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یده چک
خـارجی ایـن   یالدي، سیاسـت مـ 2002در ترکیه در سال "عدالت و توسعه"با به قدرت رسیدن حزب

ترکیـه قبـل از   خـارجی سیاسـت . اي دستخوش تغییـرات جـدي شـد   منطقهاي و فراکشور در روابط منطقه
هـاي  اسـت این کشور بخـش عمـده سی  وبعدي بود گرا و تکخارجی به مراتب غربیک سیاست2002

. اروپا شـکل داده بـود  اتحادیه متحده آمریکا و عضویت درجهت رابطه با غرب به ویژه ایاالتخود را در
بعـدي تبـدیل بـه    خارجی ترکیه از یک سیاست تکتوسعه، سیاستوآمدن دولت عدالتکار اما با روي

یکـی از ابعـاد   . نی و جهـانی شـد  محور در محـیط پیرامـو  گرا و منافعبعدي، عملخارجی چندیک سیاست
خارجیِ متحول شده، توجه به مناطق پیرامـونی و کشـورهاي همسـایه بـه منظـور افـزایش       مهم این سیاست

ایـن مقالـه در صـدد اسـت بـا روشـی       . باشـد جنوبی مینقش و جایگاه ترکیه در این مناطق از جمله قفقاز 
یـه در قفقـاز و تقابـل منـافع آن بـا دو کشـور       خـارجی ترک هاي سیاسـت توصیفی و تحلیلی به بررسی جنبه

هاي ترکیـه در ایـن منطقـه    سیاست. قدرتمند ایران و روسیه در این منطقه از منظر جغرافیاي سیاسی بپردازد
سـئوال  . اي ایران و روسـیه شـده اسـت   در تقابل با منافع ایران و روسیه می باشد و سبب تحدید منافع منطقه

هاي قفقازي ترکیه چه تأثیراتی بر منافع ایران و روسیه گذاشته اسـت کـه   استاصلی مقاله این است که سی
مقالـه حاضـر نیـز ایـن اسـت کـه،       فرضـیه ها در قفقاز شده است؟ وجود آمدن تقابل منافع میان آنسبب به
فع اي ایران و روسـیه و تحدیـد منـا   هاي ترکیه در قفقاز، به دلیل تأثیرگذاري مستقیم بر منافع منطقهسیاست

.   آنها، سبب به وجود آمدن تقابل منافع میان ترکیه با ایران و روسیه در قفقاز جنوبی شده است
خـارجی،  قفقاز جنوبی، حـزب عـدالت وتوسـعه ترکیـه، سیاسـت     : واژگان کلیدي
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مقدمه
سـیاه و  غربـی روسـیه اسـت کـه از غـرب بـه دریـاي       اي کوهسـتانی در جنـوب  قفقاز منطقـه 

مـانیچ روسـیه و از جنـوب بـه     -آزوف، از شرق به دریاي خزر و از شمال به اراضی پست کومـا  
هاي گذشته ایـن  طی قرن). 43: 1384کاظمی، (شود غربی به ترکیه محدود میایران و از جنوب

هـا و  تاستراتژیکی کـه داشـته و دارد، محلـی بـراي رقابـ     پلیتیکی و ژئومنطقه به دلیل اهمیت ژئو
، انگلسـتان و حتـی   )امـروزي ترکیـه (هاي بزرگ از جمله ایران، روسیه ، عثمـانی منازعات قدرت

است، اما پس از فروپاشی اتحاد جمـاهیر شـوروي، معـادالت امنیتـی و نظـام      امروزه آمریکا بوده 
جنـوبی صـحنه  طـوري کـه امـروزه قفقـاز     بـه . شـد تحوالت اساسیقدرت در قفقاز جنوبی دچار 

امـروزه در ایـن   . اسـت اي شـده  اي و فرامنطقـه هـاي منطقـه  هاي فراوان قـدرت کشمکشورقابت
نخست، رقابت و برخورد منافع . بندي کردتوان طبقهپنج نوع رقابت و برخورد منافع را میمنطقه

ر آمریکا و روسیه که مهمترین رقابت و برخورد منـافع امنیتـی و اقتصـادي بـه شـما     متحدهایاالت
دوم، رقابـت و برخـورد منـافع روسـیه و ترکیـه، سـوم، رقابـت و برخـورد منـافع ایـران و           . آیدمی

و پـنجم، رقابــت و  آمریکـا، غـرب و اسـرائیل، چهــارم، رقابـت و برخـورد منـافع ایــران و ترکیـه       
.                شودبرخورد منافع آمریکا و چین که بیشتر در موارد اقتصادي و انرژي خالصه می

باشد که به دالیل سیاسـی، اقتصـادي و   از جمله بازیگران فعال در این منطقه کشور ترکیه می
اخیـر  ترکیـه طـی یـک دهـه    . کند که نفوذ خود را در قفقاز گسـترش دهـد  ژئوپلیتیکی تالش می

کار آمدن حزب عدالت و توسـعه، بـه یکـی از بـازیگران مهـم در منـاطق       مخصوصاً پس از روي
پیرامــونی خــود از جملــه، قفقــاز جنــوبی، آســیاي مرکــزي و خاورمیانــه تبــدیل شــده اســت و در 

جـایی کـه   از آن. شـود گـذار محسـوب مـی   تحوالت جدید در این مناطق از جمله بازیگران تأثیر
جنـوبی  روسیه نیز جزء بازیگران و همسایگان اصـلی  قفقـاز   ایران و فدراسیونمی اسالجمهوري 

اي خـاص خـود را دنبـال    هـا اهـداف و منـافع منطقـه    شوند و هرکدام از ایـن کشـور  محسوب می
آن گـویی بـه  صـدد پاسـخ  کنند، پرسش اساسی که در این زمینه مطـرح اسـت و ایـن مقالـه در    می

اي ایـران و  ارجی ترکیه در قفقاز جنوبی چه تأثیراتی بر منافع منطقهخاست، این است که سیاست
ها شده است؟ دیدگاه اصلی کـه  است که سبب به وجود آمدن این تقابل میان آنروسیه گذاشته 

نگـرد و مخـالف   خود می"خلوتحیاط"در این خصوص آن است که روسیه به منطقه به عنوان 
باشـد، بـه همـین دلیـل از نگـاه      این حیاط خلـوت مـی  اي درقهاي و فرامنطحضور بازیگران منطقه

لذا روسیه . کنداي روسیه را با خطر مواجه میروسیه، ترکیه جزء بازیگرانی است که منافع منطقه
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اسـالمی  از طـرف دیگـر، جمهـوري   . دانـد جنوبی را تهدیدي علیه خود مـی نفوذ ترکیه در قفقاز 
هنگی و تاریخی که با منطقه دارد و همچنـین بـه دالیـل سیاسـی و     هاي فرایران نیز به لحاظ پیوند

به همین دلیـل، ایـران نیـز    . اقتصادي در تالش است نقش خود را در منطقه حفظ و گسترش دهد
بیند و آن را مانعی در برابر تحقـق اهـداف   نفوذ ترکیه را در منطقه به عنوان یک کشور رقیب می

به سئوال فوق این مقالـه بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه؛        گوییدر جهت پاسخ. انگاردخود می
اي ایران هاي اخیر، به دلیل تأثیرگذاري مستقیم بر منافع منطقههاي قفقازي ترکیه در سالسیاست

وجود آمدن تقابل منافع میان ترکیـه بـا ایـران و روسـیه در     و روسیه و تحدید منافع آنها، سبب به
اله با کاربست چارچوب نظري ژئوپلیتیـک و بـا اسـتفاده از روش    این مق. قفقاز جنوبی شده است

هاي سیاست خارجی ترکیه را در دوران دولت عدالت و توسـعه  تحلیلی در ابتدا جنبه–توصیفی 
گیـرد و در  بعد منافع ترکیه در منطقه مورد بحث قـرار مـی  دهد و در مرحلهمورد بررسی قرار می

گیـري بحـث   شود و نتیجهجنوبی بررسی مییران و روسیه در قفقاز آخر نیز تقابل منافع ترکیه با ا
.                                                                                                                            گرددارائه می

چارچوب مفهومی
نظریه ژئوپلیتیک است؛ که بـه بررسـی ارتبـاط    المللیکی از رویکردهاي سنتی در روابط بین

هاي جغرافیایی قدرت ملـی و میـزان امکـان    انسان با طبیعت، ارتباط قدرت ملی و جغرافیا یا ریشه
دهقانی فیروزآبـادي،  (پردازد محیطی در جهت رفع نیازهاي انسانی و ملی میتغییر عوامل زیست

1389 :31.(
میالدي و متأثر از تحـوالت اروپـا در آن   19اواخر قرن ژئوپلیتیک در ماهیت جدید خود از

