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      باغ از منظر قدرت هوشمنددر بحران قره هیترک یخارج استیس
                                                                         احسان جعفری  1

 * 2  ی راز ی اله ابوالحسن ش   ب ی حب 

 چکیده 
 دی تشوود انیوو م نیوو . در ادندیبووه اقوو قس  رقوو   یشووورو  یپس از فروپاش  یقفقاز جنوب  یکشورها

بووا  قخت بر قوور قر   یهاو ارمنس ان باعث به وجود آمدن نزاع  جانی آذربا  نیب  یت ارضسفااخ 

عنوان برادر بزرگ ترک با خود درصدد برآمد تا به  یامنطقه  یهااقتیباق  زین  هیزمان ترکشد. هم

 نقش برجس ه  جانی از آذربا  تی قدرت هوشمند، در حما  یبه عبارت  ای نرم و قخت    قدرت  بیترک

پرقووش برآموود   نیوو به دنبا  پاقووب بووه ا یلیو تحل یفیکند. مقاله حاضر به روش توص  فای ارا    یا

از   ینفوذ در قفقاز جنوب  یبا  برادر بحران قر   هیترک  یخارج  اقتیعمد  ق  یاقت که راهبردها

قوودرت هوشوومند   یپرقش، با در نظر گرف ن مبان  نی در پاقب به ا  ست؟یچ  ندمنظر قدرت هوشم

مقالووه  هیو بعد از جنووف فرضوو   نیقبل، ح  ینرم( و مسحظه قه باز  زمان  )قدرت قخت و قدرت

با نگا  فرصت محورانووه بووه  یاز منطقه قفقاز جنوب یقا  دور صدکی بعد از   هیاقت که ترک  نی ا

قووخت  یهااقووتیاز ق  یبوو یبه جنف ترک  میدون ورود مس قب  تابا  تسش داش ه اقت  بحران قر 

دو   یو نووداد  ی یقوووم  تیوو بر هو  ینرم م ک  یهااقتیو ق  ناجی آذربا  یقدرت نظام  تی شامل تقو

داشوو ه  یقووع هیهرچند قدرت هوشمند ترک دهدینشان م  هااف هی .  ردینفوذ بکار بگ  یکشور را برا

 تیوو درنها یبا  به دقت آورد ولوو قر  یبحران طی شراقود را از    نی ش ریب  نهی هز  نی اقت تا با کم ر

کاموول بووه   تیوو با موفق  یوانست در منطقه قفقاز جنوبر ن کشو  نی در بحران ا  هیروق  ریبه قبب تأث

 .ابدی خود دقت  یخارج اقتیاهداف ق

 قدرت هوشمند ه،یبا ، ترکبحران قر  ران،ی ا   : ی لید اژگان ک و 

 

 

 

 
    رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد تهران مرکز المللنیروابط ب یدکترا یدانشجو .1

      )نویسنده مسئول( رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم المللن یروابط ب اریدانش. 2

     * habib_shirazi@yahoo.com 
 1401/ 11/ 6 تاریخ پذیرش:  27/7/1401ت: اریخ دریافت
 245-271صص چه  و هفت    یاپ دوره دوازده    شماره پ المل     رواب  ب یهافصلنامه پژوهش 



246 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  ر هطططاچشطططماره 

شماره پ اپی چهطط  

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

 مقدمه  

کرد  اق قس   1991  اوت   30  در  آذربایجان  جمهوری اعسم  قا   خود  همان  نوامبر  در   و 

  14  در  دو کشور  دیپلماتیک  روابط.  شناخت   رقمیت   به  راآن    که  بود  کشوری  اولین  ترکیه

  ارتقا  قفارت  قطح  به  باکو   در  قرکنسولگریروابط    تقویت و برای    شد  برقرار  1992  ژانویه

در    اق راتدیک  قطح  در  و   یچندوجه  یک رابطه  توانیم  را  یجانآذربا  با  ترکیه  روابط.  یافت 

که گرفت  کشور    نظر  دالیل    اندنمود ش  ست   دوجانبه  روابط  بیش ر  تقویت   باهدف دو  و 

تقویت رابطه دو طرف   امروز    یانبقابلمخ لفی در  آنچه  اما  این    بیان داشت   توانیماقت 

اق راتدیک  اقت  اهمیت  و  که  آذربایجان  و    یهابحث از    فراترترکیه    روابط  بود   قومی ی 

.  و اق صادی اقت   اقت که دو طرف به دنبا  گس رش منافع امنی ی  هایییاقت قترکیبی از  

برای کسب جایگا     اقت که  گرایی ترکیه  الملل ینبنئوعثمان گرایی و    قیاقت   قو یکدر  

نظام    خود  وید  دیگر جایگاهی   کوشدیم  المللینبدر  در قوی  به   و  آذربایجان  که  اقت 

برای عبور از وابس گی به انرژی    کشورهای اروپایی   موردتوجهقبب داش ن ذخایر انرژی  

نقشا  در  اقت.  قرارگرف هروقیه   میان   انرژی   جنوبی  مسیر  عنوانبه  ترکیه  ژئوپلی یک  ین 

ایجاد  اروپا    اتحادیه کشور    یکژئواق راتد  یهانگرشموجب  دو  اهمیت    ی درصحنهو 

اقت   مللیالینب که  حا ینباا  .شد   گرفت  نظر  در  منافع    ازلحاظترکیه    باید  به  دق یابی 

  به قبب  چراکه موفق نبود  اقت    2000  اوایل  و   1990  دهه  ژئوپلی یک و نفوذ در قفقاز طی 

روقیه    این  پیشبرد  برای  الزم  منابع  نداش ن نفوذ  و  ن وانست    کهچنانآناهداف خود  باید 

  توقعه  و  عدالت   حزب  رقیدن   قدرت  به   و با  2002  قا   از   سانجام دهد اما پ  یمؤثراقدام  

و   آمد  وجود  به  کشور  این  خارجی  قیاقت   یریگ جهت   در  محسوقی  چرخش  ترکیه،  در

از   تقویت    هایاقت ق  ینترمهمیکی  برای  ترکیه  اهداف   روابطتسش  با  آذربایجان  با 

رو،  همین  از  اقت  آذربایجان    بلندپروازانه  به  به    عنوانبهترکیه  برای  مناقب  فرصت  یک 

اروپا،د به  انرژی  ترانزیت  آوردن  اه  قت  این  از  در  اق فاد   برای    هاییزنچانهرم  خود 

  ید  و بهروابط خود  توقعه    یقاز طر، دق رقی به مناطق دوردقت  وپاپیوق ن به اتحادیه ار

و   هس ند  زیادی  اش راکات  دارای  که  کشورهایی  تقویت  طریق  ترکیه از  نظر  در  بنابراین 

 نزدیک شدن هرچه بیش ر به آذربایجان  اقت که این کشور بافرصت مناقبی    با قر بحران  

 . فراهم آوردرا  جنووبی قوازفق و  مرکوزی آقیای یقوبه گس رش نفوذامکان 
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 یختتا   استت یس
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بتتتاز  ن ر  تتتر قره

 قد ت هوشم د                                                                          

با حمایت ارمنس ان از اعسم اق قس  دارد ولی    قرار  آذربایجان  خاک   داخل  میان در  با قر 

منطقه ارمنس ان  کشور  دو  میان  یارعتمام  جنف  1991  دقامبر  10  در  این  و  به    آذربایجان 

  برای   مللیالبین  هایقازمان  و  برانگیخت   را  م عددی  یهاواکنش  . این جنفوقوع پیوقت 

محکومیت    ملل  قازمان  امنیت   شورای  یهاقطعنامهچهار  شدند.    وارد  آن  حل بر  مبنی 

  به(  1992خاتمه بحران گرو  مینسک )  یو برااین کشور نشد    ینینش عقب ارمنس ان موجب  

ن وانست  م حد یاالتا  و  روقیه  فرانسه،  مش رک   ریاقت  نیز  گرو   این  که  شد    تشکیل 

و   پا  ها یریدرگ مخاصمات  رو،  .دهد  یانرا  همین  وقوع    از  از  در   هاییریدرگ بعد  م عدد 

و اقدامات دیپلماتیک،   هایانجیگریمبا ناامیدی از    2020در قا     آذربایجان  درگیری  آخرین

با پیروزی این کشور در    کرد و  شد تصرفمناطق    یریگ بازپستصمیم به اقدام نظامی برای  

  شهرک  300  از  بیش  آذربایجانی  نیروهای  با ، قر  ناگورنو   منطقه  قر  بر  روز   44  جنف

 ند.کن آزادتوانس ند  را شوشا و گوبادلی زنگیسن، فضولی،  جبرائیل، شهرهای ازجمله

روابط به  توجه  با  تا  شد  خواهد  تسش  پدوهش  این  و حمایت    در  آذربایجان  و  ترکیه 

  از این   یبرداربهر   به نقش ترکیه در این بحران وترکیه از این کشور در برابر ارمنس ان  

از  با توجه به اینکه حمایت ترکیه  .  شودپرداخ ه    خود  تحقق منافع راهبردی  درفرصت  

نظر دارد تا  قخت و نرم بود  اقت بنابراین پدوهش در  راهبردهای    آذربایجان ترکیبی از

منظر از  را  ترکیه  خارجی  بدهد  قیاقت  قرار  واکاوی  مورد  هوشمند   بنابراین؛  قدرت 

اصلی توصیفی  ینکها  پرقش  روش  و  -به  اقناد    شد یگردآورتحلیلی  و  اک ابخانهبا  ی 

اقت    هاداد پایگا    خارجی  کهاین  قیاقت  عمد   بحران  ترکیه    راهبردهای    با  قر در 

  با  پرقش،  این  به  پاقب  در  ؟قدرت هوشمند چیست از منظر  برای نفوذ در قفقاز جنوبی  

  باز    قه  مسحظه  و  (نرم  قدرت  و  قخت  قدرت)  هوشمند  قدرت  مبانی  گرف ن  نظر  در

  سال   صدیک  از   بعد  ترکیه  که  است   این  مقاله  فرضیه  جنف  از  بعد  و  حین  قبل،  زمانی

  است   داشته  تالش  باغقره  بحران  به  محورانه  فرصت   نگاه  با  جنوبی  قفقاز  منطقه  از  دوری

 نظامی  قدرت  تقویت   شامل   سخت   هایسیاست   از  ترکیبی  جنگ  به  مستقیم  ورود  بدون  تا

