عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ای
مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی
مهرداد بردبار
تاریخ دریافت1935/1/5

1

تاریخ پذیرش 1935/4/42

چکیده

واژگاااا کلیاااد

جن

س رد عوام ل ژئوپولیتی ک ثب ات منطق ه ای قفق از

جنوبی

 -1عضو هیات علمی دانشگا پیا نور رشت.
نویسن مسئو hastib_me@yahoo.com

209

س ی ا ست ج ه ا ن ی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 1395

تح ر در س ارتار
س رد ایس تایی و ع
از ویژگ یه ای اساس ی دوران جن
س رد عوام ل تاثیرگ ذار منطق ه ای
از پای ان جن
ژئوپ ولیتیکی جه ان ب ود .پ
و ه ر ح وز ژئوپ ولیتیکی اساس ا واج نیروه ای همگ را و واگرای ی
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چیرگ ی ه ر ی ک از آنه ا ب ر دیگ ری ن و رفت ار اج ای ح وز ژئ وپلیتیکی و اساس ا
الگ وی رابط ه ب ین اعض ای آن را ش کل م یده یعن ی تقوی ت نیروه ای تج ی ه گ ر
و واگ را م یتوان الگ وی رفت ار رص ومت آمی در ح وز را ش کل ده و ب العک
تقوی ت نیروه ای همگ را م یتوان الگ وی همک اری اتح اد و رفت ار مش تر و
همگرای ی را در ح وز پ ی آورد .منطق ه ژئوپولیتی ک قفق از از جمل ه حساس ترین
ای ن
از آن اس ت .ه
س رد وپ
من ا ژئوپولیتی ک جه ان در دوران جن
نم ودن عل ل ب ی ثب اتی در قفق از از چش ان از رویک ردی امنیت ی
مقال ه مش
م ی باش  .روش پ ژوه نی روش تبیین ی اس ت و داد ه ا نی ب ه ش یو کتاب ان ه
ای گردآوری ش است.

مقدمه
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در مطالعات امنیتی جدید ،ابعاد متعددی به مفهوم امنیت افزوده میشود و امنیت به
مفهومی ”چند بعدی“ تبدیل شده است که از مباحث زیستمحیطی و اقتصادی گرفته

سیاست جهانی

تا تهدیدات نظامی را شامل میشود .امروزه مفهوم امنیت حتی از این نیز فراتر رفته و
بهعنوان یک مفهوم ثانوی که تابع متغیرهای قدرت بوده و به تبع تحوالت بینالمللی

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

دستخوش تحول میشود ،بلکه به عنوان یک متغیر مستقل در گفتمانهای سیاسی
جدید مورد بررسی قرار میگیرد .امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکری گره خورده
است .بدین ترتیب ،امنیت نه تنها به صورت سلبی ”نبود تهدید“ تعریف نمیشود،
بلکه به صورت ایجابی ”وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و منافع ملی“
تعریف میشود و حتی امروزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی ،از مفهوم
سومی تحت عنوان ”امنیت اطمینان بخش“ یاد میشود .منطقه قفقاز به دلیل شرایط
خاص جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک ،مسائل سیاسی ،تاریخی ،نظامی و جامعه
شناختی ،از نقاط بحرانخیز و در عین حال مهم جهان محسوب میشود و موضوع
امنیت در این منطقه ،برای کشورهای پیرامونی ،قدرتهای بزرگ و سایر نقاط دنیا
حائز اهمیت فراوانی میباشد .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،قفقاز به
مکانی برای شدیدترین منازعات قومی و سیاسی در منطقه تبدیل شد .مناقشات
خونین در قرهباغ در نهایت منجر به آتشبس درازمدت شده است اما به دلیل شرایط
نه جنگ و نه صلح ،هنوز موجب آن نشده است که بسیاری از آوارگان جنگ به
خانههای خود باز گردند ،کوششهای جداییطلبانه در گرجستان و چچن که

همچنان منطقه را مستعد بروز درگیریهای تازه میسازد ،تغییرات غیر مسالمتآمیز و
فراتر از قانون در ساختارهای حکومتی برخی از کشورها و گسترش جنایتهای
سازمان یافته و باندهای تبه کاری ،در کنار بسیاری از مشکالت امنیتی دیگر ،زندگی
عادی مردم منطقه را دچار اختالل کرده و امکان فعالیتهای اقتصادی سازنده و
تعامل مثبت میان کشورهای منطقه و همسایگان را به حداقل رسانده است .مجموعه
این مسائل پرسشها متعددی را در پیشروی ما قرار میدهد که تحقیق حاضر سعی
دارد به سؤال زیر پاسخ دهد .ریشه این ناامنیها در کجاست؟ آیا میتوان به یک
مفهوم محوری در تجزیه و تحلیل مسائل امنیتی در قفقاز دست یافت؟
 .1مباني نظري
درنظام بین الملل قدرت ملی کشورها را میتوان درپنج سطح یا رتبه طبقه بندی
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نمود .کشورهای اصلی شامل" آمریکا ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،ژاپن ،روسیه،
رده دوم یا قدرتهای منطقهای فزونی یافته است و اصوال پدیدهی قدرت رده دومی
انعکاسی است از توان اقتصادی و نظامی یک کشور نسبت به همسایگانش و یا به
سبب مرکزیت آن کشور درحمل و نقل ،ارتباطات و تجارت منطقهای ،همچنین ،جاه
طلبی و پا فشاری یک کشور ،نه تنها برای اعمال نفوذ بر دیگران ،بلکه برای ترغیب
آنان جهت سهیم شدن در اهداف و ارزشهای منطقهای ،عاملی است که همانند
عوامل پیش گفته ،از اهمیت به سزایی برخوردار

است.

این واقعیات را نباید از نظر دور داشت که عضویت کشورها در رده بندیهای قدرت
متغیر و سیال است و ممکن است در مدت زمانی معین و یا با اقدامات راهبردی با
بهره گیری از قابلیتهای ملی و هماهنگی با امکانات و قابلیتهای ژئوپلیتیکی محیط
ملی و بین المللی تغییر کنند .در برخی مناطق خاص بیش از یک قدرت منطقهای
وجود دارد و بعضی کشورها در این مناطق روابط کامال مستحکمی را با قدرتهای
رده اولی حاضر در آن منطقه توسعه دادهاند .اگر چه ممکن است کشورهای رده دوم
سودای هژمونی منطقهای را در سرداشته باشند ،اما معموال اهداف ایشان محدود به
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چین" در رده اول قرار دارند ) (Cohen,2002: 205در مقطع کنونی ،اهمیت کشورهای

واقعیات ژئوپلیتیکی است .امروز چین یک قدرت رده اول به حساب میآید .هند
نیزدر حال گذار از جایگاه رده دومی به یک قدرت اصلی میباشد .اگر چه به باور
برخی صاحبنظران ،روسیه «به دلیل ضعف اقتصادی فعلیاش» از جایگاه خود به
عنوان یک قدرت اصلی تنزل یافته ،اما به واقع زرادخانه هستهای ،صنایع تسلیحاتی،
منابع انرژی و مرکزیت راهبردی این کشور در اوراسیا ،همچنان آن را در مقام یک
کشور رده اولی حفظ کردهاند .تاثیرات وضعی قدرتهای اصلی و کشورهای رده
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دوم و سوم ،به طور روزافزون جوهره ژئوپلیتیکی بیشتری به مفهوم منطقهگرایی
بخشیده

است.

 .2مدل پنج وجهي رقابت بازيگران سطوح مختلف قدرت درمنطقۀ آسیاي
مرکزي وقفقاز
 .2-1محیط امنیتي قفقاز

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

الف -شرايط امنیتي
فروپاشی شوروی ،قفقاز را به دو قسمت تقسیم کرد .کشورهای آذربایجان ،ارمنستان
و گرجستان در قفقاز جنوبی و سرزمینهای باقیمانده به عنوان قفقاز شمالی در
داخل مرزهای روسیه قرار گرفتند .قفقاز شمالی در منطقهای دور دست واقع شده و
توسعه نیافته است ،اما دارای اهمیت استراتژیک میباشد .این منطقه به عنوان نگهبان
روسیه در مقابل جهان اسالم ایفای نقش کرده است و در واقع نقش منطقه حائل و
خط دفاعی را برای روسیه دارد ،همان نقشی که در دوران ایوان مخوف در قرن 61
داشت .اگر چه  4/7میلیون نفر ساکن در قفقاز شمالی از نظر زبان و قومیت با هم
تفاوت دارند اما در پارهای موارد نیز با یکدیگر اشتراک دارند .آنها دارای آداب و
رسوم خاص خود هستند و به غیر از اوستی ها ،همگی مسلمان هستند .ثبات منطقه
قفقاز قبل از فروپاشی شوروی برهم خورد و برخی از صاحبنظران معتقدند که
تحوالت قفقاز در سرعت بخشیدن به فروپاشی شوروی مؤثر بود .اولین اقدام برای
جدایی طلبی ،پیش از فروپاشی در دوران زمام داری آقای گورباچف ،در قفقاز
جنوبی و سپس قفقاز شمالی اتفاق افتاد .در سال  6191درگیریهای قومی از آبخاز

