
  

  

  سیاست خارجی دولت

  ترکیه» عدالت و توسعه«

  در منطقه قفقاز جنوبی
  *فرهاد عطایی

  **حسن شکاري

  حمیدرضا عزیزي

  چکیده

هـاي فراوانـی   گیري بحـث موجب شکل 2002به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 

زمان، تالش براي نشـان دادن   دو ویژگی مشخصه دولت ترکیه تا آن. درباره آینده سیاسی این کشور شد

 ،به این ترتیب. گرا و همچنین سلطه دیرپاي نظامیان بر سیاست بودجدا و غربخود به عنوان دولتی دین

گرا، به معناي آغاز عصر تغییرات چشمگیر روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسالم

در این میان، آنچه بیش و پیش از همه از سـوي  . شددر عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه تلقی می

-ین کشور در نظام بیندولتمردان برآمده از حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفت، نقش و جایگاه ا

بر این اساس، مقاله حاضـر در پـی آن اسـت تـا بـه      . ویژه در ارتباط با کشورهاي همسایه بود المللی و به

سیاست خارجی ترکیه در یکی از مناطق پیرامـونی ایـن کشـور، یعنـی      هاي نظري و عملیبررسی جنبه

دهد که دولت ترکیه در دوره مـورد بحـث توانسـته بـا     این مقاله نشان می. منطقه قفقاز جنوبی، بپردازد

هاي مختلف با را در جنبه اش دبعدي در سیاست خارجی خود، روابطنگر و چنحاکم کردن دیدگاهی واقع

  . فقاز جنوبی توسعه دهد و به گسترش نفوذ در این منطقه بپردازدکشورهاي منطقه ق

  گان کلیديواژ

  عمق استراتژیک سیاست خارجی و ، حزب عدالت و توسعه،قفقاز جنوبی ،ترکیه

                                       
   Email: atai53@gmail.com                          دانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  *

**
   Email: shekari1361@ut.ac.ir      اي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشجوي دکتري مطالعات منطقه 

 اي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشجوي دکتري مطالعات منطقهEmail: azizi.hamidreza@ut.ac.ir  

  15/10/90: تاریخ پذیرش        18/07/90: تاریخ ارسال

 37- 66صص /  1391 تابستان/  63شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسـعه  

هـاي   ، آغـازگر بحـث  2002در ترکیه در سال 

 آینده سیاست داخلی و خارجی هبارفراوان در

ترکیـه نـوین، از زمـان    . جمهوري ترکیه بـود 

به دست کمال آتاتورك، همـواره   گذاري بنیان

جدا  را به عنوان دولتی دین در تالش بود خود

و خواهان اجـراي نوسـازي بـه سـبک غربـی      

کــه  ،ویژگـی دیگـر ایـن کشـور    . نشـان دهـد  

هـاي مختلـف در آن نمایـان    همواره به گونـه 

ه نظامیـان در  بود، نقش و جایگاه قابل مالحظ

کـه در حقیقـت    ،ساختار سیاسی کشـور بـود  

جدایانه جامعـه   دینهاي خود را نگهبان ارزش

بـه ایـن ترتیـب،    . دانسـتند و دولت ترکیه می

بـه   ،روي کار آمـدن حـزب عـدالت و توسـعه    

ــالم  ــی اس ــوان حزب ــرا، از د عن ــتر  گ ــد بیش ی

معناي تغییراتی کـم   توانست بهتحلیلگران می

صـه داخلـی و خـارجی    و بیش اساسـی در عر 

هاي ایـن حـزب    هرچند مقام. این کشور باشد

از همان ابتداي به قدرت رسیدن اعالم کردند 

هاي دین جدایی مصرح در قانون که به ارزش

اساسی ترکیه پایبند هستند، اما به هـر حـال   

هـاي مختلـف   اصالحات و تغییرات در عرصـه 

  .این کشور ناگزیر بود

و پـیش از   رسد آنچـه بـیش  به نظر می  

همــه از ســوي دولتمــردان برآمــده از حــزب  

عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفت، نقش 

المللـی و  در نظـام بـین   و جایگاه ایـن کشـور  

به . ویژه در ارتباط با کشورهاي همسایه بود به

صدد برآمدند تـا در قالـب   در آنها ،این ترتیب

اي منسـجم و بلندمـدت بـه بـازتعریف     برنامه

الملـل و در سـطح   یه در نظام بینجایگاه ترک

در مـورد ایـن نکتـه تقریبـاً     . منطقه بپردازنـد 

هاي این برنامـه   نظر وجود دارد که بنیاناتفاق

هـاي  منسجم و بلندمـدت را بایـد در اندیشـه   

احمــد داووداوغلــو، مشــاور پیشــین سیاســت 

خارجی و وزیـر امـور خارجـه کنـونی ترکیـه      

هـاي  هدر حقیقت، با مروري بر اندیشـ . جست

 عمـق راهبـردي  که بـه ویـژه در کتـاب     ،وي

توان بـه خطـوط کلـی    بازتاب یافته است، می

ــه از ســال  برنامــه ــت ترکی  2002اي کــه دول

کند دسـت  تاکنون در عرصه عملی دنبال می

 .یافت

مقاله حاضر بـا مفـروض گـرفتن مـوارد      

هـاي  فوق، در پی آن است تا به بررسی جنبـه 

کیـه در  نظـري و عملـی سیاسـت خـارجی تر    

یکی از مناطق پیرامـونی ایـن کشـور، یعنـی     

پرسـش اصـلی   . منطقه قفقاز جنوبی، بپردازد

مقاله این است که سیاست دولـت ترکیـه در   

تـاکنون   2002منطقه قفقاز جنـوبی از سـال   

هایی داشته و چه تحوالتی را طـی   چه ویژگی

کرده اسـت؟ بـراي پاسـخ، ابتـدا بـه بررسـی       
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ترکیـه از   هاي نظري سیاسـت خـارجی  جنبه

ر آمدن حـزب عـدالت و توسـعه    زمان روي کا

پــردازیم و اصــول اساســی آن را معرفــی  مــی

سپس بـا نگـاهی کلـی، بازتـاب آن     . کنیم می

در رفتارهـاي عملـی ایـن کشـور در     را اصول 

. یمکنـ  بررسـی مـی  عرصه سیاسـت خـارجی   

درنهایت، بـر مبنـاي همـان اصـول، سیاسـت      

را خــارجی ترکیــه در منطقــه قفقــاز جنــوبی 

دهیم و به بیان جزئیاتی  رار میمورد ارزیابی ق

فرضـیه  . پردازیماصول می هریک از آن درباره

مقاله این است که دولت ترکیه در دوره مورد 

ــدگاهی   ــا حــاکم کــردن دی بحــث توانســته ب

ر و چندبعــدي در سیاســت خــارجی نگــ واقــع

هـاي مختلـف بـا    را در جنبـه  اش روابطخود، 

نوبی توسعه دهد و کشورهاي منطقه قفقاز ج

. بـه گســترش نفــوذ در ایـن منطقــه بپــردازد  

ــاالت    داده ــه، از مق ــن مقال ــاز ای ــاي موردنی ه

ــزارش  تحلی ــی، گ ــالت تخصص ــی مج ــاي ل ه

المللی شده توسط نهادهاي مختلف بینمنتشر

ها استخراج شـده  و همچنین اخبار خبرگزاري

هـاي  دیـدگاه  همچنـین سـعی شـده از   . است

در کنــار هــم  تــركنویســندگان تــرك و غیر

  .استفاده و در این مورد توازن برقرار شود

ي در مورد هرچند تاکنون مقاالت متعدد

طورکلی نوشته شده  سیاست خارجی ترکیه به

است، اما این مقاله درصدد است از یـک سـو   

بــا تمرکــز سیاســت خــارجی ایــن کشــور در 

دولـت  (اي خـاص  اي خـاص و در دوره منطقه

بـا   ،سـوي دیگـر  و از ) حزب عدالت و توسـعه 

در تالش براي تحلیل سیاست خارجی ترکیه 

قفقاز از طریق بررسی مورد به مـورد کـاربرد   

اصول سیاست خارجی این کشـور در منطقـه   

. مذکور، موضع جدید و متمایزي را ارائه کنـد 

عالوه بر ایـن، مقالـه حاضـر بـرخالف مـوارد      

سیاست خارجی ترکیـه را بـر اسـاس     ،مشابه

هـاي نظـري داخلـی    و بنیاناي مبانی اندیشه

  . کندآن بررسی می

هـاي نظـري سیاسـت     پایه. 1    

  خارجی دولت عدالت و توسعه

هنگامی که حـزب عـدالت و توسـعه در    

بـه قـدرت رسـید، احمـد      2002نوامبر سـال  

مشــاور ارشــد سیاســت خــارجی  ،داووداوغلــو

بـه   ،دولت و عبداهللا گـول دوسـت نزدیـک او   

از . وب شــدعنــوان وزیــر امــور خارجــه منصــ

هــاي همــین زمــان، بــه مــرور تــأثیر اندیشــه

داووداوغلو  بر سیاسـت خـارجی ترکیـه آغـاز     

بعدها و هنگامی که داوود اوغلـو نیـز بـه    . شد

سمت وزیر امور خارجه ارتقا یافت، این تـأثیر  

 هبـار هاي او را در ما سیر اندیشها. آشکارتر شد

ها پیش از  سیاست خارجی ترکیه باید از سال

ش به مقام وزارت  امورخارجه بررسـی  رسیدن

  .کرد
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، زمانی که داووداوغلـو در  1994در سال 

کـرد، کتـابی بـا عنـوان     دانشگاه تدریس مـی 

او در . نوشـت  دگرگونی تمدنی و جهان اسالم

کند کـه جهـان بـر اسـاس     این کتاب ادعا می

اگرچـه   وبندي شـده  هاي ارزشی تقسیم نظام

ي و مســلمانان ممکــن اســت از نظــر اقتصــاد

فنــاوري از غــرب عقــب باشــند، ولــی از نظــر 

بـه   ماننـد و در نهایـت  اخالقی برتر باقی مـی 

او . شـوند تبـدیل مـی  » کننـده  تمدن تعیین«

امت اسالمی باید متحد شـود؛ ایـن    ،گوید می

ــق   ــدا از طری ــاد در ابت ــی«اتح ــاي  همگرای ه

اي آغـازین   دهد که مرحلـه  رخ می» اي منطقه

همه کشـورهاي  براي همگرایی اقتصادي بین 

  ).Jenkins, 2010(مسلمان است 

ــی ــه نظــر م ــه از واژه ب ــرادي ک رســد اف

در تعریـف سیاسـت خـارجی    » گرایـی  اسالم«

هـاي   اندیشـه  کنند، بیشتر ترکیه استفاده می

دهند و تناسـب   ظر قرار مین داوود اوغلو را مد

ها را با برخی اقدامات دولت ترکیه این اندیشه

هدي بر ادعـاي خـود   المللی شادر عرصه بین

کننـد کـه    برخی ادعا مـی  همچنین،. دانندمی

سـال تـاریخ    هشتاد ترکیه مایل است بیش از

مدرن خود را ، که در آن خود را وقف تثبیـت  

جدا، اروپایی  دینجایگاهش به عنوان کشوري 

و معطوف به غـرب کـرده بـود، رهـا کنـد تـا       

جایگاه خود را به عنوان یک قـدرت مسـلمان   

این گروه، به دست . نمایدشف و احیا دوباره ک

آوردن رهبــري ســازمان کنفــرانس اســالمی،  

جایگاه برجسته ترکیه در گروه هشت کشـور  

ین کشـور  هاي اخیر ا و توافق 1در حال توسعه

ده وجود چنـین  دهن با ایران و دمشق را نشان

 ,Alessandri) داننـد  مـی تمـایلی در ترکیـه   

2010,p.86).  

