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 همقدم

باشر و در ییوپلیتیک یکی از مهمترین عوام، موثر در سیاستگااری خارجی هر کشوری می     

-چهارچوب رهیاعت ییوپلیتیک نقش عوام، جغراعیایی در سیاست خارجی کشورها مورد ارزیابی قرار می

سیاست  گیریگیرد. بسته به اینکه کشورها از چه جایگاه ییوپلیتیکی برخوردار باشنر، برون شک جهت

. نقش و جایگاه کشورها در معادلات (911: 9831، )محمریان خواهر بود ها نیز متفاوتخارجی آن

المللی ضمن هاثیرپایری از هصمیمات سیاستمراران ها حرودی به ای و بینسیاست جهانی، منطقه

نگرش  شک در صورتآل بیموقعیت ییوپلیتیکی نیز متکی می باشر. یک موقعیت ییوپلیتیکی ایره

ای اعزایش خواهر داد. واقعگرایانه، وزن سیاسی و قررت یک کشور را در معادلات جهانی و منطقه

آورد که بایر برای هحکیم قررت ملی هایی برای کشورها به وجود میها و عرصتییوپلیتیک محرودیت

لاحظات ییوپلیتیکی المل، به هعام، بپردازنر و عرم هوجه به مخود با هوجه به آن در صحنه نظام بین

: 9811 اعشردی،)المل، در پی داشته باشرممکن است که برای کشورها عواقب سنگینی در نظام بین

بنری و هعیین سازد که بتواننر با هکیه برآن به الویتییوپلیتیکی سیاستگااران را قادر می رویکرد (.803

گیری عم، ه صورت معیاری برای هصمیمب رویکرداهراف سیاست خارجی خود بپردازنر و در نتیجه این 

. ییوپلیتیک به عنوان مبحثی از جغراعیای سیاسی از جهت (83: 9833دهقانی عیروزآبادی، )خواهر کرد

گاارد و نظری حضور پر قررت یکصروچنر ساله خود را در ادبیات مکتوب دانش بشری پشت سر می

المل، معاصر، از جنبه عملی و از منظر وابط بینصرف نظر از پیامرهای بعضاً ناخوشاینر آن در هاریخ ر

باشر. از این رو، هحلی، ییوپلیتیکی در اهخاذ هحلی، اوضا  قررت و ارایه راهبرد، دانشی غیرقاب، انکار می

های پایرار و در نتیجه از قطعیت مناسبتری برخوردار هوانر از قابلیتها میهای عملی دولتسیاست

. آگاهی ییوپلیتیکی و مطالعه آن برای هر سیاستگااری در عرصه سیاست (83-38: 9831 گلیپین،)باشر

 بینانه نسبت به جایگاه ییوپلیتیکی کشورباشر، برین جهت که بتواننر با نگاه واق خارجی ضروری می

المل، گام بردارنر. خویش به اجرای سیاسی خارجی خود در راستای کسب اهراف مورد نظر در نظام بین

ه اصول و مبانی ییوپلیتیک ممکن است موجب شود که یک کشور بواسطه درك واقعگرایانه و هوجه ب

 .المل، نای، شودگیری از جایگاه ییوپلیتیکی خود به ایفای نقش بسیار ععال و مهم در نظام بینبهره

-آنان می پردازان ییوپلیتیک رعتار سیاست خارجی کشورها را هابعی از شرایط و وضعیت جغراعیایینظریه

کننر. کشورهایی که از اران را در چارچوب الزامات ییوپلیتیک هحلی، میاگیری سیاستگداننر و هصمیم

ها شک هعهرات و مسئولیت آنموقعیت ییوپلیتیکی پیچیره و منحصربه عردی برخوردار هستنر، بی

گان سیاسی یک اعزایش خواهر یاعت، برین معنا که یک موقعیت ییوپلیتیکی حساس و مهم از نخب
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. از آنجایی که کشورها (18-13: 9830و دیگران،  اهوهای،)کنرکشور عملکرد متناسب با آن را طلب می

باشنر، در نتیجه همین مناع  ملی ایجاب در عرصه سیاست خارجی به دنبال هامین مناع  ملی خود می

موقعیت خود برای ارهقا  کنر که کشورهای که دارای موقعیت مناسب ییوپلیتیکی هستنر از اینمی

رهیاعت ییوپلیتیکی  .المل، و کسب مناع  ملی به بهترین نحو استفاده کننرجایگاه خود در نظام بین

های خود را با آن منطب  هواننر نگرشدهر که کشورها میهصویر کلانی از مسای، و رویرادها ارایه می

ها به دنبال رقابت برای کسب قررت هستنر به ولتالمل، که همواره دکرده و بتواننر در محیط نظام بین

های خود را جامه عم، بپوشاننر، در واق  هصویری که رهیاعت ییوپلیتیکی در اختیار بهترین نحو سیاست

. عراهر از همه، رهبران آینره (38: 9838کاظمی، )باشردهر یک هصویر عینی میسیاستگااران قرار می

هوانر به رهبران سیاسی بصیرت لازم هعلیم دیره باشنر. هنها ییوپلیتیک می بایر درس هحلی، ییوپلیتیک را

را برای شناخت نیازهای واقعی برای درك سیاست جهان برهر و به آنها اجازه دهر که خود را مطرح 

. این اهفاقی نیست که به لغت سیاسی پیشونر ییو اضاعه شره است. این (5: 9833)احمری پور، کننر

های زیاد است. ییوپلیتیک وابستگی همه هحولات سیاسی به واقعیتی معنی زیاد و ضرورتپیشونر به 

های موجود سازد. ییوپلیتیک برای مانرن آمره است. ما با مطالعه واقعیتدایمی به نام خاك را ظاهر می

سیاسی  هایهردیر موعقیترسیم که آموزس ییوپلیتیک و هوجه به آن لازم است و بیبه این نتیجه می

باشر و ناشی از هوجه به ییوپلیتیک است. کشور هرکیه دارای یک موقعیت ییوپلیتیکی منحصر به عرد می

گااری و هعام، هرکیه های اثرگاار در عرصه سیاستهرین مولفهاین موقعیت نیز به نوبه خود یکی از مهم

باشنر که با به دنبال آن می نخبگان سیاسی هرکیه(. 903: 9813، مورینسون)المل، استدر نظام بین

المل، درك واقعگرایانه از موقعیت ییوپلیتیکی خود بتواننر جایگاه متناسب با موقعیت خود را در نظام بین

-کسب نموده و به اهراف سیاست خارجی خود به بهترین نحو دست یابنر. در نتیجه هوجه به محرودیت

کنر برای رهبران سیاسی هرکیه امری ضروری ایجاد میرا هایی که این موقعیت ییوپلیتیکی ها و عرصت

است. ییوپلیتیک هرکیه این کشور را به اهخاذ سیاست خارجی متفاوهی نسبت به دیگر کشورهای همجوار 

