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 مقدمه

برخورد  فرامنطقهای و روابط منطقهای فرصتها و چالشهای زیادی در در سدههای متمادی با ترکیه خارجی سیاست

 های اولویت از یکیتا جایی که قفقاز حائز اهمیت میباشد  با درارتباط کشور این سیاست کرده است که مثال بارز آن

دهههای پیشین با به دست گرفتن سیاست خارجی توسط  در ترکیهقفقاز جنوبی است.  خارجی سیاست در ترکیه مهم 

 است ترکیه با مرز هم منطقهای قفقاز ژئوپلیتیک لحاظ ازحزب عدالت و توسعه، با تغیرات زیادی همراه بوده است. 

 دریای به را ترکیه که است ای منطقه قفقاز طرفی از  .باشد داشته سزایی به تأثیر ترکیه منافع در میتواند مرزی هم این و

 شوروی فروپاشی از پس آنکه ضمن . است مرکزی آسیای به ترکیه ورود راه منطقه این همچنین و میکند متصل خزر

 کنونی ترکیه .است شده تبدیل روسیه و ناتو میان دیگر طرف از و روسیه و ترکیه میان حائل منطقهای به منطقه این

 دریای در ترکیه زمینی، مرز بر عالوه و دربرمیگیرد را قفقاز غربی جنوب از و دارد مشترك مرز قفقاز با کیلومتر 3۹3

 الگوسازی و مدرنسازی فرآیند اینکه به توجه با ترکیه در (.13۹:۹۹9۹)افشردی، دارد آبی مشترك مرز قفقاز با نیز سیاه

 الگوسازی این .است داشته دنبال به کشور این برای خوبی نتایج خارجی جنبه از گرفته است، شکل که خوبی سیاسی

 نرم درتعرصه ق در و بسازد شتابان توسعه حال در و دمکراتیک کشوری عنوان به ترکیه از توانسته نحوی امروزه به

 .آورد فراهم نقاط سایر در خاورمیانه چه و قفقاز در چه کشور این برای را فراوانی فرهنگی، ظرفیتهای دیپلماسی و

                                                           
 داشجوی دکتری روابط بین الملل واحد شاهرود  . 1

 (مسئول نویسنده)گروه علوم سیاسی ،واحد آزادشهر،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر  . 2

 گروه علوم سیاسی ،واحد آزادشهر،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر  . 3

 گروه علوم سیاسی ،واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود . 4
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 که است طقهمن این برای کشورهای ترکی پیشرفت الگوی ارائه قفقاز، در ترکیه نرم قدرت مظاهر ترین اصلی از یکی

 مهوریج پیشرفت الگوی و رادیکال اسالم نفوذ الگوی از جلوگیری و منطقه در سیاسی نفوذ حوزه افزایش منظور به

 رکیهت ساالری مردم اغلو داود که است مهم ترکیه برای جایی تا این الگوسازی.  است شده ریزی طرح ایران اسالمی

ر د ساالری مردم و آزادی امنیت، بین توازن از و میداند کشورش فرهنگی دیپلماسی و نرم جنبه قدرت مهمترین را

 فعال نقشی بینالمللی عرصه در تا دهد می اجازه کشور یک به توازنی چنین ایجاد میگوید او. میکند یاد کشورش

 استفاده در میتوان را ترکیه نرم قدرت1۱ نمود بارزترین عمل عرصه در راستا این در کند Davutoglu, 2009.)ایفا

و  شکاری عطایی،) کرد مشاهده ماهوارهای شبکههای تجاری حتی فرهنگی، دولتی، غیر های انجمن از کشور این

 (۹۹۱۹: 44 همکاران،

 تربیش همکاری و جهت همگرایی در عاملی زبان آذری و زبان ترك اقوام میان زبانی و فرهنگی مشترك های زمینه   

 را کیهتر حزب این توسعه و عدالت حزب کار آمدن روی با.  است شده آذربایجان با بخصوص منطقه با ترکیه میان

 و انزب ترك های کشور میان روابط توسعه و همگرایی در و است معرفی کرده زبانان ترك برای رهبر یک عنوان به

تا  بالکان از زبان ترك میلیون 133 میان اتحاد حزب این شعار. است کرده شروع را فعالیت گستردهای زبان آذری

(. در این راستا این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که kilinc, 2001) است قفقاز و مرکزی آسیای

ابل ذکر امنیتی و فرهنگی در قفقاز جنوبی دارد؟ق-های ژئوپلتیک و ژئوکالچر ترکیه چه تأثیری بر اهداف سیاسی مولفه

ز جنوبی اهداف اژئوکالچر، توانسته در قفق و است که ترکیه باتوجه به اهمیت و جایگاه برجستهی  دو عنصر ژئوپلتیک

 امنیتی و فرهنگی خود را در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنبال کند. -سیاسی

 . نظری پژوهش۹

 این به هک نظریاتی از یکی. است شده ارائه مختلفی نظریات کشورها، میان در همکاری توسعه عوامل و علل تبیین در

 پی در ،است گرفته نشأت اروپایی جوامع تجربیات از اساسا که است ای منطقه همگرایی به نظر. پردازد می موضوع

 را آن از ریگی بهره توسعه حال در کشورهای از بسیاری اقتصادی، و فنی روابط توسعه و اروپایی کشورهای موفقیت

 مطلوبی طوحس به دستیابی که دریافتند کشورها عبارتی به. دادند قرار توجه مورد رشد برای استراتژی یک عنوان به

 المللی ینب منابع و امکانات از برخورداری زمینههای باید ناچار به و نیست ملی مقوله یک صرفا ملی رفاه و توسعه از

 جمله از ای منطقه و جهانی منابع و ها ظرفیت از استفاده جهت کار و ساز این تمهیدات چگونگی. کنند فراهم را

 این نتری مهم از همگرایی رسد می نظر به اساس این بر است، کشورها تمامی روی پیش که است مقوالتی مهمترین

 ندفرای این است، المللی بین های عرصه در هدف این به نیل جهت مفه بک کشورهای بین تمهیدات و کارها و ساز

 رد بخصوص امر این اما. کرد پیدا ظهور دوم جهانی جنگ از بعد بود، اقتصاد و تجارت زمینه در غالبا که ای منطقه

 وانت می را ای منطقه همگرایی بنابراین،. کرد پیدا خاصی شکل. جدید گرایی منطقه معروف موج با همراه ۹۱93 دهه

۹۹۹ 

جامعه
شناسی سیاسی ایران، سال سوم،شماره اول ،

 
بهار 

۹۹۱۱
 



 نیز غیره و یفرهنگ و امنیتی دیپلماسی، سیاسی، ابعاد پر اقتصادی همکاری بر عالوه که پنداشت بعدی چند فرایندی

 Lombaerde and)ماند باقی همگرایی پروژه مرکزی بعد اقتصادی همگرایی و تجارت وجود این با. دارد داللت

Van Langenhov, 2005: 3)الگویی متغیرهای همگرایی، حوزه برجسته اندیشمندان دو ، اشپیگل و . کانتوری 

 میدانند؛ زیر عوامل رامعلول کشورها همگرایی آنها.  اند نموده ارائه کشورهای همگرایی ارزیابی برای را چهارگانهای

 عامل(ب دارد، نقش آنها همبستگی عدم یا درهمبستگی سیاسی واحدهای اجتماعی ابعاد تشابه اجتماعی؛ عامل(الف

 نوع و میزان اقتصادی؛ عامل(ج است، دخیل آنها همگرایی بر کشورها وتجانس تشابه و سیاسی نظام نوع سیاسی؛