کـه نقـش فعـال    ت اما باید توجـه داشـ   

کشـورهاي   المللی تنها به ترکیه در عرصه بین

اي آشـکار، در   گونه مسلمان محدود نشده و به

برقراري روابط خـوب و مثبـت بـا     ،درجه اول

تمام کشـورهاي همسـایه و در مرحلـه بعـد،     

تعامل سـازنده بـا مجموعـه کنشـگران نظـام      

به نظر . الملل مورد توجه قرار گرفته استبین

جــه بـه کتــاب دوم احمــد داوود  رســد تومـی 

هـاي سیاسـت    اوغلو، در فهم و تحلیل پـویش 

خارجی ترکیه در دوره عدالت و توسعه کمک 

  .بیشتري خواهد کرد

دومـــین  2001 داوود اوغلــو در ســال   

منتشـر   2عمـق راهبـردي  کتاب خود را با نام 

در این کتاب، او بحث از هویت اسـالمی  . کرد

آن، بـر آنچـه   ترکیه را کاهش داده و به جاي 

که عدم تـوازن در سیاسـت خـارجی پیشـین     

داوود اوغلـو  . نامد تمرکز کرده استترکیه می

کنـد کـه ترکیـه بـه طـور گسـترده       ادعا مـی 

                                       
1. Developing 8 (D-8) 
2. Strategic Depth 
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مناطقی از قبیل خاورمیانه و شمال آفریقـا را  

کنـد کـه   او توصـیه مـی  . نادیده گرفته اسـت 

ترکیه نباید خود را مسـتقر در جبهـه شـرقی    

بـه غـرب، بلکـه بایـد در مرکـز      اروپا و با نگاه 

حـوزه نفـوذ مخصـوص بــه خـود ببینـد و بــا      

روابط  ،کشورهایی که در مجاورتش قرار دارند

  ).Jenkins, 2010( نزدیک برقرار کند

به طور کلی، محورهاي اصلی مورد نظـر  

کــه در کتــاب عمــق راهبــردي  ،داوود اوغلــو

مطرح شده و براي عمل به دولتمردان ترکیـه  

  :، چهار مورد استشودتوصیه می

ــا   .1 ــتن مشـــکالت بـ ــان برداشـ از میـ

ترکیه باید مفروض قـدیمی خـود   : همسایگان

را مبنی بر اینکـه توسـط دشـمنان محاصـره     

شده رها کند و روابـط خـوبی بـا همسـایگان     

البته، تکمیـل همگرایـی بـا     .خود برقرار سازد

هـا   اروپا نیز همچنان در زمره اولویـت اتحادیه 

  .قرار دارد

داوود : سیاســت خــارجی چندبعــدي .2 

اوغلو سیاست خارجی ایستا را که فقط متکی 

به یک پـارامتر باشـد موجـب محـدود شـدن      

ــوین جهــانی  فرصــت هــاي ترکیــه در نظــم ن

بنابراین ترکیه باید سیاست خـارجی  . داند می

خود را تنوع بخشد و در همسایگی خود نقش 

. هاي متعارض را ایفا کنـد  میانجی میان دولت

روابـط راهبـردي جدیـدي بـا     نین بایـد  همچ

د و در عـین  سازاتحادیه اروپا و روسیه برقرار 

یــک از ایــن روابــط نبایــد باعــث  یچحــال، هــ

  .هاي بدیل شودمحرومیت از گزینه

داوود : جدیــد کیــک زبــان دیپلماتیــ .3

اوغلو بر جایگـاه منحصـر بـه فـرد ترکیـه بـه       

عنوان پلی بین شرق و غـرب و همچنـین بـر    

در ایـن  . کنـد راهبردي آن تأکید میمرکزیت 

ارچوب، داوود اوغلو بر اهمیت این موضوع هچ

کند که دیپلماسی نبایـد اختصاصـاً   تأکید می

در عـوض، او  . ها رهـا شـود   در دست دیپلمات

طالب وارد شدن جامعـه دانشـگاهی و عمـوم    

 .جامعه در فرایند سیاست خارجی است

بـراي  : گذار به یک سیاسـت مـوزون   .4 

د تأثیرگذاري سیاسـت خـارجی ترکیـه،    بهبو

روابــط دوجانبــه بــا کشــورهاي منطقــه بایــد 

ــا   ــد؛ از جملــه دیــدارهاي مکــرر ب توســعه یاب

ــران و از پایتخــت ــن کشــورها و  رهب ــاي ای ه

همچنین میزبـانی ترکیـه از بازدیدکننـدگان    

  ).Kaya, 2009(همسایه رده باالي کشورهاي 

ــو،     ــد داوود اوغل ــن، از دی ــر ای ــالوه ب ع

اي از روابـط و یـا   ت خـارجی مجموعـه  سیاس

ــوان   ــه عن ــه نیســت، بلکــه ب حرکــات دوجانب

اي از فرایندهایی است که یکدیگر را مجموعه

او بیـان  . کنند و با هم در ارتباطند میتقویت 

اي پایـدار  کند که براي تدوین یک دورنمـ می

را در  عمـق تـاریخی  راهبردي، نیاز است کـه  



خ
ت 

س
یا

س
ت 

دول
ی 

ج
ار

»
عه

وس
و ت

ت 
دال

ع
 «

ی
وب

جن
ز 

قا
قف

ه 
طق

من
ر 

 د
یه

رک
ت

  

 

 

42  

حیحی از نظــر آوریــم؛ ایــن کــار، ارزیــابی صــ

ارتباطات بین گذشته، حال و آینده به دسـت  

را » عمق جغرافیـایی «همچنین باید . دهدمی

ده هـاي پیچیـ  در نظر بگیریم کـه بـه پـویش   

اي و جهـانی   روابط بین عوامل داخلی، منطقه

  .)Onis & Yilmaz, 2009, p.9(است مرتبط 

ی این کتاب نیز به نوبه خود به مباحثـات  

در  3گرایـی  نوعثمـانی ه مون وجـود اندیشـ  پیرا

 ،در واقـع . سیاست خـارجی ترکیـه دامـن زد   

چنـین بیــان شـد کــه ترکیــه بـا اســتناد بــه    

پیوندهاي تاریخی و جغرافیایی خـود، در پـی   

امـا  . احیاي تمایالت امپراتوري عثمانی اسـت 

به . استفاده از این لفظ خالی از مشکل نیست

ها با دیدي ایدئولوژیک و عثمانیاین دلیل که 

ت امپراتـوري  به تمـایال  افزاريا قدرت سختب

نگریسـنتد، امـا سیاسـت خـارجی      می جهانی

جدید ترکیه، ضـمن عـدم تأکیـد بـر عناصـر      

درت صرف ایدئولوژیک و با تکیه عمـده بـر قـ   

عـالوه  . اسـت  اي منطقهنرم، بیشتر داراي بعد 

بر این، الگوي برقراري روابط خارجی ترکیـه،  

پیــروي  از الگــوي سیاســت خــارجی عثمــانی

ین نمود این امر، برقراري تر جستهرب. کندنمی

روابط بسیار مناسب با روسیه است که زمـانی  

تـرین دشـمن امپراتـوري عثمـانی تلقـی       مهم

هاي اخیر و پـس از فروپاشـی   در سال. شدمی

                                       
3. Neo Ottomanism  

شــوروي تــا زمــان روي کــار آمــدن حــزب و 

عدالت و توسعه، روابط بـا روسـیه در اولویـت    

ــس از ســا. نبــود ــا پ ــط  2002ل ام ــن رواب ای

 ,Weitz) ش چشــمگیري یافتــه اســتافــزای

2010). 

الزم به ذکر است که در برقراري روابـط  

ننـد روســیه، منـافع کشــور   بـا کشــورهایی ما 

ویژه منافع اقتصادي مـدنظر بـوده و    ترکیه، به

ــا دیــدي عملگــرا   ــت عــدالت و توســعه ب دول

اختالفات سیاسـی و یـا ایـدئولوژیک را کنـار     

همین امر باعث شده برخـی از  . گذاشته است

تحلیلگران با در نظر گرفتن دو عامـل اسـالم   

و ) در برقراري روابط با کشورهاي خاورمیانـه (

اکونـو  اقتصاد، به سیاست خارجی ترکیه لفظ 

 ,Cagaptay) را اطـالق کننـد   4اسالمیست –

2009).  

ــارغ از  کــه از سیاســت ایندر مجمــوع، ف

باید اشاره خارجی ترکیه با چه نامی یاد شود، 

کرد که داوود اوغلو با هدف تبدیل ترکیه بـه  

اي و سپس جهانی، تـز خـود را   قدرتی منطقه

یفه ترکیـه تبـدیل   گونه ارائه کرده که وظاین

، بـا حفـظ میـراث    مرکزيشدن به یک کشور 

گویـد  او مـی . تاریخی و ژئوپلیتک خود اسـت 

ترکیه باید نقش سنتی خود را به عنوان یـک  

و داراي جایگــاه ســطح » ياحاشــیه«کشــور 

                                       
4. Econo – Islamist  
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ــین ــایین ب ــد پ ــا کن ــی ره  & Kaya( الملل

Karaveli, 2009 .( ،مالحظات در این دیدگاه

و تمایالت ژئوپلتیک اقتصادي، اهداف امنیتی 

را  کاست تا فعـالیتی دیپلماتیـ  هم آمیختهدر

ــه    ــدرن ترکی ــاریخ م ــه در ت ــد ک ــب کن تعقی

سابقه بوده و گستره منافع ترکیه را توسعه  بی

   ).Alessandri, 2010, p.89(د هد می

هـاي عملـی سیاسـت     جلوه .2

  خارجی دولت عدالت و توسعه

هاي سیاسـت خـارجی ترکیـه در    پویش

ــه   دوره حکومــت حــزب عــدالت و توســعه، ب

هاي نظري آن کـه مـورد اشـاره    شدت با پایه

در واقع، دسـتگاه  . قرار گرفت در ارتباط است

سیاست خارجی ترکیه، کـم و بـیش بـه هـر     

اما به . ار اصل مورد اشاره وفادار بوده استچه

هاي عملی این چهـار  توان جلوه لی میطور ک

اصل را در سه محور عمده مورد بررسی قـرار  

اول، ایجاد توازن در روابط خـارجی؛ دوم،  : داد

گســترش روابــط اقتصــادي خــارجی و فعــال 

شدن دیپلماسی اقتصـادي؛ و سـوم، اسـتفاده    

یاسـت خـارجی   چشمگیر از قدرت نـرم در س 

  . ترکیه

ایجـــاد تـــوازن در روابـــط .  1-2

  خارجی

از زمان تأسـیس ترکیـه نـوین در سـال     

، )كآتاتور(توسط مصطفی کمال پاشا  1923

. گرایانه بودگیري غرب این کشور داراي جهت

سیاسـت  ترکیه در جریان جنگ جهـانی دوم  

طرفی اختیار کرد، اما پایان جنـگ جهـانی   بی

را  ایـن کشـور  گ سـرد،  دوم و آغاز دوران جن

ترکیـه  . دنموها  ناگزیر از انتخاب یکی از طرف

جزو اولین کشورهایی بود که براي مقابلـه بـا   

شـده  هاي تمهیدتهدید نفوذ شوروي، از کمک

همچنـین  . اسـتفاده کـرد  » طرح مارشال«در 

زمینـه   1952همین تهدید بود کـه در سـال   

بـه هـر   . پیوستن ترکیه را به ناتو فراهم کـرد 

سـال در  شصـت   بـه مـدت   این کشـور  ،لحا

نقـش ترکیـه بـه عنـوان     . اردوگاه غـرب بـود  

سنگري در مقابل توسـعه شـوروي در جبهـه    

شـدت   اش را بـه جنـوبی نـاتو روابـط خـارجی    

اغلب همسایگان ترکیه در . ساخت محدود می

ایـران بـود    ،تنها استثنا و جبهه شوروي بودند

که آن هم بعـد از انقـالب اسـالمی از جبهـه     

  ).Alessandri, 2010,p.87(رب خارج شد غ

هرچند پایـان جنـگ سـرد، بـا از بـین       

تهدیـــد شـــوروي، امکـــان افـــزایش بـــردن 

هاي روابط خارجی را براي ترکیه فراهم  گزینه

کرد، اما این روابط به مدت بیش از یک دهـه  
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جانبه و معطوف بـه غـرب بـاقی     دیگر نیز یک