کنر و حیات سیاسی این کشور همواره از ییوپلیتیک این کشور متاثر بوده و در آینره نیز منطقه ملزم می

هرین کشورها به ز آغاز جنگ جهانی اول ها پایان جنگ سرد یکی از محوریمتاثر خواهر شر. هرکیه ا

سبب موقعیت ییوپلیتیکی خود در معادلات سیاسی جهان برای غرب و به خصوص برای آمریکا بوده 

به طوری که این اهمیت حتی پس از عروپاشی شوروی و پایان جنگ سرده جایگاه خود را . است

ه است و با هحول در مفهوم ییوپلیتیک ما همچنان شاهر اعزایش همچنان بیش از پیش حفظ کرد

یکی از مهمترین رویرادهای مهم (. 991: 9833، دویرهیو عالتزگراف)اهمیت ییوپلیتیکی هرکیه هستیم
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هاریخ سیاسی هرکیه در آغاز قرن بیست و یکم، روی کارآمرن حزب اسلامگرای عرالت و هوسعه هرکیه و 

ئوری عم  استراهژیک)هئوری در خصوص موقعیت ییوپلیتیک هرکیه( هوسط به هب  آن مطرح شرن ه

هئوری عم  استرهژیک داود اوغلو برداشت جریری ارایه  .احمر داود اوغلو، وزیر امور خارجه این حزب بود

دهر که جایگاه ییوپلیتیک هرکیه را دچار هحول ساخته و گستره شمولیت ییوپلیتیک هرکیه را وسعت می

هوانر در پویش جریر ییوپلیتیکی انتقالی ریشه داشته باشر. عم  مفهوم عم  استراهژیک می بخشر.می

دهر که شک، استراهژیک گفتمان ییوپلیتیکی جریری را درباره جایگاه هرکیه در نظام جهانی ارایه می

ه به سوی گاارد و در راستای اعزایش قررت هرکیای از سیاست اسلامی را به نمایش میسکولاریزه شره

مناطقی جهت یاعته است که با هرکیه به لحاظ هاریخی در دوران امپراطوری عثمانی پیونر نزدیکی 

های داود اوغلو به سنت هفکر ییوپلیتیکی در روابط بین المل، حیاهی . استرلال(39: 9831،عزهی)داشتنر

هایی چون یکمن و استراهژیستپردازانی چون راهزل، ماهان، مکینرر، اسپابخشر که با نظریهدوباره می

های ییوپلیتیکی کسینجر و بریینسکی مرهبط بوده است. مفهوم عم  استراهژیک بر مبنای انگاره

ها و کمربنرهای هعارض استوار واقعگرایانه سنتی از مرزها، قلمرو سرزمینی، نواحی استراهژیک، حوزه

آمرن این حزب با خاستگاه اسلامی آن، هرکیه ای بر این باور بودنر که با روی کار در آغاز عره. است

غرب و به ویژه رابطه استراهژیک خود با آمریکا را کم رنگ کرده و به سمت شرق  گیری نگاه بهجهت

ها متمای، خواهر شر. ولی رویکرد عملگرایانه و واقعگرایانه حزب عرالت و هوسعه خلاف همام این برداشت

ای صرف نظر از اینکه حاکمان ای و عرامنطقهر ایفای نقش منطقهرا نشان داد. کشور هرکیه به منظو

گیرنر. سیاسی آن اسلامگرا باشر یا ملی گرا، همواره موقعیت حساس ییوپلیتیکی کشورشان را در نظر می

ای در سیاست خارجی خود طرعانهدهر ها این کشور نگرش بیموقعیت ییوپلیتیکی هرکیه اجازه نمی

ین سیاست هک بعری و یک سویه را هعقیب نمایر. به طور ک،، عام، جغراعیا به داشته باشر و همچن

ها را هحت هاثیر قرار های سیاست خارجی دولتکنر و دادهای خود را به نظام سیاسی هحمی، میگونه

جی و ها، رونر سیاستگااری خاردهر. بنابراین، عام، جغراعیا را به عنوان عام، هاثیرگاار در رعتار دولتمی

مطاب  با عهم ییوپلیتیکی، عنصر ییوپلیتیک همواره در هحلی،  .هوان انکار کرد، نمیلالمصحنه روابط بین

. (39: 9833، الهی)سایت خارجی و هاثیرگااری بر روابط کشورها جایگاه خود را حفظ خواهر کرد

صر ییوپلیتیک را در نظر کنر که عنموقعیت ییوپلیتیکی هرکیه سیاستگااران خارجی هرکیه را مجبور می

رسر که انراز هئوری عم  استراهژی داود اوغلو، به نظر میبگیرنر. به خصوص در شرایط ععلی، با چشم

هاثیرات ییوپلیتیک در روابط خارجی هرکیه بیشتر اثرگاار باشر. گستره ییوپلیتیک علاوه بر هوصیف روابط، 

( نیز هاثیرگاار است، در نتیجه هاثیر موقعیت همچنین در هعیین شرکای سیاسی)متحرین استراهژیک
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ییوپلیتیکی هرکیه در روابط خود با کشورهای مختلف متفاوت است. مطرح شرن هئوری عم  استراهژیک 

داود اوغلو نشان دهنره درك واقعگرایانه حزب حاکم عرالت و هوسعه از موقعیت ایره آل ییوپلیتیک هرکیه 

اوه بر اینکه روابط خود را با سایر کشورهای منطقه اعزایش خواهر داد و باشر، برین معنا که هرکیه علمی

باشر، از سوی دیگر به واسطه هلاش برای عضویت در اهحادیه اروپا در صرد ح، و عص، مشکلات خود می

و حفظ روابط استراهژیک با آمریکا به هقویت و هراوم روابط خود با غرب و خصوصاً با آمریکا خواهر 

گرایان لاییک و حتی حزب آمریکا چه در دوران حاکمیت ملی. (Griffiths, 2002: 121)پرداخت

اسلامگرای عرالت و هوسعه از جایگاه مهمی در سیاست خارجی و اهراف استراهژیک هرکیه برخوردار 

آیر که موجب است. هر چنر که در مورد بعضی از مسای، بین آمریکا و هرکیه اختلاعاهی به وجود می

شود ولی بایر اشاره کرد که وجود موقعیت ییوپلیتیک منحصر به عرد هرکیه، اهراف ی طرعین میدلسرد

ای و جهانی و نف  مشترك طرعین، جرایی اهحاد این دو متحر بزرگ و استراهژیک در مورد مسای، منطقه

روابط آمریکا و سازد. ییوپلیتیک هرکیه از دوران آغاز جنگ سرد هاکنون مهمترین مولفه در را ممکن نمی

های بزرگ سعی آیر. هرکیه با درك از اهمیت موقعیتش برای آمریکا و سایر قررتهرکیه به حساب می

وقعیت ییوپلیتیکی هرکیه در راستای  .ها در راستای مناع  خود استفاده کنرکنر از قررت این قررتمی

