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 چکیده:

 

میالدی و همچنین شکل گیری 9119سیس در سال ابه دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوری های تازه ت

از جنوبی ،این منطقه به یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان تبدیل گردید.ولی با این وجود و به ژئوپلتیک جدید در قفق

رغم اهمیت و جایگاه ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برجسته اش،به لحاظ مناقشات قومی و سرزمینی، بی ثباتی سیاسی،عدم 

منیتی همکاری جویانه منطقه ای،این منطقه توسعه اقتصادی و اجتماعی،گرایش های سیاسی متعارض و فقدان ساختار ا

همواره با تهدیدات و چالش های امنیتی مواجه بوده است.در این میان موقعیت راهبردی و منابع انرژی قفقاز توجه بازیگران 

  سیاست هایو قدرت های منطقه ای و جهانی  را به خود جلب کرده و هریک از این بازیگران با به کارگیری ابزار ها و 

مختلف و تاثیر گذاری بر ترتیبات امنیتی منطقه ،به دنبال اعمال نفوذ در منطقه و پیشبرد اهداف سیاست های خارجی خود 

بوده اند. روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی سابق و ترکیه به عنوان بازیگر منطقه ای تاثیرگذار با پیوند های 

با ملل ساکن در جمهوری های تازه تاسیس مستقر در این حوزه، در کنار سایر  مختلف تاریخی ،فرهنگی،مذهبی و نژادی 

بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای از جمله بازیگرانی هستند که نقش برجسته ای در شکل دادن بر ترتیبات امنیتی قفقاز 

طویل گشته اند که این موضوع موجبات تجنوبی داشته و در این راستا ، بعضا با تضاد ها و تعارضاتی نیز با همدیگر روبرو 

بحران ها و الینحل ماندن مناقشات منطقه ای را فراهم  ساخته و بن بست جدی در مقابل روند های سیاسی و امنیتی 

همکاری جویانه در قفقاز جنوبی بوجود می آورند.این مقاله به دنبال تشریح رویکرد امنیتی و بازیگر منطقه ای یعنی روسیه  

 یه در قفقاز جنوبی بوده و تاثیر آن بر ترتیبات امنیتی شکل گرفته در منطقه یاد شده را به بحث و بررسی می گذارد.و ترک

 

 .قفقاز جنوبی،روسیه  ترکیه،ترتیبات امنیتی، واژه های کلیدی:

 

                                                
 قوق بین الملل عمومی ،گروه حقوق و علوم سیاسی ،واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسالمی ، قشم : ایراندانشجوی دکتری تخصی ح .9 

 (نویسنده مسئول)استاد گروه حقوق و علوم سیاسی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسالمی ، قشم ، ایران   .7 

 شم ، ایران. استاد گروه حقوق و علوم سیاسی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسالمی ، ق3 
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 مقدمه:

 بوده است و پس از فروپاشی اتحادقفقاز جنوبی به لحاظ ژئوپلتیکی همواره در طول تاریخ از اهمیت  ویژه ای برخوردار 

جماهیر شوروی و تحوالت ژئوپلتیکی شکل گرفته در این منطقه بر اهمیت و تاثیر گذاری ژئوپلتیکی ان افزوده شده است 

. در این منطقه سه کشور آذربایجان،ارمنستان و گرجستان را در خود جای داده ، به جهت موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی 

دش در کانون توجه بازیگران مختلف منطقه ای و جهانی بوده است و این عامل ضمن پیچیده نمودن مسائل خاص خو

مختلف منطقه، بر تشدید بحرانها و مناقشات داخلی و بین المللی موثر بوده و موجبات پیدایش اختالفات و درگیری های 

نفوذ قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در قفقاز خشونت باری را نیز فراهم ساخته است که این موضوع بر حضور و 

 جنوبی دامن زده و باعث پیدایش رقابت های بین المللی آنان در منطقه گردیده است.

روسیه و ترکیه از جمله بازیگران منطقه ای حاضر در صحنه سیاسی، اقتصادی و امنیتی قفقاز جنوبی هستند که این دو 

ی در برخی حوزه ها در بسیاری از مواقع در ارتباط با بحرانها و مناقشات بین المللی شکل علیرغم همکاری های بین الملل

گرفته از قفقاز جنوبی، به دنبال اهداف و منافع راهبردی متفاوت و بعضا متعارض و خاص خود بوده و سیاست های اعمالی 

به یادگیریهای بین المللی و ایجاد موازنه قدرت  همدیگر در منطقه را با چالش جدی مواجه می سازند که نتیجه اش پرداختن

در منطقه بوده تا اینکه بتواند حافظ منافع یکی در مقابل آن دیگری میباشد. ترتیبات امنیتی شکل گرفته در منطقه قفقاز جنوبی 

افی و استحکام کنیز متاثر از چنین روندی بوده  و به جهت متعارض بودن سیاست ها و اهداف و منافع دو طرف ، از ثبات 

برخوردار نبوده است.منطقه قفقاز جنوبی یکی از منطقه های پر چالش به لحاظ امنیتی در جهان محسوب میشود که با وجود 

گذشت نزدیک به سه دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،هنوز به همگرایی اقتصادی و سیاسی دست پیدا نکرده 

ر های متفاوت و بعضا متضادی را در پیش گرفته و در ائتالف ها و پیمان ها ، است.سه کشور مستقر در این منطقه مسی

که این موضوع نیز خود به خود حضور و نفوذ بازیگران منطقه ای در .سازمان ها وبرنامه های متفاوتی مشارکت کرده اند

قه دامن ین المللی موجود در این منطقفقاز جنوبی را فراهم ساخته و بر بی ثباتی ها و پیدایش بحرانها و تطویل مناقشات ب

 .زده است

روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی و قدرت جهانی الزام های راهبردی خاص خود را داراست، بویژه در چارچوب 

ود خ همواره منطقه آسیایی مرکزی و قفقاز را متغیر کلیدی در رویکرد امنیتی 《خارج نزدیک》 و 《اوراسیایی》 گفتمان
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میالدی با اطالق منطقه قفقاز جنوبی به عنوان یکی از حوزه های خارج نزدیک، نگاه ویژه  10برآورد کرده و از ابتدای دهه 

 و در این خصوص ترکیه به عنوان  《 7070russian nosional security》 ای به این حوزه راهبردی داشته است

ورش در منطقه می تواند موجبات نگرانی های روسیه در ارتباط با امنیت منطقه بازیگری که در محور غرب قرار گرفته ، حض

 قفقاز جنوبی را فراهم سازد.

ترکیه به عنوان یک بازیگر منطقه ای از جمله کشورهایی بوده که از ابتدای فروپاشی شوروی،نقش اساسی در منطقه  قفقاز 

ان دو حوزه نزدیک دریایی )خزر و سیاه( ترکیه باعث اهمیت مضاعف جنوبی ایفا کرده است. قرار گرفتن قفقاز جنوبی در می

( طوری که داود اوغلو از رهبران برجسته حزب عدالت و توسعه در 95۳:9319این منطقه برای ترکیه شده است.)داود اوغلو

نوبی قفقاز جخودش ترکیه را به لحاظ تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی بخش جدانشدنی از 《عمق استراتژیک》 کتاب

به نظر میرسد ترکیه در سالهای آتی نیز به دنبال افزایش حضور و نفوذ خود در قفقاز .(971ارزیابی نموده است.)همان ،

جنوبی خواهد بود و این موضوع می تواند در تقابل با منافع اقتصادی و امنیتی فدراسیون روسیه قابل تفسیر و ارزیابی بوده 

ات هر چه بیشتر اهداف و منافع ترکیه و روسیه در حوزه های مختلف را فراهم میسازد. این و موجبات تضادها و تعارض

مقاله با تکیه بر مکتب کپنهاگ و چند وجهی تصور نمودن مفهوم امنیت برای دولت ها و بازیگران قفقاز جنوبی ، ضمن 

رد نی روسیه و ترکیه و تحلیل اهداف، رویکبررسی اهمیت و جایگاه قفقاز جنوبی در سیاست خارجی دو بازیگر منطقه ای یع

ها و منافع اقتصادی،امنیتی و ژئوپلتیکی آنان و همچنین بررسی نکات تعارض بخش بین اهداف، رویکرد ها و منافع دو 

کشور، به دنبال پاسخ به این سوال خواهد بود که روند های امنیتی ، نحوه شکل گیری و چشم انداز آتی آن چگونه خواهد 

آیا دو بازیگر منطقه ای فعال در عرصه سیاسی و امنیتی قفقاز جنوبی قادر خواهند بود در خصوص ترتیبات و نظم  بود؟

امنیتی منطقه به تفاهم نسبی و آشتی جویانه دست پیدا کنند و یا اینکه با دنبال نمودن سیاست ها و اهداف متعارض خودشان 

و روند های سیاسی و امنیتی تقابل گرایانه و تعارض گونه ای را در پیش سر کشمکش ها و مناقشات بین المللی دامن زده 

 خواهند گرفت.

 چارچوب نظری:-9

دو دیدگاه را نسبت به امنیت مطرح می کنند.  7《چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت》 در کتاب خود 9بوزان و ویور 

یت نظامی و دولت را زیر سوال می برد. بر اساس ادعای دیدگاه قدیمی نظامی و دولت محور، امنیت و نگاه جدید که اولو

، آشکارترین تفاوت چارچوب تازه امنیتی با رویکرد سنتی در بررسی های امنیت ، قبول دستورکار چند  3مکتب کپنهاگ

بخشی به جای دستور کار تک بخشی است. برعکس بررسی های سنتی امنیت که برای یک بخش )نظامی( و یک 

اولویت همیشگی در نظر دارند و در کنار آن هرگونه پیوند و ارتباط دیگر بخش ها را کم اهمیت می بازیگر)دولت(
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 انتقاد مورد ار.مضییقامنیت  مستدل تردانند،رویکرد ها شامل ابعاد متعدد است.در واقع،بوزان به شکل بسیار گسترده تر و 

 ادهد گسترش محیطی زیست و ،اجتماعی اقتصادی ، سی،سیا نظامی بخش چند به را بعدی تک امنیت و است داده قرار

انزوا از همدیگر عمل نمی کنند و هر کدام از این  در بخش پنج این بوزان دید از(. 59:9317دوویلد، و ویور و بوزان.)است

ید تاثیر ( و با توجه به چند بعدی بودن مفهوم امنیت با7001stone:.4حوزه ها در یک شبکه قوی از پیوند قرار دارند.)

فرهنگ، جغرافیا، محیط زیست، تمدن و مذهب و از همه مهمتر هویت را مورد توجه جدی قرار داد. از این منظر در بخش 

( بنابراین از نظر بوزان 10:9317نظامی، دولت هنوز مهم ترین بازیگره امنیتی کننده مسائل تلقی می شود.)بوزان و دیگران 

دیگر به تهدید های نظامی محدود نمی شود، اما دولت همچنان مرجع کارگزار امنیت به  هرچند امنیت و تهدید های امنیتی

 حساب می آید. امروزه مفهوم  امنیت حتی از این نیز فراتر رفته است

۱-buzan and weaver  

2-security a new framework for analysis 

3-copenhagen school 

ع متغیرهای قدرت بوده و به تبع تحوالت بین المللی دستخوش تحول می شود بلکه و نه به عنوان یک مفهوم ثانوی که تاب

 (953:9313نیا،حضی به عنوان یک متغیر مستقل در گفتمان های سیاسی جدید مورد بررسی قرار میگیرد.)

