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ه جایگاداراي کونومیک ائوو ژئوپلیتیک ژمنظر از ، خیرن اقره در دو یژوبه، زیرباز از دمنطقه قفقا:هدف

، زقفقاي هاريجمهول ستقالو ا1991لساروي در جماهیر شود تحااپاشی وهمیت با فراین ده و ابواي هیژو

ي هاظرفیتد جوو وسو یکازمنطقه یناتژیک استرائوژلیل موقعیت دبهکه اي گونهبه، سته اشدان چنددو

اي و منطقهي هارتتوجه قدرد موزه حوینا، یگري دسوازمنطقه یندر اقع ي واهارمختلف کشو

هریک زمنطقه قفقاروي در جماهیر شودتحاائوپلیتیک د خال ژیجااقع با ودر واستاگرفته ار قراي منطقهافر

ه و شدر متصود خواي برر منطقه مذکورا در منافعی ، ذنفوو ذينفع ذيلمللی ابیني وامنطقههاي رتقداز

.ندام دادهنجااین منطقه در ا خود ذنفواي بررا ايدهگستري هامختلف فعالیتد بعاادر نتیجه در

د تحااپاشی وفراز پس ه یژوبه، نسبت به منطقهدش یکرع رولیل نودترکیهبه، نمیایندر ا:روش پژوهش

، ستارفته گار قران گرتوجه تحلیلرد موز منطقه قفقاح در مطران یگرزبااز یکی ان عنوبه، رويجماهیر شو

منطقه ل قباذ در نفواري و ثیرگذات، لستقالي اسوبه غربی ي سیاستهاوي ازپیري از که مسیراي به گونه

چوبی چهاردر ست تا آن اتحلیلیسعی بر ـ شتار توصیفیین نوا در الذ. ستده اطی نموز را قفقا

حاکمیت ي  ه در دورهیژوبهي قفقاز، منطقهل قبادر جی ترکیه رخاشناسی سیاستنه به گونهرانگاازهسا

استراتژي  ست کهاین ا پژوهش حاضرصلی اپرسش، سسااین ابر . دخته شوداتوسعه پرو لت اعدب حز

هایی داشته و چه تحوالتی را طی نموده است؟چه ویژگی 2015تا2002جدید ترکیه در قفقاز از سال 

با روي کار آمدن حزب ترکیه "ست کهار استواصل این ابر پژوهشی فرضیه، ستاراین در ا:بیان یافته ها

خارجی خود در جهت گراي عدالت وتوسعه در پی ایجاد تحول و استراتژي جدیدي در سیاستاسالم

  .می باشداي در قفقاز دستیابی به اهداف منطقه

، منطقه قفقاز افزایش قدرت و نفوذ در، طلبیتالش براي به انجام رساندن اهداف توسعه:نتیجه گیري

اصول لمللیاعرصه بیند در خوي از تعریف نقش جدیدزباکشور درسطح منطقه و بهبود جایگاه این

 یقفقاز بازار خوب يکشورها ینبنابر ا،را تشکیل داده است 2015تا 2002خارجی ترکیه ازسالسیاست

از طرف . روند یکشور ها به شمار م یندر ا یهترک يو فروش کاال ها یهترک يرونق اقتصاد يبرا

و  یدر قفقاز منجر به تقابل منافع و راهبردهاي آن کشور با دو قدرت جهان یهترک یخارج یگرسیاستد

  .شده است یرانو ا یهروس یعنیمنطقه اي 

  . استراتژي، توسعهو لت اعدب حز، زقفقاي منطقه،جی ترکیهرسیاست خا، اريگانزهسا:هاي کلیدي واژه
  



  :مقدمه- 1-1

، ایکوهستانیدرجنوبغربیروسیهاستکهازغرببهدریایســــــــیاهوآزوفقفقازمنطقــــــــه

-ازشرقبهدریایخزروازشمالبهاراضیپســـــــــــــــــــتکوما

.ص1384، کـــاظمی (. شـــود وازجنوبغربیبهترکیهمحدودمیمانیچروســـیهوازجنوببهایران 

ــرن.)46 ــتهطیق ــهنایهایگذش ــتهوداردمنطقهب ، دلیالهمیتژئوپلیتیکیوژئواستراتژیکیکهداش

، روســــــــیه، هایبزرگازجملهــــــــایرانهاومنازعاتقــــــــدرتمحلیبرایرقابــــــــت

ــانی ــامروزي(عثمــــــ ــت )ترکیهــــــ ــتانوحتی امروزهآمریکابودهاســــــ ، انگلســــــ

ــوروياماپسازفروپاشیاتحاد ــام ، جماهیرشــــــــــــــــ معادالتامنیتیونظــــــــــــــــ

ــد ــت . قدرتدرقفقازجنوبیدچارتحوالتاساسیشــ ــحنه رقابــ بهطوریکهامروزهقفقازجنوبیصــ

ــهایهایفراوانقــــدرتوکشــــمکش ــدراین . ایشدهاســــتهفرامنطقــــایوهمنطقــ امروزهــ

رقابتوبرخوردمنـافع ایـاالت   ، نخست. بندیکردتوانطبقهمنطقهپنجنوعرقابتوبرخوردمنافعرامی

، دوم. آیـــدشــمارمی یکاوروسیهکهمهمترینرقابتوبرخوردمنافعامنیتیواقتصــادیبه متحدهآمر

، چهارم، غربواسرائیل، رقابتوبرخوردمنافعایرانوآمریکا، سوم، رقابتوبرخوردمنافعروسیهوترکیه

رقــــــــــــــــــــــــابتو ، رقابتوبرخوردمنافعــــــــــــــــــــــــایرانوترکیهوپنجم

ازجملهیکــــی . شــــودبرخوردمنافعآمریکاوچینکهبیشتردرموارداقتصادیوانرژیخالصــــهمی

ــدراین ــهازبازیگرانفعالــ ــورترکیهمی، منطقــ ــیکشــ ــادیو ، باشدکهبهدالیلسیاســ اقتصــ

ــمی ــدهدژئوپلیتیکیتالشـــ ــدههاخیر . کندکهنفوذخودرادرقفقازگسترشـــ ترکیهطییکـــ

ــعه ــدرمناطق ، مخصوصاًپســـــــازروي کارآمدنحزبعدالتوتوســـــ بهیکیازبازیگرانمهمـــــ

ــه ــازجنوبی، پیرامونیخودازجملــــ ــتودر آسیایمرکزیو، قفقــــ خاورمیانهتبدیلشدهاســــ

 ,p.144).(Amirahmadian،شودیمتحوالتجدیددراینمناطقازجملهبازیگرانتأثیرگذارمحسوب

2010  

ازآنجاییکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ــوبمی   ــلیقفقازجنوبی محس جمهوریاسالمیایرانوفدراسیونروسیهنیزجزءبازیگرانوهمسایگاناص

ــد  ــی کنن ــراي ، شوندوهرکدامازاینکشورهااهدافومنافعمنطقهایخاصــخودرادنبال م ــه ب ترکی

یعنی حوزه رقابت سـنتی  ، در همسایگی خود در منطقه قفقاز، 1990نخستین بار در دهه 

نامـه  وظیفه دشـوار بر بابا سه کشور مستقل ، عثمانی و ایران، امپراتوري هاي روسیه تزاري