 آذربایجان  از  درحمایت   را  نژادی  و  قومیتی  هویت   بر  متکی  نرم  هایسیاست   و  آذربایجان

 . بگیرد بکار
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 پیشینه تحقیق

ترکیه در    هاییاست س  و  باغقرهقدرت هوشمند، بحران  مبحث    توانیمدر پیشینه پژوهش  

تالش شده است تا مبحث قدرت هوشمند را   پژوهشکه در این    قفقاز را شناسایی کرد

 : بکار گرفته شود باغقرهای کشور ترکیه در قبال بحران بر

ابوالحسن   اله  حبیب  و  فر  جعفری  احسان  )مقاله  عنوان    (1400شیرازی  سیاست    "با 

که    به دنبال پاسخ به این پرسش بود  "  روسیه در بحران سوریه از منظر قدرت هوشمند

در   چیست؟  وشمنداز منظر قدرت هراهبردهای عمده سیاست خارجی روسیه در سوریه  

ماهیت ترکیبی )قدرت نرم   بر اساس، فرضیه مقاله بیانگر آن است که  سؤالپاسخ به این  

نرم ابعاد  اگرچه  هوشمند،  قدرت  الگوی  در  قدرت سخت(  در  و  روسیه  قدرت  افزارانه 

های جدی همراه بوده است، اما نقطه تکیه قدرت هوشمند این  حوزه پیرامونی با چالش

 . است قدرت سخت کشور مبتنی بر  

  مصطفی   و  بصیری  یمحمدعل   نوشته  ارمنستان  و  ترکیه  روابط  در  واگرایی  هایینهزم

پ  ،(1396)  خیری   واگرایـی  سرمنشأ  که  است  اساسی   پرسش  این   به  پاسخگویی  یدر 

 شدهمطرح  فرضیه  این  آن،  به  پاسخ  در  است؟  کجا  ترکیه  و  ارمنستان  روابط  در  موجـود

  در  و  دانست  همسایه  کشور  دو روابط قطع اصلی عامل  توانیم را باغقره مناقشه که  است 

 . کرد اشاره یکشنسل مسئله و ارامنه ارضی  ادعاهـای بـه توانیم آن کنـار

  فالحت  اهللحشمت   نوشته  روسیه  و   ایران  منافع   و  جنوبی  قفقاز  در   ترکیه  خارجی  سیاست 

  چه   ترکیه  قفقازی  هاییاست س  که  است   این  مقاله  اصلی  سؤال  ،(4139)  همکاران   و  پیشه

  میان   منافع  تقابل  آمدن  به وجود  سبب   کـه  اسـت   گذاشته  روسیه  و  ایران  منافع  بر  تأثیراتی

  های یاست س   کـه،  اسـت   ایـن  نیـز  حاضـر  مقالـه  فرضـیه  است؟  شده  قفقاز  در  هاآن 

 یـدتحد  و  روسـیه  و  ایران  یامنطقه  منافع  بر  مستقیم  تأثیرگذاری  دلیل  به  قفقاز،  در  ترکیه

  قفقاز   در  روسیه   و  ایران  با  ترکیه  میان  منافع  تقابل  آمدن  وجود   به  سبب  ،هاآن  منافع

 . است  شده  جنوبی

  عنوان  با  مدیریت   رشته  در  خود  ارشد  کارشناس  نامهیانپا   در(  1394)  وردی  حق  علیرضا

  هوشمند   قدرتکه    دارد یمبیان    هوشمند  باقدرت  استراتژیک   تفکر  ارتباط  سنجش

  درك  و  تبیین  برای  نرم  قدرت  های یت محدود  و  سخت   قدرت  های یامناک   به  پاسخی
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  سعی   پژوهش  این   .است   سیاست   و  جهانی   جدید  مدیریت   هاییدگرگون  و  هایچیدگیپ

استراتژ  میان  ارتباط  سنجش  در و    برآمده  هوشمند  قدرت  و  یکتفکر    طریق  ازاست 

.  1:  خورد  رقم  خبرگان  ازنظر  یتوجهقابل  نتایج   همبستگی  ماتریس  و  فریدمن  آزمون

 قدرت  و  استراتژیک  تفکر   متغیر  دو  بین  دوطرفه  داریمعن  و  متوسط  مثبت   یرابطهوجود  

 است.  محیط به توجه با هوشمند قدرت همبستگی ترینیقو وجود. 2 هوشمند

عنوان    نامهیانپادر    ،(1393)  کچوئیان  علیرضا با    تلفیق  سازوکارهای  و   الزاماتخود 

  سیاست   موردی  مطالعه  خارجی؛  سیاست   در  (ندشمهو   قدرت)  سخت   و  نرم   قدرت

 رویکرد  با  آمریکا  دولت   که  گیردیم نتیجه    ایران  قبال  در  اوباما  دوران  در  آمریکا  خارجی

  ا ب   رویارویی  هب  ماهرانه  اربسی   اییوهش   با  تا  است   درصدد  اوباما  دوران  در  هوشمند  قدرت

 اقتصادی،  تحریم  هاییکتاکت  از  خصوص  این  در  و  بپردازد  ایران  اسالمی  هوریجم

  ابزارها   سایر  و  کشورها  دیگر  با  کاریهم  و  سیدیپلما  ،یارسانه  جنگ  نظامی،  تهدید

 . نمایدیم استفاده

 مفهوم قدرت هوشمند :لیتحلی چارچوب 

آمر  2001  سپتامبر  11  در  تروریستی  حوادث  از  پس ب  قدرت  ممفهو   ،یکادر   یندر 

 و قدرت سخت  قدرت یهامؤلفه  که شد صمشخ اتفاق بعدازآن. کرد تغییر پردازانیهنظر

هوشمند .  ندارد  21  قرن  متنوع  تهدیدهای  برابر  در  را  الزم  کارآمدی  نرم قدرت    ایـده 

شد. این   کاربردهبه  (2004خارجی )  امور  نشریه  در  1ناسل  سـوزانتوسط    بـار  خسـتینن

 مللی البین  سطح  در  کشورها   منافع  پیشبرد  برای  گرایانهعمل  ایشیوه  عنوانبه  قدرت

که  البته    .2گردید  یمعرف نظر گرفت  در  پیشباید  واژه قدرت هوشمند،    حتی  کاربرد  از 

تاریخ  به این قدرت    نیزصورت عملی در طول  از   برای مثال، در  است   ذکر قابلاستفاده 

نظامی()سخت    قدرت  از  غرب  سرد،  جنگ  طول   تاتجاوز  از  جلوگیری  برای  قدرت 

  به   ایمان  بردن  بین  از  برای  را  نرم   قدرت  ،حالینعرد  لیو  است   کرده  استفاده  شوروی

 
1 Suzanne Nossel 
کرد   اقت   2 ابداع  را  قا   2003  آن  در  بار  نخس ین  او  که  اقت  مدعی  نای  جوزف 

(https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart?page=1   کهی درحال  رقدی م( ولی به نظر  

نخس ین  علمی قوزان ناقل را    یاق نادهاولی بیش ر    شودیمبا قوزان ناقل و جوزف نای شناخ ه    قدرت هوشمند

.نامندی مآن  پردازیه نظر  
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استبکار    آهنین  پرده   پشت   در  کمونیسم که.  بسته  معتقدند  برخی  نیز  درك    امروزه  با 

نرم قدرت بعد سخت و  دو  در سیاست خارجی  بازیگران    اهمیت  بیشتر  موفقیت  برای 

مل بیشتری داشته  قدرت تمرکز کنند تا بتوانند انعطاف ع  خود به تقویت هر یک از ابعاد

 باید  متحدهایاالت  و  ندک  گذاریسرمایه  خود  سخت  منابع  در  بیشتر   باید  اروپا   مثالا   .باشند

 (.Nye,2006) باشد داشته  خود نرم قدرت به بیشتری توجه

  و   سخت   قدرت  هوشمند یعنی  قدرت   مؤلفه  دو  میان  رابطهباید گفت    تریقدق  صورتبه 

 این   کهیطوربه  است   یدهتندرهم درصدی از ترکیب  با  و    تعاملی  و  پیچیده  یک رابطه  نرم

  اهمیت  .کنندمی  تقویت  را  یکدیگر  اغلب  بلکه  نیستند  همدیگر   کامل  جایگزین  مؤلفه  دو

  موجب شناسایی این قدرت در وهله نخست  که  است  این  در نای نظر به هوشمند قدرت

  یاردر اختامکان    و  شودی( منظامی  تنهانه )و    قدرت  مختلف  اشکال  شناختن  رسمیت   به

ابزارهای چندگانه اینکه.  شودیم  خارجی  سیاست   اهداف  پیگیری  در  گرفتن    ازنظر  دوم 

  قدرت   از  استفاده  برای  رویکرد  یک  بلکه  انتخاب  یک  عنوانبه  نه  هوشمند  قدرت  ،او

  یا  روش  یک  عنوانبه  بلکه   نیست  سوم  قدرت  ،هوشمند  قدرت  یعنی  دآیمی  حساب به

  انتخاب   برای  فرصتی  گیرندگان تصمیم  به  که  است   قدرت  از  ریبردابهره  رویکرد  یک

اهمیت  دهدمی  را  خاص  مسئله  یک  سر   بر  راه  بهترین که  سوم؛  است  این    قدرت  در 

نهادها،  هوشمند از  بلکه  نیست  بازیگر  بر یک  از  همچنین  و  هامشارکت   متکی   استفاده 

  یابی دست   که  نیز است   یماهیت  دارای  هوشمند  قدرت  زیرا  ورزدیم  تأکید  متحدان  و  شرکا

را خارجی  سیاست  هدف  تصور    انفرادی  صورتبه  به  )ینم تنها  و  کند  فر  جعفری 

شیرازی،   راستا،  (.61:1400ابوالحسن  همین  قدرت   در  بر  مبتنی  خارجی  سیاست 

نرمدر  هوشمند   زبانی،  هایینهزماز    تواندی م  بعد    تاریخی،  آیینی،  مذهبی،  فرهنگی، 

قومی حتی  و  آن  .گیردبره  به  اعتقادی  نرم  رویکرد  و    برخالف  بنابراین  سنتی  باورهای 

   .(Pallaver,2011:104,112)  خواهد داشت  نیز بستگی هاینهزم به رویکرد سخت 

  مشترك  یا هویت   زبانیک  طریق  از  مثالا  ارتباط  برقراری  توانایی  که  کندیمکمک    هاینهزم