 

هومی گرفته مف امنیت که به عنوان اصلی ترین وظیفه دولت ملی همواره مورد توجه پژوهشگران روابط بین المللی قرار

 وجود آن. مدلولهای پیچیده ، متعارض و شدیدا متکی بر نگرش ها و ارزش هاست و اختالف قابل توجهی در مفهوم و 

به معنای وضعیت یا حالت رهایی از تهدیدات زیانبار بوده ، مصادیق خود را از گفتمان های گوناگون  9ارد . عبارت امنیت د

 بیچارچو  امنیتی محیط ، راستا این در. است.ماهویمول عدم ثبات و سیاست شکلی ومی جوید، از این رو پیوسته مش

ای حیاتی و منافع ملی خود تلقی نموده و در زمان های مختلف، ه ارزش اساس بر کشور هر که است مفهومی و و فضایی

های انسانی، زیرساخت های  تابع متغیرهایی چون ساختار نظام بین الملل، تحوالت فناوری، نظام پراکنش استقرارگاه

(بوزان و همکارانش دولت و نظام را در ۳70:93۳3اقتصادی، ارتباطی و مناسبات درون ملی و فرا ملی است.)کاویانی راد،

مجموعه به هم وابسته که دارای تائید و تاثیر متقابل اند و می گویند از آنجا که به امنیت پدیده ای نسبی است، نمی توان 

ولت معینی را بدون درک الگوی بین المللی وابستگی متقابل امنیتی که در آن قرار گرفته ، درک کرد.)عبداله امنیت ملی د

 ( 93۳1خانی،

بنابراین ترتیبات امنیتی شکل گرفته در یک منطقه،زمانی موفقیت آمیز و بادوام خواهند بود که با تفاهم و همکاری های 

، شکل گرفته و موجبات تامین اهداف و منافع آنان را فراهم سازد. ضمن اینکه امنیت بازیگران بین المللی فعال در آن حوزه 

پایدار در یک منطقه دارای زمینه ها و خصوصیات چند بعدی و چند وجهی است و نمیتوان آن را صرفا در قالب قدرت 
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تیبات یکرد روسیه و ترکیه نسبت به ترنظامی کشورها مورد بحث و ارزیابی قرارداد. لذا با این پیش فرض می پردازیم به رو

امنیتی قفقاز جنوبی و  اهمیت این منطقه در سیاست خارجی دو کشور روسیه و ترکیه و همچنین اهداف ، منافع و 

 رویکردهایی که کشور های یاد شده نسبت به مسائل مختلف این منطقه دارند.

 اهمیت قفقاز جنوبی در سیاست خارجی روسیه:-7

 جامعه  ، تاریخی ، نظامی و جنوبی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی سیاسی و ژئوپلتیک و مسائل سیاسی منطقه قفقاز

شناختی، از نقاط بحران خیز و در عین حال مهم جهان است. کارشناسان معتقدندمهمترین مولفه های سیاست های خارجی 

صار انتقال انرژی در قفقاز جنوبی و به تبع آن حفظ حفظ انحدر قفقاز ، اعمال کنترل بیشتر بر این منطقه و به ویژه مسیرهای 

انتقال انرژی خود به اروپا است. وجود ذخایر نفتی در این منطقه از یک سو موجب بروز تنش بین کشور های منطقه شده 

 (9311رداد خ79و از سوی دیگر، زمینه های حضور قدرت های خارجی در این منطقه را امضا کرده است.)روزنامه اطالعات.

اهمیت راهبردی منطقه قفقاز جنوبی برای فدراسیون روسیه سبب شده است تا این کشور نسبت به منطقه مذکور رویکردی 

سلطه جویانه اتخاذ کند، دلیل آن نیز این است که قفقاز جنوبی به عنوان یک منطقه ژئوپلتیک برای این کشور حائز اهمیت 

است تا این کشور در قفقاز شمالی و جنوبی برای خود منافع حیاتی قائل شود و در  فراوان است و این مسئله باعث شده

حقیقت بقاء و تداوم خود را در کنترل و تسلط بر قفقاز ببیند. بنابر این قفقاز برای روسیه از اولویت استراتژیک باالیی 

به یکی از مهمترین هدف های خود ،  برخوردار شده است. در همین چارچوب نفوذ روسیه بر قفقاز جنوبی برای رسیدن

یعنی باز تعریف سلطه و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی، ضروری است.)رفیعی و شفیعی 

 (755:931۳سروستانی،

از بعد منطقه ای ، روسیه مهمترین بازیگر در زمینه های اقتصادی سیاسی و امنیتی در قفقاز می باشد ،به عالوه اینکه حرکت 

وسیه، سرنوشت کلی منطقه را از خود متاثر می سازد و از طرفی دیگر، تمامی مناطق خودمختار و جمهوری های سه های ر

گانه مستقل قفقاز جنوبی، از برداشت ها و رفتار های امنیتی روسیه تاثیر می پذیرند و حتی زندگی اقتصادی آنها را نمی 

ار داد. اول اینکه هیچ منطقه ای در بین مناطق شوروی پیشین از نظر توان بدون فدراسیون روسیه مورد تجزیه و تحلیل قر

استراتژیک برای روسیه مهمتر از قفقاز نیست.دوم سرنوشت امنیتی روسیه در این منطقه برخاسته از ساختار پیچیده انسانی، 

ر یک است که می توان داقتصادی و سیاسی این منطقه می باشد. از طرفی دیگر حفظ قفقاز برای روسیه به حدی حیاتی 

(. به همین دلیل روس ها در سند 7۳:9373را به قلب استراتژیک این کشور تشبیه نمود .)سجادپور، آنتحلیل اندام وار 

میالدی تصویب شد، از کشور های مستقل مشترک المنافع که جمهوری های 709۳نوامبر  30سیاست خارجی خود که در 

از آن است به عنوان یکی از اولویت های مهم منطقه ای در سیاست خارجی این کشور نام آذربایجان و ارمنستان نیز جزئی 
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( . تحت هیچ شرایطی حاضر به دست کشیدن از این منطقه و ساختن زمینه ها جهت حضور و 91:709۳برده اند.)پوتین، 

 نفوذ قدرت های رقیب منطقه ای و فرا منطقه ای نمی باشد.

 جنوبی: اهداف روسیه در قفقاز-3

منطقه قفقاز جنوبی طبق اسناد سیاست خارجی روسیه از اولویت های مهم سیاست خارجی این کشور محسوب می شود. 

مجموعه ای از منافع امنیتی ، نظامی، اقتصادی ،انرژی و ژئوپلتیک ، روسیه را تبدیل به یک کنشگر مهم امنیتی در قفقاز 

(روسیه برای دستیابی به اهداف و منافع یا رشد ، مجبور به رویارویی و 995:9315جنوبی کرده است.)کوالیی و دیگران

رقابت با سایر بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است .اگرچه در طول دویست سال گذشته بارها سیاست ها در دولت 

ن منطقه برای روسیه ،هرگز از های حاکم بر این کشور تغییر پیدا کرده ولی به جهت راهبردی بودن و اهمیت روزافزون ای

اهمیت آن برای دولت ها کاسته نشده و هربار بعد از پدیدار شدن تحوالت سیاسی در عرصه سیاسی روسیه ، رهبران جدید 

این کشور بعد از سپری ساختن مقطع کوتاهی از دوران گذار، با اقتدار و سیاست های عمل گرایانه ترین در منطقه ظاهر 

گذاری بر سیاست ها و اعمال نفوذ بر رهبران سیاسی و مدیریت بحران ها و مناقشات بین المللی و دوران شده و با تاثیر 

سرزمینی موجود در این منطقه ، از جمله مناقشه قره باغ به دنبال تامین منافع و دستیابی بر اهداف خود بوده اند. بنابراین با 

ده توسط بوزان و همکارانش ، امنیت و یا سیاست های امنیتی دولت ها از توجه به اینکه امروزه طبق نظریه امنیت ارائه ش

حالت تک بعدی سنتی خارج شده، عالوه بر بخش نظامی از بخش های سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی ،هویتی و زیست 

 رتصو هب جنوبی قفقاز مختلف های بخش در روسیه های رویکرد منافع و اهداف لذا.پذیرد جدی میمحیطی نیز تاثیر

تاثیرگذار  نطقهم در امنیتی ترتیبات نوع به دهی شکل در اینها همه که فرض پیش این با و گذاشته بررسی و بحث به جداگانه

 هستند و به تحلیل و ارزیابی آن می پردازیم.

 اهداف اقتصادی -9-3

ن ز اهمیت است. عمده ترین مساله از ایدر کنار جنبه های امنیتی ، قفقاز جنوبی از جنبه های اقتصادی نیز برای روسیه حائ

جهت نفت یا امنیت انرژی برای روسیه است . عنصر نفت از سه جهت در منظر اقتصادی روسیه جلب توجه میکند.اولی 

پیوند ساختار های نفتی روسیه با این منطقه است به طور کلی اقتصاد در شوروی پیشین، اقتصادی مبتنی بر تقسیم کار و 

ابل با محوریت مسکو است. نفت قفقاز نیز در این راستا بخشی از مجموعه کلی اقتصاد به هم پیوسته کشورهای پیوستگی متق

مستقل مشترک المنافع است.دوم: عنصر خارجی در بهره برداری و اکتشاف نفت قفقاز و عمدتا جمهوری آذربایجان است. 

دارد  و روسیه مخصوصا نسبت به مشارکت شرکت های بخشی از نفت جمهوری اذربایجان در سواحل دریایی خزر قرار 

غربی در بهره برداری از این منابع نفتی به صورت قرارداد های دوجانبه بین جمهوری آذربایجان و شرکت های مزبور 

(.کنترل قفقاز جنوبی به معنای 5۳:931۳حساس می باشد و روسیه را به آسیای مرکزی وصل می نماید.)رشیدی و ملکی،
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وابستگی انرژی اروپا به روسیه و تقویت جایگاه بین المللی روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ خواهد بود. لذا موضوع حفظ 

اقتصادی و نفتی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی برای روسیه به مثابه یک موضوع امنیتی است و اثرات جدی بر روی 

 رفتار های امنیتی این کشور دارد.

وبی از اهمیت اقتصادی باالیی برای روسیه برخوردار است . واقعیت این است روسیه حتی بعد از فروپاشی منطقه قفقاز جن

 9کاتینکا باریسچد. همچنانکه   اتحاد جماهیر شوروی این تمایل را دارد تا همچنان بازیگر اصلی و قدرت بزرگ منطقه باش

بزرگ ، روسیه نیازمند اقتصاد قوی و با ثبات است. بر طبق  در اثر خود مینویسد برای حفظ و دستیابی به جایگاه قدرت

آمارهای بانک جهانی ، اقتصاد روسیه به مقدار زیادی به بخش نفت و گاز وابسته است، که نگرانی های دولت را نیز افزایش 

و بیش از درصد بودجه  30داده است. واقعیت این است بخش انرژی یک چهارم تولید ناخالص داخلی روسیه و حدود 

نیمی از درآمد های ناشی از صادرات این کشور را تشکیل می دهد. به خاطر وابستگی زیاد اقتصاد روسیه به بخش انرژی، 

گی ازار بزرچنانکه اتحادیه اروپا باست هم اقتصاد این کشور در بازار متغیر و آسیب پذیر بین المللی حالت انزوا گونه یافته 

می باشد، از دست دادن آن به عنوان مصرف کننده ممکن از باعث بی ثباتی در بخش انرژی و برای صادرات انرژی روسیه 

(.از دست دادن اتحادیه 991تهدید واقعی برای دستیابی و حفظ عنوان قدرت بزرگ در منطقه باشد )کوالیی و دیگران ،پیش:

است ،همچنین شانس روسیه برای بکارگیری اروپا به عنوان بازار فروش نه تنها تهدیدی علیه اقتصاد و وضعیت موجود 

وابستگی انرژی اروپا به عنوان یک سالح و اهرم حیاتی علیه غرب را از بین می برد. بنابراین از آنجا که قفقاز جنوبی تنها 

نترل ک راه برای اروپا در راستای تنوع سازی منابع دریافت انرژی است ، این منطقه اهمیت زیادی برای روسیه پیدا می کند.

قفقاز جنوبی به معنای حفظ وابستگی انرژی اروپا و تقویت جایگاه خود به عنوان قدرت بزرگ خواهد بود از این رو این 

منطقه برای روسیه اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر کشور های قفقاز جنوبی از لحاظ اقتصادی به روسیه وابسته می باشد. 