باید به ترین دالیل این امر  از جمله مهم. ماند

هــاي ملقــب بــه    وهنفــوذ نظامیــان و گــر  

هاي مختلـف جامعـه و   در بخش» کمالیست«

ــن . سیاســت ترکیــه اشــاره کــرد  ــایج ای از نت

، نـامزدي ترکیـه بـراي    نیـز  گرایی شدید غرب

بـود   1999عضویت در اتحادیه اروپا در سـال  

)Aras & Toktas, 2010,p.1( . هـاي   در سـال

ت و ابتدایی بـه قـدرت رسـیدن حـزب عـدال     

ایـن  . توسعه نیز، روند اروپاگرایی ادامه یافـت 

هـاي طالیـی   سـال «اي کـه بـه   در دورهروند 

معـروف اســت و از  » حـزب عـدالت و توسـعه   

تا آغاز رسمی مـذاکرات الحـاق    2002نوامبر 

 طول کشـید،  2005به اتحادیه اروپا در اکتبر 

 & Onis)با شور و حرارت زیادي پیگیري شد 

Yilmaz, 2009,p.7).  

، روند عضـویت ترکیـه   2007از سال اما 

این امر تا حـدودي  . در اتحادیه اروپا کند شد

هــا از وســعت  بــه ایــن دلیــل بــود کــه تــرك

تغییراتی که باید براي این عضویت در داخـل  

همچنـین  . کشور خود ایجاد کنند آگاه شدند

ــا،  مخالفــت فز ــه اروپ اینــده در داخــل اتحادی

بـا عضـویت    ،ویژه از جانب فرانسه و آلمـان  به

بـه همـین   . ترکیه، دلیل دیگر ایـن امـر بـود   

ــویت در    ــدف عض ــه ه ــد ترکی ــل، هرچن دلی

اتحادیه اروپا را کنـار نگذاشـت، ولـی تالشـی     

ــرد    ــز نک ــریع آن نی ــراي تس ــت . ب در سیاس

ها در این جهت هدایت شد تـا  خارجی، تالش

پیوندهاي ترکیه با کشورهاي مسلمان تحکیم 

المللـی بـا   بـین به عنوان قـدرتی   این کشورو 

 ,Jenkins) مسـیر ویــژه خــود تثبیـت شــود  

2010).  

هــاي از همـین زمــان بــود کــه اندیشــه  

بـیش از  داووداوغلو در سیاست خارجی ترکیه 

ــان شــد و ترکیــه در  ــوع پــیش نمای صــدد تن

در این . بخشیدن به روابط خارجی خود برآمد

عمـــق «مســـیر، هرچنـــد مطـــابق نظریـــه 

ي بهبــود ، همســایگان ترکیــه بــرا»راهبــردي

روابط در اولویت قرار داشتند، اما ایـن بهبـود   

ترکیه بـا   ،از یک سو. تنها به آنها محدود نشد

پی دن و لبنان لغو روادید کرده و درسوریه، ار

این است که یک منطقه آزاد تجـاري بـا آنهـا    

تشکیل دهد و از سوي دیگر، این کشور عضو 

ناظر شوراي همکـاري خلـیج فـارس اسـت و     

و مرکوسـور بـه شـمار    د آسه آن شریک جدی

  ).Traub, 2010(رود  می

نمونه مهم دیگر در رابطه بـا چندجانبـه   

گرایی دولت ترکیه، بهبود روابط این کشور با 

ــزب   ــت ح ــه در دوره حکوم روســیه اســت ک

روابـط  . عدالت و توسـعه اتفـاق افتـاده اسـت    

شخصی بین پوتین و اردوغـان بسـیار خـوب    

گسـترش روابـط   است و هر دو رهبر مایل به 
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هاي ترکیه در تعقیب سیاست ،روسیه. هستند

یک راهبرد امنیت انرژي باثبـات و همچنـین   

هایش در منطقه دریاي سیاه و قفقـاز  سیاست

ــ    ــود دانس ــافع خ ــا من ــو ب ته و از آن را همس

ــت  ــرده اس ــتقبال ک ــه. اس ــیه   ب ــالوه، روس ع

تــرین شـریک تجــاري ترکیـه اســت و    بـزرگ 

از روسـیه، بعـد   ترکیه دومین خریدار بزرگ گ

پس از جنـگ  . )Bagci, 2009(از آلمان است 

ــا    2008 ــه ب ــز ترکی روســیه و گرجســتان نی

ــوان   ــت عن ــات و «پیشــنهادي تح ــه ثب برنام

هرچنـد  . وارد صحنه شـد » همکاري در قفقاز

هــاي ایــن پیشــنهاد چنــدان از ســوي دولــت

دهنـده   نفع جدي گرفته نشـد، امـا نشـان    ذي

در منطقـه  عزم جدي ترکیه براي فعال شدن 

  ).Kaya, 2009(بود 

شـود کـه   مشـاهده مـی   ،به ایـن ترتیـب  

دولت ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حـزب  

عدالت و توسعه، در پـی تنـوع بخشـیدن بـه     

. هاي سیاست خارجی خود بـوده اسـت  گزینه

هـاي  خالف رویـه مرسـوم دولـت   دقیقاً بر این

پیشین این کشور است که منافع ویژه کشـور  

 –در ادغام در ساختارهاي یـورو  خود را صرفاً 

نکتـه جالـب   . کردنـد  سـتجو مـی  آتالنتیکی ج

ــه  ــن   توج ــونی، ای ــت کن ــه دول ــت ک اینجاس

هــاي جدیــد را نــاقض اهــداف پیشــین  رویــه

داوود اوغلــو در  ،در همــین رابطــه. دانــد نمــی

کند که هرچه ترکیه کمـان  تشبیهی بیان می

خود را در آسیا بیشتر بکشد، تیرش به شـکل  

او معتقد  ،در نتیجه. نشینداروپا می بهتري در

است که اگـر ترکیـه جایگـاه مسـتحکمی در     

آسیا نداشته باشد، بخـت بسـیار کمـی بـراي     

 Onis(عضویت در اتحادیه اروپا خواهد داشت 

& Yilmaz, 2009,p.9.(  تجلی این دیدگاه در

عرصه عمـل، فعـال شـدن سیاسـت خـارجی      

و موفقیــت در  ترکیــه در جهــات مختلــف   

  .بوده استري روابط برقرا

فعــال شــدن دیپلماســی   . 2-2

  اقتصادي

فعال شدن دیپلماسی اقتصـادي ترکیـه   

تـوان بـه   در دوره حزب عدالت و توسعه را می

طور مسـتقیم بـا تغییـرات کلـی رخ داده در     

اقتصاد این کشور در دوره مـذکور در ارتبـاط   

هنگامی که حزب عدالت و توسعه بـه  . دانست

یـر بحـران اقتصـادي    قدرت رسید، کشور درگ

ــود ــدیدي بـ ــادي . شـ ــران اقتصـ  2001بحـ

. اي براي اقتصاد ترکیه بـود نشینی عمده عقب

ــزایش     ــا اف ــدها ب ــه درآم ــل توج ــقوط قاب س

این بحران همـه  . چشمگیر بیکاري همراه شد

ــش ــر و   بخ ــد و فقی ــه، از ثروتمن ــاي جامع ه

نکـرده را بـه نحـوي     کـرده و تحصـیل   تحصیل

ت منفـی، بحـران   با وجود این اثرا. دربرگرفت

یک اثر مثبت جنبی هم داشت و آن این بـود  
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هــا را علیــه اصــالحات در هــم   کــه مقاومــت

شکســت و دســت کنشــگران خــارجی ماننــد 

المللـی پـول و اتحادیـه اروپـا را      صندوق بـین 

براي شتاب بخشیدن بـه اصـالحات بـاز کـرد     

)Onis & Bakir, 2007, p.148.(  

 کـه از  ،هاي آزادسازي اقتصـادي سیاست

زمان مورد بحث تاکنون به اجرا درآمده است، 

محـور فکـري و محـور     :دو محور عمـده دارد 

در اشاره به محور فکري، دولت ترکیـه  . عملی

اعتقاد دارد کـه ایـن کشـور بایـد خـود را بـا       

هــاي نظــام اقتصــاد جهــانی لیبــرال  واقعیــت

رفـت،  گونه که انتظـار مـی   همان. طبق کندمن

 :لگـو ماننــد هـاي مشخصــی از ایـن ا   سیاسـت 

سـازي، کـاهش نقـش دولـت و بـاز      خصوصی

هاي خارجی، بـه   راي سرمایهکردن بازار ملی ب

 ,Bacik(اي بـه اجـرا درآمـد    سـابقه شکل بی

2006, p.303.( ها از سویی باعث  این سیاست

گذاري خارجی در ترکیه شد و از رشد سرمایه

دست بخش خصوصـی ترکیـه را    ،سوي دیگر

 . شورها باز گذاشتبراي فعالیت در دیگر ک

ترکیه الگوي کشـورهاي  در همین مورد، 

هـاي تجـاري   غربی را دنبال کـرده و از گـروه  

ــت   غیر ــداف سیاس ــت اه ــز در جه ــی نی دولت

 ،هـا ایـن گـروه  . کندخارجی خود استفاده می

کاري هستند نماینده تاجران مسلمان محافظه

که پایه حمـایتی حـزب عـدالت و توسـعه را     

ت نیز با حمایت از ایـن  دول. دهندتشکیل می

با یک تیر ) آناتولی معروف به ببرهاي(ها گروه

به همـان میـزان کـه نقـش     : زند دو نشان می

دهـد، بازسـازي   اي ترکیه را ارتقـا مـی  منطقه

. بخشــداقتصــادي کشــور را نیــز ســرعت مــی

کننـد،  هاي تجاري مذهبی که رشد مـی گروه

یابـد و  ها در اقتصاد ترکیه افزایش مـی آنسهم 

را بـه چـالش    جـدا  سابق دیـن  هاينفوذ گروه

  ).Cornell, 2010( کشند می

ــه     ــه در عرص ــارکردي ترکی ــدگاه ک دی

. ثر بوده استؤاقتصاد، در سیاست انرژي هم م

اول از همــه، دولــت اصــالحات زیــادي بــراي 

 هسامان. آزادسازي بازار انرژي انجام داده است

انــرژي ترکیــه بــه منظــور انطبــاق بــا اوضــاع 

لمللی و به ویژه اروپـا، از نـو سـازماندهی    ا بین

ــا . شــد همچنــین ایــن کشــور در همکــاري ب

هاي دیگر در زمینه انرژي تردید نشـان   دولت

بـا وجـود مشـکالت گـاه و بیگـاه بـا        ونداده 

کشورهایی مثـل ایـران، یونـان و روسـیه، در     

. همکـاري انـرژي بـا آنهــا موفـق بـوده اســت     

ژي به عنـوان  تر از همه اینکه ترکیه از انر مهم

ها، از جملـه روابـط    اهرمی مهم در سایر حوزه

 ایـن کشـور  . کنـد خود با اروپـا اسـتفاده مـی   

درصدد است از انرژي به عنوان ابـزاري بـراي   

خود در رابطه بـا اتحادیـه اروپـا    تقویت نقش 

ــد  ــتفاده کن در  ).Bacik, 2006, p.303(اس
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ترکیه سعی کرده به عنوان یک شـاهراه   ،واقع

