موضوع 

حال، با توجه به ). Çandar, 2009(قرار داده است الملليبيناقتصادي تركيه را آماج فشارهاي 

كشمكش و ها الساز پسآميز، گويا طرفينژئوپليتيكي اين ارتباط خصومت-تبعات سياسي 

جمعي در هاي همكارياي ازتازهسازي روابط دوجانبه دورتصميم دارند با عاديجنجال 

. را رقم بزنندقفقاز جنوبي

ارمنستان و نيز شرايط ژئوپليتيكي حاكم بر قفقاز -در واقع، با توجه به اختالفات بين تركيه

جان و انزواي ژئوپليتيكي ارمنستان جنوبي بويژه مشكالت ژئوپليتيكي ارمنستان با آذرباي

شكل و موقعيت جغرافيايي نامناسب ارمنستان تأثيرآذربايجان و تركيه كه بيشتر تحت وسيلهبه

قرار دارد، اهميت راهبردي ) ارمنستان بيشترين خطوط مرزي را با آذربايجان و تركيه داراست(

عيت انتقالي و مواصالتي منطقه در بزرگ، بويژه موقهايقدرتمنطقه در معادالت ژئوپليتيكي 

موضوع امنيت منطقه كه مهمتراقتصادي و از همه -زمينه ژئوپليتيك انرژي و تبادالت تجاري

خود قرار داده است، طبيعي است كه افزايش تأثيرهاي ژئوپليتيكي منطقه را تحت تمام واقعيت

. ارمنستان را در پي داشته باشد-روزافزون اهميت قفقاز جنوبي لزوم بازبيني در روابط تركيه

ارمنستان از -روابط تركيهسازيعاديدر همين راستا، در اين مقاله، سعي شده است پيامدهاي 

اصلي اين مقاله، اين است كه سؤالبنابراين، . ديد ژئوپليتيك مورد بررسي و تحليل قرار گيرد
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ليتيكي احتمالي در منطقه همراه ارمنستان با چه نوع پيامدهاي ژئوپ-روابط تركيهسازيعادي

خواهد بود؟

تحقيقروش-2

ايكتابخانههاي آن محصول منابعاست و تمام يافتهتحليلي -توصيفيروش اصلي اين تحقيق، 

-در اين تحقيق سعي شده است، ضمن بررسي و مطالعه روابط تركيه. استو اينترنتي

ين مهمترمناسبات و نيز مطالعه سازياديعارمنستان در گذشته و دوران معاصر، بررسي روند 

روابط سازيعادياقتصادي -گذار در مناسبات بين طرفين، پيامدهاي سياسيتأثيرعوامل 

شايان ذكر است، در تحليل . ارمنستان از ديد ژئوپليتيكي مورد تحليل قرار بگيرد-تركيه

رسي به منابع جديد، تحليل عدم دستدليلبهمناسبات تجاري تركيه با كشورهاي قفقاز جنوبي، 

باشد كه اين آمار از سايت سازمان مي2008تا 2003هاي هاي آماري سالفوق بر اساس داده

. ملل گرفته شده است

نظريمباني-3

از منظر ژئوپليتيك، شناخت ابعاد جغرافيايي در فرايند تحقيق بر نظمي منطقي و در روند 

استوار است كه در طول زمان در ارتباط با مفهوم قدرت هاييگيري از فعاليتتحليل بر بهره

توان از تحليل ، ميروايناز . اندآثار خود را در صحنه سياسي محيط جغرافيايي بر جا نهاده

هاي عنوان ابزار مناسبي در اتخاذ سياستآفريني بازيگران بههاي نقشژئوپليتيك مناطق و حوزه

البته، وجه كاربردي ژئوپليتيك ناظر بر ). Dadandish, 2007: 77-8(ها ياد كرد عملي دولت

كاربرد معرفت علمي ژئوپليتيك در راستاي رفع نيازهاي جوامع بشري است كه همانند ديگر 

بيني، ايدئولوژي، نگرش و عاليق هاي معماري شده تا حد زيادي تابع جهانها و نظريهگزاره

ي احساس غريزي عبارتبهبرد عملي ژئوپليتيك يا كار). Hafeznia, 2007: 1(باشد كاربران مي

. عميق آن بر توسعه سياسي از تاريخ طوالني برخوردار استتأثيرامكانات ژئوپليتيك و درك 

در حقيقت، اين بينش ژئوپليتيكي بود كه شهامت را در نزد رهبراني كه هدايت مردم را در 
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گونه كشورهاي قدرتمند جديد ود و بدينطول مسيري كه قبالً هرگز طي نكرده بودند، ايجاد نم

شان نيازهاي ضروري رهبران سياسيجايبهنمايان شدند كه خالقان آنها با حساسيت 

تواند به رهبران سياسي يعني تنها ژئوپليتيك مي. درك كردندخوبيبهژئوپليتيك زمان را 

و به آنها اجازه بصيرت الزم را براي شناخت نيازهاي واقعي براي درك درست جهان بدهد 

ها و سياست. كنداين علم، ارتباط سياست با جغرافيا را برقرار مي. دهد كه خود را مطرح نمايند

معني، كه ممكن است رهبران سياسي را در مخمصه حاصل و عبارات بيهاي بيرا از نظريه

كند كه را قانع ميژئوپليتيك رهبران. كندفايده و غير واقعي گرفتار سازد، رها ميهاي بيآرمان

بنابراين، برخالف ). Ó Tuathail & Others, 2001: 91-2(به سرزمين متحد و يكپارچه توجه كنند 

و برقراري الملليبينهاي تواند براي توسعه همكاريژئوپليتيك سنتي، ژئوپليتيك جديد مي

اي در هم پيوستهعنوان سيستم بهژئوپليتيك جديد بر تكامل جهان سياسي به. صلح مفيد باشد

هاي مختلف، از سطح محلي تا ملي و فراملي تأكيد و تمركز دارد و كنش متقابل فضايي مقياس

سيستم ژئوپليتيكي ) الملليبينو ايمنطقهملي، (و فرايندهاي سياسي در تمامي سطوح 

).Cohen, 1994: 17(نمايد ريزي و ايجاد ميرا قالبالملليبين

تحقيقيهايافته-5

مناسبات دوجانبهسازيعاديارمنستان و روند -روابط تركيه

ترين روابط را با اين كشور دارد، اگرچه ارمنستان كه در بين كشورهاي همسايه تركيه ضعيف

با شناسايي استقالل 1991دسامبر 16هايي بود كه در اما تركيه از جمله نخستين دولت

-Demirağ, 2005(ه اين كشور نوپا دريع نكرد هاي ضروري بارمنستان، حتي از ارسال كمك

خواست همزمان با تقويت روابط با ارمنستان، ضمن برقراري ارتباط تركيه مي). 74 :2006

آذربايجان، از فشارهاي جريان دياسپورا در -مستقيم با آسياي مركزي از طريق خاك ارمنستان

ست از اين طريق با خارج كردن خواهمچنين، تركيه مي. الملل عليه خود بكاهدعرصه بين

 ,Özbay(باغ بردارد در راستاي حل بحران قرههاي جديها، گامارمنستان از حوزه نفوذ روس

2011: 3.(
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هاي نخست استقالل در اين بين، دولت پتروسيان اولين رئيس جمهور ارمنستان هم در سال

عنوان بهترين انتخاب براي برقراري بهتركيه، -ارمنستان كامالً از تقويت مناسبات بين ارمنستان

). Güngör, 2008: 18(كرد ارتباط مستقيم با جهان غرب و توسعه اقتصادي كشور حمايت مي

عنوان بزرگترين دشمن پتروسيان در تقابل با رويكردهاي منفي در ارمنستان در معرفي تركها به

: وي معتقد بود. گرفتكاربههاي زيادي راجا و تالشها و نيز تعصبات تاريخي بيارمني

توان به زندگي اي هم نميتوان گذشته را فراموش كرد، با اين حال با چنين گذشتههرگز نمي«

 ,International Crisis Group(» بايستي آينده خوبي را براي فرزندانمان تدارك ببينم. ادامه داد

