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 دهـچکی
 

آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است. پس از فروپاشی از سه کشور  متشکل حوزه قفقاز جنوبی
منطقه را در  ینهای مذکور، بسیاری از اندیشمندان، ااتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوری

ای وضعیت خالء قدرت ارزیابی کردند، به همین دلیل، این حوزه جغرافیایی توجه بازیگران منطقه
 اروپا، آمریکا، ایران و ترکیه را به خود جلب کرده است.ای همچون روسیه، اتحادیه و فرامنطقه

ایران به واسطه تاریخ مشترک با قفقازجنوبی و همچنین جایگاه این منطقه از جهت ارتباط زمینی با 
های فدراسیون روسیه و شمال اروپا، اهمیت زیادی برای این منطقه قائل است. بر پایه واقعیت

ری اسالمی ایران نسبت به این منطقه به عنوان مکمل امنیتی و ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، جمهو
 .ت زیادی نشان داده استیاقتصادی خود حساس

ترکیه از کشورهایی است که از ابتدای فروپاشی شوروی، نقش اساسی در منطقه قفقاز جنوبی ایفا 
ترکیه، باعث  )خزر و سیاه( یاییکرده است. قرار گرفتن قفقازجنوبی در میان دو حوزه نزدیک در

 اهمیت مضاعف این منطقه برای این کشور شده است.

های ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی بر پایه سؤال محوری این مقاله بررسی تطبیقی سیاست
گیری از روش ای است. در تدوین مقاله با بهرههای مهم تأثیرگذار در معادالت منطقهشاخص
 های ترکیه استفاده شده است.برای تبیین دیدگاهای، ازاسناد به زبان ترکی کتابخانه

علیرغم اینکه فروپاشی شوروی فرصت تاریخی را در اختیار ایران و ترکیه قرار داد تا باا برقاراری   
ها و اهداف خود را در قفقاز جنوبی پایش ببرناد، اماا سیاسات     های نزدیک سیاستروابط و همکاری

ایران بارای ایفاای نقاش در معاادالت ایان منطقاه،        یمدارااحتیاطی و  یاستطلبانه ترکیه و ستوسعه
هر چند  ؛الت را نداشتنددشرایطی را دامن زد که هر دو کشور توفیق کافی برای تأثیرگذاری در این معا

قفقاز جنوبی بیشاتر باه نقطاه تالقای      ،که ترکیه موفقیت بیشتری را در این عرصه کسب کرد. در واقع
 از یکسو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر تبدیل شد. تضارب اهداف ایران و ترکیه

 

 واژگان کلیدی: ▪
 یشورو یه،روس ،ایهای منطقهقفقاز جنوبی، ایران، ترکیه، سیاست



 

 
 مقدمه

از سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان استت  ست     متشکل حوزه قفقاز جنوبی

ذکور، بسیاری از اندیشتمندان،  های ماز فروساشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوری

منطقه را در وضعیت خالء قدرت ارزیابی کردند، به همین دلیل، ایتن حتوزه جارافیتایی     ینا

ای همچون روسیه، اتحادیه اروسا، آمریکا، ایران و ترکیته  ای و فرامنطقهتوجه بازیگران منطقه

 (Çolak، 5:2014-2را به خود جلب کرده است  )

عنوان یتک کریتدور ارتطتاای از اروستا بته      جنوبی و منطقه خزر به ژئو استراتژیک قفقاز

سرسلی برای کنترل و فشار بر ایران و همچنین به خاار منابع انترژی و   و نیزآسیای مرکزی 

جنگ علیه تروریسم، دالیل اصلی حضور ایاالت متحده در منطقته هستتند  ایتاالت متحتده،     

اش ژئو استراتژی جهتانی  از حمایت در قفقاز منطقه در قدرت سر نقاط  متمایل به جستجوی

 باشد می

کند و بتا  روسیه، به قفقاز جنوبی به عنوان حیاط خلوت سنتی حوزه نفوذ خود نگاه می

کند  ایاالت متحده، آذربایجتان را بته عنتوان    مشارکت فزاینده غرب در این منطقه مقابله می

اش بتا  های نظتامی ه و برنامه همکاریترین متحد خود در حوزه دریای خزر انتخاب کردمهم

 (1395، این کشور را به میزان زیادی توسعه داده است  )رضایی

یران به واسطه تاریخ مشترک با قفقازجنوبی و همچنین جایگاه ایتن منطقته از جهتت    ا

ارتطاط زمینی با فدراسیون روسیه و شمال اروسا، اهمیت زیادی برای این منطقه قائتل استت    

نزیت انرژی ایران از اریق این منطقه به اروسا و همچنتین ستواو و انتقتال انترژی     امکان ترا

آذربایجان به خارج از منطقه قفقاز جنوبی و نیز مجاورت منطقه قفقاز جنوبی با دریای ختزر  

هتای  بر اهمیت این منطقه نزد جمهوری اسالمی ایران افزوده استت  بتر سایته ایتن واقعیتت     

، جمهوری اسالمی ایران نسطت به ایتن منطقته بته عنتوان مکمتل      ژئوسلتیک و ژئواکونومیک

ت زیادی نشان داده است  با استقالل سه کشور مزبتور ایتن   یامنیتی و اقتصادی خود حساس

شد که تهدید امنیتی علیه ایران از جانب شمال غرب کاسته خواهد شد و بته   دیدگاه مطرح
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، این حتوزه فضتایی مناستب بترای فعالیتت      نوعی با توجه به اشتراکات ایران با قفقاز جنوبی

است  اما چند سال س  از فروساشی شوروی نه تنها از احساس خطر ایران ازموضوع سیاستت  

گسترش به جنوب روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی کاسته نشد، بلکه با افزایش حضتور  

ده امنیتی؛ سیاستت  ای در قفقاز جنوبی و افزایش خطر فزاینای و فرامنطقههای منطقهقدرت

ای و ایجاد موازنه قوا هدایت شتد تتا از خطتر    های منطقهکلی ایران به سمت تشکیل ائتالف

 (211-209 :1389)دهقانی،  فزاینده این کشورها برای تهدید خود بکاهد

ترکیه به عنوان خط مقدم جطهه غرب در  یتبا فروساشی اتحاد جماهیر شوروی، از اهم

ه شد و در این راستا برخی اندیشتمندان فعالیتت در قفقتاز و آستیای     برابر بلوک شرق کاست

دانستتند  ترکیته نخستتین    ترکیته در ایتن شترایط متی     نمایش قدرتمرکزی را راهی برای 

هتای آستیای مرکتزی و قفقتاز را بته رستمیت شتناخت  در ستال         کشوری بود که جمهوری

هتای  تعدادی از استان 21ر قرن معتقد بود د "تورگوت اوزال"م یکی از اعضای کابینه 1991

 ( 41-40: 1388چین و شوروی زیر سرچم ترکیه در خواهند آمد )نقدی نژاد و سور ابراهیم، 

ترکیه از کشورهایی است که از ابتدای فروساشی شوروی، نقش اساستی در منطقته قفقتاز    

)خزر و ستیاه(   یاییجنوبی ایفا کرده است  قرار گرفتن قفقازجنوبی در میان دو حوزه نزدیک در

( 158: 1391)داود اوغلتو،   شتده استت   ترکیته ترکیه، باعث اهمیت مضاعف این منطقته بترای   

معتقد است ترکیه چه به لحاظ تاریخی چته بته لحتاظ     "عمق استراتژیک"داوداوغلو در کتاب 

( 129: 1391)داوداوغلو،  داندفرهنگی و جارافیایی، خود را بخش جدا نشدنی از این منطقه می

ین کشور چه بعد از فروساشی شوروی در قالب استراتژی ناسیونالیزم ترکی و چته بتا روی کتار    ا

گرایی، در صدد افزایش ای از اسالمدر قالب گونه "عدالت و توسعه"و سپ   "رفاه"آمدن حزب 

کند ایتن منطقته   نیز بیان می "داود اوغلو"گونه که نقش خود در این منطقه بوده است و همان

فروساشی شوروی در دیتدگاه ترکیته دروازه گشتوده شتده بته آستیا محستوب شتد  در         س  از 

توان گفت قفقتاز  استراتژی جدید ترکیه که تمرکز شدید بر قفقاز شمالی و خاورمیانه است، می

باشد  سؤال محوری این مقالته بررستی تططیقتی    جنوبی نقطه ثقل این دو حوزه جارافیایی می

هتای مهتم تیثیرگتذار در معتادالت     در قفقاز جنوبی بر سایه شتاخ  های ایران و ترکیه سیاست

ای، ازاسناد به زبان ترکتی بترای   گیری از روش کتابخانهبا بهره ای است  در تدوین مقالهمنطقه

 های ترکیه استفاده شده است تطیین دیدگاه
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 موقعیت جغرافیایی قفقاز جنوبی

ل به جنوب اوراستیا استت  ایتن حتوزه     های شماترین گذرگاهقفقاز جنوبی یکی از مهم

های قفقاز بزرگ، از شرق به دریای خزر، از جنوب به ایران، کوهجارافیایی، از شمال به رشته

از جنوب غربی به ترکیه و از غرب به دریای سیاه متصل است  قفقاز جنوبی در حتال حاضتر   

ارمنستان در جنتوب   های آذربایجان در جنوب شرقی و شرق،به سه جمهوری مستقل به نام

غربی و جنوب و گرجستان در شمال غربی و غرب آن، تقسیم شده است  مساحت کل قفقاز 

درصتتتد وستتتعت کتتتل قفقتتتاز(  8/37باشتتتد )کیلتتتومتر مربتتتع متتتی 100/186جنتتتوبی 

کیلتومتر مربتع    600/86بتا   1جمهتوری آذربایجتان  (، که از این مقتدار،  41:1381)افشردی،

 4/37کیلتومتر مربتع )   700/69بتا   2جمهتوری گرجستتان   درصد( در رتطته نخستت،   5/46)

درصتد( وستعت در مراتتب     1/16کیلومتر مربتع )  800/29با  3درصد( و جمهوری ارمنستان

 (http://dortina.com/Countries:2015)  بعدی قرار دارند

 

 ایچارچوب نظری؛ نظام منطقه

که ای دو دهه اخیر در زمینه تحوالت امنیتی منطقته قفقتاز جنتوبی نگاشتته      آثاری در

توصیف تحتوالت امنیتتی    نخست نمود  رویکرد توان مشاهدهشده است، دو رویکرد کالن را می

 یتل در تتطیین تحوالت است  رویکرد دوم، تحل نتظری منطقه بدون کاربست هرگونه چهارچوب

 ایتن  غالتب  ( امتا 1380گیری از چهارچوب نظری است )کاظمی:با بهره تحوالت امنیتی منطقه

ماننتد رئالیستم و نرورئالیستم، تطیتین      آثار نیز به دلیل کاربست نظریات سنتی در حوزه امنیت

 دستت  صتحیح و جتامعی از تحوالت سیتچیده و چندبعدی امنیتتی منطقته قفقتاز جنتوبی بته     

در حالی است که منطقه قفقاز جنوبی  (  این92: 1389جی، دهند )داداندیش وکوزه گر کالنمی

و  یردولتتی های منطقه، موجودیتت بتازیگران غ  دولت جویانهرقابت هایبه دلیل اتتخاذ سیاست

 استتراتژیک  مجموعته  دهنده یتتک مجموعته امنیتتی یتا    های درونی و بتیرونی تتشکیلچالش

                                                                 
1 Azerbaijan 
2 Georgia 
3 Armenia 

http://dortina.com/Countries:2015
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بتا   جنتوبی  قفقتاز  ای بر منطقهوعه امنیتی منطقهرو، کاربست نظریه مجمیکپارچه است و ازاین

و درک  توانتد بیتنش  های امنیتتی کته در ادامته خواهتد آمتد، متی      برقراری سیوند میان چالش

 تری از تتحوالت منطقه به دست دهتد  در واقتع ایتن نظریته بتا برقتراری سیونتد میتان        جتامع

 نفتوذ، شتگران مختلتف ذی  نو منتافع ک  مختلف امنیتی و نتیز توجه به نقش، اهداف هایچالش

 د والت متنطقه قفقاز جنوبی خواهد شتری از تحبهتر و جامع درک موجب

 

 ایگیری نظام منطقهعوامل مؤثر بر شکل .1

ستامانه   اینکه ای، ضمنگیری نظام منطقهعوامل مؤثر بر شکل عالمان سیاسی در مورد

 تترین مهتم  عنتوان  بته  جارافیتا  متایر از دانند،می جهانی سامانه از تطعی سامانه را ایمنطقه

 کته عوامتل ستازمانی ماننتد     گوینتد متی  کنند  الطتته می یاد ایمنطقه سامانه متایر سیدایش

ای گیری نظام منطقهبر شکل مؤثر نیزاز متایرهای اجتماعی و اقتصادی سیاسی، هایسازمان

 ای،منطقته  ستامانه  گیریشکل بر ؤثرم متایرهای از تردقیق تصویری ترسیم منظور است  به

بتر استاس    .بتود  خواهتد  ستودمند  جتامع  جطتری  تعامتل  در ایمنطقه بندی نظامدسته یک

 :گرددارائه میمتایرها  این از جامعی بندیدستهدیدگاهی دیگر، 

 عامتل  تترین رایت   و تترین مهتم  جارافیتایی  مرزهای نزدیکی جارافیا: در قالب متایر -

 .است ایمنطقه سامانه سیدایش یک

 در مستتقر  سیاستی  هایرژیم میان آشکار تفاوت یا شطاهت سیاسی: وجود متایرهای -

 .است ایمنطقه سامانه یک گیریشکل عدم یا گیریشکل ساززمینه جارافیایی، یک حوزه

مطانی حیتاتی یتک    نطودن مخااره در لیپمن، نظر سایه بر را امنیت امنیتی: اگر متایر -

ملتت مؤلفته امنیتت آن     یتک  های حیاتیحفظ ارزش ارضی، تهدید نیم؛ مانندملت تعریف ک

 خواهد بود 

 سیاسی و نوع رژیم سیاسی حاکم ساختار -

 نیز اقتصادی متضاد یا مشترک منافع وجود و اقتصادی اقتصادی: نیازهای متایرهای -

 است  ایمنطقه سامانه دهندهشکل از عوامل

 سیونتدهای  نتژاد،  قتوم،  ماننتد  گونتاگون  متایرهتای  :فرهنگتی  -اجتماعی متایرهای -
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 باشد  آفریننقش ایمنطقه سامانه گیریشکل در تواندمی مذهطی زبانی و تاریخی،