ستان آغاز شد .جایی که اقلیتی  69درصدی از آبخازهای جمهوری خودمختار
آبخازستان ،خواهان جدایی از گرجستان و پیوستن به روسیه شدند .در همین سال،
جدایی طلبان اوستیای جنوبی نیز خواهان جدایی از گرجستان و پیوستن به روسیه
شدند .در سال  6116جمعیت تقریبا  651هزار نفری ارامنه قره باغ کوهستانی در
آذربایجان اعالم جمهوری و خودمختاری کردند این استقاللطلبی ذکر شده منجر به
جنگی خونین میان آذربایجان و ارمنستان شد که هنوز پس از گذشت بیش از ده سال
این بحران الینحل باقی مانده است .در قفقاز جنوبی ،عالوه بر خواستههای جدی
جداییطلبی ،نغمههای جداییطلبی تالشها و لزگیها در آذربایجان نیز گاهی اوقات
شنیده میشود (امیراحمدیان .)11 :6775،در قفقاز شمالی ،اعالم استقالل چچن و
جدایی طلبی از روسیه در سال  6116مهمترین تحول بود که بعدا منجر به جنگ
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طوالنی با دولت مرکزی روسیه شد .در نوامبر  ،6111یک سال پس از استقالل
مناقشات ارضی و اوضاع بحرانی ،حضور نظامی خود را در این منطقه به صورت
چشمگیری تقویت نمود .این درگیریها اولین نشانه بروز برخوردهای قومی پس از
فروپاشی بود .شرایط فوقاالشاره منطقه قفقاز را از نظر امنیتی بسیار شکننده کرده
است.

ب -عوامل مؤثر بر تحوالت قفقاز
کشورهای قفقاز جنوبی پس از استقالل ،به دلیل پیشینه تاریخی خود و پدیدار شدن
فضای جدید سیاسی در منطقه و جهان ،تالشهای زیادی برای کسب موقعیت جدید
در منطقه و تنظیم پیوندهای خارجی خود به عمل آوردند .تمایالت داخلی کشورها
همراه با عالقه قدرتها برای حضور در منطقه و تحوالت ناشی از فروپاشی ،از
جمله عوامل تاثیرگذار در تحوالت قفقاز میباشد .به طور مشخص ،چهار عامل زیر
بیشترین تأثیر را بر تحوالت امنیتی قفقاز

داشتهاند:

-6ایجاد تحول در بسیاری از مفاهیم روابط بین الملل ،به ویژه باز تعریف غرب از
مفاهیم امنیت و تهدیدات ،پس از پایان دوران جنگ

سرد.
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چچن ،روسیه با اعالم وضعیت فوق العاده در اوستیای شمالی واینگوش ،به علت

-1نابسامانیهای سیاسی واقتصادی داخلی روسیه و آثار آن بر جایگاه بین المللی و
سیاست خارجی این کشور که عدم تحرک و ناکارآمدی سیاست قفقاز روسیه یکی از
پیامدهای آن

است.

-7غربگرایی و تأثیرپذیری از الگوهای غربی در جمهوریهای قفقاز جنوبی به ویژه
جمهوری آذربایجان و گرجستان
-4افزایش نقش معادالت انرژی و حمل و نقل در قفقاز که این امر نیز خود محصول
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باز شدن فضای اقتصادی و سیاسی – امنیتی میباشد؛
این تحوالت و عوامل تاثیرگذار از یک سو موجب واگرایی تدریجی جمهوریهای
قفقاز به ویژه دو جمهوری گرجستان و آذربایجان از روسیه و جامعه کشورهای
(همسود)

)(CIS

و از سوی دیگر زمینه را برای حضور بازیگران جدید ،به ویژه

ایاالت متحده آمریکا و ناتو ،مهیا کرده است( .فغانی)11 :6779،

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

ج -تنوع فرهنگي – مذهبي
قفقاز دارای اقلیمها و چشم اندازهای جغرافیایی گوناگون میباشد و حدود  51گروه
قومی از سه خانواده عمده زبانی در این منطقه اسکان دارند( .امیر احمدیان:6775،
 )91چشم اندازهای فرهنگی قفقاز ،متنوعتر از چشم اندازهای جغرافیایی آن است.
قفقاز محل تالقی جهان اسالم و مسیحیت میباشد .این وضعیت در برخی از موارد
به بروز درگیریهای عمده منجر شده است .هر چند که سه کشور واقع در منطقه
قفقاز دارای جمعیتهای بومی و زبانی منحصر به خود میباشند ،اما هر کدام از این
کشورها دارای اقلیتهای مختلفی نیز میباشند .در مقایسه با منطقه آسیای مرکزی که
اکثریت مردمان آن را اهالی سنی مذهب تشکیل میدهند ،تعدد مذاهب در قفقاز که
هر کدام به اقلیتهای قومی و ملی جداگانهای مربوط میشود ،اوضاع را پیچیدهتر
کرده است .پیچیدهترین وضعیت در منطقه مربوط به قفقاز شمالی میباشد که مرز
مشترک فدراسیون روسیه را با کشورهای قفقاز جنوبی تشکیل میدهد .منطقه قفقاز
شمالی با دارا بودن بیش از  61گروه قومی و محلی (براساس آخرین سرشماری
شوروی سابق در سال  )6191و نیز عده قابل توجهی افراد روس تبار و نیز

اقلیتهای قزاق ،نوگای و برخی گروههای دیگر ،به یکی از متنوعترین مناطق جهان
از نظر زبانی و قومی تبدیل گردیده است ،و با در نظر گرفتن سه گروه زبانی اصلی و
نیز مذاهب موجود در منطقه و نیز اقوام و نژادهای متعدد از وضعیت بسیار پیچیدهای
برخوردار

میباشد.

 .2-2اهمیت استراتژيک قفقاز
قفقاز به دلیل موقعیت و ویژگیهای خاص خود همواره به عنوان منطقهای مهم و
راهبردی تلقی میشده است .پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور مستقل در
قفقاز بر اهمیت این منطقه افزوده شده است .برخی از عوامل که قفقاز را با اهمیت
نموده و مورد توجه قرار داده است

عبارتنداز:

الف) حلقه وصل میان قارههاي اروپا و آسیا
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این منطقه از سمت شرق به دریای خزر ،از سمت غرب به دریای سیاه ،از سمت
متصل میباشد .بدین ترتیب ،این منطقه هم به لحاظ شمالی – جنوبی و هم به لحاظ
شرقی – غربی ،دو قاره اروپا و آسیا را به یکدیگر پیوند میدهد .این موقعیت
جغرافیایی سبب شده است که منطقه قفقاز همواره در طول تاریخ برای قدرتهای
بزرگ بسیار با اهمیت تلقی گردد .پس از فروپاشی شوروی بر اهمیت ژئوپولیتیک آن
افزوده شده

است.

ب -پل ارتباطي میان شمال و جنوب و شرق و غرب
قفقاز از زمانهای قدیم همواره یکی از مسیرهای پیوند شرق و غرب بوده است و
نقش محوری در تکمیل راه ابریشم داشته است .پس از استقالل کشورهای آسیای
مرکزی و قفقاز و تغییر شرایط اقتصادی ،قفقاز همواره یکی از مهمترین مسیرهای
ترانزیت شرق و غرب میباشد و پس از مطرح شدن کریدور شمال و جنوب نیز بر
اهمیت آن افزوده شده و یکی از مسیرهای ترانزیت شمال – جنوب نیز محسوب
میشود.
ج -محل تالقي تمدنهاي بزرگ و کهن
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شمال به دشتهای جنوب روسیه و از سمت جنوب به دو کشور ایران و ترکیه

منطقه قفقاز به لحاظ موقعیتهای پیشگفته ،از دیر باز تاکنون محل تالقی تمدنهای
مختلف بوده است .تمدنهای برزگ و کهن همانند ایران ،یونان ،چین ،عثمانی ،روس
و اروپائی در اطراف این منطقه حضور داشتهاند .این عامل موجب شده است که این
منطقه همواره محل رقابت و تعارض قدرتهای وقت

گردد.

د -همسايگي جهاني اسالم و جهان مسیحیت
قفقاز از سمت شرق (آن سوی دریای خزر) ،جنوب و جنوب غربی به سرزمینهای
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اسالمی و از سمت غرب و شمال به سرزمینهای مسیحی متصل است .عالوه بر آن،
در داخل قفقاز جنوبی کشورهای ارمنستان و گرجستان دارای مذهب مسیحی و
آذربایجان دارای دین اسالم است و در قفقاز شمالی ،اکثر جمهوریهای خود مختار
روسیه نظیر چچن ،اینگوش ،داغستان و غیره مسلماننشین میباشند .همزیستی این
دو دین الهی در این منطقه در ایجاد پیوند بیشتر میان ملتها بسیار حائز اهمیت

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

میباشد.

