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 چکیده
رو بوده روبه بسیار تغییرهاي مختلف با مناطق و هاحوزه سپتامبر در 11بعد از حادثه  بویژههزاره سوم مسیحی، 

المللی چشمگیري اي و بینداخلی، منطقه اتسه همسایه هم مرز، تغییر عنوان بهترکیه، ایران و ارمنستان نیز . است
 تأثیرشدت تحت  ارمنستان را به –روابط ترکیه  1990باغ در آغاز دهه اشغال منطقه کوهستانی قره .اندرا تجربه کرده

پس از دو دهه قطع . دیگر مطرح شود کشی ارامنه از سوي عثمانی بارنسل ی چونعاتقرار داد و سبب شد تا موضو
ترکیه در رابطه با همسایگانش  رابطه، به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه فصل جدیدي در سیاست خارجی

نمایی روسیه  نشده و قدرتهاي حلهاي دیگري چون امنیت انرژي، ادامه نزاعمؤلفهالبته . از جمله ارمنستان گشود
 2009آوریـل   22رسید توافقنامـه   می نظر به .در جنگ با گرجستان، سبب توجه بیشتر ترکیه به منطقه قفقاز شد

اي گونه اما گذشت زمان اوضاع را به ،اوج تجلی اراده دو طرف براي بهبود روابط باشد ،ارمنستان و ترکیه در زوریخ
عنوان حوزه نفوذ آن، عنوان بخشی از ایران و چه بهتاکنون، چه به از سوي دیگر، قفقاز از گذشته. دیگر رقم زد

داد، تحرك بیشتري را به ایران میارمنستان فرصت  -هرچند روابط تیره ترکیه . همواره مورد توجه ایران بوده است
ارمنسـتان روابـط ایـران و     –آیا روابط ترکیه : وجود آمد کهارمنستان این پرسش به –اما با تجدید روابط ترکیه 

پرداختـه  ارمنسـتان   –قرار خواهد داد؟ براي پاسخ به آن نخست به بررسی روابط ترکیه  تأثیرارمنستان را تحت 
ارمنستان،  -هاي احمد داوود اوغلو قابل تحلیل است، سپس با نگاهی به روابط ایرانهدر قالب دیدگاشود که  می

مقالـه  فرضیه . گیرد ارمنستان مورد بررسی قرار -حضور دوباره ترکیه را در معادالت مربوط به روابط ایران تأثیر
براي تبیین . منستان نخواهد داشتار -منفی بر روابط ایران تأثیرارمنستان  –بهبود روابط ترکیه : این است کهحاضر 

  .شده استگرایی استفاده  این روابط از پارادایم نوواقع
  

  .ارمنستان، ایران ترکیه،قفقاز جنوبی،  ،گرایینوواقع :کلیدي هاي هواژ
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   مقدمه -1
قفقاز جنوبی،  و مرکزي آسیاي در قدرت ناشی از آن خالء و شوروي فروپاشی اتحاد هنگام از

گیري حوزه  ، شکلدر واقع. رفته است  شمار به منطقه دو این کنشگران مهمترین  از یکی ترکیه
خارجی   اساسی در روند سیاستات بروز تغییر  مرکزي و قفقاز جنوبی از دالیل  ژئوپلیتیک آسیاي
هاي امنیتی ناشی از تهدید اتحاد شوروي، از آغاز جنگ  این کشور بنا به الزام. ترکیه بوده است

 .کردپایان آن، با پیوستن به ترتیبات دفاعی غرب از جمله ناتو، در این منطقه نقش ایفا میسرد تا 
اهمیت راهبردي خود را براي غرب از دست داد، اما  پس از فروپاشی اتحاد شوروي، این کشور

آورد که با استقالل عمل  وجود بهفاصله گرفتن از مرزهاي روسیه این امیدواري را براي ترکیه 
یافته،  استقالل هاي ترك زبان تازه تر در سیاست خارجی بتواند با ایجاد پیوند با میان جمهوريبیش

منطقه موردنظر رهبران ترکیه از دریاي . وجود آورد در میان کشورهاي ترك یکپارچگی به
هاي آسیاي آدریاتیک تا دریاي سیاه و بالکان امتداد داشت و عالوه بر اینکه شامل جمهوري

بنابراین سیاست خارجی ترکیه در . فتیا شد، تا قبرس و یونان نیز گسترش میو قفقاز می مرکزي
تنها جمهوري قفقاز . ریزي شدجهت گسترش نفوذ هر چه بیشتر خود در این کشورها پایه

این کشور از نگاه . جنوبی که ترکیه نتوانسته روابط خود با آن را از سرگیرد، ارمنستان بوده است
ک براي ترکیه اهمیت زیادي دارد، زیرا ترکیه براي دستیابی به آسیاي مرکزي و ایجاد ژئوپلیتی

مرز . پیوستگی سرزمینی بین کشورهاي ترك زبان به حضور فعال در این منطقه نیاز دارد
ترکیه با جمهوري خودمختار نخجوان که از سرزمین اصلی جمهوري  کیلومتري 11مشترك 

. اهمیت اساسی دارد زور در ارمنستان جدا شده است، براي ترکیه زنگ آذربایجان، توسط ناحیه
  هاي طرح تواند صورت داشتن مناسبات دوستانه با ارمنستان می سو ترکیه در زیرا از یک

از مسیر جمهوري  هاي نفت و گاز را آهن و انرژي توسط لوله ونقل کاال توسط راه حمل
از سوي دیگر با حل مشکل ارمنستان و ترکیه، آنکارا . ارمنستان و ترکیه انجام دهد –آذربایجان 

تواند بین نخجوان و مرزهاي خود از مسیر ارمنستان با سرزمین اصلی جمهوري آذربایجان  می
ها و بنابراین ترکیه و ارمنستان در چند سال گذشته براي رفع سوءتفاهم. ارتباط برقرار کند

دلیل برخورداري از یک موقعیت از سوي دیگر، ایران نیز به .انداط گام برداشتهبرقراري ارتب
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اي خاورمیانه، خلیج  همتا، در سه سیستم تابعه منطقهجغرافیائی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بی
دلیل به ي و قفقازدر این میان، آسیاي مرکز. فارس و آسیاي مرکزي و قفقاز حضور دارد

این دو حوزه در گذشته بخشی از . اي دارد ی و فرهنگی با ایران، اهمیت ویژهنزدیکی تاریخ
جهان هاي واحدي از یکدیگر، بخش همراه بهها این دو خاك ایران بوده است و براي قرن

بنابراین هر نوع تحرکی در این منطقه ). Koolaee, 2010: 141(اسالم را تشکیل داده بودند
  .بسیار مورد توجه ایران است

  قیروش تحق -2
عنوان حوزه نفوذ آن، همواره مورد عنوان بخشی از ایران و چه بهتاکنون چه به قفقاز از گذشته

ارمنستان فرصت حضور بیشتري را به ایران  - اگرچه روابط تیره ترکیه . توجه ایران بوده است
وجود آمد که آیا بازسازي روابط ترکیه ارمنستان این سوال به –داد، اما با تجدید روابط ترکیه می
دهد؟ براي پاسخ به این سوال، نخست  می قرار تأثیرارمنستان روابط ایران و ارمنستان را تحت  –

سپس با . شود پرداخته میهاي داووداوغلو ارمنستان در قالب نظریه –به بررسی روابط ترکیه 
ارمنستان بررسی  - رکیه در روابط ایرانحضور مجدد ت تأثیرارمنستان  -نگاهی به روابط ایران

  . شود می
 -منفی بر روابط ایران تأثیرارمنستان  -این است که بهبود روابط ترکیه مقاله حاضر فرضیه 

  .شود می گرایی استفاده براي تبیین این روابط از پارادایم نوواقع. ارمنستان نخواهد داشت
فارسی، انگلیسی، روزنامه، مجله و  هايها و مقالهبراي انجام این پژوهش از کتاب

برداري شده هاي خبري و تحلیلی ویژه این موضوع بهرههاي مطبوعات و نیز از سایت نامه ویژه
 -تحول در روابط ارمنستان تأثیرهاي مربوط با براي تجزیه و تحلیل داده پژوهش روش. است
  .است تحلیلی - توصیفی ،ارمنستان - بر روابط ایران  ترکیه

  ينظر مبانی -3
گرا براي فهم سیاست اي کلهاي کنت والتز سعی دارد نظریه از دیدگاه متأثرگرایی واقعنو
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اي سیستمی  دنبال نظریهگرایی و نارسایی آن، بهوالتز با اشاره به مفهوم تقلیل. کند الملل ارائه بین
عنوان علت الملل بهمبتنی بر خارج به داخل و ساختارگرا است که مطابق آن ساختار نظام بین

الملل باید به گراي سیاست بین یک نظریه سیستمی و کل. شود ها معرفی می اصلی رفتار دولت
. کند، بپردازد ها تحمیل می هایی را بر رفتار دولت چگونه ساختار سیستم، محدودیت اینکهتبیین 

ها  د که بر رفتار دولتالمللی داربدین ترتیب نظریه ساختارگراي والتز اشاره به نیروهاي بین
تعریف والتز از ساختار . توان ساختار نام نهاد از دیدگاه او این نیروها را می. گذارند می تأثیر

ساختار امري نامرئی است،  اینکهبا اشاره به . اي از شرایط محدودکننده است شامل مجموعه
د، زیرا علت غیرمستقیم، گر نامیتوان گزینش کند که چنین ساختاري را می والتز استدالل می

اگرچه در مرحله . کننده رفتار کارگزار استعبارت دیگر ساختار، تعیین به. رفتار کارگزار است
گیري، این ساختار است که گیرد، اما پس از شکلنخست ساختار با تعامل واحدها شکل می

  ). Waltz ,1979(کند می ها را تعیینرفتار دولت
پیش فرض که واحدها ناگزیر از تعامل با یکدیگر هستند، به روابط در این پژوهش با این 

. شودثیر آن بر روابط ایران و ارمنستان پرداخته بررسی میأترکیه و ارمنستان پرداخته شده و ت
گرایی بهترین تبیین را از روابط هاي واقعبسیاري از متخصصان منطقه قفقاز معتقد هستند نظریه

ی از کاربردهاي این نظریه استفاده از کی. دهدحنه این منطقه ارائه میو معادالت موجود در ص
هایی است که براي حفظ یا تغییر آن از آن براي تبیین توازن قدرت موجود در منطقه و تالش

در بحث توازن قواي حاکم در منطقه نیز . گیردالمللی صورت میاي و بینسوي بازیگران منطقه
یا روسیه در رقابت با یکدیگر، براي جلوگیري از هژمونی  ریکاآمخواهیم دید که چگونه 