هرکیه غیرقاب، انکار است. هرکیه با  هحق  اهراف استراهژیک آمریکا و قررههای بزرگ در مناط  پیرامون

قرار گرعتن در منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز، بالکان، دریای سیاه و مریترانه، همجواری با 

های استراهژیک بسفر و داردان، و در نهایت به عنوان یک کشور مسلمان مناط  بحران خیز، داشتن هنگه

جهان اسلام، از اهمیت ییوپلیتیکی بسیاری برای آمریکا و  ری عثمانی و خلاعتودار امپراطو میراث

. روی کار آمرن حزب اسلامی عرالت و هوسعه و (85: 9810،  اخباری)قررههای بزرگ برخوردار است

مطرح شرن مرل حکومتی هرکیه به عنوان الگوی سازگار اسلام و دموکراسی در منطقه و با در نظرگرعتن 

ه استراهژیک، اهمیت هرکیه را برای آمریکا و قررههای بزرگ دو چنران کرده موقعیت ییوپلیتیکی و جایگا

است. آمریکا و قررههای بزرگ خواهان آن هستنر ها جایگاه هرکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه ارهقا 

: 9831جعفرولرانی،  ) داننریابر، به این دلی، که قررهیابی هرکیه را ههریری علیه مناع  حیاهی خود نمی

لاا با هوجه به موقعیت هرکیه، هرف این پژوهش نیز بررسی رویکرد ییوپلتیک کشور هرکیه در منطقه  (.8

 .باشراوراسیا با هاکیر بر مناب  انریی در منطقه قفقاز می

 

 

 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ1011 بهار، 16، پیاپی 1 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

166 

 

 فرضیات پژوهش

این  گیری سیاست خارجیهای هاثیرگاار بر جهتییوپلیتیک هرکیه، به عنوان یکی از مهمترین مولفه     

ای، بر رویکرد این کشور در منطقه اوراسیا با هوجه به های بزرگ و منطقهکشور و اهمیت آن برای قررت

باشر می بیان شرهبه صورت  این پژوهشعرضیه کلی . گااردمناب  عظیم انریی در منطقه قفقاز هاثیر می

  شود. بنری میکه به دو عرضیه اصلی و عرعی هقسیم

منری هرکیه از مناب  انریی داخلی و هبعات سیاسی اقتصادی انتقال انریی از عرم بهره فرضیه اصلی:     

هرکیه را بر آن داشته است ها ضمن کاهش وابستگی به انریی خاورمیانه، بخش زیادی از انریی ، خاورمیانه

 .خود را از منطقه قفقاز هأمین نمایر

ساز نگرانی ایران و روسیه بابت به طقه قفقاز زمینهرویکرد ییوپلیتیکی هرکیه در من فرضیه فرعی:     

 .ها شره استای آنخطر اعتادن مناع  منطقه

 

 ژئوپلیتیک و سیاست خارجی 

که ییوپلیتیک مجرداً به عنوان سازنره سیاست خارجی، از سوی هحلیلگران مسای، از آنجایی     

و هوجه قرار گرعت سعی شر ها معنی خاصی از  ها مورد علاقههای عراملّی و دانشگاهاستراهژیک، مریریت

هحولات و هحرکات نقشه سیاسی جهان ارایه شود. یکی از دلایلی که ییوپلیتیک مجرداً عمومیت پیرا کرد، 

کنر. ییوپلیتیک طیف وسیعی از وقای ، این است که با بصیرهی جام  درباره نقشه سیاسی جهان بحث می

کنر و نقطه نظر وسیعی گیری میانراز استراهژیکی بزرگ قالبک چشمبرخوردها و هحولات را در درون ی

دهر. علاوه بر این یک شیوه قضایی انریشیرن که مورد علاقه و مطلوب بسیاری از اعراد است را ارایه می

ه شطرن  جهان حهای مختلف را به طور همزمان بر روی صفدرباره آرایش بازیگران، عناصر و موقعیت

شود که . از مطالعه متون ییوپلیتیکی چنین استنباط می(33: 9830، و دیگران اهوهای،)دهرنشان می

ییوپلیتیک دارای مفاهیم متفاوهی چون دانش کسب قررت، دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ، دانش 

و ای های منطقهجغراعیایی بر سیاست و روابط دول، دانش مناط  بحرانی، دانش هحلی، نظام هأثیر عوام،

های مرزی و دانش کنترل مناط  یابی نزا ای، دانش برخورد نظامی بر سر مرزها و ریشهعرامنطقه

باشر. با هوجه به پایان جنگ سرد به عنوان دوران نزا  ایریولوییکی در جهان، ییوپلیتیک استراهژیک می

به طور روزاعزونی مورد بیش از گاشته به عنوان عاملی برای واقعگرایانه نمودن سیاست خارجی کشورها، 

گمان در عرآینرهای سیاسی نقش عوام، جغراعیایی بی(. 90: 9811، اعشردی)هوجه قرار گرعته است
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دهنر. عرآینرهای سیاسی نیز داشته و موضو  قررت را به عنوان شالوده علم سیاست هحت هأثیر قرار می

انراز محیط جغراعیایی کره زمین را آینر، چشمگیری به نمایش در میکه در اشکال گوناگون هصمیم

هوان به وجود یک رابطه پیچیره و متعام، میان مجموعه عوام، دهنر. از دیرگاه نظری میهغییر می

های سیاسی پی برد که امروزه موضو  دانش جغراعیای سیاسی و علم ییوپلیتیک را جغراعیایی و پریره

رجی یک کشور هنگامی طبیعی و حقیقی است که دهر. با هوجه به این اص، که سیاست خاهشکی، می

های داخلی آن کشور باشر، ییوپلیتیک آن کشور هشکی، دهنره زنرگی ادامه زنرگی سیاسی و سیاست

اقتصادی و مناع  ملی آن کشور است و سیاست خارجی، در پیگیری همان مناع  ملی در  -سیاسی

. رهیاعت ییوپلیتیک، رابطه (33: 9810)دبیری، دگیرای ییوپلیتیک به خود میهای عراملی، جنبهصحنه

ها گیرد. دولتجغراعیا و سیاست و هأثیر عوام، جغراعیایی بر سیاست مل، مورد بررسی و هحلی، قرار می

نماینر. برخی ییوپلیتیک را رابطه بین گااری میعموماً با ملاحظه اوضا  جغراعیایی خود اقرام سیاست

داننر و معتقرنر ییوپلیتیک مطالعه آثار و نتایجی است خارجی کشورها میاوضا  جغراعیایی و سیاست 

ای نیز ییوپلیتیک را رابطه بین گاارد. عرهکه عوام، جغراعیایی بر سیاست خارجی کشورها به جا می

داننر. گروهی نیز معتقر هستنر که ییوپلیتیک رابطه عوام، جغراعیایی طبیعی و سیاست یک کشور می

-اگر چه نمی. دهرطبیعی و انسانی بر سیاست داخلی و سیاست خارجی را مورد هوجه قرار میجغراعیای 