تحوالت سیاسی منجر بـه وقـوع جنـگ جهـانی اول و بـه خصـوص تمایـل        . دوران شکل گرفت
ــه   ــرهم زدن وضــع موجــود جهــان و ب ــه ب ــا حــداقل  دســتآلمــان ب آوردن مســتملکات جدیــد ی

د داروینیسـم اجتمـاعی کـه    شده و همچنین تفکراتی ماننهاي از دست داده گیري سرزمینپسباز
هـا بـه تبعیـت از قواعـد حـاکم بـر طبیعـت بـه         طلبی انسان و در مرحله بعد دولتگر قدرتتوجیه

گیــري ژئوپلیتیــک مطــرح عنــوان یــک روال منطقــی بودنــد، بــه عنــوان مهمتــرین عوامــل شــکل
).11-1375:13کریمی پور، (گردیدند 

کنند؛ کـه شـامل دوران کالسـیک    ه تقسیم میدوران حیات ژئوپلیتیک را معموالً به سه دور
1970از پایـان جنـگ جهـانی دوم تـا دهـه      (، دوران افول )تا پایان جنگ جهانی دوم19از قرن (
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دیـدگاه کالسـیک ژئوپلیتیــک منشـأ قــدرت    ). بـه بعــد 1970از ســال ( و دوران احیـاء  ) مـیالدي 
. دانـد و فضاهاي جغرافیـایی مـی  هاها و افزایش آن را صرفاً در تصرف و تسلط بر سرزمیندولت

. که هرچه اقتدار و نفوذ فیزیکی در یک فضا بیشتر باشد، قدرت دولت بیشتر خواهد بودطوريبه
. هاسـت از این رو در این دوره تأکید بیشتر بر روي نیروي نظامی و تأثیر آن بـر تصـرف سـرزمین   

سـال پـس از   40بـراي مـدت   . شـند بااین دوره از حیات ژئوپلیتیـک مـی  هاسوفر و کلین، نماینده
جنگ جهانی دوم، ژئوپلیتیـک بـه عنـوان یـک اصـطالح و روش تحلیـل بـا افـول مواجـه شـد و           

احیـاي تفکـرات   . افروزي بودمنسوخ گردید و علت آن نیز عمدتاً مربوط به انتساب آن به جنگ
ر سیاسـی و اقتصـادي   دیـد؛ کـه ناشـی از جـو متغیـ     70هاي ژئوپلیتیکی را باید پس از دههو نوشته

گرایـی در جهـان سـوم،    قطبی آمریکا و شوروي، بروز ملـی بینی دوجهان. المللی آن زمان بودبین
خارجی آمریکا، رشد قدرت نظـامی شـوروي   سیاست مهار شوروي در مرزهاي خود در سیاست

اي، سـته نمایی در خارج از سرزمین اوراسـیا، تهدیـدهاي ه  در دریا و توانایی آن کشور در قدرت
اي در اوراسیا، افزایش قیمت انرژي و ظهور اوپک تغییراتی اساسـی بودنـد کـه    هاي منطقهبحران

تحلیـل  گران و سیاستمداران را در نحـوه الملل در حال وقوع بود و واکنش تحلیلدر سیاست بین
).                8: 1381افشردي، (هاي جهانی به دنبال داشت و تدوین نظام قدرت

براي مثـال پرسـکات در تعریفـی از    . در دوره جدید تعاریف متنوعی از ژئوپلیتیک ارائه شد
یش المللـی بـیش از پـ   امـروزه نقـش عوامـل جغرافیـایی در سیاسـت بـین      «: نویسـد ژئوپلیتیک مـی 

مشخص شده است و اهمیت نقش عوامل جغرافیایی، در مطالعاتی درباره جنگ، مسـائل مـرزي،   
طلبی، استراتژي جهانی، ارزیابی قدرت و اتحادها به خـوبی  هاي تجزیهاختالفات تجاري، نهضت

).14: 1358میرحیدر، (نشان داده شده است 
. دانـد امل جغرافیایی بر یک سیاسـت مـی  اهللا عزّتی نیز ژئوپلیتیک را نتایج و تأثیرات عوعزّت

شـود  به عبارت دیگر در ژئوپلیتیک نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاسـت ملـل بررسـی مـی    
مـدنظر ماسـت،   تـر کـه در ایـن مقالـه     نیا در تعریفـی کامـل  در نهایت حافظ). 8: 1381افشردي، (

داندکـه بـر   المللی مـی گروه بیناي از سوي دولت یا سازمان یا استراتژي ژئوپلیتیکی را خط مشی
باشـند  خـارجی مـی  هاي فضایی و جغرافیایی اتخاذ شده است و عمدتاً در حیطه سیاسـت پایه جنبه

).                                                                                               71-89: 1379حافظ نیا، (
از به خاطر موقعیتش داراي اهمیـت ژئـوپلیتیکی و ژئواسـتراتژیکی بـوده     جنوبی از دیربقفقاز

هـاي بـزرگ بـوده    هاي سیاسی و اقتصادي میـان قـدرت  است و درطول تاریخ محلی براي رقابت
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انــرژي در ایـن منطقــه و دریــاي  امــروزه نیـز پــس از فروپاشـی شــوروي و کشــف ذخـایر   . اسـت 
این منطقه امروزه به سه جمهـوري  . ب افزوده شده استمراتمازندران بر اهمیت ژئوپلیتیکی آن به

.          هاي آذربایجان، ارمنستان وگرجستان تقسیم شده استمستقل به نام
اي اي و فرامنطقـه هاي منطقـه جنوبی را براي قدرتهاي ژئوپلیتیکی که قفقاز از جمله ویژگی

زبانی، محصور بودن درخشکی و عدم توان به تنوع قومی ونظیر ترکیه با اهمیت کرده است، می
آزاد، موقعیت ارتباطی این منطقه بـا دنیـاي پیرامـونی خـود در طـول تـاریخ و       دسترسی به آبهاي

خشکی سبب شده اسـت کـه توسـعه    محصور بودن در. خطوط لوله انتقال منابع انرژي اشاره کرد
در گرو دسترسی آنان هاي بدون ساحل و محصور در خشکی عمدتاًاقتصادي و اجتماعی کشور

در منطقـه  . هاي مجاور باشـد به دریاهاي آزاد از طریق خطوط مواصالت زمینی و ترانزیتی کشور
بایجـان و ارمنسـتان   هـاي آزاد را دارد و آذر جنوبی تنها گرجستان توانایی دسترسی بـه آب قفقاز 

در این زمینـه ترکیـه   . هستندمند همسایگانی مثل ایران و ترکیه آزاد نیازهايبراي دسترسی به آب
از لحاظ . نسبی خود داردبرداري بیشتر از این مزیت صدد بهرهبا گسترش نفوذ خود در منطقه در

جنوبی باید گفت که قفقاز داراي موقعیت ژئوپلیتیکی مخصوص به خـود  موقعیت ارتباطی قفقاز 
ن همکاري واحد دیگـر  به طوري که هریک از واحدهاي سیاسی منطقه بدون وجود و بود. است

در شکل زیر موقعیـت ارتبـاطی قفقـاز    . تواند مسائل و مشکالت خود را مرتفع نمایدبه سختی می
.                                                                                                                  با دنیاي پیرامون خود نشان داده شده است
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- روسـیه (جنـوبی  -محـور اصـلی ارتبـاطی شـمالی     شـود دو طور که در شـکل مشـاهده مـی   همان
اکنـون بـا   . از اهمیت بـاالیی برخـوردار هسـتند   ) اروپا- ترکیه - آمریکا(غربی - و شرقی)ایران- قفقاز

دو مسـیر ذکـر   وجود چند سال رقابت میان این دو محور، قفقاز همچنان در کشـمکش میـان طراحـان    
هـدف غـرب از احـداث    . شده در تالطم است و شاید تا چند سال آینده نیز در چنـین وضـعیتی بمانـد   

این محور در درجه اول سیاسی یعنی مهار ایـران و روسـیه و در درجـه دوم عالیـق اقتصـادي بـه ویـژه        
ین دلیـل ترکیـه در   بـه همـ  ). 66: 1381افشـردي،  (باشد برخورداري از منابع غنی نفت و گاز منطقه می

پلیتیکـی منطقـه کـه    هـاي ژئـو  یکی دیگر از مهمترین ویژگـی . خط مقدم اجراي این سیاست قرار دارد
در این منطقـه و بحـث انتقـال آن    پس از فروپاشی شوروي اهمیت زیادي پیدا کرد، وجود منابع انرژي