ریزي براي استفاده مناسب از فرصت ها و چـالش هـاي ناشـی از ظهـور ایـن همسـایگان       

حزب اسالم گراي عدالت و توسعه هم که یک دهه پیش در حـالی کـه   . دجدید روبه رو ش
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، ناتوانی احزاب سنتی در بر قرار کردن ثبات سیاسی و پایان دادن به بحران هاي اقتصادي

بـا وجـود   ، بیشتر مردم ترکیه را نگران کرده بود اولین پیروزي انتخاباتی اش را تجربه کرد

و خاور میانه اي در دسـتور کـار سیاسـت خـارجی      برجستگی ظاهري نگرانی هاي اروپایی

در این نوشتارتالش می کنیم . اینحزب بی اعتنایی به منطقه قفقاز را در پیش نگرفت، اش

با بررسی استراتژي جدید ترکیه در روابط با کشور هاي قفقاز اهداف اساسی این کشـور را  

، در منطقـــــــــــــــه قفقـــــــــــــــاز تبیـــــــــــــــین نمـــــــــــــــاییم    

، استواینپژوهشدرصددپاســـــــــخگوییبهآن اســـــــــتپرسشاساسیکهدراینزمینهمطرح

ایناستکهسیاست خارجیترکیهدرقفقازچهاهدافی را دنبـال کردهـو چهتحـوالتی را در پـی     

تـالش  : چنـین اسـت  ، داشته است؟فرضیه اصلی که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود

، آنبراي به انجام رساندن هدف هایاستراتژیک وتوسعه اي خود در منطقه قفقـاز و در پـی   

افزایش قدرت و تأثیر گذاري دراین منطقه وبهبود جایگاهاین کشور در نظام بین الملـل از  

مهمترین اهداف وسیاست هاي قفقازي ترکیه در دو دهه گذشته یعنی در دوران به قدرت 

سازه این پژوهشباکاربستچارچوبنظری. رسیدن حزب اسالم گراي عدالت و توسعه بوده است

ــیفیوبااســـــــــتفادهازانگاری ــه –روش توصـــــــ تحلیلیدرابتداجنبـــــــ

هایسیاستخارجیترکیهرادردوراندولتعدالتوتوسعه موردبررسیقرارمی دهدودرمرحلهبعدمنافع 

. و اهدافترکیهدرمنطقهموردبحثقرارمیگیردودرآخرنیزنتیجه گیریبحث ارائهمی گردد

  :بیان مسأله - 1-2

 2002ترکیـه در سـال   پس از به قدرت رسیدن حزب اسالم گراي عدالت و توسـعه در  

دو ویژگی مشـخص  . میالدي مباحث فراوانی درباره آینده سیاسی این کشور مطرح گردید

یکی تالش براي نشان دادن خود به عنـوان دولتـی دیـن جـدا و     ، دولت ترکیه تا آن زمان

روي کـار آمـدن   ، بـه ایـن ترتیـب   . غربگرا و دیگري سلطه دیرپاي نظامیان بر سیاست بود

بـه معنـاي آغـاز عصـر تغییـرات      ، توسعه به عنوان یـک حـزب اسـالم گـرا     حزب عدالت و

در ایـن میـان آنچـه    . چشمگیري در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه تلقی می شـد 

بیش و پیش از همه از سوي دولتمردان بر آمده از حزب عدالت و توسعه مورد توجـه قـرار   

ویـژه در ارتبـاط بـا کشـورهاي      گرفت نقش و جایگاه این کشور در نظـام بـین الملـل بـه    

از این رو یکی از مناطق حساس و استراتژیکی که نگاه ترکیه را به خود جلب ، همسایه بود

می کرد و درهمسایگی با آن قرار داشت منطقه قفقاز بودکه در دوره حـزب اسـالم گـراي    

کیه در تر، عدالت و توسعهاستراتژي جدیدي در نوع نگاه ترکیه به آن منطقه مطرح گردید
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به دنبال نفوذ خود در قفقـاز بـه خصـوص در آذر بایجـان     ي رقابت با قدرت هاي منطقه ا

تضاد بین ترکیه با روسیه و ایـران و نیـز مسـائل    ، جنگ بین آذربایجان و ارمنستان، برآمد

داخلی این کشور از مهمترین مشـکالت اسـتراتژیکی ایـن کشـور جهـت نفـوذ در منطقـه        

دولت ترکیه در دوره حزب اسالم گراي عدالت و توسـعه توانسـت بـا    بنابراین . هستندقفقاز

اش را در روابـط ، گـرا و چندبعـدي در سیاسـت خـارجی خـود     حاکم کردن دیدگاهی واقع

ي مختلف باکشورهاي منطقه قفقاز توسعه دهد و به گسترش نفوذ در این منطقـه  هاجنبه

عـادالت ابرقـدرت و قـدرت هـاي     در م بیترکیه با درك جایگاه منطقه قفقـازجنو . بپردازد

را در نفوذ بلند مدت در ایـن منطقـه بـا اسـتفاده از ابزارهـا و      ي تالش زیاد، یبزرگ جهان

، اقتصـادي مؤلفـه   يتـأثیر گـذار   يعوامل مختلف نموده است که از مهمترین اینابزارها برا

مولفه ي اقتصادي شامل نفوذ شرکت هاي ترك در منطقه جهـت  . است یفرهنگسیاسی و

هاي اقتصادي موجود بـراي رسـیدن بـه قـدرت     فروش کاال هاي ترك و استفاده از ظرفیت

 يابــزار يبــردارفرهنگــی شـامل بهــره ي سیاســی و هــامؤلفـه برتـر اقتصــادي درمنطقــه و 

، مراکـز علمـی  ، نـژاد ، زبـان ، هویـت  يهاموجود در زمینه يهاسیاستمدارانترك از ظرفیت

 يهاها تحت عنوان فرصتازاین مولفه، باشدگروهی می يهاو رسانه يگردشگر يهاجاذبه

ترکیه در این راه با تعریف اشـتراکات  ود شفرهنگی ترکیه جهت نفوذ در منطقهنامبرده می

حضـور پایـدار و    يبـرا فرهنگـی  قومی بین خود و مردم این منطقـه از ابزار ، زبانی، تاریخی

طریـق  ناز ایتـا  هـا درصـددند   ترك.عمیق استفاده کرده است تا به اهداف خود دست یابد

. سایر رقباي قدرتمند خود را از میدان بیـرون نماینـد  ، بتوانند به آرامی و بدون هزینه زیاد

هـا  خصوصیاتی خاص هستند که این ویژگی يمنطقه قفقازجنوبی هر کدام دارا يکشورها

ترکیـه  فرهنگـی   يهـا هـم عامـل دافعـه در قبـال سیاسـت      يبعضاً عامل جاذبه و درموارد

، دین و هویت نسبتاً مشترك با ترکیـه ، زبان، آذربایجان با توجه به نژاد يباشند جمهورمی

مستقل تکیه فراوانی به فرهنـگ ترکـی    تمل -کسب هویت خود به عنوان یک دولت يبرا

رابطهنزدیـک بـا کشـور ترکیـه      ريبه برقرا يتمایل زیاد، رسیدن به این هدف يدارد و برا