هـ -يکي از مسیرهاي ترانزيت نفت و گاز به اروپا
خط لوله انتقال نفت باکو – باتومی به طول  917کیلومتر در سال  6911احداث و در
سال  6117مورد بهره برداری قرار گرفت .این خط ،اولین لوله انتقال نفت در روسیه
است که نفت دریای خزر را به ساحل دریای سیاه منتقل میکند .در قفقاز دو منبع
عمده ،استخراج وتولید گاز طبیعی وجود دارد ،یکی در قفقاز جنوبی در قرهداغ
(اطراف باکو) ودیگری در قفقاز شمالی در گروزنی .این منابع از طریق خط لوله
انتقال گاز قفقاز جنوبی ،گاز مورد مصرف منطقه را تأمین میکنند .این خط که
مهمترین خط انتقال گاز در قفقاز جنوبی است در سال  6157احداث و در سال
 6151به بهرهبرداری رسید .طول خط لوله در اراضی آذربایجان  415کیلومتر است.
این شبکه در نزدیکی آقاستفا به دو قسمت منشعب میشود .یک شاخه به طول 617
کیلومتر به تفلیس و شاخهای دیگر به طول  671کیلومتر به ایروان میرود .قطر این
لوله  711میلیمتر است .برای انتقال منابع انرژی صادراتی (نفت و گاز) از منطقه
آسیای میانه و دریای خزر به اروپا ،مسیرهای ترانزیتی متفاوتی نظیر ایران ،روسیه و

قفقاز مطرح است که به دلیل تالش آمریکا برای جلوگیری از عبور خطوط لوله از
مسیر ایران و دور بودن مسیر روسیه ،منطقه قفقاز به یک مسیر مطرح برای این
خطوط تبدیل شده است .و در این راستا خط لوله جدیداالحداث باکو – جیحان
برای انتقال منابع جدید استخراج شده دریای خزر به ویژه آذربایجان از مسیر قفقاز
در حال فعالیت میباشد .و لذا عبور نفت و گاز بر اهمیت قفقاز افزوده است.
(امیراحمدیان)177-175 :6777،
هـ -تأثیرات منطقهاي
استقالل کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و به هم خوردن نظم قبلی ،سبب بی
نظمیهای ژئوپلتیک در منطقه شده است که به تبع آن ژئوپلتیک جهانی را نیز تا
حدی دچار تحول کرده است .این تحوالت با عوامل و عناصری که از دوران
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همزیستی این جمهوریها در اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده همراه شده است
استقالل یافته در درون خود باتهدیداتی مواجه میباشد که میتواند به بی ثباتی
بیانجامد .اوضاع داخلی قفقاز و روابط خارجی آنها ،میتواند توازن قدرت را بین
کشورهای منطقه تغییر دهد .هرگونه تحولی در روابط و توازن قدرت در منطقه ،ابتدا
کشورهای همسایه بالفصل از قبیل روسیه ،ایران و ترکیه را متأثر میکند ،سپس این
دایره محدود با پیوستن تعدادی از کشورهای دیگر وسیعتر میشود .کشورهای قفقاز
درصدد پر کردن خالئی هستند که از فروپاشی شوروی به وجود آمده است .لذا
بدین منظور خود را در جریان یک رقابت برای ایجاد محیطهای پرنفوذ و کسب
بیشترین منافع از موقعیت جدید انداختهاند .این تحوالت فقط به قفقاز محدود
نمیشود و پیامدهای این سیاستها میتواند منطقه وسیعتری را تحت تأثیر قرار
دهد.

 .2-3عوامل داخلي ناامني در قفقاز
وضعیت و شرایطی که قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی با آن مواجه میباشند حکایت از
آن دارد که تهدیدات و واگرایی هایی که منطقه با آن مواجه است بسیار متنوع و
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و شرایط را در منطقه پیچیدهتر کرده است .وضعیت به وجود آمده در کشورهای

متعددند .انواع تهدیدهای امنیتی را میتوان در قوم گرایی ،اختالفات مرزی،
ناسیونالیسم افراطی ،جدایی طلبی ،نابرابریهای اقتصادی و تورم بسیار باال جستجو
کرد که یک یا چند عامل از این عوامل تهدید کننده باعث بی ثباتی در نقاط مختلف
قفقاز شده

است.

الف -اختالفات قومي
مردم قفقاز عالوه بر چالشهای سیاسی واقتصادی که به نوعی با آنهامواجه میباشند،
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به دنبال بازیابی حس هویت ملی خود نیز میباشند که این موضوع به دلیل تأثیرات
طوالنی دوران استبداد فرهنگی حاکمیت شوروی سابق بر این اقوام با چالشهایی
مواجه میباشد .حضور ونفوذ طوالنی حکومت شوروی در قفقاز پیامدهای دو
سویهای در بر داشت .که از یک سو ،هویت تاریخی آنان را متزلزل ساخت و از
سوی دیگر بر هم خوردن بسیاری از هنجارهای فرهنگی و محیط طبیعی و

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

جغرافیایی را سبب گردید .استقالل این جمهوریها باعث بیداری این ملتها و
احیای فرهنگ وتاریخ آنها شد .قفقاز از حیث مسئله ارتباطات و ازنظر جغرافیایی
در منطقه مناسبی قرار گرفته و با کشورهای همسایه خود از لحاظ فرهنگی ،تاریخی،
نژادی ،زبانی و مذهبی احساس نزدیکی میکنند .احیای هویت فرهنگی و تاریخی
این کشورها که بسیار با اهمیت تلقی میشود در مواقعی باعث بروز اختالف میان
جمهوریهای همسایه

میشود.

تقسیمات کشوری در قفقاز در دوران اتحاد جماهیر شوروی در راستای سیاست
خاصی تنظیم شده بود .این تصمیمات براساس سیاست ”تفرقه بینداز حکومت کن“
استوار بود که جمعیتهای ناهمگن را ادغام و قبایل خویشاوند و کامال وابسته به
یکدیگر را از هم جدا میکرد .اقلیتهای زیادی در منطقه با وجود دارا بودن یک
ملیت واقعی در سرزمینهای جداگانهای زندگی

میکنند.

سیاستهای شوروی میان یک قوم فاصله به وجود آورد تا مردم متعلق به یک قوم
در دو کشور زندگی کنند .این گونه اختالفات عامل و زمینهای است برای اینکه در
آینده بحران هایی به وجود آید .این شرایط در واقع نتیجه این واقعیت میباشد که

بسیاری اقلیتها و ملیتهای ظاهری خواستار جدایی از مناطق خودمختار و یا
مراکزی هستند که از سوی آن ها اداره میشوند( .آیدین )617 :6791،ایالت چچن-
اینگوش ترکیبی از چچنها و اینگوشها بود که برای اولین بار در سال  6174توسط
شوروی سابق ایجاد شد .در دسامبر  6114این دو جمهوری از یکدیگر جدا شدند.
دلیل اصلی این جدایی عدم تمایل اینگوشها به جدایی از روسیه و در مقابل تالش
چچنیها برای کسب استقالل و جدایی از ترکیب روسیه بود .از جمعیت ساکن در
داغستان ،به دلیل نداشتن گروههای قومی شناخته شده و برجسته ،و با وجود بیش از
ده اقلیت ناشناخته به عنوان مردم داغستان یاد میشود( .آیدین)6791:615 ،
جمهوری قاراچای – چرکس ،همانند داغستان ،تمام عناصر بالقوه درگیریهای بین
قومی را داراست .اگرچه تاکنون مناقشهای در این جمهوری به وقوع نپیوسته است.
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در این جمهوری خودمختار سه ملیت متفاوت ،که هیچکدام اکثریت ندارند در مقابل
در حالی که قاراچایها  71درصد و بقیه را چرکسها تشکیل میدهند (گلد
نبرگ .)759-755 :6775،در مجموع واضح باید گفت که تمامی ملتهای منطقه
قفقاز شمالی در آینده میتوانند منشاء بیثباتی و بحران شوند ،چرا که همانطور که
ذکر گردید بذر اختالف در این منطقه وجود دارد( .واعظی)41-65 :6791 ،
ب -اختالفات مرزي و تأثیر آن بر اقوام و ملیتها
مرز کشورهای جدید در قفقاز همانند بقیه جمهوریهای مستقل شده ،همان مرزهای
داخلی بین جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی میباشد ،که پس از استقالل خطوط
مرزی کشورهای استقالل یافته را تشکیل میدهند .از طرفی ،در برخی از این
کشورها ،خطوط مرزی با کشورهای همسایه ،همان مرزهای اتحاد جماهیر شوروی
با همسایگان سابق میباشد .اگر به دنبال روشن ساختن آیندهای محتمل از نظر امنیتی
با توجه به گذشته مرزها در این منطقه باشیم ،میتوان به دو فرض اشاره

کرد:

الف :با نگاهی اجمالی روی نقشه ،میتوان به ساختار اختیاری مرزهای داخلی در
شوروی سابق پی برد .با گذشت زمان ،اختالفات قومی همانگونه که دلیل جدایی
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خواستهای یکدیگر قرار دارند .روسها  41درصد جمعیت جمهوری را دارا هستند

اقوام از هم بود ،سبب گسستگی در مرزهای اراضی آنان نیز شده است .بدین لحاظ
در صورتی که اختالفات مهار و کنترل نگردند ،احتمال تغییرات مجدد در مرزهای
موجود وجود دارد .این تغییرات میتواند پیامدهای منفی جدی برای ثبات منطقه
داشته باشد .این نگرانی به دلیل وجود تعدادی از نواحی ”خودمختار“ ،قفقاز را بیشتر
تهدید

میکند.