رای تامین مایحتاج خود با روسیه ، مبادالت بازرگانی زیادی دارند. از طرف دیگر وجود به دلیل نو پا بودن ،این کشور ها ب

راه های دریایی و بخصوص ارتباط با دریای سیاه و دریاچه خزر برای روسیه حائز اهمیت است و این کشور نمی تواند 

نیز برای روسیه مهم است و این کشور بازار قفقاز جنوبی (9310:90پسندیدهنسبت به تحوالت این منطقه بی توجه باشد.)

نمی خواهد آن را از دست بدهد. در طبق آمار در سالهای اخیر صادرات به قفقاز جنوبی به ویژه به دو کشور آذربایجان و 

سه برابر  7005به بعد میزان صادرات به این کشورها در قیاس با سال  700۳ارمنستان افزایش یافته است . برای مثال از سال 

افزایش یافته است. همچنین نباید از پیوند های مهاجرتی روسیه با کشور های منطقه غافل شد ، برای مثال کارگر های ارزان 

ن به لحاظ بنابرای،از این سه کشور در بازار روسیه به خدمت گرفته می شوند که تاثیرهای مثبتی بر اقتصاد روسیه دارد 

 سیه دارای اهمیت بوده و میتواند منافع اقتصادی چشمگیری را عاید ای کشور نماید.اقتصادی ، منطقه قفقاز جنوبی برای رو
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 اهداف ژئوپلتیکی -7-3

 

منطقه قفقاز جنوبی به دلیل قرار گرفتن در محدوده استراتژیک از جهان که آن را به مرکز ثقل ارتباط شرق و غرب به شمال 

ی ی دیگر همسایگوفاصل مناطق استراتژیک هارتلند و ریملند و از س تبدیل نموده است و واقع شدن در حد انو جنوب جه

با روسیه ، از اهمیت باالیی برخوردار است و از طرفی کشف منابع سرشار انرژی در این منطقه پس از فروپاشی اتحاد 

شامل سه کشور  (. این منطقه که9310جماهیر شوروی، نگاه قدرت های بزرگ را به ای منطقه معطوف نموده است.)حیدری،

 درگیر ارضی و منازعات قومی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان می باشد در درون و بیرون خود با سطحی از 

( 90:9317فالح،) رددگ می مدیریت و گرفته شکل راستا این در منطقه امنیتی ترتیبات و ژئوپلتیک ظرفیت از بخشی که است

با قفقاز جنوبی است و از هرگونه تحولی در این منطقه تاثیر می پذیرد با حساسیت به روسیه به عنوان کشوری که هم مرز 

تحوالت سیاسی و امنیتی شکل گرفته در این منطقه می نگرد و با درک اهمیت برجسته این منطقه نگاه ویژه ای به روندهای 

 سیاسی و امنیتی در آن دارد.

ران جنگ سرد محل تالقی دو پیمان ناتو و ورشو بود و قلمرو های این دو تا قبل از فروپاشی شوروی منطقه قفقاز در دو

پیمان در قفقاز به یکدیگر می رسند ، اما پس از فروپاشی ، روسیه جدید پا به عرصه جغرافیایی سیاسی جهان گذاشت و با 

ایی در سیاست های خارجی نگرشی متفاوت از دوران اتحاد جماهیر شوروی ، نوعی عمل گرایی را جایگزین ایدئولوژی گر

 . وارد کرد

روسیه پس از فروپاشی به تعریف مجدد امنیتی از مناطق جدا شده پرداخت و بر اساس این تعریف ، قفقاز از جزء مناطق 

امنیت ملی روسیه ، قفقاز از حوزه منافع   دخارج نزدیک و به طور کلی حیاط خلوت روسیه شناخته شد . براساس اسنا

قرار دارد و از نظر مقامات کرملین ، کاهش نفوذ روسیه در قفقاز که مرز طبیعی فدراسیون روسیه است ، حیاتی روسیه 

 (.53:9314خطری برای یکپارچگی این کشور محسوب می شود.)فالحت پیشه و دیگران، 

 

 اهداف سیاسی و امنیتی:-3-3

ثیر روسی کنترل قفقاز جنوبی برای جلوگیری از تکیکی از ابعاد بسیار مهم منطقه برای روسیه بحث امنیت است.در تفکر 

بی ثباتی و اختالف در منطقه که موجب بی ثباتی در قفقاز شمالی و تهدید حاکمیت مستقل روسیه است، ضروری است 

 روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی ، قفقاز را به عنوان یک منطقه واحد با وابستگی متقابل امنیتی مالحظه کرده است و

 (971:931همه تالش های خود را برای حفظ نفوذ خود در منطقه به کار برده است.)کوالیی و دیگران، 

79۳ 
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قفقاز جنوبی از طریق دو مقوله بی ثباتی و تنش میان دولت ها و نیز جمهوری های خودمختار منطقه بر قفقاز شمالی تاثیر 

ه و بی ثباتی از قفقاز جنوبی به قفقاز شمالی بعد از مداخلگذار است. روسیه برای جلوگیری از گسترش تاثیرهای اختالف 

زیا و اوستیای جنوبی از مناطق جدایی طلب برای توازن بخشی در برابر گرجستان حمایت کرده است. از بخای نظامی در آ

 ازیا ،بخآ وسیه تا زمانی که توازن قدرت نظامی در یک طرف میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و از طرف دیگررنظر 

اوستیای جنوبی و گرجستان وجود داشته باشد ، هیچ تهدید عملیات نظامی میان آنها وجود ندارد. بنابراین روسیه تا زمانی 

در اثر خود بر این نکته اشاره می  9 کاووس ابوشفکه بر منطقه کنترل دارد از سرایت این بی ثباتی ترسی ندارد همچنانکه 

قه دارد و امنیتی منط-قدرت اثر گذار در منطقه است و منابع معین برای نفوذ بر تحوالت سیاسی تا زمانی که روسیه》کند

ا در زمان یکسان آنچنان که کاتینک 《وضعیت بی ثباتی کنترل شده را بر ثبات طوالنی مدت در منطقه ترجیح می دهد

در این 》.ی ثباتی کنترل شده را ترجیح می دهددر اثر خود بر این نکته اشاره می کند که چرا روسیه وضعیت ب 7باریسچ 

ه و جنبش های تجزیه طلبانه فراهم می   وضعیت برای روسیه اهرم های بیشتر برای اعمال علیه دولت های ضعیف ، شکنند

(.زمانی که از منافع روسیه در منطقه صحبت به میان می آید، می توان به این Gogberashvil 2010 .40-38)《کند

ور از منطقه بسیار مهم است.این کش ه اشاره کرد که روسیه خود در منطقه، بیرون نگاه داشتن ناتو و به طور کلی غربمسئل

حضور هر قدرت غربی از قبیل اروپا، آمریکا و حتی ترکیه را به عنوان تهدید تلقی می کند و با استفاده از همه ی امکانات 

(.غرب پس از 971برآمده تا از نفوذ غرب جلوگیری کند.)کوالیی و دیگران:حتی از طریق بی ثبات سازی منطقه در صدد 

فروپاشی شوروی با توجه به خالء قدرت پدید آمده تالش نموده در چارچوب تقویت مناسبات دوجانبه با کشور های تازه 

رای حفظ نفوذ ر مقابل روسیه باستراتژیکی پیگیری نماید د استقالل یافته ، منافع و اهداف ژئوپلتیکی خود را در این منطقه

سنتی خود در منطقه ، تالش غرب برای تسلط بر منطقه و گسترش نفوذ در عرصه های سیاسی و امنیتی به ویژه منابع انرژی 

را با دقت و حساسیت رصد می کند و در جهت خنثی نمودن آن کوشش می نماید. در واقعا هر کدام از قدرت ها به دنبال 

مناقشات می باشند و طرف دیگر از جمله آذربایجان ،گرجستان و ارمنستان را به سوی خود می کشند. کسب سود در این 

روسیه تمایل دارد تا هم به عنوان یک نیروی منطقه ای و هم به عنوان قدرت بین المللی همچنان مطرح باشد. لذا با سیاست 

و هم غرب را تحت تاثیر  جنوبیهم کشور های قفقاز های مداخله جویانه در زمینه عبور خط لوله انرزی سعی میکند 

بنابراین از نظر روس ها ، قفقاز جنوبی به عنوان حوزه منافع حیاتی برای (. ۳5：931۳،خویش قرار دهد.)رشیدی و ملکی

را فروسیه تلقی می شود و این کشور همواره تالش می کند در این منطقه نقش هژمونی خود را به قدرت های منطقه ای و 

منطقه ای گوشزد کندو در بازی قدرت ها ،دست دیگر قدرت ها را از منطقه کوتاه نگه دارد و از منافع قدرت منطقه به 

تنهایی بهره مند گردد.در مجموع روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی و قدرت جهانی ، الزام های ژئو راهبردی 
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( بر این اساس قفقاز جنوبی جز عرصه منافع امنیت ملی روسیه و Russian national security,7070خود را دارست.)

به عنوان یک منطقه ژئوپلتیک برای این کشور حائز اهمیت است. هدف های امنیتی روسیه در منطقه قفقاز جنوبی را می 

عه وگیری از توستوان حول سه محور اساسی یعنی تالش برای تداوم حضور سیاسی ،امنیتی و نظامی خود در منطقه ، جل

امنیتی امریکا و ناتو در منطقه و تضمین امنیت مرز های جنوبی روسیه -امنیتی به ویژه حضور سیاسی-نفوذ ساختار نظامی

 (971：ارزیابی کرد.)کوالیی و دیگران

ا ارمنستان ر بو در این راستا ، با توجه به قرار گرفتن جمهوری آذربایجان در ترکیب محور امنیتی غرب و درگیری این کشو

بر سر موضوع قره باغ و حمایت جدی ترکیه از آذربایجان در جنگ با ارمنستان ، پیمان امنیتی نظامی شکل گرفته میان روسیه 

و ارمنستان و قرار گرفتن این کشور در کنار ارمنستان در مناقشه قره باغ را می توان در جهت مقابله با حضور و نفوذ ایاالت 

 ناتو و ترکیه در قفقاز جنوبی ارزیابی نمود.متحده امریکا و 

 ： اهمیت قفقاز جنوبی در سیاست خارجی ترکیه-4

به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،منطقه قفقاز جنوبی جایگاه خاصی در سیاست خارجی ترکیه کسب نمود.در ساختار 

 می نمود و منطقه قفقاز به عنوان بخشی از اتحاد جماهیردو قطبی نظام بین الملل، ترکیه نقش حایل میان شرق و غرب را ایفا 

شوروی تحت نفوذ مستقیم کرملین قرار داشت.ولی خال قدرت ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمینه را برای 

صور حبازیگری ترکیه در منطقه فراهم نمود. از طرف دیگر ،ویژگی های ژئوپلتیک حوزه قفقاز نظیر تنوع قومی و زبانی ،م

بودن در خشکی و نیاز به برقراری ارتباط با دنیای پیرامونی وسیله عبور خطوط انتقال انرژی زمینه را برای حضور بازیگران 

ای به منظور رفع این محدودیت های ساختاری فراهم کرده است )فالحت پیشه و  همنطقه ای و فرامنطق

نقش منطقه ای ترکیه این کشور را به عنوان الگویی برای جمهوری  در این میان غرب نیز با حمایت از(.44：9314،دیگران

در (Hunter,2107102های تازه تاسیس، ترویج می نمود و آنکارا را حلقه اتصال جمهوری های مسلمان در نظر داشت)

همکاری های  نگاه آنکارا به منطقه که در آن امنیت در منافع اقتصادی به طور عملی توسط تمامی دولت ها و در چارچوپ

جمعی منطقه ای پیگیری می شود، هدف اعتمادسازی و عادی سازی روابط بین دولت های منطقه وجود دارد. استقالل 

،حاکمیت و امنیت منطقه برای ثبات و اهداف منطقه ای ترکیه دارای اهمیت حیاتی است. سیاست همسایگی ترکیه که به 

غلو ،فرمول بندی شده بود ،هدف کمک به تامین صلح ،پیشرفت ،ثبات و وسیله وزیر خارجه وقت ترکیه ،احمد داود او