2009: 2 .(

وزريري ي اول نخستهارفين در سالبودن روابط طحسنهرغمبهدر آن برهه زماني، 

براي جلوگيري از پيشروي 1993باغ در سال چه تركيه در پي تشديد بحران قرهپتروسيان، اگر

سريع نيروهاي نظامي ارمنستان در خاك آذربايجان تمام مرزهاي خود را به روي ارمنستان 

هت ابراز حسن نيت خود ج1995، اما، باز هم تركيه در سال )Demirağ, 2005-2006: 75(بست 

همچنين، با . براي از سرگيري مناسبات ارتباط هوايي بين استانبول و ايروان را برقرار كرد

دستور دولت تركيه در يك اقدام كامالً دوستانه كار بازسازي آثار فرهنگي و هنري ارمني در 

با روي 1998ال با اين حال، مجدداً در س). Özbay, 2011: 4(مناطق مختلف تركيه شروع شد 

كوچاريان با . كار آمدن روبرت كوچاريان روابط دو كشور وارد مرحله بسيار سختي شد

الملل، در كل سياست ها در حوزه بينكشي ارمنياولويت دادن به شناسايي موضوع نسل

ترتيب، در نتيجه بدين). Lütem, 2007: 1033(اي را در قبال تركيه در پيش گرفت خصمانه

گزارشي را 2004اكتبر 6ي ارمنستان پارلمان اروپا در گزارش اختصاصي تركيه در هاتالش

در اين زمينه،). Şimşir, 2005: 238(كند ها را تأييد ميكشي ارمنيتصويب كرد كه موضوع نسل

وطرفين آرشيوهاي دولتي گشودنالملليبينياعمال فشارهابراي رهايي ازپيشنهاد تركيه

است كه متأسفانهطرفبيمورخان گروهي از اي از كارشناسان و كميتهسوي بررسي آنها از

ادعاي «از تحقيق علمي درباره طرفيناختالفات بين با سياسي خواندنارمنستاندولت 

).Fakir, 2005(كند هاي تاريخي فرار ميخودداري كرده و تا جاي ممكن از واقعيت» كشينسل
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فات پيچيده روابط دو كشور، در طول دو دهه گذشته حواشي و اختالرغمعليدر كل، 

مناسبات دوجانبه به انجام سازيعاديهاي بسياري از سوي طرفين بويژه تركها براي تالش

-شوراي همكاريهاي تجاري بين تركيه «توان به ايجاد ين آنها ميمهمتررسيده است كه از 

رياي سياه اشاره كرد كه هدف اصلي هاي اقتصادي ددر چهارچوب شوراي همكاري» ارمنستان

). Kyureghian & Heboyan, 2004: 2(آن برقراري تجارت مستقيم و همكاري بين طرفين است 

هاي دولت تركيه براي برقراري ارتباط با و در چارچوب تالش2007همچنين، در سال 

معاون وزير ارمنستان كليساي آكدامار در تركيه بعد از بازسازي با حضور گاگيك گرجيان 

عنوان موزه آثار تاريخي و هنري ارامنه به روي فرهنگ ارمنستان و چند تن از همراهان او به

در عين . همزمان، ارتباط هوايي ايروان با آنتاليا هم مجدداً برقرار شد. مندان گشوده شدعالقه

از سوي » 1پنير قفقاز«مناسبات طرفين طرحي با عنوان سازيعاديبراي 2008حال، در سال 

كه هدف از آن براي برقراري صلح و از سرگيري مجدد ) Özdal, 2009: 70(تركيه ارائه گرديد 

عالوه بر اين، حضور ). The Economist, 2008: 45(روابط اقتصادي بين تركيه و ارمنستان بود 

ارمنستان -هاي ملي تركيه براي تماشاي مسابقه فوتبال بين تيم2008سبتامبر 5عبداهللا گل در 

شود كه روابط با ارمنستان محسوب ميسازيعاديهاي مهم تركيه در راستاي از ديگر تالش

جهت تماشاي 2009اكتبر 14در مقابل آن پاسخ مثبت ساركسيان براي حضور در تركيه در 

 ,MFA(رود ميشماربهمناسبات طرفين سازيعاديبازي برگشت دو تيم نقطه عطفي در روند 

2009a( .

اوج اين روند اقدام وزيران امورخارجه تركيه و ارمنستان در امضاي موافقتنامه پنج اما، نقطه 

مناسبات، بازگشايي سازيعاديسوئيس بود كه در آن بر گريميانجيبا 2009در اكتبر اي ماده

كيد شدهأت1915در سال كشتار ارامنه وضوعمرز، شناسايي قرارداد قارص و بررسي مشترك م

پروتكل اول در . اندمورد آنها توافق كردهبر اين اساس، دو كشور دو پروتكل تنظيم و در.است

هاي و حوزهخصوص از سرگيري روابط ديپلماتيك و پروتكل دوم در باب توسعة مناسبات در

ين آنها مهمتركه از باشدهاي مختلف است كه هر يك داراي مفاد و بندهاي مختلفي ميزمينه

1 . A Caucasian Cheese Circle
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الملل، بازگشايي مرز ن به شناسايي متقابل مرز بين دو كشور بر اساس حقوق بينتوامي

مشترك، تعهد مجدد نسبت به دوري از هر نوع اقدام سياسي و منافي روابط صميمي، برقراري 

هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره، برقراري روابط ديپلماتيك روابط صميمي در حوزه

.  اشاره كرد) MFA, 2009b(تيك اها و گشايش متقابل نمايندگي ديپلمپروتكلهمزمان با اجراي 

عنوان اقدامات تاريخي براي توسعه روابط بين دو ها بهبسياري از كارشناسان از اين پروتكل

هاي طرفين فرستاده شوند و بعد ها بعد از امضا به پارلمانقرار بود پروتكل. كنندكشور ياد مي

اي اعالم ارمنستان با صدور بيانيه2010آوريل ، دراما. قابل اجرا باشندهااز تصويب پارلمان

تعليق ، كرده استها را تصويب نتركيه در مهلتي معقول پروتكلپارلمان كرد با توجه به اينكه 

كه آنكارا پيگيري روند تا زماني، اين بيانيهطبق. داندرا ضروري ميها روند اجراي پروتكلدر 

باغ روابط را مشروط به خروج ارمنستان از مناطق اشغالي قرهسازيعاديهاي كلپروتاجرايي

.خواهد بوددر پارلمان ارمنستان از دستور كار خارج در اين خصوص مذاكرات بداند،

روابط تاكنون سازيعاديهاي طرفين براي تالشاگرچهبنابراين، با توجه به روند موجود، 

سازي قطعاً با پيامدهاي ژئوپليتيكي خاص خود در داوم روند عادينتيجه بوده است، اما، تبي

اي و برون تواند دورنمايي از مناسبات منطقهمنطقه همراه خواهد بود كه پرداختن به آنها مي

.اي در قفقاز جنوبي را به تصوير بكشدمنطقه

مناسبات بين تركيه و ارمنستانسازيعاديموانع اصلي 

روابط صرفبرقراريازفراترراهبردياهدافيجانبهدومناسباتدرارمنستان،وتركيه

زدايي تنشسمتبهراكشوردوهربلندمدت،اهدافاينو منافعهامزيت.دارندديپلماتيك

كاهشماننداستراتژيكيو مالحظاتاهدافارمنستان،. دادخواهدسوقروابطدربيشتر

از انزوايخروجومحاصره سرزمينيرفعروسيه،هبو اقتصادينظاميساختاريوابستگي

آزاد واقتصادبهدولتياقتصادازمطمئنگذارومليبحران اقتصادحلبهكمكي،ژئوپليتيك

موقعيت تضعيفوارامنهگستردةمهاجرتازمانند جلوگيريهاي اجتماعيبحرانبهپاسخ

وسياسيراهبردهايتغييرگرودرآنهاهبكه دستيابيكندميگيريرا پيآذربايجانجمهوري
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اروپاوآمريكافشارمانند كاهشمهمينيز اهدافتركيه. استهمساية غربيبهنسبتذهني