ها هوان به آسانی هأثیر و نفوذ این عوام، جغراعیایی را به طور دقی  و مطلوب در سرنوشت اعراد و دولت

المللی، اغلب هوان گفت که حرود شرکت و ععالیت هر کشور در امور بینهعریف کرد، ولی به طور کلی می

و ضعیف  بستگی به موقعیت جغراعیایی و ارهباط آن کشور با همسایگان خود، اعم از کشورهای قررهمنر

های بزرگ جهانی دارد، به عبارت دیگر، در مطالعه روابط بین کشورها و و همچنین مناسباهش با دولت

غراعیایی آن بستگی دارد. سیاست خارجی دولتها پیش گرعتن یک راه و روش خاص، به موقعیتهای ج

شود سازد، باعث میهوجه به موقعیت جغراعیایی علاوه بر اینکه ما را با نقاط ضعف و قوت کشور آشنا می

برداری را به ها بپردازیم و از امکانات موجود، حراکثر بهرهکه در اهخاذ خط مشی سیاسی به رع  کاستی

به واسطه پیشرعتهای شگرف علمی و عنی، ییوپلیتیک . امروزه اگرچه، (30: 9831واعظی، )عم، آوریم

باشر که موقعیت جغراعیایی در کشورها دستخوش هحول بنیادین شره است. ولی این امر بران معنا نمی

های ییوپلیتیک کشور باعث خواهر شر که سیاست خارجی کشورها دیگر هأثیری نرارد. هوجه به ویژگی

-های سیاسی و بینمشی ور خود واقف شونر و در اهخاذ خطسیاستمراران به نقاط قوت و ضعف کش

-بینی لازم برخوردار گردنر و مناع  سیاست خارجی خود را متناسب با ظرعیت و هوانمنریالمللی از واق 

رسر که رهیاعت ییوپلیتیک ممکن های موجود کشورهعقیب کننر. هوجه به این نکته ضروری به نظر می
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بت، سیاست خارجی کشورها را مورد حمایت قرار دهر یا، بر عکس، نقشی است به عنوان یک عام، مث

المللی و نحوه استفاده از این عام، منفی در هعقیب مناع  ملی ایفا کنر. این وض  نسبت به شرایط بین

ییوپلیتیک در برداشت کلی به عنوان یک موضو  . هوسط سیاستگااران خارجی در نوسان خواهر بود

باشر و به قررت در چارچوب المل، میغراعیا، هاریخ، علوم سیاسی، قررت و روابط بینعلمی مرکب از ج

گرایی ییوپلیتیکی گرایی و جهانهای محیطی، ایره دولت و به ویژه منطقه گرایی، قارهجغراعیا، دریاعت

یایی، های جغراعدولت اشاره دارد و همچنین به نفوذ هعیین کننره محیط)یعنی عواملی ماننر ویژگی

 . (903: 9835، )حسنتاشعوام، عرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( بر سیاست یک کشور دارد

 

 عوامل موثر در ژئوپلتیک

هوان به دو دسته اساسی هقسیم کرد. برخی از این عوام، ثابت عواملی که در ییوپلیتیک مؤثرنر را می      

هوان از عام، جغراعیا نام برد. ه در این مورد میو پایرار هستنر و درجه هاثیر آنها قطعیت بیشتری دارد ک

بعضی از عوام، نیز از ثبات و استمرار کمتری برخوردارنر و درجۀ هاثیر آنها متغیر است. در این زمینه 

المل، اشاره کرد. بنابراین درجه هاثیر، ثبات و استمرار همۀ عوام، هوان به عام، اقتصاد و یا نظام بینمی

خارجی یکسان نیست. مفاهیم ثابت و متغیر به صورت مطل  مورد نظر نیست، بلکه موثر بر سیاست 

عوام، جغراعیایی بسته به اوضا  و احوال  (.33: 9831صورت نسبی آنها مورد هوجه است)جعفرولرانی، 

هوانر های آنها در به کارگیری و استفاده از این عوام، در سیاست داخلی و خارجی، میکشورها و شیوه

ای  مثبت و یا منفی به بارآورد. ولی دولتها میکوشنر با هوجه به نو  و میزان قررت آعرینی عوام، نت

-های داخلی یا بینجغراعیایی ازآنها استفاده کننر ها به این وسیله بتواننر ارادۀ سیاسی خود را در عرصه

یی به قررت و هوانایی کشورها برداری از عوام، جغراعیاالمللی عملی نماینر. بایر هوجه داشت که، بهره

نراشته باشر، در این صورت کشورهای  بستگی دارد. اگر کشوری هوانایی لازم را برای استفاده از این عوام،

 .برداری خواهنر کرد و دردسرآعرین خواهنر شردیگر از آن بهره

 

 موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه در اورآسیا

های آسیا، آعریقا و اروپا یک منطقه خود بر این باور بود که قارهمکینرر در ارایه نظریه ییوپلیتیکی      

دهنر و این منطقه را اورآسیا یا جزیره جهانی نام نهاد که منطقه خشکی بسیار عظیمی را هشکی، می

هارهلنر نیز در مرکز اورآسیا قرار دارد و هارهلنر نیز بواسطه یک هلال داخلی محاصره شره است که کشور 

ز به لحاظ جغراعیایی در منطقه هلال داخلی قرار دارد. همچنین در نظریه ییوپلیتیکی اسپایکمن هرکیه نی
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ای که هعری، هلال داخلی مکینرر بود هرکیه در منطقه ریملنر هحت عنوان ریملنر یا سرزمین حاشیه

بنابراین هرکیه یکی دانر. گیرد که اسپایکمن این ناحیه را از نظر استراهژیک مهمتر از هارهلنر میجای می

باشر که از موقعیت ییوپلیتیکی مهمی در اورآسیا برخوردار است. هرکیه هایی میاز مهمترین قررت

باشر و قرابت جغراعیایی، هاریخی و ذهنی با آن منطقه دارد. کشوری محوری در منطقه وسی  اورآسیا می

محوری آن در اورآسیا به نف  غرب خواهر هرکیه نفوذ اقتصادی و هجاری عمیقی در اورآسیا دارد و نقش 

هرکیه به واسطه روابط مستحکم خود با غرب و به عنوان عضو احتمالی اهحادیه اروپا قادر خواهر بود . بود

ها کمک زیادی به امنیت، ثبات و رعاه اورآسیا کنر و همچنین، عضویت هرکیه در اهحادیه اروپا نمادی از 

پود عرهنگی اهحادیه اروپا را استحکام خواهر بخشیر. پس از عروپاشی ها بوده و هاروهمزیستی عرهنگ

شوروی، نقش ییوپلیتیکی هرکیه در خصوص ادغام کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با  اهحاد جماهیر

دیگر گشورها اعزایش یاعت. موقعیت ییوپلیتیکی هرکیه به این کشور مزیتی با اهمیت و منحصر به عرد 