ترکیه از کشورهایی است که از ابتدای فروپاشی (934：931۳، محیط مساعد برای همکاری را در نظر داشت.)یزدانی وخیری

ایی)خزر حوزه نزدیک دریشوروی ، نقش اساسی در منطقه قفقاز جنوبی ایفا کرده است.قرار گرفتن قفقاز جنوبی در میان دو 

داود اوغلو در کتاب )عمق (. 931۳：934و سیاه( ترکیه باعث اهمیت مضاعف این منطقه برای ترکیه شده است.)داود اوغلو
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استراتژیک( معتقد است ترکیه چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی ،خود را بخش جدانشدنی از این 

(. این کشور چه بعد از فروپاشی شوروی در قالب ناسیونالیسم ترک و چه با روی کار آمدن حزب 971منطقه می داند )همان،

در قالب گونه ای از اسالم گرایی ،در صدد افزایش نقش خود در این منطقه بوده است.و  "عدالت توسعه")رفاه( و سپس 

شوروی در دیدگاه ترکیه دروازه گشوده شده به آسیای همانگونه که داود اوغلو نیز بیان می کند این منطقه پس از فروپاشی 

مرکزی محسوب می شود. در استراتژی جدید ترکیه که تمرکز شدید بر قفقاز شمالی و خاورمیانه است می توان گفت قفقاز 

در  با روی کار آمدن احزاب اسالم گرا(931۳：997جنوبی نقطه ثقل این دو حوزه جغرافیایی است)بزرگمهری و طباطبایی

ترکیه و تداوم سیاست دولت های قبلی این کشور در قفقاز جنوبی این ذهنیت برای تحلیل گران ایجاد گردید که تالش 

رهبران ترکیه جهت حضور و نفوذ هرچه بیشتر در قفقاز جنوبی ربطی به ایدئولوژی خاصی نداشته و در راستای سیاست 

ارزیابی می باشد که فارغ از روی کار آمدن هر حزب یا گروه سیاسی  های راهبردی و دراز مدت این کشور در منطقه قابل

 در ترکیه می تواند در تامین منافع ملی این کشور اهمیتی حیاتی داشته باشد.

 مذهبی ، یقوم ای رابطه نیز جنوبی قفقاز با ترکیه رابطه ، نماید می تلقی دور نزدیکا اگر روسیه منطقه قفقاز جنوبی ر

آن را به  9119کشوری بود که با اعالم استقالل جمهوری های شوروی در سال  نخستین ترکیه. است ژی،انر ،اقتصادی

 اجمیهرسمیت شناخت . از طرفی دیگر ترکیه به عنوان مدلی از یک دموکراسی سکوالر اسالمی است . این کشور دیدگاه ت

ر سیستم هایی د و برای دستیابی به اهداف خود د  نمایبه قفقاز ندارد و نقش شریک قابل اعتماد غرب را در منطقه ایفا می 

(. ترکیه در بحث انتقال انرژی ، به عنوان دروازه 40:9310امنیتی منطقه حضوری فعال داشته است )پورابراهیم و گودرزی ، 

می ایران و ورود منابع انرژی به غرب ایفای نقش نموده و با قدرت یابی گروه های اسالم گرایی و اتحاد جمهوری اسال

فدراسیون روسیه در مسائل قفقاز خلل ایجاد نموده است . در واقع عملکرد ترکیه در قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 

شوروی همواره رقابت با ایران و روسیه در این منطقه بوده است. در همین رابطه گرجستان و جمهوری آذربایجان از ترکیه 

ی خود نام می برند. انرژی بخش بزرگی از این روابط را شکل می دهد و جمهوری آذربایجان به عنوان بزرگترین شریک تجار

نخستین منبع انرژی است . گرجستان و ترکیه به عنوان مشتری و مسیر های انتقالی انرژی از گاز جمهوری آذربایجان سود 

مایل ان است ولی منافع مشترک این دو کشور) تمی برند، گرچه ترکیه فاقد مشترکات قومی ، زبانی و مذهبی با مردم گرجست

گرجستان به همکاری استراتژیک با دولت های عضو ناتو ( برای ایجاد روابط گسترده کافی خواهد بود. تنها نقطه تاریک 

اس ( . که کینه ها و دشمنی های تاریخی دو ملت ارمنی و ترک و احس49روابط ترکیه با قفقاز جنوبی ارمنستان است. )همان:

خطر و تهدیدی که رهبران ارمنستان از ناحیه ترکیه دارند موجبات تیرگی روابط این دو کشور را فراهم ساخته است. در 

نتیجه ارمنستان جهت رهایی از این تهدیدات و خارج شدن از محاصره سرزمینی دو دولت آذربایجان و ترکیه به روسیه 

791 
بی

نو
 ج

قاز
 قف

در
ی 

نیت
 ام

ت
یبا

ترت
ه 

ه ب
رکی

و ت
ه 

سی
رو

رد 
یک

رو
 



این کشور ، حمایت های نظامی و اقتصادی همه جانبه این کشور را با خود متوسل شده و ضمن برقراری روابط راهبردی با 

به همراه داشته است. در مقابل جمهوری آذربایجان نیز روابط گسترده و رو به گسترش همه جانبه ای با ترکیه داشته و در 

ست شور را تجربه نموده اجنگ قره باغ نیز که حیاتی ترین مشکل این کشور محسوب می شود حمایت های بی دریغ این ک

. بنابراین سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و در رابطه با ارمنستان را نمی توان جدا از رابطه ترکیه با آذربایجان مورد 

بررسی و ارزیابی قرار داد اگرچه در سال های اخیر قدم های مثبتی از ناحیه ترکیه و ارمنستان جهت عادی سازی روابط و 

ت ها برداشته شد ولی با توجه به اهمیتی که آذربایجان برای ترکیه داشته این کشور پیش از تصویب پروتکل های رفع کدور

عادی سازی روابط در پارلمان از ارمنستان خواست تا به اشغال اراضی جمهوری آذربایجان پایان دهد. در واقع ترکیه بر 

عنوان پیش شرط عادی سازی روابط و گشودن مرزهای دو کشور تاکید تخلیه اراضی اشغاللی آذربایجان توسط ارمنستان به 

 می نماید و این موضوع نشانگر اهمیت آذربایجان به عنوان یک کشور مهم و تاثیر گذار در سیاست خارجی ترکیه می باشد.

 : اهداف ترکیه در قفقاز جنوبی-5

حسوب می شود که اهداف و منافع فراوانی در این منطقه ترکیه از جمله بازیگران مهم منطقه ای در حوزه قفقاز جنوبی م

دارد. قفقاز جنوبی به لحاظ قرار گرفتن در یک منطقه ی ژئوپلتیکی حساس از دیرباز مورد توجه ترکیه بوده و با فروپاشی 

ای آنان را براتحاد جماهیر شوروی این کشور سعی داشته ، ضمن حضور و نفوذ فراوان در این منطقه ، نقشه برادر بزرگتر 

ایفا نماید.ترکیه با داشتن امتیازاتی از جمله مجاورت با منطقه قفقاز شباهت های نژادی و قومی با این منطقه ، چارچوب 

اجتماعی اروپایی ، و دارا بودن نیروی کارآزموده صنعتی، در جایگاه مناسبی برای انجام عملیات در قفقاز قرار گرفته است. 

ترک زبان و سکوالر در بیشتر کشور های آسیای مرکزی و قفقاز که  پشتیبان دولت عثمانی بودند،  از طرفی وجود نخبگان

 (.79۳:9310عامل برجسته ای در نفوذ ترکیه در این منطقه به شمار می رود )حیدری،

 به طور کلی اهداف و عالیق ترکیه در منطقه را می توان چنین برشمارد :

 و یافتن جایگاه مناسب در منطقه گسترش نفوذ ترکیه از قفقاز-9

 ارائه الگوی حکومت غیر مذهبی به عنوان تنها نظام حکومتی مطلوب برای جانشینی نظام کمونیستی در منطقه-7

 میلیون ترک)از آسیای مرکزی تا شبه جزایر بالکان(700ارائه اندیشه پان ترکیسم و تشکیل اتحاد بزرگ میان -3

 ول گرایانه اسالمی و تفکر انقالبی در منطقهجلوگیری از گسترش افکار اص-4

 ممانعت از شکست جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان -5

 ایفای نقش پل ارتباطی بین غرب و منطقه -۳

 ارائه کمک های اقتصادی ،مالی و فنی در جهت نفوذ در منطقه-7

 (79۳باغ )همان: آذربایجان و بحران قره-کنترل و تاثیرگذاری بر مناسبات ارمنستان -۳
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عالوه بر این ترکیه از حضور و نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی در راستای دستیابی بر اهداف کالن اقتصادی خود نیز بهره 

مند گردیده است که شرکت در طرح های نفت و گاز منطقه و ترانزیت آن به بازار های مصرف بین المللی ، دسترسی به 

ترکیه ، دسترسی به مواد خام اولیه جهت تولید کاالهای مصرفی ، استفاده از نیروی کار ارزان  بازار های مصرف کاال های

منطقه و اجرای نقش واسطه گری جهت سرمایه گذاری های کالن کشور های غربی در منطقه از جمله این اهداف بوده 

 است.

رد اوراسیا دریافت. از نظر آمریکا، ترکیه مجری همچنین اهمیت نقش ترکیه را میتوان از نظر سیاست خارجی آمریکا در مو

بسیاری از نظرات امریکا برای تامین منافع این کشور در منطقه می باشد. که دو هدف استراتژیک مطرح است : اول اینکه 

کمیت اباید از بسته شدن انرژی های اوراسیا به روی آمریکا جلوگیری به عمل آورد و دوم اینکه ، نباید قفقاز را تحت ح

(.در همین راستا کشور ترکیه تالش می کند تا با حمایت و پشتیبانی متحدانی همچون 915:9377روسیه رها کرد )ملکی ،

فقاز همگرایی در منطقه ق امریکا ، ابتکار عمل را در این منطقه در دست گرفته و به اهداف بلند مدت و مشخصا به سیاست 

 جامه عمل بپوشاند. 

 ی :اهداف اقتصاد-9-5

ترکیه در دوران پس از فروپاشی شوروی ، در سیاست قفقازی خود همواره با رویکردی امنیتی و راهبردی به منطقه توجه 

کرده بود، اما به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و تالش این حزب بردی سرعت بخشیدن به اصالحات اقتصادی و 

هستند، منجر شده که گذاران بخش خصوصی و سرمایه  تجارهمچنین درخواست های حامیان اجتماعی این حزب که از

دولت جدید سیاست قفقازی ترکیه را به صادرات کاال و سرمایه و نیز دیپلماسی اقتصادی معطوف کند. بدین منظور ترکیه  

در  به حمایت از سرمایه گذاران ترک در گرجستان و جمهوری آذربایجان پرداخت و میزان سرمایه گذاری های خود را

ایجاد و توسعه زیرساخت هایی مانند حمل و نقل و ارتباطات این کشور ها افزایش داد . به این ترتیب یکی از اهداف 

سیاست خارجی  حزب عدالت و توسعه فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و حرکت در توسعه روابط اقتصادی با کشور های 

این کشور ها موجبات توسعه و ثبات را در آن فراهم کند ، ضمن آنکه مورد نظر است. تا با ایجاد پیوند های اقتصادی با 

 (54:9319حضور و نفوذ خود را نیز افزایش دهد.)عطایی و دیگران،

ترکیه با اهداف و برنامه های اقتصادی ، قومی و مذهبی به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز توجه نموده و کوشیده است تا در 

و این نفوذ به ویژه در حوزه های اقتصادی بسیار مهم و قابل توجه بوده است به طوری که حتی  منطقه نفوذ جدی پیدا نماید

چهارمین شریک تجاری خارجی ارمنستان بوده  7090تا  700۳با وجود قطع روابط رسمی با کشور ارمنستان در سال های 

تجاری آن ها در برخی سال ها تا سه میلیارد تا کنون شریک تجاری خارجی دوم آذربایجان و حجم مبادالت  700۳و از سال 

