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چکیده
کشورهايدیگرها بهناآرامیموجبات سرایتي،میالد2011انقالب تونس در ژانویه 

بهمیالدي2011فوریهدرسرانجامهانارضایتی.کردفراهمراافریقاشمالوخاورمیانه
رت نظور کسب قدمهبايمنطقهو فرااي منطقهيهاقدرترقابته اوتاز ماو . رسیدسوریه

؛ حزب باشدمییهترکیه،ران سوردر بحیرگذارتاثي جمله کشورهااز. آغاز شدیهدر سور
میالدي، سیاست به حداقل رساندن تنش با همسایگان را، در 2002عدالت و توسعه از سال 

مجدداروابط آنکارا و دمشق یه،سوریاما با شروع بحران داخل.دستور کار خود قرار داد
روشرگیريکابهباپژوهش این. کردیه براي برکناري بشار اسد تالش و ترکدشیرهت

تا سال یالدي م2011از اوت یهدر سوریهترکهیرسازندغمداخلهبه چرایی،تبیینی_تحلیلی
یاستسیلتکميبرایهاست که ترکاین قرار بهپژوهشیهفرض. پردازدمییالديم2015

دروازه یهسوریرازدارد؛نیازسوریهدرسوهمکامالدولتیبهکانون انرژي،به یل شدنتبد
بشار اسد با لغو قرارداد خط لوله انتقال يبا زمامداریهسور. استیانه به خاورمیهورود ترک

قابل یکنشان داد شریرانااحداث خط لوله باقرارداديو امضایهگاز عرب از قطر به ترک
آنکارا،2015سال یانجهت از شروع بحران تا پاینهمو بهیه نیستترکيبراياعتماد

.گرفتپیش دررااسدحذفسیاست

گازسوریه،کانون انرژي شدن،ي،انرژیتترانزیه،ترکیخارجسیاست:واژگان کلیدي

shafaee@modares.ac.ir)         مسئولنویسنده(الملل دانشگاه تربیت مدرس استادیار روابط یین. 1
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مقدمه
ها در خاورمیانه و شمالمیالدي با خودسوزي جوانی در تونس، آتش ناآرامی2011از ژانویه 

بارك در می علی در تونس و سپس حکومت حسنآتشی که ابتدا حکومت بن. کردفریقا فورانا
. رسید و حکومت قذافی توسط ائتالفی به رهبري ناتو سرنگون شدا به لیبیهناآرامی. مصر را بلعید

اي بحرین، یمن و سوریه را متزلزلهو حکومتا به قلب خاورمیانه سرایتهسرانجام نارضایتی
دو کشور یمن و ا را فرو نشاند اما هسعودي با مداخله در امور بحرین، ناآرامیعربستان. کرد

.دنسوزنسوریه همچنان در آتش جنگ می
به منظور توضیح بحران در . میالدي به سوریه رسید2011آتش خشم و نارضایتی در فوریه 

ا در هشروع ناآرامی. ه شوداي اشاري و فرامنطقهاسوریه بایستی به سه سطح تحلیل داخلی، منطقه
هاي بزرگ طبق حاصل توافق قدرتتصنعی و لتی چرا که سوریه دو. فوریه بحرانی داخلی بود

اي مذهبی و فرهنگی متعددي را در خود هاست و به همین دلیل قومیتپیکوسایکسقرارداد 
دهند که هم اکنون درصد از جمعیت سوریه را علویانی تشکیل می12طوریکه جاي داده است؛ به

شند، اینان در دوران زعامت بشار اسد بادرصد می61حامی بشار اسد هستند؛ اهل سنت در سوریه 
نیزغیر سنیهايکنند؛ سورياسد حمایت میر اکنون از مخالفین بشانادیده گرفته شدند و هم

هستند،درصد1هاگروهدیگرودرصد3دروزیانودرصد1شیعیاندرصد،9مسحیانشامل
10. کنندمیحمایتار اسدبشازاهل سنتاکثریتباحکومتیتشکیلازترسعلتبهاینان

آنجاازاماباشندمیمذهبسنیاکثریتگرچهوهستندکردقومیتی،لحاظبهنیزسوریاندرصد
:Phillips, 2015)بمانند باقیطرفبیدهندمیترجیحاست،ترمهممذهبازبرایشانهویتکه

گر کشورهاي خاورمیانه، عالوه بر حکومت اقلیت علوي بر اکثریت اهل سنت، مانند دی. )357
بود بحرانساززمینهعواملازسوریه،درسیاسیمشارکتامکانعدموجدیدمتوسططبقهرشد

میالدي به بحرانی 2011بحران داخلی سوریه سرانجام در اوت ).1391:97دیگران،ومسعودنیا(
اي را به بهترین نحو منطقههايبحران سوریه رقابت میان قدرت. ي تبدیل شدااي و فرامنطقهمنطقه

اي هریک درصدد کسب نفوذ و قدرت در سوریه هاي منطقهقدرت. به تصویر کشیده است
متحده که از توان به رقابت میان ایاالتاي نیز میهمچنین در سطح تحلیل فرامنطقه. هستند

.شاره کردکند و روسیه که حامی بشار اسد در منطقه است، امخالفان بشار اسد حمایت می
روابط آنکارا و . ي در بحران سوریه استاترین و تاثیرگذارترین بازیگران منطقهترکیه از مهم

با تحوالت . هاي بسیاري را طی کرده استدمشق از زمان استقالل سوریه از فرانسه فراز و نشیب
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ت و توسعه در سو و به قدرت رسیدن حزب عدالکالمللی و داخل سوریه از یگسترده در نظام بین
ترکیه از سوي دیگر، شاهد دگرگونی و بهبود در روابط میان آنکار و دمشق بودیم، اما روابط 

اي منطقه به سوریه همیالدي با سرایت ناآرامی2011در سال . حسنه میان دو کشور دیري نپایید
با و بودهاردوغانرجب طیبدولت آنکارا و شخص ونهگیانه و نصیحتاگریابتدا لحن میانج
اي که از گونهگیر داشت بها لحن و مواضع ترکیه چرخشی چشمهماه از ناآرامی6گذشت حدود 
. اسد تغییر موضع دادحامی مخالفان بشاریدولترایانه در بحران سوریه، بهگسیاست میانجی

شورشیانورهبرانبهودادپناهندگیاجازهسوريفراریانوشهروندانبهآنکاراطوریکهبه
علیهراهاییتحریمهمچنینترکیه. دهندقرارترکیهخاكدرراخودپایگاهکهداداجازهسوریه
بروکندمنزويرادمشقتاگرفتکاربهراخوددیپلماسیابزارتمامیوکردوضعسوریه

فريواتالشممنوعپروازمنطقهقانونتصویببرايآنکاراعالوهبه. آوردفشاراسدشخص
خلیج فارسحوزههايدولتودهدمیتسهیالتشورشیانسازمان هايوپناهندگانو بهکندمی

.رسانندمیاسدبشارمخالفینبهترکیهخاكازراخودنظامیبودجهوسالحقطر،باالخص
بحران را ازتوجهیقابلمدتگذشتباسوریهبحراندرترکیهمداخلهچراییاین پژوهش

خارجیسیاستدرمهماصلچهارازیکیقرار است؛بدینپژوهشفرضیه. کندیبررسی م
دولتیهدف، بهاینبهنیلبرايترکیه. استمنطقهدرانرژيکانونبهتبدیل شدنسیاستترکیه،
کهعربلولهخطاحداثقراردادلغوبااسدبشاردولتاست،نیازمندسوریهدرسوهمکامال

خطاحداثقراردادامضايکند؛منتقلترکیهخاكبهسوریهوعربستانازرارقطگازبودقرار
دولتبرايمطمئنیشریکتنهانهکهدادنشان،1شمسی1390مرداددرایرانبااسالمیلوله

.باشدمیآنکاراشدنانرژيکانونسیاستبرايبزرگتهدیديبلکهنیستآنکارا
درشدنانرژيکانونبهتبدیلبرايآنکاراسیاست«،پژوهشمستقلمتغیرترتیب،بدین

از. است» سوریهبحراندرترکیهغیرسازندهچرایی مداخله«نیز پژوهشوابستهمتغیرو»منطقه
به اند؛ در ادامهگفتهپاسخچراییاینبهمتفاوتیدیدگاهازمتعددي،هايپژوهشکهآنجا

.شودتحقیق بررسی میپیشینهطوراجمالی

پژوهشپیشینه
مقاالتسوریهبحراندرمداخلهعللوتوسعهوعدالتحزبخارجیسیاستدرباره

1. July 2011
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)2012(1تاسپینارعمرمثالعنوانبهالتین،مقاالتمیاناز. استدرآمدهتحریررشتهبهمتعددي
،الیسمکمگفتمانبررسیبه، ابتدا»سوریهبهترکیهاستراتژیکنگاه«عنوانباايدر مقاله
بحراندرکندمیتاکیدسپس.پردازدمیترکیهخارجیسیاستدرگُلیسموگرينوعثمانی