 آن در بندیقطب زمینه منطقه یک در قدرت دو یا سوی یک از مطانی این شدن تهدید 

 .شودمی موازنه ایجاد برای تالش خود بستر که کندمی فراهم را منطقه

های مختلف درگیری، متناقشه و جتتنگ از یتتک   زمینه اما باید توجه کرد که سیدایش

ای از ستویی  هتای منطقته  جویانه در قالب سازمانگیری روندهای جدید همکاریسو و شکل

و تتتطیین   گتتذاشت  درک  در فضای س  از جنگ سرد به نمایش را جدیدی یتدیگر، وضع

گرایتی و  مند ارائه و کاربست نظریات جدیتدی در زمینته منطقته   جامع این تحول جدید نیاز

نظتران  المللی بود  در این راستتا صتاحب  جتدید بین متحیط در گراییروندهای جدید منطقه

، 1گرایی افرادی مانند ارنست هتاس، میشل برچرهای کالسیک منطقهدیدگاه مختلفی با نقد

 ستویش  از وشش نمودند نظریه و تعریف جدیتدی را ، ک4و اشپیگل 3و کانتوری 2بروس روست

ست  از   گرایی ارائه دهتند که قابلیت انططاق بتتیشتری بتتا شترایط و تحتوالت    جدید منطقه

 (77: 1389 )داداندیش وکوزه گر کالجی،  جنگ سرد داشته باشد

 ایهای اصلی یک مجموعه منطقهمؤلفه -

ای را در دیدگاه تامپسون و بتوزان  قهتکامل نظریات کالسیک در مورد عوامل نظم منط

ای، تعتاریف وصتفات مفهتومی مختلتف را بته      سون در کتاب نظم منطقته پتوان یافت؛ تاممی

 ای خالصه کرده است:های تابع منطقهبرای وجود نظام یصورت چهار شرط الزم و کاف

خاصتی از نظتم ونستق را بته نمتایش      الگوی روابط یتا تعتامالت بتازیگران، درجته      -1

 گذارد؛گذارد به اوری که تاییر دریک نقطه از نظام تابع بر دیگر نقاط آن تیثیر میمی

 یکدیگرند؛ یکیبازیگران عموماً در مجاورت و نزد -2

صتحنه  "ناظران و بازیگران داخلی و خارجی، نظام تابع را به صورت یک ناحیته یتا    -3

 شمارند؛مجزا می "عملیات

ز حداقل دو یا به احتمال قوی تعداد بیشتری از بازیگران نظام تابع، منطقاً متشکل ا -4

                                                                 
1 Michael Brecher 
2 Bruce Russett 
3 Louis J.Cantori 
4 Steven L.Spiegel 
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 باشد می

 

ای از دیتد  تعریف مذکور ارتطاط بسیار نزدیکی با تعریف یک مجموعته امنیتتی منطقته   

 همعیارهای زیر را به عنوان ستن  متالک موجودیتت یتک مجموعت      توانمی باری بوزان دارد  

نظریتته نیتتز ماننتتد نظریتته قطلتتی، از ستتوی  یتتنای از دیتتد بتتوزان متتتطرح نتتتمود  امتتتنطقه

جنتگ سترد متورد     از و تحلیل تتتحوالت امتتنیتی ست     نظران مختلف برای مطالعهصاحب

 استفاده قرار گرفت:

 1وابستگی متقابل امنیتی -1

 2دشمنی الگوهای دوستی و یا -2

 مجاورت -3

 بازیگر مؤثر دو وجتود حداقل -4

 (Buzan,1991:195) استقالل نسطی -5

رستد ایتن متوارد کته     در ادامه با تططیق موارد فوق با منطقه قفقاز جنوبی بته نظرمتی  

 تترین جتدی توانتد  دهند، متی ای به دست میبهترین شرایط را جهت تمایز یک نظام منطقه

 زمینه جهت بحث درباره انواع منااق و نظام حاکم بر آنها باشد سیش

 

 با محیط قفقاز جنوبی ایمـنطقه های مجموعه امـنیتیمؤلفه یقتطب .2

شتود قفقتاز جنتوبی یتک منطقته محستوب شتده و        با توجه به موارد فوق روشتن متی  

وابستگی متقابل )مثطت و منفی(، الگوهای دوستتی و دشتمنی، مجتاورت و حتتی استتقالل      

 نسطی در این منطقه به خوبی قابل مشاهده است 

 جنوبی به دلیل میترا   قفقاز نیتی: منطقهمتقابل ام منطقه قفقاز جنوبی و وابستگی -

ای کتته مفهتوم   دوران شوروی سابق و شرایط حاد ، س  از استقالل، بته عتتنوان متتنطقه   

و  شتکل  واقتع در شود کند، تعریف میمیان واحدهای آن صدق می امنیتی وابستگی متقابل

                                                                 
1 Security Interdependence 
2 Pattern of amity and enmity 
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 یطستائل هتویتی و قتومی، شترا    ویتژه م امنیتی در این منطقه به هایماهیت روندها و چالش

ای استتت کته   گتونه بته انرژی و ژئواکونومیک به خصوص در حوزه یکژئوسلتیک، ژئواستراتژ

اند، به به هتم وابتسته امنیتی مجموعه این دهندهتشکیل واحدهای در یک وابستگی امنیتی،

 یتن تیثیرگذار استت  ا  اوری که هرتحول در یکی از واحدهای آن سدید آید، در نقطه دیگری

ای، وجتود سیونتدهای   منطقته  در ستتطح درون  .امر در سطوح مختلف قابل شتناسایی استت 

هتتای منطقتته قفقتتاز جنتتوبی موجتتب وابتتتستگی و مشتتترک قتتومی و هتتویتی میتتان اقلیتتت

ای که هویت قومی نقش مهمتی  های امنیتی شده است، به گونهتتیثیرسذیری شتدید سوشش

و در نتتتیجه تتتشدید متتناقشات، منتابع تهدیتد و ادعاهتای        یسم قتومی در توسعه ناسیونال

متقابل داشته است  سیوندهای ارامنته ستاکن در قفقتاز جنتوبی بتا ارمنستتان و نیتز برختی         

 همتین راستتا قابتل تحلیتل استت      در هتا بتا ترکیته نیتز    های زبتانی و قتومی آذری گرایش

(Karagiannis,2002: 6)  

های متتنطقه  ها و عملکرد دولتدر قفقاز جنوبی: سیاست دشمنیو  الگوهای دوستی -

ای و هتای منطقته  هتای فروملتی و نیتز قتدرت    هتا و گتروه  و جریتان  قتفقاز جنوبی با یکدیگر

ترس متقابل است که در نتیجه ترکیب عوامل  و یا المللی حاکی از وجود احساس تهدیدبین

تتوان  های این امتر را متی  ت  یکی از بارزترین نمونهآمتده است وجود به متعدد ذهنی و عینی

های منطقه قفقاز دانست که تیثیر شتگرفی  دولت به نسطت های قومیدر مسرله سویش اقلیت

گیتری  این وضعیت، شکل کتلی است  برآیند نهاده بر روند تحوالت امنیتی متنطقه بتر جای

منطقته و نحتوه تعامتل و تقابتل آنهتا بتا        و دشتمنی میتان کشتورهای   دوستتی الگوهایی از

 واقعتی  از دوستتی  توجهی ای که ایف قابلای است  به گونهو فرامنطقه های سیرامونیقدرت

های آشکار تا هتراس و ستوء ظتتن میتان     ایفی از دشمنی و خصومت انتظار حمایت و یا تا

 در بتزرگ  هایقدرت المللیینمنافع ب ،است  به عطارت دیگر مشاهده کنشگران یادشده قابل

هتا و  سیاستت  1ای موجب تشدید فرایند قططی شتدن های منطقهسوءظن با منطقه در سیوند

 برای دستیابی به ثطتات و امنیتت بتا    را متنطقه مناقشات منطقه قفقاز جنوبی شده و متسیر

  (Cornell,2004:5) است ساخته همراه و دشواری سیچیدگی

                                                                 
1 Polarization 
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قفقاز جنتوبی: شترایط جارافیتایی منطقته قفقتاز       ری و ایجاد مجموعه امنیتیهمجوا -

را بته عنتوان یکتی دیگتر از     « مجاورت» یارمع توانمی خوبی ای استت که بهجنوبی به گونه

متفاوت گرجستان نستطت   ای تتمیز داد  نگرشمعیارهای وجود یک مجموعه امنیتی منطقه

آتالنتیتک  -و کتوشش بترای عضویت در نهادهای امنیتی یوروامنیتی قفقاز جنوبی  محیط به

المنتافع، اتحتاد ستتنتی    مانند ناتو به موازات خروج از مجموعه کشورهای مستتقل مشتترک  

ارمنستان و روسیه و سیوندهای امنیتی آذربایجان و ترکیه حتاکی از آن استت کته مجموعته     

هتای درونتی ختود    ایی و نیز و چالشامنیتی قفقاز با تتوجه بته مجاورت و سیوستگی جارافی

 ای استتت دهنده یک مجموعه امتتنیتی متتنطقه  یلهای هویتی و قومی( تشکویژه چالش)به

 .گیرداز جزء به کل و یا به عطارتی دیگر از درون به بیرون شکل می که

وجتود حتداقل دو   »شرایط بازیگران مؤثر در قتفقاز جتنوبی: افزون بر موارد یادشده،  -

ای استت   ترین معیارهای بوزان در تتعریف یتک متتجموعه منطقته  مهم از یکی« زیگر مؤثربا

 سذیر است در تططیق این معیار با شرایط منطقه قفقاز جنوبی در دو حالت امکان

جنتوبی: آخترین معیتار مهتم بتتوزان در تتتعریف و        قفقتاز  استتقالل نتسطی منطقه -

هاست  شرایط ستایر مجموعه از آن بحث استقالل نسطیای، شناسایی یتک متجموعه منطقه

ویتژه مستائل   های درونتی منطقته قفقتاز جنتوبی بته    و چتالش یطو وضعیت جارافیایی، شرا

 ای استتت کتته  که نقش بسیار مهم در تحوالت امنیتی منطقه دارد، به گتونه هویتی و قومی

ای، شتاهد نتتوعی   ونی و فتترامنطقه هتای سیرامت  سیونتدها و تیثیرستذیری از قتدرت    رغتم علی

آسیای مرکزی، شترق اروستا،    در ایمنطقه هایاز دیگر مجموعه -نه مطلق  -استتقالل نسطی

 (Karagiannis,2002:6)   فارس و خاورمیانه استی خل

ای یعنتی وابستتگی   دهنده یتک مجموعته منطقته   های اصلی تشکیلبه اور کلی مؤلفه

)توازن قدرت(، مجاورت جارافیایی، وجتود حتداقل    یو دشمن وستید یمتقابل امنیتی، الگو

 امل بتا واقعیات عینی منطقه قفقتاز جنتوبی بته   ر مؤثر و استقالل نسطی به صورت کدو بازیگ

انططتاق دارد و از ایتن منظتر، نظریته یادشتده از       قابلیتت  ای ذاتاً بتاز یک نظام منطقه عنوان

قاز جنوبی و نیز تطیتین تحتوالت چندبعتدی در متتنطقه     توانایی خوبی در مطالعه منطقه قف

ای بتا  های اصلی فرایند تاییترات در نظتم منطقته   آزمون مؤلفه .قفقاز جنوبی برخوردار است
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 حفتظ  ای در سه حوزهدهد که نظریه مجموعه منطقهجنوبی نشان می تحوالت منطقه قفقاز

ای بینانته است و درک واقع تنطقه ین تتحوالت ممطداخلی و خارجی  یموجود، دگرگون وضع

دهتد  در همتین راستتا، کشتورهای ایتران و      از روند تحوالت چند سال اخیر بته دستت متی 

 کنند ای ایفای نقش مییگران سیرامونی در معادالت این مجموعه منطقهزترکیه به عنوان با

 

 هاها و تحلیل آنها: تطبیق شاخص. داده3

ای که مطنای مطالعته  لیدی تیثیرگذار در معادالت منطقههای کدر این قسمت، شاخ 

  باشندمیتططیقی قرار گرفته مورد بحث 

 شاخص رویکرد کلی دو کشور -1-3

شد که ظهتور کشتورهای تتازه تیستی  در     از زمان فروساشی شوروی چنین تفسیر می

و  الملتل موجتب بتروز نتوعی رقابتت سیاستی      منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در صحنه بتین 

های قرن نتوزدهم در  رقابت امپریالیست -ایدئولوژیک خواهد شد  این اعتقاد که بازی بزرگ 

مجدداً در اواخر قرن بیست و آن هم بتین بتازیگران جدیتد     –صفحه شطرن  آسیای مرکزی 

گذاران ریشه دوانیده ظهور یافته؛ در اذهان بسیاری از مفسرین خطری، متخصصان و سیاست

تا کشتورهای مختلتف از ایتن وضتعیت بهتره جستته، و الگتوی ختویش را         است  در این راس

برمنطقه تحمیل خواهند کرد و از این اریق بر قدرت و نفوذ جهانی خویش خواهنتد افتزود    

گذاران، عوامل فوق موجب خواهد شد که اینان به تروی  الگوی کشورهای از دیدگاه سیاست

ن رویتارویی الگوهتا، عنصتر جدیتدی را بته      هتا را رد کننتد  ایت   خود سرداختته و ستایر متدل   

ها وارد ها و نه امپراتوریهای قدرتی بازی بزرگ اضافه خواهد کرد: این بار ایدئولوژیسیاست

اند اند  از همان ابتدا ایران و ترکیه از بازیگران مهم این صحنه قلمداد شدهصحنه رقابت شده

 ( 21: 1375)هرزیگ، 

مالحظتات  بته لحتاظ    هتم  تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ایران هم به واسطه سیوندهای

تواند نتسطت بته داند و نمیای مهم و تا حدی امنیتی خود میرا منطقه یامنیتی، قفقازجنوب

تفتاوت باشتد  دامتن زدن بتر     ایتن منطقته بتی    نتژادی -هتای قتومی  تحوالت امنیتی و تتنش