(.یکی از دست آورد های ترکیه در حوزه اقتصاد را میتوان انتقال انرژی از منطقه 955:931۳دالر بوده است.)کریمیان و کرمی،
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رده تا کقفقاز جنوبی دانست که در این زمینه توانسته سه خط انتقال انرژی مهم را پوشش دهد. بر این اساس ترکیه تالش 

موقعیت خود را به عنوان یک کشور مهم ترانزیت انرژی تثبیت کند. در همین راستا این کشور در دهه گذشته با همسایگان 

خود که دارای گاز طبیعی هستند موافقت نامه های مهم متعددی را به امضا رسانده است که در این ارتباط می توان آغاز به 

ارزروم و  -تفلیس  -جیهان ،پروژه عملیاتی شده خط لوله  گاز طبیعی در باکو  -تفلیس  -کار پروژه خط لوله نفت باکو 

(.ترکیه عالوه بر تامین نیاز های خود به انرژی از 953پروژه اکتشافی عمده انرژی تولید و انتقال آن اشاره کرد . )همان :

راوان از ف مرکزی  و قفقاز  به بازار های مصرف طریق قفقاز جنوبی و کسب منافع فراوان از ناحیه ترانزیت انرژی آسیای

ناحیه ترانزیت انرژی آسیای مرکزی  و قفقاز  به بازار های مصرف اروپایی و بین المللی  و همچنین تالش این کشور برای 

راوانی  فتبدیل نمودن  ترکیه به چهار راهی جهت انتقال نفت  و گاز  اسیای مرکزی  و قفقاز که تاکنون  با موفقیت های 

همراه بوده ،نیم نگاهی نیز به بازار های مصرف  دویست میلیونی آسیای مرکزی  و قفقاز جهت فروش کاال های تولیدی 

خود داشته است  تا از این طریق  بتواند منافع  قابل مالحظه ای عاید  اقتصادی این کشور نموده باشد. بنابراین توسعه  

بخش خصوصی ترکیه  و همکاری های مشترک  در زمینه های مختلف اقتصادی و روابط تجاری و سرمایه گذاری های 

تجاری از جمله اهداف اقتصادی ترکیه در منطقه بوده که بعد از فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز  به وقوع پیوسته 

ان از جمله مشوق هایی بوده که است که در این راستا دسترسی به مواد خام اولیه ارزان  قیمت به همراه نیروی کار ارز

سرمایه گذاران بخش خصوصی  ترکیه را به سرمایه گذاری  و همکاری های مشترک در طرح های اقتصادی و توسعه ای 

 با این کشور ها سوق داده است.

 

 

 

 اهداف ژئوپلتیکی:-5-7

ه باشد. ند در منافع ترکیه تاثیر بسزایی داشتاز لحاظ ژئوپلتیک قفقاز منطقه ای هم مرز با ترکیه است و این هم مرزی  می توا

از طرفی قفقاز منطقه ای است که ترکیه به دریای خزر متصل می کند همچنین این منطقه راه ورود ترکیه به آسیای مرکزی 

و تاست. ضمن آن که پس از فروپاشی شوروی  این منطقه به منطقه ای حائل میان ترکیه  و روسیه  و از طرف دیگر میان نا

کیلومتر با قفقاز مرز مشترک دارد  و از جنوب غربی ،قفقاز را در بر میگیرد و  ۳90و روسیه تبدیل شده است. ترکیه کنونی  

 (.7۳1:93۳9عالوه بر مرز زمینی ، ترکیه در دریای سیاه نیز با قفقاز مرز مشترک آبی دارد.)افشردی،

وعثمانیم و رسیدن ترکیه به دوران شکوه  و عظمت امپراتوری عثمانی یکی از اهداف بلند مدت رهبران فعلی ترکیه اندیشه ن

است و در این راستا قفقاز جنوبی به جهت موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی خاصی که دارد،دارای اهمیت فراوانی برای 
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رکیه با همزبانان بین المللی تترکیه میباشد. این منطقه برای این کشور نقش یک پل ارتباطی را بازی میکند که نه تنها ارتباط 

و هم کیشان خود در آسیای مرکزی و قفقاز شمالی را میسر میسازد بلکه برقراری ارتباط با این منطقه موجبات تامین منافع 

ن کشور را فراهم می سازد. ترکیه  با مشارکت در طرح   اقتصادی  قابل توجه  و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی ای

ستخراج  و ترانزیت  انرژی به بازار های بین المللی از طریق خاک خودش می تواند ضمن افزایش وابستگی غرب به های ا

خودش،خود را به چهار راهی جهت انتقال انرژی که بازار های بین المللی تبدیل نماید و این موضوع باعث  اهمیت روز 

 های حضور و نفوذ این کشور در منطقه را فراهم می سازد. افزون قفقاز جنوبی  برای ترکیه گردیده و تحکیم پایه

اگر چه قفقاز  جنوبی بخصوص آذربایجان به جهت دارا بودن منابع غنی انرژی )نفت و گاز( از جایگاه برجسته ای در 

لی  از جمله ترکیه برخوردار گردیده  است ولی با توجه  به ویژگی  های سیاست خارجی  بازیگران منطقه ای و بین المل

ژئوپلتیک قفقاز  جنوبی و مسائل سیاسی و امنیتی و دیدگاه های آرمان گرایان  نهفته در درون آن ،چگونگی  برقراری روابط  

و  صرف بر  مسیر های ارتباطی و نحوه ی نگرش به کشور های مستقر در این حوزه باید عمیق تر و گسترده تر از تمرکز

مسائل به انرژی می باشد.و در این راستا پرداختن به مباحث پان ترکیستی و نقش برجسته آن برای ترکیه  در پیوند دوباره 

اش با آسیای مرکزی و قفقاز می تواند  حائز اهمیت  فراوان باشد ترکیه با تکیه  بر این ایدئولوژی و تقویت آن  به دنبال 

بوده و با بهره مندی از یک حرکت  به ظاهر ساده  فرهنگی  《نوعثمانی گرایی》 ی مجدد امپراطوری خود تحت عنواناحیا

 ترکیه . شعار رهبران فعلیو ایدئولوژیکی به دنبال دستیابی بر اهداف کالن اقتصادی ، سیاسی و امنیتی خود بوده است

(.که 47بوده است.)فالحت پیشه و دیگران،پیشین: 《آسیای مرکزی  و قفقاز میلیون  ترک زبان از بالکان  تا 700اتحاد 》

ایدئولوژی پان ترکیستی در این خصوص می تواند نقش برجسته ی خود را ایفا کند و قفقاز  جنوبی به جهت  موقعیت 

 .داشته است سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خودش در شکل گیری و تقویت  چنین ایدئولوژی هایی نقش بارز خود را

 اهداف سیاسی و امنیتی:-5-3

امنیتی این کشور است در واقع مهم ترین -عمده توجه ترکیه  به کشور های قفقاز جنوبی مربوط به نگرانی های سیاسی

اولویت  ترکیه در کشور های همسایه خود در قفقاز جنوبی حفظ و تداوم صلح  و امنیت در منطقه است. در این میان ترکیه 

اتیک و فعالیت دیپلم-است در رقابت با دیگر بازیگران منطقه ای و ذینفع در قفقاز جنوبی با برقراری روابط سیاسی درصدد

های غیر دولتی  با این کشور ها و انعقاد قرارداد های امنیتی از موضوع باال با مسائل منطقه ای برخورد کند. )بزرگمهر و 

است خارجی  ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه چند جانبه گرایی در (یکی از اهداف اصلی سی97۳:931۳طباطبائی،

روابط بین الملل و توجه به مناطق پیرامونی می باشد.یکی از مناطق که در  این زمان  برای مقامات ترکیه اهمیت داشت 

به  طق افزایش دهد. برای رسیدنمنطقه آسیای مرکز  و قفقاز بود. از این رو،ترکیه تالش می نمود تا نفوذ خود را بر این منا
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این هدف  آذربایجان به عنوان کلید دست یافتن ترکیه به این منطقه و منافع آن بود. زمینه های مشترک فرهنگی و زبانی میان 

دو کشور ترکیه  و آذربایجان عامل تسریع کننده  و مهمی برای ترکیه  در جهت نفوذ در منطقه محسوب می شد. از همین 

. باکو ، روابط پایدار و رو به گسترش است-کیه روابط مستحکمی  را با این کشور  برقرار کرد. امروزه روابط  آنکارارو، تر

(7001:71,kayaترکیه از دیدگاه  تاریخی در منطقه خود را ذ)ع می داند و معتقد به لزوم نقش آفرینی منحصر به فرد در ینف

به سوی اتحادیه اروپا نیز،نه تنها  از توجه آنکارا به این منطقه جلوگیری نکرده این منطقه است. حتی روند همگرایی ترکیه 

است  بلکه آن را افزایش داده است. ترکیه طی سال های اخیر، به تعریف منافع سیاسی و اقتصادی خود از قفقاز پرداخته  و 

بدون حضور  ترکیه ، انتقال انرژی  منطقه تهدید های خود را در این منطقه ، مسائلی همچون  تشکیل سیستم های امنیتی 

از مسیر ایران یا روسیه ،قدرت یابی  گروه اسالم گرا  در جمهوری آذربایجان،اتحاد احتمالی ایران و روسیه در مسائل عمده 

ند. از سوی آنها می دا قارص قفقاز ، روی کار آمدن  گروه های ملی گرای رادیکال در ارمنستان  و عدم پذیرش  معاهده 

در واقع عملکرد ترکیه  در قفقاز پس از فروپاشی شوروی،همواره رقابت با ایران و روسیه  در این منطقه بوده است.)پیشگاهی 

 (۳4:9319فرد و موسوی فر،

برای پی بردن  به دیدگاه امنیتی ترکیه درباره قفقاز  باید اهداف این کشور در این منطقه را بررسی کرد. محور های  اهداف 

 رکیه در منطقه قفقاز به شرح زیر است:ت

 گسترش  نفوذ ترکیه و یافتن جایگاه برتر در منطقه .-9

 تالش برای ایفای نقش برتر از نقش روسیه و ایران در منطقه.-7

 ارائه حکومت  غیر مذهبی به عنوان تنها نظام  حکومتی مطلوب  برای جانشینی نظام کمونیستی در منطقه.-3

 ارتباطی بین غرب و آسیای مرکزی و قفقاز. ایفای نقش پل-4

 جلوگیری از گسترش اصول گرایی  اسالم و تفکر انقالبی در منطقه.5

 ترکیه ای کردن مسیر انتقال نفت و گاز جمهوری آذربایجان و حوزه خزر به بازار های جهانی.-۳

 ایجاد وابستگی امنیتی و نظامی کشور های قفقاز و ترکیه.-7

 امنیتی خانه قفقازی.پیشبرد مدل  -۳

 تضعیف موقعیت روسیه در ارمنستان.-1

 شیعی در جمهوری آذربایجان.-جلوگیری از تقویت جریان اسالمی-90

 (۳5تقویت حوزه اقتصادی ترکیه  در بازار های مصرف قفقاز )همان:-99
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رکیه می موجود میان ارمنستان و ت مهم ترین مشکل سیاسی و امنیتی ترکیه  در قفقاز جنوبی، اختالفات و کینه های تاریخی

باشد. که این اختالفات و کینه های تاریخی به جا مانده از قدیم االیام  با آغاز درگیری ها در قره باغ و اشغال این منطقه  

آذربایجان  با ترکیه از یک طرف  و همچنین  المللی توسط نیرو های مسلح ارمنستان ، تشدید پیدا کرده و با روابط بین

روابط و اختالفات  آذربایجان با ارمنستان نیز گره خورده است . به نظر می رسد با توجه به پیوند خوردن مناقصه  قره باغ 

با اختالفات  و کینه های تاریخی میان ترکیه و ارمنستان و اختالفات آذربایجان با ارمنستان ، تا زمانی که اختالفات موجود 

منستان( حل و فصل نشده است  چشم انداز امیدوار کننده ای نیز برای حل و فصل اختالفات میان دو کشور)آذربایجان با ار

 میان ارمنستان و ترکیه وجود نخواهد داشت.