امنيت كمك به تقويتاروپا،اتحاديهبهورودروابط ديپلماتيك،ومرزهابازگشاييبراي

تخريبازجلوگيريامنيت،شورايهايقطعنامهدر چارچوبباغقرهمسئلهحلوايمنطقه

وترسريعپيشبردارامنه،كشينسلادعايمداومبه خاطر طرحتركيهالملليبينوجهة 

درترقويحضورونفوذواروپامركزي بهو آسيايخزرانرژيانتقالهايپروژهترمطمئن

تحققو كهدادهرقرانوين خودخارجيدستور سياستدرايران راوروسيهبارقابتدرقفقاز

ارمنستان باايمنطقهمناسبات درنظر آنكاراتجديداهداف كامالً در گرواينازمهميبخش

با اين وجود، عواملي است كه كامالً رويكردهاي طرفين ). Banihashemi, 2009: 138-9(باشد مي

آودهوجودبهبست سياسي بين دو كشور دهد و در حقيقت نوعي بنقرار ميتأثيررا تحت 

توان در مورد آينده مناسبات دوجانبه طرفين با قطعيت نميراحتيبهاي كه حتي گونهاست؛ به

توان به شرح زير خالصه هاي سياسي مؤثر در آن را ميبست سياسي و گرايشاين بن. نظر داد

:كرد

چ عاملي به اندازه هاي ژئوپليتيكي قفقاز، شايد بتوان گفت كه هيبا توجه به پيچيدگي واقعيت-

. گذار نيستتأثيرآذربايجان مهم و -باغ در مناسبات ژئوپليتيكي ارمنستان با تركيهموضوع قره

توان نقش آن باغ چنان با منافع ژئوپليتيكي هر سه دولت گره خورده است كه نميموضوع قره

ي كه كيفيت انهگوبه. تركيه با ارمنستان انكار كرد-بست سياسي بين آذربايجانرا در بن

تواند در كيفيت مناسبات مناسبات هر يك از دو دولت آذربايجان و تركيه با ارمنستان مي

آشكارتر، از يك طرف، هر گونه عبارتبه. آفرين باشدتركيه نقش-دوجانبه بين آذربايجان

سازش مثبت بين آذربايجان و ارمنستان موجب تسهيل در حل ديگر مشكالت بين تركيه و 

منستان خواهد بود و يا بالعكس؛ از طرف ديگر نيز با توجه به عمق تعلقات ژئوپليتيكي در ار

ارمنستان -روابط بين آذربايجان و تركيه، ترديدي نيست هر گونه سازش در روابط بين تركيه

بدون در نظر گرفتن منافع آذربايجان موجب تنش در روابط آذربايجان و تركيه خواهد بود 

)Valigholizadeh, 2010: 96.(

توسط دولت عثماني را 1915اساس رويدادهاي سال بيصورتبهحكومت ارمنستان -
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اين. بر اين موضوع تأكيد كرده استالملليبينكند و همواره در عرصه معرفي مي» كشينسل«

پرستيژهمبوده،همراهييآمريكاو محافلاروپاييهايقدرتبرخياستقبالباكههاتالش

باراتركيهو اقتصاديسياسيروابطهموكردهدارجهاني خدشهسطحرا درتركيهالملليبين

 ,Banihashemi(است نمودهمختلكرده،اقدامرسمي دعاوي ارامنهشناساييبهكهكشوريهر

هدف اصلي شناسايي و پذيرش اين موضوع از جانب تركيه است تا بدين وسيله ). 125 :2009

گيري از تعهداتي قانوني كه در قبال اين مسئله براي تركيه قابل تصور است، با بهرهارمنستان 

. امتيازات مختلف اقتصادي و سياسي از اين كشور بگيرد

يه معالوه بر اين، ظاهراً در اعال. شناسدنميرسميتبهارمنستان، مرز خود با تركيه را كامالً -

هاي شرق و مطالبات مربوط به سرزمينكشينسلاي استقالل و قانون اساسي ارمنستان ادعاه

نيز به » ارمنستان غربي«در اين اسناد اصطالح ). Anadolu, 2009(آناتولي تركيه بيان شده است 

اي درباره حقوق برون مرزي و روابط حسن همجواري بيانيهمهمترخورد و از همه چشم مي

همچنين، ). Kamer, 2009(ضا نرسيده است وجود دارد كه هنوز از جانب دولت ارمنستان به ام

كه در داخل مرزهاي تركيه ) داغيآغري(ارمنستان در تحقيقات رسمي دولتي از كوه آرارات 

هاي حتي استفاده از اسم آرارات در زمينه. كندعنوان سمبل خود استفاده ميقرار دارد به

ي اين گرايش با عبارتبه. شودگذاري شهرها به وفور ديده ميمختلفي چون عرصه سينما و نام

.نيت خالص همخواني ندارد

شود روابط بين تركيه و باعث مينوعيبههاي سياسي مشابه اين عمل و رويكردها و رفتار-

هاي فشار در همچنان كه قبالً نيز بحث شد نفوذ دياسپورا و گروه. ارمنستان شكل نگيرد

هاي فشار در هر شرايطي از اين گروه. دهدارمنستان موجوديت خود را در اينجا نشان مي

هاي دولت ارمنستان در راستاي نزديكي به تركيه انتقاد كرده و دولت را مجبور به تالش

به همين نحو افزايش حسايت اجتماعي نسبت به اين موضوع در تركيه نيز . اندنشيني كردهعقب

شايد اگرچهاين شرايط دشوار . ايدهاي جديد دولت دشوارتر نمتواند شرايط را براي تالشمي

به مانند شرايط موجود در ارمنستان نباشد، اما تركيه با مانع ديگري نيز روبرو است و آن دولت 

. نگرندمي» يك ملت دو دولت«عنوان مردم آذربايجان و تركيه به يكديگر به. باشدآذربايجان مي
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باغ بين آذربايجان و ارمنستان از چه جايگاه توان فهميد كه موضوع مناقشه قرهاز اين ديدگاه مي

در حقيقت، دليل اصلي مسدود بودن . مهمي در بين ملت تركيه و آذربايجان برخوردار است

توان متصور بود كه ميراحتيبهپس . هاي مرزي تركيه با ارمنستان نيز همين مسئله استدروازه

با ارمنستان با واكنش گسترده مردم و هر نوع تمايل از سوي دولت تركيه براي بازگشايي مرز

مشروطتركيه،ازدولت و ملت آذربايجاندر حقيقت، انتظار. حكومت آذربايجان روبرو شود

اشغالي پيرامونارمنستان از مناطقخروجبهمرزهابازگشاييومناسباتسازيعاديكردن

.باشدميآذربايجانارضيتماميتچارچوبدرباغقرهمسئلهحلوباغقره

انداز مناسبات تجاري تركيه با قفقاز جنوبيجايگاه ارمنستان در چشم

اي ژئواكونوميكي در عرصه تجارت خارجي تركيه از اهميت ويژهلحاظبهقفقاز جنوبي 

برخوردار است و ارزيابي مناسبات تجاري تركيه با كشورهاي منطقه از يك روند صعودي 

توان نميالملليبينهاي اقتصاد بازاري و با توجه به مقياسدر واقع هرچند كه . حكايت دارد

در نظر گرفت، اما موقعيت كالن اقتصاديهاي ميليوني آن ارزش16براي اين منطقه با بازار 

ين مزيت اقتصاد جغرافيايي قفقاز جنوبي است كه در عرصه مهمترارتباطي و مواصالتي منطقه 

صادرات تركيه به . اي بخشيده استر ژئواكونوميكي ويژهتجارت خارجي تركيه به اين منطقه با

كه اين ميزان در سال ميليون دالر بود 340نزديك به 2003كشورهاي قفقاز جنوبي در سال 

با . ميليون دالر رسيد2000رشد نسبت به ميزان مشابه قبلي به حدود درصد488با 2008

ه كشورهاي منطقه سال به سال محسوس افزايش صادرات تركيه ب1توجه به نمودار شماره 

ميليون دالر 1228در اين مدت باالترين حجم واردات تركيه از منطقه نيز به ارزش . است

اختصاص دارد كه بخش قابل توجهي از آن مربوط به واردات منابع 2007باشد كه به سال مي

.باشدنفت و گاز از آذربايجان مي
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267در مجموع صادرات تركيه به ارمنستان به ارزش 2008است، در سال شايان ذكر

