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  مقدمه 
با ... منطقه قفقاز از ديرباز در تاريخ داراي اشتراكات گسترده فرهنگي، تاريخي، قومي و 

هايي از تاريخ كه حكام متفاوتي بر ايران و مناطق بين درياي سياه و  ايران بوده و در دوره
اشتراكات و مناسبات دوجانبه در وجوه گوناگون اند، همان  كرده درياي خزر حكومت مي

ظهور اسالم نيز به گسترش . فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تا حدود زيادي تداوم داشته است
هر چند گرجستان و . و تعميق روابط دو طرف كمك كرد... اشتراكات فرهنگي، مذهبي و

  .ارمنستان همچنان در دنياي مسيحيت باقي ماندند
ز رنسانس در اروپا و عقب ماندن ايران از قافله كشورهاي صنعتي و ناآگاهي تحوالت بعد ا

و جهل نسبت به تحوالت عظيم صورت گرفته در اروپا باعث تضعيف موقعيت ايران در 
سياست بين الملل و منطقه گرديد و متقابالً روسيه به عنوان قدرتي مسيحي و نوظهور و متأثر 

اندازي به همسايگان جنوبي خويش يعني  ام شروع به دستاز تحوالت مدرن اروپا، آرام آر
ابتداء در اوايل قرن نوزدهم قفقاز را از ايران جدا . سرزمين هاي متعلق به ايران و عثماني نمود

كرده و به تصرف درآورد و همين طور در آسياي مركزي هم تصرفات خويش را ادامه داد و 
 پامير يعني تاجيكستان فعلي را به مستملكات  ميالدي آخرين مناطق در فالت1900در سال 

خود افزود و ايران مستقيماً با امپراتوري روسيه همسايه گرديد و سرنوشت متفاوتي براي اين 
  .مناطق و ايران رقم خورد

، براي مدت كوتاهي استقالل اين مناطق 1917وقوع انقالب كمونيستي در روسيه در سال 
ها به عنوان حكام جديد روسيه  كمونيست1921 و 1920 هاي را به دنبال داشت، ولي در سال

هاي ها ابتداء براساس ايدهكمونيست. مجدداً آسياي مركزي و قفقاز را به زور تصرف كردند
خواهند از روسيه جدا شده و مستقل زندگي  ماركسيستي اعالم كردند كه اگر ملل غيرروسي مي

اي و     الزامات سياسي و اقتصادي داخلي و منطقهكنند ما مخالفتي نداريم اما پس از آنكه 
هاي تئوريك و ماركسيستي دور شده و اعالم المللي را در عمل مالحظه كردند از آرمانبين

كردند كه پنبه آسياي مركزي و نفت قفقاز براي ادامه حيات صنعتي نظام جديد و مقابله آن با 
  .تهاي متخاصم سرمايه داري جهاني ضروري اسقدرت

ها روند نوسازي توتاليتر را در محدوده شوروي سابق پياده كردند و تا سال كمونيست
جماهير شوروي فرو پاشيد سعي در روسي كردن و توسعه اين منطقه به   كه رسماً اتحاد1991

 سال حكومت 70اي اقماري براي روسيه داشتند كه تداوم اين روند در طول  عنوان منطقه
 بيستم منجر به تضعيف ارتباطات تاريخي و فرهنگي اين مناطق با ايران ها در قرنكمونيست

 اگر چه اشتراكات قومي، فرهنگي، مذهبي و تاريخي مجدداً ميان دو )4ص  ،1368بشيريه، (. گرديد
طور نسبي در حال احياء است، ولي موانعي درخصوص گسترش مناسبات ايران سوي مرز به
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. گردد المللي بر مي ماهيت مناسبات و ساختار قدرت در نظام بينبا اين مناطق وجود دارد كه به
اي در روابط  كنندهميان كشورها عامل تسهيل... اشتراكات فرهنگي، قومي، تاريخي و

هاي اقتصادي، تكنولوژيكي، كننده و اصلي نيست، بلكه تواناييكشورهاست ولي عامل تعيين
اي و  و منافع هر قدرتي را در سطح ملي، منطقهمحدوده مانور... فرهنگي، نظامي، سياسي، و