شکننده قتفقاز که اقتوام زیتادی در    الطی در اوضاعها در جداییگرایی و سافشاری اقلیتملی
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بتته همتین جهتت    شتود    ای محستوب تواند یک تهدید منطقهکنند، میکنار هم زندگی می

سال گتذشته تالش کرده است در تحوالت مهم منطقه قفقازجنوبی نقتش   27ایران در اول 

منطقته قفقتاز    نیز همواره از جملته بتتازیگران فعتال    یهسازنده ایفا نماید  از سوی دیگر، ترک

 جنوبی ای زمان مزبور بوده است  سیوندهای قومی و زبانی ترکیته بتا برختی از کشتورهای     

آذربایجان و منافع اقتصادی موجود در منتابع انترژی   جمهوری و قفقاز مانند  مرکزی آسیای

 ایفتای  حوزه خزر، همسایگی و داشتن مرز مشترک و نتیز متنافع سیاسی ناشی از تمایل بته 

 یرمسلمانای، موجب حضور سررنگ ترکیه حتی در کشوری غیر ترک و غبرتری منطقه قشن

 مانند گرجستان شده است 

 ایران و قفقاز جنوبی -2-3

های ایران، همیشه منطقه قفقاز جنتوبی را جزئتی از قلمترو    سیشینه تاریخی: حکومت -

اکتطتر   25) 1192آبتان   3خ در تاری دانستند؛ اما این منطقه س  از معاهده گلستانخود می

( از جارافیتای ایتران   1828فوریته   21) 1206اسفند  30( و عهدنامه ترکمانچای، در 1813

های ایتران و روستیه در دوره قاجتار سایتان داد امتا      جدا شد  با این که معاهده اخیر به جنگ

د  اتی دو  سال از هرگونه ایفای نقش در این منطقه کوتاه کتر  200دست ایران را تا نزدیک 

 تهدیتد  تترین عمتده  ت   شتوروی  جمتاهیر  اتحاد تقرن اخیر امپراتوری روسیه و جانشین آن  

 شدند می محسوب ایران ارضی تمامیت و امنیت به نسطت

به این سو، روابط بین تهران و مسکو قدری متشن  بود تهاجم  1989با این که از سال 

هتا در تاجیکستتان و   ه از کمونیستت ، حمایت روستی 1990نیروهای شوروی به باکو در سال 

توانست سیاست ایران در قطال روستیه  در چچن، هر کدام از این موارد می1995جنگ سال 

الطانه مسلمانان منطقته را  دار کند و حتی ایران قادر بود حرکات جداییرا تا حدودی خدشه

لحتوظ داشتتند    تشویق کند ولی در همه موارد، رهطران ایران روابتط حستنه بتا روستیه را م    

نطاید مانند برختی  " :ادموند هرزیگ در کتاب ایران و حوزه جنوبی شوروی سابق معتقد است

 ستیش  را تهتران  تاز ناظرین در مورد ماهیت این روابط مطالاه نمود، و بحتث محتور مستکو      

های روسیه و ایتران مطنتایی بترای    توان به این واقعیت اشاره داشت که دولت  تنها میکشید

طه مثطتت و اتوالنی متدت را ایجتاد نمودنتد  بتدون درک ایتن مطلتب تطیتین منتافع و           راب
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سذیر نخواهتد بتود  بایتد توجته کترد      های ایران در حوزه جنوبی شوروی سابق امکانسیاست

روسیه نیز همانند غرب نگران شیوه گرایش اسالمی در منطقه است؛ به همین لحتاظ شتاید   

رسد  اما باید دقت داشت که از دیدگاه ی عجیب به نظر میظاهراً نزدیکی ایران و روسیه قدر

شوروی سابق و روسیه تهدید واقعی از جانب مجاهدین افاانی و حامیان آنهتا در ساکستتان و   

باشد  رهطتران روس معتقدنتد کته حضورشتان در حتوزه جنتوبی       می ت ایران نه و تعربستان  

این زمینه خواهد شد  ازجانتب دیگتر، از   های احتمالی ایران در شوروی سابق مانع از گرایش

دیدگاه روسیه، ایران عامل موازنه نفوذ آمریکا و ترکیه در منطقه بوده، در عین حتال عتاملی   

 (20-19: 1375هرزیگ،   )"برای دسترسی به آبهای جنوبی است

 اهمیت قفقاز جنوبی برای ایران -

وابط با قفقتازجنوبی موجتب   از ابتدای فروساشی شوروی، ایران معتقد بود که برقراری ر

شود و در این راستا خواهتان ایجتاد تتوازن    احیای جایگاه اطیعی این کشور درآن منطقه می

ای، حفظ ثطات، جلوگیری از محاصره و سیشطرد اهداف اقتصادی و فرهنگی خود بتود   منطقه

در چارچوب کلی سیاست خارجی ایران، کشورهای حوزه جنتوبی شتوروی ستابق از جایگتاه     

ای برخوردارنتد و ایتن اهمیتت در حتال افتزایش استت  ایتران و روستیه کته از لحتاظ           ویژه

هتای  زا و زمینته های بحرانجارافیایی به این منطقه نزدیک هستند با حساسیت تمام کانون

(  بتاالترین اولویتت ایتران در خصتوص     31-32: 1375کنند )هرزیتگ،  زا را دنطال میفرصت

امنیت ایران و بیشتر از هر چیز، تمامیت ارضی است  ایتن اهمیتت   قفقازجنوبی، ساسداری از 

های داخلی و غیتر آن در  های ایران برای میانجیگری درگیریاساسی امنیتی، سرمنشی تالش

( ایتتران بتتا راهطتتردی کتته از چهتتار ضتتلع 296: 1386قفقتتاز جنتتوبی بتتوده استتت  )واعظتتی،

یگری و متدیریت بحتران؛ موازنته    جمیتان  اقتصادی؛ تمگرایی کارکردی  ه و همکاری محوری

جویانه تشکیل شده است، در منطقه قفقاز منافع و اهتداف ختود را   همکاری امنیت سازی؛ و

 (1389 ،یروزآبادیکند  )دهقانی فمی سیگیری

 بتا  ایتران  روابتط  شتوروی،  اتحتاد  فروساشی سی در آذربایجان جمهوری استقالل از س 

 ابوالفضتل  کته  هنگامی و1992 ژوئن در .افتاد خیز و افت سر مسیری در آذربایجان جمهوری

 رئتی   عنتوان  به داشت باورانه ملت هایگرایش که آذربایجان خلق جطهه رهطر بیگ، ایلچی
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 ملت ترکی ویژگی بر و گرفت آمریکا ارفدار و گراغرب شدت به موضعی شد، انتخاب جمهور

 نفتوذ  از جلتوگیری  بیتگ،  لچیای گرایغرب گیریجهت از هدف رسیدمی نظر به .کرد تیکید

بتود    هشدار یک مانند تهران و مسکو برای امر این .است بوده جنوبی قفقاز در ایران و روسیه

 (1391:125)عطایی 

رسد با وجود اعتقاد برخی که به کتاهش تهدیتد امنیتتی ست  از فروساشتی      به نظر می

آمریکتا وهمچنتین سیاستت    شوروی معتقد بودند با نفوذ قدرت اول ساختار بین الملل یعنی 

 نفوذی اسرائیل به قفقاز جنوبی، این تهدید روز به روز برای ایران در حال افزایش است 

 رویکرد سیاسی و امنیتی ایران در قفقاز جنوبی -

امنیتی، فروساشی شوروی که همواره یک تهدیتد بتزرگ بترای ایتران     _از لحاظ سیاسی

ک فرصت جهت افزایش دامنه نفوذ تهران ( تطدیل به ی296: 1386شد )واعظی،محسوب می

شدند؛ و در حال حاضتر نیتز چنتدان از    به کشورهایی است که زمانی جزو ایران محسوب می

 (vatanka,2012:2-5)  فرهنگ ایرانی بیگانه نیستند

ارتطاط تاریخی و فرهنگی ایران با مردم منطقه )اکثریت مسلمان و اشتتراکات قتوی بتا    

ار مناسطی را برای حضور سیاستی و اقتصتادی ایتران در قفقتاز فتراهم      اقوام ایران( بستر بسی

شد که رابطه ایران با کند  از ابتدای استقالل کشورهای قفقاز جنوبی، چنین استدالل میمی

المللتی،  هتای بتین  افتزایش همکتاری  -این حوزه شوروی سابق، در شعاع منتافع واقتع بینانته   

تجاری، احیتاء سیونتدهای متذهطی و فرهنگتی و     گشایش راههای جدید همکاری اقتصادی و 

حفظ رابطه دوستانه با روسیه شکل بگیرد و در حال حاضر گسترش تدریجی روابط سیاسی، 

سذیر شده است اقتصادی و فرهنگی با تمامی کشورهای تازه به استقالل رسیده منطقه امکان

والت سیاسی و اقتصتادی  ( آینده و تداوم این روابط تا حد زیادی به تح75: 1375)هرزیگ، 

در ایران و روسیه، و همچنین سیر وقایع در این حوزه جنوبی شوروی سابق بستتگی خواهتد   

  داشت

 های ایران در قفقاز جنوبیاهداف و اولویت -

تترین توجته ایتران بته قفقتاز جنتوبی حتول        از ابتدای فروساشی شوروی تتاکنون مهتم  

 محورهای ذیل بوده است:
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 حضتور  بترای  را مناستطی  بستیار  بستر که منطقه مردم با فرهنگی و تاریخی ارتطاط -1

 کند می فراهم قفقاز در ایران اقتصادی و سیاسی

های ارتطاای نقش بسیار مهمی در دسترسی ایتران بته شتمال و    راه لحاظ به قفقاز -2

شرق اروسا دارد؛ به اوری که با فعال شدن این راه ارتطتاای از دو جنطته بتر اهمیتت ایتران      

تواند کاالهای کشورهای شمال و شترق اروستا را بته    شود: نخست، ایران متقابالً میفزوده میا

خلی  فارس برساند و دوم، راه جایگزینی برای کشورهای اروسایی برای ارتطاط بتا افاانستتان،   

 رود ساکستان و هند به شمار می

المللی ای و بیننطقههای مقفقاز از جنطه امنیتی خط حائل بین ایران و سایر قدرت -3

ای بتر ایجتاد تهدیتد    رود  بر این اساس، هرگونه ناامنی در آن تیثیر تعیتین کننتده  بشمار می

علیه ایران دارد  همچنان که هرگونه ناامنی در ایران نیز متقابالً عواقب منفی برای امنیتت و  

ات در قفقاز یک هتدف  ثطات در قفقاز خواهد داشت  بنابراین، دستیابی به امنیتی سایدار و ثط

 ( 10: 1384شود )کاظمی،استراتژیک برای ایران محسوب می

 جلوگیری و یا ایجاد مانع در برابر توسعه نفوذ آمریکا و ناتو  -4

های اقتصادی با کشتورهای منطقته بته عنتوان سشتتوانه      اقدام به گسترش همکاری -5

 های سیاسی؛همکاری

 های موجود منطقه؛ایجاد نقش میانجی گرانه در بحران -6

 المللیای و بینهای منطقهمساعدت به کشورهای منطقه جهت عضویت در سازمان -7

هتایی چتون مطتارزه بتا     های امنیتی با کشورهای منطقه در زمینهگسترش همکاری -8

 تروریسم، مطارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته

اتصال منتااق مختلتف قفقتاز، آستیای     گیری از موقعیت ژئوسلتیک ایران برای بهره -9

کشورهای قفقاز جنوبی نیز در صتدد   ؛مرکزی، خلی  فارس، شطه قاره و خاورمیانه به یکدیگر

درگیر کردن و همکاری با ایران هستند  الطته این به توانتایی و عملکترد ایتران بستتگی دارد     

(Sadeghzadeh,2008:6 ) 

 روابط ایران و ارمنستان -

برداری مشتترک از رودخانته ارس،   فرهنگی و تاریخی، چگونگی بهرهاشتراک و تعلقات 

تعامالت تجاری، اقتصادی و فنی، نیاز ارمنستان به واردات انترژی، دسترستی ارمنستتان بته     



 2، شماره 1396 تابستان، 31رجی، سال فصلنامه سیاست خا/  124

 

عالیق مشترک ایران و ارمنستتان از   از جملهآبهای گرم جنوب، وجود اقلیت ارمنی در ایران، 

 ابتدای فروساشی شوروی بوده است 

ز استقالل این کشور مطادالت اقتصادی این دو کشتور همتواره رو بته رشتد بتوده      س  ا

گذاری مشترک، خریتد گتاز   هایی در زمینه روابط مرزی، سرمایهتوافق 1992است  در فوریه 

(  ای چهار ستال  35: 1375توسط ارمنستان، و تیسی  یک ساالیشگاه حاصل شد )هرزیگ، 

برابتر شتد و ایتران بته دومتین       15ارمنستان و ایران  س  از استقالل این کشور تجارت بین

(  این افزایش حجتم  53: 1375ارف تجاری ارمنستان )بعد از روسیه( تطدیل شد )هرزیگ، 

تجاری، بویژه با عنایت به این واقعیت که این دو کشور در دوران شوروی هیچ گونه ارتطتاای  

 اند چشمگیر بوده است با یکدیگر نداشته

ایران در زمینه صادرات گاز و برخی کاالهتای صتنعتی و غتذایی و حتتی      به اور کلی،

ساخت نیروگاه و خطوط ریلی و همچنین احدا  ساالیشگاه در ارمنستتان بتا مشتارکت سته     

کشور ایران، روسیه و ارمنستان، با ارمنستان همکاری دارد و بخشی از نیازهای این کشتور را  

ی از مسایل مهم در روابط دو کشور بتوده استت  در   کند  موضوع انرژی همواره یکتیمین می

ها با ایران در عرصه انرژی را فرصتی بترای تقویتت و تحکتیم    ها توسعه همکاریارمنی ،واقع

دانند  افتتتاح ختط لولته گتاز اطیعتی بتین ایتران و        های دیگر میروابط دو کشور در زمینه

اکره به انجتام رستید، حکایتت از    سال مذ 10و به دنطال بیش از 2014ارمنستان که در سال 

احدا  خط لولته   ،تر شدن سیوندهای دوجانطه میان ایران و ارمنستان داشت  همچنینعمیق

هتای مشتترک دو کشتور بته شتمار      تترین اترح  نفت از ساالیشگاه تطریز به ارمنستان از مهم