کنر. هرکیه از پیونر زبانی، قومی و عرهنگی با کشورهای آسیای مرکزی و رها اعطا مینسبت به سایر کشو

هرکیه در مرکز منطقه وسی  اورآسیا واق  از آنجاکه  .(Demirag, 2004: 235)قفقاز برخوردار است 

ز دهر. هرکیه یکی اشره است، این کشور یک مرکز ارهباطی میان آسیا، خاورمیانه و آعریقا هشکی، می

رود. هقاضای رو به رشر برای انریی و موقعیت استراهژیک برای هرانزیت، پویاهرین بازارها به شمار می

. در استراهژی جریر کرده استگااری هبری، هرکیه را به شریک بسیار جااب برای همکاری و سرمایه

غربی، دموکراهیک، ، نیاز به کشوری مسلمان ولی سکولار، قفقاز و آسیای میانه غرب نسبت به منطقه

آمریکا شریکی  طرعرار بازار آزاد با غرب وجود دارد، مجمو  این عوام، هرکیه را برای غرب و خصوصاً

هرکیه از لحاظ ییوپلیتیک در راستای رقابت در حوزه (. 935: 9819داود اوغلو، )سازدضروری می

و دریایی، دارای اهمیت  جنوب مراکز قررت زمینی -غرب و شمال -حاکمیت و مناط  گارگاهی شرق

جنوب اهصال مجموعه خشکی اورآسیا به -در راستای شمال  .(Weitz, 2009: 113)مرکزی است

ها( در های گرم و آعریقا دو منطقه مهم خشکی)بالکان و قفقاز( و یک منطقه گارگاه دریایی)هنگهآب

مناب  ییواکونومیک و منطقه خزر هرکیه به هلاقی رسیره و این مناط  را به خاورمیانه به عنوان مرکز 

غرب نیز شبه جزیره آناهولی مهمترین حلقه کمربنر شبه جزیره  -کنر و در جهت شرقمتص، می

 . (Yükselen, 2020: 12)روددربرگیرنره بخش اصلی اوراسیا به شمار می
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ان در نقطه اهصال دو قاره آسیا و اروپا قرار گرعته و از موقعیت آسیای مرکزی در جغراعیای کنونی جه     

جغراعیایی بسیار مهمی برخوردار است. کشورهای آسیای مرکزی از شمال و غرب با روسیه و دریای خزر، 

از جنوب با ایران و اعغانستان از شرق با چین همسایه هستنر. وسعت آسیای مرکزی بیش از سه میلیون 

و جمعیت آنها حرود پنجاه میلیون نفر است که بیش از سه چهارم آن مسلمان و سنی کیلومتر مرب  

شود که کشورهای عضو ای یکپارچه در نظر گرعته میماهب هستنر. این منطقه عموماً به عنوان منطقه

آن از مشترکات عراوانی برخوردارنر. آنها همچنین در سایه ادغام در امپراطوری شوروی و وابستگی 

گااری محرود های هجاری و سرمایهاقتصادی به بلوك شوروی با هم اشتراکات سنتی داشته و از خروجی

در این پن  کشور به سمت دموکراسی و انر که عراینر انتقال پرزحمت و طولانی بوده و حرکت رن  برده

اقتصاد بازار محرود بوده است. شاخص هوسعه انسانی کشورهای مناط  آسیای مرکزی و قفقاز را عموماً 

کننر. مثلاً قزاقستان با دارا بودن ذخایر نفت، سرمایه خارجی قاب، بنری میدر سطح متوسط طبقه

در پایین هرین رده قرار دارد. ازبکستان نیز به نوبه  هوجهی را جاب کرده است در حالی که هاجیکستان

گااری خارجی بوده است که این امر ها حری به جهت شاهر خروج سرمایه 3090ها  3009خود از سال 

قوانین بسیار دست و پا گیر و عساد بوده است. با نگاه اجمالی به اوضا  و شرایط کشورهای حوزه قفقاز در 

-خوریم که به طور مشترك گریبانهای متعردی برمیتقلال به مشکلات و نارساییابترای دوره بعر از اس

ها بوده است. اما مهمترین عام، هوجه به این منطقه علاوه بر موقعیت ییوپلیتیکی و گیر همامی جمهوری

میزان ذخایر (. Sahin, 2020: 10-12)هرانزیتی وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه است

گاز کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که سبب وسوسه هرکیه در جهت رویکرد نسبت به این نفت و 

 انر از:منطقه شره است عبارت

 1. میزان ذخایر نفت کشورهای حوزه قفقاز1 جدول

 میلیارد بشکه رتبه جهانی کشور

 30 1 قزاقستان

 95 93 آذربایجان

 5 33 ازبکستان

 3 38 ترکمنستان

 2منابع گاز کشورهای حوزه قفقاز. میزان 2 جدول

                                                                 
1 eia. doe.govhttp:// www. 

2 http:// www.eia.doe.gov 
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 تریلیون مترمکعب رتبه جهانی کشور

 5 99 قزاقستان

 8 98 ترکمنستان 

 3.3 91 ازبکستان

 3 91 آذربایجان

 

 عوامل اشتیاق ترکیه جهت نفوذ در قفقاز

در  هاهنش دار شهرناعزایش وابستگی اقتصادی جهان به منهاب  انهریی هیهرروکربنی، دامنهه     

ای و عرصه سیاسی و هصمیمات منطقهبه عنوان یک بازیگر اصلی در  هرکیهخاورمیانه و نیز ظهور 

و مسیرهای انتقال آن  قفقاز-بازار انریی جهان، نفهت و گاز آسیای مرکزیشاهراهی برای انتقال انریی در 

ها کشمکش دهههای بزرگ صنعتی قرار گرعته است. به بازارهای مصرف بیش از پیش مورد هوجه قررت

بهین اروپها،  حوزه قفقازطولانی مهرت بهرای کنتهرل منهاب  نفهت و گهاز طبیعی، زیرساخت و نفوذ 

کردنر برای نفوذ بیشتر در ها سعی میچهین، روسیه و آمریکا مطرح بوده است و هر کرام از قررت

هیر شهوروی و بها کهشف های پس از عروپاشی اهحاد جمهادر سال .منطقهه از یکریگر پیشی بگیرنر

 ایای و عرامنطقهمنطقههای رقابت میان قررت و قفقاز، ذخهایر عظیم انریی نفت و گاز در آسیای مرکزی

و با هوجه به  با منحصر کردن همام مسیرهای صادرات از سرزمین خود هاهركازیهک طهرف،  .هشریر شر

کشورهای هازه استقلال یاعته  بر و کنتهرل خود را مایلنر که نفوذ گاشته همرنی که با این کشورها دارد،

روسیه و آمریکا به از طرف دیگر،  ی این کشورها معرعی کنر.اعزایش دهنر و خود را به عنوان پرر خوانره

، طرعهرار مهسیرهایی هستنردر منطقه هرکیه که به عنوان رقیب جری  المللیهای بینعنوان قررت

با دارا بودن  هرکیه باشر.ف درازمهرت و علایه  ییوپلتیک خود در منطقه کهه در راسهتای اههرا هستنر

به چالش کشیرن سیاست هژمونیک آمریکا و  و قفقاز، های قوی برای حضور در آسهیای مرکزیانگیزه

-میرقابت با سایر رقبا  بشرت در حالدستیابی به مناب  انهریی و بهازار بهزرگ منطقه، روسیه و چین و 

به عنوان قررت اصهلی در انهریی آسهیای مرکزی است، اما حضور بازیگران جریری  روسیهرچه اگ باشر.