 :ترتیبات امنیتی و حل بحران ها در قفقاز جنوبی-۳

درت های ور ها و قدر خصوص تقدم و تاخر ترتیبات امنیتی و حل بحران ها در منطقه قفقاز اختالف تظر شدیدی بین کش 

منطقه ای و جهانی وجود دارد. برخی از کشورها نظیر جمهوری آذربایجان و گرجستان که درگیر بحران هستند و بخشی از 

سرزمین خود را از دست رفته می بینند، اعتقاد دارند که ابتدا باید بحران ها حل شوند و بعد در خصوص ترتیبات امنیتی 

ی جنگ با آذربایجان از وضعیت  خوبدر حالی که برخی از کشورها مثل روسیه و ارمنستان)کهبحث و تصمیم گیری شود در 

برخوردار است.( خواستار ایجاد ترتیبات امنیتی و همکاری منطقه ای قبل از حل بحران های موجود هستند و معتقدند که 

ادیه اروپا و امریکا از این نگرش طرفداری   اتح اینگونه همکاری ها می تواند به حل منازعات فیما بین کشور ها کمک نماید.

 《تاینوگی》 در زمینه حمل و نقل سراسری بین آسیای مرکزی و قفقاز با اروپا  و 《تراسکا》 میکنند.ارائه طرح های

ید می در زمینه مسیر های انتقال انرژی آسیای مرکزی و دریای خزر به اروپا از سوی اتحادیه اروپا این نگرش را تای

 (.9313کند)حیدری،

هر کشوری در قفقاز جنوبی از منظر خود ترتیبات امنیتی تعریف  می کند و عوامل موثر بر آن را طبق این تعریف مشخص 

می سازد.طرح های ارائه شده در این عرصه  مبین همین نکته است. به عنوان مثال طرح روسیه بیشتر ناظر به اهمیت فوق 

ت خارجی این کشور و عدم  تمایل برای ورود سایر بازیگران به این عرصه در این منطقه می باشد العاده قفقاز در سیاس

( روسیه و سه کشور  قفقاز جنوبی 3+9روس ها با توجه  به اینکه  بخشی از قفقاز تحت قلمرو آنها می باشد از طرح )

آذربایجان  بیشتر  در قالب سازمان امنیت و حمایت می کند. و در مقابل طرح های  امریکا،ترکیه،گرجستان و جمهوری 

( با 3+3همکاری اروپا بوده که به خودی خود باعث  کنار گذاشته شدن  ایران از این طرح ها می شود. اما ایران از طرح )

حضور سه کشور قفقاز جنوبی و سه قدرت منطقه ای یعنی ایران و روسیه و ترکیه حمایت می کند. لذا اختالف نظر کشور 
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های منطقه در تعریف ترتیبات امنیتی از قفقاز جنوبی به یکی از موانع همکاری برای ایجاد نظام امنیتی تبدیل شده است. 

 )همان(.

 

 مولفه های اصلی و سازنده ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی: -7

 ز:مولفه های اصلی و سازنده ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی  به صورت موردی عبارتند ا

ضرورت حل و فصل  مناقشه  موجود و ایجاد یک رژیم اعتماد چند جانبه: ایجاد و تقویت سازو کار های اعتماد سازی -9

متقابل در جهت  تقویت امنیت و همکاری منطقه ای و بین المللی می تواند راه را بر فرصت طلبی قدرت های فرا منطقه 

ه ای و همسایگان منطقه قفقاز نقش اساسی را بر عهده دارند و قدرت های ای مسدود نماید. در این رابطه کشور های منطق

 (.77:9317فرا منطقه ای می تواند نقش مکمل را ایفا نماید.)فالح:

توسعه اقتصادی کشور های منطقه ای نیاز به اجرای سیاست های خارجی و داخلی مشترک دارد زیرا قفقاز یک واحد  -7

نه سیاست  در یک واحد می تواند بر واحد های دیگر تاثیر بگذارد. تنها راه تضمین صلح و متشکل می باشد و اتخاذ هرگو

ثبات منطقه ای، بهره مند شدن عادالنه تمام کشور های منطقه و قدرت های منطقه ای از منافع اقتصادی به ویژه در زمینه 

 انرژی است.

از:در این زمینه کشور های قفقاز ضمن توجه به منافع تمام در نظر گرفتن منافع بازیگران عمده توسط کشور های قفق-3

 بازیگران، برای حفظ صلح و امنیت باید منطقه را از دخالت های خارجی و  رقابت های نظامی دور نگه دارد.

 

قفقاز ،  رتوجه بازیگران منطقه ای  و فرامنطقه ای به منافع یکدیگر: یکی از موانع اصلی در راه ایجاد ترتیبات امنیتی د-4

تضاد منافع این قدرت هاست. لذا برای دستیابی به ساختار امنیتی الزم است منافع آنها توسط دیگر بازیگران  در نظر گرفته 

 (.9313شود.)حیدری،

 

 :رویکرد امنیتی روسیه  در قفقاز جنوبی-۳

مسئله به  پیاده نمی کرد و همیندر سال های ابتدایی فروپاشی شوروی سابق روسیه سیاست مشخص نسبت به منطقه قفقاز 

رقابت های موجود در زمینه مسائل و نظام امنیتی دامن می زد.اما پس از یک دوره ی سردرگمی و انفعال، بار دیگر سیاست 

به شکل مدوّن و سازمان یافته بروز یافت. این سیاست  که از زمان نخست وزیری   CISخارجی و امنیتی روسیه درمورد

شد و هم اکنون توسط پوتین دنبال می شود بر دو پایه اقتصادی و امنیتی استوار است. در بعد اقتصادی پریماکف شروع 

دارد. در بعد  CISی در تقویت همگرایی در عروسیه را استفاده از ابزار همکار ی های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات س
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اعم از افراط گرایی مذهبی، قاچاق مواد مخدّر و  CISای امنیتی، روس ها با بهره گیری از نگرانی های امنیتی کشور ه

 تروریسم بین المللی سعی در کند نمودن  روند واگرایی در این مجموعه را دارند )حیدری،پیشین(.

با توجه به اینکه  روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی  سابق جمهوری های حوزه  این اتحادیه بعد از فروپاشی را 

ان  حوزه امنیت ملی خود اعالم کرده است و با اتخاذ سیاست همکاری جویانه  به دنبال نزدیک سازی  و پیوند مجدد به عنو

این جمهوری ها با روسیه بوده لذا ورود بازیگران رقیب بین المللی به منطقه قفقاز جنوبی و پیوستن برخی از این جمهوری 

یت  ملی خود ارزیابی نموده و سیاست نگاه به سوی شرق آنان را با چالش جدی ها به اتحادیه ناتورا مغایر با منافع و امن

 مواجه می سازد.

با توسل به ابزار هایی نظیر برقراری رژیم رویداد، قطع  یا کاهش صدور برق و  تفلیس روس ها در مقابل واگرایی باکو و 

ار بیشتری به این جمهوری وارد ساخته است. گاز و جلوگیری از تعویق پرداخت بدهی های این دو کشور به مسکو،فش

مجموعه تحوالت اخیر منطقه قفقاز حاکی از آن است که دیپلماسی  قایق های توپدار پوتین  در این منطقه توانسته از سرعت 

 (.7۳:931۳واگرایی جمهوری های قفقاز از محدوده ی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع بکاهد )رشیدی و ملکی،

سیه در منطقه قفقاز جنوبی دارای پایگاه هایی است که  در راستای تامین اهداف این کشور در منطقه قفقاز می تواند رو

تاثیرات جدی خود را داشته باشد. این کشور که در خصوص ثبات و امنیت در مرز های جنوبی خوب نگرانی های امنیتی 

(سعی 3+9در حوزه نفوذ سنتی خود را بر نمی تابد و با طرح نظام ) خاص خود را دارد. حضور دیگر بازیگران بین المللی 

در  حفظ یا برقراری مجدد سلطه دویست ساله بر این مناطق را دارد. و با توجه به اینکه بخش عظیمی از منطقه قفقاز با 

تنی فراوانی است در درون رای پیوند ناگسس  تنوعات قومی،نژادی،مذهبی و فرهنگی فراوان که با منطقه قفقاز جنوبی که دا

بحرانها و مناقشات بزرگی را برای مدت های نسبتا  9119خاک روسیه قرار داد و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 

در مورد امنیت  این منطقه که پاشنه آشیل و حیات خلوت آنها به حساب ت طوالنی تجربه نموده است.لذا روسیه حاضر نیس

 المللی خود معامله نماید. می آید با رقبای بین

در مجموع روسیه سعی دارد ضمن تشدید و تسریع روند  همگرایی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در عرصه 

اقتصادی کشور های عضو جامعه را به ویژه  در زمینه انرژی و ارتباطی به خود وابسته نگه دارد.در این زمینه امنیتی نیز اوال 

ستمر خویش در مناطق  استراتژیک به خصوص بحرانی، کنترل مرز های شوروی سابق را حفظ نماید. ضمن تداوم حضور م

ثانیا هدایت و مدیریت بحران هایی را که ممکن است زمینه ساز نفوذ غرب باشد به دست گیرد. و از آنها برای کنترل رفتار 

 ازیا مشاهده می شود.ثانیابخقبال مناقشه قره باغ  و آخارجی کشور های منطقه  بهره برداری نماید. نمونه این سیاست در 

زمینه تضعیف عوامل اتحادیه هایی را که به عنوان ابزار نفوذ غرب در منطقه عمل می کند مانند گووام  را فراهم سازد)کواالیی 
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و به اهداف خود نائل ( که به نظر می رسد تاکنون در این زمینه به موفقیت های فراوانی دست پیدا کرده 9315و دیگران:

 آمده است.

 

 رویکرد امنیتی ترکیه در قفقاز جنوبی:-1

با فروپاشی شوروی و استقالل جمهوری های قفقاز جنوبی ، ترکیه  تالش های خود را در جهت  تحقق اهداف تاریخی 

نیتی ت منطقه و مسائل امخود نسبت به آسیای  مرکزی و قفقاز آغاز نمود. این کشور به منظور ایفای نقش محوری در تحوال

ان و با توجه به عضویت در ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا استراتژی جدیدی را با همراهی و همکاری  غرب بویژه 

آمریکا طراحی نمود. ارائه چند طرح در عرصه نظام امنیتی منطقه در قفقاز توسط آنکارا در طول دهه گذشته نشان از اراده  

این زمینه دارد اما با توجه به اختالفات موجود در منطقه و حضور نیرومند روسیه و حساسیت برخی از  مقامات ترک در

کشور ها نسبت به حضور ترکیه  در این منطقه، ترکها در زمینه فعالیت های امنیتی موفق نبودند و تنها در سطح  دوجانبه با 

انده اند. با این همه ترکیه همچنان به عنوان یک شرکت کننده  جمهوری آذربایجان و گرجستان توافقاتی را به امضاء رس

 (.9313فعال در امور نظامی در منطقه قفقاز به حساب می آید )حیدری،

به طور کلی دیدگاه ترکیه در امور نظام امنیتی منطقه قفقاز در قالب نگرش سازمان امنیت همکاری اروپا و ناتو می باشد و 

کاری با روسیه است. نتیجه  این نگرش به حذف طبیعی ایران از نظام امنیتی قفقاز منجر شده در این عرصه  خواهان هم

است. زیرا در بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تنها ایران در این دو سازمان حضور ندارد. از سوی دیگر ترکیه نگران 

ط انرژی  در این کشور است. ترکیه  سعی می دارد ایران جهت خنثی سازی اقداماتش برای تمرکز خطو-اتحادیه  روسیه 

(.و در این راستا 931۳تا مشکالت انرژی خود را  از طریق متنوع نمودن منابع تامین انرژی  برطرف نماید. )یزدانی و خیری،

انرژی  منابع قفقاز جنوبی به عنوان منطقه ای که دارای  ذخایر عظیم  نفت و گاز  بوده و به عنوان پل ارتباطی  می تواند

آسیای مرکزی را نیز به ترکیه متصل سازد می تواند نقش برجسته ای را ایفا نماید. به  همین دلیل، ترکیه  با انعقاد پیمان های 

نظامی  دو جانبه  با آذربایجان و گرجستان  و قرار گرفتن در ترکیب پیمان های امنیتی چند جانبه به دلیل حضور و نفوذ 

قفقاز جنوبی بوده  ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی فیصله یافته بحران ها و مناقشات  بین المللی در این حداکثری خود در 

 منطقه  را در جهت  تامین منافع ملی خود ارزیابی می نماید.