در سیاست نزدیکی به غـرب هسـتند کـه     ياشتراکات زیاد يترکیه داراگرجستان و . دارد

در )2003سـال  (زبعـد از انقـالب گـل ر   . تر شدن روابطدو کشور کمک نموده استبه گرم

شاهد استحکام بیشترروابط گرجسـتان  ، در آن کشور غربگراکارآمدن دولتيگرجستان و رو

، هویتی و قومی آن يهاستان وبحراندرگرجآمدهبه وضعیت پیشبا توجه. و ترکیه هستیم

ارمنستان در منطقـه قفقـاز    يجمهورباشندها خواهان نزدیکی به ترکیه سکوالر میگرجی

مهم هویـت ارمنـی    سازندهاز عناصر فرهنگی، جنوبی فرهنگ وهویت خاص خود را داراست
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کـه   تاسـ ي این اعتقاد بـه تـاریخ چیـز   . ها شده استاعتقاد به ظلم تاریخی است که بدان

کشـی ارامنـه   دارد و از آن جمله واقعه نسـل کند ونگه میهویت را درمیان ارامنه حفظ می

اهمیت این واقعه به دلیل مرگ هـزاران نفـر از   . توسط دولت عثمانی است 1915آوریلدر

ارمنـی راهپیمـایی یـا     يتوسـط کلیسـا  ، ساله به یاد قربانیان این حادثه هرارامنه است که

از عوامـل مهـم در   . شـود دولت عثمانی برگـزار مـی   اقدامز در محکومیتتجمع اعتراض آمی

این واقعه توسط دولت ترکیـه   شناختنتنش روابط میان ترکیه و ارمنستان عدم به رسمیت

ترکیـه بوجـود آورده    خارجیکه مشکالت بسیاري را براي دستگاه سیاسـت ، آیدشمار میبه

مهـم ترکیـه در    يرقبـا  از. ایجاد نموده استها در منطقه محکم در برابر نفوذ ترك يوسد

 ایندر آنجـا حـاکم بودنـد    يروسها کـه سـالیان متمـاد   ، نفوذ به قفقاز جنوبی روسیه است

 يکشـورها  يخوانند و با وابستگی نظـامی و اقتصـاد  منطقه را حوزه خارج نزدیک خود می

ب مهم ترکیـه  دیگر رقی. سعی در حفظ نفوذ سنتی خود در منطقه را دارند، خودمنطقه به

ایران با توجه به مـذهب و تـاریخ مشـترك بعنـوان خاسـتگاه      ، استاسالمی ایران يجمهور

ایـران  ی منطقـه زمـانی جـز حـوزه تمـدن      يکشورها(کشورهافرهنگی و تاریخی این، تمدنی

و بــه اســتناد عهدنامــه گلســتان و  قاجارشــدند و در زمــان فتحعلــی شــاهمحســوب مــی

مختلفـی از ایـن    اقـوام حق شدند اما هـم اکنـون نیـز وجود   مل يبه روسیه تزار يترکمانچا

 ملـت با هم دارند این مناسبات را در سـطح دو  يخویشاوند يکشورها در ایران کهپیوندها

ي بعـد از رو  هـا تـرك . نقـش بیشـتر در منطقـه اسـت     يخواهان ایفـا ، )حفظ نموده است

 اخـتالف اي آنها دار که با یبا کشورهایی زدایکارآمدن حزب عدالت و توسعه درصدد تنش

سیاسـت و  . جوینـد ینـرم نیـز بهـره مـ    هستند را دارند و در این خصوص از مؤلفـه قـدرت  

د بـه انـدازه عوامـل    ننـ تواکه می هستندار در این عرصه زتأثیرگ يهاازمؤلفه هردوفرهنگ 

ها و اهداف حال در این پژوهش برنامه. دننمای ایفادر کسب منافع ملی نقش گذاردیگر تأثیر

بـه قـدرت   زمانفرهنگـی ترکیـه جهـت نفـوذ در منطقـه قفقازجنوبیاز     سیاسـی و ، اقتصادي

در عرصـه سیاسـت   2015تـا   2002درسـال   گـراي عـدالت و توسـعه   رسیدن حزب اسالم

 حیپژوهش در صـدد تشـر   نیکها یمسئله اساس. گیردمورد بررسی قرار می، خارجی ترکیه

نفـوذ در آن در قالـب    لیـ به قفقـاز و دال  هینوع نگاه ترک، آناست يبرا یعلم یپاسخ انیوب

کـه  ، باشـد یعدالت و توسـعه مـ   يگراازقدرت گرفتن حزب اسالمپس دیجد ياستراتژ کی

نگـاه دولـت    نکـه یا. گرفته است شیمنطقه در پنیرا نسبت به ا یکامال متفاوت يهاکردیرو

 ادولـت یچگونـه اسـت؟ و    ياو فـرا منطقـه   يامنطقه يهابه قفقازدر رقابت با قدرتهیترک

و  ياز مباحـث جـد  یکـ یکند؟بـه  یرا دنبـال مـ   يبا نفوذ خود در قفقاز چه استراتژ هیترک
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 نیـ نسـبت بـه منطقـه قفقـاز شـده اسـت کـه در ا       هیترک یخارج استیدر س زیبحثبر انگ

  . میآن هست ییچرا يواکاو یپژوهش در پ

  :تحقیقضرورت و اهمیت  - 1-3

بـا بهـره گیـري از یـک     ، آمدن حزباسالم گراي عدالت و توسعهترکیه از زمان روي کار 

سیاسـت   درعمـل گرایانـه    یسیاست خارجی منسجم و مشخص و حاکم کـردن دیـدگاه  

تعامالت خود را با کشورها ي منطقه قفقاز و همچنین حضـور و   ه استتوانست، خارجیخود

توجـه کـرد کـه آیـا     بنـابراین در درجـه اول بایـد    . نفوذش را در این منطقه افزایش دهـد 

کامال در چهار چوب اصول کلـی سیاسـت خـارجی    ، استراتژي جدید ترکیه درمنطقه قفقاز

این کشور بوده است یا نه؟عالوه بر این آیا سیاسـت مـذکور توانسـته اسـت سـبب بهبـود       

جایگاه ترکیه در منطقه قفقاز شود و موجبات تامین هرچه بیشتر منافع ملی این کشـور را  

کور فراهم کند؟از این جهت آنچه را که در این پژوهش داراي اهمیـت اسـت   در منطقه مذ

که نویسنده را بر نگارش ، استراتژي جدید حکومت اسالم گراي فعلی ترکیه در قفقاز است

چنین پژوهشی در جهت تحلیل و واکاوي دالیل نفوذ بیشتر ترکیه در قفقاز مصمم کرد تا 

  . دعمل آیه ارزیابی دقیقی در مورد آن ب

  :پژوهشت سؤاال - 1-4

  سؤال اصلی

هایی داشـته و چـه   چه ویژگی 2015م تا2002استراتژي جدید ترکیه در قفقاز از سال 

  است؟ را طی نمودهتحوالتی 

  