  .كند المللي تعيين ميبين
هاي استعماري روسيه و انگليس براي تسلط بر همانند اواخر قرن نوزدهم كه رقابت بين قدرت

 آسياي مركزي و قفقاز به بازي بزرگ معروف شده بود، مجدداً پس از فروپاشي شوروي سابق و
  بي آن، رقابت و تالشي براي نفوذ بيشتر در اين منطقه از سوي  هاي جنواستقالل جمهوري

    اين منطقه در نظام . اي آغاز شده استهاي منطقهالمللي و حتي قدرتهاي بزرگ بينقدرت
داراي اهميت است و رقابت در تمام ... المللي از ابعاد سياسي ـ امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و بين

  . يان داردوجوه و ابعاد مذكور جر
هاي سياسي ـ امنيتي، اي كه حوزه درياي خزر را به كانون كشمش يكي از عوامل عمده

بين المللي تبديل كرده است وجود ذخاير عظيم انرژي در اين منطقه است كه ... اقتصادي و 
 11با توجه به وقايع . تواند يكي از منابع جايگزين عرضه انرژي به جهان صنعتي باشد مي

    كنندهترين عرضهدر امريكا و رشد راديكاليسم اسالمي در خاورميانه كه عمده رسپتامب
ويژه هاي فسيلي به جهان به خصوص درآينده مي باشد، قدرت هاي بزرگ صنعتي بهانرژي

مريكا عالقمندند مراكز عرضه انرژي به جهان صنعتي را متنوع سازند و از وابستگي كامل به آ
  . يابندنفت خاورميانه رهايي

هاي بزرگ و ها و ذخاير طبيعي اين منطقه تنها انگيزه حضور يا عالقه قدرتاما ثروت
اي به اين حوزه نيست بلكه انگيزه هاي سياسي، امنيتي و مالحظات ژئوپلتيك هاي منطقهقدرت

در حقيقت اهميت ژئوپلتيك حوزه خزر از آن جهت است . اي برخوردارندنيز از اهميت ويژه
سو به  از يكنمايد، منطقه در چهارراهي واقع است كه چندين منطقه را به هم متصل ميكه اين

اروپا، از ديگر سو به خاورميانه، از جهتي به روسيه و از جهتي ديگر از طريق آسياي مركزي 
هاي بزرگ به چين متصل است و همين موقعيت حساس و استراتژيك باعث عالقمندي قدرت

 11خصوصاً آمريكا و اتحاديه اروپا بعد از .  حضور در اين منطقه شده استالمللي بهنظام بين
اند و  سپتامبر روز به روز حضور نظامي ـ امنيتي و اقتصادي خود را در منطقه گسترش داده

ها از حضور آمريكا در حيات خلوت روسيه، حتي موضوع عضويت رغم نارضايتي روسعلي
 آذربايجان در ناتو مورد بحث قرار گرفته است و آمريكا و ويژه گرجستان وكشورهاي قفقاز به

هاي اين كشورها را هاي آموزشي و تجهيزاتي ارتشاتحاديه اروپا تالش مي كنند با ارائه كمك
  .به استانداردهاي ناتو نزديك نموده و نهايتاً زمينه عضويت آنها را در ناتو فراهم كنند
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تر و آشكار تر از ديه اروپا در منطقه بسيار گسترده فاز جديد حضور ناتو، آمريكا و اتحا
هايي براي مقابله با  سپتامبر مي باشد و در مقابل روسيه و چين نيز دست به تالش11قبل از 

هاي بزرگ در اين منطقه در رويارويي و رقابت قدرت. اندحضور ناتو و آمريكا در منطقه زده
ان و آذربايجان به شكل بارزي آشكار گرديده تحوالت جديد اين منطقه از جمله در گرجست

هاي ديپلماتيك كنار رفته و كشورهاي اين منطقه را در وضعيت دشواري پوشياست و پرده
هاي بزرگ چگونه ضمن حفظ منافع ملي خود از قرار داده است كه در جدال بين قدرت