تحتسنی مذهباکثریتبهتوجهطوریکهبه. گرفته استبهرهگفتمانسههرازترکیهسوریه،
گفتماندیگرسوییازاست؛گرایینوعثمانینگاهبراساسسوریه،درعلوياقلیتحاکمیت

درواستسوریهبهترکیهیکجانبهنظامیحملهعدمچراییبهپاسختواناییفاقدگرایینینوعثما
سوریهدرترکیهملیمنافعبراساسراترکیهخارجیسیاستعملکردگُلیسمگفتماننهایت
.کندمیتحلیل

2ارسدامال
یرتغیبرخیطوریکهبهدارد،اشارهپژوهشگرانمتفاوتنظراتنیز به(2014)

دالیلازراخاصطوربهك.ك.پوعامطوربهسوريکُردهايبهنسبتسوریهدولتسیاست
خودکرداقلیتبهاحتیاطباسوریهترتیببدین. داندمیسوریهداخلیبحرانبهترکیهورود

ادعانیزدیگربرخی. کنندحمایتمعترضینبرابردردمشقازدر مقابلتابخشیدشهرونديحقوق
خاكزیراترسیدسوریهشمالدرواقعکردهايبهدمشقخودمختارياعطايازآنکاراکنندیم

برنیزگروهی. شودترکیهبهحملهبرايك.ك.پطلبانجداییبرايامنمحلیتواندمیسوریه
کارسربرسوریهدراخوانیدولتیوشودسرنگونبشار اسدبودامیدوارترکیهکهباورنداین
.آید

درترکیهمداخلهچراییبهکشورداخلدرمتعدديهايپژوهشالتین،مقاالتبرعالوه
بهدارندسعیخودپژوهشدر) 1390(چگینی امینونسبفاطمیعلی. اندپرداختهسوریهبحران

چهسوریهدرداخلیتحوالتبرابردرگیريموضعازترکیههدفکهدهندپاسخسواالتاین
نویسندگاندارد؟ایراناسالمیجمهوريامنیتبرراتاثیريچهسوریهتحوالتوباشد؟می

محوربهلطمه زدندرصددفارسخلیج حوزهکشورهايوترکیههمکاريباغربمعتقدند
.باشدمیمقاومت

ازسوریه؛بحرانوترکیه«عنوانباايمقالهدر) 1391(همکارنش ومسعودنیاحسین
را، براساسسوریهتحوالتقبالدرترکیهخارجی، سیاست»مخالفانایتحمتامیانجیگري

بیانگراین پژوهشهايیافته. کنندمیتبیینتوسعهوعدالتحزبجدیدگراییعثمانیدکترین

1. Omar Taspinar
2. Dalmla Aras
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اصالحاتانجامطریقازبحرانآمیزمسالمتحلخواهانابتدادرترکیه،کهاستمهماین
نگرانی(ايفرامنطقهوايمنطقهعواملبرخیمدتی،ازپساما،بودسوریهحکومتتوسطداخلی
تحوالتازابزارياستفادهمنظوربهکشوراینتالشباهمراهسوریه،سیاسیرژیمآیندهازترکیه
غربباروابطبهبودهمچنینوايمنطقهبعدازاسالمجهانرهبريگرفتندستبهبرايسوریه

فاصلهباترکیهتاشدباعث) اروپاياتحادیهدرترکیهعضویتروندبهبخشیدنسرعتبراي
خواهانوکندحمایتسوریهرژیممخالفانازعلنیصورتبهگري،میانجیسیاستازگرفتن

.شودکشورایندرسیاسیرژیمتغییر
باوریهسبحران«عنوانباايمقالهدر) 1392(نامداري محمدمهديودروپناه یزدانکیومرث

سوریهسیاسیتحوالتباورند؛اینبر» کشورایندرترکیهراهبردوغربنظامرویکردبرتاکید
هايرقابتومعادالتآندرکرده تافراهمايفرامنطقهاي ومنطقههايقدرتبرايايعرصه

هايريهمکاواسدساقط کردنبرايغربجانبههمهتالشعرصهایندر. کننددنبالراخود
حیاترواز این. استافتادهموثربسیارقطروعربستانترکیه،یعنیآنايمنطقهمتحدیندریغبی

براندازيازغربهدف. استافتادهخطربهایرانجملهازاسدمتحدانمنافعومقامتجبهه
مقیاسدروشرقبلوكباقیماندهبرابردرخودهژمونیتوسعهجهانی؛مقیاساسد را دردولت
باهماهنگینیزترکیهراهبرد. استمقاومتجبههوایرانروبه رشدژئوپلتیکبامقابلهاي؛منطقه

.استخلیج فارسحوزهکشورهاينظرجلبدرسعیمریکا واموضع ایاالت متحده 
چهوداخلدرچهسوریهبهترکیهمداخلهچراییبابدرشدهانجامهايپژوهشتمامیدر
گرچه. اندکردهتوجهمهماینبهامنیتیمسائلبابادعا کرد ازجراتبهتوانمیکشورازخارج

اما.باشندمیسوریهبحراندرترکیهمداخلهدرموثرعواملازهویتینیزوامنیتیمتغیرهاي
. کندبررسیراسوریهدرترکیهمداخلهمهمعواملازدیگریکیاستدرصددحاضرپژوهش

به. شودبررسی میرامداخلهاینچراییانرژياقتصادبعدازروپیشپژوهشدرترتیببدین
مداخلهموثرعواملازیکینیزراهبردایندرسوریهاهمیتوشدنانرژيکانونسیاستطوریکه

ابروایناز. باشدمیآنکارابادمشقدرهمسوکامالدولتیاستقراربرايتالشوسوریهدرترکیه
وشودمیگردآوريتحلیلبرايالزماطالعاتواولیهموادابتداايکتابخانهمنابعازاستفاده

گیرينتیجهوگرفتهقرارعقالنیتحلیلوتجزیهمورداستدالل،مختلفهايروشبهسپس
.شودمی

ونکاراآروابطسیربهدومقسمتدرپرداخته،پژوهشنظريابعادبهابتدااین نوشتاردر
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بهترکیهواکنشوسیاستبهسومقسمتدر. شوداشاره میسوریهبحرانشروعازقبلتادمشق
تبدیل شدن ترکیه به کانون انرژي، تبیینسیاستچهارم،بخشدرشود،میپرداختهسوریهبحران

بهوریهسژئوپلیتیکو اهمیتموانع سیاست تبدیل شدن به کانون انرژيپنجم،بخشدر. شودمی
عدمدراسدبشاردولتعملکردبهنهایتدرشود ومیبررسیموانعاینگذاشتنکنارمنظور

.شودمیاشارهترکیهسیاستباسوییهم

ابعاد نظري
باشند و در نتیجه سیاست الملل واحدهاي سیاسی به دنبال کسب قدرت و نفوذ میدر نظام بین

نقشعواملی کهجملهاز. ریزندخود پی میخارجی را براساس مقدورات و محذورات
. استمالحظات ژئوپلیتیکدارد،المللبیننظامدرهادولتخارجیسیاستتنظیمدرکنندهتعیین

عصردرهادولترفتاربرتاثیرگذارومهمعواملازهمراه عامل اقتصادبهمالحظات ژئوپلیتیک
انرژيژئوپلیتیکوعامطوربهژئوپلیتیکعاملکهاستکشورهاییجملهازترکیه. استحاضر

. کنندمیایفاسزاییبنقشخارجی آنسیاستتنظیمدرخاصطوربهاقتصادحوزهدر

انرژيژئواکونومیژئوپلیتیک و
ازترکیبیژئوپلیتیک. شدمطرحمیالدينوزدهمقرناواخرازکهاستاصطالحیژئوپلیتیک

ترینمهمهادولت. باشدمیالمللبیننظامدرهادولترفتارحتوضیبرايسیاستوجغرافیا
برجغرافیاییعواملتاثیربررسیبهژئوپلیتیکطوریکهبه. هستندژئوپلیتیکمفهومدربازیگران

اقلیمی،مکانی،موقعیتچگونهاینکهپردازد؛میالمللبیننظامدرهادولتتصمیماتورفتار
کلیاصطالحیژئوپلیتیکترتیببدین. استتاثیرگذارهادولترفتاربرانسانیوطبیعیمنابع
کند میبررسیراماديوفیزیکیمحیطوسیاسیقدرتخارجی،سیاستمیانروابطکهاست

(Krauer-Pacheco, 2011: 10-16).
سیاسیامنظدرژئوپلیتیکیمتغیرهايترینمهمازیکیعنوانبهنیزانرژيمنابعرسدمینظربه

یاانرژيبدونفضاهايوهامکانازانتقالنیزوکشورهامیانالمللیبینتعامالتدرجهانکنونی
تولید،ابزارهايوهاتکنولوژينیزوانرژيانتقالمسیرهايوتولیدمنابعکنترلنیزوانرژينیازمند
کشیدنچالشبهوايطقهمنوجهانیسیادتحفظبرايانرژيمصرفحتیوانتقالوفناوري