البته نکته مهم این است که این . انددیگري، حمایت از کنشگران خاص را مورد نظر قرار داده
. موضوع به معنی قصد آنها براي محدودسازي قدرت یا اهداف خویش به سبب نظام نیست

اي که توزیع متعادل گونه ت یا امنیتشان هستند، اما بهساختن قدر بلکه آنها بیشتر در پی بیشینه
گزینند،  خواهند هر هدفی را که برمی آنها می. قدرت نیز در میانشان شکل بگیرد و حفظ شود

یا اگر وضع . محدود بدهند طور بهگیرند و به دیگران هم اجازه تعقیب اهداف خود را نیز  پی
گزینند، اما  اي را برمی هاي موازنه هستند و استراتژيموجود با منافعشان همسو باشد، حامی آن 
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نه به سبب اهداف اولیه توازن، بلکه براي تحدید قدرت دیگران در جهت حفظ امنیت و 
هاي بازیگرانی است که هر یک در  بنابراین حفظ نظام پیامد ناخواسته کنش. استقالل خود

واقع  در. کنند وجود تالش میهاي م جهت بیشینه ساختن منافع خود، در درون محدودیت
بینی کم پیشدست. موازنه قوا با وجود نظرهاي مختلفی که در مورد کارکردهاي آن وجود دارد

کم احتمال شود و یا دست کند که تساوي قدرت بین دو کشور، احتماال به صلح منجر می می
 ). Guoji, 2001: 3-7( دهد جنگ را کاهش می

گیري توازن قواي حاکم بر منطقه پس از تحلیل کرد که شکلتوان چنین بر این اساس می
کم مانع از ، دستمسألهحل قطعی براي هایی که پیش آمد، با وجود نیافتن راهها و درگیريتنش

عنوان واقع والتز معتقد است موازنه قوا در آغاز به در ).Waltz, 1988: 8-9(تکرار دوباره آن شود
دهد  وي ادامه می. کند المللی آنارشیک ظهور میها براي بقا در نظام بین نتیجه ناخواسته تالش دولت

تواند راهی براي رسیدن به موازنۀ قواي  می 1در یک نظام دوقطبی موازنۀ قواي مبتنی بر دشمنی
در مجموع انتقادهایی که به والتز وارد شد سبب شد تا او موازنۀ تهدید را . باشد 2مبتنی بر مشارکت

ها و  تواند اتحاد دولت کند که تهدید مشترك می موازنۀ تهدید بیان می. موازنۀ قوا مطرح کندي جا به
در این رابطه نیز توازن قدرت در حوزه مورد ). Waltz, 2008: 63(در نتیجه موازنه را ایجاد کند

ي هاتوجه قابل ارزیابی است که آن با توجه به نیروهاي مختلف حاضر در منطقه بر سر مناقشه
در این میان اگرچه مالحظات مربوط به دستاوردهاي نسبی و . گرفته استمطرح مورد ارزیابی قرار 

فکر ایجاد یا حفظ توازن قوا هستند، با بدبینی در مورد نگرانی از فریب، کشورهایی را که به
یش از در این منطقه را پ آمریکاکند، اما حضور  همکاري، آن هم در وضعیت آنارشیک رو به رو می

گرایی، که کشورها در پی افزایش امنیت خود، در توان با این موضوع در نظریه نوواقع هر چیز می
کلی از میان تعاریف  طور به ).Schmit, 2002(جوي قدرت بیشتر هستند، توجیه کرد و جست

الملل در نخست سیاست بین: توان به سه اصل مهم و مشترك اشاره کردمختلف موازنه قوا می
استیال در  جوي هر بازیگر براي و دوم جست. ها تمایل است سرشت خود به توزیع برابر قدرت

                                                        
1- Adversarial Balance of  Power 
2- Associational Balance of  Power 
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سوم امید هر بازیگر به استیال بر نظام . نظام، در هر دوره زمانی با مخالفت رو به رو شده است
چنانچه ). Litel, 2010: 14(هاي خود و دیگران است ناشی از برآورد اشتباه او از توانمندي

داند که هیچ دولتی به آن  ارمنستان نیز مانند هر کشور دیگري بر اساس این نظریه می هیم دیدخوا
از این . هاي دشمن احساس امنیت کند اندازه قوي نیست که در برابر هر ترکیب احتمالی از دولت

طلبی هر دولتی  در همان حال قدرت. یابد رو است که تشکیل اتحادها و ضداتحادها ضرورت می
 ,Litel(و الگوي رقابت مستقیم الگوي تضاد: کن است به دو طریق به کشمکش منجر شودمم

2010: 17.( 

بر این اساس، ترکیه با رویکرد جدید در سیاست خارجی خود کوشید در رابطه با ارمنستان 
که معیارهاي کپنهاگ او را ناگزیر از توجه به حل  مسألهنظر از این صرف. تجدیدنظر کند

ایران نیز پیش از آن کوشیده بود روابطش را با این کشور . کرداختالفهایش با همسایگان می
روابط  ها ناگزیر از ایجادملت –عنوان واحدي در ساختار دولت ارمنستان نیز به. گسترش دهد

 اینکهنخست، : ویژگی مهم دارند ها دوولتد. با واحدهاي دیگر از جمله همسایگانش است
دوم، اینکه سازگار . ی را دگرگون کنندالملل بینتوانند ساختار آنارشی  نمی منفعل هستند و

نکته دیگري که در رابطه . کنندو مالحظات ساختاري تنظیم می ها هستند و خود را با ضرورت
کند و یا منجر به رفتار اختار با آن کار میفرایندي که س اینکهبا ساختار به آن باید اشاره شود، 

پذیري میان کنشگران و رقابت میان آنها شود، دو وجهی است و از طریق جامعهخاصی می
هایی که در ها و مجازاتتدریج با توجه به پاداش ها بهمنظور این است که دولت. کندعمل می

همین سبب شباهت . یابندمناسب را در میکنند، رفتار برابر رفتارهاي مختلف خود دریافت می
ها خود را ناگزیر گونه که دولت به این. ي داردتأثیررقابت نیز چنین . شوددر رفتار آنها می

قدرت رقابت با دیگران را داشته باشند، رفتارهاي مناسبی داشته باشند  اینکهبینند که براي  می
  ). Moshirzadeh, 2009: 115(که نتیجه آن هم شباهت رفتاري است

  هاي تحقیق یافته -4
ابتدا به سیاست خارجی ارمنستان در دو . هاي این پژوهش در دو بخش آورده شده استیافته
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. شودثر در روابط ترکیه و ارمنستان و ایران و ارمنستان پرداخته میؤبخش مهم بررسی عوامل م
ثیر برقراري احتمالی روابط ترکیه و ارمنستان بر أسپس در مورد بحث اصلی این نوشتار، ت

گیري روابط ثیرگذار بر شکلأهاي تنیروها و ساختارروابط ایران و ارمنستان، زیر دو عنوان 
پرداخته  ایران و ترکیه: اي در سیاست خارجی ارمنستانو موازنه منطقه ترکیه و ارمنستان

  .  شود می

  ارمنستان -بر روابط ایران  مؤثرعوامل  -1-4
هاي سیاسی و موقعیت جغرافیایی و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه، همراه با دیگر توانایی

بازیگران خاورمیانه، خلیج فارس،  مهمترین اقتصادي آن سبب شده است این کشور یکی از 
ه ابتدا به سرعت گسترش روابط ایران و ارمنستان با اینک. شمار آیدآسیاي مرکزي و قفقاز به

روابط دو کشور در نتیجه شرایط پس از . هایی نیز بوده استیافت، اما دچار فراز و نشیب
 ,Sdigh(هاي قفقاز جنوبی توسعه چندانی نداشت فروپاشی اتحاد شوروي و استقالل دولت

 1991دسامبر  25جمهوري اسالمی ایران سه ماه پس از استقالل ارمنستان، در ). 122 :2006
ایران با توجه به داشتن مرز با ارمنستان و منافع سیاسی و . رسمیت شناخت این کشور را به

موقعیت جغرافیایی . با این کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد 1992امنیتی در منطقه در سال 
ارمنستان براي ایران جهت دسترسی به اروپا و اهمیت ایفاي نقش مؤثر در قفقاز جنوبی، 

سبب شد مناسبات دو کشور  1990هاي ابتدایی دهه  باغ، در سالناشی از بحران قره طشرای
ها هم خواستار گسترش و توسعه روابط خود با توجه به موقعیت ارمنستان، ارمنی. توسعه یابد

  ). Sadeghzadeh, 2008(با ایران هستند
تان بر روابط تحوالت داخلی و عملکرد سیاست خارجی ارمنس 1997ـ2000هاي  در سال
هاي اقتصادي دو کشور  در همین مدت شاهد کاهش سطح همکاري. داشت تأثیردو کشور 

توان در این دوره طور کلی میبه. هستیم که شاخص مهم آن کاهش حجم روابط تجاري بود
  :شد، چنین برشمرددیپلماسی ارمنستان ناشی می گذار بر روابط دوجانبه را که ازتأثیرعوامل 

  ؛افزایش مناسبات ارمنستان و اسراییلـ 
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  ؛ـ نادیده گرفتن تدریجی نقش و جایگاه ایران در مسایل منطقه
  .ـ افزایش همکاري با ناتو

هاي طرفدار غرب  گرفتن جریانهاي داخلی مانند قدرت عالوه بر عوامل یادشده باید اقدام
ها بین دو  اما با رفع سوءتفاهم) Novikova, 2000: 60(در هیأت حاکمه ارمنستان را نیز افزود

دو کشور . کشور، بار دیگر مناسبات آنها بهبود و روند روابط دو کشور نیز توسعه یافته است
اند و براي گسترش و تعمیق روابط خود قراردادها و هاي مختلف به همکاري پرداختهدر زمینه
زدایی و تحکیم ثبات ضرورت تنشایران با توجه به . اند هاي متعددي را امضا کرده نامهموافقت

هاي خارجی در مرزهاي  نگرانی از افزایش حضور قدرت. کندقفقاز، عالیق خود را دنبال می
تبلیغات غرب درباره منابع نفتی و گاز دریاي خزر و میل به دستیابی به  دنبال بهشمالی ایران، 

هاي بر جاي مانده با دشواري نیازهاي جمهوري آذربایجان که. آنها، روندي فزاینده داشته است
باغ از اقتصاد دوران اتحاد شوروي دست به گریبان است، همراه با مشکالت ناشی از بحران قره