. با  کند  ایجاد  تبادل  این  بودن  مؤثر  برای  را  بیشتری  شرایط  ،نرم  قدرت  معیار  یک  عنوانبه

  و   یافتهکاهشبرای تقویت روابط    واسطه  عوامل  به  نیاز  بر هویت یا زبان مشترك   یدتأک 

  و   ایجاد  برای  طبیعی  راهی   همچنین.  گرددیم  یرپذامکان  متقابل  درك   از   ترییقعم   نوع
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-Nye 2004:75)  شودیمبرقرار    طرفینبین    جذابیت   یجهدرنت  و  فرهنگی  پیوندهای  حفظ

نرم است    کاربرددر شکل زیر حوزه    (.76 ترکیب قدرت سخت و  که  قدرت هوشمند 

 است:  شدهدادهنشان 

 

 قدرت هوشمند؛ ترکیب قدرت سخت و نرم

 
 

  سخت هوشمند  نرم 

 جاذبه مالحظات سازماني

 همكاري 

مالحظات از    سازماني   استفاده 

 و اجبار 

ترغیب به همكاري و فرمان به  

 اجرا 

كردن  وادار  

 جبار ا

 فرمان 
 طیف رفتارها 

 ها ارزش  فرهنگ 

  نهادها 

ها یاستس 

تطمیع و    استفاده از فرهنگ و 

از    رشوه   ها ارزشاستفاده 

 همراه با تنبیه و الزام 

تطمیع         

 الزام 

منابع  ین ترمهم رشوه      تنبیه  

 گان نگارند منبع:

یب دو قدرت  در فضای ترک   قدرت هوشمند  شودمیکه در شکل باال مشاهده    طورهمان

سخت و نرم را در    استفاده قدرت  هایقابلیت و از همین رو، هم    قرار داردسخت و نرم  

است. میزان استفاده از سختی یا نرمی بستگی به نوع موضوع و شرایط و    دادهجایخود  

بازیگر یک  محیط  امکانات  هستند  هادولت   ازآنجاکه  دارد.  و  عاقل  ین  رابناب  بازیگران 

  ابزاری   عقالنیت   مسائل  با  مشابه  چارچوبی  در  باید  ارزشی  عقالنیت   به   مربوط  ائلمس

 یک   در  نرم  و  سخت   قدرت  عناصر  کردن  متعادل  بنابراین   گیرد.  قرار  مورداستفاده
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سنجش    مالحظه،  نوعی  مستلزم  است،  ارزشی  منطقی  هم  و  ابزاری  هم  که  استراتژی

 .  (Jansson, 2018) است  برداشت درست  و و موانع آتی  هافرصت 

 

 کارگیری قدرت هوشمندهای بهاشکال و روش

بیان است که  کارگیری قدرت هوشمند علیه اهداف قابلدر کل شش نوع روش برای به

 ای. اند از: شکل موازی، متوالی، دورانی، مولد، متغیر و شبکهعبارت

  انواعی   با  همراه نرم  قدرت  از  انواعی  گرفتن  کار  به  قدرت،  از  موازی  استفادهمدل موازی:  

  نقاط   یا  کشور  چند  علیه  متمرکز  و  تدریجی  زمان،هم  طوربه  و  سادگیبه  سخت،  قدرت  از

 . است  مشاهده شوروی  و آمریکا سرد جنگ در آن موفق نمونه .است  هدف

  این  با  کندمی  عمل  موازی  مدل  مانند  قدرت،  انواع  از  استفاده   متوالی  شکل  مدل متوالی:

 هزینه،   کمترین  صرف  با  اما  نیست،  زمانهم   نرم  و  سخت   رتدق  کارگیریبه  که  تفاوت

  با  آمریکا  مواجهه   در  توانمی  را  اول  است. نمونه  خاص  هدفی  انجام  بر  پایدار  و   متمرکز

 . یافت  توانمی افغانستان و آمریکا برخورد در را دوم و نمونه و عراق لیبی

در دورانی:   کردن  قبول  در  هدف  دولت   پذیریاطاعت   میزان  به  بسته  مدل  این  مدل 

 نرم   و  سخت   قدرت  اعمال  )تهدید(،  چماق  نخوردن  درازای   )تطمیع(  هویج   پیشنهاد

 نمونه آن برجام است.  .شودمی تکرار بازی شرطی صورتبه

  دولت  که  است   فریبنده  شکلی  نرم،  و  سخت   قدرت  کارگیریبه  در  مولد  مدل مولد: شیوه

 همچون  مدل  این  است.  مواجه  قدرت  از  عنو   کدام  با  دریابد  سادگیبه  تواندنمی  رقیب 

تودرتویعروسک   عروسکی  خود  دل  در  عروسک  هر   که  است   روسی  ماتروشای   های 

مثالا آمریکا با   .دهدمی  خبر  را  دیگری  خاموش  نفوذ  هرکدام،  وجود  و  دارد  پنهان  را  دیگر

غانستان  کشور در اف  این  نظامی  عملکرد  و  ارتش  توجیه  و   تبلیغ  در  فریبنده  تأثیری  هالیوود

 آمریکا. ارتش احمریهالل خدمات یا بشردوستانه هایکمک سازد یا مثالاعراق را میو 

  هشیاری   سطح  و  تدافعی  قدرت  به  بسته  آن  در  که  است   الگویی  متغیر  مدل متغیر: مدل

  در  سخت  و نرم قدرت اعمال  برای بینی پیشغیرقابل خالقانه و جهتی   دوره هر در رقیب،

 مثل خروج آمریکا از برجام .شودمی گرفته نظر
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شبکه  مدلمدل   محور  برنامه  و  پیچیده  پرهزینه،  شکلی  هوشمند،  قدرت  ایشبکه  ای: 

اینمی  محسوب  رقیب   جانبه دولت همه  مرعوبیت   و  راهبردی  شکست   برای  مدل  شود. 

ازجمله  نوع   به   موسوم  هایجنگ  یا  ترکیبی   تقابل   به  زیادی  شباهت دارد.    هیبریدی 

از طریق سرویسل علیه محور مقاقدامات اسرائی انجام می اومت که    شود های اطالعاتی 

 (. 57-541399جلیلی،)

 قدرت هوشمند علیه اهداف  یریکارگ بهاشکال 
تمثیل   بر هدف  یرتأث ها یژگيو توضیحات  توصیف  شكل شماره 

 سیاسي 

 ریل   موازي  1

 آهن راه

نرم   تبلیغات 

با   همراه 

تهدیدات  

 سخت 

تدریجي، زمانهم  ،  

متمركز،    ،ساده

 پرهزینه 

فرسایش، عادت  

بر،   انرژي  پذیر، 

 يااستحاله

سرد   جنگ 

و   آمریكا 

 شوروي 

كیسه   متوالي 2

 ي زن مشت

تبلیغات  

قبل و بعد از  

 جنگ

،  زمانناهم

متمركز،    يامرحله

 ینه هزكم

،  كنندهاقناع

،  گريیتهدا

 ي محصورساز

پذیرش  

مكرر،  

مذاكره  

ذیل  

و   تحریم 

 تهدید 

عروسک   مولد  3

 كا ماتروش

تبلیغات  

ترس   براي 

براي   جنگ 

 جذب 

پیچیده،   آني، 

  ینههزكم

 ، تصاعدي يابرنامه

،  نفوذكننده

  یبندهفر

گسترش،  

 سرطاني 

 یرتأث

و    یوودهال

  سي بييب 

 بر رفتار 

موشک   متغیر 5

 كروز 

دائم   تغیر 

استراتژي  

زدن   برهم 

 بازي 

آني، 

،  ناپذیربینيیشپ

 ، خالقانه ینههزكم

،  كنندهیجگ

فریبنده،  

و    برهینهز

 چالش ساز 

خروج  

از   ترامپ 

در   برجام 

 وقت تعهد 

كرم   ي اشبكه 6

 هوشمند 

 

جنگ  

هیبریدي،  

سازمان  

 چندمنظوره 

زمان،   همه 

،  يابرنامهپرهزینه،  

 پیچیده

 

،  كنندهفلج

و    گريیتهدا

فرسایشي،  

 مرعوب ساز 

رویكرد  

با   غرب 

از   ایران 

2009 

 ( 59:1399)جلیلي،
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 است ترکیهآن بر سی یرتأثو  باغقرهبحران 

و   ارمنستان  جمهـوری  نـزاع  شـوروی،  جمـاهیر  اتحـاد  حکومت  حیات  دوران  در 

قرهجمهـوری   منطقه  سر  بر  گاهآذربایجان  اعتراضات  حد  از  فراتر    یگاهوبباغ  طرفین 

آن  نرفـت   آهنین مسکو در آن دوران    تواندیمکه دلیل  انجام اصالحات باش اقتدار  با  د. 

بین   نزاع و کشمکش یج تدربه 1988شد. از ابتدای سال غ آغاز  باقره اختالفاتگورباچف 

ژوئن    12باغ در  مجلس قره  کهیهنگامو    در جنوب قفقاز آشکار شد  هایارامنـه و آذر

 داد  یآن به ارمنستان رأ  یوستنباغ از جمهـوری آذربایجان و پبه جدایی کامل قره  1988

 1988ور قفقـاز جنـوبی در سال  . در اصل درگیـری بـین دو کـششدت گرفت   هاتنش

کـه   شـد  آغـاز  جمهـوری  هنگـامی  علیـه  خـود  سـرزمینی  ادعاهـای  ارمنـستان 

یـک شـبکه   یریگ به ارمنستان بزرگ، شکل  یابیآذربایجان را مطرح کرد. آرزوی دست 

ایـن گـروه در  یافتن  ارمنی در کشورهای دیگر )دیاسپورا( و قدرت  از مهاجران  قـوی 

و  کـشورها روسیه  و  غربـی  رادیکالی  یت درنهای  وجوه  میـان    یانهراگ و چپ   بروز  در 

ارمنـی نیروی عظیم روانـی  یریگ باعث شکل  ،نخبگـان  بـرای-یک  تـشکیل    اجتمـاعی 

گردید.    1994تا    1992باغ در فاصله مابین  اشغال قره  و  حزاب افراطی مانند داشناکسیونا

 20کو از دیگر عواملی بودند کـه بـه اشـغال  پشتیبانی روسیه و جنـگ حاکمیـت در با 

 میلیونیکوهای ارمنی و آواره شدن درصـد از خـا ك جمهـوری آذربایجـان توسـط نیر 

باغ  دند عالوه بر منطقه قرهاین جنگ نیروهای ارمنی موفق ش. در  آذربایجانی منجـر شـد

ا نیز که در  آذربایجان را  باغ  طراف منطقه قرهکوهستانی هفـت منطقـه دیگـر جمهوری 

 (. 102:1397خیری، درآورند )کوهـستانی قـرار داشـتند بـه اشـغال نظامی خود 

اهمیت واقع شد    حائزبرای آذربایجان بسیار    یریگ بازپسبا از دست رفتن اراضی مسئله   

سیاسی، اقتصادی،   هایحوزهتا از همه  شد    بر آنآذربایجان    تالش سیاستمداران  تمامو  

ف و  تا  رهنگی  نظامی  کرده  اراضی  استفاده  اصلی    رفتهازدست بتوانند  خاك  به  دوباره  را 

از: ناامیدی آذربایجان   اندعبارت  2020در سال    باغقرهعلل شروع جنگ  خود بازگردانند.  