 و ورهایافتگی کش توسعه میزان سازمانی؛ عامل(د دارد، تاثیر آنها همگرایی در کشورها ذخایر و توزیع منابع و تولید

 بستگیهم:  اشپیگل، و کانتوری نگاه از عدم و همبستگی بر ای منطقه و بینالمللی سازمانهای در آنها مشارکت نوع

 خارجی و داخلی متغیرهای از تابعی همگرایی فرایند شکل گیری ( ۹9۹: ۹۹۱4 شکری، و اکبریان) است موثر آنها

 :از هستند عبارت متغیرها این عمده. میباشد یکدیگر بر آنها تاثیر تعامل و روند و تاثیرگذار

 ایدئولوژی، تاریخی، تجربه زبان، مانند اجتماعی و فرهنگی مشترك ویژگیهای ۹-

 .مشترك تمدن و قومیت نژاد، مذهب، و دین

 مجاورت استراتژیک، و ژئوپلیتیک الزامات جغرافیای، مرزهای)جغرافیایی 1-

 (.ترکیبی و غیرفیزیکی فیزیکی، مشابه عوامل جغرافیایی،

 تأثیرات تحت ای منطقه بوم زیست در اعضا مشترك امنیتی درك) امنیتی ۹-

 (.زیست بومی محیطی تهدیدهای

 (.فرامنطقه ای سازمانهای و دولتها مداخله)ازیست بومی فر مداخله گر نظام 4-

 (.متقابل سرمایه گذاریهای و تجارت کشورها، اقتصاد بودن مکمل نظیر)اقتصادی 4-

 ( ۹94-۹94 ۹۹۱ شکری، و اکبریان)  (سیاسی نظام تشابه)سیاسی 3-

معـادالت ابرقـدرت و قـدرت هـای بزرگ جهانی، تالش زیادی ترکیه با درك جایگاه منطقه قفقـازجنو بی در      

زارها اب را در نفوذ بلند مدت در ایـن منطقـه بـا اسـتفاده از ابزارهـا و عوامل مختلف نموده است که از مهمترین این

رك در تبرای تـأثیر گـذار ی مؤلفـه اقتصـادی ، سیاسی وفرهنگی است. مولفه ی اقتصادی شامل نفوذ شرکت های 

منطقه جهـت فروش کاال های ترك و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی موجود بـرای رسـیدن بـه قـدرت برتـر اقتصـادی 

وجود های م ترك از ظرفیت درمنطقـه و مؤلفـه هـای سیاسـی و فرهنگـی شـامل بهـره بـرداری ابـزاری سیاستمداران
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)خلیلی، های گروهی میباشد های گردشگری و رسانه مراکـز علمـی ، جاذبه های هویـت ، زبـان ، نـژاد ، در زمینه

امنیتی، فرهنگی و اقتصادی قدرت -(. از این رو به جهت اهمیت موضوعی  در ادامه به تأثیرات  سیاسی۹۹۱3: 13

 ژئوپلتیک و ژئوکالچر ترکیه در قفقاز جنوبی پرداخته خواهد شد.

 قفقاز جنوبی . اهداف سیاسی و امنیتی ترکیه در1

 مهم واقع در است کشور این امنیتتی – سیاسی های نگرانی به مربوط جنوبی قفقاز کشورهای به ترکیه توجه عمده   

 این رد است منطقه در امنیت و صلح تداوم و حفظ جنوبی قفقاز در خود همسایه کشورهای در ترکیه اولویت ترین

 - سیاسی طرواب برقراری با جنوبی قفقاز در ذینفع و ای منطقه بازیگران بادیگر رقابت در است صدد در ترکیه میان

 برخورد ای قهمنط مسائل با باال موضع از امنیتی قراردادهای انعقاد و کشورها این با غیردولتی فعالیتهای و دیپلماتیک

 بر عالوه ترکیه. شود قائل منطقه این برای زیادی اهمیت کشور این شده باعث جنوبی قفقاز با ترکیه کند. مجاورت

 در اردد مشترك آبی مرز گرجستان با هم سیاه دریای در جنوبی، قفقاز کشورهای با خاکی مرز کیلومتر 3۹3 داشتن

 آذربایجان صبخصو قفقاز است آن به دسترسی برای راهی گرجستان و قفقاز کلید عنوان به آذربایجان ترکیه، دیدگاه

 باز و فقازق کوههای از عبور ترکیه کلی هدف است بوده ترکیه خارجی سیاست در بزرگ ترکستان برای راهی همیشه

 چنین را موضوع این برخی(  colak,2014:41) است بوده مرکزی آسیای به دسترستی جهت مطمئن راهی کردن

 می نظر به البته(. 13۱: ۹۹9۹ ، افشردی) شود چیره ژئواستراتژی بر میخواهد ترکیسم پان ژئوپلتیک که میکردند تفسیر

 رفاه حزب مانند گرا اسالم احزابی آمدن کار روی با چون ندارد؛ خاصی ایدئولوژی به ربطی دادن، اهمیت این رسد،

 قفقاز اهمیت از ولی شده کمرنگ گرایی و ملی "چین دیوار تا آدریاتیک از " استراتژی توسعه، و عدالت بخصوص و

 کشورهای به سکوالریزم الگوی ارائه جهت کشور این تالش ترکیه تأثیرگذاری مهم جنبه کلی طور به است نشده کاسته

 اعتماد هک حدی تا گذارده، آذربایجان در شدیدتر نحو به و گرجستان بر ای مالحظه قابل تأثیر که بوده است مزبور

 اعمال با واندت می ترکیه برمیآید ترکیه جدید استراتژی نظرات از آنچه است کرده جلب گفت میتوان نوعی به را آنان

 (.۹41:۹۹۱۹، اوغلو داود) شود جهانی استراتژیک نقش یک دارای مناطقی چنین در نفوذ

 همترینم عنوان به را خود غرب حمایت از استفاده با که است بوده آن بر شوروی فروپاشی از پس ترکیه سیاست   

 و آذربایجان گرجستتان، کشور سه همچنین(. 17۹:  ۹۹9۹، افشردی) بقبوالند کشتورها این به قفقاز حوزه اتصال راه

 کته اند اختهس نهایی را ای منطقه امنیت مورد در جانبه سه موافقتنامه یک تروریسم، علیه آمریکا مبارزه سایه در ترکیه

 به میتوان راستا، این در(. 177: ۹۹91 آلیکر،.)کرد خواهد تقویت را دیگر کشور دو با ترکیه افزون روز روابط نظامی

 تصادی،اق مشترك منافع چارچوب در غیره و تراستکا سیاه، دریای همکاری سازمان نظیر ای منطقه سازمانهای تشکیل

 از جدید اتحادی گیری شکل با است آن دنبال به ترکیه واقع، در (.۱3:۹۹۱۹صولت،) کرد اشاره امنیتی و سیاسی

 قفقاز زةدرحو ذینفع و اصلی بازیگران میان قدرت موازنه آن اصلی هدف که کند ایجاد امنیتی محوری منطقه، بازیگران
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 نداشته فقازق در روسیه و ایران نفوذ و نقش افزایش به نسبت تمایلی وجه هیچ به ترکیه است روسیه و ایران جمله از

 با تقابل رد تفلیس -باکو -آنکارا محور رو این از میکند خودتفسیر امنیتی و اقتصادی منافع با تعارض در را آن و

 ستقاللا ابتدای است.از قفقاز منطقه در قوا توازن حفظ نیز اصلی هدف و گیرد می شکل ایروان -تهران -مسکو محور