اکتبر  21-22سفر دو روزه . اي در قفقاز جنوبی شده استشدن پاي بازیگران فرامنطقهسبب باز
اي ایجاد تعادل و توازن در احمدي نژاد رییس جمهوري ایران به ایروان، تالش ایران بر 2007

ساي ؤر پیش از آن محمود احمدي نژاد و روبرت کوچاریان. را نشان داد اي ایرانروابط منطقه
خط لوله  برداري از در مراسم آغاز بهره 2007جمهوري اسالمی ایران و ارمنستان در مارس 

کرده و در نشست خبري انتقال گاز ایران به ارمنستان در منطقه مرزي نوروز با یکدیگر دیدار 
گسترش  هاي جدیدمشترك، با ابراز خشنودي از روابط رو به گسترش دو کشور، زمینه

  .ایروان را بسیار زیاد و نامحدود عنوان کردند -هاي تهرانهمکاري
به ارمنستان نیز هر دو کشور بر اهمیت پیگیري  2007در سفر محمود احمدي نژاد در سال 

انتقال گاز و برق، حمل و نقل، استفاده  آهن، پاالیشگاه، خطوطراه هاي راهبردي مانندطرح
هاي امضاي یادداشت تفاهم در بخش. کید کردندأسیس سد و نیروگاه تأبهتر از آب ارس و ت

هاي مشترك و ساختن نیروگاه بادي از ، همکاريگذاري سرمایهاقتصادي، بانکی و کنسولی، 
بیانیه مشترك از دیگر دستاوردهاي سفر رییس  و سوي بخش خصوصی ایران در ارمنستان

هاي رییس جمهوري ایران گسترش روابط بانکی و تجاري و استان. جمهور به ارمنستان بود
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گسترش  همین دلیل در جهتاو به. مرزي دو کشور را براي تعمیق مناسبات مفید دانست
روبرت . کرد فقتهاي دو کشور، با گشایش کنسولگري ارمنستان در تبریز مواهمکاري

. کرد تأکیدروابط تهران و ایروان  جانبهکوچاریان رییس جمهوري ارمنستان نیز بر توسعه همه
ایروان براي : تصریح کرد کوچاریان با اشاره به فعالیت کمیسیون مشترك همکاري دو کشور

. رطرف شودو همه موانع باید ب طور جدي تمایل داردتوسعه روابط با تهران در ابعاد مختلف به
ارمنستان از سوي ایران را خواستار  کوچاریان همچنین همکاري در ساخت سد و نیروگاه در

  ).Senhurt, 2012(شد

ترین ترین و طوالنیگرچه روابط ایران و ارمنستان از نظر تاریخی از قدیمی طور کلیبه
روابط . گرددبرمیسال پیش  3000سابقه روابط دو کشور به حدود . است روابط میان ملتها

طور رسمی با سفر رییس جمهور این کشور به تهران آغاز شد و اقتصادي ایران و ارمنستان به
هاي توان به همکاريدر این زمینه می. اندهاي اقتصادي مختلف همکاري کردهدر زمینه

خود  ارمنستان در گسترش روابط ).Isyar, 2005: 8(اقتصادي و بازرگانی گوناگون اشاره کرد
  :با ایران به عوامل زیر توجه دارد

  ؛بنادر ایران هاي آهن، شوسه، خطوط ارتباطی وبرداري از راهبهره -
  ؛استفاده از بازارهاي ایران -
  ؛استفاده از تجربیات توسعه ایران -
  .ارتباط با خلیج فارس و آبهاي آزاد جهان  -

ي مختلف براي دو طرف ها توسعه روابط اقتصادي و سیاسی ایران و ارمنستان از دیدگاه
هاي اقتصادي و دشواري دلیل موقعیت جغرافیایی وارمنستان به. منافع سیاسی و اقتصادي دارد

توانست با همسایگان شمالی و جنوبی خود یعنی گرجستان مشکالت تاریخی با ترکیه، تنها می
ارمنستان عضویت از نگاه  ).Adalian, 1995: 313(و ایران دادوستد تجاري مرزي داشته باشد

ولی . شمارآیداي بههاي اقتصادي منطقهتوانست بستر خوبی براي همکاريدر سازمان اکو می
در عضویت در این سازمان که همه اعضاي آن کشورهاي اسالمی هستند، مشکلی در راه 

ه اي به ضرورت مسلمان بودن اعضا نداشتارمنستان بوده، هرچند که اساسنامه این سازمان اشاره
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. جانبه با محوریت ایران برآمده استهاي سهبنابراین ارمنستان در پی گسترش همکاري. است
ل کایران و یونان ش -ترکمنستان و ارمنستان - ایران -جانبه ارمنستانهاي سهدر نتیجه همکاري

آهن در میان دو کشور لوله گاز و راههاي ساخت خططرح). Arakliyan, 2010(گرفته است
ارمنستان که بودجه  -همچنین ساخت دو نیروگاه در مرز ایران. بررسی و اجرا است در دست

شمار هاي رسمی دو کشور بهپیش بینی شده است، از آخرین توافق 2013آن در سال 
  ). Government Information Site, 2012(رود می

  ارمنستان -بر روابط ترکیه  مؤثرعوامل  -2-4
هاي گذشته در جهان رخ داده گرایی با وجود تغییرهایی که در سالبر اساس نظریه نوواقع

روند و روابط شمار میی بهالملل بینملتها همچنان مهمترین بازیگران عرصه  -است، دولت 
براي تبیین عرصه سیاست جهانی و معادالت مختلف  مؤلفهترین میان آنها همچنان مهم

همه کشورها در بستري قرار دارند که مهمترین . رودشمار میالمللی بهاي و بین منطقه
یکی از این . هرچند موارد نقض زیادي نیز وجود دارد. خصوصیت آن وابستگی متقابل است

 کشورهایی نخستین شمار در ترکیه اگرچه. ارمنستان یافت –توان در روابط ترکیهموارد را می
 رسمی روابط نزدیک دو دهه کشور دو شناخت، اما رسمیت را به ارمنستان استقالل که بود

 :Giragosian, 2009(زمینه مطرح کرد این توان در می را اصلی عامل سه. دیپلماتیک نداشتند

 توسط کشی ارامنه نسل مورد در ترکیه به ارمنستان اتهام عامل، مهمترین نخستین و). 3
 و مادي خسارت جبران و عذرخواهی رسمی ، پذیرش،1915سال  در عثمانی امپراتوري

 مخالفت آن با شدت به ترکیه در ها دولت همه تاکنون. است بوده آنکارا سوي از آن معنوي
ها با  از زمان جنگ جهانی اول و درگیري عثمانی .اندکرده خودداري آن پذیرش از کرده و

کشی  ها کشتار ارامنه را نسلارمنی. ها، روابط دیپلماتیک ترکیه و ارمنستان قطع شد ارمنی
نیم میلیون نفر وبر اساس اعالم منابع ارمنی حدود یک. کند ترکیه هم این ادعا را رد می. دانند می

اند، جان کشی قرن بیستم خوانده از ارامنه، در جریان آنچه بسیاري از مورخان نخستین نسل
کشور و میلیون نفر از ارامنه این  5/1کشتار  ترکیه، این ادعا در مورد. خود را از دست دادند
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از دیدگاه ترکیه . خواندکند و آن را اغراق میکوچ اجباري در جهت پاکسازي قومی را رد می
ها در هزار از ارامنه و همین تعداد از ترك 500هزار تا  250در جریان این رخدادها در حدود 

  ). Mahmudov, 2009: 117-118(اندهاي داخلی کشته شدهجریان جنگ
 سال خونین جنگ در ارمنستان، سوي از آن اشغال و باغ قره منطقه مسأله به دوم عامل

 موجب آذربایجان، جمهوري و ترکیه دو کشور قومی و هویتی پیوندهاي .شودمربوط می 1992
 اعمال دیپلماتیک، مناسبات قطع. است شده ایروان هايبرابر سیاست در باکو از آنکارا حمایت
 در گذشته دو دهه در ترکیه هاي اقدام جمله از کشور دو مرزهاي بستن و هاي اقتصاديتحریم

ترکیه از جمهوري آذربایجان حمایت کرد و ). Dewaal, 2010: 5(است بوده ارمنستان برابر
به روي ارمنستان، هرگونه روابط همسایگی را به  1993با بستن مرزهاي خود در سال 

 مرزهاي رسمی شناسایی دارد، کمتري اهمیت که سوم عامل. نشینی ارمنستان مشروط کرد عقب
 ,Djavadi(است غربی ارمنستان عنوان به ترکیه شرقی بخش ایروان از پوشی و چشم دو کشور

2004.(  

 مرزهـاي  گشـودن  بـا  کـرد  تالش نخست، ترکیه. شرایط را تغییر داد مسألهدر این میان سه 
رخـدادهاي سـال    یـد أیبـه ت مربوط  هايطرح تصویب از سیاسی زنیچانه ارمنستان، با با خود

 هـم بـا   اوبامـا  .سفید جلـوگیري کنـد   کاخ هايبیانیه یا کنگره و در کشی نسل عنوانبه ،1915
 واشنگتن اهداف پیشبرد براي را آنکارا کوشید ارامنه کشتار مسألهمورد  در پهلو دو گیري موضع

 قتـل  موضـوع  او نظر از گفت ترکیه، به آوریل مسافرت در او. دهد قرار تحت فشار منطقه در

 دوجانبه روابط در مورد وگو گفت مشغول ارمنستان و ترکیه اما چون است، مطرح همچنان عام

 دیـدگاه  از .کننـد  هم بحـث  موضوع این شود در مورد داده فرصت آنها به بهتر است هستند،

 تحرك فضاي شدن تر تنگ معنی به آنکارا، -ایروان مناسبات بهبود متحده، ایاالت و اروپا منافع

 دو بـراي  مناسـب  بستر ایجاد با انرژي، انتقال در زمینه ویژهبه قفقاز جنوبی، در ایران و روسیه

 ارمنستان و ترکیه مناسبات بهبود. بود خواهد ناباکو و نیز جیحان -تفلیس – حیاتی باکو پروژه
 ,Nichol(آورد فـراهم  قفقـاز  معـادالت  در آمریکـا  بیشـتر  نفوذ براي را مناسب بستر تواند می

در فرانسـه، سـپس    2001کشی ارامنه توسط عثمـانی در سـال   اما با تصویب نسل). 14 :2010
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. فـراهم شـد   کشور دو روابط سردي ، براي مدتی موجباتآمریکا بویژهتوسط کشورهاي دیگر 
  . المللی تنها یافت، آن را نپذیرفتترکیه با اینکه خود را در برابر جامعه بین