بحران   ماندن  الینحل  مینسک،  گروه  میانجیگری  از  ناامیدی  ملل،  سازمان  اقدامات    و از 

م حمایت ترکیه، نگاه رو به شرق  می آذربایجان، اعالن، تقویت قدرت نظاآشدن    طوالنی

آنچه فراتر از    در این میان  .است   گرا در ارمنستانآمریکا و روی کار آمدن دولت غرب
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ترکیه است چراکه    ازجملهکشورهای خارجی    نقش  است   باغقرهتنش دو کشور بر سر  

در   است. شدهتبدیلبی به موضوعی برای نفوذ کشورها در منطقه قفقاز جنو  باغقرهبحران 

  باغ قرهترکیه و استفاده از دو قدرت سخت و نرم در بحران    هایسیاست ادامه به بررسی  

 پرداخته خواهد شد. 

 

 باغقرهرویکرد قدرت هوشمند ترکیه در بحران 

خارجی ترکیه در    باسیاست در خصوص چارچوب تحلیل قدرت هوشمند و تطبیق آن  

بحران   گفت   باغقرهقبال  را    باروی  ترکیه  باید  خود  توسعه  و  عدالت  حزب  آمدن  کار 

نقش    عنوان به با  در  الملل بین  نظام  منطقه و  در  پیرامونیکشوری  سرد    جنگ  دوران  که 

تا  بیندنمی  ،داشت  دارد  تالش  به  و  محیط  با  متناسب  راهبردهای  اتخاذ  قدرت   با  یک 

تبدیل شود ترتیب  . اصلی حداقل در برخی مناطق  انتظ  بدین  از    ترکیه ار نیست که  دور 

  یا   ساختاری  ترجیحات  با  رابطه  در  خود  ایمنطقه   و  ملی  هایاولویت   تعیین  جایبه

  پیشینه   بر  مبتنی  که  کندمی   اتخاذ  را  دیدگاهی  شده،  قطبی  جهانی  سیستم  یک  هایشتن

 (.Kalin,2011:15است )  خود تاریخی و  جغرافیایی

گفت    تباید  سیاسی  راهبرد  و  خارجی  سیاست  متأثر  رویکرد  که  بزرگی  تغییر  با  رکیه 

پرداز سیاست خارجی این کشور  نظریهالملل و  احمد داوود اوغلو، استاد روابط بینازنظر  

دارد  ، بیان می"1عمق استراتژیک"در کتاب    2001در سال    است رقم خورد. این رویکرد

بیش تأکید  چراکه  است  نامتعادل  ترکیه  خارجی  سیاست  اروکه  با  روابط  به  و  ازحد  پا 

عنوان مناطق عمق  به  تاریخی  امریکا و نگاه به غرب، مانع از توجه به مناطق جغرافیایی و

ایمانی،  )  استراتژیک شده است این دکترین83:1390حاج یوسفی و  که    داردمیبیان    (. 

 آن  تاریخی  عمق  و  ژئواستراتژیک   موقعیت   از  الملل،بین  روابط  در  کشور  یک  ارزش

ا  گیردمی  نشئت  و  )سمیعی  دکترین ؛  (131:1396مند،  فرهصفهانی  این  طبق  بر    بنابراین 

 در   یامنطقه  یهانظام   همه   با  مؤثر  و  فعال  تعامل  خواستار   خارجی  سیاست   اصول

بنابراین رویکرد قدرت هوشمند در جهت    . است   جنوبی  قفقاز  ازجمله  ترکیه،  همسایگی

است    هاییاست ستحقق   همساز  نیز  ترکیه  ب  یژهو بهاعالمی    حزب   یابیقدرتا  آنکه 

 
1Depth Strategic 
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  به   تا فقط  است   اتخاذشدهسیاست این کشور چنان    2002  نـوامبر  3  در  توسـعه  و  عدالت 

  بازیگر  یک  عنوانبه  یامنطقه  تحوالت  در  بتواند  ترکیـه  بلکه  نشوند،  محدود  ترکیه  داخل

گورزی و معبودی  )  یردگ   دست  در  را   عمـل  ابتکـار  انتظـار،  ی جابه  و  شـود  ظاهر  اصلی

 (.134:1395نژاد، 

، اردوغان بر 2021مارس    24  در .  دهدیمرویکرد سیاستمداران آنکارا نیز همین را نشان  

توسعه    19  هایاستراتژی اعتدال و  کنگره    تأکیدساله حزب  این  در    "قوی  ترکیه"کرد. 

که    برگزیده  شعار بود  این  منظور  و  ملت،  وحدت  غیرازبهبود  رفاه  و  قدرت   ملی    بر 

  خارجی   سیاست   باید در نظر داشت که در عمل نیز ترکیه.  فشاری گردداپ  ترکیه  ایمنطقه

سمیعی اصفهانی و  )است    کرده  دنبال  شرقی  مدیترانه  و  خاورمیانه  قفقاز،  در  را  ایفعاالنه

از همین رو  (131:1396فرهمند،   بحران    های سیاست .  در راستای    باغقرهاین کشور در 

فع آتی خود و درك  دارد تا با در نظر گرفتن منااعالمی و مدنظر ترکیه قرار    هایسیاست 

نفوذ در    الملل بیننقش بیشتر خود در   تا به هر طریقی جهت    چون   مناطقیتالش کند 

و   کند  اقدام  جنوبی  آذربایجان   مزیت   ترینمهمقفقاز  کشور  وجود  سیاست  این  اعمال 

ترکیه   که  اتخاذ  تواندمیاست  ه  با  از مسئله    یبرداربهرهوشمند خود حداکثر  قدرت  را 

مناقشه   بر سر  ارمنستان  و  آذربایجان  دو  کند.    باغقرهاختالف  به  ادامه  و   کاربرددر  نرم 

که   هوشمند  هایپایهسخت  قدرت  سیا  مفهوم  بحران  در  قبال  در  ترکیه  خارجی  ست 

 است پرداخته خواهد شد.  باغقره

 باغقره ترکیه در بحران  نرم قدرت

  آن تعیین   جغرافیایی  موقعیت  و  فرهنگ  زیادی با تاریخ،  حد  نرم ترکیه تا  قدرت  پتانسیل

یکشودیم سیاست   مهم   خارجی  عامل  .  ترکیه  قدرت  که    فروپاشی   کرد،  فعال  را   نرم 

  حوزه   در  یمرکز  یایآس  و  قفقاز  یکشورها  1991  ارسال  پس  .بود  یشورو  یرجماه  اتحاد

به  این  اما؛  گرفتند  قرار  ترکیه  بالقوهنفوذ    در   نشدهحل  تکالمش  وجود  دلیل  رویکرد 

 ارمنستان   و  روابط ترکیه  ،مثالعنوانبه  .نشد  واقع  مؤثر  کشورها   همه  دوجانبه برای  روابط

 یب از تصو   ارمنستان  امتناع   ارامنه،  یکشنسل  رسمیت نشناختن  موضوع به  دلیل  هنوز به

  مقابل،   در  .است   پیچیده  باغقره  مناقشه  در  آذربایجان  از  ترکیهحمایت    قارص و  معاهده

 از   مثبت   تصویر  ایجاد  در   آذربایجان  مقابل  در   آنکارا  فرهنگی  و  سیاسی  مختلف  کاراتبتا
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 یک–  دولت   دو"  مفهوم.  کرده است   کمک  به قدرت نرم این کشور  آذربایجان  در  ترکیه

  در   اما  دارند  زیادی  فرهنگی  اشتراکات   ها ترك   و   هایجانیآذربا  کندیم  یدتأک   که  –  "ملت 

ترکی  بین  متقابل  درك   به  کنندیم  یدگ زن  جداگانه  مستقل   کشورهای    و  نخبگان 

 ,Balcı) منجر شده است   هاآن و نزدیکی    های آذر  و  هایآناتول  قومی  منشأ  با  آذربایجانی

 نداشتن  رغمیعلهوشمند توانسته است تا  صورتبهباید در نظر گرفت که ترکیه  .(2019

ترکیه خود    تا جایی که  ندک   تأکیدو  تکیه    بر زبان و قومیت مشترك   ولیاشتراك مذهبی  

 (.  Azami& e.tal, 1394:84) داندبزبان ترك کشورهای  تربزرگنقش برادر  را در

و تقویت روابط با    باغقرهیت قدرت نرم ترکیه در  به تقو   باغقرهدر بحران    دو عامل دیگر 

  با   دوجانبه  روابط  نسبت به  آذربایجانی  روشنفکران  آذربایجان کمک کرده است یکی دید

احیای    برابر  در  آذربایجان  حاکمیت حفظ  برای    کلیدی  مهم و  جزءاست که آن را    ترکیه

توسط   سابق  ترکیه    داندیمروسیه  مرزهای شوروی  و  آذربایجان  آنکه  دوم  دو  و  با  هر 

از همین رو، در راستای    ند.روابط تیره دار  است   باغقرهکه طرف دیگر مناقشه    ارمنستان

  باغ قرهپیوند با مسئله    در  ترکیهدیرینه    صریح  و  اصلی  موضع   یجانآذرباحمایت ترکیه از  

طریق   از  ارمنستان  بر  چنانچه    است   باغقره  از   ارمنستان  نیروهای   خروج بر    یدتأک فشار 

را   مسئله  این    آذربایجان   به  سفر  در  اردوغان  صریح  یدتأک و    2009  می   ماه  درسابقه 

)در نبود   معلولی  و  علت   رابطه   یک  ":کرد. اردوغان در این دیدار گفت   مشاهده  توانیم

 بسته  یجهو درنتتوسط ارمنستان    باغقره  اشغال  آن  و علت   دارد  وجود  دیپلماتیک(  روابط

 .  (Alipour, 2015)  "شوندنمی باز هادروازه اشغال، پایان بدون. است  مرزها شدن

روابط بین  پیچیده  وجود  زا  اختالف  با  و  خود  ترکیه  سوق   همسایه  جهت  در    عاملی 

موجب    این امر  است که  یعنی آذربایجان  طرف دیگر مناقشه  یسوکشور بهسیاست این  

آذربایجان در ترکیه    تقویت   دلگرمی  با  قومی    غیرازبه  است.نیز  روابط  اشتراکات  وجود 

دو    مشترك   دیدگاه ناشی از  در سوی دیگر قدرت نرم ترکیه در آذربایجان    بین دو کشور 

قبال   در  نیز  یردینیغ  یاهمنظا   یرتأثو    غربکشور  داشت   آنان  نظر  در  باید   که  است. 