ب :افزون بر این ،پایه ریزی مرزها در بسیاری از جمهوریهای جدیدالتأسیس که
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میراث مرزهای خارجی شوروی سابق میباشد ،گاهی اوقات اهداف مشخصی را
دنبال

میکنند.

چگونگی تحدید جمهوریهای جدید ،از آن جهت قابل بررسی است که کشورهایی
پدید آمدهاند که نسبت به نفوذ مردم خارج از مرزهای منطقه و همدستی و کمک آنها
به عناصر تجزیهطلبی که در بعضی کشورها وجود دارند و یا دست کم استفاده از

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

روشهایی که بتواند بر قدرت مرکزی فشار وارد آورد ،حساس هستند( .جاللی،
)661-667 :6777
ج – ناکارآمدي اقتصادي
کشورهای قفقاز با توجه به پتانسیلهای خود هر کدام به نوعی با فرصتهایی برای
توسعه اقتصادی مواجه میباشند .انتخاب الگوهای توسعه اقتصادی نامناسب که منجر
به شکوفایی اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم نشود ،میتواند به افزایش بی ثباتی
منجر شود .افزایش درآمد برخی از کشورهای منطقه از فروش منابع طبیعی نیز به
اختالف سطح زندگی مردمان این کشورها منجر شده و مهاجرتهای ناشی از عالیق
اقتصادی را به وجود میآورد که در نتیجه به قطب بندی گروههای قومی تبدیل شده
و میتواند امنیت منطقهای را با تهدیداتی مواجه سازد .با توجه به اینکه اقتصاد این
جمهوریها شدیدا به مسکو وابسته بود و پس از استقالل رهبران کشورهای استقالل
یافته ،سیاستهای اقتصادی مشخص و مستقلی را انتخاب نکردند ،برخی از تحلیل
گران اقتصادی نسبت به حل میان مدت ناکارآمدی ساختار اقتصادی اکثر کشورهای
قفقاز اظهار بدبینی میکنند« .گامپل» معتقد است که رفع مشکالت اقتصادی این

کشورها به مجموعهای از عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاست داخلی و روابط بین
الملل بستگی دارد .یا به اعتقاد نیکالی شیسیلف این جمهوریها برای برون رفت از
وضعیت نامناسب اقتصادی نیاز به کمکهای اقتصادی خارجی برای حداقل  11سال
دارند  (Gumpel,1994: 40-43).رقابت برای دستیابی به منابع نفت و گاز دریای خزر
نیز میتواند تنشهایی را همراه داشته باشد .اگر در آمدهای حاصل از فروش نفت
صرف خریدهای نظامی به منظور رسیدن به اهداف سیاسی و رقابتهای منطقهای
شود ،توازن منطقه به هم خواهد خورد و بی ثباتی حاکم خواهد شد .استفاده ابزاری
از اقتصاد به ویژه نفت و دادن امتیاز به کشورهای خارجی برای حل مناقشات به نفع
خود ،عامل دیگری برای رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است که میتواند
موجب بی ثباتی در منطقه گردد .از طرف دیگر ،در دوران حکومت شوروی ،منطقه
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قفقاز به صورت محدود کمکهای اولیه زندگی و خدمات اجتماعی از سوی
مشکالت فراوانی زندگی میکردند .پس از فروپاشی شوروی و حرکت کشورهای
استقالل یافته به سوی نظامهای اقتصادی مستقل ،شکافهای اقتصادی زیادی در این
کشورها به وجود آمد .در نتیجه این دگرگونیها در نظام اقتصادی ،درآمد اکثریت
مردم به شدت کاهش یافت ،به طوری که در برخی از این کشورها طبقهای از مردم
آرزوی زندگانی توام با مشکالت دوران شوروی را میکردند .اقلیتی هم در هر یک
از کشورهای منطقه به وجود آمد که در نتیجه این تحوالت اقتصادی به سرعت به
ثروتهای کالن رسیدند .به همراه این شکافها ،وجود بحران در کشورهای
گرجستان ،آذربایجان و ارمنستان ،دولتهای این کشورها را مجبور کرد که درصدی
از درآمدهایشان را در راه جنگ صرف کنند .شکافهای موجود و استمرار فقر ،تأثیر
نامطلوبی بر روابط درون نژادی و درون قبیلهای این جوامع داشته است .زیرا
ظرفیتهای اقتصادی ،به طور یکسان در میان گروههای نژادی توزیع نشده
د -نابرابري اقتصادي و شکافهاي اجتماعي

است.
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حکومت دریافت مینمود که البته وضع قابل قبولی برای مردم منطقه نبود و مردم با

در کشورهای قفقاز ،قولهای دولتها برای آیندهای روشن جهت توزیع مجدد
ثروت و باال بردن قدرت اقتصادی انتظارات زیادی را در میان گروههای نژادی و
اجتماعی ایجادکرده است .اگر به هر دلیلی این قولها محقق نشود و انتظارات
اجتماعی بر آورده نشود تنشهای اجتماعی پدید خواهند آمد .این مسئله در مورد
کشور آذربایجان بیشتر صادق است چون مردم این کشور به اجرای پروژههای نفت
و گاز و کسب درآمدهای کالن امیدوارند .سؤالی که در مورد آینده قفقاز مطرح است

222

سیاست جهانی

عبارت از این است که مردم تا چه مدت با وعدههای آینده اقتصادی درخشان ،آرام
نگه داشته میشوند .حتی اگر درآمدهای نفتی در آذربایجان و حق ترانزیت و دیگر
درآمدها در ارمنستان و گرجستان به اندازه پیش بینی شده کسب شود ،اما مردم به
طور محسوس از آن بهره نبرند ،و بین مردم این باور به وجود آید که دولت در اداره
و هزینه درآمدها با مشکل مواجه است تنشها و اعتراضات عمومی بروز خواهد کرد

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

همانگونه که بهتازگی در گرجستان شاهد آن بودیم .اگر این درآمدها کمتر باشد و
مردم نسبت به قول دولتهای خود بدبین گردند و آینده روشنی را برای خود ترسیم
نکنند ،خشم و نارضایتی عمومی برانگیخته خواهد شد (موسسه رند.)7-1 :6796،
تحوالت سریع و فشارهای اقتصادی منجر به افزایش فساد مالی شده و متعاقب آن
تأثیر سویی بر امنیت به جای خواهد گذارد .بنابراین ،ساز و کارهایی در منطقه قفقاز
برای تضمین مبارزه علیه فساد مالی مورد نیاز میباشد .تا زمانی که این معضل وجود
داشته باشد به عنوان مشکلی سیاسی نه تنها باعث طبقاتی شدن جامعه میشود بلکه
راه ورود سرمایه گذاری خارجی را نیز مسدود مینماید( .آیدین:6791،

.)671

هـ -عدم وجود نهادهاي مدني کارآ
نهادهای مدنی به دلیل ایفای نقش واسطهای ،موجب کاهش و یا از بین رفتن شکاف
میان مردم و نظام سیاسی میشوند .نهادهای مدنی کارآ ،که به خوبی قادر به انتقال
تقاضا از پایین به باال باشند و نقش مؤثری را در جهتدهی و همسوسازی این
تقاضاها ایفا کنند ،عناصر تعیین کنندهای در کنترل نظامهای سیاسی و همچنین
جلوگیری از کاربرد ابزارهای غیرقانونی برای بیان تقاضاها از سوی مردم خواهند

بود .در منطقه قفقاز ،طی یک دهه گذشته به دلیل سیطره نگرشهای قومی و وجود
تفکرات دوران کمونیستی میان مسئولین این کشورها و عدم تمایل دولتهای محلی،
نهادهای مدنی مانند احزاب و سازمانهای غیردولتی هنوز نتوانستهاند به رشد و بلوغ
الزم دست پیدا

کنند.

 .2-4نقش قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در قفقاز
در این بخش نقش برخی از قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای یا در قفقاز بهطور
مختصرموردتحلیل قرار گرفتهاستاما نقشجمهوری اسالمی ایران در قفقاز نیازمند
مقاله مستقلی میباشد ودراین مبحث بهآن

نمیپردازیم.