 :داد نظرقرار مد منطقه این در ترکیه برای را زیر گانه سه اهداف میتوان جنوبی قفقاز کشورهای

 منطقه زبان ركت کشورهای با اقتصادی مناسبات قفقازگسترش به ترکی ناسیونالیسم نفوذ توسعه و گسترش-۹   

 نستانترکم آذربایجان، کشورهای گاز و نفت انتقال زمیته در بویژه سودآور اقتصادی های  درطرح مشتارکت ازطرق

 و ستانگرج و آذربایجان ازطریق میتوانند اما ندارند، قرار قفقاز در آنکته وجود تا اخیر کشور دو این که قزاقستان و

 شوند؛ متصل ترکیه به آینده در ارمنستان ازطریق اند کرده ریزی برنامه که طور آن یا

 با همکاری ارکن در ایران و روسیه با رقابت زمینه اتن در و انرژی غنی منابع به دستیابی طریق ترکیه انرژی تامین-1

 (.۹۹4:۹۹۱3دارد)بزرگمهری و طباطبائی، قرار ترکیه کار دستور در اروپا اتحادیه و آمریکا

 خصصانمت و راهبردشناسان و بوده شده ی فراموش ا منطقه شوروی اتحاد تاقبل از فروپاشی جنوبی قفقاز منطقه   

 یزن امریکا متحده ایاالت. کردند می قلمداد شوروری اتحاد داخلی های سرزمین عنوان به را منطقه این ژئوپلتیک،

 چون یکشورهای وضعیت، دراین کند کنترل را پهناور قدرت این جهانی، و ای منطقه ترتیبات وسیله به داشت سعی

 اما(  Aydin 2000). داشتند بسیار اهمیت سیاست این در مرزی های پایگاه عنوان به پاکستان و ترکیه ، ایران

 دو ینب مرزهای در قطبی دو نظم در که کشورهایی و داد تغییر کلی طور به را وضعیت این شوروی اتحاد فروپاشی

 و خارجی سیاستگذاران که شد موجب امر این. شدند روبررو جدید ژئوپلیتک موقعیت با داشتند، جای قدرت

 خاذات الملل بین نظام و منطقه محیط در تغییرات این با مواجهه در جدید های سیاست کشورها این راهبردشناسان

 در زبان ركت کشورها از ای اتحادیه ایجاد درفکر شوروی اتحاد فروپاش با که بود کشورها این از یک نیز ترکیه. کنند

 های چالش ترکیه، برای های فرصت ایجاد با همزمان شوروی اتحاد فروپاش اما.  برآمد قفقاز و مرکزی آسیای منطقه

 کشورهای آمدن وجود به موجب زیرا(  Sandrin, 2009:3) آورد وجود به کشور این برای نیز امنیتی و اقتصادی

 که کالتمش این. بودند مواجه نیز هویتی مشکالت با سیاسی، و اقتصادی مشکالت بر عالوه که شد قفقاز منطقه در

جنوبی(  تیااوس و ،آبخازیا باغ فعال)قره بحران سه با را منطقه این بروزکرد، قومی طلبی تجزیه و قومی بحران شکل به

 (.Aliriza.2008) ساخت درگیر دیگر متعدد خاموش بحرانهای و

 بود واراست همکاری اصل مبنا بر کشورها، این در خود نفود توسعه همچنین و ها بحران این برابر در ترکیه سیاست

 پایه رب را خود محوررفعالیت ترکیه ای، ورامنطقه سطح در. شد می پیگیری ای ورامنطقه و ای منطقه سطح دو در که
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 تسیاس اولویت در منطقه در آمریکا متحد ایاالت و ناتو با همکار اساس، این بر که بود نهاده بنا غرب با همکاری

  Ziyadov & Suleymanov , 2003قرارداشت) کشور این قفقازی

 و داد ارقر آذربایجان جمهوری با روابط گسترش را خود قفقاز سیاست اولویت کشور این نیز ی ا منطقه سطح در   

 و سیاست این راستا در ترکیه.  دهد ارتقا راهبردی همکاریهای سطح به کشور این با را خود همکاری داشت سعی

 را ودخ روابط سطح ناچار به ی، مرکز آسیای زبان ترك کشورهای همچنین و آذربایجان جمهوری به دستیابی جهت

 .بود کشور این با قومی عالیق و پیوندها دارای که داد افزایش نیز گرجستان با

 یک از یهروس و ترکیه بین برخوردهایی و ها تعارض به منجر جنوبی قفقاز منطقه در ترکیه گرایی غرب سیاست   

 نگامه در آذربایجان جمهوری از ترکیه قاطع حمایت نیز منطقهای سطح در. میشد دیگر سوی از ترکیه و ایران و سو

 با هک شد ارمنستان و ترکیه روابط شدن تیره آذربایجان، موجب جمهروری و ارمنستان بین جنگ و باغ قره بحران

 به رکیهت شد موجب غرب بر تمرکز اساس، بر ترکیه مستقل گیری جهت. داشتند نیز تاریخی اختالفات یکدیگر

 قابلم در آمریکا، ویژه به و ناتو حمایت با همچنین و گرجستان و آذربایجان جمهوری با همراه مستقیم غیر صورت

 ترکیه خارجی سیاست در ، 1331 سال در توسعه و عدالت حزب پیروز با .بگیرد قرار ارمنستان و روسیه ایران، محور

 کردند عیس ترکیه جدید دولتمردان که برود ایرن تغییر ترین اساسی. گرفت صورت اساسی تحول قفقاز منطقه در

 ویکردر این در. دهند تغییر ای امنطقه فر و ای منطقه سطح دو در گرایی چندجانبه رویکرد به خودرا پیشین رویکرد

 رد آمریکا و ناتو ی ها سیاست راستای در حرکت و غرب محور بر تأکید جای به است کرده سعی ترکیه جدید،

 ( Ibid,: 6)سازد تر متنوع منطقه در را خود سیاسی های شریک منطقه،

 ودیحد تا و روسیه اروپا، اتحادیه با همکاری کرد تالش خود قفقاز سیاست کردن متنوع جهت در ترکیه دولت   

 ار خود روابط گام، دهد. دراولین توسعه اروپا انرژی امنیت تأمین همچنین و جنوب قفقاز بحرانهای حل در را ایران

 همواره روسیه و ترکیه تاریخ، طول در (Bishku, 2009). داد ارتقا سیاسی و نظامی اقتصادی، ابعاد در روسیه با

 هرشدهظا سیاه دریای و قفقاز و مرکزی بالکان،آسیای در ا منطقه ضوعات مو در رقابت این و بودند یکدیگر رقیب

 با روسیه و ترکیه روابط بهبود.  شد تقویت ناتو در ترکیه عضویت و سرد جنگ آغاز با ، تاریخی رقابت این. است

 با رابطه این به همواره روسیه ناتو، در ترکیه عضویت علت به اما شد، آغاز کشور دو بین ۹۱94 سال گازی قررارداد

 وسیه،ر نزدیک خارج مناطق در محورترکیه -غرب های سیاست به توجه با نیز سرد جنگ پایان. کرد می نگاه تردید

 تغییر و توسعه و عدالت حزب پیروزی با اما( Ozertem, 2010.) نگذاشت طرف دو روابط بهبود برر تأثیرمثبت

 همراه ای مدهع تغیییرات با روابط این همسایگان، با مشکالت برداشتن میان از و گرایی چندجانبه به ترکیه رویکرد