اعتبارهمینبهواستجغرافیایییاوفضاییمکانی،ابعاددارايجملگیالمللی؛بینعرصهدررقبا
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آنهايجنبهوابعادتماموانرژيزیراتبدیل کرده است؛مهمیژئوپلیتیکیموضوعبهراانرژي
ان. ادوارد. )100: 1390نصرتی،وريمنی(باشند میسیاستوقدرتجغرافیا،پارامترسهبراساس
الملل،بینروابطواردگستردهمفهومیباراژئواکونومیپارادایم،1990سالدر،لوتاك

ازخبرمتفکراین. کردالمللیبینکالنهايتحلیلبامرتبطسیاسیهايدانشسایروژئوپلیتیک
ونظامیاهدافجایگزیناقتصاديهايفهمولآندرکهدادنوددههدرالمللیبیننویننظام

دیگریکموبیستقرنهايدرگیريومنازعاتعاملويعقیدهبه. شوندمیژئواستراتژیک
کند میخودنماییاقتصاديعاملیکتنشیهردرکناربلکهنیست،گذشتهقرنموضوعات

.)311-310: 1393زارعی،(
برابردریاژئوپلیتیکازغیرچیزيونومیژئواککهنیستمعنااینبهیاد شدهموضوع
بدین. استحاضرعصردرژئوپلیتیکدانشقلمروازجزییژئواکونومیبلکهاست،ژئوپلیتیک

ازايجداگانهبحثتواننمیژئوپلیتیکهايزیرمجموعهدیگرمانندراژئواکونومیترتیب
دهد؛میارائهژئوپلیتیکازراخودویژهقرائتمباحثاینازهریکچراکه. دانستمادرمبحث

ازاقتصاديقرائتیژئوپلیتک است،قدرتبراي کسبانگیزه رقابت» اقتصاد«آنجا که یعنی
ژئواکونومیبنابراین. گیردمیخودبهژئواکونومیکجنبهودهدمیارائهراموجودشرایط

درجهانیوايمنطقهکشوري،محیطدراقتصاديزیربناهايیاعواملاثرگذاري
وايمنطقهژئوپلیتیکگیرندهشکلساختاردرعواملایناثرگذاريوسیاسیهايگیريتصمیم
موضوعژئواکونومیک،مباحثدربنابراین. )50: 1386مجتهدزاده، (کند میمطالعهراجهانی

تعییندرکنندهتعیینعاملمهمترینعنوانبهانرژيمنابعاستراتژیکامنیتوانرژيژئوپلیتیک
).97: 1390نصرتی،ومنیري(شود مطرح میايمنطقهوجهانیهاياستراتژي

. کنندمیرا ایفااساسینقشترکیهخارجیسیاستریزيپیدراقتصادوژئوپلیتیکعوامل
ملقباروپاچینبهطوریکهبهکرده،تجربهراايسابقهبیرشدمیالدي2000دههدرترکیهکشور

درمیلیارد دالر266ازترکیهداخلیتولیدرشدپولالمللیبینصندوقبرآوردطبقواستشده
مصرفمسلمااقتصاديرشدچنینرسیده است،2012درمیلیارد دالر794بهمیالدي2000سال

یتموقعباترکیهآنجا کهازو(Tagliapietra & Mattai, 2014: 4)دهدمیافزایشنیزراانرژي
باشددو قارهمیانحائلايمنطقهتواندمیاست،اروپاوآسیامیانپلیخودفردمنحصر بهجغرافیایی

محلترتیببدین. (Yildiz: 16)کند منتقلاروپابهخزردریايوخلیج فارسازراانرژيو
ترکیهاختیاردرراايمالحظهقابلمقدوراتاروپا،وآسیاقارهدوواسطحددرترکیهقرارگیري
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انرژيمسیربرکنترلکهاستانرژيترانزیت شدنمسیرامتیازات،مهمترینازیکی. دهدمیقرار
ژئوپلیتیکموقعیتبراساستواندمیترکیه. شودمینیزانرژيکنندگانعرضهبرکنترلموجبحتی
امنیتنتهانهشدهاثاحدهايلولهخطازگیريبهرهباحتیوکندبازيراکریدورنقشخود

.(Krauer-Pacheco, 2011: 10-16)دهد افزایشراخوداقتصادينفوذوقدرتبلکهانرژي

انرژي شدنقطبوانرژيترانزیت
شمردهجهانبرتسلططبیعی،منابعمهمترینبرتسلطکالسیک،ژئوپلیتیکیهايتحلیلدر

مسیرهايتواندمیکهاستانرژينتقالاخطوطموضوع،اینمصداقحاضرعصردروشدمی
نسبیمحرومیتمعنايبهمسیریکازلولهخطوطشدنکشیدهطبیعتاوباشدداشتهمختلفی

دست ازصورتاست که بهنشدهانتخابآنهابه واسطهانتقالمسیرکهشودمیتلقیهاییدولت
لولهخطیکساختحقیقتدر. دشومینمایانانرژيخطوطبهوابستهامتیازاتازبرخیرفتن
ونفتبهدسترسیشاملکهاست؛همراهسیاسیواقتصاديفوایدبرخیباترانزیتکشوربراي
اشتغال؛ایجادوخارجیسرمایه گذاريانرژي؛امنیتتامینراستايدرداخلینیازهايبرايگاز

لولهخطگذشتن. باشدمیزگاونفتجریانبرنفوذوسیلهوتوجهقابلترانزیتدستمزدهاي
سببکهاست،کشورآناستراتژیکاعتبارافزایشباهمراهکشوریکازگازیانفتانتقال

.)157: 1390نصرتی،ومنیري(شودمینیزمنطقهکشورهايامنیتیپیوستگی
انرژيقطبدولتوانرژيترانزیتمسیردولتاصطالحمیانکهاستمهمحالعیندر
ازگازونفت. هستندانرژيمسیردرکهاستهاییدولتنقشبهتوجهاتبیشتر. شدقائلتمایز

انتقالکنندهمصرفکشورهايبهترانزیتیهايدولتوسیلهبهانرژيتولیدکنندهکشورهاي
ترانزیتیهايدولت. باشندنیزانرژيکنندهمصرفاستممکنترکیهمانندکشورهابرخی. یابدمی

توافقطبقیاوآورندمیدستبهترانزیتازايدردرآمديصادرکننده،کشورهايازخوب
بدترانزیتیهايدولت. کنندمیمصرفرامرزهایشانبهشدهدادهانتقالگازونفتازبخشی
بهیاورا درخواست کنندبیشتريتخفیفیاوباشندبیشتريدرآمدپرداختخواهاناستممکن

(Winrow, 2013: 8).ببندند مرزهایشانداخلدرراهاهیدروکربنشیریغیرقانونصورت

نهلولهخطوطدارا است، که اینرانفتوگازمتعدد لولهخطوطانرژيکریدورعنوانبهترکیه
بهخلیج فارسوکاسپیندریايروسیه،ازانرژيانتقالمنظوربهبلکهترکیهداخلیمصرفبرايتنها

اماکند؛میدریافتترانزیتبرايرامبلغیسناریو،ایندرترکیه. استشده احداثوپااربازارهاي
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. کند1باز صادرگذردمیاشسرزمینازکهراگازيونفتازايمالحظهقابلمقدارتواندنمی
رتتجاقابلیت تبدیل شدن به قطبنیزوانرژيترانزیتدو مفهومبهکانون انرژي،عنوانبهترکیه

تجارتنیزوگازونفتخط لولهشبکهبرترکیهگستردهنفوذکند که به معناياشاره میدر منطقه
برايمفیديتالشتوانمیبنابراین.استهیدروکربنیموادبرخیبازصادراتوطبیعیگاز

هاین سیاستتراعلیازخودکهبودشاهدراانرژيداخلینیازوالمللیبینتوافقاتمیانسازگاري
.Bilgin, 2010: 113-114)(است دیگريبریکیمنفیاثرازاجتنابجهتدر

استانرژيدادوستدبرايمکانیتنهانهمنطقهدرانرژيکانونعنوانبهترکیهترتیببدین
ازهیدروکربنیموادکهاستمکانیترکیهعبارت دیگربه. آیدنیز به شمار میتجارتقطببلکه

بهدستیابیمنظوربههمچنین. شوندمیفروشوخریدترکیهدرانرژيصادرکنندهايکشوره
هايپایانهبندرها،،LNGحوزهدروسیعیهايگذاريسرمایهاستالزمانرژي شدنکانونهدف

بایستیترکیهترتیببدین. داردنیازنیزانرژيازکافیحجمبهترکیهعالوهبه. شودفراهمدریایی
باراخودوکردهاحداثراجنوب_شمالوغرب_شرق هايلولهخطانرژيکانونعنوانبه

مسیردرقرار گرفتنباتنهانهمهماینگونهبدین. کندمطرحبازار انرژيدرگستردهظرفیتی
آورد فراهمراانرژينمودنبازصادروتجارتشرایطبایستیبلکهشودمیممکنانرژيترانزیت

(Bilgin, 2010: 114).