م انترژی  به ارمنستتان نیتز دو ستروژه مهت     1389مهر  22در  وزیر وقت نیرو رود  در سفرمی

: 1384شامل سومین خط ولتاژ و نیروگاه برق آبی بتر روی رود ارس افتتتاح شتد )کتاظمی،    

(  در همین راستا معاون اول رئی  جمهتور، جهتانگیری در نشستت متذاکرات مشتترک      10

عالی رتطه ایران و ارمنستان با تیکید براینکه سیاست ختارجی جمهتوری استالمی     هایییته

ایران در ایتن راستتا هتیچ    "روابط با کشورهای همسایه است گفت: ایران مطتنی بر گسترش 

  "با کشور ارمنستان قائل نیست هایمحدودیتی برای توسعه مناسطات و ارتقاء سطح همکار

 یل،اسرائ ،از سوی دیگر، رویکرد ایران ایجاد موازنه در مقابل خطر فزاینده محور آمریکا
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مستکو   -ران با تالش در جهت تشکیل محور تهرانآذربایجان بوده است  ای جمهوری ترکیه و

هتای ایتران   در منطقته بکاهتد  از تتالش    یکتا ایروان سعی داشته تا از نقش استرائیل و آمر  -

ای مثل تالش فعال در های منطقهتوان به مقابله با ناسیونالسم ترکی و آذری، حل بحرانمی

در کل این کشور روی البی ارمنی جهت حل بحران قره باغ، تالش برای کاهش انزوای ایران 

( گتر چته البتی    279: 1381ای باز کرده )افشتردی، در اروسا در مقابل البی یهود حساب ویژه

 ( (Sadeghzadeh,2008:7ارمنی اقدام در خور توجهی برای ایران انجام نداده است  

 ترکیه و پیشینه نفوذ آن در قفقاز جنوبی -3-3

یگتان   همستا  توستط  کته  بودنتد  مردمتی  هایآذر که رهانگا این آذربایجان جمهوری در

ای گستترده  شتکل  بته  شتدند،  ا جد یکدیگر از ت روسیه و ایران هایامپراتوری ت قدرتمندشان

اتحتاد   خواهان گروه این .شودمی تروی  آذری ملت باوران و هامقام از بسیاری و دولت توسط

ساشتا بته دنطتال تصترف      یل( خل1391:124شمال بودند  )عطایی  و های جنوبآذری دوباره

گوید، ما در جهت سیتدا کتردن راهتی    قفقاز در جنگ جهانی اول به نمایندگان ارمنستان می

: 1386 هستیم که بدون واسطه ما را به قلمرو سابق خود یعنی توران وصتل کنتد )واعظتی،   

ترکیستم   ها برای نفوذ درفققاز، تحوالت جنگ جهانی اول و رشد ستان (  گرایش عثمانی139

حکایت از تمایل تاریخی و امنیتی ترکیه به ایتن منطقته داشتته استت  امتا انکتارا تتا زمتان         

های محدود اقتصتادی  کوشید تنها از اریق برقراری تماس 1991فروساشی شوروی در سال 

و فرهنگی ارتطاط اندک خود را با مردم قفقاز حفظ کند  فروساشی شوروی موجتب هیجتان و   

های مستقل آذربایجان، ارمنستتان  لوصفی برای ترکیه بود  تشکیل جمهوریزائد ا یخوشحال

به بعد فرصت بسیار مناستطی را   1992-1993های و گرجستان در جنوب قفقاز س  از سال

د تا سیاست جدید خود را در قطال قفقتازجنوبی بته متورد اجترا گتذارد      مهیا نموبرای ترکیه 

(Gökhan,2010:35). 

 ه گشوده شده برای ترکیهقفقاز جنوبی درواز -

ساموئل هانتیگتون معتقد است ترکیه بعد از عثمانی از مکته رو برگردانتد و بته اترف     

)عدم عضویت در مجموعه اروسا(  این کشور  یدغرب متمایل شد، اما از ارف غرب ندایی نشن

های بقای خود را در نگتاه بته شترق )آستیای مرکتزی و      س  از فروساشی شوروی یکی از راه



 2، شماره 1396 تابستان، 31رجی، سال فصلنامه سیاست خا/  126

 

فقاز( دید  دراین میان قفقازجنوبی بدالیل مختلف همیشه مورد توجه ترکیه بوده استت  از  ق

وزیتر استطق ترکیته؛ در دوره ست  از جنتگ سترد       دید داوداوغلو وزیر امور خارجه و نخستت 

المللی تاییر یافته قفقازجنوبی، در سه سطح مختلف قابل بررستی استت: التف(    موقعیت بین

ایتن تحتول بتر روی منطقته، ب( موقعیتت       یراتالملتل و تتیث  ان بینهای جهتحول در توازن

ای کشورهایی مثل روسیه، ترکیه و ایتران کته بته اتور مستتقیم در منطقته درگیتر        منطقه

ل همجتواری بتا دریتای ختزر در     شوند و کشورهای قزاقستان و ترکمنستان کته بته دلیت   می

هتای داختل   هتا و چتالش  تتوازن  ،(باشتند ای از جایگاه مهمی برخوردار متی های منطقهتوازن

 ( 134: 1391های قومی و دینی منطقه را در داخل خود دارد )داود اوغلو، منطقه که تفاوت

 امنیتی ترکیه نسبت به قفقاز جنوبی -رویکرد سیاسی  -

امنیتتی   -هتای سیاستی  عمده توجه ترکیه به کشورهای قفقاز جنوبی مربوط به نگرانی

ترین اولویت ترکیه در کشورهای همسایه خود در قفقاز جنوبی این کشور است  در واقع مهم

حفظ و تداوم صلح و امنیت در منطقه است  در این میان ترکیه در صدد است در رقابتت بتا   

دیپلماتیتک و   -ای و ذینفع در قفقاز جنوبی با برقراری روابتط سیاستی  دیگر بازیگران منطقه

قاد قراردادهای امنیتتی از موضتع بتاال بتا مستائل      های غیردولتی با این کشورها و انعفعالیت

 ای برخورد کند منطقه

مجاورت ترکیه با قفقاز جنوبی باعث شده این کشور اهمیت زیادی بترای ابتن منطقته    

کیلومتر مرز خاکی بتا کشتورهای قفقتاز جنتوبی، در      610ترکیه عالوه بر داشتن  .قائل شود

عنتوان  دارد  در دیدگاه ترکیته، آذربایجتان بته   دریای سیاه هم با گرجستان مرز آبی مشترک 

کلید قفقاز و گرجستان راهی برای دسترسی به آن است  قفقاز بخصوص آذربایجان همیشته  

راهی برای ترکستان بزرگ در سیاست خارجی ترکیه بوده است  هدف کلتی ترکیته عطتور از    

بتوده استت    قفقاز و باز کردن راهی مطمرن جهتت دسترستی بته آستیای مرکتزی      یهاکوه

(colak,2014:41). کردند که ژئوسلتیک سان ترکیستم  این موضوع را چنین تفسیر می یبرخ

رستد، ایتن   (  الطتته بته نظتر متی    269:1381خواهد بر ژئواستراتژی چیره شود )افشردی،می

گترا  دادن، ربطی به ایدئولوژی خاصی ندارد؛ چون با روی کتار آمتدن احزابتی استالم     تاهمی

و  "از آدریاتیتک تتا دیتوار چتین    "اه و بخصوص عتدالت و توستعه، استتراتژی    مانند حزب رف
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قفقاز کاسته نشده است  بته اتور کلتی جنطته مهتم       یتگرایی کمرنگ شده ولی از اهمملی

ترکیه تالش این کشور جهت ارائه الگوی سکوالریزم به کشتورهای مزبتور بتوده     یرگذاریتیث

و به نحو شدیدتر در آذربایجان گذارده، تا حدی  ای بر گرجستاناست که تیثیر قابل مالحظه

  آنچه از نظرات استتراتژی جدیتد   1توان گفت جلب کرده استکه اعتماد آنان را به نوعی می

تواند با اعمال نفوذ در چنین منااقی دارای یک نقتش استتراتژیک   ترکیه می آیدیترکیه برم

 (1391داوداوغلو:)  جهانی شود

وساشی شوروی بر آن بوده است که با استفاده از حمایت غترب  فر س  ازسیاست ترکیه 

: 1381ترین راه اتصال حوزه قفقاز به این کشتورها بقطوالنتد )افشتردی،   عنوان مهمخود را به

(  همچنین سه کشور گرجستتان، آذربایجتان و ترکیته در ستایه مطتارزه آمریکتا علیته        271

انتد کته روابتط    ای را نهایی ساختهت منطقهتروریسم، یک موافقتنامه سه جانطه در مورد امنی

(  در این 277: 1382نظامی روز افزون ترکیه با دو کشور دیگر را تقویت خواهد کرد )آلیکر، 

ای نظیر سازمان همکاری دریای ستیاه، تراستکا   های منطقهتوان به تشکیل سازمانمی ،راستا

 (1391ی اشاره کرد )صولت، و غیره در چارچوب منافع مشترک اقتصادی، سیاسی و امنیت

گیتری اتحتادی جدیتد از بتازیگران منطقته،      ترکیه به دنطال آن است با شتکل  ،در واقع

محوری امنیتی ایجاد کند که هدف اصلی آن موازنه قدرت میان بازیگران اصلی و ذینفتع در  

نقتش  وجه تمایلی نسطت به افزایش  چحوزة قفقاز از جمله ایران و روسیه است  ترکیه به هی

و نفوذ ایران و روسیه در قفقاز نداشته و آن را در تعارض با منافع اقتصتادی و امنیتتی ختود    

ایتروان   -تهران -تفلی  در تقابل با محور مسکو -باکو -کند  از این رو محور آنکاراتفسیر می

 شکل می گیرد و هدف اصلی نیز حفظ توازن قوا در منطقه قفقاز است 

 جنوبیاهداف ترکیه در قفقاز  -

توان اهداف سه گانه زیر را بترای ترکیته   از ابتدای استقالل کشورهای قفقاز جنوبی می

 در این منطقه مد نظرقرار داد:

 گسترش و توسعه نفوذ ناسیونالیسم ترکی به آسیای مرکزی  -1

                                                                 
 توان به تصمیم حیدر علی اف به بستری شدن در بیمارستان نظتامی ترکیته اشتاره کترد  )ملکتی،     میآن  هاینمونهاز  1

1377 :48-49) 
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گسترش مناسطات اقتصادی بتا کشتورهای تترک زبتان منطقته ازاریتق مشتارکت         -2

کشتورهای آذربایجتان،    گتاز  ویژه در زمینته انتقتال نفتت و   های اقتصادی ستودآور بت  درارح

بتا وجتود آنکته در قفقتاز قترار ندارنتد، امتا         یتر ترکمنستان و قزاقستان که این دو کشور اخ

انتد ازاریتق   کترده  یتزی راتور کته برنامته   آن یتا توانند ازاریق آذربایجان و گرجستان و می

 به ترکیه متصل شوند  یندهارمنستان در آ

و در ایتن زمینته    انرژی ترکیه ازاریق دستیابی به منابع غنتی انترژی قفقتاز    تیمین -3

در کنار همکاری با آمریکا و اتحادیه اروسا در دستور کار ترکیته قترار    یرانرقابت با روسیه و ا

 دارد 

 ترکیه و تنش با ارمنستان -

هتا و ارامنته، دستت کتم     سردی و تنش سیاسی در روابتط و مناستطات سیاستی تترک    

م و در روزهتای اوج جنتگ قتره بتاغ، ترکیته در       1993ای صتد ستاله دارد  از ستال    نهسیشی

اعتراض به اشاال اراضی جمهوری آذربایجان، مرزهای خود بتا ارمنستتان را بستت و روابتط     

ترکیه در مورد آذربایجان و گرجستان یک بتازیگر بستیار    .سیاسی خود را با ایروان قطع کرد

هتای بستیاری در   (  الطتته تتالش  Görgülü & Krikorian,2013:8شتود ) مهم محسوب می

کته اوج آن اجتالس مادریتد و     گرفتته روابط ارمنستان و ترکیته انجتام    سازییرابطه با عاد

 ( 106-89: 1382ترکی است )اطااطایی،  -تشکیل کمیسیون آشتی ارمنی 

 مفاد نقشه راه و عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان -

شود اکثراً به آنکارا می -مختلف سخن از عادی سازی روابط ایروانهای وقتی در نوشته

شود که وزارت امور خارجه ارمنستان و ترکیه به همراه دسارتمتان امتور   نقشه راهی اشاره می

متیالدی در   2009آوریل ستال   23ای در خارجه سوئی  )به عنوان میانجی( با صدور بیانیه

کارا و ایروان برای عادی سازی روابط فی مابین بر اساس شهر زوریخ، خطر از توافق مقامات آن

 باشد:نامه به شرح زیر مییک نقشه راه دادند  مفاد و بندهای کلی این توافق

میتان رژیتم انقالبتی وقتت      1921ارمنستان و ترکیه قرارداد قارص را که در ستال   -1

  سذیرندیو ترکیه بسته شده است، م شوروی

شترکی با عضویت مورخین برای بررسی موضوع کشتار ارامنه دو کشور کمیسیون م -2
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 تواند دراین کمیسیون عضویت داشته باشد دهند  کشور ثالث نیز میتشکیل می

 شود مرزهای ترکیه و ارمنستان بازگشایی و اسناد مربوط به مطادالت تجاری امضا می -3

به عنوان اکرودیتته در  ترکیه و ارمنستان متعاقب معرفی سفرای خود در گرجستان  -4

  کنندیدو کشور، روابط دیپلماتیک مستقیم برقرار م هاییتختسا

هتای اجرایتی در   هایی را کته از اترف ارگتان   ها و برنامههای دو کشور ارحسارلمان -5

 کنند می گیرییمشود، مذاکره و تصمچارچوب نقشه راه مطرح و سیگیری می

سمی صادره از سوی سه کشتور ترکیته، ارمنستتان و    الزم به تیکید است که در بیانیه ر

نامه، سوئی ، جزئیات توافق ارفین منعک  نشده و این بندهای سن  گانه منتسب به توافق

تاکنون از سوی مقامات رسمی ایروان و آنکارا تائید و یا تکذیب نشده است  منطع اولیه اعالم 