انرژی آینده    ینتأمگرایش سیاسی دو کشور به غرب، آذربایجان نقش مهمی در    یرازغبه

  و   سیاسی  مشکالت  که برای حل  داندیم  یخوببه  این کشوراروپا از طریق ترکیه دارد.  

  عوامل   نظر گرفتند در  زمننیا  مستلزم  کوهستانی  باغقره  مناقشه  حل  همچنین  و  اقتصادی
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 درگیر  مختلف  بازیگران  است که  الزم  خارجی،  عوامل  مورد  در.  است   خارجی  و  داخلی

فرصت    منابع  روینازا.  یابد  کاهش  منطقه  در  روسیه  مطلق  نفوذ  و  شوند یک  انرژی 

  غربی   هایشرکت   با  قراردادی   امضایموفقیت در    .کندیممناسب برای آذربایجان ایجاد  

ایجاد  شد  معروف  «قرن  قرارداد»  به  که  1994  مبرسپتا  20  در  باهدف  کنسرسیومی  به 

  باعث  منجر شد. این امر  عمیق  هایآب  در  گونشلی  و  چیراگ   آذری،  نفتی  میادین  توسعه

و این انگاره   دگرد  تقویت   ترکیه  و  آذربایجان  بین  سازنده  و  پایدار   همکاری  ایجاد  شد تا

طرف   دو  در  کشو   توسعه  برایرا  دو  به به    بلندمدت  اندازچشمبا    رروابط  نیاز  سبب 

کند  یکدیگر تقویت  ترکیهرا    اصلی   بازیگر  به  جیهان  –  تفلیس  –  باکو   لوله  خط  با   . 

  نفت   گفتنی است که  و   شده یلتبد  جهانی  بازارهای  به  خزر   دریای  منطقه  نفت   صادرات

بعد  ؛  شودی م  ینتأم  لوله  خط  این  طریق  از  عمدتاا  آذربایجان یک  در  صادرات بنابراین 

نانرژی   روابط    یازو  تقویت  موجب  توسعه  برای  کشور    شد  مابینیفدو 

(See:Insightturkey, 2015).  بوده    یرگذارتأثمتعدد چنان بر روابط دو کشور    هایینهزم

که بحران    شودیمباعث    درمجموع  است  در  آذربایجان  از  در حمایت  ترکیه    باغ قرهکه 

تا بگیرد  قالب    موضع  دوس     در  برادر  کشور  و  شودت  گفت   .ظاهر   راهبرد  باید 

که  ،گراییقومیت   یادیاسپورا است  نزدیک   باهدف  ترکیه  خارجی  سیاست   در  سناریویی 

این   به  ترکیه    کهدرحالیشود  می  نماییبزرگ  کشورشدن  برای  منافع    ترمهمآنچه  است 

  ژئوپلیتیک  منافع  دیگرعبارتبه.  شودمیشعارهای نرم داده    سایه  دراست که    ژئوپلیتیکی 

  و   سنی   ترتیب   به  اسالم  دوشاخه  از   آذربایجان  و   ترکیه  که  زندمی  برهم  را  واقعیت   این

یکدیگر    آذربایجان  و   ترکیهبلکه    هستند  شیعه به    مرتبط   زبانی  و  قومی  روابط  با چنان 

   (Kuzio, 2020).  کنند خود را توصیف "ملت یک ،  کشور  دو " عنوانبه که شوندمی

 که طی  یابدمیبرای ترکیه اهمیت    در حالی  ژئوپلیتیکمنافع    دستیابی به  نفوذ در قفقاز و

  زیرا   ؛بود  اهداف خود  این  پیشبرد  برای  الزم  منابع  فاقد  ترکیه  ،2000  اوایل  و  1990  دهه

  به   شوروی  جماهیر  اتحاد  دوران  در  ایجادشده  زیرساختی  و  سیاسی  اقتصادی،  روابط

  ترکیه   ورود   روسیه   و  ه بودبخشید  زمان  آن  در  همیان  آسیای  در   را  مطلوبی   موقعیت  روسیه

مالحظه نفوذ روسیه و همچنین  .  (Hoobler, 2020:134)  کردمی  محدودبه این منطقه    را

باعث   منابع  آنکارا    شودمیمحدودیت  سیاستمداران  به  تا  آذربایجان  حمایت  و  تشویق 
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نفوذ    که بدانند    مؤثرراهبردی    راجنگ   ترکیه ؛  شودمیدر منطقه منجر    هاآن به    بنابراین، 

ابزار  همچنان با  دارد  و  در  نرم   سعی  کند  نفوذ  خود  به  منطقه  داشتن    توسعه  برای 

 ,see: Hooblerباشد ) متعهد  غرب و  شرق  امنیتی و اقتصادی جایگاهی مناسب در محور

2020:136 ) 
 باغ قرهقدرت نرم ترکیه در بحران 

م نر عنوان  قدرت نرم تركیه   

 زمانيحظات ساجاذبه مال طیف رفتار 

 همكاري 

 ارمنستان  ي جابهترجیح حمایت از آذربایجان  

برادر   نقش  ایفاي  براي  از    تربزرگتالش  در حمایت 

دادن    آذربایجان پس  براي  ارمنستان  بر  فشار  و 

 اراضي 

 ها ارزش  فرهنگ  منابع 

  نهادها 

ها یاستس 

   گرایيیتقومبر عامل  یدتأك

 ه غرب ایش بو گر یردینيغوجود اشتراكات نظام 

و    يامنطقهسیاست گسترش نفوذ و نقش در عرصه  

 المللي ینب 

 گان منبع: نگارند
 باغ قره بحران سخت ترکیه در قدرت

  و   کنندمی  صحبت   زبانیک  به  هستند،  مشترك   ملی  هویت   یک  دارای  آذربایجان  و  رکیهت

  خود   جوامع   بین  تر،مهم  آن  از  بلکه   خود،  های دولت   بین   تنهانه  محکم  بسیار  روابط   از

-می  ایجاد  مشارکت   یک  ایجاد  برای  خوبی  زمینهموضوع    این  اگرچه.  هستند  برخوردار

این  ،کند   کافی   استراتژیک  حرکت   حفظ  در  توانندنمی  تنهاییبه  نرم  قدرت  صراعن  اما 

  -دو دولت "  ایده  و پرورش  تقویت   برای   مشترك  دفاع  های قابلیت   ایجاد  بنابراین، ؛  باشند

در  .  کند  فراهم  را  هوشمند  قدرت  به  نرم  قدرت  تبدیل  امکان   تا  است   ضروری  "ملت یک  

  سخت قدرت ستون زیرا ،شودمی ایجاد آنکارا و باکو  بین نظامی اتحاد که  است  زمان این

 (. Kasapoglu,2019) است  دوجانبه روابط

نزدیک  که  هاست مدت  ترکیه  و  آذربایجان  نظامی  همکاری  و  بسیار  شامل    بوده 

نوبت   در هفت   2013این روابط در سال  .  شودمی  کشور  دو  هایتشار  بین  هاییآموزش

  واردات   ،2020  سال  اول   ماه  9  در.  سیزده نوبت رسید  به  2019  سال  در  که  شدهتقویت 

  امر   این.  دالر بود  میلیون  123.26  ترکیه  هواپیمایی  و  دفاعی   بخش  از  آذربایجان  اسلحه
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  در   و  کرد  تبدیل  ترکیه  از  جهان  در  هاسلح  بزرگ  واردکننده  چهارمین  به  را  آذربایجان

 .  (Ibadoglu, 2020) رسید دالر میلیون 77.167 به خرید آذربایجان، 2020سپتامبر 

  از   یکی  و  است   منطقه  در  ترکیه  فرامرزی  نفوذ  دهندهنشان  سالح  فروش  افزایش

-هده چند  هاییریدرگ  شدن  ورشعله از قبل آنکارا از آذربایجان  سریع استقبال معیارهای

  گفت رویترز  به  پاشینیان نیکول ارمنستان،  یروزنخست  که ینحو به  ؛است  باغقره سر  بر ای

-قره  در نظامی اقدامات توقف به وادار را هاآذری تواندمی ترکیه موضع در تغییر فقط که

آذربایجان  (.Toksabay,2020)  کند  باغ جنگ  آغاز  از   تجهیزات  دالر  میلیون  123  قبل 

  ها دادهطبق    .کرده  خریداری  2020  سال  نخست   ماه  9  در  ترکیه  از  ییهواپیما  و  دفاعی

  میلیون   77.1  و  آگوست   ماه  در  دالر  میلیون  36  به  جوالی  ماه  در   دالر  278،880  از  فروش

  آذربایجان   به  نظامی  فروش  باید توجه داشت که  ه است.یافتافزایش  سپتامبر  ماه  در  دالر

است   دالر  میلیون  20.7  بربالغ  2019  سال  نخست   ماه  9  در فروش؛  بوده    بنابراین 

است   (سپتامبر  27)  باغقره  جنگ  از  قبل  آذربایجان  به  ترکیه  تسلیحات نبوده    بر .  اتفاقی 

 بود  شده  برابر  شش  آذربایجان،  جمهوری  به  ترکیه  نظامی  صادرات  هاداده  اساس

(Toksabay,2020 ) 

است.    یافته یشافزا  سوم  ماههسه  در   آنکارا  از  باکو   واردات  ،باغقره  در  هاتنش  افزایش  با

سال باغ ترکیه فراتر از ارحال ترکیه به این حد بسنده نکرده است و در بحران قرهبااین

کشور این  کرد.  عمل  نظامی  مستشار  و  جنگجویان    سالح  از  سالح،  فروش  بر  عالوه 