شرط عضویت در آن، هر کشور نامزدي را به حل عنوان پیشاروپا به دوم، اتحادیه
 :Allesandri, 2010(مشکالت و مسایل سیاسی و امنیتی خود با کشورهاي دیگر ملزم کرد

 سو یک از این کشور در ارامنه قدرتمند البی گذاريتأثیر به توجه با متحده ایاالت در واقع). 9

 روابط بر مؤثر بازیگران مهمترین دیگر، از سوي از ناتو چارچوب در ترکیه با پیمانی هم و

 سالروز( آوریل 24 روز هر سال در آمریکا جمهور سايؤر .رودمی شمار به ارمنستان و ترکیه
. کنندمی صادر آن در مورد اي رااعالمیه طور سنتی، به)ي عثمانیها وسیله تركبه ارامنه عامقتل
 2007 در سال .اندنکرده استفاده خود هايبیانیه کشی درنسل واژه از آنان از هیچیک تاکنون اما
 کشی نسل شناسایی در مورد آمریکا نمایندگان مجلس در قطعنامه تصویب از سفید کاخ نیز

 کرد اعالم آشکار، تغییر یک در هاي انتخاباتیاوباما در هنگام مبارزه اما .کرد جلوگیري ارامنه
 رسمیت کشی به نسل عنوان به را هاترك توسط عام ارمنیانقتل شدن، انتخاب صورت در

 با روابط تجدید واشنگتن، نظر تغییر براي آنکارا روي پیش يها راه از یکی. شناخت خواهد
امکان  واشنگتن، سوي از کشینسل رسمی شناسایی که است روشن واقع در .ارمنستان است

ارمنستان در  مسأله. سازد می ترکیه بسیار دشوار داخل در را ارمنستان و ترکیه روابط برقراري
قبرس مهمترین دستورکارهاي سیاست خارجی ترکیه در این دوره براي تحقق  مسألهکنار 

در ). Durmuslar, 2008: 57(معیارهاي کپنهاگ در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا بود
 2003ژوئن  3 در اروپا ویژهگزارشگر  برابر مخالف در يأر 216 با اروپا شوراي نامه موافقت
 تحریم رفع با باید است، اروپا اتحادیه در عضویت خواستار ترکیه اگر: شورا آمده که مصوبه

 چند به توجه با. بخشد سرعت خود را هايو مانند آن اقدام قبرس مسأله حل ارمنستان، علیه
 مستلزم اروپا، اتحادیه به پیوستن دیرین آرزوي که تحقق انددریافته خوبیبه هاترك تجربه، دهه

چون  مسایلی نیز خارج در و کردها مسأله برابر در ویژهبه داخل، در بنیادین تغییرهاي ایجاد
 آنکارا تغییر سیاست دالیل مهمترین از یکی رو این از. است عراق کردستان و ارمنستان قبرس،

  . جو کرد و جستاروپا  اتحادیه هايسیاست در باید را ایروان برابر در
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، آمریکاهرچند وضعیت پیچیده کنونی در قفقاز جنوبی که ترکیه، جمهوري آذربایجان، 
سو و ارمنستان، چین، روسیه و ایران را در سوي دیگر قرار  گرجستان و اسراییل را در یک

گذارد، اما تغییر نگرش در سیاست خارجی ترکیه رو می اي چندوجهی را پیشدهد، معادله می
زدایی از امور، سبب شد ترکیه رویکرد دیگري را در پیش گرفته و دهه اخیر، همراه با امنیت در

شکست گروه مینسک و اصول . طرح بهبود روابط با ارمنستان را در دستور کار خود قرار دهد
در این زمینه، نشان داد کنشگران خارجی حاضر، اشتیاق و تحرك الزم  2007مادرید در سال 

، 2023ترکیه با در نظر گرفتن منافع ملی خود و تحقق تصویر . را ندارند مسألهین براي حل ا
 2009و سپس پیمان زوریخ در سال  2008اجرا گذاشتن دیپلماسی فوتبال در سال نخست با به

دیدگاه . شرطی بودارمنستان پس از یک قرن بدون هیچ پیش -که نخستین پیمان مشترك ترکیه 
هرچند . هاي هویتی سازدخواهد خود را درگیر هراساد ترکیه دیگر نمیداوود اوغلو نشان د

داخل دو کشور، همواره مرجع مشروعیت بسیاري از  هاي اخیر درعام ارامنه در دههقتل مسأله
 .شمار رفته استهاي دولتی بهها، بازیگران و نیز اقدامگروه

خارجه دو کشور در اواسط اکتبر سال ادوارد نعلبندیان و احمد داوود اوغلو، وزیران امور 
نامه توسعه نامه برقراري روابط دیپلماتیک و تفاهمدر زوریخ اسنادي تحت عنوان تفاهم 2009

ها و  با همه حسن نیت 2009اکتبر  10به گزارش رویترز در  .روابط دوجانبه را امضا کردند
نظرها در  بود، برخی اختالفگوهاي پیشین دو کشور صورت گرفته  و یی که در گفتها تالش

خیر و با مداخله کلینتون روي کاغذ أساعت ت 3هنگام امضا، سبب شد این خواست مشترك با 
دو طرف پس از شرکت در جشنی که به همین مناسبت برگزار شد، از هرگونه اظهارنظر . بیاید

اد خودداري دلیل تالش براي تحریک نکردن مخالفان و احتمال تفسیرهاي متض به و بیانیه
  .کردند

، روسیه، فرانسه، مسئول اتحادیه آمریکایید أبازتاب این ابتکار ترکیه هر چند با استقبال و ت
اروپا و میانجیگري سوئد در زوریخ همراه بود، اما نارضایتی و تهدید جمهوري آذربایجان را 

به  1991سال  باغ درقره مسألهویژه که جمهوري آذربایجان براي حل به. همراه داشت به
با وجود تهدید جمهوري آذربایجان به استفاده از کارت انرژي، . پشتیبانی ترکیه امید بسته بود
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ها را کاهش دهد و براي هر سه کشور ناراحتی هایی با این کشورترکیه کوشید در نشست
 حلی براي پایانراه دنبال بهجمهوري آذربایجان هم  اگرچه. اي روشن ترسیم کندآینده

 بهبود براي ترکیه هايطرحگونه که اشاره شد  همانها با ارمنستان بود، اما ها و تنش اختالف
 غیررسمی در جمهوري و رسمی در محافل فراوان نگرانی بروز موجب ارمنستان، با مناسبات

-آنکارا مناسبات بهبود آیا بود که این هاروي آذري پیش پرسش ترینممه .شد آذربایجان

، باکو در سیاستمداران بیشتر است؟ ترکیه باغ براي قره کاهش اهمیت موضوع معنی به ایروان،
 در ترکیه جدید مشی خط که حالی در بنابراین،. دانستندمی کاري چنین انجام حال دررا آنکارا 
 مشارکت طرح. کردند را پیگیري آن نگرانی با تفلیس و باکو شد، رو رو به استقبال با ایروان
 آنکارا سوي از که این منطقه، مناقشه در حل براي قفقاز جنوبی کشور سه با ترکیه و روسیه

 شده بزرگتر شریک عنوان به قفقازجنوبی معادالت در نقش روسیه افزایش موجب شده، پیگیري

  .است
 آن دیگر ترکیه در این کشور،. است بزرگ هايقدرت معامله جمهوري آذربایجان نگرانی

 جهانی، در دیدگاه آن تحوالت. شوددیده نمی چیللر تانسو دمیرل یا سلیمان دوران کشور
در  ارمنستان، با روابط بهبود در شدن تربا جدي آنکارا و داده تغییر را ترکیه خارجی سیاست

 دیپلماتیک سفرهاي با مسأله این شودتالش می گرچها. تاس کرده عبور باغ قره موضوع از عمل
  .ایجاد شود جمهوري آذربایجان در بینانه هاي خوشتحلیل شود و گذاشته سرپوش

جمهوري  اهمیت .شده است نیز ترکیه در هایینگرانی سبب بروز هاي این کشورنگرانی 
 برابرو د در حدود این کشور جمعیت. تداش دور نظر از نباید را ترکیه براي آذربایجان

جمهوري  انرژي منابع. است کشور این برابر آن چهار داخلی ناخالص تولید و ارمنستان
 آسیاي به ترکیه ورود دروازه استراتژیک، نظر از کند ومی عبور ترکیه مسیر از آذربایجان

 با جمهوري آذربایجان ویژه روابط دادن دست از ترکیه، نگرانی اصلی .رود می شمار به مرکزي
  .است ارمنستان با دوستانه روابط برقراري پی در

 و ایروان، آنکارا روابط در میان هرگونه برقراري براي که انددریافته خوبی به رهبران ترکیه 

را  ترکیه سیاست این گرجستان. دهند قرار توجه مورد را هم روسیه مالحظات ايگونه باید به
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 هر سه کشور .کند می جنوبی ارزیابی قفقاز در ها روس حضور بیشتر زمینه شدن فراهم موجب
 اما در. رو به رو شدند جمهوري آذربایجان، ترکیه و ارمنستان در داخل با اعتراض و ناآرامی

هاي شان را باید باالتر از عقدهاند که منافع ملیها هم به این نتیجه رسیدهواقع این دولت
خواهد از نظر جغرافیایی فرصت تبدیل خود را به یک رو ترکیه نمی از این. تاریخی ببینند

گذرگاه انرژي، که این کشور را در ارتباط با روسیه، جمهوري آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، 
صنعت انرژي ترکیه که متحدان . دهد، از دست بدهدایران، عراق، سوریه، لبنان و مصر قرار می

اش از خود نشان ندادند، این کشور را به همکاري با قدیمی آن اشتیاق چندانی در بازسازي
اردوغان همه تالش خود را براي ). Bilgin, 2010: 85(ان، سوریه و روسیه نزدیک کردایر

بر اساس آیین  .)Aras, 2010(دهد  می اش انجامتحقق نخستین دستورکار سیاست خارجی
دارد که بر یک چارچوب امنیتی،  داوود اوغلو، ترکیه یک بینش راهبردي براي آینده منطقه

. گی متقابل اقتصادي و هماهنگی فرهنگی و قومی بنا شده استوگوي سیاسی، وابستگفت
یک کارگزار  عنوان بهتوان گفت در نگرش رهبران سیاسی ترکیه، این کشور عبارت دیگر می به

  ).Davutoglu, 2010: 2(شود می اي در نظر گرفتهقدرتمند منطقه

ساله، نخستین بار در  18 بست بن از خروج براي ایروان و آنکارا تحوالتی، چنین بستر در
 جزئیات در مورد کشور دو يها دیپلمات .آغاز کردند را دوجانبه در ژنو مذاکرات 2007اوت 