  سؤال فرعی

  کند؟در منطقه قفقاز چه اهدافی را دنبال می خوددولت ترکیه با نفوذ-

در  توسعهو  لتاعدبحزرهدر دو جیترکیهرسیاستخاههنددچه مؤلفههاییشکل-

  . "؟هستندزمنطقهقفقالقبا
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  :هاي پژهشفرضیه  - 1-5

  :پژوهشاصلی فرضیه -1- 1-5

این کشور در پـی ایجـاد   ، با روي کار آمدن حزب اسالم گراي عدالت وتوسعه در ترکیه

در جهـت دســتیابی بـه اهــداف   خـود  تحـول و اسـتراتژي جدیــدي در سیاسـت خــارجی    

افـزایش  ، طلبـی راي به انجام رسـاندن هـدفهاي توسـعه    تالش ب. منطقهاي در قفقاز برآمد

ــه و        ــطح منطق ــور درس ــن کش ــاه ای ــود جایگ ــاز و بهب ــه قفق ــوذ در منطق ــدرت و نف ق

 عرصهبیندر  دخواز  يتعریفنقشجدیدزبا

  . تشکیل داده استرا2015تا2002اصولسیاستخارجیترکیهازساللمللیا

  :پژوهشفرعی فرضیه-2- 1-5

اقتصادي و فرهنگی خود ، توسعه ترکیه با نفوذ سیاسیبه نظر می رسد حزب عدالت و 

در منطقه قفقاز می خواهد به ارائه الگوي پیشرفت ترکی خود در منطقه بپردازدو با ایجـاد  

روابط مسالمت آمیز با کشور هاي منطقه در رقابت با قدرت هـاي منطقـه اي و فرامنطقـه    

  . اي به انرژي منطقه دست یابد

  :اهداف پژوهش - 1-6

این اساس هدف پژوهش حا ضر آن است تا به بررسی جنبـه هـاي نظـري و عملـی      بر

. یعنی منطقه قفقاز بپـردازد ، سیاست خارجی ترکیه در یکی از مناطق پیرامونی این کشور

این پژوهش نشان می دهد که دولت ترکیه در دوره حاکمیت حزب اسالم گراي عـدالت و  

ی واقع گرا و چند بعدي در قالب استراتژي نـو  توسعه توانسته است با حاکم کردن دیدگاه

عثمانی گرایی در سیاست خارجی خود روابطش را در جنبه هاي مختلف بـا کشـور هـاي    

در ایـن  . همسایه در منطقه قفقاز توسعه دهد و به گسـترش نفـوذ در ایـن منطقهبپـردازد    

کیـه  در سیاست خارجیتر یفرهنگسیاسی اقتصادي و صر اشود نقش عن یم یپژوهش سع

کـه بـه نظـر مـی      یموضوع، قرار گیرد یدر جهت نفوذ در منطقه قفقاز جنوبی مورد بررس

رسدکارشناسان امر تا کنون بـه صـورت مسـتقل و مجـزا در یـک پـژوهش مفصـل بـدان         

غافل بوده ی ترکیه در منطقه قفقاز جنوب یدر قدرت یاب ها نپرداخته اند و از اثراتاین مؤلفه

ر قصد دارد اهداف منطقه اي ترکیه درقفقاز را در دوره حاکمیت بنابراین پژوهش حاض. اند

حزب عدالت وتوسعه تشریح نماید و تا حدودي به برخی ابهامات مطرح شده دربـاره علـل   
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نفوذ ترکیه در قفقاز و برخی از کشور هاي همسایه آن منطقهپاسخ قـانع کننـده اي ارائـه    

  . نماید

  :اتیریف عملیتع- 1-7

  :استراتژي

ستراتژي امروزه کاربردهاي گوناگونی دارد و از مسائل نظـامی تـا حـوزه مـدیریت     واژه ا

ملی و حتی جهانی را پوشش می دهد و هر یک از این کاربردها ریشـه در  ، هاي منطقه اي

اغلـب بـه تعـاریف و    ، در پاسخ به پرسش از چیستی اسـتراتژي . تعریفی خاص از آن دارند

برخی با اشاره به آنها بر این باورند که این تعاریف نـه  نظریات متفاو تی اشاره می شود که 

بلکه در حقیقـت بـه ابعـاد مختلـف پدیـده      ، تنها دلیلی بر ماهیت متغیر استراتژي نیستند

مشخص و ثابت اشاره می کنند و بروز چهره هایی متفاوت از یک ماهیت ثابت و پایدار بـه  

یگر با اشاره به تنـوع تعـاریف از ایـن    برخی د، در نقطه مقابل. تبع تحوالت تاریخی هستند

چنین استنباط می کنند که استراتژي مـاهیتی متغیـر داشـته و صـرفا بـر اسـاس       ، پدیده

بـا وجـود اینکـه    ، در واقـع . موقعیت هاي پیش روسـت کـه بایـد بـه تعریـف آن پرداخـت      

در تاریخ  "ارتشتاري"و  "هنر جنگ "استراتژي در معناي کالسیک آن معادل هایی چون 

ك . ر(نظامی و اجتماعی امپراتوري هاي شرق باستان نظیر چین و ایران هم داشـته اسـت  

اما اغلب گفته . )66.ص1373، مري؛ ثقفی عا1380، جمشیدي، 1374، ازغندي وروشندل

می شود که ریشه لغوي استراتژي به کلمه استراتژوس که به عنـوان لقـب رهبـران ارتـش     

قبل از میالد رواج داشته است برمی  507یا  508ل یونان از زمان حکومت کلیستن در سا

ازیک سو برخاسـتگاه نظـامی   ، با ارجاع به این ریشه لغوي. )1381.ص98، لطفیان(گردد 

و از سوي دیگر به ماهیت ثابـت آن اشـاره مـی    . استراتژي وتفکراستراتژیک تأکید می کند

راتژیک مدرن ریشـه در  تفکراست. شود و بر همین اساس است که برخی استدالل می کنند

این نوع نگرش نسبت به استراتژي با در نظر گرفتن دیـدگاه  . تفکر استراتژیک کالسیکدارد

کسانی که براي تعریف و تبیین آن به عناصر سازنده اش اشاره می کنند نیـز تقویـت مـی    

تشـکیل مـی شـود    ، راههاو ابزارها، استراتژي ازسه عنصر اهداف، بر مبناي این نگرش. شود

در واقـع اسـتراتژي مـاهیتی    ، با اتکا به این سه عنصـر ) 1374.ص44، ازغندي و روشندل(

بـاز هـم مـاهیتش    ، ثابت دارد که حتی اگر از چارچوب هاي محدود نظامی هم فراتـر رود 

  . ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود
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  :حزب عدالت وتوسعه 

، عبداهللا گُـل ، وغاناز سوي رجب طیب ارد 14/8/2001در ) AKP(حزب عدالت توسعه

 يبلند آرینج براي پر کردن خالء یک حـزب اسـالم گـرا   ، میریلدیبینالی ی، ادریس شاهین

لیبرالیسـم و  ، رویکرد این حزب ترکیبـی از محافظهکـاري  . تشکیل شد، میانه رو در ترکیه