های جایگزین برای یاعتن راه و آذربایجان هرکمنستان ،ههای قزاقستانو ههلاش جمههوری هرکیههمچون 

له ایران( را ها)منجمو سایر قررتمناع  روسیه  )بخصوص انتقال انریی از مسیر هرکیه(انتقال نفت و گاز

 .مواجه کرده استجری در منطقه با چالش 
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ای و های منطقهههوجه قررتهمواره ، و قفقاز وجهود منهاب  غنهی انهریی در آسهیای مرکزی     

 ،39تیک، قررت برهر جهان در قرن یدیهرگاه ییوپل ازه است. ای را بهه ایهن حهوزه جلهب کهردعرامنطقهه

که بر مناب  انریی جههان هسلط کام، داشته باشنر چرا که از طرعی نبود کشور یا کشورهایی هستنر 

ههای جهایگزین نفت و گاز و از طرعی ارزانی این مواد سوختی و گرانی چشم انراز روشن برای انهریی

دیگر مناب  انریی و همچنهین رونهر رو به رشر هقاضای جهانی انهریی، روز بهه روز بهر اهمیهت 

. حال برای انتقال این مناب  هیرروکربنی استراهژیک به اعزوده است 39یهن منهاب  در قهرن اسهتراهژیک ا

مسیرهایی نیاز است کهه بهه لحاظ متغیرهای هأثیرگاار نظیر امنیت سرزمین، هزینه انتقال، مساعت 

روزه، هنو  ام .های لازم برای انتقال انریی، این امکان را عراهم کننرخطوط انتقال و وجهود زیرساخت

جهانی برای  ههای سیاستمناب  و گوناگونی در دسترسی به انریی مورد نیاز به بخش مهمی از مؤلفهه

 (.ORHAN, 2020: 70)هأمین امنیت انریی هبری، شره است

کهه در این ساختار جریر،  موضو  استبه این  هرکیه که آگاهدر همین ارهباط بازیگر اصلی همچون      

از وجه نظامی به وجه اقتصادی و عناوری، انتقال یاعته اسهت و محور دیپلماسی نه صرف بنیان قررت 

باشر. بسیار هلاش همرکز بر امور و مسای، سیاسی و نظامی، بلکهه همرکهز بهر مهراودات اقتصادی نیز می

ورهای دارای از طری  نفوذ بر کش میکنر ها برای هحکهیم ارکهان مهادی هژمهونی خهود بهر اقتصاد جهانی

الگوی  در پیش گرعتنبا  انریی و در دستگیری مسیرهای انتقال انریی آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا

از انریی هم به عنوان ابزار اعمهال قررت و نیز هرف قررت و کسب ثهروت  ،رعتار سیاسی واقعگرایانه

 .(Gide, 2020: 243)بهرداری کننربههره

جریر به دلی، برخورداری از مناب  مهم انریی و همچنین کنترل بهر مسیر  منطقه اوراسیا در قرن     

ای دارد. بها عروپاشی اهحاد جماهیر شوروی، مناب  جریر گاز و ارهباطی شرق و غرب جهان اهمیت ویژه

های خارجی قرار گرعتنر. متعاقب آن به طور ناگههانی در دسترس قررت و قفقاز نفت در آسیای مرکزی

 هه کهشمکش بهرای کنتهرل بهر مناب  هیرروکربنی، مسیرهای حم، و نق، و نفهوذ بهر منطقههچنهر ده

با هوجه به نیازهای انریی، . مطرح بوده، وجود داشته استای استراهژیک منطقه کهه بهه عنهوان قفقاز

 و آسیای میانهانتقال انریی منطقه قفقاز مسیر سر  بربا هرکیه آمریکا  هبانیچین بهه طور خاص درباره 

لاا . کنردریاعت این منطقه واردات مهمی از نفت و گاز طبیعی نتوانر است که از این طری  چین نگران 

هوانر از طری  زمین به این کشور منتقه، شهود و ایهن نیهاز از چین به دنبال مناب  انریی است که می

یبی جری برای هرکیه در مسیر انتقال لاا چین به عنوان رق شودطری  منطقه آسیای مرکزی هامین می

 هها از چینهای آسیای مرکزی نیز در بیشتر بخشدولت انریی و هسلط بر مناب  انریی قفقاز وجود دارد.
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به عنوان یک وزنه هعهادلی در مقابه،  هاانر و از آنجریر استقبال کرده انگااربه عنوان سرمایه و هرکیه

قفقاز و  عشار بر رهبران منطقه سیاستدر این رقابت،  لاا هرکیه کننر.میاستفاده  ایهای عرامنطقهقررت

هرین آن در حال )که اصلیرا هشریر کرده است هها بتوانر در این بازی بر رقبای خود آسیای مرکزی 

از نظر اقتصادی  هرکیهرسهر، اگر همایلات کنونی ادامه یابهر بهه نظهر مهی .پیروز شود حاضر چین است(

ها  خواهر شر بیشتر همبهه مرور زمان و یابر همچنان ادامه میهرکیه نفوذ  و منطقه درگیر خواهر شر در

هرکیه از طرعی،  .مسلط خواهر شهر و قفقاز چین بر قررت انریی در آسیای مرکزیبه همراه که  جایی

ولت هها را از حفظ کنر و هم این دهای این منطقه بر دولتهم هسلط خود را  ،هلاش است بسیار در

 (.Telli, 2020: 10)دور نگه دارد )همچون روسیه و ایران(های عمرهمنهاع  و نفوذ دیگر قررت

بر مناط  هحت نفوذ سنتی و مبتنی بر هژمونی  عم  استراهژیک خود با استناد به نظریه داود اغلو     

قررت هژمون در هر عهصری،  های بنیادیناز آنجا که یکی از شاخص بودمعتقر  همرنی هرکیه عثمانی،

-کنترل بر مناب ، خطوط و مسیرهای انتقال انریی است و با هوجهه بهه اینکهه نفهت، انهریی محسوب می

شود؛ آعرینر و کنتهرل نیهز قررت هلقی میشود و انریی، قاب، هبری، به پول است و پول، کنترل می

المللی با هوجه به موقعیت طقه و در سطح بینهرکیه را در من بنابراین استیلا و برهری دولت هژمون