رمنستان، روزنامه صتطاح ترکیته بتود کته     های ترکیه و انامه نقشه راه همکاریبندهای توافق

های منطقه نیز به نقل از ایتن روزنامته اقتدام بته انعکتاس خطتری آن       تعدادی دیگر از رسانه

 کردند 

قفقاز جنوبی و بطور کلی منطقه قفقاز به عنوان کریدورهای حمل و نقل و مرکز اصتلی  

ستت  در واقتع همستایگی    گتذاران ترکیته بتوده ا   انتقال انرژی در منطقه مورد توجه سیاست

ستانسیل را در اختیار دولت ترکیه قرار داده است تا به قطتب اصتلی    ینترکیه با این منطقه ا

ترانزیت انرژی به غرب، اروسای مرکزی، اروسای جنوبی و حتی اروسای شمالی تطدیل شود  بتر  

بتا قفقتاز   های مربوط به حتوزه انترژی   ترکیه روابط خود را در چارچوب همکاری ،این اساس

 ،های مشترکی را با این کشورها آغاز کرده است  در ایتن راستتا  جنوبی گسترش داده و سروژه

-یعنی خط لوله نفت خام بتاکو  2005توان به اولین خط لوله غیر روسی منطقه در سال یم

ارزروم -تفلتی  -عملیاتی شد(، خط لوله گاز اطیعی باکو 2006جیهان )که از سال  -تفلی 

اره کرد که همگی نشان از اهمیت قفقاز جنوبی در سیاستت ختارجی ترکیته بته     اش (2007)

 ( Gökhan,2010:17خصوص در زمینه انرژی دارد )

 امنیتی در منطقه قـفقاز جنوبی -شاخص مسائل سیاسی -3-4

گتروه   50 از و متشتکل  نفتر  میلیتون  18جمعیتی در حتدود   با منطقه قتفقاز جتنوبی

 را هتای اجتمتاعی  از متکثرترین بافت یکیو مسیحیت،  یهوداسالم،  دین قومی و زبانی و سه
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 ایتن منطقته ست  از    از نظتر جارافیتای سیاستی نیتز     (Karagiannis, 2002:6  )دارا استت 

جمهوری مستقل، در نقشته سیاستی اوراستیا     سه اتتحاد جتماهیر شوروی در قالب فروساشی

جمهتوری ختتودمختار و    و متذهطی هفتت   یقومی، نتژاد متکثر  بافت ظاهر گشت، اما به دلیل

مترزهای سته کشور شکل گرفتند که این امر نتای  قابتل   درون استان خودمختار نیز در چتهار

 گویتای وجتود   روشتنی  شرایط یادشتده بته   منطقه به دنطال داشت  تحوالت توجهی را در روند

هتای  یتن منطقه است که در سیتتوند بتتا رقابتت   در ا های داخلی و ستاختاریو بحران هاچالش

اقتصتادی در   -ناسایدار و شتکننده سیاستی   شرایط ای موجب حاکم شدنای و فرامنطقهمنطقه

امنیتتی دو مسترله    -استت  از لحتاظ سیاستی    شده سال گذشته 25 ای  جنوبی قفقاز منطقه

قاز جنوبی و دیگری انرژی منطقه و ها در قفبزرگ در منطقه وجود دارد  یکی منازعات و چالش

 تر؛ انتقال این انرژی به خارج از قفقاز جنوبی نحوه مصرف آن  به معنی صحیح

 منازعات در قفقاز جنوبی -

هتا و  باشتد  هرچنتد چتالش   های مختلف میها و فرهنگقفقاز جنوبی موزائیکی از زبان

منازعتات   باشتد کته شتامل   متی ابعاد مختلفی  دارایامنیتی این منطقه  -های سیاسیبحران

گتاه تمتام تضتادها در    و قتومی تجلتی   های هویتیای است  در این میان چالشدرون منطقه

هتای متنتوع بته بالکتان     قفقاز جنوبی است  این منطقه به دلیل برخورداری از اقوام و هویتت 

در  هتا و ارامنته سته گتروه قتومی اصتلی      ، گرجتی های آذریاوراسیا شهرت یافته است  ترک

کته جمعیتت اصتلی سته کشتور آذربایجتان، گرجستتان و         متنطقه قتفقاز جنتوبی هتتستند  

 اند ارمنستان را تشکیل داده

های قومی ساکن در قفقتاز: آذری، گرجتی، ارمنتی، روستی،     گروه ذیل شماری ازنقشه 

کرد، تالش، آبخاز، لزگی، چرک ، ماول، اوستتی، تترک، یونتانی، تتات، تاتتار، آوار، چچنتی،       

  دهدیمرا نشان  ینگوشا
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 (https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus:2016) :منطع

بیش از صد گروه قومی و زبانی در قفقاز شناسایی شده کته بتیش ازسنجتاه قومیتت آن     

را بترای بتروز    یباالی ده هزارنفر جمعیت دارند  همتین تنتوع قتومی وزبتانی بستتر مناستط      

نواحی قفقاز فراهم کرده است تمتام کشتورهای منطقته قفقتاز      دراکثر الطانهییایالت جداتم

ای کته  هتای متعتدد قتومی، متذهطی و زبتانی برختوردار هستتند  بته گونته         جنوبی از اقلیت

هتای قتومی( در منطقته قفقتاز     ها )درصد قوم اکثریتت و تتتعداد اقلیتت   بندی قومیتصورت

از اقلیت قتتومی، ارمنستتان    20با  جمعیت درصد 90 ایجان ازدهد که آذربمی نشان جنوبی

اقلیت قتومی   11 با جمعیت درصد 70 از اقلیت قتومی و گترجستان 8با  جمعیت درصد 93

 (Firat,2007:267)  تشکیل شده است

 منازعه قره باغ و سیاست خارجی ایران و ترکیه -3-5

اجتمتاعی بته یتک چتالش      سترله یتک م  سطح آنچه موجب تطدیل تنوع قومی فوق، از

در  هتا های منفی و اختالفات تاریخی میان برخی از اقوام و هویتامنیتی شده؛ وجود ذهنیت

شده استت  نمونته    منطقه در های متتعددیسطح ملی و کالن است که موجب بروز بتحران
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ارمنتی و   قومیتت توان اختالف و مناقشه دیرسا و تاریخی میان دو هویتت و  بارز این امر را می

 دو استتقالل  ای که اندکی قطل ازمناقشه»باغ مشاهده نمود؛ قره-آذری بر سر منطقه ناگورنو

منطقته   آغتاز شتد و دو ارف بتر ستر مالکیتت    1988کشور آذربایجان و ارمنستان در سال 

قره بتاغ کته در چهتارچوب مرزهتای جمهتوری آذربایجتان )مطتابق بتا         -نشین ناگورنوارمنی

کته نهایتتاً در    شتدند  ایشوروی( قرار داشتت، وارد رویتارویی سرهزینته    های دورانمرزبندی

درصتتد از ختاک آذربایجتان     20منجر به اشاال حدود 1991-1993های سال جریان جنگ

کشتورهای   گتری ب  میان دو ارف کته بتا کوشتش و میتانجی    رغم برقراری آتش  علی"شد

و نیز گروه مینسک وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروسا  ایهای منطقهمنطقه و سازمان

ای دو دهه اخیر « نته جتنگ، نه صلح»صورت گرفت، حاکم بودن وضتعیت  1994در سال 

و اقتصادی دو کشور آذربایجتان و ارمنستتان تتیثیر     یسیاسی، اجتماع تحوالت نته تتنها بتر

ای بتر  ای و فرامنطقته های منطقهاف قدرتمنفی بر جای گذاشت، بلکه به دلیل منافع و اهد

نیتز تتیثیرات شتگرفی داشتت      جنتوبی  ها و الگتوهای امتتنیتی کتتالن منطقته قفقتاز    سویش

 ( 85: 1389)داداندیش وکوزه گر کالجی، 

 موضع ایران -

 منتااق  ستوی  به باغ قره از ارامنه تهاجمات گسترش و  ایران در ابتدای جنگ قره باغ

نزدیکی مرزهای ایران، به کمک آوارگان جنگی مستلمان شتتافت  در    ، و حتییننشمسلمان

های بعد ایران به دنطال مناقشه قره باغ سعی کرده با عنوان میانجی وارد شتود در واقتع   سال

ختود بتود     میانجیگرانته  به دلیل بارن  بودن موضوع، رویکرد ایران نهادینه ستاختن حضتور  

سپتامطر همان سال در مقطع زمانی تصترف نستطی قتره    تا  1992میانجیگری ایران از ژانویه 

(  از ابتتدای فروساشتی شتوروی،    186: 1386باغ تا اشاال شوشا و الچین بوده است )واعظی،

شود  به دلیتل فتوق، ایتران    جنگ قره باغ تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایران محسوب می

یعی در این جهتت بته عمتل    های دیپلماتیک وسمایل به خاتمه یافتن منازعه بوده و کوشش

ترین مزیت ایران به عنوان میانجی، برداشت ایروان و باکو از بیطرفی تهتران بتود    آورد  عمده

مشی آنکارا )که آشکارا از تر از خطتر و متعادلاز دیدگاه این دو کشور سیاست ایران منسجم

(  بته اتور کلتی    46-47: 1375کند( و روسیه بوده است  )هرزیگ، آذربایجان ارفداری می
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عنوان جنگ بین مسلمان و آذربایجان و ارمنستان به جمهوری ایران از شناسایی جنگ میان

ارمنی تا آنجا که امکان داشته خودداری کترده و کوشتیده استت کته آن را بته عنتوان یتک        

 ( 212: 1387درگیری قومی نشان دهد )رنجطر، 

 موضع ترکیه -

ه به اوضاع و تنش با ارمنستان، ترکیه نتوانست نقتش  در این جا باید یادآورشویم، باتوج

فعالی در مناقشه قره باغ داشته باشد و همچنین دیدگاه ارامنه که بستیار بته اهتداف ترکیته     

تتیثیر نطتود  ست  از استتقالل دول منطقته،      بدبین بودند در عدم ایفای نقش فعال ترکیه بی

وده ومناقشته قتره بتاغ، عامتل هتر چته       ترکیه در صدد نفوذ هر چه بیشتر در قفقاز جنوبی ب

 بیشتر نزدیک شدن ترکیه به آذربایجان بوده است 

 )گرجستان و روسیه( 2008عملکرد ایران وترکیه در جنگ اوت سال  -6-3

بحران متهم دیتگر در قفقاز جنوبی را باید بحتران داخلتی گرجستتان در سته منطقته      

دانست  وقتوع جنتگ داخلتی     س  از استقاللهای در سال جنوبی و آجاریا یایآبخازیا، اوست

و اوستتیای جتنوبی در ابتتدای   آبتخازیا البمیان دولت مرکزی گرجستان و منااق جدایی

های مادی و انستانی فراوانتی را متوجته منطقته نمتود و ماننتد بحتران        م، هزینه1991دهه 

را دامتن زد و بتا    ستتر وضعیت آتتش زیتر خاک  « صتلح جتنگ، نه نه»حالت  باغ،قره -ناگورنو

را ایجتاد کترد، و    2008 اوت دوازدهتم  ور شدن مجدد، رویتدادهای ختونین هشتم تتا شعله

 .درصد از خاک گرجستان گردید 20حدود  تجزیه همانند قضیه آذربایجان، منجر به

 طرح ایران برای حل این بحران -

ی جنتوبی کوشتید ایتن    الطان در استان اوستتیا گرجستان س  از زد و خورد با جدایی

ناحیه را س  بگیرد  نیروهای روسیه متعاقطاً دست به ضدحمله زدند و وارد گرجستان شدند  

بت  بتا   مناقشه با اخراج نیروهای گرجی از اوستیای جنوبی، آبخازیا و امضتای سیمتان آتتش   

 در چنتین وضتعیتی ایتران بتار دیگتر بتر ضترورت        .گری اتحادیه اروسایی سایان یافتمیانجی

را  3+  3ای برای برقراری صلح و ثطات در قفقاز تیکید و اترح  بکارگیری سازوکارهای منطقه

با سدید آمدن مشتکل   مطرح کرد؛ ارحی که بر امنیت منطقه از سوی ساکنان آن تیکید داشت

گرجستان و درگیری نظامی گرجستان و روسیه بر ستر منطقته اوستتیای شتمالی، جمهتوری      
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جمهوری قفقاز شامل ارمنستان، گرجستتان و  سه این ارح را با همکاری اسالمی ایران مجدداً 

کشور روسیه، ایران و ترکیه مطرح کترد تتا بتا همکتاری بتین کشتورهای       سه آذربایجان و نیز 

درخصتوص   الملتل ینکارشناس امور بت  یکمنطقه مشکالتی نظیر مسیله گرجستان بروز نکند  

ایتتران از یتتک اتترف گویتتد: بتتا روستتیه متتینقتتش میتتانجیگری ایتتران در مناقشتته گرجستتتان 

خواست اقدام روسیه را محکوم و از سوی دیگر تمایل نداشت برخورد گرجستتان را تیییتد   نمی

دانستت کته روستیه و    کند به همین دلیل وقتی ایران برای میانجیگری ابراز تمایتل کترد، متی   

گتری را از  قضتیه میتانجی   ایران معتقتد بتود   مند به میانجیگری ایران نیستند گرجستان عالقه

نه اینکه موضوع در چتارچوب یتک اترح سیاستی     است  دوستانه مطرح کردهروی جنطه انسان

هتای حتاکی از   مطرح باشد گرچه در کشاکش بحران، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز گزارش

 جانطداری جمهوری اسالمی از روسیه در بحران قفقاز را تکذیب کترد و گفتت کته بهتترین راه    

 ای است داری ارفین و اتخاذ تدابیر منطقهبرای تخفیف این بحران، خویشتن

 در جنگ روسیه و گرجستان 3+3ترکیه و طرح  -

ترکیه در قفقاز جنوبی همیشه مترصد سیشطرد اهداف خود با سیاستت و متذاکره بتوده    

ت است  درجریان بحران قفقاز، ترکیه با اترح ایتده ائتتالف بترای قفقتاز ستعی کترد هتدای        

رجتتب ایتتب اردوغتتان،  .ای را بتترای متتدیریت بحتتران در دستتت گیتترددیپلماستتی منطقتته