 مناطق در امنیتی های همکار همچنین و دوجانبه سیاسی و نظامی اقتصادی، ی ها همکاری توسعه موجب که بود

 توان یم ایه منطقه امنیت حوزه قفقازدر منطقه در را ها همکار این ترین شد.عمده جنوبی قفقاز منطقه مانند پیرامونی
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 آبخازستان، اوستیاجنوبی، باغ، قره ای منطقه های بحران آمیز مسالمت حل در کشور دو همراهی و همکاری. دید

 حل به ای منطقه رویکرد که ترکیه،1+۹ طرح همچنین و ارمنستان و ترکیه نزدیکی فرایند در همراهی روسیه و آجاریا

 (.Torbakov, 2008) همکاریهاست این از هایی نمونه داشت، قفقازجنوبی در بحران

 ینا که دهد افزایش جنوب قفقاز منطقه در را اروپا اتحادیه با خود همکاری میزان کرد سعی بعدی گام در ترکیه   

 راهبرد گیری شکل با همزمان. بود متمرکز منطقه این قدیمی های بحران حول و انرژی امنیت محور دو حول امر

 خود عضویت درون تسریع با نیز ترکیه قفقازجنوبی، ویژه به و شرق های همسایه به اروپانسبت اتحادیه در تر منسجم

 رابرایاالتب در عمل استقالل افزایش با کرد سعی خود ای منطقه همکاران به بخشیدن تنوع همچنین و اروپا اتحادیه در

 انرژی حوزه در (Schulz &Devrim, 2009)بپردازد امنیتی مسائل در اروپا با بیشتر همکاری به آمریکا، متحد

 قالانت لوله خط طریق از اروپا، بازارهای به خزر دریای از انرژی انتقال خطوط احداث در فعال نقش ایفای با ترکیه

 سرعت اروپا با خود همکاری به ارزروم، - تفلیس – باکو گاز انتقال لوله خط همچنین و جیحان- تفلیس – باکو نفت

 روهگ این با همکاری مینسک، گروه کار کم از انتقاد وجود با ترکیه امنیتی، حوزه در (.Szymański,2009بخشید)

 حادیهات سیاه دریای ی همکار نیزبرنامه و اروپا همسایگی سیاست درچهارچوب تا داد افزایش باغ قره بحران حل در را

 اروپایی های اقدام با همکاری به بود، شده تدوین اروپا توسط ای منطقه اقتصادی همکاری و امنیت توسعه با که اروپا

 Devrim..) کرد اروپاحمایت در منطقه این امنیت و سیاسی نظام، های ساختار بیشتر هرچه ادغام از و همچنین بپردازد

2009.) 

 ته،گذش در. است شده تعریف امنیت مسائل حوزه در عموما نیز قفقاز منطقه در ناتو و آمریکا با ترکیه همکاری   

 وحسط در و داد می شکل اسرائیل – آمریکا محور ر بر تکیه با راعمدتا منطقه این در خود خارجی سیاست ترکیه

 یسع اسرائیل،  از دوری بر عالوه جدید، نگرش اما. داشت همکاری کشور دو این با منطقه در جاسوسی و اطالعاتی

 ترکیه اقدام ار،رفت این نمونه.  نباشد هم آمریکا منافع با تعارض در البته که کند ارائه ازخود تری مستقل رفتار کند می

 همراه به ترکیه و روسیه)1+۹ ترکیب کشور این آن در که بود جنوبی قفقاز در وامنیت صلح با همکاری طرح ارائه در

 هب امر این اما. نمود اشارهای آمریکا نقش به و کرد مطرح را) ارمنستان و آذربایجان جمهوری گرجستان، کشور سه

 آمریکا عمناف با همسو ترکیه اقدام این زیرا کرد، خواهد تهدید در منطقه را آمریکا منافع اقدام چنین که نیست معنا این

 (.Larrabee, 2010) است روسیه برابر در کشورها این استقالل از حمایت آن هدف که بود

 که ایمحدودیته علت به دهد. البته افزایش نیز را ایران با خود تعامل دارد سعی جدید دوره در ترکیه این، بر عالوه   

 همکاری قفقاز، در ترکیه و ایران بین سنتی رقابت نوعی وجود همچنین و دارد وجود ایران مورد در غرب سوی از

 که مواردی در ترکیه این، وجود (با Aras,2001) است گرفته صورت منطقه این در ترکیه و ایران بین کمتری

 هب هرچند  را امر این است. نمونه پرداخته کشور این با همکاری به دارد، باالتری عمل توان ایران کند می احساس،
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 هشکا برای مکند سعی ترکیه.  دید توان می ایران طریق از ارمنستان با رابطه برقراری در صورت غیرمحسوس،

 نچهآ حال درهر. ببرد پیش ایران مانند کشورهایی طریق از را ارمنستان با خود روابط سازی روندعادی ها، حساسیت

 قفقازجنوبی همنطق در نفوذ ی برا را خود بین ترکیه رقابت و ایران که است نکته این به رسد،توجه می نظرر به ضروری

 .دهند می ادامه مشترك در منافع همکاری نوعی با همراه ،

 روپاشیف از پس دوران در ترکیه که است توجه قابل نکته این همسایه، باکشورهای ترکیه سیاسی روابط مورد در   

 زیادی حد تا مورد دراین و دهد قررار آذربایجان جمهوری جنوبی، قفقاز در را خود توجه مرکز کرد سعی شوروی

 علت به هترکی ورزد. البته غفلت منطقه دیگر بعضی کشورهای به توجه از شد باعث تمرکز ایرن اما کرد. عمل موفق

 کشورها التدخ از مستقل را مسیر این گرجستان که بود مسیری نیازمند آذربایجان، جمهوری به مستقیم دسترسی عدم

 گرجستان با خود روابط به نسبت شدترکیه باعث امر این. کرد می تأمین روسیه، و ایران یعنی منطقه، در ترکیه رقیب

 که بود دهش سبب جنوبی قفقاز منطقه به نسبت ترکیه امنیت و رویکردراهبرد حال هر به اما. کند عمل تر فعال نیز

 تبدیل ستقلم هدفی به خود گرجستان منطقه، به توسعه و حزب عدالت نگاه نباشد. در فعال غیرسیاسی ابعاد در ترکیه

 نگاه در رسد می نظر به (.Efegil, 2008است) داده افزایش روز به روز کشور این با را روابط خود ترکیه و شده

 عملگرای نگاه .است شده تبدیل آمیز تناقض مسئله یک به ارمنستان ضوع مو قفقاز، منطقه به ترکیه گرای چندجانبه

 از اما دهد. می قررار کار دستور در را مرزها بازگشای و کشور ایرن با روابط سازی ارمنستان، عادی مسئله به ترکیه

 نینچ که گیرد می قرار باورترکیه ملت احزاب و گروهها و آذری های گروه تالش با تقابل در نگاه این دیگر، سوی

 .میکنند تصور ترك ملت به خیانت نوعی را اقدامی

 با عااد این. است امرتأثیرگذار این در عثمانی امپراتور زمان در ارامنه عام قتل بر مبنی ارمنستان ادعای همچنین،   

 صورت ترکیه سرزمینهای مورد در ارمنیان مرزی ادعاهای با پذیرش مساوی را آن پذیرش که شده مواجه ترکیه مخالفت

 ینا رسمی مسئوالن و نگرد می حساسیت با ضوع این مو به نیز آذربایجان جمهوری دولت این، بر میکند. عالوه

 ازگ صادرات قرارداد تمدید در برترکیه فشار اعمال برای و کرده اعالم روند این از را خود نارضایتی بارها کشور،