الف -رويکرد روسیه به قفقاز
قفقاز ،محل اتصال ،برخورد و چالش قدرتهای متعدد رقیب بود .از این رو ،مسکو
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همواره برای این منطقه که از یک سو محل تالقی منافع آن با ایران و از سوی دیگر
دو قرن از هنگامی میگذردکه امپراطوری روسیه استراتژی ماوراء قفقاز خود را
اعمال نمود .پس از تسلط بر قفقاز ،روسیه به دو هدف مهم دست یافت ،اوال در
مرکز اتصال دولتهای اسالمی منطقه ،یک تکیهگاه برای تمدن مسیحی ایجاد شد،
ثانیا ،مرزهای جنوبی روسیه تحکیم گردید .میتوان تعبیر رساتری از عنوان تکیه گاه
تمدن مسیحی کرد .اگر چه روسیه در جنگهای گذشته با شکست دادن ایران و
عثمانی در این منطقه ،به عنوان یک کشور مسیحی جایگاهی مناسب پیدا کرد ،اما
روسها در پی ایجاد تکیه گاهی برای متوجه شدن به سوی جنوب و ایران و به طرف
غرب و تنگههای بسفر و داردانل بودند .این دو سیاست ،در تمام سالهای قرن
نوزدهم ،از دل مشغولیهای بنیادین رهبران روسیه و دستگاه تزاری بود .این سیاست
با تغییر رژیم در روسیه ،دگرگون نشد .در دوران حکومت شوروی ،قفقاز با تمامی
تاریخ پرفراز و نشیب خود ،همچنان در سیاست دو سویه این کشور به جانب ترکیه
و ایران از اهمیت زیادی برخوردار بود .پس از فروپاشی شوروی نیز ،این اهمیت
بنیادین و استراتژیک همچنان نسبت به قفقاز حفظ شد و روسها که وام دار یک
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با ترکیه و سایر قدرتهای بزرگ اروپا بود ،اهمیت زیادی قائل بوده است .بیش از

اندیشه تاریخی و استراتژیک در قبال این منطقه بودند ،نتوانستند از سیره گذشتگان
دست بردارند .تحوالت سیاسی پس از فروپاشی نشان نمیدهد که در اولویتهای
سیاستمداران مسکو در نگرش به قفقاز تغییراتی ایجاد شده باشد .هر چند که
راهبردهای کالسیک ،ثمردهی و کارایی ندارند .روسها ،در طی تاریخ خود ،بسیار
دیر خود را با مفاهیم را سازگار میکنند ،اما گاه شدت تحوالت ممکن آنها را که به
پذیرش واقعیتها ناچار سازد .یکی از بحثهای مطرح در روسیه پس از فروپاشی،
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طرح عرصه منافع امنیت در حوزه شوروی سابق است .در سال  6111استراتژی
جدید روسیه تدوین شد .در این استراتژی از حوزه جغرافیایی شوروی سابق به
عنوان عرصه منافع امنیت ملی روسیه نام برده شده است .قفقاز نیز فرعی بر این
استراتژی نمیباشد ،بلکه عینیت کامل آن است .پیوند و ارتباط روسیه با کشورهای
منطقه پیرامونی خود ،همواره روابطی سخت و همراه با دشواریهای فراوان ،چه

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

برای روسیه و چه برای کشورهای منطقه ،بوده است( .واعظی )671 :6791،قفقاز
جزء عرصه منافع ژئوپولتیک روسیه است .اقوام مقیم این منطقه در عمل در یک
دولت – امپراطوری روسیه یا اتحاد شوروی – زندگی کردهاند .روسیه باید یگانگی
سرنوشت آنها را درک کند .روسیه نباید فراموش کند که اگر این منطقه را ترک کند،
دیگران وارد این منطقه خواهند شد ،امری که بر امنیت روسیه نخواهد افزود.
(روزنامه ستاره سرخ 11،آوریل  )6114بنابراین ،به نظر میرسد ،علیرغم کاستیهایی
که سیاست روسیه در منطقه دچار آن شده است که خود معلول شرایط نوین و
استقالل کشورهای جدید میباشد ،شرایطی فراهم شده است که کشورهای دیگر نیز
به دنبال اهداف خود در قفقاز باشند .لذا در شرایط جدید روسیه تالش میکند اگر
نتواند تنها قدرت با نفوذ و تعیین کننده در قفقاز باشد الاقل جزء کشورهای با نفوذ و
تاثیرگذار در منطقه به شمار رود .با گذشت زمان از نفوذ روسیه در منطقه کاسته
میشود ،نقطه اوج این تحوالت پس از  66سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان بود
که با نرمش بیش از حد رئیس جمهور روسیه آقای پوتین مواجه شد و در نتیجه آن
حضور و نفوذ نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز افزایش یافت.

تحوالت داخلی در آذربایجان و گرجستان و عکسالعمل مقامات روسیه نسبت به آن
در این راستا قابل تحلیل میباشد .این تحوالت جدید زمینه را برای گسترش ناتو به
شرق نیز فراهم کرده

است.

ب -رويکرد ترکیه به قفقاز
ترکیه همواره به قفقاز توجه خاصی داشته است .اندیشه ناسیونالیسم ترک ،ریشههای
اساطیری خود را در قفقاز و آسیای مرکزی میدید .پان ترکیسم که از اواخر قرن
نوزدهم و همراه با بروز تغییر و تحوالت عمده در عرصه افکار ترکها که رژیم
عثمانی را رژیمی کهنه و رو به زوال میپنداشتند ،ظهور مقتدرانهای از خود نشان
داده بود ،نتوانست در فاصله سالهای  6111تا شروع جنگ جهانی اول ،به دلیل
ضعف و رخوت امپراطوری ،چندان موفقیتی کسب کند .با این حال ،انقالب 6119
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ترکهای جوان که برانگیزنده اندیشه پان ترکیسم بود رهیافتهای نوینی را برای آینده
ترکیستها بود .در سالهای آخر جنگ و در حالی که عثمانیها رویاروی جنگ
بزرگی در بین النهرین و روسیه بودند ،اهتمام عمده آنها معطوف به قفقاز بود .با
انقالب  6167و فروپاشی نظام تزاری ،راه برای انضمام آذربایجان ایران و روس در
قلمرو ترکها فراهم گردید .اما در حالی که جنگهای قفقاز ادامه داشت ،امپراطوری
از هم فرو پاشید و پان ترکیسم به عنوان اندیشه مسلط و حاکم به ضعف و رکودی
عمیق دچار شد (بیات:6771،

.)61

جمهوری آذربایجان ،کلید دست یافتن ترکیه به اهداف منطقهای این کشور در قفقاز
و آسیای مرکزی بود .سیر تحوالت سریع در جمهوری آذربایجان و دستیابی جبهه
خلق به قدرت که مدعی بود تنها نیروی سیاسی مؤثر در آذربایجان است که توانسته
“ تمام ملت را دعوت کند تا نیروهای سیاسی و معنوی خود را متحد کند و این کار
را خود به انجام رسانده است باعث شد تا این حزب به عنوان عمدهترین متحد ترکیه
در قفقاز مطرح گردد .اما این گسترش نفوذ زودگذر بود .ترکیه در رفتار سیاسی خود
بر محدودیتهای مترتب بر آن واقف نبود( .خریچی )111 :6771،با وجود اینکه
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مطرح ساخت .شروع جنگ جهانی اول ،مجال در خوری برای تحقق رویاهای پان

ترکها مجال و فرصت مناسب در یافتن یک پایگاه مهم در قفقاز تحصیل کرده
بودند ،اما هنگامی که دولت جبهه خلق در سال  6111شروع به بروز رفتارهایی مانند
امضای قرارداد کنسرسیوم نفت و دادن امتیازات گسترده به ترکیه نمود ،نفوذ روسیه و
گرایشات متعادلتر در آذربایجان ،شرایطی را به وجود آورد تا دولت جبهه خلق
سقوط کند .اولین تجربه ترکیه با شکست روبرو شد .هدف ترکها ،پر کردن خالء
ناشی از فروپاشی شوروی بود .مضافا بازار وسیع جمهوریها ،میتوانست در جهت
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پیشبرد اهداف اقتصادی منطقهای ترکیه نقش موثری ایفا

کند.