وزیر ترکیه در همین راستا سیشنهاد ایجاد ائتالف قفقاز را مطرح کرد کته در راستتای   نخست

تثطیت اوضاع در منطقه بود و شرکت ارمنستتان، گرجستتان، آذربایجتان، روستیه، آمریکتا و      

کشور حتوزه  سه ارح در راستای تثطیت اوضاع منطقه با شرکت  ینا .ترکیه را در نظر داشت

قفقاز به همراه روسیه، آمریکا و ترکیه سیشنهاد شده بود کته کارشناستان منطقته بته دلیتل      

حضور نداشتن ایران در این سازوکار امنیتی، این ارح را محکتوم بته شکستت دانستتند  در     

ازجملته بزرگتترین معایتب ایتن اترح       های تتاریخی منطقته  نظر نگرفتن معادالت و واقعیت

با توجه به عضویت ترکیته در نتاتو و تعتامالت عمیتق آن کشتور بتا        ینهمچن .برشمرده شد

آمریکا این اقدام آنکارا با استقطال سرد مسکو روبرو شد  از این رو ترکیته در عمتل نتوانستت    

در ایتن اترح از    برای عملیاتی شدن ایده ائتالف برای قفقتاز بسترستازی کنتد  نطتود ایتران     

دالیلی بود که آن را سیش از شروع با شکست مواجه کرد  سترگری شتاکاریانت ، کارشتناس    
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گوید: از آنجا کته در اترح سیشتنهادی ترکیته بترای      علوم سیاسی ارمنستان در این باره می

 ایجاد ائتالف قفقاز ایران وجود نداشت، این ارح محکوم به شکست بود 

ایاالت متحده در قفقاز جنتوبی مربتوط بته روابتط امنیتتی       ترین عامل سیاستچالشی

واشنگتن با گرجستان و تعهدات اعالنی آمریکتا در حمایتت از عضتویت ایتن کشتور در نتاتو       

است  ایاالت متحده از عضویت گرجستان در ناتو حمایت کرده و مکرراً اجازه داده تا ناتو بته  

المللی به روی این کشتور بتاز استت     بین تفلی  این تضمین را بدهد که درهای این سازمان

( مطنتی بتر   2014و اوکتراین از   2008اما س  از خودنمایی چشمگیر روسیه )گرجستان در 

اینکه این کشور برای جلوگیری از عضتویت همستایگان ستابق شتوروی در نتاتو وارد جنتگ       

خته استت   انداز عضویت گرجستان در این سازمان را بسیار دست نیافتنی ستا شود، چشممی

هیچ یک از اعضای آن تمایلی ندارنتد تتا بترای ورود گرجستتان بته نتاتو وارد        و مطمرناً ناتو

 (1396ایراس  جنگ با روسیه شوند  )

 شاخص انرژی در قفقاز جنوبی -7-3

وقتی صحطت از انرژی در قفقاز جنوبی باشد، باید مستقیماً به سراغ کشور آذربایجتان رفتت   

شتد، بتر اطتق آمتار     یش نصف نفت مصرفی جهان از آنجا استخراج میسال س 100که در حدود 

باشتد  میلیتارد مترمکعتب متی    7تیش سترولیوم میزان ذخایر نفت آذربایجتان بتیش از   یشرکت بر

(Gohkan.2010:25  عالوه بر نفت، میزان ذخایر گاز آذربایجان بسیار قابل توجته متی  )  باشتد  در

آذربایجان آمارها متفاوت استت  موسسته استتراتژی     هوریجم مورد ذخایر اثطات شده گاز اطیعی

خزر به نقل از شرکت نفت و گاز آذربایجان )سوکار( میزان ذخایر اثطات شده این کشتور را بتیش   

زند، که شامل میتدان شتاه دنیتز در دریتای ختزر، بته عنتوان        تریلیون مترمکعب تخمین می 3از 

 ,Hazar Strateji Enstitüsüباشتد ) یجان نیتز متی  ترین و بزرگترین میدان گاز اطیعی آذربامهم

Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, 2014:3)رستد،  اینجا الزم به نظر متی    اما در

های اخیر در آذربایجان تولید گتاز اطیعتی در   های غربی در سالیادآور شویم که با حضور شرکت

رمکعب در همین سال رسیده استت  از آنجتایی   میلیارد مت 30این منطقه افزوده شده و به حدود 

سیمان با غرب و ترکیه، به عنوان یتک منطتع   که تقاضا برای گاز آذربایجان به عنوان یک کشور هم

 دار خواهد بود؛ بر اهمیت منابع این منطقه در آینده نیز اضافه خواهد شد مطمرن ادامه
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 جنوبی خطوط انتقال انرژی در قفقاز -

  در زمتان  یمت نگاهی به خطوط انتقال انرژی در منطقته داشتته باشت   در اینجا الزم اس

متحده به دنطال ساخت خط لوله کوچکی  ایاالت ،1995 سال در کلینتون جمهوری ریاست 

بشکه در روز از آذربایجان به گرجستان و دریای سیاه بود که به دنطتال   155000با ظرفیت 

وسیه درخصوص انتقال انترژی بته اروستا تتدوین     بخشی از استراتژی مقابله با انحصارگرایی ر

میلیتون   1جیحان با ظرفیت درحدود  -تفلی  -باکو لوله ها، خطشده بود  در ادامه این ارح

آذربایجتان،   1999 ستال  نوامطر در  بشکه در روز، مسیر انتقال انرژی به اروسا را مهیا ساخت 

کردند کته ایتن توافقنامته مطنتی بتر       سروتکل استانطول را امضا و قزاقستان یهگرجستان، ترک

 شتامل چنتد شترکت   ) BTC ، شترکت 2002احدا  انتقال خطوط نفتت بتود  در آگوستت    

با مشارکت متالی، از انگلستتان، آمریکتا، روستیه، نتروژ و آذربایجتان تیستی  و         (1آمریکایی

اولین محمولته نفتتی از    مسرول ساخت، مالکیت و عملیات سروژه خطوط نفت گردید  ارسال

 ( 1391)شاه حسینی، انجام شد 2006آذربایجان به جیهان در می 

تفلی  ارزروم که گاز آذربایجتان را بته ارزروم    -در این راستا تیسی  خط لوله گاز باکو

کند با هدف انتقال منابع نفت و گاز قفقتاز بته اروستا و بازارهتای جهتانی از      ترکیه منتقل می

 در ستنگچال  ترمینتال  لولته از  ختط  این ( 1393 مسیر ترکیه صورت گرفته است  )بهرامی،

 جیحتان  – تفلتی   -باکو انتقال نفت لوله خط موازات به و شودمی آذربایجان آغاز جمهوری

 ایتن  از گتاز  انتقال .شودمی ترکیه متصل گاز خطوط شطکه به 2هوراسان و در یابدمی امتداد

 بته  بعتد  ستال  در و شتد  ازآغت  فتوت مکعتب   میلیارد 233 ظرفیت با 2007 از سال لوله خط

 انجتام  دنیتز  شاه کنسرسیوم توسط یافت  این ارح افزایش مکعب فوت میلیارد700ظرفیت 

 ( 59: 1391شکاری و عزیزی، ،است )عطایی لوله خط این مالک کنسرسیوم و همین شد

ارح خط لوله ناباکو که برای انتقال گاز ترکمنستان، عراق، جمهوری آذربایجتان و بته    

لقوه ایران به ترکیه و از ترکیه به بلاارستتان، رومتانی، مجارستتان و در نهایتت بته      صورت با

اتریش در نظر گرفته شده است  این خط لوله تمرکز خود را بر انتقتال منتابع گتازی دریتای     

                                                                 
1 Conoco-Philips, Amerada Hess, Chevron 
2 Horasan 
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کشتورهای اروستایی درگیتر در ایتن ختط لولته،        2009خزر معطوف کرده استت  در ژوئیته   

ضا کردند، تاکنون بارها و بارها ساخت خط لوله نابتاکو بته تتیخیر    ای را در آنکارا امتوافقنامه

میلیتارد یتورو    15تتا   14افتاده است  هزینة این ارح به شدت افزایش یافته چیزی حتدود  

های اعتطاری ختود را ست    گذاران تضمینمیلیارد دالر(، به این دلیل بسیاری از سرمایه 20)

: 1391شتکاری و عزیتزی،   ،)عطتایی   اندمنصرف شدهگذاری در این ارح گرفته و از سرمایه

57-59) 

 انرژی خزر، اهداف و مواضع ایران -

( تتا حتد   1994موضع ایران در قطال قرارداد نفتی آذربایجان )قترارداد قترن، ستپتامطر    

های تهتران را روشتن ستاخت  بته هنگتام امضتاء قترارداد، ایتران         لویتوها و ازیادی سیاست

ختارجی   یتیهتای چنتدمل  های ایرانی تا حدی نفوذ شترکت فقط رسانهمخالفتی ابراز نکرد و 

، به دنطال فشارهای دولت آمریکتا، ایتران از   1995درمنطقه را به باد انتقاد گرفتند  در اوایل 

 ( 62: 1375کنسرسیوم حذف شد )هرزیگ، 

المللتی از  همانگونه که در قطل اشاره شد، مستیرهای انتقتال انترژی بته بازارهتای بتین      

( و بتا انعقتاد   1994) 1373ترین عوامل توجه ایران به این منطقه بتوده استت  از ستال    همم

های غربی، مسیله مستیر انتقتال   قراردادهای بزرگ استخراج نفت آذربایجان با حضور شرکت

های غربی، آذربایجان و گرجستان، بنا به منابع استخراج شده همواره مطرح بوده است  ارف

ای به انتقال نفت و گاز استخراج شده از مسیر روستیه یتا ایتران نشتان     قهدالیل سیاسی، عال

انتد  ایتن   نداده و همواره بر مسیر باکو به تفلی  و به سمت دریای سیاه یا ترکیه تیکید کرده

ای کمتتر دربتردارد    درحالی است که هزینه احتدا  آن از اریتق ایتران بته مراتتب هزینته      

ر این گزینه تیکید کرده است اما هر بار مالحظتات سیاستی   اسالمی ایران همواره ب یجمهور

مانع از اجرای آن شده استت  واقعیتت ایتن استت کته ایتران نیتز تتا بته حتال، حاضتر بته             

بته  ا گذاری در احدا  ختط لولته ر  گذاری عملی در این بخش نطوده و همواره سرمایهسرمایه

تترین  شکی نیستت کته مهتم    ( 300:1382نموده است )آلیکر، منوط گذاری خارجیسرمایه

مزیت اقتصادی ایتران نستطت بته تمتامی رقطتای اقتصتادی در ایتن منطقته، برختورداری از          

های آزاد و نیز کشورهای خاورمیانته  ترین کانال ارتطاای با آبترین و باصرفهترین، امنکوتاه
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از حتوزه  و اروسایی است  به این دلیل است که ایران خود را مسیر اطیعی انتقتال نفتت و گت   

آذربایجتان یتا از اریتق شتطکه      را داند  با این که ایران در نظر داشتت منتابع نفتتی   خزر می

داخلی خود به خلی  فارس مرتطط سازد، و یا این که از مستیر ارمنستتان بته نخجتوان و در     

 نهایت ترکیه متصل سازد، چندان موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده است 

 ترکیهانرژی خزر و اهداف  -

داند  بته  ترکیه نیز مانند ایران، خاک خود را بهترین نقطه صادرات برای انرژی خزر می

های انتقال نفت و گاز از ارق آناتولی چند هتدف اساستی را دنطتال    اور کلی ترکیه از سروژه

 کند می

تیمین انرژی کشور: ترکیته بته عنتوان یکتی از کشتورهای در حتال توستعه کته رشتد          

تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی  2011از ده درصد را در سال اقتصادی بیش 

کند برای استمرار توسعه و رشد اقتصادی خود نیازمند انرژی بته  درصد را تجربه می 4باالی 

 خصوص نفت و گاز است 

ترکیته از ایتن اریتق     بهبود موقعیت ژئواکونومیک در مقابل روسیه و ایـران   -

ده از منابع انرژی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله ترکمنستتان،  سعی دارد با استفا

ای چون روسیه و ایران در بازارهای جهتانی  آذربایجان و تا حدی عراق از نقش رقطای منطقه

 بکاهد  سیاستی که مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروسا نیز بوده است 

دن سروژه تران  آناتولی، نقش ترکیه بته  با عملیاتی ش وابستگی بیشتر اروپا به ترکیه  -

یابتد  در واقتع گرچته از یتک اترف از      عنوان یک واسطه در تیمین منابع انرژی اروستا ارتقتاء متی   

شود اما از سوی دیگر موجب وابستگی بیشتتر  وابستگی اروسا به روسیه در زمینه انرژی کاسته می

گیتری از  گیترد تتا بتا بهتره    ترکیه قرار متی به ترکیه خواهد شد  از این روی این فرصت در اختیار 

ای نسطت به ترکیته دارنتد امتیتاز    کارت انرژی بتواند از کشورهای اروسایی که بعضاً موضع خصمانه

بگیرد  اکثر خطوط انتقال انرژی خزر از اریق ترکیه به خارج از منطقه کشیده شد، گرچه ترکیته  

هتای نفتتی و گتازی بتا     ادرژی و انعقتاد قرارد گیتری از دیپلماستی فعتال انت    توانسته است با بهتره 

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان دروازه اصلی ترانژیت انرژی منطقه، جایگاه ختود را در  

ای ختود بته   هتای فرامنطقته  منطقه تثطیت کند و از این ستانسیل به عنوان برگ برنده در سیاست
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د، اما نطاید از نظر دور داشت که ترکیته در ایتن   برداری کنخصوص در ارتطاط با اتحادیه اروسا بهره

های نفتتی و  های ساختاری و سیاسی مواجه است  لحاظ نکردن ایران در ارحزمینه با محدودیت

 ها را به علت فقدان منابع انرژی الزم با خطر مواجه کند تواند این ارحگازی می

هتا  نطور که گفته شد، دیتدگاه در مورد منابع انرژی قفقاز جنوبی و نحوه انتقال آن هما

متفاوت بوده و هر ارف خواستار انتقال این انرژی از اریق خاک ختود بتوده استت  مسترله     

 قفقازجنوبی باشد ترین بحث در قفقاز جنوبی میاقتصادی نفت و گاز و نحوه انتقال آن مهم

بته   ژیانتر  غنتی  منتابع  داشتتن  لحتاظ  بته  شود کهاستراتژیک محسوب می و از منااق مهم