که  هدد می نشان مسئله این به اند.توجه کرده اتخاذ تندتری ضع موا ترکیه، طریق از اروپا به و کشور این به خود

 دست ودب خواهد ملزم ارمنستان با خود روابط بهبود روند در ، جنوبی قفقاز در روابط زیاد شکنندگی علت به ترکیه

 شده ببس عامل این. بود نخواهد ترکیه عملگرای دولتمردان انتظار مطابق صورت هر در آن نتایج که بزند انتخابی بره

 اجرای مسیر در گامی زوریخ، در کشور دو بین روابط سازی عادی نامه تفاهم امضا از سال سه حدود گذشت از بعد

 سنتی وابطر در بخشی تحکیم ضمن است کرده سعی متقابل روندی در ترکیه دیگر، سوی از. نشود برداشته آن شدن

 راهبردی های همکاری عالی شورای ایجاد ، آن نمونه که سازد نهادینه را روند این ممکن حد تا های، آذری با خود

 دیدارهای و سیاسی روابط میزان بر است کرده سعی نیزترکیه گرجستان مورد در است ترکیه و جمهوری آذربایجان بین
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 ینا امنیتی چالشهای همچنین و جداییطلبی بحرانهای حل در را خود همکاریهای و بیفزاید کشور دو رسمی مقامات

 (.44:۹۹۱3دهد)عطایی و دیگران  توسعه کشور

  جنوبی قفقاز در وقدرت نرم ترکیه  .اهداف فرهنگی۹

 بازی اما د،دار نظر در نیز را منطقه در خود فرهنگی امنیتی، نقشی – سیاسی و اقتصادی های عالوه بر برنامه ترکیه   

 (.Ismayilov, 2010: 52. )دارد قرار اهمیت از دوم درجۀ در امنیتی و اقتصادی مسائل با مقایسه در آنکارا فرهنگی

 نامبرده میشود ترکیه در این راه با تعریف ازاین مولفهها تحت عنوان فرصتهای فرهنگی ترکیه جهت نفوذ در منطقه

تاریخی، زبانی، قومی بین خود و مردم این منطقـه از ابزار فرهنگـی بـرا ی حضـور پایـدار و عمیق استفاده اشـتراکات 

هـا درصـددند تـا از اینطریـق بتوانند به آرامی و بدون هزینه زیاد، سایر  کرده است تا به اهداف خود دست یابد. ترك

ورهای منطقه قفقازجنوبی هر کدام دارای خصوصیاتی خاص کش د.رقبای قدرتمند خود را از میدان بیـرون نماینـ

ستند که این ویژگیهـا بعضاً عامل جاذبه و درمواردی هـم عامـل دافعـه در قبـال سیاسـت هـای فرهنگـی ترکیـه هُ

 همیباشند جمهوری آذربایجان با توجه به نژاد، زبان، دین و هویت نسبتاً مشترك با ترکیـه، برای کسب هویت خود ب

ملت مستقل تکیه فراوانی به فرهنـگ ترکـی دارد و برای رسیدن به این هدف، تمایل زیادی به  -عنوان یک دولت

نزدیـک بـا کشـور ترکیـه دارد. گرجستان و ترکیه دارای اشتراکات زیادی در سیاست نزدیکی به غـرب  برقراری رابطه

در گرجستان  (133۹ت. بعـد از انقـالب گـل ر ز)سـال دو کشور کمک نموده اس هسـتند کـه به گرمتر شدن روابط

ه وضعیت ب غربگرا در آن کشور، شاهد استحکام بیشترروابط گرجسـتان و ترکیه هستیم. با توجه کارآمدن دولت و روی

درگرجستان وبحرانهای هویتی و قومی آن، گرجیها خواهان نزدیکی به ترکیه سکوالر میباشندجمهوری  پیشآمده

هویت خاص خود را داراست، از عناصر فرهنگیسازنده مهم هویـت  در منطقـه قفقـاز جنوبی فرهنگ و ارمنستان

اعتقاد به ظلم تاریخی است که بدانها شده است.  ناستراتژی جدید ترکیه در قفقاز پس از به قدرت رسید 13ارمنـی

نگه میدارد و از آن جمله واقعه نسـل  کند ومیان ارامنه حفظ می کـه هویت را درت این اعتقاد بـه تـاریخ چیـز ی اس

توسط دولت عثمانی است. اهمیت این واقعه به دلیل مرگ هـزاران نفـر از ارامنه است  ۹۱۹4کشـی ارامنـه درآوریل 

قدام ا هر ساله به یاد قربانیان این حادثه، توسـط کلیسـای ارمنـی راهپیمـایی یـا تجمع اعتراض آمیز در محکومیت که

 (۹۹۱3: ۹4)خلیلی،  شـود عثمانی برگـزار مـی دولت

 و لتعدا حزب اسـت، رهبران کشور آن داخلی سیاست از برساخته کشور اینکه سیاست خارجی یک به باتوجه   

 اتخاذ با و داده پایان کشور در سیاست خارجی این کمالیـستهـا گرایانه جانبه یک سیاست به اخیر یک دهه در توسعه

 شرق و غرب در کشورها تمامی با تعامل سازنده دنبال به قـدرت نرم از اسـتفاده بـا چندوجهی سیاست یک

 شـده ترکیـه داخـل در جدیـدی هویـت و اجتمـاعی هنجارهـای موجب که و فرهنگی سیاسـی ـایه هـستند.مؤلفـه

(. ۹۹1:۹۹۱4اسـت)گودرزی و معبودی نژاد،  ساخته دگرگون کامال را کشور سیاست خارجی این گیری اسـت، جهت
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 آسیای منطقه در ایدئولوژی کمونیست شکست عالئم بروز با همزمان سعی کرد ۱3 دهه ابتدایی ی ساله از ترکیه

 زیادی سعی راستا این در. دهد نشان مدرن و دموکراتیک غربگرا کشور یک نماد عنوان به را قفقاز،خود و مرکزی

 . نمود ترکی مشترك زبان ایجاد و کشورهای ترکزبان اتحادیه ایجاد برای

 کار روی بود. از زمان التین سیرلیک به الفبای تغییر و ترکی زبان مدارس آموزش ایجاد روند، این ابتدایی های گام   

 زشهایار با توانایی سازگاری که مسلمان کشور یک عنوان رابه خود میکند سعی ترکیه توسعه، و حزب عدالت آمدن

 در فروپاشی شوروی زمان از که مذهبی ازجریانهای کرده سعی لذا. دهد نشان دارد را ساالری لیبرال مردم و غربی

اهده مش قابل نورچی جنبش از ترکیه های دولت حمایت در امر این نمونه. کند فعالیت میکردند، حمایت آذربایجان

حزب  (.4۹:۹۹۱۹است. )عطایی ودیگران، ه زد رقم اقتصاد درحوزه کشور این در را خود موفقیت عمده و آورد .است

رهبـران ترکیـه تـالش کردهاند تا فقط به داخل ترکیه محدود  1331نـوامبر  ۹در با کسب قدرت  عدالت و توسـعه

ـود عنوان یک بازیگر اصلی ظاهر ش کـه ترکیـه بایـد در تحوالت منطقه ای بهنشوند ، بلکه همواره تاکید کـرده انـد 

ی نرم از دو طریـق درصـدد تأثیرگـذار و بـه جـای انتظـار، ابتکـار عمـل را در دست گیرد. ترکیه با استفاده از قدرت

قاز ـات سیاسی در منطقه قفو نفـوذ در قفقاز است؛ نخست، اینکه از طریق میـانجیگری و برقـراری صـلح در منازع