دانر که عبارهنر حوزه قفقاز و آسیای میانه میمنوط به کنترل بر چهار دسته از مناب   ییوپلیتیکی آن،

 :(Baştürk, 2020: 15)از

 در منطقه قفقاز و آسیای میانه و خلی  عارس کنترل بر مناب  خام جهان  از جمله انریی 

 کشورهای دارای انرییای رمایهکنترل بر مناب  س 

  انریی جهان از طری  خطوط انتقال انرییکنترل بر بازارهای  

 و نفتی های گازیاز طری  هیرروکربن کنترل بر هولیر کالاهای با ارزش اعزوده بالا 

در چهار راه قاره آسیا، اروپها و منطقهه خاورمیانهه واقه  شهره و شهام،  و قفقاز آسیای مرکزی     

ایهن منطقهه بها  .قزاقستان، قرقیزستان، هرکمنستان و هاجیکستان اسهتآذربایجان، کشورهای ازبکستان، 

نظر  میلیون نفهر، یکهی از منهاط  مههم از 13میلیون کیلومتر مرب  و جمعیتی بالغ بر  3مساحت 

 1/31شترین و در بیه 3/91در کمتهرین هخمهین  .اسهت و گاز جهان داشتن حجم عظیم ذخایر نفهت

هریلیهون مترمکعب  9/30درصهر از که، ذخهایر جههانی نفهت و  5میلیارد بشکه ذخایر شناخته شره یا 

 (.Erat, 2020: 30-33)درصر از ک، ذخایر جههانی گهاز را دارد 99یا 

 درصر ذخایر 3.1میلیارد بشکه ذخایر اثبات شره نفت ) 30در آسهیای مرکهزی، کشور قزاقستان با      

کهشور  90هرین کشور آسیای مرکهزی و جهزء بشکه نفت در روز، غنی 000/350/9و هولیر  (جهانی نفت
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انهریی، موههور حرکهت قزاقستان به سوی رشر و  .برهر جهان از نظر حجم ذخهایر نفهت و گهاز اسهت

ام اصلاحات در هوسعه اقتصادی بوده است. قزاقستان از محه، کهسب درآمهرهای نفتی، هم به دنبال انج

های مستقیم خارجی و گااریهای اقتصادی و اجتماعی کهشور و ههم بهه دنبال جاب سرمایهزیرساخت

های گااریایجاد یک اهحاد راهبردی بها همهسایگان خود به ویژه چین و روسیه است. حجم سرمایه

 91به هنهایی  هرکیهمیلیارد دلار است.  80خارجی در بخش صنعت نفهت و گاز این کشور بالغ بر 

. این کشور بمنظور انتقال نفت و 9گااری کرده استاین کشور سرمایه و گاز میلیهارد دلار در صهنعت نفت

هرین مشتریان حوزه انریی این کشور است نیازمنر پیونری استراهژیک گاز خود به اروپا که یکی از اصلی

باشر. با هوجه به اینکه مسیر هرکیه به فقاز به اروپا میبا کشورهای مسیر هرانزیت انریی از آسیای میانه و ق

اروپا از امنیت نسبی و صرعه اقتصادی بیشتری نسبت به مسیر روسیه برخوردار است لاا جمهوری هرکیه 

گری سعی در نزدیکی هرچه بیشتر به با در نظر گرعتن نقش پررخوانرگی خود و حوزه همرنی عثمانی

برداری از مناع  اقتصادی هت دستیابی به مناب  عظیم نفت و گاز آن و بهرهاین کشور حوزه قفقاز در ج

 حاص، از آن بوده و هست.

هرکمنستان نیز از هولیرکننرگان بزرگ انریی بوده و باهوجه به شکاف عزاینهره میهان میزان هولیر      

جهانی انریی، به ویژه در  نسبت به استفاده داخلی، این کشور نقش اساسی و مهمی را در آینره بازارهای

درصر  10کیلومتر خطهوط لوله انتقال انریی که  1880صادرات گاز ایفا خواهر کرد. این کشور با 

ظرعیت آن به انتقال گهاز اختهصاص یاعتهه اسهت، یکهی از کشورهای پیشتاز در عرصه انتقال گاز به 

 3/9به هنهایی این کشور آباد حوزه دولت المللی در منطقه است. حجم ذخایر گازیخارج از مرزهای بین

 95سهال و بهیش از  80شود که ظرعیت هولیر آن بیشتر از هریلیارد مترمکعب است. هخمین زده می

 1/3میلیارد مترمکعب در سال باشر. براساس آمارهای موجود، ذخایر گازی شهناخته شهره ایهن کشور 

ز صادرات گاز این کشور بهه بازارههای مهصرف در بخشی ا . در حال حاضر3هریلیارد مترمکعب است

. با شهودهای انتقال گاز روسیه به اروپا صادر میکهشورهای چین و ایران و بخشی دیگر نیز از راه شبکه

کنهر هها بتوانر در میبسیار هلاش  هرکیهالمل،، هوجه به نقش و اهمیت انریی در اقتصاد سیاسی بین

ههای عسیلی این کشور را به گهااری کهرده و از مهسیر خهود، انهرییسرمایه صنعت نفت و گاز این کشور

جماهیر شوروی است که پس  های اهحادزبکهستان نیهز از معرود جمهوری. ابازارهای هرف، انتقال دهر

هوانسته است در عرصه هولیر انریی، ظرعیت خود را اعزایش داده و بهه  9119از استقلال در سال 

                                                                 
1 http:// www.eia.doe.gov 
2 http:// www.eia.doe.gov 
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و ذخهایر  بشکهمیلیارد  5ذخایر شناخته شره نفت این کشور بیش از  .ههایی دسهت یابهرموعقیهت

. لازم به ذکر است که قرقیزستان و هاجیکستان برخلاف سایر 9هریلیهارد مترمکعب است 3/3گهازی آن 

ی جمههوردو های آسیای مرکزی ذخایر نفتی قاب، هوجهی نرارنر. عقر مناب  انهریی در ایهن جمهوری

. با هوجه به آنچه بیان سهبب شره که این کشور از واردکننرگان انریی روسیه، قزاقستان و ازبکستان باشر

به عنوان بازیگران هحولات  ایو عرامنطقهای های منطقهو برخی قررت هرکیهطی دو دهه گاشته شر، 

هها و ود، اهحادهها، ایهتلافخسیاسی و اقتصادی انر که به دلی، مناع  و اهراف این منطقهه هلاش نموده

ههای خهاص خهود ههای جریری ایجاد نماینر یها اینکهه کهشورهای همهسو را بهه ههشک،سهازمان

 . ملحه  نماینر

 

 گیرینتیجه

منطقه قفقاز به لحاظ ییوپلیتیکی و موقعیت مناسب در مجاورت با خاورمیانه و حوزه دریای خزر و      

ای و جهانی های منطقهکی با داشتن مناب  قاب، هوجه انریی در کانون هوجه قررتنیز به لحاظ ییواکونومی