از كل صادرات تركيه به كشورهاي قفقاز جنوبي درصد13ميليون دالر است اين ميزان تنها 

درصد رشد 710ون دالر ميلي33با 2003البته، اين ميزان نسبت به ميزان مشابه در سال . است

916و 807ست كه واردات آذربايجان و گرجستان از تركيه با اين در حالي ا. دهدنشان مي

همچنين، كل تجارت خارجي . برابر صادرات تركيه به ارمنستان بوده است4/3و 3ميليون دالر 

نزديك به 2008تا 2003هاي تركيه به ترتيب با جمهوري آذربايجان و گرجستان در طول سال

برابر كل تجارت 6و 5/8اين ميزان به ترتيب نزديك به باشد كه ميليون دالر مي3640و 5184

موضوع مهم ديگر اينكه كل . باشدميليون دالر مي613تركيه با ارمنستان در مدت مشابه با 

باشد كه صادرات تركيه تنها ميليون دالر مي2/4101به ارزش 2008واردات ارمنستان در سال 

تجارت كلي تركيه با قفقاز جنوبي بر حسب ميليون دالر: 1شماره نمودار

)UN Comtrade, 2007(: منبع آمار) ترسيم از نويسندگان(
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. باشدميدرصد68/3نيز 2007زان در سال اين مي. شوداز كل آن را شامل ميدرصد15

تا 2003هاي شود تركيه در بين سالمشاهده مي2كه در نمودار شماره با اين حال، همچنان

اين در حالي است كه ارمنستان در منطقه . هيچ نوع واردات از ارمنستان نداشته است2008

ارمنستان، نه تنها با آذربايجان . ستترين مناسبات تجاري با منطقه اقفقاز جنوبي داراي ضعيف

، در حالي كه كل تجارت خارجي آذربايجان 2008هيچ نوع رابطه تجاري ندارد، بلكه طبق آمار 

. باشدميليون دالر مي117ميليون است، اين ميزان براي ارمنستان 813با گرجستان 

آن حل تبعبهتان و ارمنس-شدن روابط بين تركيهبديهي است كه در صورت عادي

از . هاي اقتصادي در منطقه بعيد نيستاختالفات بين آذربايجان و ارمنستان توسعه همكاري

اين وضعيت همراه با رشد و تكامل تحوالت منطقه موجب افزايش حجم تجارت تركيه رواين

زايش سطح فعلي روابط، با در نظر گرفتن افرغمعليدر حقيقت، . با منطقه نيز خواهد بود

هرچند در . ساليانه صادرات كلي تركيه به منطقه، استمرار اين روند تزايدي دور از ذهن نيست

هاي اقتصاد كالن كشورهاي منطقه افزايش در ابعاد گسترده و شرايط فعلي با توجه به شاخص

هاي موجود در كشورهاي منطقه ذاتاً در حقيقت پتانسيل. رسدمينظربهدر كوتاه مدت بعيد 

، در صورت بويژه. باشدادر به خلق يك فضاي مساعد براي يك چنين رشد وسيعي نميق

توان مطابق تصورات موجود شاهد افزايش بااليي شدن روابط تركيه با ارمنستان باز نميعادي

)ترسيم از نويسندگان(جي تركيه با كشورهاي قفقاز جنوبي بر حسب ميليون دالر تجارت خار: 2نمودار شماره 
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اگر مناسبات تجاري تركيه با گرجستان را در نظر . در حجم تجارت فعلي تركيه با منطقه بود

ميليون دالر بود كه 1178حدود 2008جارت تركيه با گرجستان در سال بگيريم، حجم كل ت

بسته دليلبهچرا كه . بالطبع سهم واردات غيرمستقيم ارمنستان از تركيه نيز در آن مستتر است

بودن مرز بين بين تركيه و ارمنستان تجارت يك طرفه بين طرفين از طريق گرجستان به انجام 

.رسدمي

هاي اقتصادي و جمعيتي، مشاهده بر اين، باز در مقايسه ارمنستان بر مبناي شاخصعالوه

وسعت بازار از جمعيت پاييني برخوردار است و هم از نظر لحاظبهشود كه اين كشور هم مي

بر اين اساس، . باشدتر ميميزان رشد توليد ناخالص داخلي از ديگر كشورهاي منطقه ضعيف

ارمنستان در مقايسه با آذربايجان كه باالترين حجم تجارت تركيه 3شماره با توجه به نمودار 

خود اختصاص داده است، جمعيتي كمتر از نصف جمعيت آذربايجان دارد و در منطقه را به

بنابراين، اينكه . رشد توليد ناخالص داخلي آن با ميزان مشابه آذربايجان خيلي فاصله دارد

ل فعلي اقتصاد خود خالق سهم قابل توجهي در زمينه تقويت ارمنستان با توجه به پتانسي

با اين حال، نبايد از اهميت . مناسبات تجاري تركيه با منطقه نخواهد بود يك واقعيت است

ارمنستان براي طرفين بويژه در سايه تغيير در -ژئواكونوميكي توسعه مناسبات تجاري تركيه

.رجي منطقي و قابل قبول غافل بودخارجي ارمنستان و اتخاذ سياست خاسياست

)ترسيم از نويسندگان(ميليون دالر –2008تا 2003مجموع تجارت تركيه با قفقاز جنوبي از سال : 3شماره نمودار 
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)2007(جمعيت و رشد توليد ناخالص داخلي در قفقاز جنوبي : 1شماره جدول 

گرجستانارمنستانآذربايجان

8.563.014.40جمعيت

31.259.2010.18رشد توليد ناخالص داخلي

)The World Bank, 2009(: منبع

انداز ارمنستان تنها بر اساس چشم-د روابط تركيهبا توجه به مباحث قبل، ارزيابي بهبو

عنوان يك از طرف ديگر ضرورت در نظر گرفتن منطقه به. روابط دوجانه ناقص خواهد بود

در واقع، همراه با رشد و توسعه روابط اجتماعي، . مجموعه بايد مبناي اصلي بحث باشد

ري آنها از يكديگر، اقتصادهاي پذيتأثيرسياسي و اقتصادي كشورهاي منطقه و افزايش ميزان 

. هاي خوبي برخوردار شوندتوانند با نيرو گرفتن از يكديگر به مرور زمان از پتانسيلمنطقه مي

توجهي همراه تواند با رشد قابلاينجاست كه مناسبات تجاري تركيه با كشورهاي منطقه مي

بط تركيه با ارمنستان باعث صرف در رواسازيعاديبنابراين، هرچند كه از نظر سياسي . باشد

تركيه خواهد بود، اما تحقق اقتصادي اين شرايط در يك دوره زماني ايمنطقهتقويت جايگاه 

.رسدمينظربهكوتاه مدت بعيد 

هاي توسعه روابط اقتصاد و سياسي تركيه را ين مزيتمهمتربا تأمين ثبات در منطقه، 

آل براي انتقال منابع كشور، ايجاد شرايط ايدهاينايمنطقهتوان عالوه بر رشد صادرات مي

عالوه بر اين، با افزايش . در نظر گرفتالملليبينانرژي از روي ارمنستان به تركيه و بازارهاي 

هرچند ناچيز پتانسيل صادرات شهرهاي شرق آناتولي تركيه در مجاورت قفقاز جنوبي، كاهش 

توان تصادي شهرهاي مرزي تركيه، ميخطرات امنيتي مرزهاي شرقي و احياء وضعيت اق

هاي اجتماعي ديگري چون كاهش مهاجرت از مناطق شرقي تركيه را نيز از جمله تبعات مزيت

روابط سازيعاديات تأثيرچند، نبايد در مورد هر. در نظر گرفتايمنطقهروابط سازيعادي

. ارمنستان، بويژه در كوتاه و ميان مدت مبالغه شود-تركيه
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ارمنستان -مناسبات تركيهسازيعاديمدهاي ژئوپليتيك پيا

با توجه به روند فعلي يارگيري استراتژيك كشورهاي قفقاز جنوبي و نيز اهميت استراتژيك 

مناسبات سازيعاديهاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي، بدون ترديد منطقه در حوزه رقابت

ت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي منطقه خواهد اي در معادالارمنستان باعث تحوالت ويژه-تركيه