و مشارکت در ائـتالف هـا و سـازمان هـای منطقـه ای و دیگر اینکه با الگوسازی در سطح ملی تالش می کند الگو 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد نظر خود را به سایر کشورهای منطقه منتقـل سـازد . داوود اوغلـو وزیـر خارجـه 

صرار ا عنوان یـک الگـو بـرای تمـامی کـشورها ایـن منطقه ه در منطقه قفقاز بهترکیـه درخـصوص جایگاه ترکی

هـا ی پیرامـون خـود نیـست، مـا  ترکیه رقیب هیچ کشوری در منطقه(:»۹۹۱۹: ۹43دارد)گودرزی و معبودی نژاد، 

ایی عامل تنه خـودش به در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه بهدنبال ایجاد موازنه با هیچ کشوری نیستیم، ترکیـه

 (. 9۱:  13۹1سعید محفوض، )«بخش در منطقه پیرامون خود است ثبات

 رد ترك جمهوری شوروی،پنج اتحاد فورپاشی از بعد بود؛ اما جهان در ترك دولت تنها ترکیه ۹۱۱۹ سال از قبل   

 آن با ابطهر برقرای دنبال به ترکی فرهنگ و زبان عامل بر تکیه با همواره ترکیه گرفت شکل قفقاز و مرکزی آسیای

 دیدج خارجی سیاست. است قفقاز مسیر ,مرکزی آسیایی در ترك جمهوری چهار به رسیدن راه. است بوده کشورها

 یگرای ترك ادعاهای اساس بر نه نفوذش که بفهماند منطقه کشورهای به تا است تالش در توسعه و عدالت حزب

 سیاست حاشیۀ در همچنان اما( Marketos, 2009: 104. ) است شده بنا مشترك سرنوشت و هویت اساس بر بلکه

 که رهنگیف ذهنیت این با ،ترکیه انتقادی ژئوپلتیک متفاوت نگاه براساس.  دارد وجود گرایی ، ترك ترکیه خارجی

 اشدتركب داشته نفوذ قفقاز و مرکزی آسیای کشورهای در که خواهد می است منطقه زبان ترك کشورهای بزرگتر برادر

 :Hajiyousefi, 2005) .دانند می خود پدری سرزمین به بازگشت نوعی به را قفقاز و مرکزی آسیای حضوردر ها

 یخارج سیاست دلیل همین به دارد متکثر هویتی های شاخص ایران مانند نیز ترکیه ، اوغلو داوود نظر از ((.113
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 مطلوبیت ازیس حداکثر پی در ترکیه خارجی سیاست جدید رویکرد کند تنظیم متنوع هویت این اساس بر باید را خود

 ردسالگ یکصدمین در که دارد نظر در آنکارا است نرم قدرت از استفاده با جهان و منطقه در هویتی و تاریخی های

 :Davutoglu, 2008)کند بازی اساسی نقش ای منطقه سیستمهای خرده در 13۹۹ یعنی ترکیه جمهوری تأسیس

77) . 

 آذربایجان جمهوری دهند؛ اما نمی نشان چندانی تمایل گرایانه ترك های سیاست به مرکزی آسیای کشورهای   

 همراه هب را مسکو نگرانی ترکیه ایازسوی گرایانه ملی هدفهای چنین است بوده همواره ترکیه برنامههای این با همواره

، ایران ساکن آذری جمعیت به توجه . با دارند ذهن در را ترکها و تاتارها کهن سلطۀ کابوس همیشه روسها دارد؛زیرا

 استسی ایران برابر در توسعه، آنکارا و عدالت حزب کارآمدن روی با البته نیست تهران خوشایند ها سیاست این

 ,Cagaptay)مینگرد شیعی ایران به تردید دیدة با همچنان آنکارا مذهبی از بعد است؛ اما گرفته کار به معتدلتری

 به رانای نفوذ با مقابله برای آنکارا میگیرد نظر در همواره خود خارجی سیاست محاسبات در را مسئله و این( 2009

 رد لیبرالیسم و اسالم زیستی هم از نمونهای که است برآمده آذربایجان جمهوری در خود مذهبی مدل ترویج فکر

.  است شده همراه بیشتری موفقیت با آذربایجان دولت بودن جدا دین به توجه با مدل این. است مشترك چارچوبی

 جمهوری در مذهبی ادبیات ترویج به گولن فتحاهلل آن دررأس و نورچی گروه ترك، همچون دولتی غیر انجمنهای

 رهنگیف های برنامه و دولتی غیر خیریه، سازمانهای مؤسسات از گسترده ای شبکه که آنجا پردازند؛ تا می آذربایجان

 اخبار، ماهواره، پخش ارسال مانند برنامهها از ای گسترده حجم نیز دولتی سطح اند. در داده قرار کار دستور در را

 سیاسی سائلم تبع به .است شده اجرا ترکیه سبک به التین خط رواج و ها مدرسه ترکی،تأسیس زبان به کتاب ارسال

 ارتباط هک میداند را سدی ارمنستان و است دشمنی روی از نیز فرهنگی حوزة در ارمنستان به ترکیه نگرش امنیتی، –

 (.113:۹۹۱4میکند)ارجمندی و فالحی، قطع هم را با ترکها پیوستۀ فرهنگی قومی

 و مرکزی آسیا منطقه در ایدئولوژی کمونیست شکست عالئم بروز با همزمان سعی کرد ۱3 دهه ابتدای از ترکیه   

 برای زیادی سعی راستا این در.  دهد نشان مدرن و گرا غرب دموکراتیرك کشور یک نماد عنوان به را قفقاز،خود

 موزشآ مدارس، ایجاد روند، این ابتدایی های گام. نمود ترکی مشترك زبان ایجاد و زبان ترك کشورهای اتحادیه ایجاد

 مهورغربج رئیس کارآمدن روی با آذربایجان جمهوری در اقدامات این. بود التین به سیرلیک الفبا تغییر و ترك زبان

 جمهوری در ای ترکیه های ورسانه مذهبی گروههای و شد اجرا سرعت بیگ، به ایلچی ابوالفضل گرا، ترك و گرا

 خود از رکیهت که ای چهره ترکیه، گرای ترك و ناسیونالیست نظامیان حاکمیت دوره پرداختند. در فعالیت به آذربایجان

 در ترك زبان به شبکههایی ایجاد به ترکیه راستا، بود. دراین پیشرفته و سکوالر کشور یک داد، چهره می نمایش

 ینهمچن و غیرمذهبی و سکوالر گوناگون،رویکردی های فیلم و ها برنامه با که کرد اقدام جنوبی قفقاز کشورهای

 عیس ترکیه توسعه، و عدالت حزب آمدن کار روی زمان از اما. گذاشتند می نمایش به را ترکیه از پیشرفته ظاهری
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 شانن دارد را لیبرال ساالری مردم و غرب ارزشهای با سازگاری توانایی که مسلمان کشور یک عنوان به را خود میکند

 .کند کردندحمایت می فعالیت آذربایجان در شوروی فروپاشی زمان از که مذهبی ازجریانهای کرده سعی لذا. دهد

 (.44:۹۹۱۹مشاهدهاست)عطایی و دیگران ، قابل نورچی جنبش از ترکیه دولت های حمایت در امر این نمونه

 دست به نرم قدرت لحاظ از محکمی پایگاه گرجستان در نتوانسته ترکیه آذربایجان، جمهوری در موفقیت برخالف   