 در هاتوافق این پی در .یافتند دست اولیه توافق به همجواري حسن بر مبتنی روابط برقراري

 تماشاي مسابقه براي تاریخی، سفر یک در ترکیه جمهور رئیس گل، عبداهللا 2008 سپتامبر

 گل عبداهللا دیدار ).Giragosian, 2009: 1(کرد سفر ایروان به کشور، دو ملی هايفوتبال تیم

  .رفتمی شمار به ارمنستان هنگام استقالل از ترك پایه بلند مقام یک نخستین سفر ایروان، از
شباهت  فوتبال، دیپلماسی قالب در برقراري روابط براي آنکارا و ایروان يها واقع تالش در

 متحده و ایاالت چین میان روابط برقراري براي کسینجر هنري پنگ پینگ دیپلماسی به فراوانی

 میانی سطوح در دیپلماتیک يها و رایزنی کارشناسی گروه چندین مبادله از .دارد 1960 دهه در

 اردوغان طیب رجب و ارمنستان جمهور سرکیسیان رئیس سرژ 2009 ژانویه در کشور، دو

 دیدار یکدیگر با زوریخ در داووس اقتصاد جهانی مجمع حاشیه نشست در ترکیه، وزیر نخست
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 اراده سیاسی جدي داد نشان و شد کشور دو گوي و گفت روند تسریع دیدار سبب این. کردند

 در دو طرف يها تماس این دیدار از پس .دارد وجود کشور دو روابط در تحول براي ایجاد

  .ادامه یافت مواضع شدن تر نزدیک براي مختلف سطوح
 در بار نخستین براي و غافلگیرانه اقدامی در 2014 آوریل 23 ترکیه وزیر نخست اردوغان،

 تسلیت سیحیم 1915 سال آوریل 24 حوادث در شده کشته ارامنه نوادگان به کشور این تاریخ
 امپراتوري دوران و اول جهانی جنگ زمان در ارامنه کشتار قربانیان با پیام این در وا .گفت

 نوادگان به ،کشتارها آن پیامدهاي خواندن غیرانسانی ضمن و کرد همدردي ابراز عثمانی،
 و ترکیه »مشترك درد« عنوان به ارامنه کشتار بیمصا از اردوغان .کرد تسلیت اداي قربانیان

» نسل کشی«بیانیه از واژه اگرچه او در این  ).utoglu,vDa :2014 30( کرد یاد ارمنستان
با این حال سرژ . داشته است» غیرانسانی«اما اقرار کرد که این رویداد پیامدهاي  ،استفاده نکرد

این ابراز همدردي نخست وزیر ترکیه با بازماندگان کشتار  ،سرکیسیان، رییس جمهور ارمنستان
» انکار کامل«ان سیاست و گفت آنکارا همچنا .ارامنه در جنگ جهانی اول را کافی ندانست

  .کندنسل کشی ارامنه را دنبال می
 آن خارجی حوزه سیاست در سابقهبیتحوالتی  جدید ترکیه، تاریخ در بار نخستین براي

 ارمنستان با مناسبات بهبود و قبرس با اسراییل، مناسبات نوع در آن از ییها نمونه رخ داده که

 منطقه دو این کنشگران مهمترین از یکی ترکیه ،شوروي فروپاشی اتحاد زمان از. شکل گرفت

طور جدي و فعال حضور برداري از نفت دریاي خزر، ترکیه بهدر موضوع بهره. بوده است
 یافته و در کنسرسیوم باکو توانست سهم خود را افزایش دهد، که در پی نپذیرفتن مشارکت

در قفقاز جنوبی، براي  آمریکاهاي ترکیه در ادامه سیاست. ایران در این کنسرسیوم تحقق یافت
 ,Bremmer(طور جدي پیگیري کرده استارایۀ مسیرهاي انتقال نفت از این منطقه را به

. طلبی چچن را علیه روسیه هدف قرار دادو در این زمینه تقویت جنبش استقالل) 30 :1998
ور داخلی خود و ترکیه در رویارویی با جنبش کردهاي این کشور، روسیه را به دخالت در ام

ترکیه در مرزهاي ). Koolaee, 2008: 47-70( گیري از شورش اکراد متهم کرده استبهره
کوشد با تقویت نفوذ خود در جمهوري آذربایجان، نفوذ روسیه را در این جنوبی روسیه می
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  . منطقه محدود سازد
مناطق پیرامونی  در مورد آمریکاهاي روسیه و به این ترتیب، در امتداد افزایش اختالف

 تأمینترکیه براي ایفاي بهتر نقش و . روسیه، نقش و نفوذ ترکیه اهمیت بیشتري یافته است
-Gresh, 1998: 189(اهداف خود، توسعه روابط با اسراییل را نیز مورد توجه قرار داده است

میانه را طور جدي مسایل خاورروابط دوستانه ترکیه و اسرائیل به 1994-95هاي از سال). 193
آسیاي مرکزي و قفقاز  در را خود نفوذ کوشید آنکارا دهه، به یک نزدیک .قرار داد تأثیرتحت 

: در مورد عملکرد ترکیه در این مناطق توجه به چند نکته ضروري است. دهد جنوبی گسترش
اي که ابتدا کشورهاي منطقه را جلب کرد، آنها به زودي هاي سخاوتمندانهبا وجود وعده

 عنوان بهگذاري هاي سیاسی و اقتصادي داخلی خود، امکان سرمایهدریافتند ترکیه با بحران
ساالري ترکیه براي گرایی و مردمهاي عرفیاز سوي دیگر تجربه. اي قابل اعتماد را نداردگزینه

 - روابط ارمنستان. کشورهایی که دیکتاتوري را تجربه کرده بودند، جذابیت چندانی نداشت
ویژه که روسیه نیز از حضور به. نیز مانع گسترش سیاست نفوذ ترکیه در شرق بود کاآمری

ي ها کرد، هرچند همسویی کلی سیاستاستقبال نمیخود  »خارج نزدیک« بازیگران جدید در
ویژه در جهت کاهش نفوذ ایران، موازنه قدرت را در در منطقه به آمریکاترکیه، اسرائیل و 

 ).Sozen, 2008: 10-13(دادنوسان قرار می

آغاز شده  2000در حالی که رویکرد جدید و حسن نیت در روابط ایران و ترکیه از سال 
 نخست،. قرار داد تأثیربود، به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این روابط را تحت 

نخبگان جدید حاکم نفوذ . سیاست داخلی ترکیه تغییرهاي جدیدي را تجربه کرد
این جمهوري رساندند که از میان  تأسیسنظامی را به حداقل ممکن از زمان  -ساالري دیوان

از این  1احمدعلی بیراند. هاي ایدئولوژیک میان ایران و ترکیه را در پی داشترفتن تفاوت
هاي پیشین رویکرد امنیت محور نسبت به کمالیست. کودتاي نرم یاد کرده است عنوان بهروند 

ایران دوري  بویژهد و از مداخله ترکیه در امور به مربوط به جهان اسالم امور جهان داشتن

                                                        
 نویسان معروف ترکیهیکی از مقاله - 1
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اي استقبال کرده و روابط خارجی حاکمان جدید از ایفاي نقشی فعال در امور منطقه. جستند می
  . اقتصاد محور را در اولویت قرار دادند

هاي احمد اهدر این بستر دولت جدید پارادایم سیاست خارجی جدیدي را بر مبناي دیدگ
غرب و  -قدرتی جهانی در چهارراه شرق عنوان بهطراحی کرد که ترکیه را  1داووداوغلو

بینی جدیدي را بر اساس جهان 2استراتژیکواقع عمق  در. جنوب در نظر گرفته بود –شمال
ترکیه و عمق  استراتژیکنحوة تفکري جدید درباره نقش ترکیه در جهان، برمبناي موقعیت ژئو

اي، نیاز ترکیه براي استیفاي چنین حق ذاتی). Davutoglu, 2001(تاریخی آن ترسیم کرد
با ایران حل کند و موازنه قدرت جدیدي را در  بویژهاي خود را نخست مشکالت منطقه داشت

 براساس این رویکرد ترکیه سیاست جدیدي را در پیش گرفت که به. آورد وجود بهروابطش 
ي اتحاد با غرب، اتحادهاي جا بهترکیه کوشید . معروف شد 3با همسایگان ردن مشکالتصفر ک

هویت عدالت و توسعه  فضاي اسالمی حاکم بر حزب. چندجانبه خود را به حداکثر رساند
  ). Hetdov, 2011: 4(کردمشترکی را براي همکاري ترکیه با ایران فراهم 

و  ها آمیز اختالفوسیله حل صلحآمیز را بهسیاست مشکالت صفر، امنیت سرزمینی صلح
کن کردن مشکالت مرزي، تقویت سازوکارهاي ریشه. کندتهدید را مطرح می کنار گذاشتن

المللی براي تحکیم وابستگی سیاسی، دیپلماسی، مذاکرات بین -سیاسی، اقتصادي، اجتماعی
هدف قرار  متقابل چندجانبه در راستاي تعمیق و گسترش روابط در این سیاست

نخست،  :گیردهاي دیگري را نیز در بر میاین سیاست جنبه). Davutoglu, 2008(گیرند می
اي را هاي سازندهطرحدوم، . دهدسازي فوري روابط با همسایگان را مورد توجه قرار میعادي

نیز  در این مورد. کندفرهنگی در منطقه تدوین می –برپایه روابط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی 

                                                        
ضمن  استراتژیکعمق  عنوان بهاحمد داووداوغلو مشاور عالی پیشین و وزیر امورخارجۀ پیشین ترکیه با نگارش کتابی  -1

 .پردازي حزب عدالت و توسعه را نیز بر عهده داردمعماري سیاست خارجی جدید ترکیه، نظریه

رهنامۀ جدیـد سیاسـت خـارجی    . م انجام شد 2001ن در سال آعنوان اثر معروف احمد داووداوغلو که چاپ نخست  -2
 .ترکیه نخست به این نام معروف شد

3- Zero Problems with Neighbors 



56   1394فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال یازدهم، شماره اول، بهار   __________________________

 1اي شریک مصالحهعنوان کنشگري منطقهها و مشکالت را بهها، تنشساختن همکاريبا بیشینه
  .)Yelken Akta, 2010( رساندبه حداقل می 2گريو کارگزار میانجی