کرده است.  آذربایجان استفاده  نیروهای  نفع  به    نوئل اما  راستا،  این  در  تروریستی سوری 

  اینکه   درباره  ترکیه  از  بروکسل  در  اروپا  اتحادیه   نشست   در   فرانسه  جمهورسرئی  ماکرون،

 کوهستانی باغقره درگیری منطقه به ترکیه  طریق از را سوری گرای اسالم نظامیانشبه چرا

 که  کنم  اعالم   توانممی  که   گفت   او  .خواهدیم  توضیح  است   کرده  منتقل  آذربایجان  مرز  در

  از   بودند،  کرده   ترك   را   حلب   منطقه  قبالا  که  سوری  گرایاسالم  نظامیشبه  030  از  بیش

  واقعیت  یکین ا  .اندشدهمنتقل  کوهستانی  باغقره  درگیری  منطقه  به  ترکیه  غازیانتپ   طریق

  دولت  تروریستی  سازمان  به  وابسته  هاآن   همه  ،اندشدهییشناسا  افراد  این  است،  شده  یدتائ

  جمهور رئیس  پوتین،  والدیمیر  با  را  موضوع  این  من  که   فتگ   ماکرون  .هستند  اسالمی

  اختیار   در  را  اطالعات  این  نیز   روسیه  که  کرد  یدتائ  هم  او  که  امگذاشته  میان  در  روسیه
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  ای یهترک   هیئت   یک  اکتبر،  ماه  در  حالینباا  . Today,-Security-(Homeland (2020دارد

  ی ا مناقشه  هیچ  روسیه  جمهوریسرئ   ن،پوتی  والدیمیر   که  شد  متوجه  و  کرد   دیدن  مسکو  از

  روسیه،  خارجه  امور  وزیر   الوروف،  سرگئی  ترکیه،  مقامات  گفته  به  .ندارد  ترکیه  اهداف  با

  درباره   را  انتقاداتی   تنها  ترکیه،  مقامات  گفته  به   و  کرد  توصیف  «آذربایجانی  شهر»  را  شوشا 

 استپانکرت،   به  نآذربایجا  ارتش  شدن  نزدیک  با  .کرد  مطرح  سوری   مزدوران  استقرار

  میانجیگری  با  ارمنستان  آذربایجان،  در  خانکندی  به  معروف  کوهستانی  باغقره  پایتخت 

 (.iddleeasteeM , 2020) کرد موافقت  بسآتش با ترکیه و روسیه

  مزدوران جنگیدن درباره هاییگزارش  انانسی و گاردین  سپتامبر، 30 در که  است  گفتنی 

  در   آذربایجان  خارجه  امور  وزیر  .کردند  منتشر  کوهستانی  غباقره  در  ترکیه  برای  سوری

  به   را  ارمنستان  و  کرد  تکذیب   را  سوری  مزدوران  حضور  اکتبر،  2  تاریخ  در  ایبیانیه

  مورداستفاده   در  متعددی  حقایق»  : گفت   و  کرد  متهم  تروریستی  هایگروه  از  استفاده

 3  بعد،  روز   .«دارد  وجود  می نظا  عملیات  در   مزدوران  و  تروریستی  های گروه  از  ارمنستان

  سوری   مزدوران  که  کرد  تکذیب  الجزیره  به  آذربایجان،  جمهوریسرئ  ،افیعل  الهام  اکتبر، 

  بر   مبنی   شواهدی  فرانسه  اینکه  بر  مبنی  ماکرون  امانوئل   ادعای   او   .اندمستقرشده  منطقه  در

 ( 0umanrightscolumbia,202H) کرد تحقیر را ترکیه توسط سوری مزدوران اعزام

 

 باغ قرهقدرت سخت ترکیه در بحران 

 قدرت سخت تركیه سخت  

 وادار كردن اجبار  طیف رفتار

 فرمان 

از    يهاشكست  ارمنستان  ارتش  متعدد 

 آذربایجان 

 غرب براي سازش   یشنهادپانتقاد از  

 الزام تطمیع          منابع 

 رشوه      تنبیه 

 بستن قراردادهاي نظامي آذربایجان با تركیه 

 مي از آذربایجان براي حل مناقشهحمایت نظا
 

 ( گان)نگارند  منبع:

 باغقرهدر بحران  ترکیه هوشمند  قدرت کارگیریبه هایروش

 هوشمند   قدرت  کارگیریبه  برای  روش  نوع  شش  کل  در  شد  بیان  تریشپ  که  طورهمان

 و  رمتغی  مولد،  دورانی،  متوالی،  موازی،  شکل  :از  اندعبارت  که  است   بیانقابل  اهداف  علیه
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  باغ قرهبحران    در  ترکیه  که  شودیم  مشخص  ترکیه  خارجی  سیاست   به   نگاهی  با  .ایشبکه

کرده است.    برداریبهرهاز قدرت نرم و سخت در سه زمان پیش، حین و بعد از جنگ  

  سخت،   قدرت  از  انواعی  با  همراه  نرم  قدرت  از  انواعی  گرفتن  کار  به  که  مدل موازیدر  

توانست    متمرکز  و  تدریجاا  ،زمانهم  طوربه  و  سادگی به ترکیه  فروپاشی    از  بعداست 

روابط   گسترش  و  آذربایجان  استقالل  شناختن  رسمیت  به  با  را  خود  روابط  شوروی 

و با توجه به مالحظات نفوذ روسیه و منابع خود را پیگیری کند. این کشور   مرورزمانبه

بایجان تبدیل شود و با  سالح به آذر  صادرکنندهکشورهای    ترینمهمتوانست به یکی از  

قومیتی نرم  بخشد.  رویکردهای  تقویت  را  روابط  به    این  است  مجبور  ترکیه  گفت  باید 

گرایش   کشورها(  سایر  با  درگیری  )بدون  محدود  جنگ  و  دیپلماتیکی  اولویت  سمت 

قره بحران  در  آذربایجان  با  ترکیه  نظامی  همکاری  باشد.  ترکیه  داشته  برای  فرصتی  باغ 

تا ساخت  ن  فراهم  گسترده  همکاری  به  را  روابط  فرهنگی  و  فاکتور  کند  تبدیل  ظامی 

 . (Kuzio, 2020) حمایت از آذربایجان برای تحکیم این جایگاه مهم بود

که مولد    مواجه   قدرت  از   نوع  کدام  با  دریابد  سادگی به  تواندنمی  رقیب  دولت  در مدل 

گ نشان بدهد و هم  حضور خود را در جنگ پررن  یسایهترکیه سعی کرده است تا    است 

این    گاز  اصلی   کنندهتأمین  عنوانبه  آذربایجان  از اینکه  ترکیه خود را درگیر جنگ نکند.  

تبدیل می  روسیه  از  را  کار  این  مسئولیت   و  شود  کشور  احساس رضایت  و  بگیرد،  کند 

می ضروری  غرب  با  خود  روابط  تنظیم  برای  را  انرژی    کل   برای   اقدام  این  .دانداهرم 

.  دارد  ژئوپلیتیکی  عمده  تبعات  اروپا،  غربی  جنوب  و  سیاه   دریای  جنوبی،  ازقفق  منطقه

  و   آذربایجان  جنگ  آغاز   از  قبل  ماه  پنج  تنها  آذربایجان  که  نیست   تصادفی  احتماالا

  لوله   خط  برای  حیاتی  قطب یک  ترکیه.  شد  تبدیل  ترکیه  گاز  کنندهتأمین  تنها  به  ارمنستان

  شود تلقی می  جنوبی   گاز  کریدور  در   لوله  خط  سه  از  یکی   و   آناتولی  ترانس  طبیعی  گاز

-ترکی استراتژیک  اتحاد. کندمی متصل اروپا بازار به را  آذربایجان دوم دنیز شاه  میدان که

  است،   روسیه   از  مستقل  عمدتاا  که  ایمنطقه  انرژی  قطب یک  عنوانبه  را  اولی  آذربایجانی

  گاز   عمده  صادرکننده  یک  به  بار  یناول  برای  تواندمی  را  دومی  کهدرحالیکند  معرفی می

جایگاه    باغ،ترکیه با تقویت نقش خود در بحران قره.  (Kuzio, 2020) کند    تبدیل  اروپا  به

 برد. باید گفت درویژه اروپاییان و آمریکا باال  المللی خود را در نزد سایر کشورها بهبین
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  جنوبی   قفقاز  لوله  خط  یق طر  از  طبیعی  گاز  مترمکعب   میلیارد   9.2  آذربایجان  ،2019  سال

به  متحدهایاالت  موردحمایت   انرژی  کریدور  یک  از  بخشی  که   داده   تحویل  ترکیه  است، 

  باید به منافع اقتصادی ترکیه توجه شود؛ کماکان   درنهایت   .(Gravitasdesk, 2020)  است 

  جدید   لوله  خطوط  داشتن  دلیل  به  کشور  این  که  دارد  وجود  مطلوبی  اندازچشم  ترکیه  در

  خزر،  حوزه  به  استراتژیک  دروازه  یک  منطقه،  در  ای جاده  و  آهنراه  هایپروژه  و

  3  عظیم  بازار  درهایآورد و    خواهد  دست   به  چین  و  میانه  آسیای  در  ترك   هایجمهوری

  سیاست"  با  ترکیه   هایبرنامه  که  امیدوارند  برخی.  شد  بازخواهد  ترکیه  برای  نفری  میلیارد

نیز  علیه  آمریکا  منتخب   جمهورئیسر  بایدن  جو   دولت   "ناپذیرسازش   بیشتر   روسیه 

توافق  تقویت  نهم  بند  طبق  آتش شود.  جمهوری2020نوامبر    10بس  نامه   ارمنستان  ، 

  جهت،   دو  هر  در  بار  و  نقلیه  وسایل  اشخاص،  از  مانع  بدون  حرکت   برقراری  منظوربه

  خودمختار   جمهوری  و   آذربایجان  جمهوری  غربی  مناطق  بین  ونقلحمل  ارتباطات  امنیت 

 . (EN.KREMLIN, 2020) کندمی  تضمین را نخجوان

نظر    ای مدل شبکهدر خصوص   به  رسدمیبه  توجه  مدل  با  این    پرهزینه،   شکلی  اینکه 

دولت همه  مرعوبیت   و  راهبردی  شکست   برای  محور  برنامه  و  پیچیده   رقیب  جانبه 

و روسیه را    ترکیه امکانات و ظرفیت خود را جهت مرعوبیت ارمنستان  شودمی  محسوب

ترکیه و هم درك هزینه و فایده    کارانهمحافظهنتواند بکار ببندد این به سبب هم رویکرد  