 

 نکات متعارض در رویکرد  ها و اهداف  و منافع روسیه با ترکیه: -90

ذ در قفقاز جنوبی هستند که هر کدام  از اینها رویکرد ها و اهداف  و منافع  روسیه و ترکیه  دو قدرت منطقه ای صاحب نفو

جداگانه و منحصر به فردی در حوزه های مختلف  اقتصادی، سیاستی و امنیتی این منطقه دارند که ممکن است در برخی 
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اد نگرانیها و رقابت منطقه ای دو مواقع  در تعارض با رویکردها و اهداف  و منافع  آن دیگری قرار گرفته  و موجبات ایج

طرف در راستای اعمال نفوذ هر چه بیشتر در منطقه را فراهم سازد. رویکرد  دو کشور  به خصوص در حوزه  سیاسی  و 

امنیتی متفاوت و در اکثر مواقع  متعارض با آن دیگری بوده  و در کشمکش ها و تطویل  بحرانها و مناقشات بین المللی  

وثر بوده است.روسیه به عنوان کشور ی که خود را وارث  اتحاد جماهیر شوروی  و صاحب تاریخی حوزه این منطقه م

قفقاز جنوبی در دویست سال گذشته قلمداد می نماید. بعد از فروپاشی شوروی، با تدوین  استراتژی نظامی و امنیتی خود 

این منطقه  را برای رسیدن  به یکی از مهم ترین   《دیکخارج  نز》 و رهیافت 《اوراسیا گرایی》 در چارچوب  گفتمان

هدف های خود یعنی باز تعریف سلطه و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی ضروری ارزیابی نموده 

(هدف های نظامی امنیتی  راهبردی روسیه  در قفقاز جنوبی حول سه محور اساسی حضور سیاسی 741:9315است.)بردار،

امی جلوگیری از توسعه نفوذ نظامی  و امنیتی  قدرت های منطقه ای  و جهانی  و همچنین تضمین امنیت مرز ،امنیتی،نظ

(.که موقع اجرا شدن در 9۳0:93۳5است.)مرادی،های جنوبی این کشور مطرح و مورد تاکید رهبران این کشور واقع گردیده 

و رفته گامنیتی ترکیه و هم پیمانان قدرتمند این کشور قرار نظامی و -تعارض و تقابل  با رقابت ها و رویکرد های سیاسی

را در ی  جنوبقفقاز روسیه در می گردد. ترکیه که حضور و نفوذ به پیدایش چالش های سیاسی و امنیتی در منطقه منجر 

ها و رویکرد  ی نماید با اتخاذ رویکردی موازی با سیاست  مامنیتی و اقتصادی خود تصور -سیاسیهای تعارض با رویکرد 

های هم پیمانان قدرتمند خود چون ایاالت متحد، امریکا و ناتو در منطقه  قفقاز جنوبی،سیاست های روسیه و  هم پیمانان 

این کشور در منطقه را با چالش جدی مواجه ساخته و در بحران ها و مناقشات موجود بین المللی در منطقه ،مواضعی 

و در این راستا با ایجاد اتحادی جدید از بازیگران  منطقه با جلب حمایت هم پیمانان بین  متفاوت با روسیه اتخاذ می نماید

المللی و جهانی خود محور های امنیتی ایجاد نموده و ضمن تامین منافع خود، موازنه قدرت  با بازیگران اصلی و ذینفع در 

بته همکاری هایی نیز در حوزه های مختلف حوزه قفقاز جنوبی از جمله ایران و روسیه را فراهم ساخته است. ال

اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و  امنیتی میان روسیه و ترکیه در قفقاز جنوبی وجود داشته است از قبیل همکاری هایی چون 

مقابله با تروریسم و افراط گرایی،قاچاق مواد مخدر،کاال و مسافر و همچنین مساعدت  و همکاری  در توسعه و پیشرفت 

ی و اجتماعی دولتها ی مستقر در قفقاز جنوبی و مواردی از این قبیل که در مقایسه با تعارضات موجود میان دو اقتصاد

کشور از درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده است.بنابراین در کنار رویکرد های همکاری جویانه  بین المللی دو بازیگر 

ها و تعارضات قابل توجهی وجود داشته که نیازمند  بررسی  منطقه ای دخیل در موضوعات مختلف قفقاز جنوبی تقابل

 جداگانه  می باشد که در زیر به بررسی آن اقدام می نماییم.
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 رویکرد های متعارض سیاسی و امنیتی:-90-9

قفقاز جنوبی و چگونگی حضور و نفوذ قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای  در ان از موضوعات مهمی است که ذهن هر 

تحلیل گری را به خود جلب می نماید.این منطقه از هر جهت برای بازیگران منطقه ای و بین المللی دارای اهمیت بوده  و 

هر کدام از آنها تالش نموده اند تا ضمن دستیابی بر اهداف  و تامین منافع مورد نظرشان،بر معامالت منطقه ای تاثیر گذاشته 

اری در آن را نیز همسو با منافع خود مدیریت و کنترل  نمایند. بنابراین کشور های و کشور های این منطقه  و تحوالت ج

منطقه  و همینطور بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای هر کدام از دیدگاه خود ترتیبات  امنیتی در منطقه  را تعریف و عوامل 

و  ه  که منطقه قفقاز جنوبی  را حوزه نفوذ تاریخیتاثیر گذار و تاثیر پذیر را بر اساس آن تعریف،مشخص می نمایند. روسی

سنتی خود قلمداد می نماید و نگران  امنیت مرز های جنوبی خود به خاطر وجود گرایشات جدایی طلبانه می باشد. هدف 

 ههای امنیتی خود در این منطقه را در راستای تضمین امنیت مرز های جنوبی خود قرار داده و تحت هیچ شرایطی حاضر ب

نظامی پیمان -خالی نمودن میدان به نفع بازیگران رقیب بین المللی خود نمی باشد و در این راستا با تشکیل)سازمان سیاسی

با الگو برداری از ناتو سعی در متحد نگه داشتن  کشور های عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی  7007امنیت جمعی(در سال 

(. تا از این طریق  بتواند ضمن تامین منافع  و مقابله با حضور و 9311-تیر39-39،4۳1۳داشته است. )روزنامه اعتماد،شماره

نفوذ سایر بازیگران مطرح و صاحب  نفوذ در قفقاز جنوبی بر سلطه و نفوذ تاریخی و سنتی خود در این منطقه تداوم بخشد. 

 "خالصه نمودبه طور کلی اهداف و منافع روسیه در قفقاز جنوبی را می توان در موارد زیر 

 افزایش نفوذ و همکاری با کشور های منطقه  در راستای تضمین امنیت مرز های بین المللی خود در جنوب روسیه-9

 مشارکت در طرح های انرژی و خطوط لوله و رقابت با ترکیه و آمریکا در این خصوص-7

 از اقلیت های روس در منطقه حمایت از تجزیه طلبان در  گرجستان و به رسمیت شناختن  آنها و حمایت -3

 مقابله با نفوذ رو به گسترش ترکیه در منطقه-4

 حفظ پایگاه های نظامی خود در منطقه در راستای تداوم بخشی بر نفوذ خود و اعمال فشار بر  رقبای  بین المللی-5

 ممانعت از احتمال عضویت  گرجستان و آذربایجان در ناتو-۳

 ل  آذر بایجان در خصوص مناقشه قره باغحمایت از ارمنستان در مقاب-7

منطقه ای شدن قفقاز و خروج بازیگران فرامنطقه ای از این منطقه،که همه موارد یاد شده به نوعی در تقابل و بعضا  در -۳

 تعارض با منافع و اهداف ترکیه در منطقه  واقع گردیده و می تواند برای سیاست خارجی دو کشور چالش برانگیز باشد.

طرف مقابل با روسیه،ترکیه نقش بازوی منطقه ای را برای گسترش ناتو به شرق ایفا می کند و مس از عضویت در این  در

سازمان،خاک خود را در اختیار نیرو های ناتو قرار داد تا طرح ها  و برنامه های خود را بتواند اجرا کنند.)فالحت پیشه و 

یه همواره رقیب یکدیگر محسوب می شوند و در این رقابت در موضوعات (.در طول تاریخ ترکیه و روس57:9314دیگران
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منطقه ای در بالکان، آسیای مرکزی، قفقاز و دریای سیاه و امروزه نیز رقابت در عرصه  انرژی و انتقال خطوط انرژی ظاهر 

دید بنگرد. تا مواره با چشم ترشده است. این رقابت با عضویت ترکیه در ناتو تشدید و سبب شد روسیه با رابطه با ترکیه ه

پایان جنگ سرد نیز با توجه به سیاست  های غرب محور ترکیه در منطقه  خارج نزدیک سبب شده است تا روسیه به ترکیه 

(ترکیه که به روابط خود با قفقاز جنوبی اهمیت راهبردی ویژه 54به چشم یک رقیب نگاه کند تا یک شریک تجاری )همان:

رش نفوذ خود در این منطقه و یافتن جایگاه بین المللی مناسب برای خود را از اولویت های سیاست ای قائل شده،گست

خارجی خود قرار داده و سیاست های همگرایی و همکاری با دولت های این منطقه را در راستای سیاست نگاه به شرق 

را برای  روسیه و سیاست زیادی نگرانی های  ایاالت متحده ،ناتو و غرب ،اتخاذ و به اجرا گذاشته است که این موضوع

منطقه ای آن کشور به وجود آورده و موضع گیری  جدی این کشور بر علیه ترکیه و هم پیمانانش را فراهم ساخته است. 

ن ه عنوابآنچه برای ترکیه حائز اهمیت فراوان بوده، حضور و نفوذ موثر در این منطقه و استفاده از موقعیت ژئوپلتیکی آن 

یک ارتباط جهت برقراری ارتباط و دسترسی آسان به آسیای مرکزی است که به لحاظ مشترکات تاریخی،قومی،فرهنگی و 

پیونده های نزدیکی داشته و ارتباط با این منطقه می تواند  برای ترکیه منافع اقتصادی فراوان داشته باشد. مذهبی با ترکیه 

ه حوزهنوز هم ازن منطقه را جزء داشته و ه مدت دو قرن سلطه بر این مناطق قدرتی که بطبیعی است که رویه به عنوان 

های سیاسی و امنیتی   ترکیه این منطقه را در تقابل و تعارض با سیاست های خود ارزیابی نفوذ خود قلمداد می نماید  رفتار 

 شد. نموده  و رویکرد سیاسی و امنیتی تهاجمی تر را در مقابل ترکیه اتخاذ نموده با

رض افرین  میان ترکیه و روسیه ، تقابل منافع دو کشور در روابط بسیار نزدیک  آذربایجان، ترکیه  و ایکی از نکات تع

گرجستان در همراهی این کشورها با غرب بویژه  آمریکا است. روسیه همانگونه که گفته شد قفقاز جنوبی را به عنوان حیات 

وباره بر این منطقه است و حضور ترکیه و توسعه روابطش با آذربایجان و خلوت خودش می نگرد و خواهان تسلط د

ن نفوذ و موقعیت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی ترکیه در قفقاز   گرجستان را مانعی بر سر راه خویش می بند،چرا که باال رفت

ربایجان و گرجستان به جنوبی به منزله کاهش و تضعیف  موقعیت روسیه  در آنجا خواهد بود و موجب نزدیک شدن آذ

ترکیه و غرب می شود در نتیجه کاهش فشار صنعتی روسیه در این دو کشور را  به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر 

روسیه  به دنبال تسلط بر منابع انرژی  و حفظ انحصاری  خود بر آن  در قفقاز و آسیای مرکزی  و اروپاست تا در مواقع 