میالدي2011سالتاآغازازسوریهقبالدرترکیهخارجیسیاست
بااول آنکه،: شدآنکارابادمشقتیرهروابطاسباباساسیچهار عاملسوریه،استقاللازپس

. کردنداتخاذرامتفاوتیایدئولوژیکمرامکدامهرسرد،جنگازپسقطبیدونظامبهتوجه
هاتاياستان سربرعامل دوم، نزاع. شرقبلوكمتحدسوریهوبودغرببلوكبهابستهوترکیه

تشکیلوعثمانیفروپاشیازپساست، کهذکربهالزمهاتاياستانمورددر. است) اسکندرون(
سالدرکهبودهاتاياستانفرانسه،قیمومیتتحتسوریهباآنکارامشکلبزرگترینترکیهدولت
کشمکشموجبهموارهمسالهاین.ضمیمه سوریه شداينامهموافقتامضايبایالديم1921

استاناینترکیهوفرانسهمیانتوافقیطیمیالدي1939سالدراینکهتابودترکیهوفرانسهمیان
سرگرفتهازهاتاياستانسربرنزاعدیگربارسوریه،استقاللبااما. شودمیضمیمهترکیهبه

.)282- 1377:281ژرژلنجافسکی،(شود می

1. Re-Export
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مشتركهايآبازبرداريبهرهوتقسیمنحوهوآبدر خصوص مسئلهسومین اختالف
وترکیهاختالفترینچهارمین و مهم. باشدسوریه میوترکیهمیانفراتودجلهرودخانهخصوصا

اینباکهسرديروابطوترکیهابخوداختالفاتدلیلبهسوریه. استمربوطکردهامسئلهبهسوریه
کهکردحمایتآنکارادولتمخالفسیاسیهايجنبشبرخیازداشتاخیردههچندطیکشور

سريارتشیاآساالوك.ك.پآنراسدروافراطیهايگروهیعنیآنکارامخالفانازگروهدو
جهانسراسردرترکیههايماتدیپلتروربههامدتآساال. شدمیشاملراارمنستانآزاديبراي

استفادهترکیهعلیهفشاراهرمعنوانبهتروریستیهايگروهازطور متناوببهسوریه. پرداختمی
ازدمشقمیالدي90و1980دههدرطوریکهبه. )1390:175چگینی،ونسبفاطمی(کرد می

.(Taspinar, 2012: 136)بود ترکیهطلبجداییکردهايکنندگانحمایتترینمهم
وآنکارامیانتنشکاهشموجبعاملچندینکشور،دومیاناساسیوجود اختالفاتبا
بینمحسوسایدئولوژیکاختالفاتقطبی،دونظامفروپاشیوسردجنگپایانبا_اول: دشدمشق

وندکرداتخاذمشابهموضعیفارسخلیججنگدرکشوردوهر_شد؛ دومگذاشتهکنارکشوردو
مقابلکشورمخالفانسازماندهیوکشوردومرزدرهاتروریستعبوراز1992امنیتیپروتکلطبق
بهراسوریهمتحده امریکا،ایاالتمیالدي،2001سپتامبر11حوادثوقوعبا_کردند؛ سومحذر

دردانست؛رفتارتغییربهملزمراخودسوریهودادقرارشرارتلیست محوردرعراقوایرانهمراه
تحوالتبازتابازسوریهنگرانیومیالدي،2003سالدرحسینصدامرژیمسرنگونیبانهایت
سوریهخارجیسیاستدربازنگريموجباتسوریه،کردنشینمناطقدرعراقکردستانمنطقه

.)1391:95دیگران،ومسعودنیا(آورد فراهمراآنکاراباروابطبهبودوطورکلیبه
بهنیزترکیهخارجیسیاستدرچرخش رفتارياي،منطقهوالمللیبینتحوالتبرعالوه

شعاربامیالدي2002سالدرتوسعهوعدالتحزب. کردکمکدمشق- آنکاراروابطبهبود
رساندنحداقلبهراستايدرآنکارادولت. رسیدقدرتبه1همسایگانبااختالفاتحذف

تجاري،شبکهگسترشبرپایهنرمپارادایم قدرتبراساسرانفوذشخود،یگانهمسابااختالفات
تحتآنکارا. دادافزایشایرانوعربجهانبااشفرهنگیروابطبهبودودیپلماتیکمیانجیگري

دادگسترشنیزفارسخلیجحوزهعربیکشورهايباراروابطشتوسعهوعدالتحزبرهبري
اسراییلباراخودفاصلهحزباینحالعیندرکرد،برقرارایرانویهسورباحسنهروابطیو

وشدترکیهاقتصادشکوفاییموجبکهبودعناصريازخاورمیانهباتجارتافزایش. حفظ کرد
1. Zero Problem with Neightbor
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بسیاربودندکردهتوسعهوعدالتحزبازبنیادینیحمایتکهآناتولیتجاريشبکهبراياین
.(G. Martin, 2013: 179)بوداساسی
منطقهدرزداییامنیتبهمکررااوغلوداوودهمسایگان،بااختالفاتحذفراستايدر

هاموقعیتدیدازراهمسایگانشبایستیترکیه«کهمعنابدینکرداشارهشمال افریقاوخاورمیانه
ارمغانبهد،برمیسربهآندرترکیهکهايمنطقهدرراامنیتسخت،قدرتوبنگردتهدیداتنه

,Guney)اقتصادي همراه با ابعاد سیاسی و فرهنگی دانسترا همکاريراهاولینوي. »آوردنمی

دستور کاردرتعارضاترساندنصفربهوهاهمکاريافزایشترتیببدین. )437-438 :2014
.آمدمفراهسوریهدولتباحسنهروابطیموجباتطوریکهگرفت؛ بهقرارترکیهخارجیسیاست

وآنکارامیاناقتصاديوسیاسیروابطتوسعه،وعدالتحزبآمدنکاررويبابنابراین
درترکیه،همانندکشوريهیچسیاسی،ابعاددر. یافتگسترشايسابقهبیشکلبهدمشق

سالدرلبنانوزیرنخستحریري؛رفیقتروربهمحکوم شدنبه علتاسدبشارکهشرایطی
,Hokayem)نکرد دمشقنثارراخودحمایتبرد،میسربهالمللیبینانزوايدريمیالد2005

براياينامهتفاهمترکیه،_سوریه  وزرايسطحدرمالقاتاولیندراقتصادي،لحاظاز). 9 :2012
نشستیدروشدمنعقددمشقدر2009اکتبر13تاریخدرکشوردومیانهمکاريبااليسطح
زمینهدرهاهمکاريافزایشراستايدرتوافقیسوریهوترکیه،2009دسامبر23دردیگر
کشاورزي،الکتریسیته،ارتباطات،آموزش،توریسم،مالی،امورنقل،وحملانرژي،رانی،یکشت

ترتیببدین. کردندامضاکشوردومیانویزاحذفراستايدرپروتکلینیزوصنعتسالمت،
899,500بهمیالدي2008سالدر406,900ازکرددیدنترکیهازکهسوريتوریستجمعیت

.ULUTAŞ, 2010:  4)(رسید 2010سالدرنفر
260باترکیهبطوریکهشد،مهیاتركشهروندصدهاگذاريسرمایهبرايشرایطعالوهبه
شریکنسومیوخارجیگذارانسرمایهمهمترینازیکیخارجی،گذاريسرمایهدالرمیلیون
همچنین آنکارا تصمیم داشت وامی . (Walker, 2012)شد روسیهوعربستانازبعدسوریه،تجاري

هاي زیرساختی به دولت دمشق اعطا کندمنظور اجراي طرحمیلیون دالر به247به مبلغ 
(Suvankulov & Others, 2012: 344-345) .مقاماتووزراسطحازکشوردومیانروابطحتی

ترتیببدین. بودیماسدبشارواردوغانطیبرجبخانوادگیروابطشاهدورفتفراتررتبهیعال
سیاسیهايهمکاريوتبدیلحسنهروابطیبهدهه،چندازپسدمشق-آنکارا تنش آلودروابط

شروعباونپاییددیريروابطگستردگیاما. شدمنعقدطرفدومیانايگستردهاقتصاديو
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رقم ترکیهوسوریهروابطدرتنشازجدیديفصلسوریه،بهآنسرایتومنطقهدرهاانقالب
.زده شد

در سوریهزمان خیزشروابط ترکیه با سوریه از 
لت عاما به. میالدي به سوریه رسید2011در فوریه سرانجامهاي مردمی در منطقه ناآرامی

ها نتوانست داري، این ناآرامیتها حکوملهاي گوناگون طی سامهارت بشار اسد در حل بحران
باالخرهاما . سرعت خاموش شدها را جلب کند و در نتیجه بههتوجه نخبگان عرب، عموم و رسان

تري اعتراضات ادامه شروع شد و مدت طوالنیدرعافاز دوم خیزش از شهر 2011در مارس 
اي و هاي منطقهگونه قدرتنبار توجه جهان به این اعتراضات جلب شد و بدیداشت و این

.برداري از بحران داخلی سوریه مناسب دیدنداي نیز زمینه را براي بهرهفرامنطقه
فارس برخالف بشار اسد در ابتداي بحران به منظور کسب حمایت کشورهاي حوزه خلیج

سرکوب مردم بحرین توسط عربستان سعودي در مارس ،پیمان خود، جمهوري اسالمی ایرانهم
کار اتحادیه عرب حذف را به باد انتقاد نگرفت و بدین ترتیب بحران سوریه نیز از دستور2011

وزاري خارجه 2011در بهار و تابستان . هاي خبري نیز خطري علیه اسد نبودندشد و پوشش رسانه
قبالدربشار اسدموضعازتشکرضمنوکردنددیداردمشقازبحرین و امارات متحده عربی 

کندمیحمایتسوریهازنیزعربستانپادشاهعبداهللاملککردند کهتاکیدبحرین،رانبح
(Adelphi Series, 2013: 111).