آرام و خفتـه ژئـوپلیتیکی   اي که تـا چنـدین سـال پـیش از منـاطق     باشد؛ منطقهاز طریق خطوط لوله می
با کشف منابع انرژي فعال شـده و کشـور   ) پس از فروپاشی شوروي تاکنون(شد، امروزه محسوب می

هاي واقع در آن به تدریج از انزواي جغرافیایی خارج شده و به دنبال ایفـاي نقشـی در خـور توجـه در     
قال انرژي خود نیازمند کشـورهاي مجـاور   ها براي انتلذا این کشور. المللی هستنداي و بینعرصه منطقه

هـاي واردکننـده انـرژي    در محور غرب ترکیه کـه خـود جـزء کشـور    . خود نظیر ترکیه یا ایران هستند
هـاي آمریکـا و غـرب    شود، پس از روي کار آمدن دولت عـدالت و توسـعه بـا حمایـت    محسوب می

ترکیـه در سـال   . باشـد نـرژي مـی  سـازي خطـوط لولـه انتقـال ا    صدد گسترش نفوذ به منطقه و ترکیدر
قرارداد احداث اولین خط لولـه انتقـال نفـت را از بـاکو بـه تفلـیس و جیهـان بـه امضـا برسـاند و           1999

).   73: 1381افشردي، (تبدیل به رقیب روسیه در این زمینه شود 

خارجی ترکیه در قفقاز جنوبیسیاست
ات و تحـوالت فراوانـی در روابـط    هـاي اخیـر بـا تغییـر    خـارجی ترکیـه در طـی سـال    سیاست

اي مواجه بوده است که سیاسـت ایـن کشـور در رابطـه بـا قفقـاز نیـز از ایـن         اي و فرامنطقهمنطقه
هـاي ترکیـه در سیاسـت   که قفقـاز جنـوبی یکـی از اولویـت    به طوري. قاعده مستثنی نبوده است

ترکیـه از زمـان روي   خـارجی  در ادامه به طور مجزا اصول و اهداف سیاسـت . خارجی بوده است
.کار آمدن دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی مورد برسی قرار خواهد گرفت

)در زمان دولت عدالت و توسعه(خارجی ترکیه اصول سیاست
هاي اخیـر بـا روي کـار آمـدن حـزب عـدالت و توسـعه در سیاسـت داخلـی و          ترکیه در سال

گـرا و  تا قبل از این سیاست غرب. رده استخارجی خودش تغییر و تحوالت زیادي به وجود آو
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تک بعدي در دستگاه دیپلماسی این کشور سایه افکنده بود و ترکیـه منـافع خـود را در رابطـه بـا      
، سیاسـت اما با روي کار آمدن دولـت جدیـد  . کردغرب و عضویت در اتحادیه اروپا تعریف می

د بعدي شد و این دولت توانست گرا و چنخارجی واقعخارجی این کشور تبدیل به یک سیاست
. اي کنـد الملـل تبـدیل بـه یـک قـدرت منطقـه      ترکیه را از یک کشور نسبتاً ضعیف در روابط بین

هـا و منـاطق مختلـف    که امروزه شاهد گسترده شدن نفوذ و منافع ایـن کشـور در عرصـه   طوريبه
و انتقـال آن و گسـترش   ترکیه امروز در زمینه بیداري اسـالمی، خاورمیانـه، انـرژي    . جهان هستیم

.ریزي داردنفوذ به آسیاي مرکزي و قفقاز براي خود برنامه
هاي رهبـران حـزب عـدالت و    گاهها و دیدخارجی جدید ترکیه را باید در اندیشهاصول سیاست

اغلـو در دانشـگاه تـدریس    ، زمـانی کـه داود  1994در سـال . توسعه مخصوصاً شخص داود اغلو دید
کنـد کـه   او درایـن کتـاب ادعـا مـی    . را نوشـت "گونی تمدنی و جهان اسالمدگر"کرد، کتاب می

بنـدي شـده اسـت و اگرچـه مسـلمانان ممکـن اسـت از نظـر         هاي ارزشی تقسـیم اساس نظامجهان بر
ماننـد و در نهایـت بـه    اقتصادي و فناوري از غرب عقب باشند، ولی از نظـر اخالقـی برتـر بـاقی مـی     

ایـن اتحـاد در ابتـدا از    . گوید امت اسالمی باید متحد شونداو می. وندشتبدیل میکننده تمدن تعیین
دهـد کـه مرحلـه آغـازین بـراي همگرایـی اقتصـادي بـین همـه          اي رخ مـی طریق همگرایـی منطقـه  
). 33Jenkinz, 2010 :(کشورهاي مسلمان است

Strategic"راهبـردي دومین کتاب خود را با عنـوان عمـق  2001داوداغلو در سال Depth"  منتشـر
در این کتاب او برخالف کتاب قبلی خود، بحث از هویـت اسـالمی ترکیـه را کـاهش داده و     . کندمی

. نامـد، تمرکـز کـرده اسـت    خـارجی پیشـین ترکیـه مـی    توازن در سیاسـت به جاي آن بر آنچه که عدم
میانـه و شـمال   اورکند که، ترکیه بـه طـور گسـترده منـاطقی از قبیـل خـ      داوداغلو در این کتاب ادعا می

کند کـه، ترکیـه نبایـد خـود     او توصیه می. آفریقا و همچنین مناطق پیرامونی خود را نادیده گرفته است
بعـدي بـه غـرب ببینـد بلکـه بایـد خـود را در مرکـز حـوزه نفـوذ           را در جبهه شرقی اروپا و با نگاه تک
وابـط نزدیـک برقـرار کنـد     هـایی کـه در مجـاورتش قـرار دارد ر    مخصوص به خود ببینـد و بـا کشـور   

)2010: 35Jenkins, .(     محورهاي اصلی مورد نظر داود اغلو که در عمـق راهبـردي مطـرح شـده و
:براي عمل به دولت مردان ترکیه توصیه می شود به شرح زیر است

تعدیل اختالفات با همسایگان)الف
محاصـره شـده اسـت را    ترکیه باید این مفروض قدیمی خود را مبتنی بر اینکه توسط دشمنان 

البته همگرایـی بـا اروپـا نیـز همچنـان در      . رها کند و روابط خوبی با همسایگان خود برقرار سازد
). 1391:41عزیزي،وعطایی، شکاري (ها قراردارد مهمترین فعالیتزمره 
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خارجی چند بعديسیاست) ب
خـارجی خـودش را تنظـیم    اسـت اغلو معتقد است که ترکیه بر اساس منافع خود باید سیداود

خارجی ایستا را کـه  او سیاست. کند و باید منافع خودش را در مناطق مختلف جهان جستجو کند
هاي ترکیه در نظـم نـوین جهـانی    فقط متکی به یک پارامتر باشد را موجب محدود شدن فرصت

گی خـود نقـش   خارجی خودش را متنـوع سـازد و در همسـای   بنابراین ترکیه باید سیاست. داندمی
همچنین باید روابـط راهبـردي جدیـدي بـا اتحادیـه      . هاي متعارض ایفا کندمیانجی را میان دولت

اروپا و فدراسیون روسـیه بـر قـرار سـازد و در عـین حـال هـیچ یـک از ایـن روابـط نبایـد باعـث             
).    41:1391و عزیزي،شکاري عطایی،(ي بدیل شود محرومیت ترکیه از گزینه

ن دیپلماتیک جدیدیک زبا) ج
اغلو برجایگاه منحصر به فرد ترکیـه بـه عنـوان پلـی میـان شـرق و غـرب و همچنـین بـر          داود

کنـد  در این چارچوب داود اغلو بر اهمیت ایـن موضـوع تأکیـد مـی    . کندمرکزیت آن تأکید می
ه ها باشـد و درعـوض او طالـب وارد شـدن جامعـ     که دیپلماسی نباید اختصاصاً در دست دیپلمات

). 1391:41عطایی، شکاري و عزیزي،(خارجی است سیاستدانشگاهی در فرآیند 
خارجیایجاد توازن درسیاست)د

جانبـه را بـا   جانبـه و چنـد  خـارجی ترکیـه بایـد روابـط دو    گذاري در سیاسـت براي بهبود تأثیر
هـا  هاي این کشـور هاي مکرر با رهبران و از پایتختاز جمله دیدار. هاي منطقه توسعه دهدکشور

). Kaya, 2009:76(هاي همسایه و همچنین میزبانی ترکیه از مقامات رده باالي کشور
اي از حرکـات و روابـط دو جانبـه    خارجی، مجموعهعالوه بر این، از دید داود اغلو، سیاست

هـم در  هـایی اسـت کـه یکـدیگر را تقویـت و بـا      اي از فرآینـد بلکـه بـه عنـوان مجموعـه    . نیست
کند که براي تدوین یک دورنماي پایـدار راهبـردي، نیـاز اسـت کـه عمـق       او بیان می. اندتباطار