ل کند که انرژي را بـه اروپـا انتقـال    انرژي عم

ــی ــد وم ــروژه  ده ــتا، پ ــین راس ــاي در هم ه

  .متعددي نیز طرح و اجرا شده است

استفاده چشمگیر از قـدرت   .3-2

  نرم

میزان اسـتفاده از قـدرت   در بیانی کلی، 

سخت یا نرم  در سیاسـت خـارجی، بـیش از    

» امنیتـی شـدن  «هرچیز بسـتگی بـه میـزان    

ئل در حـوزه سیاسـت   هرچه مسا. مسائل دارد

ــی شــوند، اســتفاده از   خــارجی بیشــتر امنیت

عالوه، تفـاوت   به. شودقدرت سخت بیشتر می

اي که بـین ایـن دو نـوع قـدرت وجـود      عمده

شـود  ناشی می» منطق عمل«دارد، از آن نوع 

ــارگزاران   ــار کـ ــه بـــر رفتـ ــادولـــت(کـ ) هـ

اگر یـک منطـق عمـل ابـزاري     . فرماستحکم

، مجبـور کـردن   حاکم باشد، یعنی اگر هـدف 

دیگران به محاسبه هزینـه و فایـده از طریـق    

هاي اجبارکننده یـا اغناکننـده باشـد،    راهبرد

اگـر  . توان از قـدرت سـخت سـخن گفـت    می

هدف اطمینان از این باشد که دیگران به طور 

خودکار، برپایه قدرت جذب دیگري، از دولت 

تـوان از وجـود   کنند، مـی قدرتمند پیروي می

 ,Oguzlu(ن بـه میـان آورد   قدرت نـرم سـخ  

2007,p.81.(  

عـواملی وجـود دارد کـه    بر این اسـاس،  

باعث غیرامنیتی شدن موضوعات مورد توجـه  

از قدرت این کشور  استفاده ،ترکیه و درنتیجه

در بعد داخلی، ترکیه در انجام . است نرم شده

اصالحات مورد نیاز اتحادیـه اروپـا تـا حـدود     

ه متحول و در خصیص. زیادي موفق بوده است

نظـامی در دوره   –حال تغییـر روابـط مـدنی    

در این فرآینـد انتقـال    ،دولت عدالت و توسعه

ترکیـه اقـدامات مهمـی در    . اسـت  ثر بـوده ؤم

امنیتی کردن و تبدیل موضوعات امنیتـی  غیر

مـثالً  . به موضوعات سیاسی انجـام داده اسـت  

له ئو مس 5هاي پ ك كدولت بین تروریست

. تفــاوت قائــل شــده اســتکردهــا در ترکیــه 

ــن    ــه ای ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــاق ب ــد الح فرآین

ــردن ــی ک ــرده اســت  غیرامنیت ــا کمــک ک . ه

سازي که ترکیه دنبـال   فرآیند مدرنعالوه،  به

کرده، از جنبه خارجی نیز نتایج خوبی به بـار  

بـه طـور جـدي بحـث      زمانی که. آورده است

الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا شروع شد، مردم 

این نتیجه رسیدند که ایـن کـار    یانه بهخاورم

تواند باعث مدرن شـدن ترکیـه و زنـدگی     می

 ،در نتیجـه . مردمش در صلح و آرامـش شـود  

 و ، مدل نوسازيترکیه از دید مردم خاورمیانه

 ).Ibid,pp.87-89(ها جذاب شد ترکیه براي آن

                                       
5. PKK 
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اوغلـــو  عــالوه بــر ایـــن، خــود داوود    

ه قـدرت  ترین جنب ساالري ترکیه را مهم مردم

داند و از توازن بین امنیـت  نرم این کشور می

ــردم ــاالري و آزادي و م ــاد   س ــورش ی در کش

گوید ایجـاد چنـین تـوازنی بـه     او می. کند می

ــازه مــی  ــا در عرصــه یــک کشــور اج ــد ت ده

 ,Davutoglu) کندالمللی نقش فعال ایفا  بین

2009, p.29).  

در عرصه عمل، بـارزترین نمـود قـدرت     

ــه را   ــرم ترکی ــور از   ن ــن کش ــتفاده ای در اس

دولتی فرهنگی و حتی تجاري هاي غیر انجمن

توان در توسعه نفوذ خود در دیگر کشورها می

ــن انجمــن. مشــاهده کــرد ــه از ای ــاي ترکی ه

ــه یرغ ــأمین مــالی برنام ــراي ت ــاي دولتــی ب ه

اي موافــق حکومـــت، بــه ویـــژه در    رســانه 

 ,Cornell) کندکشورهاي خارجی استفاده می

دولتمردان ترکیـه را  ، راستامین در ه. (2010

در دیدارهاي رسمی از کشـورهاي مسـلمان،   

تجـار مسـلمان ایـن کشـور      افرادي از جامعه

اي از این گروه  بخش عمده. کنند همراهی می

ــه   ــار ترکی ــنعتگران و تج ــیون ص را کنفدراس

اهللا  دهند که توسـط پیـروان فـتح   تشکیل می

که به  ،پیروان گولن. گولن تأسیس شده است

انـد، شـبکه   معروف شـده  جنبش گولنعنوان 

اي،  هـاي رسـانه  ها، برنامـه اي از شغلگسترده

سسـات خیریـه و   ؤدولتـی، م هـاي غیر سازمان

مدارس را در ترکیه ایجـاد کـرده و در شـمار    

زیادي از کشورهاي جهـان نیـز حضـور پیـدا     

بــراي ذکــر   ).Jenkins, 2010(انــد کــرده

یکـی  د که توان اشاره کرهاي بیشتر می نمونه

هـاي تجـاري ترکیـه بـه نـام      از کنفدراسـیون 

در زمینه روابط ترکیه با کشـورهاي   6تاسکون

انجمــن صــنعتگران و . آفریقـایی فعــال اســت 

هاي البیگرانه براي از فعالیت 7بازرگانان ترکیه

تسهیل ورود ترکیه به اتحادیه اروپـا اسـتفاده   

هاي دیگري هم مثل آنهـایی  سازمان. کندمی

و  2005از زلزلـه پاکسـتان در سـال    که بعد 

سونامی اقیانوس هند فعال شـدند و بـه ایـن    

مناطق رفتنـد، همسـو بـا سیاسـت خـارجی      

  ).Davutoglu, 2009, p.33(اند ترکیه بوده

مفهـوم  عالوه بر آنچه اشـاره شـد، خـود    

عمق راهبردي، در زمینه قـدرت نـرم ترکیـه    

هـا، توجـه بـه    کمالیسـت . حائز اهمیت اسـت 

ابق امپراتوري عثمانی را مانعی براي مناطق س

دانسـتند، ولـی امـروزه    مدرن شدن ترکیه می

هـا دیـد مثبتـی نسـبت بـه       بسیاري از تـرك 

ها آن .(Kilinc, 2001) امپراتوري عثمانی دارند

هایی از میراث عثمانی، به ویژه تأکیدش جنبه

ــر هویــت ــوان   ب ــه عن هــاي چنــدفرهنگی را ب

ر توسط ترکیه پتانسیلی براي ایفاي نقشی برت

                                       
6. TUSKON 
7. TUSAID 
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ــدقلمــداد مــیدر منطقــه   ,Larrabee) کنن

2010, pp.159-169)  

هاي دولت عـدالت و  سیاست .3

  توسعه در قفقاز جنوبی

ــاز    .1-3 ــوازن در قفق ــه و ت ترکی

  جنوبی

منطقـه   ،هاي قرن بیسـتم در بیشتر سال

شـده بـراي    اي فرامـوش قفقاز جنوبی منطقـه 

ــود و راهبردشناســان و  دیگــر نقــاط جهــان ب

ــه  مت ــن منطقــه را ب خصصــان ژئوپلیتیــک، ای

هـاي داخلـی اتحـاد شـوروي     عنوان سـرزمین 

ایـاالت متحـد آمریکـا نیـز     . کردندقلمداد می

اي و وسـیله ترتیبـات منطقـه    سعی داشت بـه 

در . این قدرت پهناور را کنتـرل کنـد   ،جهانی

این وضعیت، کشورهایی چون ایران، ترکیـه و  

در ایـن   هـاي مـرزي  پاکستان به عنوان پایگاه

 ,Aydin) داشــتندسیاســت اهمیــت بســیار 

ــن   . (2000 ــوروي ای ــاد ش ــی اتح ــا فروپاش ام

داد و  وضـــعیت را بـــه طـــور کلـــی تغییـــر

کشورهایی که در نظم دو قطبی در مرزهـاي  

بــین دو قــدرت جــاي داشــتند، بــا موقعیــت 

ــرو شــدند ایــن امــر . ژئوپلیتــک جدیــدي روب

گـذاران خـارجی و    موجب شـد کـه سیاسـت   

هــاي  ان ایــن کشــورها سیاســتراهبردشناســ

غییرات در محـیط  جدیدي در مواجهه با این ت

ــه و  ــین منطق ــام ب ــد   نظ ــاذ کنن ــل اتخ  المل

(Sandrin, 2009, p.3) . ترکیه نیز یکی از این

بود که با فروپاشی اتحاد شـوروي در   کشورها

زبـان   اي از کشورهاي تـرك  فکر ایجاد اتحادیه

امـا   .در منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز برآمـد 

فروپاشـی اتحـاد شـوروي همزمـان بـا ایجـاد       

هاي اقتصادي  هایی براي ترکیه، چالش فرصت

امنیتی نیز براي این کشـور بـه وجـود آورد    و 

(Ibid, p.8) . زیــرا موجــب بــه وجــود آمــدن

در منطقه قفقاز شد که عـالوه بـر    کشورهایی

مشکالت اقتصـادي و سیاسـی، بـا مشـکالت     

مشکالت که بـه  این . هویتی نیز مواجه بودند

طلبی قـومی بـروز    جزیهشکل بحران قومی و ت

باغ،  هقر(د، این منطقه را با سه بحران فعال کر

ــوبی ــا و اوســتیاي جن ــاي  و بحــران) آبخازی ه

 ,Aliriza) خاموش متعدد دیگر درگیر ساخت

2008).  