بود  ژئوپلیتیکمالحظات    روازایناست   بسیار محتاطانه خواهد    ناتو  عضو   ترکیه  .ترکیه 

 از  متعددی  یهاواکنش  تواندیم  باغقره  به   ترکیه  نیروهای  مستقیم  ورود  هرگونه  و  است 

  نیروهای   از  روینازا  و  باشد  داشته   همراه  به  اروپایی  کشورهای  حتی  و  وسیهر  سوی

  جنگ   به  را  خود  مستقیم  ورود  پیامدهای  از  ترکیه  بنابراین  است   شدهاستفاده  یررسمیغ

  نظامی   تعادل  تا  است   کرده  تالش  همواره  روسیه  که  انددیم  کشور  این  است.  آگاه  باغقره

  در   بحران  ایجاد  به  تواندیم  ترکیه  ورود  بنابراین  کند  حفظ  را  جنوبی  قفقاز  کشور  دو  بین

نیز    را  مسکو   مسلماا  گرفت،می  درگیری  به  ورود  به  تصمیم  آنکارا  اگر  .شود  تهینم   جنگ

  به(  CSTO)  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  از  بخشی  ارمنستان  زیرا  کشاندمی  درگیری  به

  خارجی   تجاوزات  برابر  در  عضو   کشورهای  از  دفاع  به   متعهد  که  است   روسیه  رهبری

  پایگاه  یک  داشتن  روسیه  مزایایی  از  یکی   عالوهبه    . (UNNIKRISHNAN, 2020)است 
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 تهدید   از  جلوگیری   برای   هاترك   بنابراین  .است   ترکیه  مرز   نزدیک  ارمنستان،  در  نظامی

 انجام   در  جنوبی،  قفقاز  در  موجود  وضعیت   از  دفاع  و  حفظ  یعنی  روسیه  اصلی  اولویت 

 که  الگویی  متغیر   مدل  قالب   در   .(2020esacenterB,هستند)  مردد  بزرگ  مینظا  اقدامات

و   جهتی   دوره  هر  در  رقیب،   هشیاری  سطح  و   تدافعی  قدرت  به  بسته  آن  در   خالقانه 

در  می  گرفته  نظر  در  سخت   و  نرم  قدرت  اعمال  برای  بینی پیشغیرقابل ترکیه  شود  

این   با  نیروهای تکفیری  از  از  ک   فرضپیشخصوص استفاده  استفاده کرده است    هاآنه 

باید گفت    زندمی  سرباز  المللی بینتبعات و فشارهای    خاطر  به ولی از اعالم رسمی آن  

است. برده  بکار  را  متغیر  مدل    بیانگر   مسئله  این  هوشمند  قدرت  ازنظر  گفت   باید  که 

   .شودیم تلقی باغقره میدان در ترکیه غیررسمی قدرت ظرفیت  و توانایی

  اما   نیست،  زمانهم   نرم  و  سخت   قدرت  کارگیریکه بیان شد به  طورهمانوالی  در مدل مت

است در این راستا باید   خاص  هدفی  انجام  بر  پایدار  و  متمرکز  هزینه،   کمترین  صرف  با

  است  روسیه   قرمز  خطوط  از  یکی  از  آذربایجان  عبور   صورت  در  که   بود  آگاه  ترکیه گفت  

  کوهستانی   باغقره  شهر  ینتربزرگ  بر  ذریآ  نیروهای  تسلط  عدم  برخی  تعبیر  به  که

  (.,Aljazeera 2020) است  ارمنستان تدارکاتی خطوط از منطقه این قطع یا استپانکرت

  به   موفق  کامل  صورتبه  آذربایجان  که   است   حالی  در  این  نورزید.  مخالفت   صلح  روند  به

منافع واقعی  یابی  ترکیه برای دست   طورکلیبه  بود.  نشده  اشغالی  اراضی  یریگ بازپس به 

منافع دو کشور همسایه و   به  نیازمند توجه  آذربایجان  قدرتمند یعنی روسیه و  خود در 

که از تنش با این دو    کند میاین میان قدرت هوشمند ترکیه ایجاب    ایران نیز است. در

آن    گونه که ها را در نظر بگیرد. همانکشور در قفقاز جنوبی دوری گزیند و مالحظات 

  جنوبی   منطقه  و  ایران  جوار  در  زنگیالن  منطقه  در  ترکیه  نظامی  پایگاه  ایشگش   درباره

پسکوف در واکنش به تحقق چنین احتمالی  ارمنستان واکنش روسیه بسیار حساس بود و  

نظامی از سوی یکی از کشورهای عضو ناتو )ترکیه( در    هایزیرساخت استقرار    "گفت:

برای اطمینان  تا ما    شودمیو دلیلی    انگیزدیبرمنزدیکی مرزهای روسیه، توجه ویژه ما را  

 . (Azatutyun, 2021) "اقدام کنیم   داز امنیت و منافع خو 

بدین ترتیب قدرت هوشمند ترکیه موجب شد تا به  دستاوردهای حداقلی از این جنگ   

  مواجه   خود  همسایگی  در  رقیب   قدرت  یک  عنوانبه  هروسی   باترکیه  راضی باشد چراکه  
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  خاورمیانه   در  هاآن   اهداف  زیرا  دارند  زیادی  فاصله  بودن  متحد  از  کشور  دو  این.  است 

 در  یکدیگر  به  که  هستند  متوجه  دو  هر  ولی  دارند  قرار  یکدیگر   با  مستقیم  تقابل  در  اغلب 

 .برسند  خود  اهداف  به  توانندنمی  دیگری  موافقت   بدون  زیرا  دارند،  نیاز  ایمنطقه  مسائل

  و   سیاسی  حمایت   دلیل  به  صلح  مذاکرات  در  حضور  برای  تالش  در  ترکیه  کهدرحالی

  آنکارا   به  را  امر  این  اجازه  روسیه  اما  داشت   انتظار  آذربایجان  جمهوری  از  نظامی

که ارمنستان در جنگ با آذربایجان مغلوب شد این روسیه بود  یهنگام ...بدین ترتیب نداد

 ازبس  آتش   توافق  ل،حا ینبااکه از موضع قدرت توانست بر سر میز مذاکره حاضر شود.  

کرد که از یک    جلوگیریباغ  قره  ارمنی   ساکنان  احتمالی  اخراج  و  قطعی ارمنستان  شکست 

  محافظت  برای  روسیه.  توانست باشدیمبعد به دالیل مذهبی مطلوب ارمنستان و روسیه  

  که   داالنی  از  پاسداری  و  متخاصم  طرف  دو  داشتندورنگه    منطقه و  این  ارمنی  ساکنان  از

  دسترسی   کرد. اکنون  اعزام  منطقه  بهبان  صلح  هزار  دو  کندمی  متصل  باغقره  به  را  انارمنست

  اهداف   است. مورد دیگر از  شدهین تضم  روسیه  نظامی  نیروهای  توسطباغ  قره  به  تانارمنس

 و نظارت بر   آذربایجان بزرگ  ایجاد  از  جلوگیری  تواندیم  جنوبی  قفقاز  در  روسیه  اصلی

   ؛(13:1401شیرازی و جعفری فر،  ابوالحسن) باشد ترکیه روابط با 

که بیان شد حمایت ترکیه از آذربایجان موجب تقویت روابط این دو کشور    طورهماناما  

گرفت  نظر  در  باید  شد.    که   2008  سال  در  حتی  آذربایجان  و  ترکیه  روابطکه    خواهد 

 اولگن،   نسینا .خورد  بزرگی  ضربه  کرد،  دنبال  را  ارمنستان  با   نزدیکی   سیاست   ترکیه

  بین   دیپلماتیک   هایتالش  این  شکست":  داردیمبیان    بارهیندرا  ترکیه  سابق  دیپلمات

  بین   نظامی  اما روابط  "بود   آذربایجان  و  ترکیه  روابط  برای  عطفی  نقطه  ارمنستان  و  ترکیه

  کشور   این  زیرا  شد  تر یقعم  یتوجهقابل  طوربه  گذشته  سال  10  در  آذربایجان  و  ترکیه

  همسایه  بر  نظامی  برتری  آوردن  دست   به  برای  زیادی  هایینه هز  گاز  و  نفت   از  غنی

در  کرده  صرف   ارمنستان  خود   فقیرتر   حزب   فعلی  خارجی  سیاست   حال،  همین   است. 

  اولیه   هایسال  در  که  «همسایگان  با  مشکل  بدون»  نرم  قدرت  رویکرد  از  توسعه  و  عدالت 

   . (ljazeeraA , 2020) است  کرده تغییر کرد،می دنبال خود حکومت   اواسط تا

 میزان  به  بسته  مدل   این  در  ازآنجاکه  که  گفت   توانیم   نیز  دورانی  مدل   خصوص  در

  چماق   نخوردن  درازای  )تطمیع(  هویج   پیشنهاد   کردن  قبول  در  هدف  دولت  پذیریاطاعت 



266 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  ر هطططاچشطططماره 

شماره پ اپی چهطط  

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

  سال   در  ترکیه  شودمی  تکرار  شرطی  بازی   صورتبه  نرم  و  سخت   قدرت  اعمال  )تهدید(،

 ولی  کند  رفع  را  اتهامات  و  یکشنسل  مسئله  ارمنستان  به  شدن   نزدیک  با  کرد  تالش  2008

  این   سر  بر  آذربایجان  با   تیره  روابط  از  عبور  خاطر  به  و  تطمیعی  سیاست   این  شکست   با

 به  منوط  را  ارمنستان  با  روابط  که  داد  انجام  جنگ  از  پیش  را  خود  تالش  تمام  یهقض

  به   نیز  اخیر  جنگ  در  رو،  همین  از  و  کند  آذربایجان  به   اشغالی  اراضی  بازگرداندن

  چماق   یجهدرنت  و  نبود  کارساز  هویج  پیشنهاد  چراکه  برخاست  آذربایجان  از  طرفداری

 شد.  استفاده )تنبیه(

 نتیجه گیری 

بررقی   به  تا  داشت  تسش  پدوهش  قبا    راهبردهایاین  در  ترکیه  خارجی  قیاقت 

ترکی  با قر   نبحرا خارجی  قیاقت  به  توجه  با  در  بپردازد.  خود  جایگا   تقویت  در  ه 

تاریخی و   آذربایجان  و  ترکیهمنطقه قفقاز جنوبی و روابط دیرینه   که دارای اش راکات 