پيراموني و هايقدرتتواند از منظر هر يك از دول قفقاز جنوبي، بود كه اين تحوالت مي

. در منطقه حائز اهميت باشدنفعذيبازيگران جهاني و 

در يـمهمفـعطةـنقطدـناميتوتركيهو نمنستااربطروالتحو، ايمنطقهدر بعد درون 

تـلدو دوموقعيتمتناقضيروطبهل،تحوينا. باشدغباهقرانت بحرـسرنوشن تعيي

رشوـكدو طـبروادبهبواول، هنگادر . هددميارقرتأثيرتحترانستاـمنو ارناـبايجآذر

كهنچنا.مينمايدتضعيفرا نبايجاآذرايمنطقهنةاپشتووتـموقعين،ستاـمنار-هـتركي

ركشودو بطرواديب سرـموجبراي مدتي لوـتحنـياي نخستين هانشانهد،ميشوهمشاهد

هازمرگشاييزباو بطروادبهبودنكروطمشر،تركيهاز نبايجاآذررنتظاا. شدتركيهو نبايجاآذر

بچورچادر غباهقرمنطقهمسألهحلو غباهقرنمواپيرشغاليامناطقازنمنستااروجخربه

و منيتيايهاقمشواز طرفي را،نكاآدهبرراسساابر.ميباشدرن كشوـيايـضارتـتمامي

،يگردشغاليامناطقو غباهقرانبحرحللقبادرنمنستاارايبرنبايجاو آذرتركيهديقتصاا

از . نمايددخوضعاموتعديلبهمتقاعدرا وانيراهدـيندر آتاهستندمهميربسيارتكاو اربزا

يقطعنامههاشپذيربهتركيهفطرآن ازشگستروبطروادبهبودنكروطمشرطرفي نيز

تماميتبچورچادرباغ قرهسألهـمصلـفو حلمبني برنمنستاارجانباز منيتارايشو

و جهانيعموميرفكاابهوانيراروي آوردنايرـبمهميحقوقيرفشامهران،بايجاآذرضيار

 ,Banihashemi(دبوهداوخميز مسألهآمسالمتحلايبررگبزيهارتقدستاخودرنيز

2009: 135-6 .(

انرژي مانندخطوط انتقالكنترل مسيروانتقالمسيرمالكيت،الملليبيناقتصاد سياسيدر

براي ترارزانبه انرژيدسترسيمانندوسيعيراهبرديمنافعوآثارتواندميانرژي،برمالكيت

نفوذقدرتوتوجهقابلترانزيتيدرآمدهايهاي مطمئن،گذاريسرمايهداخلي،نيازهايتأمين
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,Saghafi(باشدامنيتي داشتهفشار سياسي واهرمعنوانبهآنازو استفادهانرژيبر جريان منابع

Ameri & Taghizadeh, 2008: 26-7 .(اقتصادي وديپلماتيكروابطاين در حالي است كه فقدان

تقويتبراييژئوپليتيكپتانسيل گيري ازبهرهمكاناعدمموجبتركيهوآذربايجانباارمنستان

شده ارمنستان باعثباغقرهبحرانحلعدم.شده استروسيهبهتداوم وابستگيوملياقتصاد

ونشوددادهمشاركتقفقازدرايمنطقهوالملليبينبزرگ اقتصاديهايپروژهوهاطرحدر

انتقال منابع انرژيمهمهايپروژهازارمنستانذفح. نمايدانزواوقبل احساس تحريمازبيش

مشاركت ندادنوارزروم-تفليس-باكولولهنيز خطوجيهان-تفليس-باكولولهخطمانند

-آنكاراآزاد راهنيزوقارص-تفليس-آهن باكوخطدر دست ساخت مانندهايپروژهدرآن

. پي خواهد داشتدرايروانبرايقتصاديابلندمدتوهاي استراتژيكباكو، خسارت-تفليس

رفتندستازبه مفهومبويژه طرح ناباكوهااين پروژهدرارمنستانحضورهمچنين، عدم

و جداشدن سرنوشتايمنطقهامنيتو حتيانرژيتأمينتاريخي اقتصادي،هايفرصت

است جهانيدياقتصاوسياسيمنطقه در مجامعهايدولتازارمنستانسياسيواقتصادي

)Banihashemi, 2009: 129 .(،نظران دورانديشصاحبوارمنستاندولتبر همين اساس

بزرگهايطرحدرارمنستانفعاالنهمشاركتخواهانرو در اين كشورسياسي و اقتصادي ميانه

. منطقه هستندانرژيواقتصادي

ن،بايجاو آذرط تركيهـوستنستاـمنارمينيزسرواينزو اديقتصااتحريمدر حقيقت، 

جنوبيزاـقفقدر اتيـتباطو ارديصاـقتاياـهريهمكاعرصه در ل بزرگيگسسباعث ايجاد 

،حيثيناز ا. ستااقتصادي ارمنستان با منطقه بوده- هاي سياسيبويژه در زمينه همكاري

مانع،مدتبلنددر نبايجاآذر-نمنستاو ارتمدناـميدر هـتركيو نمنستااربطروادبهبو

دقتصاو اشتداهدابرخونميااز زقفقاديصاـقتايهارساختايياهمگرزمينه را در گيربز

پيوندنبايجاآذرشدرلحادر دقتصااوه ـتركيياـپويدصاـقتاهـبرا نستاـمنارويزـمن

يامنطقهدقتصاابهنمنستاارساسياورودةـمقدمانوـيتـمرا مـمهلوـتحنـيا. داددـهاخو

نـياتژيكاستراافهداز ايندافرينابهنمنستاورود ارالبته، . نستداجهانيدقتصادر امغاو اد

ماـگ،يگردفطرو از خليدايهاانبحربهپاسخيفطريكاز ل،تحوينو اميباشدرشوـك
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هـبآن دصاـقتارياختاـسستگيـبوااهشـكو رشوـكيناديقتصاالستقالامسيردري ـمهم

رـبديصاـقتامنطقنحاكمشدت،بلندمدو تمدنميادر لتحوينانتيجة. ه ميباشديـسرو

بهآن يافتنقسوو فاعيو دنظامييهزينههاكاهشو زقفقايهاركشوبطرواواـهرفتار

پيامدمهمترينشايد. ميباشدمنطقهيهاركشوديقتصااييرساختهازعة ـتوسمتـس

لنتقااطخطوعرصةدرساسي التحوزغاآ،تركيهو نستامنارركشودو بطروادبهبومهنگازود

نزيتاترعرصةبهنمنستاورود ارنبايد ناديده گرفت كه ،البته. انرژي و مسيرهاي ارتباطي باشد

يهاوژهپردر كترمشا،همچنينو رنس خزارـتو ابوكوـندـماننگيربزيهاوژهپرو ژينرا

-باكوآزادراه رص،قا-تفليس-اكوـبيـيلرطـخدـماننجنوبي زقفقاتباطاتياريرساختيز

 :Banihashemi, 2009(ست اغباهقرانبحرحلبهوطمشره،سياييادرساحليو آزادراه رانكاآ

127 .(

از منظر منافع ايران بايد به اين نكته اشاره نمود كه ارمنستان تنها همسايه غيرمسلمان ايران 

ايگان مسلمان ايران، كمترين چالش سياسي و امنيتي را با رود و در ميان تمام همسميشماربه

ايران داشته است كه شايد علت اصلي آن را بايد نياز اين ارمنستان به ايران براي ارتباط با 

بنابراين، با توجه . جهان خارج در جهت برقراري نوعي توازن قدرت در قفقاز جنوبي دانست

باغ با آذربايجان مشكل دارد؛ در شمال پس از قرهبه اينكه ارمنستان در شرق بر سر مسئله

كند و در غرب نيز با تركيه مشكالت گرجستان، احساس ناامني مي2008رويدادهاي آگوست 

بينانه خواهد بود كه پنداشته شود روابط ايران و ارمنستان اساسي دارد، دور از ذهن و غير واقع

اما نتيجه اين تحوالت جديد . آنكارا قرار گيرد-بهبود مناسبات ايروانتأثيركلي تحت طوربه

تر شدن مطمئناً با توجه به رهايي ارمنستان از انزوا و وابستگي سنتي به ايران به معناي تنگ