هـا و   سیاست ترکیه در برابر این بحـران  

بر  ،همچنین توسعه نفود خود در این کشورها

بناي اصل همکـاري اسـتوار بـود کـه در دو     م

ــطح منطقــه  ــهاي و ورا س اي پیگیــري  منطق

اي، ترکیـه محـور    در سطح ورامنطقـه . شد می

فعالیت خود را بر پایه همکاري بـا غـرب بنـا    

نهاده بود که بر این اساس، همکاري با نـاتو و  

ایـاالت متحـد آمریکــا در منطقـه در اولویــت    

سیاســـت قفقـــازي ایـــن کشـــور قـــرار     
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. )Ziyadov &  Suleymanov ,2003(داشـت 

اي نیـز ایـن کشـور اولویـت      در سطح منطقـه 

را گسـترش روابـط بـا     سیاست قفقازي خـود 

جمهوري آذربایجان قـرار داد و سـعی داشـت    

همکــاري خــود را بــا ایــن کشــور بــه ســطح  

ترکیـه در  . هاي راهبردي ارتقا دهـد  همکاري

راستاي این سیاسـت  و جهـت دسـتیابی بـه     

آذربایجـان و همچنـین کشـورهاي     جمهوري

ناچـار سـطح     بـه  زبان آسـیاي مرکـزي،   ترك

روابط خود را با گرجستان نیز افزایش داد که 

داراي پیوندها و عالیق قـومی بـا ایـن کشـور     

  .بود

گرایـی ترکیـه در منطقـه     سیاست غـرب 

هـــا و قفقــاز جنـــوبی منجــر بـــه تعــارض   

برخوردهایی بین ترکیه و روسیه از یک سو و 

در سـطح  . شد ن و ترکیه از سوي دیگر میایرا

اي نیــز حمایــت قــاطع ترکیــه از     منطقــه

باغ و جمهوري آذربایجان در هنگام بحران قره

جنگ بین ارمنستان و جمهـوري آذربایجـان،   

موجب تیره شدن روابـط ترکیـه و ارمنسـتان    

شد کـه بـا یکـدیگر اختالفـات تـاریخی نیـز       

س گیري مستقل ترکیه بر اسـا  جهت. داشتند

تمرکز بر غرب موجب شد ترکیه بـه صـورت   

مستقیم همراه بـا جمهـوري آذربایجـان و     غیر

گرجستان و همچنین بـا حمایـت نـاتو و بـه     

ویژه آمریکا، در مقابل محور ایـران، روسـیه و   

  .ارمنستان قرار بگیرد

با پیروزي حزب عدالت و توسعه در سال 

در سیاست خارجی ترکیه در منطقـه  ، 2002

ــول ــاز تحـ ــت قفقـ ــورت گرفـ . اساســـی صـ

ترین تغییـر ایـن بـود کـه دولتمـردان       اساسی

جدید ترکیه سعی کردند رویکرد پیشین خود 

گرایـی در دو سـطح    را به رویکـرد چندجانبـه  

در ایـن  . اي تغییر دهند منطقه اي و ورا منطقه

رویکرد جدید، ترکیه سـعی کـرده اسـت بـه     

ــر محــور غــرب  و حرکــت در   جــاي تأکیــد ب

هاي ناتو و آمریکا در منطقـه،   راستاي سیاست

ــریک ــاي  ش ــه   ه ــود را در منطق ــی خ سیاس

  ).Ibid, p.6(تر سازد  متنوع

دولــت ترکیــه در جهــت متنــوع کــردن 

سیاست قفقازي خود تالش کرد همکـاري بـا   

در را اتحادیه اروپا، روسیه و تا حدودي ایـران  

هـاي قفقـاز جنـوبی و همچنـین      حل بحـران 

در . عه دهـد تأمین امنیـت انـرژي اروپـا توسـ    

اولین گام، روابط خود را بـا روسـیه در ابعـاد    

ــا داد   ــی ارتقـ ــامی و سیاسـ ــادي، نظـ  اقتصـ

(Bishku, 2009) .  در طـول تــاریخ، ترکیــه و

ایـن   وهمـواره رقیـب یکـدیگر بودنـد      روسیه

ــه  ــت در موضــوعات منطق ــان،  رقاب اي در بالک

آسیاي مرکزي و قفقاز و دریـاي سـیاه ظـاهر    

با آغـاز جنـگ    ،اریخیاین رقابت ت. شده است
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. سرد و عضویت ترکیـه در نـاتو تقویـت شـد    

بهبود روابط ترکیه و روسیه با قـرارداد گـازي   

بین دو کشور آغـاز شـد، امـا بـه      1984سال 

علت عضویت ترکیه در ناتو، روسیه همواره به 

پایـان جنـگ   . کرد این رابطه با تردید نگاه می

محور  -هاي غرب سرد نیز با توجه به سیاست

خارج نزدیک روسـیه، تـأثیر   ترکیه در مناطق 

 تی بـر بهبـود روابـط دو طـرف نگذاشـت     مثب

(Ozertem, 2010).   ــزب ــروزي ح ــا پی ــا ب ام

عدالت و توسـعه و تغییـر رویکـرد ترکیـه بـه      

و از میان برداشتن مشـکالت   گرایی چندجانبه

اي  با همسایگان، این روابط با تغیییرات عمده

هـاي   کـاري همراه بود که موجـب توسـعه هم  

اقتصـــادي، نظـــامی و سیاســـی دوجانبـــه و 

هـاي امنیتـی در منــاطق    همچنـین همکـاري  

. پیرامونی ماننـد منطقـه قفقـاز جنـوبی شـد     

ها را در منطقه قفقـاز   ترین این همکاري عمده

. تــوان دیــد مــیاي  در حــوزه امنیــت منطقــه

ــور در حـــل   همکـــاري و همراهـــی دو کشـ

بـاغ،   اي قـره  هـاي منطقـه   آمیز بحران مسالمت

جنوبی، آبخازستان، آجاریا و همراهی  اوستیاي

روسیه در فرایند نزدیکی ترکیه و ارمنستان و 

ــرح  ــین ط ــه 2+3همچن ــرد   ،ترکی ــه رویک ک

ــازجنوبی   منطقــه ــه حــل بحــران در قفق اي ب

هاسـت   هـایی از ایـن همکـاري    داشت، نمونـه 

)Torbakov, 2008.(  

ترکیه در گام بعدي سـعی کـرد میـزان     

در منطقـه  را اتحادیـه اروپـا    همکاري خود با

که این امـر حـول    ؛قفقاز جنوبی افزایش دهد

هــاي  دو محـور امنیــت انـرژي و حــل بحـران   

همزمـان بـا   . قدیمی این منطقه متمرکز بـود 

تر در اتحادیه اروپا  گیري راهبرد منسجم شکل

ویــژه  هــاي شــرقی و بــه نســبت بــه همســایه

قفقازجنوبی، ترکیـه نیـز بـراي تسـریع رونـد      

یت خـود در اتحادیـه اروپـا و همچنـین     عضو

اي خـود،   بخشیدن بـه همکـاران منطقـه    تنوع

سعی کرد با افزایش اسـتقالل عمـل در برابـر    

ایاالت متحد آمریکا، بـه همکـاري بیشـتر بـا     

 & Schulz)اروپا در مسـائل امنیتـی بپـردازد   

Devrim, 2009) .  بـا   در حوزه انـرژي، ترکیـه

نتقـال  ایفاي نقش فعال در احـداث خطـوط ا  

از  ،هـاي اروپـا   انرژي از دریاي خـزر بـه بـازار   

 –تفلـیس   –طریق خط لوله انتقال نفت باکو 

جیحان  و همچنین خط لوله انتقال گاز بـاکو  

همکاري خود با اروپـا  به  ،ارزروم –تفلیس  –

در .  (Szymański, 2009) سـرعت بخشـید  

ــاد از    ــود انتق ــا وج ــه ب ــی، ترکی ــوزه امنیت ح

با این گـروه   ک، همکاريکاري گروه مینس کم

در تـا   بـاغ افـزایش داد   در حل بحـران قـره  را 

ارچوب سیاســت همســایگی اروپــا و نیــز هــچ

 ،اتحادیـه اروپـا   8برنامه همکاري دریاي سـیاه 

                                       
8. The Black Sea Synergy 
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که براي توسعه امنیت و همکـاري اقتصـادي   

اي توسط اروپا تـدوین شـده بـود، بـه      منطقه

ــدام ــا اق ــایی  همکــاري ب و  زدپــردابهــاي اروپ

هـاي   از ادغام هرچه بیشتر سـاختار  همچنین

امی، سیاسی و امنیتی این منطقه در اروپـا  نظ

  .)Devrim, 2009(حمایت کرد 

ــاتو در    ــا آمریکــا و ن همکــاري ترکیــه ب

عمومــاً در حــوزه مســائل نیــز منطقــه قفقــاز 

ترکیـه   ،در گذشـته . امنیتی تعریف شده است

ــه    ــن منطق ــود در ای ــارجی خ ــت خ را سیاس

ـ   اسـرائیل   –ر محـور آمریکـا   عمدتاً با تکیـه ب

ــی ــاتی و  شـــکل مـ ــطوح اطالعـ داد و در سـ

جاسوسی در منطقه با این دو کشور همکاري 

اما نگرش جدیـد، عـالوه بـر دوري از     .داشت

تـري از   کند رفتـار مسـتقل   اسرائیل، سعی می

خود ارائه کند که البته در تعـارض بـا منـافع    

نمونـه ایـن رفتـار، اقـدام     . آمریکا هـم نباشـد  

ه در ارائه طـرح همکـاري بـراي صـلح و     ترکی

ایـن  امنیت در قفقاز جنـوبی بـود کـه در آن    

روسیه و ترکیه به همـراه  ( 2+3ترکیب  کشور

سه کشور گرجستان ، جمهوري آذربایجـان و  

ـ را مطرح کـرد و  ) ارمنستان ه نقـش آمریکـا   ب

اما این امر به این معنا نیسـت  . اي ننموداشاره

منطقـه   ا را درکه چنین اقدامی منافع آمریکـ 

تهدید خواهـد کـرد، زیـرا ایـن اقـدام ترکیـه       

همسو بـا منـافع آمریکـا بـود کـه هـدف آن       

ــر   حمایــت از اســتقالل ایــن کشــورها در براب

  ).Larrabee, 2010( روسیه است

عالوه بر این، ترکیه در دوره جدید سعی 

. نیز افـزایش دهـد  را دارد تعامل خود با ایران 

ی کـه از سـوي   هـای  البته به علـت محـدودیت  

غرب در مورد ایـران وجـود دارد و همچنـین    

بین ایـران و ترکیـه   وجود نوعی رقابت سنتی 

در قفقاز، همکاري کمتري بین ایران و ترکیه 

 ,Aras) در این منطقه صـورت گرفتـه اسـت   

با جود ایـن، ترکیـه در مـواردي کـه     . (2001

عمـل بـاالتري    کنـد ایـران تـوان    احساس می

. ر پرداخته اسـت ن کشوای دارد، به همکاري با

ــر را   ــن ام ــه ای ــورت   هر -نمون ــه ص ــد ب چن

در برقراري رابطه با ارمنستان  -غیرمحسوس 

ترکیـه سـعی    .تـوان دیـد   مـی از طریق ایران 

هـا، رونــد   کنـد بـراي کــاهش حساسـیت    مـی 

سـازي روابـط خـود بـا ارمنسـتان را از      عادي

 .طریق کشـورهایی ماننـد ایـران پـیش ببـرد     

رسـد،   هر حال آنچه ضـروري بـه نظـر مـی    در

توجه به این نکتـه اسـت کـه ایـران و ترکیـه      

رقابــت بــین خــود را بــراي نفــوذ در منطقــه 

ــوعی همکــاري در   ــا ن قفقــازجنوبی، همــراه ب

  .دهند منافع مشترك ادامه می

ــه بــا      ــط سیاســی ترکی در مــورد رواب

این نکته قابل توجه است  ،کشورهاي همسایه

پس از فروپاشی شـوروي  که ترکیه در دوران 
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ــاز   ســعی کــرد مرکــز توجــه خــود را در قفق