 بویژه اردوغان و طیب رجب سوي از که توسعه و عدالت حزب خارجی سیاست آیین
در  شد، می اوغلو هدایت داوود احمد پیشین، خارجه امور وزیر و مشاوران گروه پیشین رییس
 و حل را ارمنستان و قبرس یونان، با ها چالش مانند ترکیه، پیرامونی مشکالت بود که پی آن
 و عدالت حزب پیروزي دوباره .بخشد ارتقا را ترکیه یالملل بین و ايمنطقه کرده، جایگاه فصل

 بیشتري نفس به اعتماد حزب با این رهبران شد ، سبب2007 سال انتخابات در توسعه
  . کنند پیگیري و خارجی داخلی سیاست حوزه در را خود هاي برنامه

 در 2008 جنگ اوت پیامدهاي در باید را ترکیه سیاست خارجی تحرك دیگر عامل
 بزرگی شوك جنوبی قفقاز امنیتی و سیاسی شکننده وضعیت به که کرد وجو جست گرجستان

 بازي منطقه این در را ثبات سکوي نوعی نقش که داشت آن بر را آنکارا موضوع این. کرد وارد
 با مرزهم هاياستان در تجاري هايالبی نقش باید را دیگر عامل .)Cornell, 2008: 8(کند

 گسترش و ارمنستان با مرز خواستار بازگشایی مرکزي، دولت بر فشار با که ارمنستان دانست
 براي اروپا و آمریکا سوي از ترکیه رهبران دیگر، سوي از. هستند تجاري هايفرصت
عنوان به. )Düzgit and Tocci, 2009(داشتند قرار زیر فشار ارمنستان با روابط سازي عادي
 - هاي ترکیه براي بهبود روابط ترکیهتوان گفت با وجود انگیزهبندي این بخش می جمع

دهد هیچ بهبودي در روابط دو به بعد نشان می 2010هاي دو کشور از سال رمنستان، گزارشا
این . بین این منطقه را ناامید کرده استناظران خوش این وضعیت. کشور ایجاد نشده است

بینی، نامطمئن و ها، غیرقابل پیشبودن همه تالشباغ را ضمن ناکامها وضعیت قرهگزارش
 .)Report, 9/1/2011(کند می خطرناك توصیف

 گیري روابط ترکیه و ارمنستانگذار بر شکلتأثیرهاي نیروها و ساختار -3-4

گرایی هاي واقعگونه که اشاره شد بسیاري از متخصصان قفقاز جنوبی معتقد هستند نظریههمان
                                                        
1- Conciliatory Partner  
2- Agent of Mediation  
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ی از کاربردهاي کی. دهندتبیین مناسبی را از روابط و معادالت موجود در این منطقه ارائه می
هایی است که براي حفظ یا تغییر آن از سوي ن قدرت در منطقه و تالشاین نظریه تبیین تواز

ها قادر نیستند  بر اساس این نظریه، دولت. گیردالمللی صورت می اي و بینبازیگران منطقه
 سوي بیشینهرا به آنهاهمین موضوع . دست آورنداعتمادي از قدرت رقباي خود بهبرآورد قابل

 اتکایی از وضعیت توازن وجود ندارد،ها آگاهی قابل دولتچون . کشاند کردن قدرت می
از نظر والتز . مین کنندأقدرت خود، حداقلی از امنیت را براي خود ت کوشند با افزودن می

روابط  .)Bilis, 2009: 323(مین صلح ندارندأاتحادهاي نظامی کشورهاي مختلف نقشی در ت
 تمایل استراتژیک جمهوري. مل مهم استچند عا تأثیرجمهوري آذربایجان با ترکیه تحت 

و  آذربایجان براي مشارکت دادن ناتو، ایاالت متحده و اسرائیل در ترتیبات امنیتی قفقاز جنوبی
دستیابی جمهوري . انتقال انرژي خزر، سبب نزدیکی هر چه بیشتر ایران و ارمنستان شده است

نیازمند شناخت منابع بالقوه تنش دو جانبه و پایدار، آذربایجان و ارمنستان به تفاهمی همه
 40مرز کوتاه . هاي همکاري استها و زمینهو غلبه بر آنها و همچنین شناخت فرصت کشور

 بودن کنترل آن، هماهنگی نسبی مواضع سیاسی خارجی و نیازهايکیلومتري دو کشور و آسان
عنوان مانعی منافع مشترك، بهمتقابل، امتداد نیافتن تمرکزهاي قومی در دو سوي مرز، عالیق و 

 :Hydari, 2009(در برابر ایجاد و افزایش منابع جدید تنش بین دو کشور عمل کرده است

 به آن اشاره دارد که ها در میان دو کشور بیشتر ماهیت فرهنگی و دیرینهبرخی تنش. )39
 : شود می

 باغ،ناگورنو قره ورددر م آرمان ارمنستان بزرگ، منازعه جمهوري آذربایجان و ارمنستان

هاي پس گیريبا بررسی موضع. توجه استهاي همکاري دو کشور نیز قابلتهدید روسیه زمینه
اشاره وزیر دفاع . بردتوان به پیامدهاي مهم آن پیاز امضاي توافقنامه ارمنستان و ترکیه، می

و سخنان الهام  )Muzlavky, 2009(باغ کوهستانیآذربایجان به گزینه نظامی در مورد قره
پس از  2009نوامبر  21(اف که جمهوري آذربایجان در صورت شکست مذاکرات مونیخ علی

گیري پس، گزینه دیگري جز زور براي باز)توافقنامه زوریخ با رییس جمهور ارمنستان
ناشی از  سرزمینهایش نخواهد داشت، حاکی از تالش جمهوري آذربایجان براي پرکردن خأل
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ها در این منطقه، تالش جمهوري آذربایجان از دیگر واکنش. ترکیه به ارمنستان استنزدیکی 
  . براي نزدیکی به ایران و روسیه بوده است

المللی انرژي اتمی علیه گیري قطعنامه شوراي حکام آژانس بینيأجمهوري آذربایجان در ر
ایران نیز اعالم کرد . ك کردگیري جلسه را تريأنماینده این کشور هنگام ر. ایران شرکت نکرد

توجه این نکته قابل. طرفه لغو خواهد کردصورت یکها را به زودي بهکه روادید ورود آذري
ي محور غربدلیل هایی را با ترکیه دارد، اما بهاست که جمهوري آذربایجان اگرچه تنش

گر موازنه سیاسی ، همواره در سوي دیآمریکااش و تالش براي بهبود روابط با سیاست خارجی
  . المللی تغییر یابدبا ایران قرار دارد، مگر آنکه اوضاع بین امنیتی –

از سوي دیگر، پس از فروپاشی اتحاد شوروي، اهمیت استراتژیک قفقاز در سیاست 
در استراتژي جدید روسیه، از حوزه جغرافیایی اتحاد  1992در سال . خارجی روسیه حفظ شد

واقع قفقاز عرصه منافع  در. نافع امنیت ملی روسیه خوانده شدعنوان عرصه مشوروي به
 از پس مسکو. )Koolaee and Ebrahimi, 2013: 72(شود ژئوپلیتیکی روسیه محسوب می

 تحوالت از برداري بهرهو  اقتصادي و امنیتی سیاسی، ترمؤثر در پی حضور ،2008 اوت جنگ

 منطقه خودمختار در نظامی مستقیم حضور موازات به مسکو .تالش کرده است جنوبی قفقاز

. است زده جدید دیپلماتیک هايتحرك به دست جنوبی، و استان خودمختار اوستیاي آبخازیا
 سايؤحضور ر با ،2008اکتبر  در مسکو نشست برگزاري ها روس دیپلماتیک تحرك مهمترین

 هاياقدام مهمترین از که بوده است، مسکو در روسیه و جمهوري آذربایجان ارمنستان، جمهور

  .رود می شمار به 2008اوت  جنگ از پس این منطقه درروسیه  دیپلماتیک
 اقدام ترینمؤثر طرح روسیه، این از متجاوز نظامی چهره ترسیم براي غرب تالش از پس

رهبران  .آید می شمار به همسود، مستقل هايجمهوري اعتماد جلب ،روسیه دیپلماتیک
 .کردند ارزیابی مؤثر را آن در این نشست، شرکت از پس ارمنستان، و جمهوري آذربایجان

 مسکو به ارمنستان و جمهوري آذربایجان سنتی امیدواري و وابستگی نشست از این برگزاري

 تالش در آشکار، تغییر یک در روسیه رسد می نظر به.  به غرب است هشداري و نشان دارد

 کند؛ تنظیم ترکیه و آذربایجان با جمهوري مناسباتش برپایه را با ارمنستان خود روابط است
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 با عادي روابط کم به ناتو، دست استراتژي با مقابله براي ژئوپلیتیکی نظر منافع از روسیه که چرا
 منطقه مسایل از آمریکا کردن دور براي روسیه واقع، در .دارد نیاز و ترکیه آذربایجان جمهوري

  .است قفقاز در مسکو مواضع پی تحکیم در
 بر روسیه که است فشاري جمهوري آذربایجان، اعمال به روسیه نزدیکی دیگر از دالیل

 روسیه،( یک منهاي سه گزینه پیشبرد با دارد تالش دیگر روسیه سوي از. کند می ارمنستان
 از جمهوري آذربایجان دورکردن با ،)گرجستان ارمنستان منهاي آذربایجان، جمهوري

ارمنستان همچنان متحد راهبردي روسیه محسوب . سازد منطقه منزوي در آن را گرجستان،
. یافته از اتحاد شوروي، نزدیکترین روابط را با مسکو داردشود و در میان کشورهاي استقالل می

نیز روابط خوبی با ارمنستان دارد  آمریکاآمیز، دولت ظاهر تناقضاز سوي دیگر در شرایطی به
و آمدهاي سیاسی در سطوح باال و تخصیص توان به رفتبطه خوب میکه از مصادیق این را

بسیاري از صاحبنظران سیاسی فشارهایی که . به این کشور اشاره کرد آمریکاهاي مالی کمک
به ترکیه براي از سرگیري روابط سیاسی با ایروان وارد ساخت تا این کشور را از  آمریکادولت 

این کشور در سیاست  دیگري از اهمیت ارمنستان و آینده نشانهبست جغرافیایی خارج کند، بن
 .دانندمی آمریکاخارجی 

 کشور، امنیتی این هاينگرانی کاهش و ترکیه به ارمنستان نزدیکی امنیتی، و سیاسی از نظر
 از ایران و ارمنستان، روسیه در میان منطقه را تغییر دهد که در سنتی قدرت توازن تدریجبه تواند می

 براي. سوي دیگر وجود دارد از متحده ایاالت و گرجستان ترکیه، آذربایجان، و جمهوري سو یک

 روسیه و ایران به اشوابستگی و از ترفعال منطقه معادالت در ارمنستان که میزان هر به واشنگتن،