تاریخی را در نظر آوریم؛ این کار ارزیابی صحیحی از ارتباطات بین گذشته، حال و آینده بـه مـا   
روابـط  هـاي پیچیـده   همچنـین بایـد عمـق جغرافیـایی را در نظـر بگیـریم کـه بـه پـویش         . دهدمی
). Oniz &Yilmaz, 2009: 9(اي و جهانی مرتبط است لل و عوامل داخلی، منطقهالمبین

خـارجی ترکیـه در دوران حـزب عـدالت و توسـعه شـامل پـنج        به طور کلی اصـول سیاسـت  
: باشدمشخصه اصلی می

بعدي و متوازن  خارجی چندسیاست. 1
خـش انـرژي و انتقـال خطـوط     ویژه در بمنافع اقتصادي و فعال شدن دیپلماسی اقتصادي به. 2

لوله از خاك ترکیه  
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قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی . 3
ایفاي نقش نیابتی غرب در شرایط متحول سیاسی و راهبردي منطقه خاورمیانه . 4
هاي آمریکا و متحدان غربی آن نسبت بـه  ایجاد توازن ظریف و مدیریت شده میان دغدغه. 5

ر با رژیم صیهونیستی در منطقهاسرائیل با کشورهاي اسالمی درگی

)در زمان دولت عدالت و توسعه(جنوبی ترکیه در قفقازخارجی اهداف سیاست
تـوان بـه دو بخـش اهـداف     خارجی ترکیه در قفقاز را به طور کلـی مـی  اهداف سیاست

: امنیتی و اهداف اقتصادي تقسیم کرد-سیاسی

امنیتی-اهداف سیاسی
ر منطقه و یافتن جایگاهی مناسب گسترش نفوذ د) الف

ــلی سیاســت  ــداف اص ــد   یکــی از اه ــدالت و توســعه، چن ــه در دوران حــزب ع ــارجی ترکی خ
یکـی از منـاطقی کـه در ایـن     . باشـد الملل و توجه به مناطق پیرامـونی مـی  گرایی در روابط بینجانبه

ایـن رو ترکیـه تـالش    از. زمان براي مقامات ترکیه اهمیت داشت منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز بود
براي رسیدن به این هدف آذربایجـان بـه عنـوان    . نمود تا نفوذ خود را در این مناطق افزایش دهدمی

هاي مشـترك فرهنگـی و زبـانی میـان دو     زمینه. کلید دست یافتن ترکیه به این منطقه و منافع آن بود
ر جهت توسـعه نفـوذ در منطقـه    کشور ترکیه و آذربایجان عامل تسریع کننده و مهمی براي ترکیه د

امـروزه روابـط   . از همین رو ترکیه روابط مستحکمی را با این کشـور برقـرار کـرد   . شدمحسوب می
). kaya, 2009:79(باکو، روابط پایدار و رو به گسترشی است–آنکارا

استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی ) ب
"خارجی بیش از هرچیز بسـتگی بـه میـزان    سیاستمیزان استفاده از قدرت سخت یا نرم، در 

خارجی بیشتر امنیتـی شـوند، اسـتفاده از    هرچه مسائل در حوزه سیاست. مسائل دارد"امنیتی شدن
خـارجی کمتـر امنیتـی    شود و برعکس، هرچـه مسـائل در حـوزه سیاسـت    قدرت سخت بیشتر می

اي کـه  به عالوه، تفـاوت عمـده  . ندشوشوند، استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی بیشتر می
شـود کـه بـر رفتـار     ناشـی مـی  "منطـق عمـل  "بین این دو نوع قدرت وجود دارد از وجود نـوعی  

اگر یک منطق عمل ابزاري حاکم باشد، یعنی اگـر هـدف   . حکم فرماست) هادولت(کارگزاران 



)42پیاپی (94بهار، 12شماره ،سومسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه46

کننـده  کننـده یـا اغنـا   هـاي اجبـار  فایده از طریق راهبـرد –هزینه مجبور کردن دیگران بر محاسبه 
ت و اگر هدف اطمینان از ایـن باشـد کـه دیگـران بـه      `توان از قدرت سخت سخن گفباشد می

توان از وجـود  کنند، میطور خودکار بر پایه قدرت جذب دیگري، از دولت قدرتمند پیروي می
. Oguzlu, 2007):81(قدرت نرم سخن به میان آورد 

سازي سیاسـی خـوبی کـه شـکل گرفتـه      سازي و الگوند مدرندر ترکیه با توجه به اینکه فرآی
سازي به نحوي این الگو. است، از جنبه خارجی نتایج خوبی براي این کشور به دنبال داشته است

امروزه توانسته از ترکیه به عنوان کشوري دمکراتیک و در حال توسعه شتابان بسازد و در عرصـه  
اي فراوانی را براي این کشـور چـه در قفقـاز و چـه در     هقدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی، ظرفیت

.                                                                                                    خاورمیانه سایر نقاط فراهم آورد
تـرین مظـاهر قـدرت نـرم ترکیـه در قفقـاز، ارائـه الگـوي پیشـرفت ترکـی بـراي           یکی از اصـلی 

رهاي این منطقه است که به منظور افزایش حوزه نفوذ سیاسی در منطقـه و جلـوگیري از نفـوذ    کشو
ایـن  . ریـزي شـده اسـت   الگوي اسالم رادیکال و الگـوي پیشـرفت جمهـوري اسـالمی ایـران طـرح      

سـاالري ترکیـه را مهمتـرین جنبـه     الگوسازي تا جایی براي ترکیه مهـم اسـت کـه داود اغلـو مـردم     
سـاالري در  داند و از توازن بین امنیت، آزادي و مـردم دیپلماسی فرهنگی کشورش میقدرت نرم و

دهـد تـا در عرصـه    گوید ایجاد چنین توازنی به یـک کشـور اجـازه مـی    او می. کندکشورش یاد می
ترین نمـود  در این راستا در عرصه عمل بارز). (Davutoglu, 2009: 29المللی نقشی فعال ایفا کندبین

دولتـی، فرهنگـی، تجـاري و    هـاي غیـر  توان در استفاده این کشور از انجمـن نرم ترکیه را میقدرت 
). 1391:45عطایی، شکاري وعزیزي، (اي مشاهده کرد هاي ماهوارهحتی شبکه

اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه) ج
در منـافع  تواندمرز با ترکیه است و این هم مرزي میاي همپلیتیک قفقاز منطقهاز لحاظ ژئو

اي اسـت کـه ترکیـه را بـه دریـاي خـزر       از طرفـی قفقـاز منطقـه   . ترکیه تأثیر به سزایی داشته باشد
ضـمن آنکـه پـس    . کند و همچنین این منطقه راه  ورود ترکیه به آسیاي مرکزي است متصل می

نـاتو  از طرف دیگر میـان اي حائل میان ترکیه و روسیه واز فروپاشی شوروي این منطقه به منطقه
کیلـومتر بـا قفقـاز مـرز مشـترك دارد و از جنـوب       610ترکیه کنونی . و روسیه تبدیل شده است

گیرد و عـالوه بـر مـرز زمینـی، ترکیـه در دریـاي سـیاه نیـز بـا قفقـاز مـرز            میغربی قفقاز را دربر
).                         269: 1381افشردي،(مشترك آبی دارد 
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عثمانیسم و نئوترکیسم پاناندیشه) د
هاي مشترك فرهنگی و زبانی میـان اقـوام تـرك زبـان و آذري زبـان عـاملی در جهـت        زمینه

بـا روي کـار   . بایجان شده اسـت همگرایی و همکاري بیشتر میان ترکیه با منطقه بخصوص با آذر
زبانـان معرفـی   آمدن حزب عدالت و توسعه این حزب  ترکیه  را به عنوان یک رهبر بـراي تـرك  

زبـان فعالیـت   هـاي تـرك زبـان و آذري   کرده است و در همگرایی و توسعه روابـط میـان کشـور   
میلیون ترك زبان از بالکـان تـا   200شعار این حزب اتحاد میان . اي را شروع کرده استگسترده

).                kilinc, 2001: 37(آسیاي مرکزي و قفقاز است 
عثمانیسم و رسـیدن ترکیـه بـه    آل این حزب اندیشه نئوهیکی دیگر از اهداف بلند مدت و اید

هـا توجـه بـه    درحـالی کـه در دوران کمالیسـت   . دوران شکوه و عظمت امپراتوري عثمانی اسـت 
هـا  ولی امـروزه بسـیاري از تـرك   . دانستندمناطق سابق امپراتوري عثمانی را مانعی براي ترکیه می