 :Koozegar Kaleji, 2009(فضاي حضور ايران در معادالت سياسي و اقتصادي قفقاز خواهد بود 

ز قابل تصور است و آن اينكه اگر تركيه نتواند در مسير البته، در اين زمينه، اتفاق ديگري ني). 18

روابط با ارمنستان منافع ملي آذربايجان را محفوظ نگاه دارد، يعني اگر روند سازيعادي

صورتبهروابط در راستاي منافع ملي آذربايجان نباشد، در آن زمان، هرچند سازيعادي

اين موضوع در . ه و نزديكي آن به ايران باشيممقطعي شايد شاهد رويگرداني آذربايجان از تركي
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هاي كالن گيري گرجستان از پروژهدر حقيقت، فاصله. كندمورد گرجستان نيز صدق مي

تر تواند اين كشور را به طرف ايران متمايلاقتصادي و نيز جريان تجارت خارجي ارمنستان مي

. نمايد

تواند با پيامدهاي نيز ميايمنطقهن ارمنستان در بعد برو-مناسبات تركيهسازيعادي

زقفقادر ايويژهايمنطقهنظام يجرتدبهروي،شوپاشيوفراز پس. خاص خود همراه باشد

. نددبوتركيهو انيرا،سيهروايمنطقهرتقدسهآن صلياانيگرزه باـكگرفتشكلجنوبي

زاـقفقرشوـكسهنيزو هاركشوينافرهنگيو يخيرتا،يـمنيتاتمالحظاو منافعدر حقيقت، 

هاركشوينابيناريپايداًنسبتيييهااهمگرواـهفتالـئا،يجردـتهـبدـشثـباعجنوبي 

نبايجاآذر،تركيهيگردفطرو در نمنستااروانرـيا،سيهآن روفطريكدر كهدبگيرشكل

و سياسي ياهريهمكا،گذشتهه ـهدر دو دها هر كدام از اين گروه. رندداارقرنگرجستاو 

ايمنطقهرگبزيهاوژهپريايههادتحااي ـبرخبـقالرا در يزـميآتـقابو ردهگسترديقتصاا

. نمايندهمسورا دخومنافعو ضعامواي،هـمنطقسائلـمدر قلاحدنداهدكرسعيو هدادشكل

ارقرنطقهرقابت در منه ازمومتقابل فطردر دو تركيهو نمنستاارينكهابهتوجهبابنابراين، 

در لوـتح،ستداده اهافئتالاينابهخاصيهويتنهاآميزآخصومتبطرواپيشينةوند دار

تهـگذشةـهدر دو دكهرا قطبيدوايمنطقهنظامسياسيو هويتييهازمرنهاآط ـبروا

يهازمردر گرگونيداين . دكرهداخوگسيختگيهماز رچادده،كرادـپيمتحكاـسا

در رتقدازنتودرلوـتحو تغييرايبربرايمهميتواند شروع مي،تيهويو يكژيدئولوا

ايبركهيندافرينابهنمنستاورود اري، عبارتبه. باشددموجويهافئتالو امنطقهقطبيدونظام

صنعتيو ديقتصااييرساختهاززيسازباو فيايياجغرواينزاوريم ـتحرثاآفعر

تركيهبابطروادبهبودر نمنستااراستراتژيكافهداازيكي،لبتهاواستناپذيربجتناا

-Banihashemi, 2009: 131(دهد تغييرتركيهنفعبهمنطقهدررارتقدلةدمعاتواند مي،ميباشد

2 .(

معني آنكارا به-، بهبود مناسبات ايروانآمريكااز منظر منافع جهان غرب يعني اروپا و 

ان در منطقه قفقاز بويژه در زمينه انتقال انرژي، با ايجاد تر شدن فضاي تحرك روسيه و ايرتنگ
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بهبود مناسبات . جيهان و نابوكو خواهد بود-تفليس-بستر مناسب براي دو پروژه حياتي باكو

در معادالت قفقاز فراهم آمريكاتواند بستري مناسب براي نفوذ بيشتر ارمنستان مي-تركيه

تر و از ميزان ان كه ارمنستان در صحنه معادالت منطقه فعالاز ديد واشينگتن، به هر ميز. نمايد

ات هتوان اين كشور مسيحي و برخوردار از تشابوابستگي آن به ايران و روسيه كاسته شود، مي

تر فرهنگي و تمدني بسيار با جهان غرب و نيز موقعيت استراتژيك را به غرب نزديك

شدن روابط آن با تركيه، گام در صورت عاديارمنستان). Koozegar Kaleji, 2009: 19(نمود

همچنين، در تعيين رويكرد اتحاديه اروپا نسبت به . خيلي بزرگي در اين مسير خواهد برداشت

موجود و در دست احداث ات خطوط لولهتأثيريكي از آنها . منطقه دو عامل اصلي وجود دارد

دوم سياست همكاري اروپا با شرق عامل . در منطقه بر روي امنيت انرژي اتحاديه اروپاست

هاي شوروي سابق هاي مختلف به شش جمهوري از جمهورياست كه هدف اصلي آن كمك

در راستاي اين رويكرد، مساعدت به كشورهاي اوكراين، مولداوي، بالروس، . باشدمي

ي و هاي دولتهاي مختلفي چون پيشتيباني از ارگانگرجستان، آذربايجان و ارمنستان در حوزه

).Çomak, 2009(بيني شده است اقتصادي و نيز امنيت مرزي پيش

رسد كرملين نيز در يك تغيير نسبتاً آشكار سعي دارد روابط خود با مينظربهدر اين بين، 

ارمنستان را برپايه مناسباتش با آذربايجان و تركيه تنظيم نمايد؛ چرا كه روسيه از نظر منافع 

. با استراتژي ناتو حداقل به روابط عادي با آذربايجان و تركيه نياز داردژئوپليتيكي براي مقابله

از مسائل منطقه در انديشه تحكيم مواضع مسكو در آمريكادر واقع روسيه براي دور كردن 

عمال فشاري است كه روسيه از آذربايجان، ااز داليل ديگر نزديكي روسيه به . باشدقفقاز مي

از طرف ديگر روسيه تالش دارد با پيشبرد گزينه سه منهاي . كندارد مياين طريق بر ارمنستان و

، با دور كردن آذربايجان از گرجستان اين )روسيه، آذربايجان، ارمنستان منهاي گرجستان(يك 

روسيه، با ). Caucasus Bulletin, 2008: 42(كشور را در منطقه منزوي كرده و در تنگنا قرار دهد 

اخير گرجستان چيزي را از دست نداد، اما با توجه به تجربه بد آن ديگر اينكه در رويدادهاي

اي باشد و در واقع تثبيت ثبات منطقه در راستاي منافع خواهد كه منطقه شاهد درگيري تازهنمي

خواهد با حمايت از عالوه بر اين، روسيه مي. باشدهاي ديرين مسكو ميروسيه جزو آرزو
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آن جلب رضايت تركيه از روند رو به توسعه تبعبهارمنستان و -همناسبات تركيسازيعادي

هاي اخير بين طرفين شكل گرفته مناسبات مسكو با آنكارا و نيز اعتماد متقابلي كه در سال

,Aras(است، محافظت نمايد  2009.(

. داين است كه با هر دو كشور ارمنستان و آذربايجان روابط خوبي داشته باشدنبالبهروسيه 

منابع انرژي و لحاظبهاز ديد روسيه، ارمنستان در حوزه استراتژيك و نظامي، آذربايجان نيز 

بيند كه مجبور از طرف ديگر روسيه خود را در شرايطي مي. مالي از اهميت زيادي برخوردارند

ارمنستان -همچنين، با بازگشايي مرز بين تركيه. است رضايت هر دو طرف را جلب نمايد

ه انجام ن تركيه بازوبندر پوتي گرجستان از بندر ترابجايبهاي از تجارت ارمنستان بخش عمده

خواهد تجارت خارجي اين به اين معني است كه روسيه طبق اهداف خود مي. خواهد رسيد

شايان ذكر است، روسيه، عالوه بر پيروزي نظامي . ارمنستان را از انحصار گرجستان خارج كند

در گرجستان، همزمان با شناسايي استقالل آبخازيا و اوستياي جنوبي يك پيروزي سياسي نيز 