 آنکارا بر فشار سیاست، اعمال اجراي این گام نخستین .شودمی نزدیک غرب به بیشتر شود، کاسته

 بیشتر هرچه ارمنستان بعدي هايگام در بود، تا مرزها گشودن و ایروان آن با مناسبات بهبود براي

 این ترکیه و ارمنستان روابط بهبود نیز اقتصادي از نظر. شود غرب امنیتی و سیاسی معادالت وارد

 است، طراحی شده روسیه و ایران زدن دور هدف با که ناباکو لوله خط که داشت خواهد را مزیت

  .)Petros, 2003(کند عبور ارمنستان ازهتر کوتا مراتب به مسافتی گذر از با
و  یکپارچگی که با قفقاز جنوبی در هاي خودبرنامه اهداف و به توجه با آمریکادر مجموع، 
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 و ترکیه ارمنستان مرزهاي بازگشایی در پی مربوط است، کشورهاي منطقه سرزمینی اتصال
از نظر آمریکا ترکیه الگویی مطلوب براي کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز جنوبی . است بوده

 میان در .ترکیه کشوري با گرایش غربی و عضو پیمان ناتو، مدافع منافع غرب است. است
 روسیه، از اتکا به آن ساختن خارج ارمنستان و خارجی سیاست تغییر ترکیه، گوناگون اهداف

ایران انرژي، کاهش نفوذ بویژه اقتصادي هايطرح در ، حتیباغ قره مسأله حل در بیشتر تجدی 

  .نظر دارد در نیز را منطقه این در

  ایران یا ترکیه: اي در سیاست خارجی ارمنستانموازنه منطقه -4-4
هاي این کشور چنانچه گفته شد سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی، عالوه بر تالش

براي رعایت حسن همجواري و افزایش همکاري در رقابت با دیگر بازیگران مانند روسیه و 
با . تعامل ترکیه با کشورهاي این منطقه بیشتر رویکرد اقتصادي دارد. ایران قابل تفسیر است

 یرتأثتوجه به روابط مثبت ایران و ارمنستان، دو دیدگاه بدبینانه و خوشبینانه در مورد 
در نگاه بدبینانه . سازي روابط ترکیه و ارمنستان بر روابط ایران و ارمنستان وجود دارد عادي

در نگاه . دهدسازي روابط با ترکیه، روابطش را با ایران کاهش میارمنستان پس از عادي
 .هردو کشور به یکدیگر نیاز دارند. بینانه روابط ایران و ارمنستان روابطی راهبردي استخوش

دانند که ارامنه نیز می. ایران براي دسترسی به بازارهاي قفقاز از راه زمینی به ارمنستان نیاز دارد
آسانی ارمنستان به. اگر روابطشان با ترکیه عادي شود؛ بازهم به ایران نیاز خواهند داشت

هاي ر رقابتاین است که د مسأله. تواند هم با ترکیه و هم با ایران روابط خوبی داشته باشد می
خواهد معادالت قدرت بدون حضور کنونی در قفقاز جنوبی، ترکیه چه نقشی دارد؟ آیا می

به مسکو در سال  ایران شکل گیرد؟ همان چیزي که عبداهللا گل و رجب طیب اردوغان در سفر
سه جمهوري قفقاز جنوبی یعنی  معناي بهکه  3+2معادله امنیتی . مطرح کرده بودند 2010

و در سوي دیگر روسیه و ترکیه،  سو یکارمنستان، گرجستان و جمهوري آذربایجان در 
 .بینانه ارمنستان وارد این بازي نخواهد شددر یک برآورد خوش. تردید به سود ایران نیست بی

سود  با اینکه به. قه استمین کننده منافع ایران و سازگار با مسایل این منطأت 3+3معادله امنیتی 
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  . اي شودرسد ترکیه بخواهد وارد چنین معادلهنظر نمیبه ترکیه هم هست، ولی
هاي همکاري سرکیسیان رییس جمهوري ارمنستان به تهران در چارچوب 2010سفر سال 

 زور، در جنوب ارمنستان از نظرمنطقه زنگه. دو کشور انجام شد که بسیار به یکدیگر نیاز دارند
براي ارمنستان نیز، مرزهاي ایران . جغرافیایی و دسترسی به قفقاز براي ایران اهمیت حیاتی دارد

تواند با دیگر کشورها ارتباط برقرار کند و به خلیج فارس دسترسی تنها محلی است که می
ارمنستان در شرق با جمهوري آذربایجان مشکل دارد، در غرب با ترکیه، در شمال . داشته باشد

بنابراین ایران براي . این کشور با گرجستان هم مشکل کوچکی دارد. م ناامنی وجود دارده
سازي مناسبات ارمنستان و ترکیه قرار عادي تأثیراین اهمیت زیر . ارمنستان بسیار اهمیت دارد

تاریخ پایدار  نقش و عملکرد استراتژیک فضاي سرزمینی ارمنستان همواره در طول. گیردنمی
فضاي سرزمین ایران،  ارمنستان از زمان اشکانیان تاکنون، دو نقش برتر را در میان. تبوده اس

   .قفقاز جنوبی و دریاي سیاه ایفا کرده است
ایرانی مستقر در  هايها و دولتنقش نخست، حائل بودن این سرزمین در میان امپراتوري

هاي آن در پیوند دادن فضاي سرزمینی قابلیت نقش دوم. ایران و یونان، بیزانس و روس بود
سپر  عنوان بهاینک نیز ارمنستان با وجود وسعت کم . ایران به اروپا از راه دریاي سیاه است

 - نخجوان ترکیه و جمهوري آذربایجان و برابر ناتو، حائل استراتژیک دفاعی روسیه در
ل نفت و گاز غرب دریاي براي انتقا در همان حال ارمنستان کوتاهترین راه. آذربایجان است

جمهوري آذربایجان و جانشینی  -پیوند ترکیه ترین فضا برايخزر به دریاي سیاه، مناسب
دیگر موقعیت  عبارت به. دریاي سیاه و اروپا است مناسب نسبت به ترکیه، براي پیوند ایران به

ایفاي نقش  جغرافیایی ارمنستان براي ایران، براي دسترسی به کشورهاي اروپایی و ضرورت
باغ و محاصره این کشور توسط هاي مناقشه قره ، واقعیتسو یکمؤثر در قفقاز جنوبی از 

هاي درگیر و نبود مرز مشترك با روسیه و موقعیت ویژه ایران در منطقه از سوي دیگر،  طرف
نیاز ارمنستان هم به داشتن . سبب شد مناسبات دو کشور پس ازاستقالل این کشور توسعه یابد

سیاستگذاران ارمنی در تدوین سیاست خارجی کشور . وابط با ایران بسیار حیاتی بوده استر
  . انداي دادهخود، به روابط راهبردي با ایران جایگاه ویژه
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عواملی مانند ساختار اقتصادي، اهداف . هاي ایران براي ارمنستان بسیار اهمیت دارد ویژگی
، جایگاه استراتژیک ایران در منطقه )تشیع(بی اقتصادي، اصول مذه -سیاسی و جغرافیایی

، پیشینه تاریخی و تمدن آن، عوامل فرهنگی، )ارتباط با خلیج فارس و دریاي عمان(
قطب مهمی در ایجاد ثبات در منطقه، منابع سرشار  عنوان بههاي دفاعی و اهمیت آن  سیاست

ارمنستان  ایران و بازارهاي آن و عوامل بسیار دیگر، از نکات مورد توجه
ایران، ارمنستان را مسیري مناسب ). Ahmadilfurki and Mirrazavi, 2004: 204(است

صنایع الکترونیک ظرفیت رشد باالیی در ارمنستان  .داندمی براي حمل و نقل به روسیه و اروپا
. هاي اقتصادي در زمان اتحاد شوروي در این کشور بودترین بخشاین بخش از قوي. دارند
تجهیزات کامپیوتري صنایع فضایی و  درصد 25-30درصد از تولید ناخالص و  20از بیش 

عامل  مهمترینامروزه مهندسین مجرب و ماهر ارمنستان . کرددفاعی شوروي را تأمین می
 . )USAID, 2005: 20(گذاري در این بخش هستندسرمایه

ایران . کرده استایران از نظر اقتصادي و سیاسی نقش مهم و حیاتی براي ارمنستان ایفا 
دلیل ارتباط با سواحل جنوبی دریاي خزر و سواحل شمالی خلیج فارس و دریاي عمان، نه  به

جزیره  قفقاز، آسیاي مرکزي، جهان عرب و شبه مرز، بلکه براي مناطق فقط براي کشورهاي هم
طرفه ارمنستان نیست که گسترش روابط دوجانبه را ضروري  نیاز یک. ط استهند حلقه راب

کرده، بلکه نیاز متقابل ایران به امکانات و موقعیت جغرافیایی ارمنستان نیز در توسعه روابط دو 
. شودعنوان وابستگی متقابل یاد میبه المللوضعیتی که در ادبیات روابط بین. کشور مؤثر است

هاي مختلف مانند صنعت فوالد و سایر تواند در زمینهد شوروي، ارمنستان میدر دوران اتحا
عنوان یک کشور در همان حال ارمنستان هم به. ها کمک مؤثري به ایران ارائه کندزمینه

  . ترکیه و جمهوري آذربایجان، به ایران نیاز حیاتی دارد محاصره شده اقتصادي توسط
 در ترکیه هايها، اقدامهمکاري در همه زمینه براي توسعهبا توجه به اراده سیاسی ایران 

سازگاري با  آذربایجان، نیاز ارمنستان به بازسازي کامل اقتصاد خود و جمهوري تقویت جهت
اي، هاي دوجانبه منطقهاقتصاد جهانی، تغییرهاي سیاسی داخلی، تمرکز بر منافع ملی و همکاري

تعریف و نقش تازه در منطقه و شوراي اروپا، همچنین نقش فزاینده گاز در آینده  لزوم ارائه
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ارمنستان، ساختن سد  در زمینه انتقال گاز ایران به .منطقه، روابط دو کشور بهبود یافته است
هاي خوبی مشترك بر روي رود ارس، فروش برق به ارمنستان، تجارت، حمل و نقل، همکاري

روابط ایران و ارمنستان همچنان پویا و در حال گسترش . گرفته است در میان دو کشور شکل
کم تا زمانی که جمهوري آذربایجان و ترکیه براي ورود ایاالت  این روند دست. می رسدنظر به

 کوشند، ارتقاترتیبات امنیتی قفقاز و حاشیه غربی دریاي خزر می متحده، ناتو و اسراییل به
سازي روابط آنکارا و ایروان حمایت  ستمداران ترکیه از عاديبسیاري از سیا. خواهد یافت