رسـد دولـت عـدالت و توسـعه دکتـرین      به نظـر مـی  . دید مثبتی نسبت به امپراتوري عثمانی دارند
شـدن ترکیـه طراحـی    اي شدن و سپس قدرت جهـانی نئوعثمانیسم را ابتدا در جهت قدرت منطقه

21البته با توجه بـه جغرافیـاي سیاسـی منطقـه در ربـع اول قـرن       ). kilince, 2001: 37(کرده است 
فیزیکی قدرت و حکومت عثمانی راهبـرد  میالدي سیاستمداران امروز ترکیه به جاي احیاي ابعاد

گسترش عمق استراتژیک دولت خود را دنبال نموده و همزمان منافع اقتصادي و تجـاري کشـور   
.از اهمیت راهبردي برخوردار است

همکاري با غرب به ویژه آمریکا و ناتو در جهت گسترش به شـرق و مهـار ایـران و    ) ذ
روسیه 

متحـده  گرایانه خود و همراهی با ایاالتهاي غربتوسعه در راستاي سیاستدولت عدالت و 
:1384کـاظمی، ( شـود  اي غـرب و آمریکـا شـناخته مـی    آمریکا در قفقاز، به عنوان بازوي منطقه

خارجی خـود را متـوازن کنـد و    هرچند ترکیه در این دوران تالش کرده است که سیاست). 121
گرایانـه  توان اذعان کرد که دید غربگام برندارد اما به راحتی میتنها در چارچوب منافع غرب 

.  شودمتحده آمریکا هنوز در نزد دولتمردان این کشور به  وضوح دیده میو همراهی با ایاالت
گرایـی  سپتامبر و حمله آمریکا به عـراق و افغانسـتان بـراي مقابلـه بـا بنیـاد      11پس از حوادث 

آمریکا و ناتو در منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز بـه واسـطه همکـاري    اسالمی و تروریسم، حضور 
در کنار راهکارهاي سیاسی آمریکا براي مقابله با بنیـادگرایی و نفـوذ ایـران و    . ترکیه پررنگ شد
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روسیه، یکی دیگر از راهکارهاي این کشور براي مقابله موارد فوق حمایـت از الگـوي پیشـرفت    
.          وده استهاي منطقه بترکیه براي کشور

توسعه روابط با آذربایجان و گرجستان و کاهش اختالف با ارمنستان) ر
نگـري و از میـان   با پیروزي حزب عدالت و توسعه و تغییر در سیاسـت ترکیـه بـه چنـد جانبـه     

مشکالت با همسایگان، روابط ترکیـه بـا منطقـه و بـازیگران دخیـل در آن نیـز تغییـرات        برداشتن 
هـاي اقتصـادي، سیاسـی، فرهنگـی و     ترین نمـود آن توسـعه همکـاري   اي داشت؛ که اصلیعمده

سازي روابـط و بـه صـفر رسـاندن مشـکالت مـرزي       جانبه و همچنین عادينظامی دوجانبه و چند
تا قبل از روي کار آمدن حزب عـدالت و توسـعه، سیاسـت ترکیـه در     . مخصوصاً با ارمنستان بود

بـاغ بـود؛ کـه ایـن     منطقه قفقاز، یک سیاست غربی و حمایت صرف از آذربایجان در مناقشه قـره 
هایی بین ترکیه و روسیه و از سوي دیگـر  ها در برخی موارد منجر به تعارضات و برخوردسیاست

که با یکدیگر عالوه بر مشکل بـر سـر   . تیره شدن روابط میان ترکیه و ارمنستان را به دنبال داشت
امـا بـا روي کـار آمـدن حـزب عـدالت و توسـعه سیاسـت         . باغ تعارضات تاریخی نیز داشـتند قره

. هاي خود را پیگیري کـرد دي سیاستقفقازي ترکیه نیز متنوع شد و در دو حوزه سیاسی و اقتصا
اي قـره بـاغ، اوسـتیاي جنـوبی،     هاي منطقهآمیز بحرانهمکاري و همراهی ترکیه در حل مسالمت
هـاي مختلـف بـا آذربایجـان و گرجسـتان، تـالش در       آبخازیا و آجاریا، توسـعه روابـط در زمینـه   

ور و همچنـین ارائـه طـرح    جهت بهبود روابط با ارمنستان و به صفر رساندن مشکالت با ایـن کشـ  
ــه 3+2 ــه  کــه یــک رویکــرد منطق ــوبی داشــت نمون ــاز جن ــه حــل بحــران در قفق ــن اي ب اي از ای

).                                                                Torbakof, 2008:98(هاست همکاري

اهداف اقتصادي
نیاز به انرژي منطقه ) الف

هـاي اسـتراتژیک محسـوب    هان تأمین مـداوم انـرژي جـز اولویـت    امروزه براي کشورهاي ج
باشـد، نیـاز   منـد بـه توسـعه شـتابان مـی     ترکیه نیز با توجه به اینکه جزء کشورهاي عالقـه . شودمی

تواند در تأمین انرژي ترکیـه  روزافزون به انرژي و تأمین مداوم آن دارد و یکی از مناطقی که می
هـاي فقیـر از لحـاظ انـرژي     ترکیـه یکـی از کشـور   . نـوبی اسـت  نقش فعالی داشته باشـد قفقـاز ج  

ترکیه در حـال حاضـر بـه    . شود به همین دلیل نیاز مبرم به واردات مداوم انرژي داردمحسوب می
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میلیون متر مکعب گاز از طریق خط لوله شـاه دنیـز از آذربایجـان دریافـت     6طور میانگین ساالنه 
واعظـی و  (دالر اسـت  120حـداقل  2009در سـال  متـر مکعـب گـاز   100کند که قیمت هـر  می

شـدن بـه قطـب ترانزیـت     تأمین امنیت انرژي کشـور در بلندمـدت و تبـدیل   ). 1389:187کالجی،
ایران و روسیه به ویـژه بعـد   . انرژي از شرق اروپا، دو هدف راهبردي ترکیه در زمینه انرژي است

راین در ایـن حـوزه بـا ترکیـه وارد تقابـل      از دو دسته از شرایط متفاوت تحریم نفتی و بحران اوک
.                    اندشده

سازي خطوط لوله یا سیاست چهارراه انرژيترکی) ب
خـارجی ترکیـه در قفقـاز سیاسـت خطـوط لولـه و انتقـال انـرژي از         یکی از مهمترین ابعاد سیاست

سـتراتژیک و دسترسـی بـه    اموقعیـت ژئوپلیتیـک و ژئـو   . باشـد طریق خاك ترکیـه بـه سـایر نقـاط مـی     
. شدن در جایگاهی میان شرق و غرب عالم، به ترکیـه مـوقعیتی ممتـاز داده اسـت    هاي آزاد و واقعآب

هـاي آزاد،  از طرف مقابل با توجه به محصور بودن منطقه قفقـاز در خشـکی و عـدم دسترسـی بـه آب     
آزاد دسترسـی دارنـد ماننـد    هـاي هـایی کـه بـه آب   ها براي انتقال انرژي مجبورند از کشـور این کشور

هـا بـه وجـود    در نتیجه یک نوع وابستگی و نقطه ضعفی بـراي ایـن کشـور   . ترکیه و ایران استفاده کنند
هـاي اروپـایی اسـت و    ترین راه خروج به سمت کشـور به لحاظ اقتصادي؛ ترکیه نزدیک. آورده است

هاي تجـاري میـان ترکیـه    براي ایجاد راهترین راهمتقابالً منطقه قفقاز و در پی آن آسیاي مرکزي کوتاه
از نظر ترکیه راه نفوذ به کـل منطقـه آسـیاي    . هاي منطقه جنوب شرق آسیا، چین و ژاپن استو کشور

مرکزي، مسیر قفقاز است و قفقاز مهمترین دروازه بـراي ایـن کشـور بـه منظـور مناسـبات اقتصـادي و        
). 1391:78حاجت،قادري( شود روابط تجاري محسوب می

سازي خطوط لوله پس از روي کار آمدن حـزب عـدالت و   سیاست چهار راه انرژي یا ترکی
در این بین، حمایت غـرب  . توسعه در دستور کار دستگاه سیاست خارجی این حزب قرار گرفت

آمریکا از این سیاست و سیاست دیگر آمریکا مبنی بر عبور نکردن خطوط متحدهبه ویژه ایاالت
ران و روسیه و انـزواي ایـن دو کشـور، عامـل دیگـري در افـزایش سـهم ترکیـه در امـر          لوله از ای

–، اولین خـط لولـه غیـر روسـی یعنـی بـاکو      2005طوري که در سال به. انرژي منطقه قفقاز است
. ارزروم بـه ثمـر نشسـت   –تفلیس–باکوجیهان به ثمر نشست و چندي بعد نیز خط لوله–تفلیس