عنوان یک اهرم در این مناطق استفاده کند  از این رو روسیه  به عنوان تامین کننده  بزرگ انرژی  الزم  از ابزار انرژی  به

جهان سعی در حفظ حیات خلوت  خود  و کنترول نفوذ و کاهش نفوذ دیگر کشور ها را دارد. اما نفوذ ترکیه در قفقاز 

 ( .۳۳:9319واجه کرده است )قادری،جنوبی و رقابت در عرصه  انتقال انرژی  منافع روسیه را با چالش م

در منطقه قفقاز جنوبی در وضعیت کنونی،از جمله مهمترین تقابل منافع میان روسیه و ترکیه را باید در انتقال انرژی و خطوط 

لوله ، به خصوص در زمینه  تامین انرژی اروپا دانست. روسیه انتقال انرژی به اروپا را جزء خطوط قرمز خود می داند و 
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تمایل دارد که منحصرا انرژی اروپا را  تامین کند تا از این طریق هم اقتصاد داخلی خودش را سامان بخشد  و هم اتحادیه 

(. در واقع روسیه با کارت انرژی و اقتصاد در راستای 54اروپا را به خود  وابسته نگه دارد. (فالحت پیشه و دیگران ، پیشین :

د و شکل دادن  ترتیبات امنیتی مورد نظر خودش در قفقاز جنوبی بهرمند میگردد و یکی تضمین امنیت  مرز های جنوبی خو

از مهم ترین عامل و یا دلیل رویکرد نظامی و امنیتی روسیه  در منطقه قفقاز جنوبی را می توان در قالب رقابت بر سر انتقال 

نقش برجسته  داشته مورد  بحث و ارزیابی قرار داد. و ترانزیت انرژی که ترکیه به عنوان  یک قدرت منطقه ای دخیل در آن 

آنچه برای دو کشور  روسیه و ترکیه اهمیت داشته محافظت از امنیت ملی و دستیابی بر منافع ملی خود بوده که با قرار 

ی داشته عگرفتن هر کدام از دو کشور یاد شده در یک سوی این قضیه  و شکل دادن بر ترتیبات امنیتی مورد نظر خودشان، س

اند تا بر آن دست پیدا کنند. روسیه به همراه متحدان عمدتا پیرامونی و ترکیه به نمایندگی از سوی ایاالت متحده،ناتو و غرب 

و همچنین دولتهای منطقه نزدیک به این کشور در شکل گیری ترتیبات امنیتی و ایجاد توازن قدرت در منطقه دخیل بوده 

 اند.

 امنیتی در قفقاز جنوبی: چشم انداز ترتیبات-99

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که تاثیرات عمیقی بر ژئوپلیتیک منطقه قفقاز گذاشته است،تعاریف جدید از  مفاهیم امنیت 

برای کشور های منطقه را پدید آورده است. وجود ذخایر انرژی و راه های مواصالتی  به همراه منازعات قومی در این 

د رقابت های جدی و فشرده بین قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای را در قفقاز نموده است. در نتیجه منطقه، زمینه ایجا

همگرایی برای ایجاد نظام امنیتی را با مشکل مواجه ساخته است. تالش قدرت های منطقه ای و جهانی برای نفوذ در قفقاز 

یده است. در این میان رواج قاعده بازی با حاصل جمع جبری نیز باعث تشدید رقابت ها و خنثی شدن بر آیند نیرو ها گرد

یری از روسیه برای جلو گ-ترکیه و تالطم در مناسبات ایران-ترکیه ، روسیه-صفر در منطقه از طریق تنش در روابط ایران 

نیز  در منطقه نقش موثر این سه قدرت  منطقه ای در قفقاز،از سوی آمریکا قابل توجه است از سوی دیگر بازیگران عمده

(.همچنین وجود شکاف 39:9317به دلیل تکروی و انحصار جویی به ایجاد یک نظم آشتی جویانه کمک نکرده اند )فالح:

های متعدد قومی،مذهبی،اقتصادی و سرزمینی و تاثیر آنها بر یکدیگر باعث ایجاد چالش های بحران ساز داخلی در قفقاز 

منطقه دامن می زند و هرگونه همگرایی را در زمینه امنیتی با مانع مواجه می سازد  شده اند. این مسائل بی ثباتی را در

منازعات حل نشده در این منطقه  نیز به عنوان موانع بارز در مقابل نظام امنیتی به شمار می آیند. ارائه طرح های مربوط به 

ه  شده که به نوبه خود سبب گوناگونی خط امنیت منطقه ای باعث شکل گیری شماری از دسته بندی های جدید در منطق

(.و تضاد ها و واگرایی هایی میان بازیگران عمده در منطقه 9313مشی های امنیتی،سیاسی و اقتصادی گردیده است.)حیدری،

قفقاز جنوبی وجود دارد که گنجاندن تمامی ان ها در یک قالب امنیتی و همکاری جویانه بازیگران بین المللی تقریبا غیر 

ممکن به نظر می رسد و ریشه مشکالت و تهدیدات منطقه ای در تضاد با منافع کشور ها ی مهم و تاثیر گذار قرار گرفته  
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امنیتی در قفقاز جنوبی را با چالش جدی موجه می سازد. بنابراین چشم انداز ایجاد ترتیبات امنیتی قابل اتکاء که ترتیبات 

نبوده و به جهت وجود تناقض های غیر قابل انعطاف  میان بازیگران مطرح در این  در قفقاز جنوبی در آینده نزدیک روشن

 حوزه،مرتفع ساختن اینگونه تناقضات زمان بر خواهد بود.

 

 نتیجه گیری:

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روسیه و ترکیه  دو بازیگر منطقه ای دخیل در تحوالت  قفقاز جنوبی هستند  که هر 

این ها به دنبال اهداف و منافع خاص خود بوده و در حوزه مسائل امنیتی نیز رویکرد های تقابل گرایانه ای  نسبت کدام از 

به ترتیبات امنیتی در این منطقه داشته اند. به جهت متفاوت بودن اهداف  و منافع و همچنین متعارض بودن  رویکرد ها به 

منافع دو کشور در یک قالب امنیتی امکان پذیر نبوده است. به همین  خصوص در حوزه مسائل امنیتی گنجاندن اهداف و

دلیل روند سیاسی و امنیتی این منطقه تحت تاثیر و اعمال نفوذ روسیه از یک طرف و ترکیه و غرب از طرف دیگر،از ثبات 

بازیگر  و ترکیه به عنوان دو و استحکام کافی برخوردار نبوده و یک وضعیت  نا آرامی را تجربه کرده است. آنچه برای روسیه

منطقه ای فعال در تحوالت قفقاز جنوبی اهمیت داشته است برقراری، حفظ و ارتقای نفوذ خود بر این منطقه بوده که در 

راستای دستیابی بر رویکرد ها و اهداف و منافع  راهبردی این دو کشور بسیار مهم بوده و دولت های منطقه نیز به جهت  

موجود و نیاز همه جانبه شان  به این دو کشور در زمینه های مختلف  اقتصادی ،سیاسی و امنیتی،مجبور ضعف ساختاری 

 به تبعیت  و پیروی  از سیاست  های منطقه  ای این  دو کشور بوده اند.

رل بازیگران نتآنچه در قفقاز جنوبی بیشترین اهمیت را برای روسیه داشته، ایجاد مانع در مقابل حضور و نفوذ غیر قابل ک

منطقه ای و فرامنطقه ای،تضمین امنیت  مرز های جنوبی و مقابله با تهدیدات برهم زننده امنیت مورد نظر خود و در نهایت 

مانع تراشی در مقابل فروپاشی مجدد این کشور بخصوص در قفقاز شمالی بوده که از تمامی امکانات و پتانسیل های خود 

اهدافی بهره مند گردیده است حضور و نفوذ قدرتمند روسیه در بحران ها و مناقشات منطقه  در راستای دستیابی بر چنین

رچوب چنین اهدافی می تواند قابل   ای همچون قره باغ،انجازیا  و اوستیای جنوبی و مدیریت کنترل شده آن نیز در چا

 ی تاریخی، قومی، نژادی،مذهبی  و فرهنگی خودبحث و بررسی باشد. اما از سوی دیگر، ترکیه که از پیوند ها و وابستگی ها

با اقوام و ملل ساکن در قفقاز جنوبی در راستای اعمال نفوذ و برقراری ارتباط با آسیای مرکزی و قفقاز بهره مند گردیده با 

مواضعی حرکت در محور امنیتی ایاالت متحده، ناتو و غرب و همسویی با هم پیمانان خود در این حوزه و همچنین اتخاذ 

متفاوت با روسیه  در خصوص بحران ها و مناقشات درون سرزمینی و بین المللی منطقه از جمله مناقشه قره باغ، سیاست 

تقابل با روسیه در پیش گرفته و تحت تاثیر تقابالت  و تعارضات موجود، رویکرد و نگرش متفاوتی به ترتیبات امنیتی در 
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وع روند های سیاسی و امنیتی در منطقه را با چالش جدی مواجه ساخته،بر عمیق تر قفقاز جنوبی داشته است. که این موض

 شدن  اختالفات  و تطویل بحران ها و مناقشات  موجود منطقه ای موثر واقع شده است.

نی ابا معیار قرار دادن مفهوم امنیت  بر اساس نظریه مکتب کپنهاک  و تحلیل و بررسی موضوع مطابق با نظریه اندیشمند

چون بوزان و همکارانش در خصوص مفهوم امنیت و اینکه امنیت در روزگار ما دارای مفهوم چند وجهی و چند بعدی است 

و دولتها در عین پرداختن به مسائل سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و حتی زیست محیطی به دنبال ایجاد نظم امنیتی 

امنیت امروزه دیگر صرفا در قالب قدرت نظامی یک کشور قابل بحث مورد نظر خودشان  در یک منطقه هستند و مفهوم 

نبوده  و سایر حوزه ها را نیز در بر می گیرد و با درک این حقیقت که در حال حاضر روسیه و ترکیه به عنوان دو بازیگر 

کی و فرهنگی ی، ژئوپلتیتقابلی و تعارض فراوانی  در حوزه های مختلف  سیاسی،امنیتی،اقتصاد قاطمطرح در قفقاز جنوبی ن

تمدنی دارند و از آنجا که این دو کشور  در خصوص استخراج  انرژی  از آسیای مرکزی و قفقاز با هم دیگر اختالف جدی 

پیدا کرده اند که طی آن جایگاه بین المللی و اقتصادی  ترکیه ارتقاء پیدا کرده و منجر به وابستگی  اروپا به ترکیه در حوزه 

هش وابستگی آنان به روسیه می گردد و سایر تفاوت ها و تعارضات که موجبات تضعیف روابط همکاری جویانه انرژی و کا

میان دو کشور گردیده است به نظر می رسد دستیابی به ترتیبات امنیتی ثبات بخش در یک قالب امنیتی همکاری جویانه و 

ائل مختلف منطقه  قفقاز جنوبی تقریبا غیر ممکن خواهد بود اتخاذ سیاست آشتی جویانه میان روسیه  و ترکیه در مورد مس

دو کشور با دنبال نمودن  سیاست ها و رویکرد های متعارض خودشان بر تعمیق بحرانها و تطویل مناقشات بین المللی دامن 

 زده و روند های سیاسی و امنیتی تقابل گرایانه و تعارض گونه ای را با همدیگر در پیش خواهند گرفت.

بنابراین با این اوصاف  تنش ها و کشمکش های میان دو کشور بر سر مسائل مختلف قفقاز جنوبی ادامه دار بوده و در کوتاه 

مدت امید چندانی به حل و فصل بحرانها  و همکاری دو کشور روسیه و ترکیه  برای غلبه بر مشکالت و ایجاد ثبات امنیت 

یکرد های امنیتی دو کشور به جای حرکت به سمت و سوی همگرایی و همکاری با دوام در منطقه متصور نخواهد بود.رو

 های اثر گذار به سوی واگراها و صف بندی های تنش آلود رقابتی سوق پیدا خواهد کرد.
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