جنوبی، جمهوري آذربایجـان قـرار دهـد و در    

امـا  . این مورد تا حد زیادي موفق عمـل کـرد  

ایــن تمرکــز باعــث شــد از توجــه بــه بعضــی 

البتــه . کشـورهاي دیگـر منطقــه غفلـت ورزد   

ی مسـتقیم بـه   رسـ ترکیه به علـت عـدم دست  

زمند مسیري بود کـه  نیا ،جمهوري آذربایجان

گرجستان ایـن مسـیر را مسـتقل از دخالـت     

یعنی ایران  کشورهاي رقیب ترکیه در منطقه،

این امـر باعـث شـد    . کرد مین میو روسیه، تأ

ترکیه نسبت به روابط خود با گرجسـتان نیـز   

امـا بـه هـر حـال رویکـرد      . تر عمل کند فعال

راهبردي و امنیتی ترکیه نسـبت بـه منطقـه    

در  ی سبب شـده بـود کـه ترکیـه    قفقاز جنوب

در نگـاه حـزب   . سیاسی فعال نباشـد ابعاد غیر

عدالت و توسعه به منطقه، گرجستان خود به 

هدفی مستقل تبـدیل شـده و ترکیـه روابـط     

روز افـزایش داده   بـه  را با ایـن کشـور روز  خود 

 ). Efegil, 2008(است 

گـراي   رسد در نگاه چندجانبـه  به نظر می

از، موضوع ارمنسـتان بـه   ترکیه به منطقه قفق

نگاه . آمیز تبدیل شده است له تناقضئیک مس

ــه بــه مســ    ــراي ترکی له ارمنســتان، ئعملگ

سازي روابط با ایـن کشـور و بازگشـایی     عادي

امـا از   .دهـد را در دستور کار قـرار مـی   مرزها

سـوي دیگــر، ایــن نگــاه در تقابــل بــا تــالش  

ها و احزاب ملـت بـاور    هاي آذري و گروه گروه

گیرد که چنین اقدامی را نوعی  یه قرار میترک

ــی   ــرك تصــور م ــت ت ــه مل ــت ب ــد خیان . کنن

عـام   بر قتـل همچنین، ادعاي ارمنستان مبنی 

ارامنه در زمان امپراتوري عثمانی در این امـر  

این ادعـا بـا مخالفـت ترکیـه     . تأثیرگذار است

مواجــه شــده کــه پــذیرش آن را مســاوي بــا 

مــورد پــذیرش ادعاهــاي مــرزي ارمنیــان در 

عـالوه بـر   . کنـد  هاي ترکیه تصور می سرزمین

این، دولت جمهوري آذربایجـان نیـز بـه ایـن     

والن ئو مسـ  نگـرد  یمـ  موضوع بـا حساسـیت  

بارها نارضـایتی خـود را از    ،رسمی این کشور

بـر  این روند اعالم کرده و براي اعمـال فشـار   

در تمدید قرارداد صادرات گاز خود بـه   ترکیه

مواضـع   ،ا از طریق ترکیـه این کشور و به اروپ

خبرگــزاري آران، (انــد  تنــدتري اتخــاذ کــرده

1388.(  

کـه  دهـد   ه نشان مـی ئلتوجه به این مس

ترکیه به علت شکنندگی زیاد روابط در قفقاز 

ــا      ــود ب ــط خ ــود رواب ــد بهب ــوبی، در رون جن

ارمنستان ملزم خواهد بود دست بـه انتخـابی   

بزند که نتایج آن در هر صورت مطابق انتظـار  

ایـن  . دولتمردان عملگراي ترکیه نخواهد بـود 

گذشـت حـدود سـه    عامل سبب شده بعـد از  

سـازي روابـط    عادي هنام سال از امضاي تفاهم

بــین دو کشــور در زوریــخ، گــامی در مســیر  
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از ســوي . اجرایــی شــدن آن برداشــته نشــود

دیگر، ترکیه در روندي متقابـل سـعی کـرده    

روابـط سـنتی   بخشـی در   ضمن تحکـیم است 

ایـن رونـد را   تا حـد ممکـن    ،ها با آذري خود

شـوراي  ایجـاد   ،هادینه سـازد کـه نمونـه آن   ن

جمهـوري  بـین   هاي راهبـردي  عالی همکاري

برنامـه اوراسـیاي   ( اسـت  آذربایجان و ترکیـه 

ــزي،  ــز  ). 1388مرک ــتان نی ــورد گرجس در م

ترکیـه سـعی کــرده اسـت بــر میـزان روابــط     

سیاسی و دیدارهاي مقامات رسمی دو کشـور  

ــاري بیف ــد و همک ــل   زای ــود را در ح ــاي خ ه

طلبـــی و همچنـــین  هـــاي جـــدایی بحـــران

  . هاي امنیتی این کشور توسعه دهد چالش

دیپلماسی اقتصـادي ترکیـه    .2-3

  در قفقاز جنوبی

ــی    ــس از فروپاشـ ــه در دوران پـ ترکیـ

همـواره بـا    ،شوروي، در سیاست قفقازي خود

رویکردي امنیتی و راهبردي به منطقه توجـه  

اما به قدرت رسیدن حزب عدالت و  کرده بود،

ــراي ســرعت   ــن حــزب ب ــالش ای توســعه و ت

بخشیدن به اصالحات اقتصـادي و همچنـین   

 ،هاي حامیان اجتماعی ایـن حـزب   درخواست

خصوصـی  بخـش  گذاران  که از تجار و سرمایه

 ،آناتولی هستند، منجر شد کـه دولـت جدیـد   

سیاست قفقازي ترکیه را به صـادرات کـاال و   

یـز دیپلماسـی اقتصـادي معطـوف     سرمایه و ن

ــدین . کنــد ــت از  ب ــه حمای منظــور، ترکیــه ب

گذاران ترك در گرجستان و جمهوري  سرمایه

آذربایجـــــــان پرداخـــــــت و میـــــــزان 

 ههاي خود را در ایجاد و توسـع  گذاري سرمایه

هایی مانند حمل و نقل و ارتباطات  زیرساخت

  .داد ها افزایش این کشور

سیاسـت  به این ترتیب، یکـی از اهـداف   

خارجی حزب عدالت و توسـعه، فعـال کـردن    

ــعه    ــت در توس ــادي و حرک ــی اقتص دیپلماس

روابط اقتصادي با کشورهاي موردنظر است تا 

با ایجاد پیوندهاي اقتصادي با ایـن کشـورها،   

؛ موجبات توسعه و ثبات را در آنها فراهم کند

حضور و نفوذ خود را نیـز افـزایش   ضمن آنکه 

توان به سه جنبه از این  در این مورد می .دهد

ها، یعنی توسعه روابط تجاري ترکیه با  فعالیت

ــش    ــور بخ ــت حض ــه، تقوی ــورهاي منطق کش

ــه در بخــش  ــاگون  خصوصــی ترکی ــاي گون ه

هـاي   گـذاري  اقتصادي این کشورها، و سرمایه

اي در امـور زیربنـایی اشـاره     مشترك منطقـه 

 .کرد

  توسعه روابط تجاري دوجانبه .1-2-3

بـط تجـاري ترکیـه بـا     رواگفته شد کـه  

هاي حکومت حزب  منطقه در سال  کشورهاي

. عدالت و توسعه رشد چشمگیري یافته اسـت 

ــا      ــه ب ــاري ترکی ــادالت تج ــر مب ــدول زی ج

  .دهدکشورهاي منطقه را نشان می
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روابط تجاري ترکیه با برخی از . 1جدول 

 )1996-2010(کشورهاي منطقه 

        Source: State Institute Statistics of Turkey9  

گـــذاري بخـــش  ســـرمایه .2-2-3

  خصوصی ترکیه در منطقه

 10اي ام جـی پـی   سسهؤم گزارش به بنا

و مرکز واله  قادرخاص دانشگاه همکاري با که

ــا ــگاه از  11کلمبی ــاي دانش ــا کلمبی  و آمریک

ــوراي ــط ش ــادي رواب ــارجی اقتص ــه  خ ترکی

 گـذاري  سـرمایه  اسـت،  شـده  تهیـه  12)دیک(

 منـاطق  سـایر  در تـرك  هـاي  شرکت مستقیم

                                       
9. www.turkstat.gov.tr 
10. Emerging Market Global Players (EMGP) 
11. Vale Colombia Center 
12. DEIK 

 یافتـه  بـه بعـد افـزایش    2001از سال  جهان

 شـرکت  19مـذکور،   گـزارش  براسـاس  .است

 دالر میلیـون  100 از بـیش  کـدام  هـر  تـرك، 

در  ترك هاي شرکت. اند داشته ناخالص درآمد

 دالر میلیــــارد 31 از بــــیش 2009 ســــال

 صادرات دالر میلیارد 15 ،کرده گذاري سرمایه

. انـد  کـرده  اسـتخدام  را نفـر  هزار 90 و  داشته

ــاي شــرکت ــرك ه ــزرگ ت ــا ب  2005 ســال ت

 از خـارج  در دالر میلیـارد  یـک  تنهـا  میالدي

 رقـم  ایـن  و بودند کرده گذاري کشور سرمایه

 صـد در 22 مـیالدي  2009 تـا  2007 سال از

 هـاي  بخـش  در هـا این شـرکت . یافت افزایش

 قطعـات  فروشی، خرده نساجی، مالی، خدمات

 و گروهـی  هـاي رسـانه  انرژي، اتومبیل، یدکی

 احـداث  سـازي، الستیک ،ساختمان ارتباطات،

انـد   کرده گذاري سرمایه دیگر موارد و فرودگاه

)World Investment Report, 2010(.  

اي ترکیه هاي در این میان، عمده شرکت

ــرمایه   ــتان س ــور گرجس ــه در کش ــذاري  ک گ

گـذاري   شـرکت سـرمایه   :عبارتند از ،اند کرده

، گــروه ســنار 14، جورجســل13مشــترك مینــا

هـاي   و شـرکت  16، شرکت دلتا پترولیوم15آردا

ــایتور ــاختمانی بـ ــوروا17سـ ــورك18، بـ ، 19، بـ

                                       
13. Mina Joint Stock Company 
14. Georgecell 
15. Sener Arda Group 
16. Delta Petroleum Company 
17. Baytur 
18. Borova 
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ــتاي ــر 20اوس ــدود  .21و ظف ــرکت  1267ح ش

اي نیـز در جمهـوري آذربایجـان ثبـت      ترکیه

اند که نیمـی از آنهـا بـا قـدرت در حـال       شده

هـاي  ها در بخـش  این شرکت. فعالیت هستند

گوناگون جمهوري آذربایجان از جملـه نفـت،   

ــک، بیمــه،      ــذایی، بان ــنایع غ ــات، ص ارتباط

ــاختمان ــل  س ــل، حم ــه، اتومبی ــل، و ، پارچ نق

پتروشیمی، آهن و فـوالد، انـرژي، آمـوزش و    

ی فعـال  پرورش، رسانه، بازاریابی و حتی نانوای

ــرکت. هســتند ــین، ش ــرك در  همچن ــاي ت ه

هاي انتقال فناوري و نوسـازي صـنعتی   بخش

هاي نظامی نیـز   در این کشور فعالند و شرکت

در حال فعایت در بخش نظـامی ایـن کشـور    

اي کـه در   اي ترکیهه ی از شرکترخب. هستند

 :عبارتنـد از  ،اند گذاري کرده این کشور سرمایه

بخش جی (رکسل، ت22شرکت ملی نفت ترکیه

ــون23)اس ام ــدینگ 24، آذرس ــادول هول ، 25، آن

ها، اتومبیل  در بخش فروشگاه(کوچ هولدینگ 

، بـورووا،  28، آتیال دوغـان 27، تلتاس 26)و بانک

، تپه، یـوجالن و ظفـر   31، تکفون30، انکا29اکپار

)Yalcin  ,2006(.  