 برای را تالشهایی وجود، ترکیه این با. است زده رقم اقتصاد درحوزه کشور این در را خود موفقیت عمده و آورد

 حنفی است .مساجد نفوذ دارای آنها مذهبی نهادهای بیندر  و داده انجام گرجستان ها باآذربایجانی ارتباط ایجاد

 یا،آجار خودمختار درجمهوری.  است ترکیه نفوذ های محل از گرجستان مسقطیهای بین در و مناطق این نیزدر مذهب

 که خانوادههای آبخازی وجود. است برخروردار خوبی نفوذ از قوی البی گروههای وجود و مرزی علت هم به ترکیه

 زیاد نفوذ بخازهاآ بین در ترکیه شده هستند، سبب ترکیه معروف تجار از آنها بیشتر کنندو می زندگی مصر و ترکیه در

 با ارامنه تاریخی تنشهای که داشت توجه باید ارمنستان، با رابطه در اما(. Joshua project 2009)باشد داشته

 شده سبب آذربایجان، ازجمهوری ترکیه حمایت همچنین و ترکیه نسبت به ارامنه ارضی ادعاهای منطقه، این ترکهادر

 توسعه و تعدال مسئله،دولت این بهبود برای. کنند تصور خود تاریخی دشمنان از یکی عنوان به را ارامنه، ترکیه است

 لماسیدیپ به دادن شکل در سعی کشور، دو مرزها بازگشای برای رسمی سطح در سیاسی فعالیتهای انجام با همزمان

 به. ایدنم تعدیل یکدیگر به نسبت را طرف دو عموم افکار ذهنیت طریق این از تا دارد قرا دو بین دانشگاهی و مردم

 ور،کش دو مردمی و غیردولتی نهادها ارمنستان، و ترکیه روابط سازی عادی پروتکل امضای سالگرد در مثال، عنوان

 تالش جامعه دو نزدیک آشنایی و ارتباط برقراری برای و داده ادامهخود  مذاکرات به«  آنی دیالوگ»  عنوان تحت

 ائلیمس نشست، این در. کردند برگزار را مشترك نشست این ایروان در ارمنستان و ترکیه مدنی انجمن ۹73. کردند

 و گروهی رسانههای ساالری، مردم و بشر زیست، حقوق محیط تحقیقات، و آموزش میراث مشترك، و فرهنگ نظیر

 ینتدو ، «آخوریان– آریاچای» الیروبی و پاکسازی مورد در همچنین. قرارگرفت بررسی و بحث مورد نگاری روزنامه

 (.Today's Zaman.2010.) شد انجام مذاکراتی دانشجو تبادل و ارمنی - ترکی مشترك لغتنامه

 شورک این دینی کرد، دیپلماسی اشاره آن به توان می قفقاز در ترکیه نرم قدرت چهارچوب در که دیگری موضوع   

 که یگیردم صورت غیردولتی و دولتی شیوه دو به آذربایجان در ترکیه مذهبی های استفعالیت آذربایجان جمهوری در

 انجام انآذربایج شرایط و قوانین با مطابق و قانونی شکل به را خود های فعالیت دارد تمایل کشور این شیوه، هردو در

 ختسا شامل و میگیرد صورت ترکیه دولت به وابسته دینی ریاست نظارت سازمان تحت ، ها فعالیت این دهد.

 دانشگاه در الهیات دانشکده یک ایجاد. کنند می همکاری آذربایجان جمهوری مذهبی نهادهای با که است مساجدی

 . است بوده ترکیه دولت های فعالیت دیگر از نیز آذربایجان
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 از آنها جماعت امامان که شده ساخته آذربایجان دیگر شهرهای و باکو در ترکیه توسط دیگر مسجد چند همچنین

 موعظه ترکیه، دولت سکوالر گرایش تأثیر تحت و بوده حنفی اسالم به معتقد افراد این. شوند می تعیین ترکیه سوی

 مجادلهای و سیاسی ضوعات مو مورد در بحث از دهند می ارائه اقتصادی و اخالقی، اجتماعی مسائل بر مبتنی های

 ویاندانشج به کشور این دینی امور ریاست سازمان نظارت تحت دولت ترکیه موارد، این بر عالوه. میکنند اجتناب

 (. International Crisis Group .2008. )میکند اعطا تحصیلی بورس، ترکیه در دینی امور مطالعه به مند عالقه

 در ار ترکیهای اسالم جریان که است دیگری شیوه خصوصی، آموزشی ومؤسسههای غیردولتی سازمانهای فعالیت   

 است ولنگ اهلل فتح آذربایجان،جنبش جمهوری در ای ترکیه غیردولتی جنبش بزرگترین. دهد می توسعه آذربایجان

 از بعد. دش پایهگذاری بیستم قرن اوایل در نورچی سعید توسط جنبش این. میشود شناخته نیز« نورچیها»نام با که

 بر را ودخ توجه دادو انجام جنبش کردن مدرن جهت بیشتری تالش گولن اهلل فتح نام به شاگردانش از یکی او، مرگ

 الیتهایفع. نمود ترغیب جهان سراسر در ای مدرنترکیه مدارس، تأسیس به را خود پیروان و کرد متمرکز علمی آموزش

 ریطو به شود می هدایت«  مدرن آموزشی مؤسسات»  نام به خصوصی شرکت یک توسط آذربایجان در جنبش این

 این توسط ازقفق دانشگاه نام به دانشگاه یک و دانشگاهی پیش مرکز ،ده ابتدایی مدرسه یک دبیرستان، ده اکنون هم که

 آموزش وزارت وسیله به که غربی و سکوالر برنامهذآموزش با آموزشی مراکرز این همه. شود ادارهمی شرکت

 یترک و آذری زبان آن کنار در که است انگلیسی آن در اصل زبان و شوند می داده آموزش شده تصویب آذربایجان

 انآذربایج و ترکیه قوانین اساس، بر مدارس، ایرن در مذهب آموزش آنکه وجود با. گیرد می قرار استفاده مورد نیز

 صیالنالتح فارغ اکثر هستند، گولن و نورچی جنبش پیروان از مدارس، این معلمان اینکه جهت به اما باشد، می ممنوع

 (.44:۹۹۱۹، دیگران و عطایی)هستند دارا را اسالم با آشنای از حداقلی مدارس، این

 قفقاز جنوبی.اهداف اقتصادی ترکیه در 4

 شدن فعال . شد ایجاد کشور این اقتصاد در جدی تحول یک 133۹ سال در توسعه و عدالت حزب رسیدن قدرت به با

 1331 سال از پس کشور ین ا اقتصاد در داده رخ کلی تغییرات با مستقیم طور به دوره این در ترکیه اقتصادی دیپلماسی

 . بود شدیدی اقتصادی بحران درگیر ترکیه رسید قدرت به توسعه و عدالت حزب که هنگامی . است بوده ارتباط در

 در را نکرده تحصیل و کرده تحصیل افراد ثروتمند، فقیر، از اعم جامعه بخشهای همه ترکیه 1331سال اقتصادی بحران

 بیکاری چشمگیر افزایش و درآمدها توجه قابل سقوط اقتصادی، پایین رشد تورم، درصدی هفتاد افزایش .بود برگرفته

 در توسعه و عدالت حزب اینکه به توجه با . بود ساخته مواجه جدی بحران با را کشور این اقتصاد 133۹سال در

 عرصه در الحات اص برابر در مقاومت هرگونه ، بود داده کشور این اقتصاد ساختار در اصالحات وعده133۹سال