ج -رويکرد اياالت متحده آمريکا به قفقاز
دولت کلینتون که تقریبا از نظر تاریخی همزمان با استقالل این کشورها ،دور اول
ریاست جمهوری خود را شروع نموده بود ،با موقعیت جدیدی رو به رو بود که
آمادگی برخورد با آن را نداشت .به تدریج و به خصوص در دوره دوم ریاست

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

جمهوری کلینتون ،اهداف و سیاستهای آمریکا در قفقاز تا حدودی مشخص شد و
اهمیت این منطقه نزد سیاستمداران آمریکایی افزایش یافت و تالشهای این دولت
برای دستیابی به این اهداف حالت منسجمتری به خود گرفت .برخی از عواملی که
از نظر دولت آمریکا به این منطقه اهمیت میبخشد ،موارد ذیل را شامل میشود .با
توجه به افزایش نیاز به انرژی در آینده ،وجود منابع نفت و گاز بر اهمیت این منطقه
افزوده و موجب رقابت برخی از قدرتهای اقتصادی برای تسلط بیشتر بر منابع
انرژی شده است .کشورهای تولید کننده نفت در این منطقه به دریای آزاد راه ندارند
و این امر مانعی در راه رساندن نفت و گاز به سایر مناطق دنیاست که این خود
وضعیت سیاسی منطقه را پیچیدهتر کرده است .رقابت قدرتهای منطقهای و
فرامنطقهای برای حضور و نفوذ در منطقه مانند کشورهای :روسیه ،ایران ،ترکیه،
اسرائیل ،و برخی از کشورهای اتحادیه

اروپایی.

-4اهمیت ژئوپلتیک منطقه به ویژه پس از حادثه  66سپتامبر و حمله آمریکا به
افغانستان و عراق ،این منطقه از نظر نظامی و امنیتی جایگاه ویژهای در سیاست
آمریکا پیدا کرده

است.

با عنایت به موارد فوق الذکر ،مهمترین هدف آمریکا در قفقاز حفظ وضع موجود،
حضور و نفوذ سیاسی اقتصادی و امنیتی دراز مدت و مقابله با نیروهایی میباشد که
در راستای منافع آمریکا قرار ندارند .آمریکا حکومتهای فعلی کشورهای این منطقه
را پذیرفته و به تقویت نظام حکومتی ،حقوقی و امنیتی آنها در راستای اهداف دراز
مدت خود پرداخته است .کشورهای منطقه نیز با توجه به مشکالت جدی اقتصادی،
عالقمندند آمریکا در این کشورها سرمایهگذاری کند و به آنها در تمام زمینهها کمک
نماید .آمریکا در زمینه ایجاد یک نظام امنیتی با مشارکت این کشورها تالش زیادی
کرده است( .حبیبی)71 :6796،
سیاستهای آمریکا در قفقاز در راستای سیاست های کلی این کشور در سطح
جهانی قرار دارد و با قدرتهایی که در منطقه نفوذ دارند و سیاستهایشان همسو با
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منافع آمریکا نمیباشد ،مقابله میکند .براساس این رویکرد ،آمریکا سیاست مقابله و
روسیه حالتی دوگانه دارد ،به طوری که در ظاهر آمریکا تالش میکند تا روسیه را در
سیاستهایش در این منطقه با خود همراه سازد ،اما در عمل به دنبال کمرنگ نمودن
حضور و نفوذ روسیه در منطقه میباشد .در حقیقت ،آمریکا ادامه نفوذ ایران و روسیه
را خطری برای منافع دراز مدت خود در منطقه تلقی میکند .ترکیه نیز در منطقه فعال
است و متحد اصلی آمریکا محسوب میشود.
آمریکا برای اجرای سیاستهای خود در منطقه به همکاری ترکیه تکیه دارد و سعی
میکند عالوه بر استفاده از رابطه مستقیم با کشورهای این منطقه برای دستیابی به
منافع خود به ترکیه کمک کند تا حضور و نفوذ این کشور افزایش یابد به گونهای که
به طور غیرمستقیم دستیابی به اهداف آمریکا تسهیل گردد .هدف کالن آمریکا نفوذ
گسترده و حضور دراز مدت و مطمئن در قفقاز است .آمریکا میداند که منطقه هنوز
احتیاج به اقدامات زیربنایی متعددی دارد ت آماده بهره برداری کامل شود .در نتیجه،
تالش آمریکا در این مقطع صرف آماده کردن زمینه برای سرمایه گذاری و حضور
طوالنی است .حمله به افغانستان و شرایط به وجود آمده در منطقه باعث شد که
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محدود کردن ایران را در منطقه به طور آشکارا دنبال میکند .سیاست آمریکا در قبال

آمریکا از این فرصت حداکثر بهره برداری را به عمل آورده و در دستیابی به اهداف
تعیین شده خود تسریع نماید( .حبیبی:6796،

.)51-59

د -رويکرد اتحاديه اروپايي به قفقاز
از دیدگاه اروپا ،قفقاز بخشی از اروپا و یا همسایه بالفصل اروپا میباشد .به همین
دلیل اروپا برای همکاری با کشورهای منطقه به ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل
اهمیت زیادی قائل است .در این راستا برنامههای متعددی از سوی اروپا در قفقاز و
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آسیای مرکزی طراحی شده است .از جمله ،میتوان به برنامه معروف به تراسکا که
کریدور میان اروپا – آسیا را تعریف میکند و نیز برنامه دیگری موسوم به اینوگیت
در زمینه روانتر کردن انتقال انرژی از منطقه به اروپا ،اشاره کرد .همچنین مجموعه
کمکهای اروپایی در امور آموزش و آموزش فنی – حرفهای در قالب برنامه
”تأسیس )“ (TACISطراحی شده است .با این دیدگاه تعدادی از کشورها به عضویت

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

شورای اروپا درآمدند .پیش از آن اتحادیه اروپا ،قرارداد مشارکت و

همکاری )(PCA

برای ایجاد ارتباط بیشتر پارلمانهای کشورهای اروپایی با یکایک کشورهای قفقاز را
امضا کرد که از اول ژوئیه ( 6111تیرماه  )6779به اجرا در آمد .نمایندگان اروپایی،
برقراری دمکراسی و اصالحات اقتصادی ونیز هنجارهای حقوق بشری به سبک
لیبرالیسم غربی را به عنوان پیش شرط برای امنیت و ثبات در منطقه قرار دادهاند.
اتحادیه اروپا ،نقش خود را از طریق شرکتهای خصوصی و دولتی ،به
سرمایهگذاری در امر حمایت از برنامههای بشردوستانه و توسعه در منطقه محدود
کردهاند .به طوری که شرکتهای خصوصی تاکنون نسبت به انجام سرمایه
گذاریهای تولیدی و صنعتی تردید داشتهاند و در نتیجه اغلب نقش خود را محدود
به فروش کاال کردهاند .البته شرکتهای بریتانیایی ،بلژیکی ،نروژی ،ایتالیایی و
فرانسوی در بخش انرژی به دلیل مزیتهای فراوان و اطمینان از بازگشت سرمایه و
سودآوری باال به سرمایهگذاری پرداختهاند .شرکتهای آلمانی دخالت عمدهای در
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات در بسیاری از دیگر بخشها داشتهاند .در حالی
که برنامه

TACIS

اتحادیه اروپا بسیاری از پروژههای آموزشی وامور توریستی را

تضمین کرده است .سازمان امنیت و همکاری اروپا ( ،)OSCEتنها نقش متعادل و
مالیمی را در امور سیاسی منطقه ایفا کرده است .البته شکی نیست که دوری بعد
جغرافیایی از منافع آنها و احتمال تنش با روسیه در این امر دخیل بوده است .غالب
کشورهای عضو بعد از استقالل این کشورها ،به تعدیل مداخالت خود در زمینه
اصالحات سیاسی ،اقتصادی وامنیتی همراه با یک برنامه بسیار فعال برای حمایتهای
بشردوستانه اقدام کردند .با این همه آنها ترجیح میدهند که حمایت خود را از طریق
سازمان ملل ودیگر نهادها یا از طریق ابتکارات دراز مدت اتحادیه اروپا همچون
”“TACISیا “کریدور حمل و نقل اروپا – قفقاز – آسیا کانالیزه کنند ،تا بیشتر
وجههای بی طرفانه داشته

باشد.
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 .2-5رويکردهاي مختلف نسبت به مسائل امنیتي قفقاز
اگر بخواهیم تقسیمبندی کالنی از رویکردهای مختلف نسبت به مسائل امنیتی قفقاز
الف -رويکرد استراتژيک
براساس این رویکرد ،مسائل امنیتی قفقاز در چارچوب ”بازی بزرگ جدید“ در این
منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در این رویکرد کوششهای قدرتهای
بزرگ برای دستیابی به منافع مورد نظر خود در منطقه که بازی بزرگ قرن نوزدهم
میان روسیه و انگلستان را تداعی میکند ،به عنوان مهمترین منبع و عامل تأثیرگذار بر
امنیت یا ناامنی منطقه مورد تأکید قرار میگیرد .به همین دلیل ،براساس این رویکرد
برای شناخت و درک مسائل امنیتی در منطقه باید اهداف و سیاستهای قدرتهای
بزرگ در این منطقه شناسایی و تحلیل شوند .مسأله حضور و نفوذ نظامی در منطقه و
کنترل خطوط انتقال انرژی ،در رویکرد استراتژیک ،به عنوان مهمترین موضوعات
محوری در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه تلقی میشوند و بسیاری از پدیدههای
امنیتی در منطقه مانند بنبست در حل و فصل مناقشه قرهباغ و تداوم کوششهای
جداییطلبانه در چچن و گرجستان و ابراز دیدگاههای مقامات روسیه و آمریکا علیه
یکدیگر برای حضور نیروهای نظامی در آذربایجان و گرجستان نیز در پرتو این
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داشته باشیم چهار رویکرد مختلف را میتوان از هم تفکیک