در صـد آرا و کسـب    3/34با کسب  2002این حزب در انتخابات سال . نئوعثمانیسم است

کرسی براي دومین بار در تاریخ جمهوري ترکیه به عنوان یک حـزب اسـالم    364بیش از 

عـدالت و توسـعه   حـزب  گرا قدرت را به دست گرفت اما برخالف حزب رفاه سـتاره اقبـال   

در ، )درصـد آرا  6/46(2007سـال   این حزب در انتخابات. بسیار پر فروغ و طوالنی تر بود

با به دسـت   2015را به دست آورد ولی در انتخابات جوالي ) درصد آرا 8/49(2011سال 

آوردن کمتر از چهل و یک درصد آرا موفق به تشکیل کابینه تک حزبـی نشـد؛ در نتیجـه    

مین در بیسـت و ششـ  . براي بار دوم در اول ماه نوامبر انتخابات پیش از موعـد انجـام شـد   

درصـد آرا دوبـاره سـکان     4/49انتخابات پارلمانی حـزب آك پـارتی بـا بـه دسـت آوردن      

این حزب همواره در سیاسـت هـاي خـود چـزخش     . حکومت تک حزبی را به دست گرفت

هاي بسیار بزرگی را تجربه کرده است که می توان به دوستی بـا اسـد تـا تقاضـاي کنـاره      

حـزب عـدالت و   . اشـاره کـرد  . . . نکار این مسـئله و تایید مسئله کردها و بعدا ا، گیري وي

توسعه به لحاظ فکري ضمن انقطـاع از بخـش هـاي بـزرگ از میـراث دولـت کمالیسـتی        

این حـزب علیـرغم   . درصدد ایجاد ترکیه اي نوین براساس مبانی فکري و نظري خود است

سایر جریانـات  اینکه داراي مشی اسالمی به اجتماع و فرهنگ است؛ ولی نقطه تمایز آن از 

آك پارتی و بهـویژه  . اسالمی در ترکیه و حتی منطقه به مرشد فکري این گروه باز میگردد

نجیب . شاعر و متفکر ترك هستند "نجیب فاضل"شخص رجب طیب اردوغان تحت تاثیر 

ملی گرایانه بـه   یفاضل به شدت معتقد به ایده ي دولت اسالم گرا با ماهیت ترك دیدگاه

وي معتقد است ترکیه باید توسط یک حزب و . عین حالتک حزبی می باشدو در دارد دین

ایـن کشـور را بـر اسـاس اندیشـه      ، مند با شورایی متشکل از صد و یک نفرشوهیک رهبر 

امري که در طی سالهاي گذشته به خوبی بر سیاست و دکترین عـدالت  . اسالمی اداره کند

ط بسـیاري از کارشناسـان در تحلیـل    و توسعه اثر گذاشته است این مسئله همچنین توسـ 

حـزب عـدالت و توسـعه بـه     . مبانی فکري و سیاسی این حزب مورد غفلت واقع شـده بـود  

آنهـا  . لحاظ سیاسی در عرصه سیاست خارجی و داخلی خانه تکانیاي اساسی انجام دادنـد 

تعامل در حوزه داخلی سیاستهاي قبلی آنکارا را مورد بازبینی قرار دادند؛ از جمله سیاست 
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در دوره ي زمامـداري ایـن   . . . . و دخالت ارتش در سیاست، مشی سکوالر دولت، با کردها

. همین امر باعث اقبال عمومی نسـبت بـه آنـان شـد    . حزب با تغییرات بنیادین مواجه شد

براي نمونه آنها در گردآوري آراي کردها در اوایل کار خود بسیار موفق عمـل کردنـد؛ اگـر    

این زخم قدیمی ترکیـه یکـی از چـالش هـاي اسـتراتژیک ایـن حـزب         چه در حال حاضر

در حوزه ي خارجی نیزرویکرد حاکم بـر سیاسـت خـارجی ترکیـه را بـر      . محسوب میشود

داوود اغلو با تأکید بـر  . اساس دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اغلو سازماندهی کردند

خواهـان ایفـاي نقـش ترکیـه بـه      . . .تـاریخی و ، موقعیت خاص ترکیه در ابعاد جغرافیایی

نبایـد ترکیـه را میـان    ، از نظـر اغلـو  . عنوان کشوري مرکزي در سیاسـت جهـانی میباشـد   

بلکه ترکیه کشوري مرکـزي  ، کشورهاي وابسته به غرب یا حایل میان شرق و غرب دانست

است که از حوزه نفوذ قابل توجهی در مناطق جعرافیایی مجاور خـود و حتـی فراتـر از آن    

دکترین عمق استراتژیک خواهان ایفاء نقش بیشتر ترکیـه  ، به طور کلی. برخودار می باشد

بـه دلیـل موضـعگیرهاي خـاص     ، در سطح بین الملل می باشد و در طی چند سـال اخیـر  

اقتصاد را مـی  . نسبت به مسائل منطقه اي و بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است

. دهاي این حزب در تاریخ جمهوري ترکیـه بـه حسـاب آورد   توان یکی از مهمترین دستاور

درصد را که سالها ترکیه  70نرخ تورم دو رقمی و باالي (این حزب با مهار تورم سرسام آور

به آن مبتال بوده به یک رقمی تبـدیل و آنـرا بـه یکـی از پـایینتر یـن نرخهـاي تـورم در         

فت اقتصادي کشور گشود؛ بـه نحـوي   راه را براي پیشر، این کشور) خاورمیانه رسانده است

که در حال حاضر ترکیه به لحاظ رشد اقتصادي در میان کشورهاي اروپایی به چین اروپـا  

از طرف . همچنین این کشور جزو شش اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می شود. مشهور است

ن را دیگر حزب عدالت و توسعه در برنامه بلند پروازانه ي حزب خود براي آینـده مـژده ایـ   

یعنی در آستانه صدمین سالگرد جمهوري این  2023به ملت ترکیه داده است که در سال 

  . برتر جهان خواهند بودکشور جزء ده اقتصاد 

  

  :اسالم گرایی

اما به لحـاظ تاثیرگـذاري سیاسـی در    ، اسالمگرایی بهعنوان یک جریان گرچه ریشهدار

ژه در دهه اخیر فراروي جامعه جهـانی  چالشهاي زیادي را بهوی، معناي متعارف آن نوظهور

ماهیـت و حقیقـت جریـان اسـالمگرایی     ، آینـده ، پیشینه، درخصوص کموکیف. نهادهاست

ایـن  ، 2001تحقیقات و نظریات بسیاري ارائه شده است اما پس از حادثه یازدهم سـپتامبر 
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بـر  چه در قالـب خ ، ماجرا بهکلی شکلی دگرگونه یافت و به مطرحترین جریان روز سیاسی

تبـدیل شـد؛ چنانکـه حتـی لشکرکشـی و جنـگ و جـدالهاي        ، و یا در قالب نظریه و عمل

هنوز تبیـین دقیـق و جـامعی ارائـه     ، با همه این اوصاف. بینالمللی را نیز در پیداشته است

نشده است که پدیده اسالمگرایی را حتی براي کسانی که از نزدیک با آن سرو کـار دارنـد   

، کـه دنیـا بـه سـوي جهانیشـدن در همـه زمینههـاي ارزشـی        روشن سازد و در شـرایطی  