با توجه به عملکرد بشار اسد در قبال خیزش مردمی ،هاي آغازین بحرانرسد در ماهبه نظر می
توانند دند که میفارس و نیز ترکیه به این نتیجه رسیج بحرین، کشورهاي عربی حوزه خلی

سد را منحرف کنند و وي را متقاعد به عدم همکاري با ایران نمایند ر اگرایشات استراتژیک بشا
ها از جانب قطر و ترین تالشدر این میان مهم. شدکه البته پیروزي سیاسی مهمی محسوب می

ارس ج فخلیاسد در میان کشورهاي عربی حوزه ر ترین متحد بشاقطر مهم. ترکیه صورت گرفت
تغییرسوریهنظامماهیتآنکهبدونشدندسیاسیاصالحاتمذکور خواستارکشوردوهر. بود

رساند سودآنهاالمسلمیناخوانمتحدبهاصالحاتیچنینکهبودندامیدوارآنکاراودوحه. کند
(Hokayem, 2014: 61).

ابتداداشت،اسدبشاربایشخصوسیاسیدوستانهروابطکهاردوغانطیبرجبترتیببدین
دیپلماسیابزارازاستفادهباوبرآمدشورشیانواسدمیان"میانجیگري"برايحلیراهدنبالبه
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طبقطوریکهبه. (Alun Hughes, 2014: 525)کند مذاکرهدشمنانشباکهکردتشویقرااسدبشار
بشار اسدازآمیزنصحیتوپندگونهلحنیبااردوغانطیبگزارش فایننشیال تایمز رجبگزارش
.(Strauss, 2011)دهد مثبتپاسخاصالحاتبرايسوریهمردمتقاضايبهکهخواست

با2مثبتطوربهسوریهمردمسالهچندینتقاضاهايبه1کنیممینصیحترااسدآقايما«
راخوددیپلماتیکيفشارهاترکیه2011آوریل27درنیزو3.»دهدپاسخطلبانهاصالحرویکردي

طیبرجب. بردارددستتظاهرکنندگانرويبرآتشگشودنازتادادافزایشسوریهبر
بادمشقدرترکیهسفیروکرددعوتاصالحاتازايپارهانجامبرايرااسددیگرباراردوغان

شهروندانکشته شدنازراترکیهعمیقنگرانیتاکردمالقاتسوریهنخست وزیر4صفرعادل
موضعاستمشهودکههمانطورطورخالصهبه5.کنداعالمشد،میپخشهارسانهازکهسوریه
سیاسیاصالحاتایجادجهتدروتوصیه محورابتدادرسوریهداخلیتحوالتقبالدرترکیه

.وارد شوداسدبشارحکومتبهايخدشهآنکهبدونبود،دموکراتیک
تشدیدبافارسخلیجحوزهعربیکشورهايمالحظاتوترجیحات2011تابستاناواخردر

تغییرازترکیهوقطرعربستان،ناامیديعالوهبهانقالب،ازايرسانهپوششرشدسوریه،درخشونت
تغییرمخالفینسمتبهترکیهمیالدي2011اوتدر. (Hokayem, 2014: 63)یافت تغییراسد،موضع
. شودمنتقلاسدازبطور آهستهقدرتتاکردمینیز البیروسیهوایرانل، باحاعینو دردادموضع

وتیرهسریع،راه حلیبرايهاتالشویافتافزایشترکیهبهسوريپناهندگانشمارزمانهماندر
همنطقکهکندمتقاعدراناتووامنیتشورايتادادافزایشراهایشتالشترکیه. رسیدمینظربهتار

کرد وضعسوریهعلیههاییتحریمیکجانبهصورتبهودهندقرارسوریهشمالدرممنوعپرواز
(Turkish Studies, 2014: 142) .آوارههزارچندینپذیرفتنبرعالوهونهادفراترراپاحتیآنکارا

استانبولوآنتالیاشهرهايدرنشستچندینداداجازهدولتمخالفانبهخود،مرزهايدرسوري
مسائلکهشدمتذکراسدبشاربهجديهشدار، ضمن13906مرداد6دراردوغان. کنندبرگزار
ترکیهداخلیسطحدرآناهمیتبلکهنیست؛ماهمسایگییاخارجیسیاستبهمربوطسوریه
طیاردوغان20117سپتامبر24درهمچنین.)173: 1392چگینی،ونسبفاطمی(است مطرح

1. Advice
2. Positively response
3. Financhial Times, March 28, 2011.
4. Adel-Safar
5. http://www.aljazeera.com, 27 April, 2011

ژوئیه6.28
1390مهر 7.2
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خواهدقطعسوریهدولتباراخودارتباطتمامیترکیه«: کردتاکیداوباماباراكباتلفنیستما
1.»شدخواهدپذیرارااندایستادهاسدبشارمقابلدرکهملیشوراياعضايازنفر140نیزوکرد

به (ترکیهطرفدارسوريفراکسیوندستبهقدرتاینکهفرضودمشقدررژیمسریعتغییر
بیفتد،) استمندبهرهترکیهگستردههايحمایتازکهسوریهالمسلمیناخوانحزبخصوص

ترکیهرهبريبهايمنطقهاقتصادادغام. دادقرار می2مشرقدراصلیبازیگرموقعیتدرراترکیه
سوياز. (Hokayem, 2012: 10)باشد مشرقوخاورمیانهدرترکیهنفوذبرايعاملیتوانستمی

به آنکارا،باسوهمکامالگرایشیبادمشق،دراخوانیحکومتیآمدنکاررويفرضبایگرد
به . کردمیکمکمنطقهدرانرژيکانونبهتبدیل شدنسیاستبرايترکیهطلبانهجاهاهداف
ترکیه برايامنیتیابعاددرتنهانهآنکاراهايسیاستباجهتهمکامالحکومتیدیگرعبارت

خاورمیانهمنطقهدرترکیهنفوذحوزهنیزاقتصاديابعاددربلکهشود،میمحسوببزرگپیروزي
کهسیاستی. کندمیتبدیلفعلبهقوهازراکانون انرژي شدنسیاستمهمترهمهازوگستردهرا

اهمیتهببحثادامهدربنابراین. شودمیمحسوبترکیهخارجیسیاستمهمچهار اصلازیکی
.شودپرداخته میترکیهخارجیسیاستدرانرژي

تبدیل شدن به کانونسیاستاتخاذوترکیهخارجیسیاستدرانرژيترانزیتنقش
انرژي
براي) گازباالخص(انرژيترانزیتنقشبرجسته شدنموجبکهعطفینقطهرسدمینظربه

روسیهگازصدوردراخاللومرکزيآسیايوقفقازدررنگیهايانقالبشد،ترکیهدولتمردان
هايسالدراوکراینوروسیهمناقشهنیزو2006سالدراروپابه) اروپابهگازصادرکنندهمهمترین(

دنبالبهاروپاومتحدهایاالتمیالدي2009مناقشاتنتیجهدر. استبودهمیالدي2009و2006
بنابراین. یافتندگزینهبهترینراترکیهترتیببدینوبودندانرژيانتقالجایگزینمسیروگازيمنابع

د به کشوري مهم در عرصه ترانزیت انرژي به اروپا بدل شترکیهنواکو،لولهخطامضايبا
(Müftüler-Baç & Başkan,  2011:  362).بزرگاقتصادشانزدهمینعنوانبهترکیهبراینکهمضافا

انرژيمطمئنومداومدسترسیبهاقتصاديپایداررشدبه منظورروپا،ااقتصادششمینوجهان
انرژياستراتژيسندترکیه،وقتانرژيوزیرمیالدي2010آوریل5درترتیببدین. استنیازمند
ازیکیعنوانبهگازونفتنقلوحملصنعتبهبرنامهاینکهکردمنتشررا2014- 2010