به  ازلحاظترکیه    حا بااینهس ند    فرهنگی قفقاز   دق یابی  در  نفوذ  و  ژئوپلی یک  منافع 

  داهداف خو   این  پیشبرد  برای  الزم  منابع  نداش ن  به قبب   2000  اوایل  و  1990  دهه  طی

اما نبود  موفق  روقیه  نفوذ  نظر    و  توقعه   هایقیاقت که    رقدمیبه  و  عدالت  حزب 

نفوذ    کوشدمی بر  حاضر  شرایط  در  رو،    ایمنطقهتا  همین  از  بیفزاید.  وجود  ترکیه 

قفقاز  اخ س منطقه  بر  حاکم  قرزمینی  شکلف  موجب  درگیریکه  و  گیری  ها 

بودبندیقطب  شد   منطقه  این  درون  آ  ها  به  قبا  منجر  در  آذربایجان  از  که  شد  ن 

  هایقطعنامهحمایت کند. این تصمیم آذربایجان بعد از شکست    با بحران قر   ارمنس ان

در   ملل  موفقیت   شد اشغا مناطق    گیریبازپسقازمان  عدم  و  ارمنس ان  گرو     توقط 

دقت به اقدام   2020باعث شد تا در قا   آمیز  به شیو  مسالمت حل بحران    در مینسک  

نظر شروع جنف  نظ این  از  بزند.  منطقه    عنوانبهامی  در  ترکیه  نفوذ  برای  فرصت  یک 

جنوبی   آذربایجان  که    آیدمی  حساببهقفقاز  به  شدن  نزدیک  طریق   تواند میاز 

 . دق اوردهایی را عاید ترکیه قازد

ت  با  قیاقت خارجی  نفوذ  رکیه  کشور،  این  امکانات  گرف ن  نظر  چون    هاییقدرتدر 

و   اتخاذ    های ینههزروقیه  موجب  به جنف  مس قیم  و  ورود  نرم  قدرت  دو  از  ترکیبی 

در  شد  قخت  آذربایجان  از  حمایت  به  ارمنس ان  جنف  تا    مناطق  آزادقازی  برای  با 
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بر آن، وجود   تأکیدقدرت نرم این کشور به قبب پیوندهای قومی و  دقت زند.    اشغالی

ارمنس ان، با  ترکیه  و  آذربایجان  غر  دشمنی  به  اطمینانگرایش  کشور و  مقامات    ب دو 

و همچنین درک مش رک دو طرف بر اهمیت روابط در   ترکیه بر حمایت از آذربایجان

اروپا به  انرژی  ان قا   و  اق صادی  توقعه  مقابل   به  اهمیت   جهت  در  داشت.  قزایی 

ترکیه   بود     هایکمکرویکرد قخت  تکفیری  اعزام جنگجویان  نظامی و مس شاری و 

ب دو  ترکیب  بحران  اقت.  قبا   در  ترکیه  در قیاقت خارجی  نرم و قخت  قدرت  عد 

از    با قر  بعد  تا  در منطقه    ژئوپلی یکی   نفوذقا     صدیکموجب شد  رقم   قفقازترکیه 

  واند به این هدف دقت یابد.با آذربایجان ب تر نزدیکارتباط  بخورد و از طریق

باشد که در وهله نخست   تواندیمترکیه از این نفوذ بعد از پیروزی آذربایجان این  منافع

انرژی    تأمیندر    ایبرجس هکه نقش    بسیار نزدیک به آذربایجان  کشوری  عنوانبهترکیه  

اق صادی  ناخ ه شد. دوم  شاروپا خواهد داشت   ترکیهمنافع  که  ترانزیت   اقت  از نقش 

ا چون  و دیپلماقی انرژی با قایر کشوره آذربایجان به اروپا در ان قا  انرژی خود انرژی

  درواز    یک   عنوانبهمنطقه    در  ای جاد   و  آهنرا   هایپروژ   گس رش در کنار    ترکمنس ان 

 همچنین مداخله  برای خود م صور اقت.  چین  و  میانه  آقیای  خزر،  حوز   به  اق راتدیک

با بلکه    خود با اروپا انجام بدهد  هایزنیچانه به رین اق فاد  را در    تنهانه   تواندمی  ترکیه

تحوالت    برجس ه در  ترکیه  نقش  کشور    با قر چون    ایمنطقه شدن  خود این    برای 

و   نظام  جایگا   پرق ید  عرصه  در  رو،   اقت.م صور    المللیبین باالتر  همین  از 

پیرامونی ترکیه در شرایطی که آذربایجان به حمایت این کشور در مقابله با   هایقیاقت 

  کشورهابرای این  و ورود به منطقه    تر فعازمینه را برای حضور    بودارمنس ان امیدوار  

 قاخت. فراهم 

باید گفت از    با قر   بحران  در  ترکیه  هوشمند  قدرت  کارگیریبه  هایروشدر خصوص  

زمان به اق قس  رقیدن آذربایجان از شوروی، کشور ترکیه با به رقمیت شناخ ن این  

بر   و  کرد  آغاز  روابط  تقویت  جهت  را  خود  تسش  این    یونددهند پ  یهاعاملکشور 

درک   با  ترکیه  کرد.  پافشاری  قومیت  همچون  وضعیت    هاییتوانمندروابط  خود، 

و   که    یامنطقهی  کشورها  هاییت حساقهمسایگان  کرد  تقویت    یجتدربهتسش  بر 
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با   و  کرد   کوشش  آذربایجان  با  خود  مسئله    هاییت حماروابط  این  به  نرم  و  قخت 

 دقت یابد.

در نمودار زیر آمد     با قر قدرت هوشمند ترکیه در بحران    اق فاد  از  یهاروشدر کل  

 اقت: 
 باغ قرهدر بحران  بكار گیري قدرت هوشمند تركیه 

   قدرت هوشمند تركیه  مدل

 مرورزمان ایجان و گسترش روابط بهرسمیت شناختن استقالل آذرب • مدل موازي 

 د با توجه به مالحظات نفوذ روسیه پیگیري منابع خو •

 ترین كشورهاي صادركننده سالح مهمیكي از به    شدنیلتبد •

 یت رویكردهاي قومیتيتقو •

 تقویت اولویت دیپلماتیكي و جنگ محدود )بدون درگیري با سایر كشورها(   •

 به جنگ  كارانه در ورودرویكرد محافظه ودرک امكانات  • اي مدل شبكه

  عضو   عنوانبه  اروپایی  کشورهای  حتی  و  روسیه  برانگیختن  عدم •

  ناتو

   وضعیت حفظ و ترکیه تهدیدانگاری از یریجلوگ  •

 نیروهاي تكفیري بدون پذیرش اعالم رسمي آن   یري كارگبهمتهم به    •

 اراضی   بر  هایآذر  کامل  تسلط  عدم  رغمیعل  جنگ  به  اصرار  عدم • مدل متوالي 

  اشغالی

با    بهتوجه   • دو كشور همسایه و قدرتمند یعني روسیه و  دوري از تنش 

 ایران  

به   • به  هايتی حساستوجه  نسبت    در   تركیه   نظامي  پایگاه  همسایگان 

   زنگیالن منطقه

 همراهي با روسیه براي صلح  •

 پذیرش عدم حضور در میز مذاكرات صلح  •

استقرار   • با    روسیه   نظامي   نیروهاي  توسط  كه    بانصلح  هزار  دوهمراهي 

 .  است شدهینتضم

  در  آذربایجان  و  ترکیه  بین  نظامی   روابط  نقش  از  یافتن  اطمینان •

 جنوبی  قفقاز به نفوذ

 مدل  قالب

 مولد 

ي حضور خود را در جنگ پررنگگ نشگان تركیه سعي كرده است تا سایه •

 بدهد  

 دجنگ نكر مستقیم  تركیه خود را درگیر •

   به دنبال كسب قدرت اهرم انرژي آذربایجان به اروپا است  تركیه •

ه ویژالمللي خگود در نگزد سگایر كشگورها بگهتالش در تقویت جایگاه بین •
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 اروپاییان و آمریكا

 مدل  قالب

 متغیر

 استفاده از نیروهاي تكفیري  •

  اتهامات   رفع  برای  ارمنستان  به  شدن  نزدیک   شکست  درک • دورانی  مدل

   یکشنسل

  بازگرداندن   به  منوط  ارمنستان  با  روابط  تکرار  فرصت  بودن  باز •

  کند آذربایجان به اشغالی اراضی کامل

 

 

 
 منابع

 قبا   در روقیه خارجی قیاقت تطبیقی بررقی ،(1401) احسان فر،ی جعفر  اله؛  بحبی  شیرازی، ابوالحسن

  ، 1401  تابس ان  ،58  پیاپی  ،2  شمار   ،15  دور   ،المللینب   روابط  مطالعات  فصلنامه  اوکراین،  و  با قر 

 7-37 صص

 یتوریس  -فرهنگی م غیرهای یبند قطح ،(1395) محسن قلطانی، ;هادی قید زرقانی،. هادی اعظمی،

  تحقیقات فصلنامه ایران، به  نخجوان خودمخ ار جمهوری ژئوپلی یکی وابس گی برافزایش  مؤثر

 67-93، صص 16 شمار  ،1395 بهار ،16 شمار  چهارم، قا  راهبردی، قیاقت

( اله  حبیب  شیرازی،  ابوالحسن  احسان؛  فر،  منظر  1400جعفری  از  قوریه  بحران  در  روقیه  قیاقت   ،)

فصلنامه   ، 43  پیاپی  ،  چهارم  شمار   یازدهم   دور   ،   المللینب  روابط  یها پدوهش  قدرت هوشمند، 

 57-85صص

  ایران، اقسمی جمهوری خارجی  قیاقت کارآمدی در هوشمند قدرت نقش ،(1399) محمد  جلیلی،

 ( ع) باقرالعلوم دانشگا  ارشد کارشناقی نامهپایان

  و  خوب دهه در اقرائیل و  ترکیه روابط تحوالت ،(1390) همت  ایمانی،  ;امیرمحمد یوقفی، حاجی

 75-104 صص  ،1390 تابس ان ،2 شمار  خارجی،  روابط فصلنامه ایران، برای  آن پیامدهای

  مدیریت  ارشد نامهپایان  هوشمند، باقدرت اق راتدیک تفکر ارتباط  قنجش ،(1394) علیرضا وردی، حق  

 تهران غرب  مرکز پیام نور اجرایی
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