چنــین پدیــدهاي ظهــور کــرده و ازآنجــا کــه بســیاري از ، گــام برمیــدارد. . . اقتصــادي و

توجهـات بسـیاري   ، صاحبنظران آن را در نقطه مخالف فرایند جهانیشدن به شمار میآورند

هه با دو چـالش جـدي   جهان اسالم در دو سده اخیر در مواج. را به خود جلب نموده است

یعنی انحطاط و عقبماندگی داخلی و تهاجم غربی در قالب چنـد جریـان کلـی    ، این دوران

ابوالحسـن شـیرازي   (شکل گرفتهاست که جریان اسالمگرایی یکی از این جریانهـا میباشـد  

جریان نخست با رویگردانـی از گذشـته اسـالمی و مشـاهده پیشـرفتهاي      . )88.ص،1386،

این جریان خود بـه دو دسـته   . داندراه چاره را در پیروي از غرب می، بمادي و تمدنی غر

بندنـد و از  غربزدگان صرفاً به ظواهر تمدنی غرب دل مـی . شودغربگرا و غربزده تقسیم می

اي متفـاوت مبنـاي   کنند؛ اما غربگرایان به شـیوه درك تحوالت درونی آن کامال غفلت می

شاخصه کلی این جریان در هر دو شاخه آن . دهندمیفکري و تمدنی غرب را مد نظر قرار 

همچنـین از  . رد سنت و گذشته و اعتقاد به ضرورت پیروي از روش و شیوه غرب میباشـد 

گذشته و سنت اسالمی هیچ نکته روشنی ندارد و ضروري اسـت کـه ایـن    ، نظر این جریان

جریـان  ، فکـري دوم جریان سیاسـی و  . در فرایند نوسازي مورد تجدیدنظر قرارگیرد، سنت

این جریان نیز راه حل خـروج از  . باشدبازگشت به سنّت ماقبل اسالمی و قومی ــ ملی می

هـاي  داند و حتی در مـواردي تجربـه  گیري از گذشته اسالمی میوضعیت بحرانی را فاصله

باسـتانگرا نامیـده   ، طرفـداران ایـن دیـدگاه   . دانـد تلخ گذشته را معلول حاکمیت اسالم می

نماینـدگان ایـن جریـان بـه احیـاي سـنّتهاي ماقبـل اسـالمی در جهـان اسـالم           . ندشدها

دو نمونه بارز آن را میتوان در ایران و مصـر  . )22.ص1386يرازیابوالحسن ش(پرداختندمی

آنان در صـدد  ، به دلیل وجود تمدنهاي بزرگ قبل از اسالم در این دو منطقه. مشاهدهکرد

گرایی کـه محصـول دوران مـدرن    ین جریان با امواج ملیا. احیاي میراث بومی کهن بودند

عربیسـم  پـان . گرایـی سـنّتی بـروز نمـود    خود را همراه ساخته و در قالب جدید ملـی ، بود

سـاله در   2500و احیـاي جشـنهاي   جنبش کمالیسم آتا تـرك در ترکیـه  ، ناصري در مصر

جریـان  . ریـان بودنـد  هاي بارز صورتهاي دولتی این جنمونه، ایران توسط محمدرضا پهلوي

باشد که برخی آن را با برچسب بنیادگرایی دینی بیـان  همان جریان اسالمگرایی می، سوم
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جریان احیاي دینـی  ، این جریان در صدد احیاي اسالم بودهاست و به این جهت. کنندمی

  . کندت و گذشته اسالمی تاکید میهاي مدرن آن بر سنبا رد غرب و آموزه

  :قدرت

از مفاهیم اصلی علم سیاست است که جامعه شناسان کوشیده اند بـا جـدا   قدرت یکی 

. کردن آن از مرجعیت یا اقتدار مشروع از سویی و زور از سـوي دیگـر آن را تعریـف کننـد    

قدرت توانایی دارنده آن است براي وا داشتن دیگرانبه تسلیم در برابر خواست خود به هـر  

توانایی ایجاد رویـدادي معـین   . )اللت دارد بر الفقدرت در عام ترین مفهوم خود د. شکلی

تاثیر یا نفوذي کـه توسـط یـک انسـان یـا      . )ب، خواه از این توانایی بهره گیري شود یا نه(

گروه با هر وسیله و به شیوه اي مورد نظر بر رفتار دیگـران اعمـال گـردد و در ایـن راسـتا      

سیاسی و کسانی است که تحت قدرت سیاسی متضمن وجود رابطه ي روانی بین نخبگان 

مطابق تعاریف ماکس وبر و تـالکوت  . قدرت را جوهر سیاست دانسته اند. نفوذ آن قرار دارد

پارسونز قدرت به عنوان قابلیت اجتماعی تعریف می شود که تصمیمات الـزام آوري اتخـاذ   

، پیشـه ور ( می کند کـه ایـن تصـمیمات داراینتـایج دراز مـدتی بـراي جامعـه مـی باشـد         

تصور قابلیت تاکید بر این واقعیت داردکه قدرت چیزي است که به وسـیله  . )1376.ص43

صاحب منصب اعمال می شود اما ضـرورتا چنـین شخصـی در اسـتخدام جـایی نیسـت و       

الـزام آور بـودن قسـمت اسـتراتژیک     . تصمیم گیري صفتی است که این قدرت را می دهد

رت را در دسـت دارنـد انتظـار دارنـد کـه      بدان معنا کسانی کـه قـد  ، این تعریف می باشد

تصمیماتشان براي اعمال سایر افراد وگروهها داراي نتایجی باشد و در عـوض کسـانی کـه    

تصمیمات را اجرا کنند و آخرین عنصر در تعریف نتایج ، مورد اعمال قدرت قرار می گیرند

بـا سـرعت و   دراز مدت براي جامعه است که این نتایج گاهی نتایج سـریع وگـاهی کنـد و   

از نظر ماکس وبر قدرت عبارت است از اینکه شخص در رابطه اجتمـاعی  . قابلیت کم است

بـه  . صرف نظر از هر مقـاومتی اعمـال کنـد   ، قادر باشد اراده اش را در تعقیب اهداف عمل

عبارتی دیگر قدرت که از مفاهیم اصلی سیاست به شمار می آید به معناي توانایی دارنـده  

وجـود  . وا داشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خودبه هر شکل ممکـن آن است براي 

اقتدار یعنی قدرتی که در آن فرماندهی ناشی از به رسمیت شـناختن تـوا نـایی بزرگتـري     

همچنـین قـدرت   . )1381.ص113، بشـیریه (است که در شخص یا در مقام نهفتـه اسـت   

کسانی است که تحت نفـوذ آن   سیاسی متضمن وجود رابطه درونی بین نخبگان سیاسی و

در جامعـه شناسـی مارکسیسـتیبه قدرتبـه عنـوان رابطـه اي سـاختاري کـه         . قرار دارنـد 
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همچنین وجود قدرت یکی از . موجودیت مستقل از اراده هاي افراد دارد نگریسته می شود

پوالنزاس خود قدرت را به عنـوان توانـایی یـک طبقـه     . نتایج ساختار طبقاتی جوامع است

از . ي متحقق ساختن منافع خود در مقابل طبقاتدیگر وبه زیان آنها تعریف کـرده اسـت  برا