کرد:

محورها مورد تحلیل قرار میگیرند .روسیه به طور سنتی قفقاز را حریم امنیتی و
حیات خلوت خود تلقی میکند و هیچگونه تمایلی به حضور یک قدرت دیگر
خصوصا آمریکا در این منطقه ندارد و متقابال آمریکا خصوصا پس از وقایع 66
سپتامبر در راستای بسط سلطه امنیتی خود در سراسر جهان ،متمایل به اعمال
سیاستهای خود در قفقاز است .از طرفی ،طرح موضوع گسترش ناتو به شرق که
ممکن است در آینده با فتح کامل قفقاز و خروج آن از دست روسیه همراه باشد
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برای روسها بسیار نگران کننده است .شاید روسها بتوانند بر سر هر نقطه دیگری
از جهان (حتی آسیای میانه) با آمریکا به معامله یا تفاهم دست یابند ولی قفقاز برای
روسیه بسیار استراتژیک میباشد( .موسوی)1-1 :6791،
ب -رويکرد قومي – سیاسي
این رویکرد ،امنیت در قفقاز را با تأکید بر مسائل قومی در منطقه تحلیل میکند.

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

براساس این رویکرد ،وجود بیش از  51قومیت مختلف در قفقاز که بعضا به دلیل
اختالفات تاریخی و یا سیاستهای نادرست قومی در دوران اتحاد جماهیر شوروی
در وضعیت تنش با یکدیگر قرار دارند ،امنیت را در این منطقه به یک موضوع
پیچیده تبدیل کرده است .از این دیدگاه ،ناامنیها در منطقه بیش از آنکه ریشههای
بیرونی داشته باشند از بنیادهای داخلی برخوردار هستند و به همین دلیل برای
افزایش امنیت در منطقه باید مجموعهای از اقدامات فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
برای ایجاد درک مشترک از تهدیدها صورت پذیرد .فقدان فرهنگ مناسب و مشترک
برای حل مشکالت قومی در داخل منطقه و نیز بهرهبرداری قدرتهای خارجی از
اختالفات قومی موجود در راستای منافع خود و در نهایت استفاده ابزاری از اقوام و
مسئله قومیتها برای دستیابی به قدرت توسط حکومتهای ملی و گروههای جویای
قدرت سبب میشوند تا چشمانداز روشنی نسبت به حل مسائل امنیتی قفقاز با اتکا
به دیدگاه قومی – سیاسی پیشرو نباشد .کهنه شدن زخمهای عمیق منطقه نظیر
بحران چچن،مناقشه قرهباغ ،و مسائلی که در آبخازیا ،آجارستان و غیره وجود دارد
شاهد این مدعاست .به نظر میرسد تا زمانی که اقوام در منطقه به درک مشترک

فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی نرسند ،وضعیت تغییر نخواهد کرد و رسیدن به چنین
درکی نیز نیازمند به زمان

است.

ج -رويکرد اقتصادي
برخی از نظریهپردازان امنیت ملی مبحث امنیت را در کشورهای جهان سوم در
ارتباط مستقیم با مبحث اقتصاد تحلیل میکنند .در منطقه قفقاز رویکرد اقتصادی به
موضوع امنیت ،مسائل اقتصادی را که حول محور نفت و انرژی دور میزند ،هم به
عنوان عامل ایجاد امنیت وهم به عنوان عامل ایجاد ناامنی معرفی میکند .نقش انرژی
در ایجاد امنیت در منطقه از آن جهت میباشد که سرمایهگذاری برای بهرهبرداری از
منابع نفتی منطقه الزاما نیاز به امنیت دارد و به همین دلیل هر چه سرمایهگذاری در
منطقه افزایش پیدا کند ،منطقه امنیت بیشتری را تجربه خواهد کرد .از سوی دیگر،
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بهرهبرداری از منابع نفتی منطقه هم موجب افزایش رقابت میان قدرتهای خارجی
نابرابری اقتصادی کمک کرده است .این رویکرد کوشش در جهت توزیع عادالنه
درآمدها و بهرهگیری از درآمدهای حاصله برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را
مناسبترین راهکار برای تقویت بنیادهای امنیتی در منطقه میداند .با این حال ،اگر
چه حل مشکالت و نمودار شدن شکوفایی اقتصادی در ایجاد امنیت در هر نقطه
میتواند نقش داشته باشد اما رابطه میان این دو رابطه علت و معلولی نیست بلکه
یک رابطه متقابل است .بدین معنا که اساسا به وجود آمدن امنیت ،بستر اساسی رشد
و شکوفایی اقتصادی تلقی میشود و حتی شاید بتوان این وجه از رابطه میان این دو
متغیر را قویتر از وجه مقابل آن بر شمرد .بدین ترتیب تا زمانی که امنیت در قفقاز
برقرار نشود نمیتوان انتظار رشد اقتصادی چشمگیری داشت .عالوه بر آن ،از میان
سه کشور حوزه قفقاز جنوبی ،تنها کشور آذربایجان میتواند به دلیل در اختیار داشتن
منابع انرژی (نفت و گاز) به عنوان بستری برای سرمایهگذاری خارجی و منبعی برای
تأمین درآمدهای مورد نیاز برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطرح باشد اما دو
کشور دیگر (ارمنستان و گرجستان) به علت فقدان چنین منابعی ،از نظر زیربنایی با
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شده ،و هم به دلیل ایجاد برخی درآمدهای غیرقانونی به افزایش شکاف اجتماعی و

رشد و توسعه اقتصادی فاصله زیادی دارند .این نکته را نیز باید افزود که حتی در
صورت وجود زیربناهای مورد نیاز برای سرمایهگذاری خارجی ،به دلیل عدم توجه
شرکتهای چند ملیتی به منافع کشورهای میزبان و ضعف دولتهای مرکزی در این
منطقه ،امکان افزوده شدن بر شکاف طبقاتی وجود

دارد.

د -رويکرد امنیت جمعي
رویکرد امنیت جمعی ،رضایت بازیگران ذینفع را در منطقه بسیار با اهمیت تلقی
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میکند .معتقد است در شرایطی که بازیگران تحت مکانیزمی با هم همکاری جمعی
نمودند تهدیدات کم میشود .ارائه دهندگان این ایده ،بر این باور هستند که هرگاه
کشورهای حوزه قفقاز و همسایگان آنها به درک مشترک و تعریف دقیق امنیت
داخلی و امنیت دستهجمعی منطقه دست یابند ،قادر خواهند بود که مشکالت امنیتی
قفقاز را با همکاری منطقهای حل و فصل نمایند .در این راستا الگوهای متعددی

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

ارائه شده است که میتوان به برخی از آنها اشاره

نمود:

الگوی قفقازی یعنی همکاری امنیتی میان سه کشور قفقاز جنوبی – نظیر طرح”خانه
مشترک قفقاز“شواردنادزه رئیس جمهور پیشین گرجستان؛
الگوهای همکاریهای منطقهای فراگیرتر که در آن سه کشور حوزه قفقاز در
همکاری امنیتی با کشورهای همسایه قرار میگیرند – همانند ایده  7 + 7جمهوری
اسالمی ایران برای همکاری سه کشور همسایه قفقاز یعنی ایران ،ترکیه و روسیه با 7
کشور قفقاز؛
ایده  7+6روسیه در راستای همکاری امنیتی روسیه با این سه کشور؛
طرح  7+ 1ترکیه برای همکاری روسیه و ترکیه با  7کشور قفقاز؛
ایده  7 + 1ارمنستان برای همکاری روسیه و ایران با  7کشور قفقاز
ایده  7+7+1آذربایجان برای همکاری میان  7کشور قفقاز با  7کشور همسایه و
همچنین اروپا و

آمریکا.

الگوهای فرامنطقهای که امنیت را به عنوان مفهومی جهانی تعریف نموده و معتقد
است طرحها و مباحث مربوط به تأمین امنیت در یک منطقه از جهان ،بدون در نظر

گرفتن سایر مناطق ،به نتیجه نخواهد رسید .در این راستا میتوان از طرحهایی چون
طرح کشورهای غربی جهت گسترش دامنه فعالیتهای ناتو و سازمان امنیت و
همکاری اروپا به شرق و یا طرح همکاری کشورهای بازمانده از شوروی تحت لوای
پیمان امنیت دستجمعی کشورهای مشترکالمنافع نام

برد.