 یابد دست قاطعی پیروزی به 1331 سال انتخابات در تا شد موفق حزب این و شد شکسته درهم کشور این اقتصادی

  صندوق چون خارجی کنشگران دست تا شد موجب اخیر دهه یک در حزب این سوی از اقتصادی آزادسازی سیاست .
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شود)گودرزی و  باز کشور این در اقتصادی اصالحات به بخشیدن شتاب برای 1 اروپا اتحادیه و ۹ پول المللی بین

 (.۹۹7:۹۹۱4معبودی نژاد، 

م به کار  ۹۱93در دههی « تورقوت اوزال»تجارت و ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه اولین بار در دوران 

گرفته شد. او نمایندگان بخش خصوصی را در سفرهای خـارجی با خود همراه میکرد اما در دورهی حکومت حـزب 

 گسـترده از تجارت و سرمایهگذاری به عنوان ابزار سیاست خارجی به یک الگوی نهادینهعـدالت و توسـعه سـطح 

شـده تحـول یافت. با توجه به دو فاکتور ظهور اسالم سیاسی و ایجاد مراکز صنعتی جدیـد در آنـاتولی، طبقهی 

ود را به وج« ان ترکیهکنفدراسیون تجار و صنعت گر»تجاری جدیدی به وجود آمد که انجمنهای خاص خود از قبیل 

مقامات ترکیه بـرای هـدایت این انجمنها در سیاست خارجی، در سفرهای خود اعضای ( ,Atlı 13۹۹: ۹-4آوردند. )

آنها را با خود همراه کردند و موجبات آشنایی تجار ترکیه با پتانسیلهای همکاری بـا بخـشهـای اقتصـادی کشـورهای 

سیاست خارجی ترکیه در چند سال گذشته توسط (. »۹۱۹:۹۹۱۹و همکاران، )میرزایی خارجی را فراهم کردند

مالحظات اقتصادی مانند بازارهای صادرات، فرصتهای سرمایهگذاری، توریسم، انرژی و مانند اینها شکل گرفته است. 

عه مدنی، مسیاست خارجی تبدیل به مسألهای داخلی شده است که نه تنها به دلیـل مشارکت دموکراتیک، هویت و جا

 (است.,Kırışçı 133۱:۹۱«)بلکه به دلیل ایجاد اشتغال و ثروت نیـز بـوده

 نتیجه گیری : 

 می اثیرگذارت آنان رفتار نوع بر ژئوپلتیکی مناطق به جهانی و ای منطقه های قدرت و بازیگران نگرش و تفسیر نوع

 و قمناط به نسبت آن نگرش نوع و دولت هر خارجی سیاست گیریهای جهت بین مستقیمی رایطه واقع در باشد

 تیکیژئوپل منظومه و منطقه یک عنوان به سرد پساجنگ دوره در که مناطقی از یکی دارد وجود جغرافیایی های منظومه

 به هک نمود یاد گذار حال در منظومه یک عنوان به توان می منظومه این از باشد می جنوبی قفقاز منطقه یافت ظهور

 ای منطقه های قدرت آفرینی نقش برای زمینه آمده وجود به خالءقدرت و منطقه این در موجود های ظرفیت واسطه

 بر تکیه با و استراتژیکی موقعیت واسطه به که باشد می ترکیه پیرامونی بازیگران از ،یکی شد فراهم ای فرامنطقه و

 که قدرت های صشاخ واسطه به ترکیه ژئوپلتیکی وزن است جنوبی قفقاز در آفرینی نقش و نفوذ دنبال به ملی منافع

 شود می محسوب آفرینی نقش این در اثربخش عوامل عنوان به الملل بین محیط با خود رابطه نوع و دارد اختیار در

 به نوبیج قفقاز منظومه در ژئوکالچر و ژئوپلتیک عنصر دو از بهرهگیری به است توانسته توسعه و عدالت حزب

 به نطقهم این در نوعی به و نماید ایجاد نزدیکی روابط گرجستان و آذربایجان کشورهای با هویتی ای پیونده واسطه

 و یاسیس اهداف ترکیسم پان بر مبتنی خارجی سیاست الگوی شود معرفی تاثیرگذار قدرت بازیگرو یک عنوان
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 تمانیگف فهم و ای منطقه مجاورت و است نموده عمیاتی خوبی به جنوبی قفقاز در را ترکیه اقتصادی و فرهنگی

 به است مودهن تالش ترکیه.  است نموده ایجاد را پیوستگی و همبستگی نوعی قفقاز کشورهای و ترکیه بین موجود

 ار خود اهداف و دهد گسترش قفقاز و منطقه کشورهای با شرق به نگاه قالب در را خود روابط غرب به نگاه موازات

 رجیخا سیاست در ترکیه بعدی چند نگاه و گرایی جانبه چند رویکرد در  اساس این بر دهد تعمیق منطقه این در

 های ظومهن از یکی خارجی سیاست  رفتار در اثربخش عناصر واسطه به که باشد می جنوبی قفقاز مهم مناطق از یکی

 قفقاز از خود تعریف نوع با ترکیه سرد پساجنگ دوره در. باشد می قدرت افزایش و قدرت نمایش جهت در مهم

 . برساند عملیاتی مرحلیه به را خود اهداف است توانسته جنوبی
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csara isiee oru csaes sssss  ,s  assisr sa iek cao e al s,s  ssyie, usesies oru  scs arrsrs 

cacssrrsrs ir s,s mass,  oseoese  

 

tcessoes  

 ssysk ie ars al s,s irrassors r oksse ir s,s sssiaro  srcisarrsrs al s,s mass,  oseoese.  ssyskh eis, 

s,s orrsaoe, oru sllsesicsrsee al sea s srsrse hssara isiee oru ssaes ssssh ie sskirs sa r ok or irrassors 

sa s oru uslirs ise rosiaro  oru sssiaro  irssssese. Wis, s,s sies al s,s tdsh  ssyskae lassisr ra iek ,oe 

e,orssu sa sso ier oru rs siuirsreiaro iskh oru s,ie loesas ,oe iressoesu ise rssesiss oru irl ssres ir 

s,s  oseoese sssiar.  

 ,ssslassh ck seirs ise ssara isieo  oru ssaes ssso  eoroeiskh is ,oe cssr oc s sa csears or irrassors 

r okss ir s,s mass,  oseoese.  ,ses sea s srsrseh o ars eis, s,s searark oru ircsesrsrsh ,ocs uasc su 

 ssyskae irl ssres ir s,s mass,  oseoese. Ws oss eisrseeirs esessisk e,o  srsse ir s,ie sssiarh css 

sruascssu k ars al s,s essosssie sao e al  ssysk ir s,ie sssiar ie sa irli ssoss oru oe,iscs ise ra isieo h 

esessisk oru es ssso  sao e.  

or s,ie sssosuh s,ie essuk essye sa oreess s,s roir gssesiars "W,os sllses ua s,s ssara isieo  oru 

ssaes ssso  earrarsrse al  ssysk ,ocs ar s,s ra isieo h esessisk oru es ssso  sao e ir s,s mass, 

 oseoeseu" hoe sesu caayeh ossie se oru uaesrsrse.  ,s liruirse e,ae s,os  ssyskh s,sass, ise sea 

s srsrse al ssara isiee oru ssaes ssssh ,oe cssr oc s sa rssess ise ra isieo -esessisk oru es ssso  sao e ir 

cosiase ra isieo h seararie oru es ssso  lis ue ir s,s mass,  oseoese.  

 

dskeasues csara isieeh csaes ssssh  assisr sa iekh  ssyskh mass,  oseoese.  
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