                                            
19. Burc 
20. Ustay 
21. Zafer 
22. Turkish National Petroleum Company 
23. Turkcell (GSM sector) 
24. Azersun 
25. Anadolu Holding 
26. Koc Holding (retailer, automobile, banking) 
27. Teleta 
28. Atilla Dogan 
29. Ekpar 

در ابتــداي  ،هــا تعــدادي از ایــن شــرکت

جه و در نتی 90استقالل این کشورها در دهه 

ادسـازي اقتصـادي تورگـوت    زهـاي آ  سیاست

گذاري خارجی اقدام کردنـد،  اوزال به سرمایه

ها با توجه به رویکرد اقتصادي  اما این فعالیت

حزب عدالت و توسعه با شدت بیشتري اجـرا  

در همین مورد، اعالم شـده اسـت    .است  شده

 هـاي بخش در ترکیه شرکت هزار از بیش که

 فعالیـت  موفقیت با آذربایجان اقتصاد مختلف

 در ترکیـه  گـذاري  سـرمایه  کنند و میـزان می

 میلیـارد  2 میزان به 2002 سال از آذربایجان

 ،همـین حـال   اسـت و در  یافتـه  افزایش دالر

ترکیـه   و آذربایجـان  بین تجاري تبادل حجم

 دالر میلیـون  800حـدود   2005 سال در که

 میلیـارد  5/2 میـزان  بـه  2010 سـال  در بود،

ــیده دالر ــت رســ ــر، . اســ ــوي دیگــ از ســ

ــرمایه ــذاري س ــان گ ــانی کارفرمای  در آذربایج

 گردشـگري  و پتروشیمی هايبخش در ترکیه

 در ترکیه گذاريسرمایه دالر و کل میلیارد 3

ــاد ــارد 6 آذربایجــان اقتص . اســت دالر میلی

ــرکت ــاي شـ ــه هـ ــروژه 237 در ترکیـ  در پـ

ترنـد  ( انـد کـرده  امضا قراردادهایی آذربایجان

  .)1390، نیوز

                                            
30. Enka 
31. Tekfen 
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  هاي زیربناییهمکاري. 3-2-3

ــب    ــوروي موجـ ــاد شـ ــی اتحـ فروپاشـ

گیري بازي ژئوپلیتیکی و ژئواکونـومیکی   شکل

بین غرب و روسیه براي کنترل منابع دریـاي  

بـین دولـت   » داد قـرن ارقـر «انعقاد . خزر شد

 ،المللی نفتی آذربایجان و یک کنسرسیوم بین

دار آن بودنـد،  گذاران غربـی سـهام   که سرمایه

با ادامه این . تر شدن این امر شدپررنگ سبب

روند، ترکیه در راستاي تأمین امنیـت انـرژي   

غرب و ایجاد مسیرهاي جایگزین سـعی کـرد   

اتحادي بین گرجستان و جمهوري آذربایجان 

ایجاد کند تا عالوه بر تضـمین امنیـت انـرژي    

اروپا، خود را نیز به یـک مسـیر عمـده بـراي     

این روند با روي کار . انتقال انرژي تبدیل کند

آمدن حزب عدالت و توسعه شـدت بیشـتري   

ترین خط  و مهماولین  2005یافت و در سال 

 -تفلـیس  -روسی منطقه، یعنی بـاکو لوله غیر

در مجمـوع، چنـدین   . جیحان به ثمر نشسـت 

خط لوله براي انتقـال انـرژي از ایـن منطقـه     

هـا  نمطرح شده که در ادامـه بـه تعـدادي از آ   

همه این خطوط بـا حمایـت و   . شود میاشاره 

  .اند تالش ترکیه در منطقه شکل گرفته

تفلیس  -باکو( خط لوله قفقاز جنوبی

ترین خط لوله قفقاز جنوبی، مهم ):ارزروم -

 خط لوله انتقال گاز جمهوري آذربایجان است

برداري میدان شاه دنیـز در   که با کشف و بهره

ــاز  2007ســال  ــراي صــادرات گ ــه را ب ، زمین

این خط لوله . ري آذربایجان فراهم کردجمهو

 از  ترمینال سنگچال در جمهوري آذربایجـان 

شود و بـه مـوازات خـط لولـه انتقـال       آغاز می

یابد و جیحان امتداد می –تفلیس  -نفت باکو

به شـبکه خطـوط گـاز ترکیـه      32در هوراسان

انتقال گاز از این خط لولـه از  . شودمتصل می

 فــوت لیـارد می 233بـا ظرفیــت   2007سـال  

آغاز شـد و در سـال بعـد بـه ظرفیـت        مکعب

ایـن  . مکعب افزایش یافت فوت میلیارد  700

طرح توسط کنسرسیوم شاه دنیز انجام شـد و  

  .همین کنسرسیوم مالک این خط لوله است

طرح خط لولـه نـابوکو    :خط لوله ناباکو

انتقال گاز ترکمنستان، عراق، جمهـوري   براي

ایـران بـه    -بـالقوه بـه صـورت    -آذربایجان و 

ــانی،   ــه بلغارســتان، روم ــه ب ترکیــه و از ترکی

مجارسـتان و در نهایـت بــه  اتـریش در نظــر    

تمرکـز خـود    ،این خط لوله. گرفته شده است

را بر انتقال منابع گـاز دریـاي خـزر معطـوف     

کشــورهاي  2009در ژوئیــه . کــرده اســت 

اي نامـه اروپایی درگیر در این خط لوله، توافق

 دلیلرا امضا کردند، اما این طرح به در آنکا را

عـدم توافـق نهـایی بـین ترکیـه و جمهـوري       

و همچنـین کمبـود    در نحوه اجـرا  آذربایجان

منابع گاز که به دلیل فشارهاي آمریکـا بـراي   

                                       
32. Horasan  
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ــاکنون    ــود دارد، ت ــران وج ــار گذاشــتن ای کن

شکاري (نتوانسته صورت نهایی به خود بگیرد 

  ).1389و عزیزي، 

جیحـان   -تفلـیس  -خط لوله باکو 

)BTC:(  مایـل  1040به طول این خط لوله، 

نفت آذربایجان را از بـاکو بـه گرجسـتان و از    

ــدر جی ــه بن ــه در ســواحل حــآنجــا ب ان ترکی

بـه  مـذکور  خط لوله . کندمدیترانه منتقل می

 - تفلـیس  -همراه خط لوله گاز طبیعی بـاکو 

طلـب   روم به دلیل عبور از منـاطق جـدایی  ارز

ــوبی  ــتیاي جن ــتاناوس ــا در گرجس  ،و آبخازی

ــران    ــأثیر را از بحـ ــترین تـ  2008 اوتبیشـ

متحمل شد و ذهن بسیاري از سیاسـتمداران  

ــاخت   ــود معطــوف س ــه خ ــران را ب  و تحلیلگ

  ).1388اطاعت، (

عالوه بر خطـوط انتقـال انـرژي، ترکیـه     

اقدامات دیگري را نیز در زمینه امور زیربنایی 

. تدر کشورهاي قفقاز جنوبی انجـام داده اسـ  

تـوان بــه خـط انتقـال بــرق    از آن جملـه مـی  

ط خطول این . گرجستان به ترکیه اشاره کرد

ــاواتی 1000 ــوع در ،مگ ــومتر 155 مجم  کیل

 داخـل  در آن کیلـومتر  130 کـه  بـود  خواهد

 خاك داخل در آن کیلومتر 25 و ترکیه خاك

 دوطرفه صورت به و شودمی احداث گرجستان

اکونیوز، ( تگرف خواهد قرار برداريبهره مورد

1388.(  

بـه  عالوه بر موارد فوق، مقامـات ترکیـه   

 –آهن بـاکو   راه از عملیات احداث خط زگیات

عملیات اجرایـی   .اندقارص خبر داده -تفلیس

مـیالدي تکمیـل    2012این پـروژه تـا سـال    

بـرداري از آن،   از بهـره خواهد شـد کـه پـس    

میلیـون تـن    5/3میلیون مسافر و  2/1ساالنه 

ر  از طریـق ایـن خـط آهـن منتقـل      کاال و با

نیـز  بعد  يهاخواهد شد و این میزان در سال

بــر اســاس اظهــارات . خواهــد یافــت افــزایش

الن تــرك و گرجــی، ســایر کشــورهاي مسـئو 

آهن را  ه نیز قصد استفاده از این خط راهمنطق

ــعه    ــاظ توسـ ــروژه از لحـ ــن پـ ــد و ایـ دارنـ

اي اهمیـت زیـادي دارد   هاي منطقـه  همکاري

  ).1389نایع ریلی ایران، انجمن ص(

قدرت نرم ترکیـه در قفقـاز    .3-3

  جنوبی

سعی  90هاي ابتدایی دهه ترکیه از سال

کرد همزمان با بروز عالئم شکست ایدئولوژي 

کمونیست در منطقه آسیاي مرکزي و قفقـاز،  

خود را به عنوان نماد یک کشور دموکراتیـک  

 ،در ایـن راسـتا  . گرا و مدرن نشان دهـد غرب

یادي براي ایجـاد اتحادیـه کشـورهاي    سعی ز

. زبان و ایجاد زبان مشترك ترکـی نمـود  ترك

هاي ابتـدایی ایـن رونـد، ایجـاد مـدارس      گام

آموزش زبان ترکی و تغییر الفبـاي سـیرلیک   

ــود ایــن اقــدامات در جمهــوري . بــه التــین ب
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جمهــور  ئــیسآذربایجــان بــا روي کارآمــدن ر

، بیـگ گـرا، ابوالفضـل ایلچـی    گرا و تـرك  غرب

هـاي مـذهبی و    سـرعت اجـرا شـد و گـروه     به

اي در جمهـوري آذربایجـان   هاي ترکیه رسانه

ــد   ــت پرداختن ــه فعالی ــت . ب در دوره حاکمی

گـراي ترکیـه،    یونالیسـت و تـرك  نظامیان ناس

داد،  اي که ترکیـه از خـود نمـایش مـی     چهره

. چهره یـک کشـور سـکوالر و پیشـرفته بـود     

ایی بـه  هـ  ن راستا، ترکیه به ایجاد شـبکه یدرا

زبان ترکی در کشورهاي قفقاز جنـوبی اقـدام   

هـاي گونـاگون،   هـا و فـیلم   برنامـه  د که باکر

رویکردي سـکوالر و غیرمـذهبی و همچنـین    

-ظاهري پیشرفته از ترکیه را به نمـایش مـی  

اما از زمان روي کـار آمـدن حـزب    . گذاشتند

کند خـود را  عدالت و توسعه، ترکیه سعی می

مان کـه توانـایی   به عنـوان یـک کشـور مسـل    

سـاالري   هاي غربی و مـردم سازگاري با ارزش

سـعی کـرده از    لـذا . لیبرال را دارد نشان دهد

هـاي مـذهبی کـه از زمـان فروپاشـی      جریان

ــی  ــد شــوروي در آذربایجــان فعالیــت م کردن

هـاي  این امـر در حمایـت    نمونه. حمایت کند

دولت ترکیه از جنبش نورچی قابـل مشـاهده   

  .است

ــرخالف موف ــوري  بــ ــت در جمهــ قیــ

ــه نتوانســته در گرجســتان   آذربایجــان، ترکی

اظ قدرت نرم بـه دسـت   پایگاه محکمی از لح

ورد و عمده موفقیت خود را در این کشور در آ

بـا ایـن وجـود،    . اسـت   حوزه اقتصاد رقـم زده 

هـایی را بـراي ایجـاد ارتبـاط بـا      ترکیه تالش

در  وهـاي گرجسـتان انجــام داده    آذربایجـانی 

هـا داراي نفـوذ اسـت    هبی آناي مذبین نهاده

مساجد حنفی مـذهب نیـز   ). 1389میزایف، (

ــقطی   ــین مس ــاطق و در ب ــن من ــاي  در ای ه

در . هاي نفوذ ترکیـه اسـت  گرجستان از محل

جمهوري خودمختار آجاریا، ترکیـه بـه علـت    

هاي البی قوي از نفـوذ  مرزي و وجود گروههم

هـاي  وجـود خـانواده  . خوبی برخـوردار اسـت  

کننـد  که در ترکیه و مصر زندگی میآبخازي 

و بیشتر آنها از تجار معـروف ترکیـه هسـتند،    

سبب شده ترکیه در بین آبخازها نفوذ زیادي 

  ).Joshua project, 2009( داشته باشد

اما در رابطـه بـا ارمنسـتان، بایـد توجـه      

هـا  هاي تاریخی ارامنه با تركداشت که تنش

نسـبت   در این منطقه، ادعاهاي ارضی ارامنـه 

ــه از     ــت ترکی ــین حمای ــه و همچن ــه ترکی ب

 ،است ارامنـه  جمهوري آذربایجان، سبب شده 

ترکیه را به عنوان یکـی از دشـمنان تـاریخی    

له، ئبـراي بهبـود ایـن مسـ    . خود تصور کننـد 

ــا انجــام   دولــت عــدالت و توســعه همزمــان ب

هاي سیاسـی در سـطح رسـمی بـراي     فعالیت

کل بازگشایی مرزهاي دو کشور، سـعی در شـ  

دادن به دیپلماسی مردمی و دانشـگاهی بـین   
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افکـار    دو طرف دارد تا از این طریـق ذهنیـت  