این رویکرد باوجود تعدد و تکثر طرحهایی که در آن ارائه شده است شاید از هر
یک از سه رویکرد پیشین ،مشکالت عملی بیشتری داشته باشد .هر یک از
ارائهدهندگان این طرحها ،با در نظر گرفتن منافع خاصی آن را پیشنهاد کردهاند که در
نهایت ممکن است با منافع ملی کشورها و نیز منافع اقوام در حوزه قفقاز همخوانی
نداشته باشد .منافع متعارض قدرتهای خارجی دخیل در منطقه ،توسعهطلبی و
زیادهخواهی آمریکا ،ضعف اروپا در اجرای عملی طرحهای خود ،حساسیت روسها
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به قفقاز به عنوان حیاط خلوت خویش ،اختالفات برخی از کشورهای قفقاز با
و نهایتا درگیریهای قومی و سیاسی در داخل منطقه قفقاز برپیچیدگی و دشواری
این طرحها میافزاید( .نافذعارفی:6774 ،

.)17-11

 .3تجزيه و تحلیل يافتهها
چهار رویکرد اشاره شده ،مسائل امنیتی قفقاز را از طریق تمرکز بر مشکالت موجود
و تأکید بر یک مسأله محوری مورد بررسی قرار میدادند .توجه به این رویکردها اگر
چه مفید و ضروری است اما به نظر میرسد این طرحها قادر نباشند شرایط را به
سمت یک راهحل جامع به پیش ببرند .با نگرش فراگیر به موضوع امنیت در قفقاز
میتوان موضوع را از آخر به اول مورد بازنگری قرار داد .اغلب مطالعات مربوط به
امنیت منطقهای در نهایت به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه میتوان در
یک منطقه خاص به امنیت پایدار دست یافت .بنابر تعریف ،امنیت پایدار به وضعیتی
اطالق میشود که در آن حداقل سه ویژگی حکمفرما باشد.
تمامی بازیگران و نیروهای تأثیرگذار نسبت به وضع موجود رضایت نسبی داشته و
تداوم آن را بیش از تغییر به نفع خود ببینند
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همسایگان بالفصل و رقابت کشورهای منطقه برای توسعه حوزه نفوذ خود در قفقاز

به لحاظ امنیتی وابستگی متقابل بین تمامی بازیگران در باالترین مرحله خود قرار
داشته باشد (به عبارت دیگر ،هر بازیگر امنیت خود را در گرو امنیت بازیگر دیگر
بداند).

ساز و کارها ،قواعد و رژیمهای امنیتی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای مختلف را
داشته باشند و هرگونه کوششی برای تغییر وضع موجود از شیوههای قانونی پیگیری
شود.

234

سیاست جهانی

تردیدی نیست که منطقه قفقاز با این شرایط فاصله زیادی دارد اما آنچه که ما باید در
آغاز آن را مورد تحلیل قرار بدهیم این است که فاصله منطقه تا مرحله دستیابی به
یک امنیت پایدار و با ثبات تا چه حد است .آیا پیش نیازهای شکلگیری امنیت
جمعی در قفقاز وجود دارد و یا اینکه منطقه در مرحله پیش از آن قرار دارد؟
برای شکلگیری امنیت جمعی وجود دو مسأله زیر

یعنی:

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

وجود درک مشترک از تهدیدات (هر چند که هنوز پاسخ مشترکی به تهدیدات قابل
تصور نباشد .پذیرش امنیت به عنوان بهترین گزینه از سوی تمامی بازیگران ،که به
عنوان پیشنیازهای ضروری ،اجتنابناپذیر است .در این صورت منطقه قفقاز حتی
فاقد پیشنیازهای اولیه برای رسیدن به یک وضعیت امنیتی با ثبات میباشد .به
عبارت دیگر ،در منطقه قفقاز با یک درک مشترک از تهدیدات مواجه نیستیم و الزاما
برای تمامی بازیگران ،امنیت به عنوان بهترین گزینه مطرح نمیباشد .این مسأله در
حالی است که شرایط و جغرافیا لزوم شکلگیری نوعی ترتیبات امنیت جمعی را به
کشورهای منطقه دیکته میکند .در حال حاضر ،به دلیل مناقشه قره باغ آذربایجان و
ارمنستان ،هر دو کشورخود را از بسیاری از مزیتهای اقتصادی محروم ساختهاند .با
توجه به عدم دسترسی دو کشور به آبهای آزاد و همچنین اختالفات میان ترکیه و
ارمنستان این موضوع برجستگی و اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد .در گرجستان
نیز حکومت مرکزی کنترل چندانی بر مناطق تحت کنترل آجارها و آبخازها که بخش
قابل توجهی از سواحل گرجستان در دریای سیاه را تشکیل میدهد ،ندارد .بنابراین،
درگیریهای موجود بیشترین ضربه را به منافع اقتصادی مردم منطقه وارد

میسازد.

نتیجه گیري
مردم در منطقه قفقاز ،همانطور که گفته شد ،به مجموعه متنوعی از اقوام تقسیم
میشوند که هر کدام آرزوهای تاریخی متفاوتی را دنبال میکنند .برخی از اقوام در
تعریف خود از امنیت جمعی به طور مشخص بر روابط دوستانه و پیوند فرهنگی یا
اتحاد با قدرتهای خارجی تأکید میکنند ،در حالیکه برخی دیگر در تعریف خود
از امنیت جمعی یک یا چند قومیت را مستثنی میکنند .در کنار این ها برخی از
قومیتها هنوز درکی از امنیت جمعی در قفقاز ندارند .حکومتها در منطقه قفقاز
هنوز نماینده همه افکار عمومی تلقی نمیشوند و به همین دلیل از توانایی اندکی در
ایجاد یک درک مشترک امنیتی برخوردار هستند .فشارهای مستقیم و غیر مستقیم
قدرتهای خارجی نیز در تشدید این مسآله تاکنون دخیل بودهاند .قدرتهای
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خارجی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران امنیتی در منطقه قفقاز ،این منطقه را به
را همواره در یک چارچوب وسیعتر که معموال شامل کشورهای آسیای مرکزی
میشود مورد توجه قرار میدهند .وجود این منافع متفاوت موجب شده است که
همواره امنیت برای تمامی بازیگران به عنوان بهترین گزینه مطرح نباشد .بازیگران
مختلف هنگامی که منافع خود را در خطر میبینند ترجیح میدهند که منافع دیگران
را نیز با خطر مواجه سازند .در چنین فضایی ایجاد یک درک مشترک از تهدیدها و
مسأله امنیت جمعی چندان قابل دسترسی و نزدیک به نظر نمیرسد .قفقاز هنوز به
یک محیط امنیتی که ویژگی آن تعادل چرخه قدرت میان بازیگران مختلف میباشد،
تبدیل نشده و در حال حاضر بیشتر به یک میدان بازی شباهت دارد که هر یک از
بازیگران تالش میکنند با خارج کردن دیگری از صحنه قدرت ،به منافع خود دست
پیدا کنند .سرنوشت نافرجام سازوکارهای امنیتی پیشنهاد شده برای دستیابی به یک
ساختار امنیتی مشترک ناشی از همین مسأله است .سازوکارهای پیشنهادی اغلب در
رده میان حکومتی مورد پذیرش قرار میگیرند اما در دو سطح دیگر یعنی مردم و
قدرتهای خارجی مطلوبیتی ندارند .با توجه به این شرایط ،تقویت جامعه مدنی در

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 1395

گونهای تعریف میکنند که با منافع امنیتیشان سازگار باشد .عالوه بر این ،آنها قفقاز

منطقه به-عنوان راهکاری برای خروج از بنبستهای موجود میتواند مورد توجه
قرار گیرد .تا زمانی که قومیتهای منطقه مسائل قومی را به عنوان مبنای تصمیمگیری
و تعریف امنیت در منطقه به کار میگیرند ،نمیتوان انتظار داشت که درک مشترکی
از امنیت در منطقه شکل بگیرد .تقویت جامعه مدنی از یک سو میتواند بر
تصمیمات قومی تأثیرگذار باشد و از سوی دیگر تصمیمات حکومتهای محلی را
معقولتر میکند .تقویت جامعه مدنی همچنین میتواند موجب اعمال فشار بر
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گروهها و حکومتهای محلی به منظور محدود کردن آنها در واگذاری امتیاز به
قدرتهای خارجی باشد .عالوه بر این ،امنیت پایدار در منطقه بدون توجه به منافع
مشروع قدرتهای منطقهای ،قابل دستیابی نخواهد بود .روسیه ،ایران و ترکیه به
عنوان همسایگان بالفصل قفقاز نباید از سوی این منطقه احساس خطر جدی داشته
باشند زیرا به همان میزان که امنیت برای کشورهای منطقه دارای اهمیت است برای

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

همسایگان آنها نیز دارای اهمیت میباشد .بنابراین ،هرگونه راهحلی که امنیت منطقه
را بدون توجه به نگرانیهای امنیتی همسایگان آن مورد توجه قرار دهد ،در نهایت با
موفقیت همراه نخواهد
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