   ن قرباني رقابت هاي بزرگ بپرهيزند و منافع ملي آناناخشنود كردن هر كدام از قدرت
  .هاي بزرگ نگرددقدرت

ها و عاليق تاريخي و فرهنگي ايران، تركيه نيز با توجه به توانائي اي مانند هاي منطقهقدرت
هاي بزرگ منافع خود را در اين منطقه پيگيري خويش و مهمتر از آن با ائتالف با قدرت

اي را در كه مسير تحوالت منطقه ستنداي قدرتمند نيها به اندازهزيرا اين قدرت. نمايند مي
هاي بزرگ هاي خود با قدرتراستاي منافع خويش سوق دهند، اما با هماهنگ كردن سياست

  .توانند منافع خود را تأمين نمايندبهتر مي
گانه قفقاز در درون نيز وارث مشكالت به ارث رسيده از نظام از سوي ديگر كشورهاي سه

       ،ضعف در فرايند دولت ـ ملت سازيي مانند چندقومي بودن، مشكالت. كمونيستي هستند
هاي ناشي از اقتصاد فرسوده و غيررقابتي كمونيستي، فقدان فرهنگ سياسي دمكراتيك، فساد بحران

سازي طور كلي ضعف مديريت كالن سياسي ـ اقتصادي و ضرورت هماهنگ سياسي و بهدر نظام
هاي اقتصاد هاي خارجي جهت راه انداختن چرخ ر و جذب سرمايهمعيارهاي اقتصادي با اقتصاد بازا

هاي اين منطقه ثباتي نسبي سياسي شرايطي هستند كه خود را به دولتاين كشورها در عين بي
  .اندهتحميل كرد

به عنوان منبع ارزي ... در اين ميان نقش منابع زيرزميني به خصوص نفت و گاز، طال و 
  .العاده اي برخوردار استقتصادي اين كشورها از اهميت فوقهاي توسعه ابراي سياست

 متعددي بر سير تحوالت سياست خارجي و داخلي يبا توجه به اينكه عوامل و فاكتورها
اند اين تحقيق در پي مطالعه عوامل و فاكتورهاي دهندهكشورهاي اين حوزه تأثيرگذار و شكل

  .باشدمذكور ميعمده 
 يعني سال استقالل كشورهاي 1991ياسي ـ اقتصادي قفقاز از سال در اين مقاله تحوالت س

 با مد نظر قرار دادن و بررسي سه متغير 2005گرجستان، آذربايجان و ارمنستان تا اواخر سال 
گانه قفقاز، متغير منافع قدرت هاي  عمده تحوالت اين منطقه يعني متغير منافع ملي كشورهاي سه

المللي يعني اتحاديه اروپا  يه، و متغير منافع قدرت هاي بزرگ نظام بيناي ايران، روسيه، ترك منطقه
  .و امريكا به عنوان فرضيه اصلي به طور اجمالي مورد بحث قرار خواهيم داد
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   سير تحوالت سياسي ـ اقتصادي در عرصه ملي-الف
ي هاقفقاز به لحاظ جغرافيايي و فرهنگي در محل تالقي فرهنگ ها، اقوام، مذاهب و تمدن

    و ها قرار گرفته و به همين جهت در طول تاريخ محل منازعات گوناگون ميان مذاهب، فرهنگمختلف
بعد از ظهور اسالم قفقاز محل تالقي و مرز ميان . المللي بوده است اي و بين هاي منطقهقدرت

فرهنگي منطقه قفقاز به لحاظ . شود فرهنگ اسالمي ـ شرقي با فرهنگ غربي ـ مسيحي محسوب مي
موقعيت گذرگاهي و مواصالتي قفقاز در طول تاريخ . اي چند هزار ساله است ـ تمدني داراي پيشينه

  .موجب شده كه اين منطقه در مرز برخورد فرهنگ ها و تمدنهاي مختلف واقع شود
قفقاز جنوبي در حال حاضر به سه جمهوري مستقل به نامهاي آذربايجان در جنوب شرقي و «