1. http://www.aljazeera.com
2. Levant
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زمینهدرترکیهمنطقه ايوجهانیکاراییانرژي،عرضهامنیتراتژي؛استپنج ازاصلیهايقطب
مشخصآنچه. (Bilgin, 2015: 90)دارد اشارههمکاريتوسعهوطبیعیمنابعوزیستمحیطانرژي،

.استاهدافدیگربهرسیدنبرايقدماولینانرژيانتقالهايلولهخطایجاداست
لولهخط: نخستکند؛میتامینلولهخطچهارطریقازراودخنیازموردگازترکیهاکنونهم

تفلیس_)آذربایجان(باکولولهخط: دوماروپا؛اتحادیهسپسوترکیهبهروسیهازگازانتقال
ازطبیعیگازانتقاللولهخط:چهارموارزروم؛_تبریز لولهخط: سومارزروم؛_)گرجستان(

کرد توافقایرانمیالدي2009سالدرطوریکهبهترکیهبهرانایازسپسایرانبهترکمنستان
14به2011سالدرمیزاناینکند کهخریداريراترکمنستانگازهشت میلیارد متر مکعب از

.(Bilgin, 2011: 404-409)رسید مکعبمترمیلیارد
به منظورتنهانهراآنکایابیم،میدرترکیهبهگازانتقالکنونیخطوطبهاجمالینگاهیبا
کانون. استدیگرخطوطینیازمندانرژيامنیتبهدستیابیبرايبلکهانرژيکانونبهشدنتبدیل

نهکهاستزنیچانهتوانافزایشوگستردهامتیازاتبهدستیابیمعنايبهمنطقهدرانرژي شدن
صدقنیزانرژيکنندگانرضهعبارابطهدربلکهاستصادقانرژيکنندگانمصرفبرابردرتنها
:سازندنمیبرآوردهرااهدافیچنینزیردالیلبهفعلیلولهخطچهار. کندمی

اتحادیه. استاروپاوترکیهنیازموردگازتامین کنندهمهمترینوبزرگترینروسیه- الف
خارجیاستسیدرخودزنیچانهافزایشمنظوربهکهدانندمیبه خوبیآنکارادولتواروپا

طبیعی،گازذخایردرصد23,4باروسیهچراکه. بکاهندروسیهگازوارداتبهاز وابستگیبایستی
روسیهخارجیسیاستدرقوياهرمیانرژيترتیببدیناست،انرژيایندارندهکشوراولین

ازگازصدورقطعبهآنکاراتهدیدشاهدمسکو،وآنکارامیاناخیربحراندرچنانچه(است 
ژئوپلتیکمناسبموقعیتازاستفادهبااستتالشدرترکیههمین روياز). بودیممسکوجانب
ترغیبراگازدارندهکشورهايدیگرگاز،انتقاللولهخطوطاحداثنیزوقويدیپلماسیخود،

اتحادیهبرايبلکهخودبرايراانرژيامنیتتنهانهطریقبدینتانمایدترکیهبهگازصادراتبه
.آوردارمغانبهنیزاروپا

اسالمیجمهوري. نیستانرژيکانونبهتبدیل شدنبرايترکیهمانعورقیبتنهاروسیه- ب
ذخایردارندهکشوردومینسویکازایران. مورد استایندرترکیهرقبايترینمهمازایران

متر مکعب ونتریلی28علی کشور ایران، ذخایر گازي اثبات شده فبطوریکهاستجهاندرگازي
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از سوي 1.شوددرصد کل ذخایر گازي جهان را شامل می16است که این مقدار، ده برآورد ش
ایران سرزمینی میان دو منطقه . تیک مناسبی در منطقه داردیدیگر ایران همانند ترکیه موقعیت ژئوپل

موقعیت خاص جغرافیایی و ریکهطوبه. است) دریاي خزر و خلیج فارس(سرشار از انرژي 
نوان یک گزینه عموقعیت ژئواکونومیک ایران این امکان را براي تهران فراهم ساخته که بتواند به

. انکارناپذیر و قطب ترانزیت انرژي منطقه به ایفاي نقش معتبري بپردازد
-1: نطقه استطلبانه ترکیه در مایران از دو طریق مانعی بزرگ براي اهداف جاهترتیبنبدی

ترین از سوي دیگر، ایران را به مهمژئوپلیتیکیموقعیت-2سو و وجود منابع سرشار گاز از یک
طوریکه هر اندازه ترکیه به مدد موقعیت جغرافیایی خود توانایی هرقیب ترکیه تبدیل کرده است؛ ب

نیز به همان اندازه ان ایر؛ انتقال انرژي از دریاي خزر و خلیج فارس را به اتحادیه اروپا دارد
و ترکیه از این باشد میاینکه ایران خود داراي منابع سرشاري تواند نقشی مهم ایفا کند، مضافامی

. موهبت برخوردار نیست
اگرچه دولت آذربایجان روابط مناسبی با غرب و ترکیه دارد و گاز خود را به ترکیه - پ

ازندکیتریلیون متر مکعب است که مقادیر ا1,20کند اما آذربایجان کشوري با ذخایر صادر می
مسلما. مکعبمترمیلیارد15تادهساالنهحدودچیزيکند،تامینتواندمیراترکیهواروپاگاز
نیازتامیننیزو) شدنانرژيقطب(ترکیهبلندمدتاهدافبرايآذربایجانصادراتیگاز

اهدافبرتفوقمنظوربهآنکارادولتترتیبدینب. باشدنمیمناسباروپااتحادیهروزافزون
شدهپیش بینیهايپروژه. استمنطقهکشورهايباگستردهروابطبرقرارينیازمندخودبلندمدت

هستند؛ذیلشرحبه
خطباترکیهبهگرجستانطریقازآذربایجانگازانتقال؛)دنیزشاه(ترکیه-آذربایجان.1

؛کیلومتر225طولبهايلوله
سخننیزدمشقمشارکت احتمالیازسوریه،درناآرامی هاشروعازپیشمصر؛_ترکیه .2
شد؛میگفته
یونان؛-ترکیهطبیعیگازلولهخطپروژه.3
اروپا؛-ترکیه–ترکمنستانلولهخط.4
؛(Bacik, 2006: 299)اسراییل _ترکیه- روسیهلولهخط.5
مصردر2آریشازکیلومتر323طولهبعربگازلولهخطحاضرحالدر: عربلولهخط.6

المللی انرژينعمت زاده، دوازدهمین همایش ساالنه مطالعات بین. 1
2. Arish
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بهمصرازطبیعیگاز4bcmتا2حملمنظوربه،1کیلیسبهحمسازنیزوسوریهدرحمسبه
درنیزسیاسیتوافقمنظوربدین. استشدهاروپا کشیدهبهطبیعیگاز6bcmتا 2صادرات وترکیه
کمپانیوپترولیوملولهخطمیانیالديم2001مارسازهمکاريمنظوربهمیالدي2000فوریه

؛(K. Han, 2011: 610)است نداشتهوجودپیشرفتیهیچتاکنونگرچه. شدتصویبشرقیمدیترانه
عرب؛لولهبه خطمتصل کردن آنوسوریهبهعراقدراکاسازگازلولهخطساخت.7
,Bilgin)کیهتربهKRGعراقمنطقهکردهايکنترلتحتسرزمینازلولهخطاحداث.8

؛)404 :2011
گازانتقالومدیترانهدریاياعماقدرلولهخطبررسیبه منظورترکیهبااسراییلقرارداد.9
؛(Newman, 2014)اروپااتحادیهبه(Tamar)تامار 

بازارهايواستاروپاانرژيتامین کنندهکهاستاحداثدستدرنیزبناکولولهخط.10
کند؛میبازخاورمیانهوکاسپیندریايدرنندگانکعرضهسويبهرااروپا

بالقوهصورتبهنیزوآذربایجانگازانتقال(TANAP)آناتولی؛- ترانسلولهخطاحداث.11
ترکمنستان؛

.(Bilgin, 2015: 72)ترکیهبهقزاقستانگازانتقال(Cyhane-Unye-Samsun)لولهخط.12
سیاستقرار دادندستورکاردرنیزوجغرافیاییموقعیتازاستفادهباآنکاراترتیببدین
به دنبالانرژي بلکهامنیتتامیندرسعیتنهانهگرایانه،فایدهوانعطاف پذیرگرایانه،عملخارجی

روابطیبهسویکازآنکارادیگرعبارتبه. باشدمیکانون انرژيبهتبدیل شدنسیاستتحقق
دیگرسويازنیاز دارد وخلیج فارسومرکزيآسیايمنطقهدرگازدارندهکشورهايبامناسب

شدهبینیپیشهايپروژهاما. برآمدانرژيانتقالمسیردرکشورهايباروابطارتقايدرصدد
وساختآشکارآنکارابرايراسوریهژئوپلتیکجایگاهپیشازبیشکهموانعی دارند، موانعی

.شداسدبشاردولتباروابطارتقايبه منظورهتوسعوعدالتحزبوافرتالشموجب

ژئوپلیتیک سوریهجایگاهاهمیتوانرژيتبدیل شدن به کانونسیاستموانع
هايپروژهطوریکهبهانجام داد،انرژيکانونبهتبدیل شدنبرايراتالش خودترکیهدولت