با این آشتی . هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سیاسی این روند به سود آنها است. کنند می
  . دست ترکیه براي حضور بیشتر در قفقاز در برابر ایران و روسیه بازتر خواهد شد

نیاز : موارد دانست توان ایندو کشور میبنابراین مهمترین عوامل گسترش پایدار روابط 
اروپا، همسایگی دو کشور، اقلیت ارمنی در ایران،  ژئوپلیتیک ایران به دسترسی مناسب به

ارس، مبادالت تجاري، اقتصادي و فنی و نیاز ارمنستان به واردات  برداري مشترك از رود بهره
اي در پی  گونه بهو اروپا، ایران  آمریکار با توجه به نفوذ البی قدرتمند ارمنی د. انرژي از ایران

هاي هاي قطعنامهخود و کاهش آسیب ها و منافعاستفاده از البی ارمنی در جهت سیاست
  . کشورهاي غربی علیه خود است شوراي امنیت و لوایح پارلمانی

 :کلی دالیل اهمیت ارمنستان براي ایران عبارتند از طور به

 ؛هاي ورودي و خروجی و خطوط ارتباطی ارمنستاناستفاده از راهروـ اهمیت ژئوپلیتیک، 1

  ؛ترکیه در منطقه حضور و نفوذ  ـ اهمیت استراتژیک ارمنستان براي رویارویی با توسعه2
  ؛ـ اهمیت فرهنگی با توجه به حضور اقلیت ارمنی در ایران3
قابل اسالم و مسیحیت کردن توطئه تـ اهمیت تبلیغاتی همکاري سازنده دو کشور براي خنثی4

  ؛کردن تبلیغات غرب در مورد ترویج بنیادگرایی افراطی توسط ایرانو نیز خنثی
   ؛برداري سیاسی و اقتصادي از البی قدرتمند ارامنهـ اهمیت سیاسی امکان بهره5
  ؛هایی مانند انرژي ـ اهمیت اقتصادي بازار ارمنستان در بخش 6
اي حضور در منطقه قفقاز و جلوگیري از گسترش برداري سیاسی و امنیتی برـ بهره7

باغ به داخل ایران، ایجاد توازن قوا در تحوالت منطقه، روابط هایی مانند بحران قره بحران
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 Gysari(اي از جمله مسایل انتقال انرژيجمهوري آذربایجان و ارمنستان و معادالت منطقه

and Goodarzi, 2008-2009: 134(.  
باغ مسائل ژئوپلیتیک در سیاست خارجی خارجی ایران در برابر منازعه قرهدر مورد سیاست 
اي پرتنش است که در پی فروپاشی اتحاد شوروي به عرصه قفقاز منطقه. ایران بسیار نقش دارد

تالش اولیه سیاست خارجی ایران در این منطقه، . رقابت ایران و ترکیه براي نفوذ بیشتر تبدیل شد
گرایانه  ایران تالش کرده در قفقاز بسیار عمل. یی از انزواي تحمیلی آمریکا بودنفوذ در آن و رها

مجموعه این عوامل و  ).Javadiarjmand and kikhosro Dolatyari, 2012: 201(رفتار کند
ها علیه ایران تحریم تأثیراهمیت ایران براي ارمنستان، سبب شد اعتراض نخست وزیر ارمنستان به 

ارمنستان . ویژه در حوزه صادرات را در پی داشته باشدبه 2012نوامبر  26نستان در بر اقتصاد ارم
   ).Panarmenian, 26/11/2012(آورد شمار میایران را دروازه صادرات به خاورمیانه به

  گیري تحلیل و نتیجه -5
 تأثیرویژه در دوره حزب عدالت و توسعه و ارمنستان، به –هدف این نوشتار بررسی روابط ترکیه 

براي رسیدن به این هدف روابط . ارمنستان بود –روند بهبود روابط دو کشور در روابط ایران 
هاي سیاست خارجی ارمنستان مورد بررسی قرار ارمنستان و اولویت –ارمنستان، ایران  –ترکیه 

ي بر روابط تأثیرارمنستان  –آیا بهبود روابط ترکیه : گرفت تا به این سوال پاسخ داده شود که
. گرایی والتز استفاده شدارمنستان دارد؟ براي تحلیل آنچه گفته شد از نظریه نوواقع –ایران 

با اینکه والتز معتقد بود نظریه : ار بگیرد این است کهاي که در این زمینه باید مورد توجه قر نکته
سیاست خارجی از اندیشه و آراي او براي تحلیل سیاست خارجی یک کشور قابل اقتباس 

گرایان از این رویکرد براي تحلیلی روابط کشورها و و نوواقع نیست، اما بیشتر طرفداران والتزي
–مقاله این بود که بهبود روابط ترکیه فرضیه. یندجونیز تبیین سیاست خارجی کشورها بهره می

براي ارزیابی درستی یا نادرستی آن . ارمنستان نداشته است –منفی بر روابط ایران تأثیرارمنستان 
  . دوجانبه آنها را مورد بررسی قرار داد اي روابطهاي ریشهنیز روند و علت

ارمنستان در هیچ مورد  -ارمنستان و ترکیه -توان گفت روابط ایرانبندي میعنوان جمعبه
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حضور ایران و ترکیه در این  در واقع. استراتژیک یا حیاتی در تضاد با یکدیگر قرار ندارد
مین منافع أناشی از احساس تهدید باشد، براي گسترش نفوذ و در جهت ت اینکهمنطقه بیش از 

یشتر بعد دیپلماتیک و سیاسی داشته بهبود روابط ترکیه با ارمنستان ب. ملی گسترش یافته است
بست قرار روابط دوجانبه دو کشور که تاریخی است، در بن مسألهاست و هنوز هم مهمترین 

امنیتی  -اي تاریخی ابعاد سیاسیمسألهها سبب شده است، گذشت زمان در طول سال. دارد
تحوالت در  روند. یل شوداي هویتی تبدمسألهگرفته، چنان مورد توجه قرار بگیرد که به  خود به

 ارمنستان-آذربایجان جمهوري مناقشه و ارمنستان-ترکیه روابط دهدمی نشان قفقاز جنوبی
 مربوط بدون و ایروان، آنکارا روابط سازيعادي .است یکدیگر از شدنجدا حال در تدریج  هب

ر د ايگونهبه ارامنه عامپذیرش قتل شرط حذف برابر در ،باغ قره منازعه با آن کردن
 کوشدمی آنکارا هرچند. قرار گرفته است مورد توافق ارمنستان و ترکیه هاي مقام وگوهاي گفت
 مسأله این مدیریت اما یابد، دست کشور دو روابط سازيبه عادي ایروان، به امتیاز دادن بدون
 دو به ترکیه - ارمنستان روابط سازيعادي مسأله زدنگره روشن است. است دشوار بسیار
. کرد خواهد تبدیل سراب به را اهداف این تحقق ،باغ قره بحران نیز و ارامنه کشینسل مسأله

 ارمنستان با مناسبات بهبود دشواري براي بسیار وضعیت در را ترکیه دولتمردان رویکرد این
مسئولیت  تواند می که کشی،نسل ییدأت مورد در ارامنه دادن امتیاز به بدون که است داده قرار
 باغ راضی نگهقره مسأله مورد را در هاآذري ،باشد داشته پی در کشور این براي را المللیبین

  .دارند
 مثبتی تأثیرگونه هیچ گذشته، سال 18 در کشور دو مرزهاي بودنبسته که است آن واقعیت

 هاي نگرانی افزایش شدن این مناقشه،ترپیچیده موجب تنها و است نداشته باغ قره مسأله حل بر
 براي مطلوبی پیامد روند این .است شده و ایران روسیه به آن بیشتر نزدیکی و ارمنستان امنیتی
منافع  از ايمجموعه رو این از. آیدنمی شمار به غربی براي کشورهاي ترکالن سطح در و آنکارا
 هدف زیر با که ها روس سوي ازتر  هپیچید بازي یک در غربی، کشورهاي و ارمنستان ترکیه،

 آنکارا -روابط ایروان گیرد، در مورد بهبودمی صورتگرجستان غربگراي  فشار قراردادن دولت

هاي مختلف، اگر هاي متقابل ایران و ارمنستان در زمینهبا توجه به نیاز. رسیده است نتیجه به
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 .است بینانهذارد، غیرواقعگ منفی بر روابط با ایران می تأثیرگفته شود روابط ارمنستان با ترکیه 
 يها پویش از دقیق شناخت و درك مهم است، ایرانی سیاستگذاران براي میان این در آنچه

 فرآیند در کشور منافع مینأت و قفقاز جنوبی اقتصادي امنیتی و سیاسی، معادالت در جدید

بهبود روابط ترکیه با ارمنستان پیش  .است منطقه این در سنتی موازنه قدرت تدریجی دگرگونی
هاي تاریخی به از هر چیز نیازمند اعتمادسازي در میان دو کشور است که با توجه به جنبه

ها نیز حاکی از شکست سیاست داوود اوغلو براي حل بیشتر ارزیابی. آسانی ممکن نخواهد بود
 . منازعه با ارمنستان است

 -چندانی در روابط ایران تأثیرارمنستان  –بط ترکیهدهد بهبود رواها نشان میواقعیت
توان نخستین آن را می. دالیل مختلفی در این زمینه قابل اشاره است. ارمنستان نداشته است

هایش تالش ارمنستان براي حفظ موازنه در روابط با کشورهاي دیگر و استفاده از همه موقعیت
از . توان دیدتلف سیاست خارجی ارمنستان میتالش براي حفظ توازن را در ابعاد مخ. است

میلیون دالر بوده  200اند که معادل نظر اقتصادي ایران و ترکیه حجم تجاري برابري را داشته
در . دلیل عضویت در ناتو داشته است از نظر امنیتی ارمنستان تمایل بیشتري به ترکیه به. است

آوردن امتیازهایی از ارمنستان هستند، اما دستترکیه در پی به مورد انرژي، هر دو کشور ایران
المللی، آنچه که والتز شرایط محدودکننده و ناشی اي و بیندلیل شرایط منطقهروشن است که به

  .کندداند، خواسته یا ناخواسته، دو کشور را از حوزه رقابت با یکدیگر خارج میاز ساختار می

  قدردانی -6
بخشی از نتایج یک طرح پژوهشی است که در دانشگاه تهران، با استفاده از اعتبار  حاضر مقاله

نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران که . پژوهشی مجري طرح، اجرا شده است
    .ندنک قدردانی میاجراي این طرح پژوهشی را مورد حمایت قرار داده است، 
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