 درگیتر  هایقدرت از کدام ژئوسلتیک هر برتری ایتنه در و بیشتر امتیاز کسب برای یاعرصه

دو نکته در اینجا قابتل ذکتر استت، از ستویی منطقته       .شده است تطدیل رقطا سایر مقابل در

های گذشته به لحاظ اقتصادی دارای ارزش و اهمیت خاصی بتوده استت    خزر از زمان یایدر

نابع نفت و گاز و همچنین فروساشی دیوار آهنین و سقوط نظتام کمونیستتی در   با سیدایش م

 .شوروی سابق، اهمیت و موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن افزایش یافت

 ای در قفقاز جنوبیای و ترتیبات منطقهشاخص الگوهای منطقه -8-3

فقاز جنتوبی را بته اتور    های تیثیرگذار از جمله ایران و ترکیه در قآنچه خواسته قدرت

ای قفقاز جنتوبی استت  ابتتدا    دهد؛ نگاه این کشورها در مورد الگوهای منطقهکامل نشان می

جنوبی بته عنتوان یتک نظتام      قتفقاز باید یادآور شویم براساس چارچوب نظری فوق، منطقه

ل و سیاستت  کالن نظام بتین الملت   تحوالت آن شود که بر مطنایای ذاتاً بازتعریف میمنطقه

تحتوالت آن تیثیرگتذار    رونتد  بتر  ای با نفوذ در ایتن منطقته  ای و فرامنطقههای منطقهقدرت

از سوی کشورهای منطقه و ختارج از   اخیر هتستند  در ایتن راستا الگوهایی که ای دو دهه

 تتر بترای نفتوذ در قفقتاز    ای صتحیح ای شاید به گونهآن، برای ایجاد یک نظام امنیت منطقه

هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفتت(؛ بته ختوبی گویتای      است )هرچند جنوبی سیشنهاد شده

یتک   بهتتر  عطتارتی  ای و بته به عنوان یک نظام منطقته  جنوبی بازبودن ذاتی متنطقه قتفقاز

 اند:ای است  این الگوها شامل موارد ذیل مطرح شدهمجموعه امنیتی منطقه

خانته  »امنیتی میان سه کشور قفقاز جنوبی ماننتد اترح   قفقاز یعنی همکاری  الگوی -

 رئی  جمهور سیشین گرجستان؛ شواردنادزه« قتفقاز متشترک
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 همکتاری  آن سته کشتور حتوزه قفقتاز در     در کته  ای فراگیرترمنطقه هایهمکاری الگوی -

سته کشتور    ایتران بترای همکتاری    3+3گیرند  ماننتد ایتده   امنیتی با کشورهای همسایه قرار می

 ( 93با سه کشور قفقاز؛ )داداندیش وکوزه گر کالجی:  یعنی ایتران تترکیه و روستیه همسایه قفقاز

 در راستتای هتمکاری امنیتی روسیه با این سه کشور؛ روستیه3+1 ایده -

 قفقاز؛ کشور روسیه و ایران با سه همکاری ارمنستان برای 3+2ایده  -

بتا سه کشتور همستایه    قتفقاز همکاری میان سه کتشور برای انآذربایج 3+3+2ایده  -

 .(82، 1382 )واعظی، «و همچنین اروسا و امریکا

اند که امنیت را به عنتوان مفهتومی   ای نیز مطرح شدهاز سوی دیگر الگوهای فرامنطقه

از ها و مطاحث مربوط به تیمین امنیت در یتک منطقته   جهانی تعریف نموده و معتقدند ارح

تتوان بته   جهان، بدون در نظر گرفتن سایر منااق، به نتیجه نخواهد رسید  در این راستا، می

 ارح کشورهای غربی اشاره نمود:

هتای نتاتو و ستازمان امنیتت و     ارح کشورهای غربی جهت گسترش دامنته فعالیتت   -

 همکاری اروسا به شرق؛

لتوای سیمتان امنیتت    تحتت   CISارح روسیه و کشورهای همسو و همراه روسیه در  -

 المنافع دسته جمعی کشورهای مشترک

 

 دیدگاه ایران

 اش درجنوب قفقتاز یعنتی  آنجا که ایران مناسطات بسیارکلیدی با دو همسایه شمالی از

آذربایجان و ارمنستان دارد و به دلیل آنکه راههای ارتطاای قفقاز به سمت جنتوب   جمهوری

هتای  ز برای دسترسی به شمال قفقاز و شرق اروسا به راهمتکی به ایران است ومتقابال ایران نی

توان ارح امنیتی را برای قفقاز بتدون در نظتر گترفتن نقتش     این دو کشوراحتیاج دارد، نمی

  ایران در نظرگرفت

را مطرح کرده است  اساس ارح و ایتده مزبتور را   «  3+3ایده »در این چارچوب، ایران 

گرجستان، ارمنستتان و   یو ایران و سه کشور قفقاز ، ترکیهیهحضور مشترک سه کشور روس

دهد  ازآنجا که امنیت قفقاز بر روی کشورهای منطقته متؤثر و تعیتین    آذربایجان تشکیل می
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توانند متانع بتروز خشتونت و    کننده است به باور ایران تنها کشورهای منطقه هستند که می

ای کته  امتا کشتورهای فرامنطقته   درگیری شوند چراکه امنیت و ثطات به نفع آنها هم هست 

ای قوی برای حفتظ ثطتات و   کند، انگیزهثطاتی قفقاز برای آنها مشکلی ایجاد نمیامنیت یا بی

 صلح در منطقه را ندارند 

 

 دیدگاه ترکیه

تتوان بته راحتتی از    دانستت روستیه را نمتی   ترکیه که در اوایل فروساشی شتوروی متی  

ر در منطقه قفقاز جنوبی نظریه مشارکت با روستیه  معادالت منطقه کنار گذاشت؛ برای حضو

ای قطتل از فروساشتی   کرد و در واقع ستعی داشتت ختود را بته ترتیطتات منطقته      را دنطال می

برای قفقاز از نگاه ترکیه بهترین ارحی است  3+2شوروی ملحق کند  ارح ترتیطات امنیتی 

بترای قفقتاز بته ارماتان آورد ایتن      تواند در عین تیمین منافع ترکیه، امنیت و ثطات را که می

ارح متضمن همکتاری روستیه و ترکیته، بتا سته کشتور جنتوبی قفقتاز یعنتی آذربایجتان،           

 .گرجستان و ارمنستان است

ایتده تشتکیل اتحادیته سته کشتور قفقتتازجنوبی بته عتالوه روستیه و ترکیته در ستتال          

ل بحرانتی  وقت ترکیه مطرح شتد، امتا بته دلیت     جمهوریی توسط سلیمان دمیرل رئ1991

وقتت  وزیرامورخارجته   "علتی باباجتان   ".بودن روابط ترکیه با ارمنستان، این ایده عملی نشد

 :نوشت 1387در اوایل مهر  "اینترنشنال هرالد تریطون  "در  یاترکیه با انتشار مقاله

کشتور( رقیتب و یتا     5ارح ثطات و همکاری قفقاز )نظتر ترکیته مطنتی بتر همکتاری      »

المللی که برای حل مسرله قفقتاز  های بینها و سازماننهادها، مکانیسم جایگزین هیچ یک از

هتای فعتال در امتور    نیست  این ارح ضمیمه و مکمل سایر نهادها و تشکلکنند، فعالیت می

قفقاز بوده و درصدد است که روابط و مذاکرات بین دول قفقاز را تستهیل نمایتد، در منطقته    

دهتد کته   ه بخشد  جنگ بین روسیه و گرجستان نشان متی ثطات، امنیت و همکاری را توسع

شدن آتش جنگ درهرلحظه است  لذا بایتد تتالش شتود کته ثطتات و       ورقفقاز مستعد شعله

 « ها رفع شودمنطقه تیمین و تنش صلح در
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 ترین موارد ارح ترکیه در قفقاز جنوبی است:نکات زیر از مهم

 یرد یعنی برای آمریکا، اتحادیته اروستا و ستا   گیرای را در بر نمیکشورهای فرامنطقه -1

بینی نشده است، زیرا کته ترکیته درعمتل ختود را     کشورهای خارج از منطقه جایگاهی سیش

 های مورد نظرغرب و تیمین کننده منافع بلند مدت آنها می داند مجری سیاست

 منتااق همجوارماننتد ختزر،    ستایر  و زمینه توسعه همکاری بین کشتورهای قفقتاز   -2

 سازد با توجه به منافع ترکیه فراهم می مرکزی را یایدریای سیاه و آس

های آمریکا و اسرائیل نسطت بته تشتکیل چنتین    با کنار گذاردن ایران، از حساسیت -3

  کند جدی خود را حذف می یکاهد و درهمین حال یکی از رقطاترتیطات امنیتی می

 

 برای دو کشور یدهاها و تهدشاخص فرصت -9-3

 ها و تهدیدهای پیش روی ایرانفرصت -1-9-3

 ها و تهدیدهای ایران در قفقاز جنوبی  فرصت1جدول شماره

 تهدیدهای پیش روی ایران های ایرانفرصت

فرهنگی بین ایران و قفقتاز   -مشترکات تاریخی

جنتتوبی از لحتتاظ دیانتتت استتالمی، سیونتتدهای 

 قومی و زبان

 

ران کته  خصومت آمریکا با جمهتوری استالمی ایت   

تترین دلیتل عتدم موفقیتت ایتران در      شاید اصلی

هتای ختود در منطقته باشتد      رسیدن به سیاستت 

مسائلی نظیر اختراج از کنسرستیوم نفتتی بتاکو و     

(، اعالم حوزه دریتای ختزر بته    1995سروژه قرن )

از ستوی آمریکتا   « منتافع حیتاتی  »عنوان منطقه 

 -( و توافق بر سر خطوط انتقال انرژی باکو1997)

(، نقتش و نفتوذ ترکیته،    1999ان )هت جی -لی تف

 در گرجستان و آذربایجان  یلحضور ناتو و اسرائ

تزلتتزل حاکمیتتت فرهنتتگ روستتی و احستتاس 

بیگانگی فرهنگتی متردم منطقته بتا مفتاهیم و      

علتتت هتتای قتتومی تتتاریخی روستتیه بتته ارزش

محتتدودیت دوره زمتتانی حاکمیتتت سیاستتی و  

 فرهنگی روسیه 

گتذاری بترای   استت فقدان برنامه مشتخ  و سی 

برقراری روابط اقتصادی و فرهنگی با کشتورهای  

منطقه، تجربه کم تجار و بازرگانان ایرانی و عدم 

هتای اقتصتادی بختش    حمایت دولت از فعالیتت 

 یاخصوصی در منطقه، ضعف نهادهتای منطقته  

 )تکیه ایران بر فعالیت ضعیف اکو( 
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یکپارچه نطودن سرزمین آذربایجان و محصتور  

هتای  تواند زمینهرمنستان در خشکی میبودن ا

وابستگی ژئوسلتیک این دو کشتور را بته ایتران    

توانتد بته   ضمن اینکته ایتران متی    ،فراهم آورد

ترین مسیرهای انتقال انرژی قفقاز عنوان کوتاه

 المللی تلقی شود جنوبی به بازارهای بین

 هتای منفی نسطت به فعالیتت  یتوجود حساس-

 آذربایجان ریجمهو ایران در تطلیای

های تطلیاتاتی  گروه یتگسترش وهابیت و فعال- 

 عربستان در قفقاز جنوبی 

 اختالف بر سر منابع نفتی در خزر با آذربایجان

حساسیت آذربایجان در خصوص روابط ایتران   -

 با ارمنستان

ارح مسیله آرمانی آذربایجان بزرگ از ارف این 

 آنکارا یکشور و ترکیه بزرگ از سو

جمهتوری  آب ارس بترای ایتران بتا     حقتعیین  

 آذربایجان

آلودگی آب ارس از سوی سه کشتور ارمنستتان،   

 و حتی ایران  یجانآذربا

 پیش روی ترکیه یدهایها و تهدفرصت -2-9-3

امنیتی اختالفتات بتا ارمنستتان استت و بترای      -ترین مشکل ترکیه در بعد سیاسیمهم

آمریکا و اتحادیته اروستا را در    یسیه، ایران، و حتدستیابی به اهداف اقتصادی، رقطایی مثل رو

 سیش رو دارد 

 ها و تهدیدهای ترکیه در قفقاز جنوبی  فرصت2جدول شماره 

 تهدیدهای پیش روی ترکیه های ترکیهفرصت

تطدیل شدن به بازیگر قدرتمند منطقه با ایفای 

 نقش موازنه گر 

فشار اتحادیه اروسا، آمریکا برای حتل موضتوع   -

 نستانارم

تطدیل شدن به یک مسیر ترانزیتت انترژی بته    

 دارهای جهتت بازارهای غربی، به دنطال حمایت

 غرب و انتقال نفت و گاز از این مسیر 

مشکالت مرزی و عدم شناسایی قترارداد   وجود

 قارص توسط ارمنستان

نگرانی از واکنش متردم، نماینتدگان مجلت  و    

 ه باغ های آذربایجان در قطال مسرله قررسانه

هموار شدن مسیر عضویت در اتحادیه اروسا بتا  

 مثمر در قفقاز جنوبی  ینیآفرنقش

مخالفت اتحادیه اروسا با الحتاق ایتن کشتور بته     

اتحادیه به واسطه مسائل حقوق بشر و موضتوع  

( که ترکیته از ستذیرش   1915قتل عام ارامنه )

 کند این واقعه استنکاف می
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زایش سود و ارزش فعالیت در قفقاز جنوبی و اف

 افزوده اقتصاد ملی ترکیه 

مخالفت افکارعمومی مردم، نخطگتان و احتزاب   

سیاسی ترکیه در حل اختالفات با ارمنستتان و  

نامته بتا ارمنستتان در    عدم تصویب مفاد توافتق 

 سارلمان این کشور 

افزایش مطادالت اقتصادی با سه کشور محوری 

  منطقه آذربایجان، ارمنستان و گرجستان

امکان ایجاد مسیرجدید انتقتال نفتت و گتاز از    

درصدی اقتصاد در  20اریق ارمنستان و رشد 

 شرق ترکیه 

استفاده از حمایت غرب برای افزایش نفتوذ در  

نفتتوذ روستتیه و  یقفقتتاز در ستتایه محدودستتاز

 ایران 

تضاد جدی منافع ترکیه با روسیه  این موضتوع  

در  300-در اراحتتتی استتتتقرار سیستتتتم اس

همان مکانی که قرار بود نفت خط لولته   قطرس

 جیهان تخلیه شود ملموس بود -تفلی -باکو

 