واعظـی و  (برداري نرسیده اسـت  منطقه مطرح شده است ولی هنوز به بهرهخط لوله ناباکو نیز در 
).                                                              1389:196کالجی،
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گذاري توسعه روابط تجاري و سرمایه) ج
ش گـذاري بخـ  یکی دیگر از اهداف اقتصادي ترکیه در منطقه توسعه روابط تجاري، سـرمایه 

پـس از  . هاي مختلف اقتصادي و تجاري استهاي مشترك در زمینهخصوصی ترکیه و همکاري
هــايکشــورفروپاشــی شــوروي منطقــه آســیاي مرکــزي و قفقــاز و بازارهــاي مصــرف آن بــراي 

آوردن بازار منطقه و صدور کـاال و  دستترکیه نیز براي  به. اي اهمیت یافتمنطقهاي و فرامنطقه
با روي کار آمدن حزب عدالت و توسـعه، اصـالحات   . این مناطق وارد عمل شدخدمات خود به 

اقتصادي ترکیه روند تندتري به خـود گرفـت و رشـد اقتصـادي ایـن کشـور از سـرعت بیشـتري         
10بتوانـد جـز   2021در سند استراتژیک ترکیه آمده است که ترکیه باید تا سـال  . برخوردار شد

در طـرف مقابـل، جمهـوري اسـالمی     ). Torbakof, 2008, 63(قدرت اقتصادي برتر جهـان باشـد   
، به دنبال کسب جایگاه نخست )1404افق (ساله خود 20ایران به عنوان هدف اصلی چشم انداز 

هاي راهبـردي ترکیـه در آن شـکل    ها و برنامهایست که داعیهتوسعه، پیشرفت و قدرت در منطقه
هاي اصلی تقابل نـرم در  ورهاي فوق از جمله حوزهگیرد و لذا تقابل دو چشم انداز توسعه کشمی

.رودمنطقه براي یک دهه آینده به شمار می

)1996–2010( هاي قفقاز روابط تجاري ترکیه با کشور. 1جدول 

ترکیه آذربایجان گرجستان ارمنستان
سال صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات

1996 239,9 39,2 110,3 32.5  - _

2000 230,4 95,6 131,8 155.3  - _

2002 231,4 64,6 103,2 137.9  - _

2004 403,9 135,5 199,7 306.7  - _

2006 388 385 408 344.8  - _

2007 1056 624 664,1 289.6  - 0,1
2008 626 807 997,8 525  - 1,5
2009 107 906 NA NA  - _

2010 170 771 NA NA  - _
Sours: State Institute Statistics of Turkey
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تقابل منافع ترکیه با ایران و روسیه در قفقاز جنوبی
تقابل منافع ترکیه با ایران 

هـاي  ایران و ترکیه پس از فروپاشی امپراتوري عثمانی، همواره در عرصـه اسالمی جمهوري 
ره رقابــت مختلــف اقتصــادي، سیاســی و فرهنگــی بــا یکــدیگر در منــاطق پیرامــونی خــود همــوا 

: مورد زیر خالصه کرد4توان در تقابل منافع این دو کشور در قفقاز جنوبی را می. اندداشته

تقابل عقیدتی ) الف
کننـد  خارجی خود از عقیده و قدرت نرم استفاده مـی هر دو کشور ایران و ترکیه در سیاست

در منـاطق پیرامـونی خـود بـه     صدد افزایش نفوذ و ارائه الگوي پیشـرفت خـود  و هر دو کشور در
. گراسـت گـرا و غـرب  ترکیه داراي یک حکومت الئیک، دنیا. خصوص در قفقاز جنوبی هستند

همچنـین ترکیـه از عنصـر    . در مقابل ایران داراي یک حکومت بر پایه دین و مذهب تشیع اسـت 
شـتر میـان   بـرد و بـه دنبـال همگرایـی بی    خـارجی خـود در قفقـاز بهـره مـی     نژاد و زبان در سیاست

هـاي  توانـد در مـورد آذري  باشد که این سیاست مـی میزبانان در این منطقهزبانان و آذريترك
. ساکن در ایران هم صدق کند و یک تقابـل ایـدئولوژیک میـان ایـن دو کشـور بـه وجـود آورد       

خارجی خودش را در محور غرب و همکاري با آمریکا بنا کرده اسـت و  همچنین ترکیه سیاست
اه گسترش غرب به ویژه ناتو بـه قفقـاز جنـوبی نقـش مهمـی را بـر عهـده داشـته اسـت و بـا           در ر

تـوان  عضویت در پیمان ناتو عمالً در این منطقه به تقابل با ایران پرداخته اسـت؛ نمونـه آن را مـی   
در طرح پیشنهادي ترکیه در زمینه ایجاد ترتیبات امنیتی در قفقاز جنـوبی بـا شـرکت دادن نـاتو و     

ترکیه با اشتیاق به دنبال آن ). 1387:118زاده،مجتهد(ن حضور ایران در آن را جستجو کرد بدو
کننـده خـود را بـه    هاي منطقه، اهمیـت تعیـین  نمایی نقش ایدئولوژي در رقابتاست که با بزرگ

نـوروزي، (گرایی و نفـوذ ایـران یـادآوري کنـد     عنوان نماینده تمدن غرب در رویارویی با اسالم
گرایـی و تقابـل   خارجی، ایدئولوژي خودش را بر مبناي اسالم،  اما ایران در سیاست)1379:131

طلبانه آمریکا و ناتو و در قفقاز جنوبی قرار داده است؛ در نتیجه گسـترش  هاي گسترشبا سیاست
.            نفوذ ترکیه در منطقه در یک دهه اخیر، بر منافع ایران تأثیر منفی گذاشته است

تقابل در جهت قدرت اول شدن در منطقه  ) ب
شـوند و هـر دو در پـی افـزایش     دو کشور ایران و ترکیه در منطقـه دو قـدرت محسـوب مـی    

البته ایران از نظر نظامی و علمی و ترکیـه از نظـر اقتصـادي رتبـه برتـر را دارا      . قدرت خود هستند
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ریشـه  اي برتر،ش متقابل براي تبدیل شدن به یک قدرت منطقهبسیاري معتقدند که تال. باشندمی
هاي ایران و ترکیه در حوزه جنوبی اتحاد شوروي به خصـوص در قفقـاز جنـوبی را    اصلی رقابت

).     1383:178صدیق،(دهد تشکیل می

تقابل یا رقابت اقتصادي ) ج
کشـور را در منطقـه تشـکیل داده    رقابت اقتصادي ایران و ترکیه آشکارترین شکل تقابل دو

گذاري و بازار مصـرف  تجاري، سرمایهگاز، مبادالترقابت در زمینه خطوط انتقال نفت و. است
این میـان آنچـه کـه    در . باشدجنوبی میآنکارا در قفقاز -اقتصادي تهرانهاي اصلی رقابت حوزه

در منطقه و دریاي مازنـدران اسـت   گاز بر اهمیت منطقه افزوده است، وجود ذخایر عظیم نفت و 
).   180: 1383صدیق،(که این دریا را به خلیج فارس دوم تبدیل کرده است 

ذخایر انرژي در قفقاز جنوبی

Source: Central Intelligence Agency. The World factbook, Country Analysis Brif of
CAUCASUS  (2010).

تقابل امنیتی) د
اي را بـراي گسـترش نـاتو بـه شـرق ایفـا       طور که گفته شد، ترکیه نقـش بـازوي منطقـه   همان

کند و پس از عضویت در ایـن سـازمان خـاك خـود را در اختیـار نیروهـاي نـاتو قـرارداد تـا          می
هـاي مهـم نـاتو    هاي خود را بتوانند اجـرا کننـد، از طـرف دیگـر یکـی از فعالیـت      ها و برنامهطرح

توانـد بـر   کـه ایـن امـر مـی    جلوگیري از گسترش نفوذ ایران و منزوي کردن این کشور می باشد
پـان  «و »پـان ترکیسـم  «همچنین ترکیـه رکـن اصـلی    . منفی داشته باشدروابط ایران و ترکیه تأثیر

بایجـان و غـرب   باشد و در برابر ایـران یـک متحـد اسـتراتژیک بـراي آذر     در منطقه می»آذریسم
انگلـیس  –ذربایجـان  ، ایران به سوي شناور نفتـی آ 2001زمانی که در تابستان . شودمحسوب می

کل گرجستان آذربایجان ارمنستان
7,3تا 13,3 0,3 13تا 7 0 )میلیارد بشکه(شده ثابتذخایر نفت

30,3 0,3 30 0 تریلیون (شده گاز طبیعیذخایر ثابت
)متر مکعب



53خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیهسیاست

هـاي جنگـی ایـن کشـور     آتش گشود، ترکیه با صراحت از آذربایجان حمایت کرد و حتی جت
از طرف دیگر هم، ترکیه در رژیم حقـوقی  . بارها در آسمان باکو و اطراف آن به پرواز درآمدند