. قفقاز از لحاظ ییوپلیتیکی و ییواکونومیکی از بسترهای مناسبی برای پیشرعت برخوردار ه استقرار گرعت

کشور ای هبری، شره است که ای و عرامنطقههای منطقهباشر. این منطقه به محلی برای رقابت قررتمی

رود. از منظر های دیگر، جز مهمترین بازیگران در این منطقه به شمار میهرکیه نیز در کنار قررت

های قفقاز به دلایلی چنر، نوعی هحول و دگرگونی بنیادی در محیط گفتمان ییوپلیتیک، استقلال دولت

خاص جغراعیایی و رود. موقعت و جایگاه جغراعیایی و امنیتی برای همه کشورهای منطقه شمار می

های آزاد، هلاش صاحبان مناب  اهمیت استراهژیک قفقاز، وجود مناب  عظیم انریی، عرم دسترسی به آب

ای به امنیت و های عرا منطقهبرای انتقال انریی به بازارهای مصرف از مسیرهای غیر روسی و هوجه قررت

دگرگونی هم جایگاه ییوپلیتیکی منطقه، هم  باشر. اینمناب  این منطقه از پیامرهای عروپاشی شوروی می

منزلت کشورها و هم موازنه قررت در بین کشورهای منطقه را دچار هحول اساسی نموده و به هعبیر 

ای نیست که امروزه در دنیا منطقه. برخی از صاحب نظران، موجب آغاز بازی بزرگ در منطقه شره است

های بزرگ برای زار عظیم نفتی بالقوه مطرح باشر. رقابت قررتاصلی با ماننر قفقاز، به عنوان یک بازیگر

ها به انریی بیشتر در چارچوب نگاه دستیابی به مناب  انریی ضمن هعقیب هرف نیازهای ییوپلیتیک آن

ییوپلیتیک به مسای، جهان قاب، هحلی، است. چرا که در هحلی، ییوپلیتیک کلاسیک، هسلط بر مهمترین 

شود. منطقه قفقاز در اص، دروازه ورود به و نواحی قررت، هسلط بر دنیا هلقی میمناب  طبیعی انریی 
                                                                 

1 https://www.eia.gov/petroleum 
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هرین دروازه هرین و در عین حال قاب، دسترسمنطقه حساس هارهلنر از سوی غرب بوده است. آسان

ورود به این عرصه مهم از سوی غرب، منطقه قفقاز است. وجود دو پیکره آبی مهم منطقه یعنی دریای 

مناب  هیرروکربنی و پتانسی، قوی حم، و نق، دریایی در شرق و دریای سیاه به عنوان دریای خزر با 

محیط بین کشورهای هرکیه، گرجستان، روسیه، اوکراین، مولراوی، رومانی، بلغارستان و هنگه مهم بسفر 

راعیایی کشور هرکیه به دلی، موقعیت خاص جغ. در آن در غرب، بر اهمیت ارهباظی قفقاز اعزوده است

خود در همسایگی منطقه قفقاز، به عنوان هنها کشور مسلمان عضو پیمان ناهو اهمیت بسیاری برای هم 

پیمانان خود در طول جنگ سرد داشته است. قلمرو هرکیه به عنوان جزیی از قلمروی ییواستراهژی 

دیکترین راه ارهباط کنر. هرکیه نزدریایی، در لبه برخورد با قلمرو استراهژیک خشکی ایفای نقش می

هرین راه منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، کوهاه آسیای مرکزی و قفقاز به کشورهای اروپایی است و متقابلاً

های هجاری میان هرکیه و کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا، چین و یاپن است. از نظر برای ایجاد راه

است و قفقاز مهمترین دروازه برای این کشور،  هرکیه راه نفوذ به ک، منطقه آسیای مرکزی، مسیر قفقاز

نظر به . شودهای منطقه محسوب میبه منظور هوسعه مناسبات اقتصادی و روابط هجاری با جمهوری

وجود ذخایر انریی در منطقه و حوزه دریای خزر، هرکیه با حمایت آمریکا همواره بر انتقال نفت و گاز 

و قفقاز به بازارهای جهانی، از قلمرو کشورش از دیرگاه  حوزه دریای خزر و منطقه آسیای مرکزی

هرف هرکیه از حرکت به سوی شرق، وسی  کردن ییوپلیتیک خود است و با . استراهژیک نگریسته است

شود، هر چه ییوپلیتیک کشوری بازهر شود در نظر گرعتن اینکه ییوپلیتیک هرکیه به سمت غرب باز می

ان مقام بالاهری احراز خواهر کرد و اقتصاد آن در نظم نوین جهانی مورد در سلسله مراهب ییوپلیتیک جه

داشتن امتیازاهی از جمله مجاورت با منطقه قفقاز؛ شباهت  حمایت قرار خواهر گرعت. کشور هرکیه با

نژادی و قومی با این منطقه، چارچوب اجتماعی اروپایی، دارا بودن نیروی کار آزموده صنعتی، در جایگاه 

بی برای انجام عملیات در قفقاز قرار گرعته است. اهمیت قفقاز برای هرکیه متاثر از متغییرهایی نظیر مناس

عرهنگی هرکیه با منطقه،  -هرکیسم و اشتراکات هاریخی احیای ناسیونالیسم هرکی با استفاده از مفهوم پان

گیری از اقتصاد هلاش برای بهره الحاق هرکیه به اهحادیه اروپا، رقابت ییوپلیتیک با روسیه در منطقه و

منطقه به عنوان مکم، اقتصاد متحول هرکیه است. یکی از مهمترین اهراف هرکیه در نگاهش به منط  

باشر و اینکه همامی این خطوط لوله از راه حیاهی انتقال انریی از منطقه میقفقاز، هبری، شرن به شاه

ت و هوسعه، هرکیه نقش عام، و یا به نوعی نقش خاکش عبور کنر. پیش از روی کارآمرن حزب عرال

کرد، اما در ده سال اخیر با به قررت رسیرن حزب اسلامگرای نماینره غرب را در منطقه قفقاز ایفا می

ها به دنبال احیای چهره هرکیه به عنوان یک قررت هاثیرگاار و عرالت و هوسعه، استراهژی جریر هرك
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این استراهژی اگر چه ناهمسو با غرب نیست در صورت استمرار و . ای هغییر کرده استمستق، منطقه

هوانر هرکیه را از وضعیت ابزار غرب بودن خارج سازد. اهخاذ این استراهژی موجب شره است موعقیت، می

که نگاه امنیتی هرکیه به قفقاز با هغییراهی جری مواجه شود و همکاری با روسیه در قفقاز و همچنین ح، 

. منطقه قفقاز در نزدیکی حوزه بگیردهای این کشور قرار لویتوا جزءبا ارمنستان  اتلاعو عص، اخت

 رود.سرزمینی هرکیه قرار دارد که یکی از مناط  نفوذ ییوپلیتیکی این کشور به شمار می
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