با اين حال، قطع كامل روابط آن با گرجستان، بر انزواي ارمنستان بيش از پيش . دكسب كر

ارمنستان و بهبود مناسبات بين -به اين دليل، از ديد روسيه، بازگشايي مرز تركيه. افزوده است

طرفين كه موجب آسايش خاطر ارمنستان شريك استراتژيك روسيه در قفقاز جنوبي و رهايي 

عالوه بر اين، در . رودشمار ميه گرجستان خواهد بود، اتفاق خوشايندي بهآن از وابستگي ب

ارمنستان خطوط انتقال انرژي و ارتباطي غرب از گرجستان -شدن روابط تركيهصورت عادي

اما، در صورت بروز دوباره جنگ بين . تر يعني ارمنستان منتقل خواهد شدبه مناطق جنوبي

خواهد شد و روسيه در جبهه ارمنستان و تركيه در رپيشين تكراايروان و باكو باز سناريوهاي

گي مجدد در تواند موجب تيرهميراحتيبهجبهه آذربايجان قرار خواهند گرفت و چنين اتفاقي 

مناسبات مسكو با آنكارا كه در حال حاضر يكي از بزرگترين شركاي تجاري روسيه محسوب 

اهميت منابع انرژي آن خود را بيش از دليلبهدارد شود و نيز آذربايجان كه روسيه سعيمي

. تر نمايد، خواهد شدپيش به اين كشور نزديك

روابط از ديدگاه تركيه نسبت به كشورهاي ديگر متمايزتر سازيعاديپيامدهاي استراتژيك 

روابط تركيه با ارمنستان يك نوع ديپلماسي برقراري سازيعادياز يك منظر سياست . است
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از ديدگاه تركيه كه در مسير عضويت در اتحاديه ). Sanberk, 2009(شود محسوب ميصلح

هاي ثابتي برداشته است، روابط مبتني بر صلح و ثبات با كشورهاي همسايه و اروپا گام

تركيه در چارچوب سياست خارجي چند بعدي، از . اي برخوردار استپيراموني از اهميت ويژه

ت از طريق گفتگو در قالب رويكرد صفر كردن مشكالت با يك طرف سياست حل مشكال

كند و از طرف ديگر با هدف ايجاد يك كمربند صلح در محيط پيراموني همسايگان را دنبال مي

در حقيقت، اگر هيچ نوع . شودظاهر ميايمنطقههاي گر در بحرانعنوان بازيگر ميانجيخود به

ماهيت سياست ايجاد كمربند صلح نوعيبهصل نشود، ارمنستان حا-تحولي در مناسبات تركيه

گيري زمينه همكاري در منطقه و مساعدت به تركيه با ايده كمك به شكل. رودبه زير سؤال مي

تركيه در صورت بهبود روابط . روابط دوجانبه استسازيعاديبرقراري ثبات در منطقه در پي 

 Aras(ايگاه خود را در منطقه ارتقاء خواهد داد جايمنطقهعنوان يك قدرت خود با ارمنستان به

& Özbay, 2009: 7-8.(

تقويت روابط كشورهاي قفقاز جنوبي با غرب و تضعيف نفوذ دنبالبههمچنين، تركيه 

روابط پيشرفته تركيه با آذربايجان و گرجستان به وضوح اين . روسيه در اين كشورهاست

-همزمان با بهبود روابط تركيه. آشيل قفقاز جنوبي استارمنستان پاشنه . دهدمسئله را نشان مي

گيري ايروان از روسيه و نزديك شدن آن به غرب يك پيروزي بزرگي ارمنستان، فاصله

شدن روابط تركيه با ارمنستان عرصه براي حضور همچنين، با عادي. محسوب خواهد شد

شرقي تركيه احياء خواهد بخش خصوصي تركيه در بازار ارمنستان مهيا و تجارت در مناطق

هاي از روي خاكالملليبينهمچنين، آنكارا همزمان با عبور خطوط ارتباطي و انرژي . شد

هاي انرژي دنيا تبديل نمايد كه تنها چاره ين ايستگاهمهمترخواهد تركيه را به يكي از تركيه، مي

ارمنستان در -آلود بين تركيهنشاما، روابط ت. باشدآن تأمين امنيت منطقه و پايداري ثبات آن مي

هاي مهمي در اين بنابراين، با بهبود روابط طرفين گام. شوداين زمينه مانعي جدي محسوب مي

.عرصه برداشته خواهد شد
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ها تجزيه و تحليل يافته-6

سازيعاديموانع بزرگي كه سر راه رغمعليبا توجه به آنچه كه در اين مقاله بحث شد، 

هاي ژئوپليتيكي منطقه بهبود مناسبات ارمنستان وجود دارد، با توجه به واقعيت-ركيهمناسبات ت

در . ها و تنگناهاي متفاوتي در ژئوپليتيك منطقه همراه باشدتواند با خلق فرصتدوجانبه مي

شود، در ترين كشور قفقاز جنوبي محسوب مياينكه ضعيفرغمعليحال حاضر، ارمنستان 

هاي سياست گيريي، نقش جهتعبارتبه. كندمنطقه نقش كليدي بازي ميژئوپليتيك كنوني

. تر استدهي به ژئوپليتيكي منطقه نسبت به ساير كشورها پر رنگخارجي اين كشور در شكل

اي كه تغيير در سياست خارجي اين كشور نسبت به كشورهاي پيراموني، بويژه تركيه و گونهبه

در حقيقت، . عادالت ژئوپليتيكي منطقه را زير و رو سازدتواند به كلي مآذربايجان مي

در صورتي كه ميني زسرو ديقتصااواينزاازارمنستان وجخرو مناسبات دوجانبهسازيعادي

بتواند مكمل ساختارهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي آذربايجان و گرجستان بويژه ثبات 

-فاعيدظلحاهـبهمان،يرو اسيهروبهرا نمنستااربستگيواانميزيجرتدبه،باشدايمنطقه

بيشتركترمشاورضوـحةـمينداد و زهداخوكاهشژي،نرو اديقتصااظلحابههمو منيتيا

ترتيب راه براي تقويت خواهد كرد و بدينبغرديقتصاو امنيتياهايپروژهرا در نمنستاار

يسياآحتيو زقفقاكلو نمنستاارژينرو اريتجا،صنعتيدقتصاادرهـتركيقدرتمند رحضو

، اگر تركيه بتواند مناسبات خود را با ارمنستان در چارچوب روايناز .هموارتر خواهد شدميانه

منافع ملي تمام كشورهاي منطقه بهبود ببخشد، در آن صورت شايد بتوان گفت تركيه كل 

يك مجموعه منسجم صورتبهالبته، به شرطي كه كل منطقه. منطقه را در خود خواهد بلعيد

و ) روسيه(اين در حالي است كه ديگر كشورهاي منطقه نيز با دو جبهه شمالي . عمل نمايد

- از اين گذشته، بهبود مناسبات تركيه. بخشي ندارندچندان روابط رضايت) ايران(جنوبي 

. واهد بودارمنستان به دور از منافع ديگر كشورهاي منطقه تنها براي ارمنستان سودآور خ

روابط طرفين با از سازيعاديي، ناديده گرفتن منافع ديگر كشورهاي منطقه در مسير عبارتبه

بدين. دست رفتن منافع تركيه در مناسبات آن با آذربايجان و گرجستان همراه خواهد بود

علي ترتيب، تركيه نه تنها در مناسبات خود با ارمنستان بازي را خواهد باخت، بلكه جايگاه ف
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بنابراين، آنچنان كه بيشتر كاشناسان سياسي نسبت به . خود را نيز در منطقه از دست خواهد داد

همچنين، در صورتي . ارتقاء جايگاه تركيه در منطقه معتقدند، مسئله به اين راحتي نخواهد بود

توان كه تركيه بتواند رضايت كل منطقه را جلب نمايد، در آن صورت نيز، باز نمي

.اوردهاي كالن ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي كوتاه مدت تركيه در منطقه اميدوار بودتدسبه