نجـام داده  بایجان و افزایش سهم این کشور در مقابل ایران مـداخالتی را ا دریاي خزر به نفع آذر
). Torbakof, 2008:173(است

تقابل منافع ترکیه و روسیه 
پاشی شوروي، منطقه قفقاز در دوران جنگ سرد محل تالقـی دو پیمـان نـاتو و    تا قبل از فرو

، امـا  )1384:114کـاظمی، (رسـید  ورشو بود و قلمروهاي این دو پیمان در قفقاز به یکدیگر مـی 
د پا به عرصه جغرافیاي سیاسی جهان گذاشت و با نگرشـی متفـاوت   پس از فروپاشی روسیه جدی

گرایـی در سیاسـت  گرایی را جـایگزین ایـدئولوژي  از دوران اتحاد جماهیر شوروي، نوعی عمل
روسیه پس از فروپاشـی بـه تعریـف مجـدد امنیتـی از      ). 1376:248کوالیی،(خارجی وارد کرد 

ریف، قفقاز جزء مناطق خارج نزدیک و به طور کلـی  شده پرداخت و بر اساس این تعمناطق جدا
بر اساس اسناد امنیت ملی روسیه، قفقاز در حـوزه منـافع حیـاتی    . خلوت روسیه شناخته شدحیاط

از نظر مقامات کرملین، کاهش نفوذ روسیه در قفقاز که مرز طبیعـی فدراسـیون   . روسیه قرار دارد
). 114: 1384کاظمی، (شود میروسیه است خطري براي یکپارچگی روسیه محسوب

اي نظیـر ترکیـه و ایـران را مهمتـرین تهدیـد      هاي منطقهروسیه حضور ناتو و آمریکا و قدرت
کوشد با تحکیم و تقویت نفوذ امنیتی خـود در کـل منطقـه قفقـاز     روسیه می. داندامنیتی خود می

آمریکـا  متحدهایاالتخلوت خود تنگ کند، اما حضورعرصه را براي حضور رقبایش در حیاط
و دیگر حامیان غربی این قدرت و گسترش ناتو عرصه را براي روسیه در منـاطق پیرامـونی خـود    

هاي موشکی و راداري در ترکیـه و قفقـاز بـه شـدت     تنگ کرده است؛ به طوریکه احداث سامانه
).       1386:125زرگر،(خشم روسیه را برانگیخته و واکنش تند روسیه را سبب شده است 

مختـار، داغسـتان، چچنسـتان، اوسـتیاي    از طرف دیگر، در منطقه قفقاز شش جمهوري خـود 
ــاردین  ــمالی، کاب ــاي  -ش ــار، قاراچ ــرار دارد -بالک ــه ق ــرکس و آدیگ ــن  . چ ــده ای ــاکنان عم س

هـا همچنـین داراي   ایـن جمهـوري  . ها مسلمان هسـتند درصد آن90روس بوده و ها غیرجمهوري
طلبانـه  هاي تجزیـه جنوبی دارند و عمدتاً داراي فعالیتنی با اقوام ساکن در قفقاز اشتراکات فراوا

روسیه سعی دارد با ایجاد یک کمربند امنیتی در مرزهاي جنوبی خود بـا  . و گریز از مرکز هستند
. طلبانـه جلـوگیري کنـد   هـاي تجزیـه  هاي آذربایجان و گرجستان، از تکـرار چنـین فعالیـت   کشور



)42پیاپی (94بهار، 12شماره ،سومسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه54

1384کـاظمی، (متهم ساخته اسـت  طلبان چچنیگرجستان را به عدم مقابله با جداییروسیه بارها
 :115                          .(

:توان در موارد زیر خالصه کردبه طور کلی منافع روسیه در قفقاز را می
اي اي شدن قفقاز و خروج کشورهاي فرامنطقهمنطقه) الف

شورهاي منطقه افزایش نفوذ و همکاري با ک) ب
حمایت از ارمنستان در مقابل آذربایجان) ج
ممانعت از احتمال عضویت گرجستان و آذربایجان در ناتو ) د
مشارکت در طرح هاي انرژي و خطوط لوله و رقابت با ترکیه و آمریکا ) ذ
هاي نظامی خود در منطقه در حد امکان حفظ پایگاه) ر
در منطقه مقابله با نفوذ ترکیه و ایران) ز

هـاي  طلبان در گرجستان و به رسمیت شناختن آنها و حمایـت از اقلیـت  حمایت از تجزیه) س
روس در منطقه 

شـدند و ایـن رقابـت در    در طول تاریخ ترکیه و روسیه همواره رقیب یکدیگر محسـوب مـی  
ابـت در  اي در بالکان، آسیاي مرکـزي، قفقـاز و دریـاي سـیاه و امـروزه نیـز رق      منطقهموضوعات

ایـن رقابـت بـا عضـویت ترکیـه در نـاتو       . عرصه انرژي و انتقال خطوط انرژي ظـاهر شـده اسـت   
با پایان جنـگ سـرد نیـز    . تشدید و سبب شد روسیه به رابطه با ترکیه همواره با چشم تردید بنگرد

هاي غرب محور ترکیه در منطقه خارج نزدیک سبب شده است تـا روسـیه بـه    با توجه به سیاست
).  Ozertem, 2010:20(ه به چشم یک رقیب نگاه کند تا یک شریک تجاريترکی

در منطقه قفقاز جنوبی و در وضعیت کنونی، از جمله مهمتـرین تقابـل منـافع میـان روسـیه و      
. خصـوص در زمینـه تـأمین انـرژي اروپـا دانسـت      ترکیه را باید در انتقال انرژي و خطوط لوله، به

داند و تمایـل دارد کـه منحصـراً انـرژي     پا را جزء خطوط قرمز خود میروسیه انتقال انرژي به ارو
اروپا را تأمین کند تا از این طریق هم اقتصاد داخلی خودش را سامان بخشد و هم اتحادیـه اروپـا   

متحـده آمریکـا و همچنـین اتفاقـات     هاي غرب به ویژه ایـاالت را وابسته به خود کند، اما حمایت
سـازي منـابع انـرژي    جهـت متنـوع  اروپا  در و روسیه، سبب شد اتحادیهمیان اوکراین2005سال 

همچنین از زمان روي کار آمـدن حـزب عـدالت    . اعتماد گرددحرکت کند و نسبت به روسیه بی
سـازي  و توسعه ترکیه با توجه بـه موقعیـت اسـتراتژیک خـود سیاسـت چهـارراه انـرژي و ترکـی        

. ر گرفتخطوط لوله در دستور کار این دولت قرا
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تقابل دیگر منافع ترکیه و روسیه در روابط بسیار نزدیک آذربایجان، ترکیـه و گرجسـتان و   
روسیه، همانطور که گفته شد بـه ایـن منطقـه    . همراهی این کشورها با غرب به ویژه آمریکا است

نگرد و خواهـان تسـلط دوبـاره بـر ایـن منطقـه اسـت و حضـور         خلوت خودش میبه عنوان حیاط
بینـد؛ چـرا کـه    یه و توسعه روابطش با آذربایجان و گرجستان را مانعی بر سر راه خـویش مـی  ترک

باال رفتن نفوذ و موقعیت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ترکیه در قفقاز جنوبی بـه منزلـه کـاهش و    
بود و موجب نزدیک شـدن آذربایجـان و گرجسـتان بـه     تضعیف موقعیت روسیه در آنجا خواهد

شود و در نتیجه کاهش فشار سنتی روسیه در این دو کشور را به دنبـال خواهـد   میترکیه و غرب 
از طرف دیگر روسیه به دنبال تسلط بر منابع انرژي و حفظ انحصار خود بـر آن در قفقـاز   . داشت

و آسیاي مرکزي و اروپا است تا در مواقع الزم از ابزار انرژي به عنوان یک اهرم در ایـن منـاطق   
خلـوت  کننده بـزرگ جهـان سـعی در حفـظ حیـاط     از این رو روسیه به عنوان تأمین. استفاده کند

جنـوبی و رقابـت در   اما نفوذ ترکیه در قفقاز. ها را داردخود و کنترل نفوذ و کاهش دیگر کشور
).                   88: 1391قادري حاجت،(عرصه انتقال انرژي منافع روسیه را با چالش مواجه کرده است 

نتیجه
خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی منجر به تقابـل منـافع و راهبردهـاي آن کشـور بـا دو      سیاست

البته این تقابـل منـافع   . اي یعنی روسیه و جمهوري اسالمی ایران شده استقدرت جهانی و منطقه
اي کـه منجـر بـه وحـدت منـافع و     ها متنوع و متفاوت است، به گونـه و ماهیت اختالفات و رقابت