قدرت نمـی توانـد از روابـط اقتصـادي      -1:این نظر گاه قدرت داراي ویژگی هاي زیر است

تحلیـل   -3قدرت متضمن مبارزه طبقاتی و کشـمکش میـان افـراد اسـت و     -2، جدا باشد

( داري از مشخصات شـیوه تولیـد بـه آن انجـام داد    بدون نسبت دادنمق نقدرت را نمی توا

پارسونز قدرت را ظرفیتی اجتماعی مثبت براي نیل به هدف هـاي  . )1381:125، بشیریه

توانایی تعمیم یافتـه  ، قدرت در این نظر گاه مانند پول در اقتصاد. مشترك تعریف می کند

  )1386.ص148، بشیریه(اي براي برآوردن اهداف مشترك یک دستگاه اجتماعی است

  :سازماندهی پژوهش - 1-8

  . فصلشکل گرفته است پنجاین پژوهش از 

، اهـداف و روش ، پیشینه موضـوع ، بیان مساله، شامل مقدمه، کلیات پژوهشفصل اول؛ 

مـی  تعریف عملیاتی وحدود نقطه تمرکز ، سؤال پژوهش، فرضیه اصلی، شناسایی متغیر ها

 ؛فصـل سـوم  در. چارچوب مطالعـات نظـري پـژوهش ارائـه مـی شـود       ؛فصل دوم در، باشد

درفصـل  . در قفقازمطرح می گـردد  هیعدالت و توسعه ترک ينفوذ حزب اسالم گرا خچهیتار

. بررسـی مـی شـود   در قفقاز کیهحزب عدالت و توسعه تر سیاسی-ياقتصاد یکردرو. چهارم

رکیه با کشور هـاي منطقـه   با نگاهی مختصر به پیشینه روابط میان دولت ت پنجم؛فصل در

و نوع روابط آنها با یکدیگر با تاکید بر استراتژي جدید ترکیه در این منطقه پرداخته  زقفقا

  . و منابع ذکر می گردد نتیجه گیري ودر آخر؛می شود

  





  

  تحقیقنظري  مبانی-2

  :مقدمه- 2-1

مطالعات استراتژیک نشان داده است که هر منطقه اي که تمایل قـدر تهـاي بـزرگ را    

طلب کند داراي اهمیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی است هرچند که این منـاطق بـه دو   

ژئوپولیتیـک و اقتصـادي   ، مناطقی که صرفاَ منافع اسـتراتژیک  -1. تقسیم می شوند دسته

مناطقی که داراي پتانسیل ایجاد تهدید براي یـک  -2قدرت هاي بزرگ را تأمین می کنند 

گزینـه دوم داراي پتانسـیل بیشـتري    ، از بین ایـن دو گزینـه  . یا چند قدرت بزرگ هستند

از یـک  . دوره اتحاد شوروي هردو نقش را ایفا کرده است قفقاز در. براي ایجاد بحران است

سو براي ایاالت متحده و چند قـدرت اروپـایی نقـش و اهمیـت اقتصـادي و ژئوپـولیتیکی       

برژینسـکی  . داشته و از سوي دیگر درمورد روسـیه داراي پتانسـیل تهدیـدي بـوده اسـت     

دوره پـس از جنـگ    معتقد است که اوراسیا صحنه اصلی درگیري بین قدر تهاي بزرگ در

بر اسـاس تئـوري مکیندریسـم جدیـد دو گـروه کشـور در منطقـه        . سرد باقی خواهد ماند

اوراسیا وجود دارنـد گـروه اول شـامل بـازیگران فعـال ژئواسـتراتژیک و گـروه دوم شـامل         

قطبهاي ژئوپولیتیکی است برژینسکی معتقداست کـه درمسـابقه قـدرت ژئوپـولیتیکی در     

بازیگران فعـال ژئواسـتراتژیک کشـورهایی    . نقش هردوگروه توجه کند اوراسیا غرب باید به

هســتند کــه داراي قابلیــت ملــی هســتند و داراي تمــایالتی بــراي تغییــر وضــع موجــود  

اهمیت کشورهاي گروه دوم که شامل قطب هاي ژئوپولیتیکی است ناشـی از  . ژئوپولیتیکی

وبه دلیل تأثیري اسـت  . آنهاستقدرت یا انگیزه آنها نیست بلکه به دلیل موقعیت حساس 

)Vaezi,2009.p.56( .    ــی ــه م ــتراتژیک منطق ــال ژئواس ــازیگران فع ــار ب ــر روي رفت ــه ب ک

بنادر دریـاي سـیاه و   ، گذارنداهمیت استراتژیک منطقه به دلیل وجود شبه جزیره آبشرون

بـاب  » دربنـد  « گذرگاه تـاریخی و اسـتراتژیک   -1: شامل) گذرگاه هاي استراتژیک ومهم 

بـین روسـیه در   (بواب در شرق رشته کوههاي قفقاز بزرگ درساحل غربـی دریـاي خـزر   اال



» داریـال  « گـذرگاه تـاریخی   -2با راههاي زمینی و راه آهن )شمال و آذربایجان در جنوب

متري در مرکز رشته کوههاي قفقاز بـزرگ بـر سـر     2379در ارتفاع ) باب الالن= (در آالن

بـه والدي  )در جنـوب (تباط تفلیس پایتخـت گرجسـتان  راه جاده نظامی گرجستان براي ار

با راه هاي زمینـی مسـدود در   ) در شمال(قفقاز مرکز اوستیاي شمالی درفدراسیون روسیه

در مرکـز رشـته کوههـاي    » مامیسونسـکی  « گذرگاه اسـتراتژیک  -3زمستان و اوایل بهار 

شـمال بـا را   متري بـین گرجسـتان در جنـوب و روسـیه در      2819قفقاز بزرگ در ارتفاع 

در » سوچی  –سوخومی« گذرگاه  4-ههاي زمینی مسدود در فصول بارندگی و یخبندان 

ریلی و جاده نظـامی گرجسـتان کـه ایـن جـاده در      ، ساحل دریاي سیاه با را ههاي زمینی

با ابتکار فرماندهان نظامی روسی براي تسـخیر گرجسـتان مسـیحی و سـپس      1801سال 

بین والدي قفقاز در دامن ههـاي شـمالی قفقـاز    ، فقاز جنوبیسایر قسمتهاي قلمروایرانی ق

در دامنه هاي جنوبی قفقاز بزرگ و با گذر از دره داریال کشیده شـده و  1بزرگ و تفلیس 

ایـن گـذرگاه از زمـان    . )دمیـر قـاپو  (گذرگاه دربند یا بـاب االبـواب  . به بهر ه برداري رسید

گیري از تجـاوز اقـوام وحشـی و بیابـانگرد     ساسانیان بین امپراتوري ایران و روم براي جلـو 

. شمال غربی دریاي خزر به قلمرو دو امپراتوري مشترکأ مورد بهره برداري قرار می گرفـت 

)144:Amirahmadian,2010p( .      به نظر مارسل دي هـاس دانشـمند ارشـد انسـتیتو بـین

ن معتقـد  ایشـا . الملل هلند که گویاي دیدگاه غرب نسبت به مسائل موجود درقفقاز اسـت 