عالوهشودمیمشاهدهکهمانطوره. دادقراردستورکاردرکشورهادیگرهمکاريبارامتعددي
قزاقستان،آذربایجان،ازگازايمالحظهقابلمقادیرکهشدمیبینیپیشروسیه،وایرانبر

1. Kilis
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در نظر لولهخطوطاحداثبراينیزمسیرهاییوشودترکیهواردقطرومصرعراق،ترکمنستان،
.بودهاپروژهراهبرسرموانعیگرفته شد اما

متفاوتهايپروژهدروداردغربوترکیهبادوستانههوري آذربایجان روابطجمگرچه: اول
گازمیزانکهدانندمیبه خوبیاروپااتحادیهوترکیهامااستشدهتعریفکشوراینحضور

انرژيبهاروپااتحادیهروزافزوننیازپاسخگوي) مکعبمترمیلیارد15تاده(آذربایجانصادراتی
.کندنمیکمکیترکیهطلبانهجاهاهدافتحققبهمیزاناینونیست

ازايعمدهقسمتگازپرومباتوافقیطیاماداردگازمکعبمترتریلیون1,82قزاقستان:دوم
.کندمیصادرچینبهراخودمنابع

کشورهايمیاندرکهاستمترمکعبتریلیون7,94ذخایرباکشوريترکمنستان: سوم
گازپروم، باتوافقیطیترکمنستاندولت. دارا استراگازيذخایرسهمبیشترینمرکزيآسیاي

صادراتیگازازدیگرسهمیومی فروشدشرکتاینبهراخودگازازمکعبمترمیلیارد50
- مینیزآذربایجانطریقکشور ازاین. کندمیمنتقلچینبهازبکستانوقزاقستانمسیرازراخود

وترکمنستانبهآذربایجانبدهیجملهاز. داردمشکالتیالبتهکهکندارسالگازرکیهتبهتواند
جلوهمشکلراکشورهامیانمصالحهکهاستخزردریاينشدهحلقانونیوضعیتآنازمهمتر

طریقازراخودگازتوافقیطیترکمنستاناکنونهمهمهاینبا.(Bilgin, 2011: 408)دهد می
ایرانبارقابتمنظوربهترکمنستانصادراتیگازترتیببدین. دهدمیانتقالترکیهبهانایرخاك

.باشدمیآنکاراعلیهتهراندستدراهرمیبلکهنیستمفیدتنهانه
غربشمالدر3,17tcmحدودواستگرفتهقرارترکیههمسایگیدرعراقاگرچه: چهارم

کردنشینخودگردانمنطقهبامرکزيدولتمیانتوافقدمععلتبهاما.داردطبیعیگازخود
(KRG)علتبهاکنونهم(نگرفتصورتبغدادوآنکارامیانتوافقیگاز،ونفتفروشسربر

واستشدهخارجمرکزيدولتنفوذازمنطقهاینعراقشمالدرهاناآرامیوداعشاشغال
).شودمیفروختهکیهتربهمنطقهاینازنفتوگاززیاديمقادیر

ترکیههیچ کدامعراقکردنشینمنطقهوترکمنستانقزاقستان،آذربایجان،گفته شدآنچهبنابر
میزانبارقابتیارايآذربایجانصادراتیگازمیزان. نکردندنزدیکاشطلبانهجاهاهدافبهرا

قرارشورويبلوكدردوقطبینظامدوراندرکهقزاقستاننداشت؛راروسیهوایرانتولیديگاز
باخودروابطدرتنشایجادازوکردهحفظروسیهباراخوددوستانهروابطنیزاکنونهمداشت
ایرانخاكازتنهاراخودگازشدبیانکهدالیلیبهنیزترکمنستانکند؛میپرهیزشدتبهمسکو
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.اختالف وجود داردعراقدستانکرمنطقهومرکزيدولتمیاننیزعراقدروکندمیصادر
کشورهايازداشتقصدترکیهقفقاز،ومرکزيآسیايکشورهايگازيذخایربرعالوه

بینیپیشمهماینبراينیزايلولهخطوطو.کندواردگازنیزفارسخلیجحوزهومدیترانهشرق
نوان یک مسیر عبهمنطقهنایاستتوضیحبهالزممدیترانهشرقکشورهايبارابطهدر. بودشده

شامل ذخایر مصر، (کند و در کل ذخایر نفت و گاز آن صادرات انرژي ایفاي نقش میعمده
اي محدود است که اهمیت و تاثیر استراتژیک آن به اندازه) فلسطین اشغالی، اردن، لبنان و سوریه

3,7د، ذخایر نفت مصر کنبریتیش پترولیوم برآورد می. روي عرضه انرژي جهان بسیار کم است
0,2میلیارد بشکه یا 3ذخایر سوریه . درصد کل منابع جهان است0,3میلیارد بشکه یا حدود 

درصد کل ذخایر ثابت شده جهان و حدود 0,5در کل شرق مدیترانه . باشددرصد منابع جهان می
با این حال . )243: 1386آذري و ابراهیمی، (در اختیار داردکل تولید جاري آن راازدرصد1,3

، با هدف )کیلیس(و سپس ترکیه) حمص(به سوریه) آریش(مسیر خط لوله گاز عرب از مصر
.استانتقال گاز مصر به اروپا کشیده شده 

(EIA)انرژيالمللیبینسازمانتحقیقات. باشدمیترکیههايگزینهمهمترینازفارسخلیج

حدود دهد که این منطقه ذخایر عظیمی از گاز طبیعیمیمنابع گازي خلیج فارس نشان در زمینه
گیرد که ایران و قطر در را در بر می) درصد کل ذخایر گازي جهان35(مکعب تریلیون متر1923

: 1386آذري و ابراهیمی، (ترتیب دومین و سومین ذخایر گازي جهان را دارا هستنداین منطقه به
اي مناسب براي تامین امنیت انرژي ترکیه و اروپا است زینهترتیب ذخایر گازي قطر گبدین.)150

پاسخگویی به نیازهاي روزافزون ترکیه توان چراکه میزان ذخایر گازي این کشور در بلندمدت نیز 
سوریه و -و اتحادیه اروپا را دارد و از نگاهی دیگر اگر خط لوله گاز عرب از قطر به عربستان

. شودقابتی ایران در برابر ترکیه و قطر به شدت کاسته میسپس ترکیه کشیده شود توان ر
راهی در پی یافتن بنابراین قطر نیز به علت رقابت با ایران بر سر ذخایر گازي پارس جنوبی، 

از آنجا که قطر و حزب عدالت و توسعه هر دو . براي صدور گاز خود از طریق خطوط لوله است
.کنداین مهم در نزدیکی این دو کشور به هم کمک می،دالمسلمین هستنحامی ایدئولوژي اخوان

ترکیه . واقع شده استشان مفیدهرچند رقابت مشترك هر دو کشور با ایران نیز در اقدام مشترك
شدن خطوط لوله از انرژي منطقه را در سر دارد و طبیعتا کشیدهقطب شدن به رویاي تبدیل

اي ترکیه است و در نتیجه بایستی با هت سیاستمسیري که این کشور حذف شود به معناي شکس
از طرف دیگر قطر نیز میادین مشترك گازي با ایران دارد که . ایران و روسیه به رقابت بپردازد
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بازي با حاصل جمع ،برداري از این میادین گازيیافتن بازاري بزرگ چون اروپا و درنتیجه بهره
به بطوریکه دستیابی هرکدام از این کشورها. باشدصفر براي هریک از دو کشور ایران و قطر می

.از طریق احداث خطوط لوله به معناي محرومیت نسبی کشور دیگر استبازاري گسترده
کهاستمدیدمدتیجنوبیپارسگازيمیادینسربرایرانبارقابتدر همین راستا قطر براي

انتقالمسیرهايمهمترینازیکی. کندقلمنتاروپابهراخودگازلوله،خططریقازاستدرصدد
باب2009سالازراستاهمیندر. باشدمیاروپاسپسوترکیهبهسوریهخاكازقطر،گاز

قطرپادشاهحمدشیخبطوریکه.(Durden, 2013)کرد بازراکشورهادیگروترکیهباوگوگفت
وداریممیاعالمترکیهبهقطرازازيگلولهخطاحداثبرايراخودعالقمنديما«:کردتاکید
درمشتركهمکاريبرمبنیبدرومدراردوغانوزیرنخستوگلعبداهللابامذاکراتیافزود
-قطر لولهخطگمانیمبراینماکهکرداضافهنیزاردوغاندیگرسوياز. »داشتیمانرژيحوزه
1.کندحل میراانرژيمشکلهمیشهبرايیکبارترکیه

ایران . قطر بر سر تصاحب بازار گاز اروپا قابل تامل استو واقع رقابت میان ایران و ترکیههب
منظور بازیابی خواهان صادرات ذخایر گازي خود به اروپا است چراکه ایران نیز درصدد است به

موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلتیک خود بازارهاي مناسب را هدف قرار دهد که شرایط ذیل را 
هاي تا بازگشت هزینهکند ته باشند؛ اوال، بازار هدف باید امنیت تقاضا را براي درازمدت تامین داش

گذاري و اهداف اقتصادي و درآمدزاییِ طرح تامین شود و هم سرمایه را شاهد باشد؛ دوما، سرمایه
ب هاي بلندمدت تحقق پیدا کند؛ سوم، بازار هدف باید امکان جذياهداف برنامه و استراتژ

المللی را براي توسعه ذخایر عظیم گاز کشور فراهم هاي بینسرمایه، فناوري و همکاري شرکت
المللی و در جهت تقویت امنیت ملی کشور سازد؛ چهارم، بازار هدف باید تاثیرگذار در روابط بین

باشد؛ پنجم، بازار هدف باید در جهت تقویت همبستگی و همگرایی کشور ما و کشور هدف 
کشورهاي اروپایی با توجه به امکان تامین سرمایه و فناوري و تاثیرگذاري در روابط .باشد
بنابراین صادرات گاز یک استراتژي ژئوپلتیکی است . لملل و کشورهاي منطقه مناسب هستندابین

رهاي منطقه و کشورهاي اروپایی که منجر به افزایش همکاري و اشتراك منافع ایران با کشو
).تازاده، بینعمت(شودمی

توان اکنون بسیار واضح می.با توجه به اهداف ترکیه و موانعی که بر سر راهش قرار دارد
ژئوپلتیک سوریه به شکلی است که جایگاه . اهمیت ژئوپلتیک سوریه را براي ترکیه دریافت

1. www.fmtdaily.com
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ا، اروپا و سیاراهبردي به این کشور بخشیده است؛ زیرا قرار گرفتن سوریه در نقطه اتصال سه قاره 
سوریه یک بازیگر ژئوپلتیک . فریقا، آن را در میان اروپاي صنعتی و خاورمیانه قرار داده استا

کناره شرقی در گرفتن شدن در منطقه راهبردي خاورمیانه، قرارمحور است که سه عاملِ واقع
لی، لبنان، کیلومتر ساحل و همسایگی با فلسطین اشغا186دریاي مهم مدیترانه و برخورداري از 

وايمنطقهمناسباتدرراکشوراینديترکیه و عراق به وضوح اهمیت ژئوپلتیکی و نقش راهبر
سوریه همانند ترتیباینبه.)148: 1392نجات،وولدانیجعفري(سازد مینمایانبین المللی

لی و کلیدي نکته اص. اي کوچکترترکیه، کشوري مهم در مسیر انتقال انرژي است البته در درجه
سوریه .(Escobar, 2012)نیاز داردبه سوریه اش آن است که ترکیه براي تکمیل استراتژي انرژي

بنابراین نقش . دروازه ورود ترکیه به خاورمیانه است همانطور که دروازه ورود ایران به اروپا است
.توان مشاهده کردترانزیتی سوریه را به خوبی می

کانون شدن به اسد در راستاي سیاست تبدیلکه آیا سوریه بشارشود مطرح میسوال این
پیشنهادقطردولتمیالدي2009سالدرنرژي ترکیه قدم برداشت یا خیر؟ همانطور که بیان شد ا

رسید میترکیهبهنهایتدروگذشتمیسوریهواردنعربستان،ازکهدادراايلولهخطساخت
(Northrup, 2013) .رد کرد راقطر ياز سويشنهادیتوافقنامه پنیاياسد نه تنها امضاربشااما

.(Durden, 2013)باشدداشتهرانیابانیگزیجايقراردادکهبودیمذاکراتدرحالبلکه برعکس 
بهگازصدورولولهخطاحداثيبرايریمسدنبالبهزینرانیایاسالميجمهورکهییآنجااز

کیاستراتژنیمتحدازکههیسور-عراقریمس،باشدمیمنطقهدرودخنیمتحدقیطرازاروپا
_عراق_ایران انیمياجانبسهتفاهمادداشتیجهیدرنتودیبرگزراهستندمنطقهدررانیا

يالولهخطشدقرارکه.دیرسامضابهبوشهرشهردر) 1390مرداد6(2011ژوئن25درهیسور
2016درسال،درگازمکعبمتراردیلیم40ایروزدرگازمکعبترمونیلیم110تیظرفبا

بود زدهتخمینسالسهمدتدردالرمیلیارد2,5تا22اسالمیلولهخطهزینه1.دشوافتتاح
).1390نفت،وزارتسایت(

سومدرسپسوکردلغوراترکیه- قطرلولهخطاحداثقراردادابتدااسدبشارترتیببدین
منعقدرااسالمیلولهخطقراردادایرانبابود،رسیدهنیزسوریهبههاناآرامیکهشمسی1390ردادم
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ازايمتقاعد کردن پارهوپیشنهادبراينهباراینراخودتالشتمامیوگرفتهاسدبشاربا
دریافتترکیهگویی. آوردمیعملبهاسدحکومتبراندازيبرايبلکه،اسدسويازاصالحات

بااتحادازراسوریهتواندنمییک سويازکدیپلماتیابزارهايوگريمیانجیسیاستباکه
بشار اسدلوايتحتسوریهدرخودطلبانهجاهاهدافبهدیگرسويازوکندمنصرفایران
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بهدستیابیبرايسوریهداخلیبحرانازحداکثرياستفادهوبشار اسدبرکناريدرراخودتالش

.گذاشتخوداهداف

گیرينتیجه
هاي فوریه و مارس در ماه. میالدي به سوریه رسید2011هاي خاورمیانه در فوریه آتش انقالب

اي در اي و فرامنطقههاي منطقهدرگیري2011این بحران بیشتر جنبه داخلی داشت اما در اوت 
اي و اي منطقههعبارت دیگر سوریه نمود بارزي از رقابتبه. در گرفتیه داخل خاك سور

اي در سوریه را از ابعاد اي و فرامنطقهاي منطقههبسیاري از پژوهشگران رقابت. اي استفرامنطقه
هاي مهم در این پژوهش سعی شد به یکی دیگر از جنبه. نداهامنیتی مورد بررسی قرار داد

بحرانتوانمینیزاقتصاديبعدازکهاین نوشتار بر آن است. ه اشاره شودها در منطقدرگیري
سوریهدرترکیهغیرسازندهمداخلهدراقتصادنقش عاملبهبنابراینوکردبررسیراسوریه

ترتیب پژوهش حاضر با توجه به ابعاد اقتصادي بحران، به نقش خط لوله گاز و بدین. پرداخته شد
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چنانچه حزب عدالت و توسعه با ایدئولوژي قوي اقتصاد آزاد . ترکیه اشاره دارداهمیت آن براي
کانونشدن به کند سیاست تبدیلبه قدرت رسید و یکی از اهدافی که در بلندمدت دنبال می

ورد بلکه قدرت آسیاستی که نه تنها امنیت انرژي را براي ترکیه به ارمغان می. انرژي است
. دهدسیاي مرکزي افزایش میاویه را در منطقه اروپا، خاورمیانهنی و نفوذ ترکزچانه

است و سوریه دروازه ورود ترکیه را بزرگترین منابع گازي دنیا را دااز آنجایی که خاورمیانه
قطبکند بر رویاي هایی که سوریه در زمینه انرژي اتخاذ میمسلما سیاستد، اشببه خاورمیانه می

ترکیه _سوریه _شدن لغو قرارداد قطررویایی که با نهایی. ثیرگذار استشدن ترکیه تاانرژي
میالدي و متعاقب آن امضاي قراردادي مهم با 2011توسط بشار اسد در سال ) خط لوله عرب(

سوریه با -عراق-قرارداد ایران. فروپاشید،جمهوري اسالمی ایران براي صدور گاز ایران به اروپا
مسلما اگر قرارداد . در سوریه و سپس گسترش دامنه آن به عراق عقیم ماندها گسترش ناآرامی

و ترکیه امتیاز مسیر ترانزیت انرژي گاز به اروپا سشد، از یکخط لوله اسالمی با موفقیت همراه می
داد و از سوي دیگر با لغو قرارداد خط لوله عرب، گاز قطر به ترکیه و درنتیجه به را از دست می

بنابراین ترکیه بعد از . شدبار محسوب میاي زیانشد که براي کشور قطر نیز نتیجهدر نمیاروپا صا
را از تواند سوریه رایانه اتخاذ کرده بود، دریافت که نمیگماه که موضعی میانجیشش گذشت 

منظور تحقق قطب بارت دیگر آنکارا به خوبی دریافت که بهعبه. اتحاد با ایران منصرف کند
اسد این مهم را برآورده سو در سوریه است و دولت بشارشدن نیازمند دولتی کامال همانرژي

.اسد از قدرت شدنتیجه موضع خود را به شدت تغییر داد و خواستار عزل بشاردر، سازدنمی
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