عمومی دو طرف را نسبت به یکدیگر تعـدیل  

 امضـاي  سـالگرد  بـه عنـوان مثـال، در   . نماید

ارمنستان،  و سازي روابط ترکیه عادي پروتکل

 تحـت  کشور، دو مردمی و غیردولتی نهادهاي

ـ  33»آنـی  دیـالوگ « عنوان  خـود  مـذاکرات  هب

 یآشـنای  و ارتبـاط  برقـراري  براي و داده ادامه

 انجمـن  170 .کردنـد  تالش جامعه دو نزدیک

ــدنی ــه م ــتان و ترکی ــروان در ارمنس ــن  ای ای

 ایــن در. کردنــد برگــزار مشــترك را نشســت

ــائلی نشســت، ــر مس ــگ نظی ــراث  و فرهن می

 زیسـت،  محیط تحقیقات، و آموزش مشترك،

 گروهی هاي سانهساالري، ر مردم و بشر حقوق

 قـرار  بررسـی  و بحـث  مـورد  نگـاري  روزنامه و

 الیروبی و پاکسازي همچنین در مورد .گرفت

ــان – آریاچــاي« ــه لغــت تــدوین ،»آخوری  نام

ــادل ارمنــی و -ترکــی مشــترك  دانشــجو تب

ــذاکراتی انجــام شــد  ,Today's Zaman) م

2010).  

رت ارچوب قدهموضوع دیگري که در چ 

توان به آن اشاره کرد، قاز میفقنرم ترکیه در 

دیپلماســی دینــی ایــن کشــور در جمهــوري  

هـاي مـذهبی ترکیـه    فعالیت. آذربایجان است

در آذربایجان به دو شیوه دولتی و غیردولتـی  

گیـرد کـه در هـر دو شـیوه، ایـن      صورت می

                                       
33. Ani Dialogue  

هاي خود را به شکل کشور تمایل دارد فعالیت

قانونی و مطابق با قوانین و شرایط آذربایجـان  

تحـت نظـارت    ،هـا ایـن فعالیـت  . ام دهـد انج

سازمان ریاست دینی وابسته به دولت ترکیـه  

گیـرد و شـامل سـاخت مسـاجدي     صورت می

ــا نهادهــاي مــذهبی جمهــوري   اســت  کــه ب

ایجــاد یــک . کننــدآذربایجــان همکــاري مــی

از  زدانشکده الهیات در دانشگاه آذربایجان نیـ 

. هاي دولـت ترکیـه بـوده اسـت     فعالیت دیگر

ن چند مسجد دیگر توسـط ترکیـه در   نیچهم

باکو و شهرهاي دیگر آذربایجان ساخته شـده  

که امامان جماعت آنها از سوي ترکیه تعیـین  

این افراد معتقـد بـه اسـالم حنفـی     . شوندمی

بـوده و تحـت تـأثیر گـرایش سـکوالر دولــت      

هاي مبتنی بر مسائل اخالقـی،  ترکیه، موعظه

از بحـث   و دهند ارائه میاجتماعی و اقتصادي 

ــه   ــی و مجادل ــوعات سیاس ــورد موض اي در م

عالوه بر این مـوارد، دولـت   . کنند اجتناب می

ترکیه تحت نظارت سازمان ریاست امور دینی 

مند به مطالعـه  این کشور به دانشجویان عالقه

امور دینی در ترکیـه بـورس تحصـیلی اعطـا     

 ,International Crisis Group) نــدکمــی

2008).  

ــت     ــ فعالی ــی و ازمانس ــاي غیردولت ه

 هاي آموزشی خصوصی، شیوه دیگريسسهؤم

ــه     ــالم ترکی ــان اس ــه جری ــت ک اي را در  اس
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ترین جنبش  بزرگ. دهدآذربایجان توسعه می

اي در جمهـوري آذربایجـان،   غیردولتی ترکیه

ــتح ــبش ف ــام   جن ــا ن ــه ب ــت ک ــولن اس اهللا گ

این جنـبش  . دشونیز شناخته می» ها نورچی«

قـرن بیسـتم   در اوایـل  توسط سعید نـورچی  

بعــد از مــرگ او، یکــی از . گــذاري شــد پایــه

ــتح  ــام ف ــه ن ــاگردانش ب ــالش ش ــولن ت اهللا گ

بیشتري جهت مدرن کردن جنبش انجام داد 

و توجه خود را بر آموزش علمی متمرکز کـرد  

و پیروان خود را بـه تأسـیس مـدارس مـدرن     

ــه ــود ترکی ــب نم ــان ترغی . اي در سراســر جه

در آذربایجان توسـط   هاي این جنبشفعالیت

سســات ؤم«یــک شــرکت خصوصــی بــه نــام 

طوري که  به شود؛ هدایت می» آموزشی مدرن

اکنون ده دبیرستان، یک مدرسه ابتـدایی،   هم

دانشگاهی و یک دانشگاه به نام  پیش ده مرکز

ــرکت اداره     ــن ش ــط ای ــاز توس ــگاه قفق دانش

همه این مراکـز آموزشـی بـا برنامـه     . شود می

ـ آموزشی سکوالر و  وسـیله وزارت   هغربی که ب

آموزش آذربایجان تصویب شده آمـوزش داده  

شوند و زبان اصلی در آن انگلیسـی اسـت   می

که در کنار آن زبان آذري و ترکی نیـز مـورد   

نکـه آمـوزش   آبا وجود . گیرداستفاده قرار می

مــذهبی در ایــن مــدارس بــر اســاس قــوانین 

باشـد، امـا بـه     ممنوع مـی ترکیه و آذربایجان 

اینکه معلمـان ایـن مـدارس از پیـروان      جهت

جنــبش نــورچی و گــولن هســتند، اکثــر     

ــارغ ــداقلی از    ف ــدرس ح ــن م ــیالن ای التحص

   ).Ibid(هستند آشنایی با اسالم را دارا 

  فرجام

از زمان روي کار آمدن حـزب عـدالت و   

توسعه در ترکیـه، ایـن کشـور در پـی ایجـاد      

تحولی جدي در سیاست خارجی خود برآمده 

هـاي  یه و اساس این تحول را اندیشـه پا. است

اوغلو شکل داده است که در حال  احمد داوود

مت وزارت امــور خارجــه ترکیــه را حاضـر ســ 

وي چهار اصل عمده را راهنماي . عهده داردبر

سیاست خارجی ترکیـه قـرار داده اسـت کـه     

ــا  :عبارتنــد از بــه صــفر رســاندن مشــکالت ب

همسایگان، سیاست خارجی چندبعدي، یـک  

ان دیپلماتیک جدید و گذار به یک سیاست زب

به طور عینی و در عرصه عمـل، ایـن   . موزون

چهار اصل، خود به نحوي در قالب سه اقـدام  

ایجـاد   :انـد کـه عبارتنـد از   عملی تجلی یافته

ــط   تــوازن در روابــط خــارجی، گســترش رواب

فعـال شـدن دیپلماسـی     و اقتصادي خـارجی 

از اســتفاده چشــمگیر  ،اقتصــادي و همچنــین

هاي در حقیقت این سه بعد، جنبه. قدرت نرم

ــال    ــه را از س ــارجی ترکی ــلی سیاســت خ اص

کـه سیاسـت    انـد  تاکنون تشکیل داده 2002

این کشور در رابطه با منطقـه قفقـاز جنـوبی    

  .نیز از این اصل مستثنا نیست
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از جنبه ایجاد توازن در منطقه، با تغییر  

ــت ــان دوره   جه ــه و پای ــت ترکی ــري دول گی

گرایی معطوف به غـرب در سیاسـت   انبهج یک

خارجی این کشـور، دولـت عـدالت و توسـعه     

تـالش کـرده بـا کنشـگران عمـده حاضـر در       

روسیه، آمریکـا، اتحادیـه    :منطقه قفقاز شامل

اروپا، ناتو و ایران وارد تعامل شده و همچنین 

تــالش داشــته تــا در حــد تــوان، بــراي حــل 

جـاد  ها و معضالت امنیتـی منطقـه و ای  بحران

در . ارچوب امنیتی باثبات تالش کنـد هیک چ

بعد اقتصـادي، نـه تنهـا مناسـبات اقتصـادي      

هاي این منطقه افـزایش  دولت ترکیه با دولت

نجام شده در یافته، بلکه با اصالحات سیاسی ا

بخش خصوصی، ي ریگ هاي اخیر و قدرتسال

این بخـش توانسـته حضـور خـود در اقتصـاد      

بـه روز افـزایش    منطقه قفقـاز جنـوبی را روز  

هـاي زیربنـایی و   عالوه بر این، همکاري. دهد

ذاري در امـور زیرسـاختی منطقـه،    گـ سرمایه

ویژه در بخش انرژي نیـز از دیگـر مـواردي     به

است که مورد توجه دولتمردان جدید ترکیـه  

در نهایت از جنبـه اسـتفاده   . قرار گرفته است

از قــدرت نــرم نیــز، ترکیــه بــه مــرور از      

ترکیسـم کـه در   گرایانه پانآرمان هاي اندیشه

هاي ابتدایی پس از فروپاشی شـوروي در  سال

پــی آن بــود فاصــله گرفتــه و توجــه خــود را 

هـاي  بیشتر به دیپلماسـی عمـومی و فعالیـت   

آموزشی در کشورهاي منطقه معطـوف کـرده   

دیپلماســی دینــی ایــن کشــور در    . اســت

ــت   ــین فعالی ــان و همچن ــوري آذربایج  جمه

هاي آموزشی سسهؤیردولتی و مهاي غسازمان

هایی از فعالیت ترکیه در این خصوصی، جنبه

  .بخش است

توان گفت کـه ترکیـه از   در مجموع می 

زمان روي کار آمدن حزب عـدالت و توسـعه،   

گیري از یک سیاست خارجی منسـجم  با بهره

ــدگاهی    ــردن دیـ ــاکم کـ ــخص و حـ و مشـ

گرایانـه بـر سیاسـت خـارجی، توانسـته       عمل

فقــاز ود بـا کشــورهاي منطقـه ق  تعـامالت خــ 

در این را  جنوبی و همچنین حضور و نفوذاش

بنـابراین در درجـه اول   . منطقه افزایش دهـد 

ه کرد که سیاست خارجی ترکیـه در  توجباید 

ارچوب هـ منطقه قفقـاز جنـوبی، کـامالً در چ   

اصول کلی سیاست خارجی این کشـور بـوده   

سیاست مذکور توانسـته   کهعالوه بر این. است

ب بهبود جایگاه ترکیـه در منطقـه قفقـاز    سب

جنوبی شده و موجبات تأمین هرچـه بیشـتر   

مـذکور  را در منطقـه   ایـن کشـور  منافع ملی 

  .   فراهم کند
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