جذب مبارزه بر سر قـدرت و  ، است کشورها و سازمان ها در سطح منطقه اي و بین المللی

در شمار آنهـا  . رفتار مهره هاي منطقه اي براوضاع منطقه تأثیر دارد. امنیت انرژي شده اند

اوستیاي جنـوبی و  ، آذربایجان و نیز مناقشات در آبخازیا، ارمنستان، می توان از گرجستان

و قـدرت هـاي جهـانی    )ایـران وترکیـه  (عالوه بر این قدرت هاي منطقه اي. اغ نام بردقره ب

سازمان هـاي بـین المللـی نیـز     ، عالوه بر کشورها. نیز تأثیر گذارند) روسیه وچین، آمریکا(

) B. S. E. C(سازمان اقتصادي دریاي سیاه : در سطح منطقه اي. جذب این بازي شده اند

) BLACKSEAFOR(، نیروهـاي دریـاي سـیاه    اتحـاد ) CASFOR(، نیروهاي دریاي خزر

سازمان معاهـدا ت  ،) مولداوي، آذربایجان، اوکراین، گرجستان(سازمان همکاري هاي گوام 

و اتحادیه  ناتو(جهانی امنیت مشارکتی درچارچوب کشورهاي مشترك المنافع و در سطح 

ثبـات  . در این منطقه اسـت همچنین به علت وجود ذخایر نفت و گاز ، اهمیت قفقاز. )اروپا

قفقـاز و  (منطقه دریـاي خـزر  . شرط مهم و حیاتی انتقال بدون وقفه آن می باشد، در قفقاز

کأل . درصد از ذخایر گاز جهان است4-6درصد از ذخایر نفت و 3-4داراي ، )آسیاي میانه

 اما بـا توجـه بـه عـدم اطمینـان بـه      . سهم ذخایر نفت و گاز قفقاز چندان چشمگیر نیست
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ذخایر خلیج فارس و نیز امکان استفاده از عرضه سوخت به عنوان ابـزار سیاسـی از سـوي    

، به غـرب )قزاقستان و ترکمنستان(انتقال ذخایر سوختی دریاي خزر و آسیاي میانه، روسیه

برخی از کشورها و سازما نها تالش می کنند که به انحصار ي سـازي  . اهمیتی حیاتی دارد

بـراي  . اي انتقال سوخت و انرژي در منطقه اوراسـیا خاتمـه دهنـد   کامل از سوي روسیه بر

–از جملـه خطـوط انتقـال نفـت آتاسـو     . مسیرهاي جدید انتقالی ایجاد می شوند، این کار

نـابوکو  « و خط لولـه   ارزروم–تفلیس–باکو، جیهان–تفلیس–باکو، )قزاقستان–چین(االشکو

علت اصلی حضور ترکیه . و ساختند که هم اکنون یا راه اندازي شده یا در دست طراحی» 

اهمیت جغرافیایی استراتژیک منطقه قفقاز و دریا ي خزر ، وایاالت متحده در منطقه قفقاز

بعنوان کریدوري از اروپا به آسیاي میانه و عرصه اي براي کنترل بر ایران وروسیه و اعمـال  

در عـراق و   فشار برآن می باشـد؛ ایـاالت متحـده بـا وجـود درگیـر شـدن گسـترده خـود         

نیازمند جستجوي تکیه گاه هایی ، افغانستان و با محاسبه جذب ازبکستان به جبهه روسیه

حضـور ایـاالت   . در منطقه قفقاز براي اجراي استراتژي جغرافیاي جهانی خـود مـی باشـد   

ترکیه می تواند تعادل شکننده نیروها در این منطقه راکه پس از فروپاشی اتحـاد  . متحدهو

زمانی که بزرگتـرین نیروهـاي   . بر هم زند، یالیستی شوروي برقرار شده استجماهیر سوس

منطقه یعنی ایران و روسیه تهدید را حس می کننـد روسـیه قفقـاز جنـوبی را بـه عنـوان       

منطقه تحت قیمومیت خود دانسته و مخالفت خود را با جذب شدن کشورهاي منطقه بـه  

آذربایجان را به عنـوان مهمتـرین متفـق    ، یهایاالت متحده و ترک. سوي غرب ابراز می دارد

. خود در حاشیه دریاي خزر برگزیده و برنامه همکاري نظامی گسترده را تدوین نموده انـد 

منشـأ  . مفسرین نظامی روسیه این را با برنامه ایاالت متحده وگرجستان مقایسه می کننـد 

در ، ایـران و آذربایجـان  بین . جایگاه حقوقی نامشخص دریاي خزر می باشد، مناقشه بالقوه

. تقریبأ برخوردهـاي تنـد نظـامی در حـال وقـوع اسـت      ، رابطه با معادن نفت مورد اختالف

باقی خواهد مانـد  ، مسلم است که اوضاع تا زمانی که جایگاه حقوقی دریاي خزر حل نشود

  تعیین کننده در قفقاز خواهد بود و آذربایجان با حمایت ترکیه کشوري 

در روابط بین الملل مدلی در تبیـین اسـتراتژي جدیـد ترکیـه در      انگارينظریه سازه -2-2

  قفقاز

ریشـه در  ، وارد مباحـث روابـط بـین الملـل شـد      1990سازه انگاري که از اوایل دهـه  

از سوي پیتر برگر و توماس الکمـن مطـرح    1970مسائل جامعه شناختی دارد که در دهه 

  اندر ونت از متفکران اصلی این دیدگاه در نیکالس اونف و الکس، فردریک کراتوچویل. شد
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ResearchAim:The Caucasus region has long been a special position in 
geopolitics and geoeconomics, especially in the last two centuries. This 
importance has doubled with the collapse of the Soviet Union in 1991 and the 
independence of the Caucasian republics.
Research method: Due to the geostrategic position of this region on the one 
hand and the existence of various capacities of the countries in this region on 
the other hand, this area has been considered by regional and trans-regional 
powers. Indeed, by creating a vacuum of geopolitics of the Soviet Union in 
the Caucasus region of the regional and international powers of influence and 
influence, they have realized interests in the region and consequently, in 
various dimensions, have carried out extensive activities to influence this 
region.
Finding: Meanwhile, due to its approach to the region, especially after the 
collapse of the Soviet Union, Turkey has been considered by analysts as one 
of the leading actors in the Caucasus region .So that the path to follow the 
Western policies toward independence has influenced and influenced the 
Caucasian region. Therefore, in this descriptive writing, an attempt is being 
made to examine the typology of Turkish foreign policy toward the Caucasus 
region, especially during the period under the rule of the AKP, in a conceptual 
framework.
Conclusion: Accordingly, the main question of the research is that what was 
the new Turkish strategy in the Caucasus from 2002 to 2015, and what 
developments has it made? In this regard, the research hypothesis is based on 
the principle that "Turkey, with the advent of the Islamist Party of Justice and 
Development, has sought to develop a new strategy and strategy in its foreign 
policy towards achieving regional goals in the Caucasus. The effort to fulfill 
its developmental goals, to increase its strength and influence in the Caucasus 
region, to improve its status of the region at the regional level, and to redefine 
its new role in the international arena of the principles of Turkish foreign
policy from 2002 to 2015.
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