 گیرییجهنت

ای در هتای منطقته  فروساشی اتحاد جماهیر شوروی، باعث افزایش اهمیتت نقتش نظتام   

مطالعات علوم سیاسی و روابط بین الملتل گردیتد  در دوران جنتگ سترد، وجتود دو بلتوک       

داد نقش مستتقل چنتدانی   ای نمیهای منطقهاجازه را به نظام قدرت در سیستم جهانی این

ای؛ وجتود  های منطقهدر امور امنیتی ایفا کنند  با توجه به اصول مورد نظر اندیشمندان نظام

داخلی و خارجی و وجود دو  یگرانهایی چون، تعامالت، مجاورت جارافیایی، حضور بازمؤلفه

یابتد   ون است در مورد منطقه قفقاز جنوبی مصتداق متی  بازیگر یا بیشتر که مورد نظر تامپس

نظر بوزان مطنی بر وابستگی متقابل، الگوی دوستی یا دشمنی، مجتاورت، وجتود حتداقل دو    

کند و بر این اساس قفقاز بازیگر و استقالل نسطی منطقه نیز در مورد قفقاز جنوبی صدق می

قفقتاز جنتوبی و دخالتت دول    شتود  امتا اهمیتت    ای محستوب متی  جنوبی یک نظام منطقه

ای، باعث ایجاد موانعی جدی برای ایجاد یتک نظتام همگترا در منطقته     سیرامونی و فرامنطقه

شده و منازعاتی مانند قره باغ و مسرله اوستیا را در برداشته است  کشورهای قفقتاز جنتوبی   

ای متوسل برای حل مشکالت بین خود، به راهکارهمکاری و وارد سازی کشورهای فرامنطقه

شدند لیکن از این رهگذر، مشکالت و موانتع بستیاری، آینتده ترتیطتات همگرایتی در قفقتاز       
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هتای متفتاوت   در قفقاز جنوبی دیدگاه جنوبی را دچار چالش کرده است  علت اصلی واگرایی

 های تیثیرگذار است کشورهای منطقه و ارف

ر ایتن منطقته بتیش از ستیش     های قفقاز، وجود ترتیطات امنیتی دبا توجه به حساسیت

ضرورت سیدا کرده است  در میان الگوهای مطرح، الگوی امنیت جمعی یا الگتوی مشتارکتی   

تواند تیمین کننده منافع کشورهای منطقته باشتد  در چتارچوب الگتوی امنیتت جمعتی،       می

رضایت تمامی بازیگران ذینفع ضروری است و فرض بر این استت کته چنانچته در شترایطی     

های مختلف همکتاری  های مشخصی با هم در زمینهای تحت مکانیزمازیگران منطقهتمامی ب

هتا از  گیریشود و با بروز تدریجی منافع همکاری، جهتنمایند، از سطح تهدیدات کاسته می

 کند جویانه سوق سیدا میشکل رقابتی به شکل همکاری

قفقاز و همسایگان آنهتا  بر این اساس، این فرض وجود دارد که هرگاه کشورهای حوزة  

 قتادر  بنتد، یتا  دست جمعیبه درک مشترک و تعریف دقیقی از امنیت داخلی و امنیت دسته

 زمتانی  تتا   یندنما فصل و حل یامنطقه یهمکار با را قفقاز امنیتی مشکالت که بود خواهند

 در امنیتت  یتف تعتر  و گیتری تصتمیم  یمطنا عنوان به را قومی مسائل منطقه یهاقومیت که

شتکل   منطقه در امنیت از کیمشتر کدر که داشت انتظار تواننمی گیرند،می کار به منطقه

 یهتا بگیرد  عالوه بر این، امنیت سایتدار در منطقته بتدون توجته بته منتافع مشتروع قتدرت        

فصتل  بتال  نیگتا همستا  عنوان به کیهتر و ایران روسیه،  بود نخواهد دستیابی قابل ،یامنطقه

از ناحیه این منطقه احساس خطر جدی کنند، زیرا به همتان میتزان کته    قفقاز جنوبی نطاید 

  باشتد امنیت برای کشورهای منطقه دارای اهمیت است برای همسایگان آنها نیتز مهتم متی   

 نیگتا همستا  امنیتی یهانگرانی به توجه بدون را منطقه امنیت که حلیراه هرگونه بنابراین،

 موفقیت همراه نخواهد بود یت با نها در دهد، قرار توجه مورد آن

هتای متفتاوتی از منظرهتای    هریک از سته کشتور منطقته قفقتاز جنتوبی، دارای موقعیتت      

هتای جارافیتایی، جمعیتتی، مترزی،     ژئواکونومیک، ژئوسولتیک و ژئواستراتژیک هستند  موقعیتت 

هتای  دینی، سیاسی و امنیتی این کشورها از نگاه خودشان به عنتوان مؤلفته   -اقتصادی، فرهنگی 

 ای ووترکیته و بترای ستایر بتازیگران منطقته      قدرت؛ و از حیث اهمیت آنها برای دو کشور ایتران 

ایتران در متورد ترتیطتات امنیتتی قفقتاز جنتوبی برعتدم دخالتت          .باشتد ای متفاوت میفرامنطقه



 2، شماره 1396 تابستان، 31رجی، سال فصلنامه سیاست خا/  146

 

)دبیر وقت شورای عالی امنیت ملتی( در ستال    یای تیکید دارد  حسن روحانهای فرامنطقهقدرت

نامه همکاری امنیتی با آذربایجتان، گرجستتان و ارمنستتان بته     به منطقه سفر کرد و تفاهم2001

برای قفقتاز جنتوبی از اترف ایتران کته در ستی منازعته         3+3رساند  ارح ترتیطات امنیتی امضاء 

 های نه چندان مصمم به سرانجام نرسید گرجستان و روسیه مطرح شد با سیگیری

ریتزی  در خطوای موازی با سیاست آمریکتا و اروستا برنامته    های خود راترکیه سیاست

ها گرایی ترکی از همان زمان فروساشی شوروی از جمله این سیاستکرده است  سیگیری ملی

رفت در زمینته  ها آنچنان که انتظار میاست که مورد حمایت غرب نیز بوده است  الطته ترک

ح دوجانطه با جمهوری آذربایجان و گرجستان های امنیتی موفق نطودند و تنها در سطفعالیت

توافقاتی را به امضا رساندند  با این همه، ترکیه همچنان به عنوان یک بازیگر فعتال در امتور   

آید  به اتور کلتی دیتدگاه ترکیته در متورد نظتام       نظامی منطقه قفقاز جنوبی به حساب می

همکاری اروسا و نتاتو بتوده و در   امنیتی منطقه قفقاز بیشتر در قالب نگرش سازمان امنیت و 

است  موفقیت ترکیته در   2+3این چهارچوب خواهان همکاری با روسیه است در قالب ارح 

این دیدگاه گامی بزرگ به نفع این کشور و در مقابل، مشکالت بسیاری برای ایران به عنوان 

ر قفقاز جنوبی سال از استقالل سه کشو 27خواهد کرد  اکنون  یجادرقیب ترکیه در منطقه ا

، با تقویت سیاست خارجی خود به تدری  به اندیدهگذرد و در این مدت این کشورها کوشمی

و ترکیته   درمنطقه و جهان مطرح شوند  در این میان، دو کشور ایتران  عنوان هویتی مستقل

ی اند؛ با توجه به سیوندهای تاریخی، نژادی، مذهطی، زبانی و هتویتی بتا کشتورها   کوشیده نیز

مزبور، روابطی سایدار در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برقرار کنند؛ کته در ایتن رهگتذر،    

 بینند ها و تهدیدهای بسیاری را در مقابل خود میفرصت

جنتوب بتا تیکیتد بتر     -قفقاز جنوبی گذرگاهی است که رویکرد ایران بر کریدور شتمال 

ستازی قتوا در منطقته و ایفتای نقتش      نقش روسیه و همکاری با ارمنستان، در جهت متوازن

باشتد  امتا رویکترد ترکیته     گرانه با خطر فزاینده حضور جطهه غرب در این منطقه متی مقابله

کوشد عالوه بر اتصال غرب به شرق از اریق قفقاز جنوبی و آناتولی است، و در این راستا می

عمتال فشتار بتر جطهته     وابسته کردن کشورهای قفقاز جنوبی به ترکیه، از ایتن ابتزار بترای ا   

 سیمانان غربی خود برای اخذ امتیاز در موارد گوناگون استفاده کند هم
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علیرغم اینکه فروساشی شوروی فرصت تاریخی را در اختیار ایران و ترکیه قرار داد تا با  

ها و اهتداف ختود را در قفقتاز جنتوبی ستیش      های نزدیک سیاستبرقراری روابط و همکاری

مدارای ایران برای ایفتای نقتش    احتیاای و یاستالطانه ترکیه و سست توسعهبطرند، اما سیا

در معادالت این منطقه، شرایطی را دامن زد که هر دو کشور توفیق کافی بترای تیثیرگتذاری   

الت را نداشتند هر چند که ترکیه موفقیت بیشتری را در این عرصه کسب کترد   ددر این معا

به نقطه تالقی تضارب اهداف ایران و ترکیه از یکسو و آمریکتا و  قفقاز جنوبی بیشتر  ،در واقع

 روسیه از سوی دیگر تطدیل شد 

گیری علیه روسیه در مناقشه قتره بتاغ و   معتقدند، ایران با عدم جطههبه اشتطاه ای عده

تر از آن جنگ روسیه و گرجستان نشان داد، کشتور قابتل اعتمتادی بترای آذربایجتان و      مهم

توان گفتت کته   ت، و از این منظر بازی را به ترکیه واگذار کرده است  ولی میگرجستان نیس

رستد ارمنستتان   نسطی داشته است؛ چون به نظر می موفقیت امنیتی تایران در بعد سیاسی  

روسیه قرار گرفته است  با توجه به موقعیتت ارمنستتان در قفقتاز جنتوبی و      -در محور ایران

ایتن کته ارمنستتان بته      همواضع ایران در منطقه و با توجه بت  جانطه ارمنستان ازحمایت همه

رسد در آینده نیز به عنوان دوست ایتران در منطقته بتاقی    انرژی و     احتیاج دارد؛ به نظرمی

تتوان بته فرهنتگ    خواهد ماند  در مورد علل محدود بودن سطح روابط ایران و گرجستان می

طودن دوکشوراشاره کرد  ولتی بتا فتروکش    نمرز تر، به هم( و مهمیحیتمتفاوت )اسالم و مس

توانتد حتتی بته عنتوان میتانجی در عتادی       گرجستان، ایران می-کردن روابط متشن  روسیه

سازی روابط دو کشور نقش ایفا کترده و بتا شترکت دادن گرجستتان بته عتالوه ارمنستتان،        

 گذرگاهی در قفقاز جنوبی ایجاد کند 
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 و مأخذ منابع

، محمود رضتا  "گسلهای منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز" (،1382) یناام ، ساآلیکر، اولگا و ت .1

گلشن سژوه، عطاس کاردان، حسین سعید کالهی خیابتان، موسسته فرهنگتی مطالعتات و تحقیقتات      

 المللی ابرار معاصر، تهران بین

دو فصتلنامه مطالعتات   ، "ایتران و خطتوط انتقتال انترژی حتوزه ختزر      "(، 1388اااعت، جتواد )  .2
  1387-1388، زمستان و بهار 3، شماره اوراسیای مرکزی

، "ژئوسلتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایتران " ،(1381افشردی، محمدحسین ) .3

 تهران: انتشارات سپاه ساسداران انقالب اسالمی 

دفتتر مطالعتات    در جستجوی نقشی تتازه در منطقته: انتشتارات    یهترک ،(1373انصاری، جواد ) .4

 خارجه، تهران  امور وزارت المللیو بین سیاسی

 آسیا ورموسسه مطالعات ایران و ا ،سیاست ایاالت متحده آمریکا در قفقاز جنوبی  1396ایراس   5
http://tnews.ir/news/3ed089482563.html 

 تژی انرژی در قفقاز جنوبیژئواسترا 1395رضایی  فاتیما  ایراس   .6
http://www.iras.ir/fa/doc/news/1894/Ú˜Ø¦ÙˆØ§Ø³ØªØ±Ø§ØªÚ˜ÛŒ-Ø§Ù†Ø ± 

Ú˜ÛŒ-Ù‚Ù•Ù‚Ø§Ø²-Ø¬Ù†ÙˆØ¨ÛŒ 
و  های تعامتل ایتران  ، عرصه"گفتمان ژئوسلیتیک در آسیای مرکزی"(،1386) یندادانتدیش، سرو .7

 .، فصلنامه ژئوسلتیک، سال دوم، شماره اول«روسیه

بررستی انتقتادی نظریته مجموعته امنیتتی      "(، 1389) یگر کالجی، ول، سروین و کوزهداداندیش .8

، صفحه 56شماره  -ساییز  ، مجله راهطرد،"ای با استفاده از محیط امنیتی منطقه قفقاز جنوبیمنطقه

  108تا  73

، محمدحستین  "المللیعمق راهطردی، موقعیت ترکیه در صحنه بین" ،(1391داوداوغلو، احمد ) .9

 وحی نژاد ممقانی، تهران: انتشارات امیر کطیر ن

سیاست امنیتی جمهوری اسالمی ایتران  "(، 1389) ینالددهقانی فیروزآبادی، سید جالل .10

 ، فصلنامه ژئوسلتیک، سال ششم، شماره اول "در قفقاز جنوبی

سیاسـت خـارجی     1389  مترادی  اهللآیتت ین و التد جتالل یروزآبتادی  ستید   فدهقانی  .11

دو فصلنامه ایراس، سال سنجم، شتماره ششتم، بهتار و      می ایران در قفقاز جنوبیجمهوری اسال

  5-46، ص : 1389تابستان 

، "مالحظتات امنیتتی در سیاستت ختارجی جمهتوری استالمی      "(،1387رنجطر مقصتود، )  .12
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