راهبردهاي ایران و روسیه در مقابل ترکیه نشده است و هـر چنـد کـه در برخـی موضـوعات، دو      
کنند، امـا ایـن حـوزه رقـابتی بـه      کشور از ناحیه ترکیه، رقابت و یا تهدید مشترکی را احساس می

.گیري راهبرد مشترك میان آنها شودحدي نیست که منجر به شکل
-گرایـی، منطقـه  اي از واقـع کمیت در ترکیه، آمیـزه حزب عدالت و توسعه از زمان کسب حا

خارجی خود حاکم کـرد کـه   گرایی، اقتصاد سیاسی و کاربرد ابزارهاي قدرت نرم را در سیاست
:به طور کلی در منطقه قفقاز جنوبی در قالب سه راهبرد کلی شکل گرفت

ن پـا «هـایی همچـون   سـازي عمـق اسـتراتژیک ترکیـه در قالـب سیاسـت      گسترش و فعال- 1
.هاي نفوذ در منطقهبا هدف کسب حوزه» نئوعثمانیسم«و » ترکیسم

.هاي سیاسی، امنیتی مرتبط با منطقه قفقاز جنوبیایفاي نقش نیابتی از غرب در حوزه- 2
سـازي خطـوط لولـه نفـت و گـاز و      ایفاي نقش چهار راه ترانزیت کاال و انرژي با ترکی- 3

.گذاري منطقههاي بکر اقتصادي و سرمایهحضور فعال در حوزه
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اي خـارجی و منطقـه  اي با راهبردهاي خاص سیاسـت به گونهگفتهپیشهر یک از سه راهبرد 
هــر چنــد کــه نــوع و موضــوع تقابــل، درجــه اهمیــت . گیــردایــران و روســیه در تقابــل قــرار مــی

اي دیگـر، شـرایط متفـاوتی را بـر ایـن      ها و تأثیرپذیري آن از عوامل منطقـه موضوعات و اولویت
.نمایدنافع تحمیل میتقابل م

اولین حوزه تقابل منافع جمهوري اسالمی ایران و ترکیه به اهداف راهبـردي اسـناد فرادسـتی    
ایران طبق سند چشم انداز توسعه کشور و ترکیه طبق سند ملـی  . شودتوسعه دو کشور مربوط می

قـه خـود باشـند    قدرت اول منط2025بینی کرده اند که تا سال توسعه بیست ساله آن کشور، پیش
و لذا این دو کشور دو رقیب اصلی منطقه خاورمیانه، آسیاي مرکزي و قفقـاز هسـتند کـه رقابـت     

هـا و  هـاي سیاسـی، علمـی، اقتصـادي و توسـعه انسـانی، بـه حـوزه        آنها براي اول شـدن در حـوزه  
رقابت جهت کسب موقعیت برتر ترانزیـت کـاال و   . کشورهاي دیگر منطقه نیز کشیده شده است

.نرژي، سرمایه گذاري، صادرات و صدور خدمات در این رابطه قابل تحلیل استا
-هاي دیگر رقابت میان ایران و ترکیه، به اندازه حوزه طبیعی رقابت توسعه، حوزههمهبا این 

بــرداري از عمــق ســازي و بهــرهتــالش ترکیــه بــراي گســترش، فعــال. گــرا، نــرم و عرفــی نیســت
از، با تحریک احساسات و خطوط گسل قومی مواجه شده اسـت و  استراتژیک آن کشور در قفق

احساساتی کـه هـر چنـد    . کندترکیستی منطقه احساس عدم امنیت میایران از ناحیه رفتارهاي پان
هـاي افراطـی منطقـه خاورمیانـه قـرار گرفتـه اسـت، امـا تحریـک آنهـا           الشعاع چالشامروز تحت

ه و برخـی از کشـورهاي منطقـه همچـون جمهـوري      همواره به محل تقابل دولـت ایـران بـا ترکیـ    
.آذربایجان تبدیل شده است

، هـاي سیاسـی و امنیتـی   درحوزه دوم تقابل، ایفاي نقش نیابتی ترکیه از ناحیـه غـرب از جنبـه   
تـالش ترکیـه بـراي ارائـه الگـوي الئیـک نظـام        . همواره با واکنش منفی ایران مواجه بوده اسـت 

نظامی ناتو در منطقه از سوي دیگر، در ایـران  –است هاي امنیتی سیاسی از یکسو و نمایندگی سی
مواجـه بـوده اسـت و سـرانجام اینکـه بـه عنـوان        ) دفـاعی (با حساسیت و رقابت سیاسی و نظـامی  

بخشی از حوزه اول رقابت، رقابت ایران و ترکیه براي کسب جایگاه و موقعیت ترانزیتـی کـاال و   
ن به یک رقابت سیاسی تبدیل شـده اسـت و ایـران نگـران     انرژي در مواردي همچون تحریم ایرا

هـاي اقتصـادي و   است که در شرایط تحریم، ترکیه بیش از دیگر همسـایگان بـه سـرقت فرصـت    
.ترانزیت انرژي جمهوري اسالمی ایران مشغول است

هـاي خـاص را برانگیختـه    خارجی ترکیه رقابتدر قبال روسیه نیز، سه راهبردي کلی سیاست
ترکیستی و مداخله در تحوالت سیاسـی و چیـنش نخبگـان سیاسـی قفقـاز      هاي پاناستسی. است
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سازي عمق استراتژیک آن کشـور، همـواره بـا    جنوبی، به عنوان بخشی از راهبردي توسعه و فعال
هـاي ایـران متفـاوت    نگرانی و واکنش روسیه مواجه بوده است؛ هر چند که این نگرانی با دغدغه

.است
هاي مـرزي  ساز آن در استانثباتایران موضوع را با توجه به اثرگذاري بیجمهوري اسالمی

هـاي  ترکیسـم و مداخلـه  سـازي پـان  ثبـات دهند، اما روسیه نسبت بـه بـی  خود مورد توجه قرار می
ویژه در حـریم سیاسـی   سیاسی ترکیه هم در جمهوري خودمختار درون خاك آن کشور و هم به

ها و تعهدات ترکیـه در  یافته نگران است و با توجه به قرابتتقاللامنیتی خود در کشورهاي اس–
قبال غرب و آمریکا، حضور آن کشور در حریم و خارج نزدیک خـود را در چـارچوب رقابـت    

.نمایدسنتی با غرب و تهدیدهاي آینده آمریکا براي روسیه ارزیابی می
ی سیاسی و امنیتی آن از طرف غـرب  این نگرانی با توجه به راهبرد دوم ترکیه یعنی نقش نیابت

سـازي خطـوط گسـل جنـگ سـرد      یابد و روسیه همواره ترکیـه را در خصـوص فعـال   اهمیت می
.غرب و شرق مورد انتقاد قرار داده است

تر روسیه و ترکیه در تالش این کشور براي جایگزینی موقعیـت ترانزیتـی   سرانجام رقابت نرم
-تر ساخته است و البته این حوزهراین این رقابت را جديبحران اک. روسیه در حال افزایش است

.اي است که هر سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در آن مشغول رقابت با یکدیگراند
گیـري اسـت   ، با توجه به شرایط امروز منطقه و جهان، موضـوعاتی در حـال شـکل   همهبا این 

جـدي  . نمایـد تـر مـی  فقاز جنوبی فـراهم که امکان همسویی منافع ایران و روسیه در قبال مسائل ق
شدن حضور و رقابت آمریکا در این حوزه منجر به احساس تهدید مشترك ایران و روسـیه شـده   

میالدي به طور رسـمی و علنـی   2015طوري که در استراتژي امنیت ملی روسیه براي سال . است
ت و ترکیه به عنـوان مهمتـرین   از آمریکا و ناتو به عنوان تهدید اصلی آن کشور نام برده نشده اس

.عضو فعال ناتو در حریم خلوت روسیه مورد انتقاد جدي قرار گرفته است
هاي قوي ارتباط تروریستی قفقاز و خاورمیانه و نقش ترانزیتـی، آموزشـی و   گیري رگهشکل

لجستیکی ترکیه در این رابطه، به دغدغه مشترك ایران و روسـیه تبـدیل شـده اسـت و در آخـر،      
ویژه متحدان غربـی آن، اسـتراتژي مبتنـی بـر ثبـات را در قفقـاز       ان و روسیه بیش از ترکیه و بهایر

ثباتی مطقـه  تواند منجر به بیهاي ترکیه که میدسته از سیاستجنوبی دنبال نموده و نسبت به آن 
.در شرایط تحول حال و آینده شود، از نگرانی مشترك برخوردارند
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