ين مهمترباغ از شايان ذكر است، تأمين تماميت ارضي آذربايجان همراه با حل بحران قره

اين در حالي است كه موضوع . شوندگذار در سياست ملي اين كشور محسوب ميتأثيرعوامل 

گره خورده است و اين ايمنطقهبزرگ منطقه و فراهايقدرتژئوپليتيكي هاي باغ با بازيقره

هاي خاص خود روبرو كرده كه شايد در نوع گيباغ را با پيچيدهامر تبعات ناشي از بحران قره

توان تصور كرد كه بدون در نظر گرفتن منافع وضوح ميدر اين راستا، به. باشنداخود استثن

عنوان بزرگترين همراه و دوست تاريخي آذربايجان با روابط تركيه بهسازيعاديآذربايجان، 

تواند در روابط بين دو ها چه تبعاتي ميعنوان بزرگترين دشمن تاريخي آذربايجانيارمنستان به

باغ از جانب در واقع، اينكه آذربايجان احساس كند در مسئله قره. همراه داشته باشدكشور به

اسي ژئوپليتيكي بزرگترين نگيرد، از ديد روانشحد خود در تنگنا قرار ميبزرگترين دوست و مت

البته، منطق . ترين بار انزواي ژئوپليتيكي آذربايجان در دوره بعد از استقالل خواهد بودو سنگين

توسعه منافع خود در منطقه است و در اين راستا با فدا دنبالبهكند تركيه ژئوپليتيك حكم مي

. كاهدجان در مقابل ارمنستان از حوزه منافع خود در منطقه نميكردن آذرباي

ارمنستان - نيز پيامدهاي احتمالي بهبود روابط تركيهصاحب نفوذ در منطقههايقدرتاز ديد 

- شدن روابط تركيهاز ديدگاه روسيه عادي: براي مثال. هاي خاص خود همراه استبا پيچيدگي

باغ موجب نزديكي بيش از پيش آذربايجان و تركيه به روسيه ارمنستان و نيز حل بحران قره

از اين . توجهي از نفوذ غرب در منطقه خواهد كاستخواهد بود و اين مسئله به ميزان قابل

از طرف ديگر، از . گذشته، نقش روسيه در معادالت ژئوپليتيك انرژي منطقه افزايش خواهد يافت

باغ موجب نزديكي ارمنستان و نيز حل بحران قره- شدن روابط تركيهديدگاه غرب نيز عادي

، عالوهبه. ارمنستان به غرب خواهد بود و اين امر جايگاه غرب را در منطقه ارتقاء خواهد داد

با اين حال، . هاي كالن اقتصادي غرب در منطقه استبهبود مناسبات طرفين كامالً در جهت طرح
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. جايگاه غرب در منطقه بود) از ديد غرب(و ارتقاء ) از ديد روسيه(شود همزمان شاهد نزول نمي

هايقدرتارمنستان شايد شاهد نوعي توازن نفوذ در بين -بنابراين، با بهبود مناسبات تركيه

البته، به شرطي كه بهبود مناسبات طرفين با رعايت منافع ديگر كشورهاي . در منطقه باشيمنفعذي

، همچنان كه قبالً گفته شد، نه تنها تركيه پيروز اين بازي در غير اين صورت. منطقه همراه باشد

، غير از روسيه حساس نخواهد بود، بلكه با جابجايي در يارگيري استراتژيك كشورهاي منطقه

در حقيقت، تنها روسيه است كه . در منطقه نيز بازي را خواهند باختعنفديگر كشورهاي ذي

.هات آذربايجان پيروز واقعي ميدان باشدتواند در اين بازي حساس با جلب توجمي

گيرينتيجه-7

موقعيت آن در دليلبهبا توجه به آنچه كه در اين مقاله بحث شد، منطقه قفقاز جنوبي، بويژه 

اي مسير انتقال منابع انرژي به اتحاديه اروپا و در زمينه مسائل امنيتي براي اروپا از اهميت ويژه

از . كندارمنستان حمايت مي-تحاديه اروپا از توسعه روابط بين تركيهبنابراين، ا. برخوردار است

ديدگاه اروپا، اين موضوع در مسير عضويت تركيه در اتحاديه اروپا براي تركيه مطرح خواهد 

نيز خواهان حل زودهنگام اين مسئله است و در جهت تأمين امنيت خطوط انتقال آمريكا. شد

در جهت نيل به نوعيبههمچنين، روسيه نيز . اي قائل استژهانرژي به اين موضوع اهميت وي

با اين حال، . كنداز اين روند حمايت ميسازيعادياهداف استراتژيك خود در قفقاز از 

بزرگ تنها بعد تاكتيكي دارد و هايقدرتمنطق ژئوپليتيكي چنين اجماعي از سوي لحاظبه

. شك پايداري آن هميشگي نيستبي

نافع تركيه در منطقه، در حال حاضر، ارزيابي مناسبات تجاري كشورهاي منطقه از از ديد م

هاي همچنين، شاخص. وجود يك شبكه تجاري و اقتصادي بسيار ضعيف در منطقه حكايت دارد

دهد كه اين كشور از پتانسيل اقتصادي چندان قوي اقتصادي و جمعيتي ارمنستان نشان مي

ارمنستان توسعه روابط - روابط تركيهسازيعاديحال، اگر در سايه با اين . باشدبرخوردار نمي

ارمنستان را نيز در نظر بگيريم، در اين صورت با توجه به نتايج حاصل از بهبود - آذربايجان

روابط موجود، تقويت گفتمان همكاري در بين كشورهاي قفقاز جنوبي و همراه با تأمين ثبات در 
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هاي منطقه و به مرور زمان نيل به يك حجم گسترده در عرصه منطقه، رشد و تقويت اقتصاد

بالطبع، در چنين شرايطي ديگر توسعه مناسبات تجاري . تجارت منطقه غيرممكن نخواهد بود

، در چنين عالوهبه. تركيه با ارمنستان نبايد موجب ناخوشايندي آذربايجان و بويژه گرجستان باشد

و روسيه زمينه براي آمريكاميكي منطقه براي اتحاديه اروپا، شرايطي با توجه به اهميت ژئواكونو

بزرگ در منطقه بيش از پيش فراهم هايقدرتهاي اقتصادي گذاري و رقابتتوسعه سرمايه

بهبود مناسبات دوجانبه ارمنستان با تركيه و بويژههرچند براي تحقق همه اين موارد، . خواهد شد

مالً منسجم، منطقي و در كل مستقل و پايدار و اجرايي كردن آذربايجان اتخاذ تصميات سياسي كا

. باشدآنها ضروري است و الزمه آن حل و فصل تمام موانع موجود مي

شدن روابط تركيه با ارمنستان با نتايج عدي به عاديبژئوپليتيكي رويكرد تكلحاظبهدر كل، 

ات تاكتيكي و مقطعي در مناسبات اين موضوع تنها باعث تغيير. ناكارآمدي همراه خواهد بود

خواهد بود كه با توجه به ماهيت ايمنطقهو برون ايمنطقهكشورهاي قفقاز جنوبي با بازيگران 

عنوان يك از اين ديدگاه، منطقه بايد به. تواند پايدار باشدايدئولوژيك منافع طرفين نمي

ر اين مجموعه مورد ارزيابي دست آمده نيز دهمجموعه منسجم در نظر گرفته شود و نتايج ب

ارمنستان در فاصله زماني كوتاه يا ميان مدت قبل از -شدن مناسبات تركيهعادي. قرار بگيرد

سياسي، لحاظبهالبته، . آن مفيد خواهد بودايمنطقههمه براي اقتصاد ارمنستان و جايگاه 

نافع بلند مدت توان در ميان مدت و در صورت تحقق شرايط خاصي كه بحث شد، از ممي

گرفته شده از جانب تركيه براي كاربههاي چون تالش. تركيه در منطقه نيز صحبت كرد

و منزلت ژئوپليتيكي تركيه موجب الملليبينبرقراري ثبات در منطقه، عالوه بر تقويت وجهه 

سياسي همچنين، با اين روند يكي ديگر از موانع. تقويت نفوذ تركيه در منطقه قفقاز خواهد بود

. تركيه در مسير عضويت در اتحاديه اروپا برطرف خواهد شد

قدرداني-8

اينانجامدرمدرستربيتدانشگاهماليهايمساعدتدانند از بر خود الزم مينويسندگان

.ندنمايقدردانيوتشكرپژوهش
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