ان در جنوب غربي و جنوب و گرجستان در شمال غربي و غرب آن تقسيم شده شرق، ارمنست
باشد كه از اين مقدار، جمهوري   كيلومتر مربع مي100,186ت كل قفقاز جنوبي حمسا. است

درصد در رتبه نخست، جمهوري گرجستان با ) 5/46( كيلومتر مربع 600,86آذربايجان با 
 1/16( كيلومتر مربع  800,29مهوري ارمنستان با و ج)  درصد4/37( كيلومتر مربع 700,69

  .)41، ص 1381افشردي، (» وسعت در مراتب قرار داردند) درصد
هاي سياسي، امنيتي،  المللي و در حوزه گانه قفقاز در ابعاد داخلي و بين هاي سهجمهوري

ويژه آثار ه و بهدرگير معضالتي هستند كه باز مانده دوران استعمار روسي.... اقتصادي، فرهنگي و 
 و ضعف امنيتي، در حوزه مسائل سياسي. باشند هاي دوران نظام كمونيستي ميبازمانده از سياست

 تنشهاي قومي ناشي از تركيب پيچيده قومي و نقض تماميت ارضي ،در فرايند هويت سازي ملي
. )95، ص 1380طيب، (. باشند آنها از جمله مسائلي هستند كه هر سه كشور قفقاز درگير آن مي

هاي خودمختار آبخازيا، گرجستان بعد از استقالل درگير تمايالت جدايي خواهانه جمهوري
اوستياي جنوبي و آجاريا بوده است و هنوز نيز به غير از آجاريا دو جمهوري ديگر با حمايت 

  .دهندروسيه عمالً مستقل از دولت مركزي گرجستان به حيات خود ادامه مي
باغ به عنوان يك منطقه خودمختار  منطقه قره. باشند باغ مي ربايجان درگير منازعه قرهرمنستان و آذا

در درون خاك آذربايجان با اكثريت جمعيت ارمني در پي الحاق به خاك ارمنستان بوده است كه با 
 درصد 20مخالفت دولت آذربايجان رو به رو شده و به جنگ ميان دو جمهوري منجر گرديد و حدود 

اك آذربايجان به اشغال ارمنستان درآمد و متقابالً آذربايجان و تركيه به محاصره اقتصادي ارمنستان از خ
  .اقدام كردند كه شرايط اقتصادي وخيمي براي ارمنستان ايجاد شده است

المللي اين سه كشور مجبورند با تالش روسيه براي حفظ  اي و بين در صحنه سياست منطقه
، ايران  اي روسيه هاي منطقه منطقه مقابله نمايند و توازني را بين منافع قدرتنفوذ و اقتدار خود در

المللي از جمله اتحاديه اروپا و امريكا برقرار نمايند و با  و تركيه از يك سو و قدرت هاي بين
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اي از  ها بخش عمدهها و كشمكشهاي محدود اين كشورها مديريت اين رقابتتوجه به توانايي
  .نمايد وان اين كشورها را تلف ميانرژي و ت

  

  آذربايجان -1

 سياست هاي گالسنوست و پروستريكاي گورباچف و بازشدن فضاي سياسي  اعمالبه دنبال
استقالل و جدا شدن از روسيه در  و اجتماعي در جمهوري هاي شوروي، حركت به سوي

ركت از سوي جبهه خلق بسياري از جمهوري ها از جمله آذربايجان آغاز گرديد و رهبري اين ح
 موقتاً از سوي ارتش سرخ 1990 ژانويه 20اين حركت استقالل طلبانه در . آذربايجان انجام شد

 روند فروپاشي شوروي سرعت گرفت و در 1991اما با وقوع كودتاي آگوست . سركوب گرديد
اي  كشور مستقل از سوي روس15 پايان حيات اتحاد جماهير شوروي و تشكيل 1991دسامبر 

  .جمهور روسيه، اوكراين و بالروس اعالم گرديد
هاي شوروي و جمهوري  سقوط دولت مركزي شوروي و قطع مناسبات اقتصادي بين

ها از جمله آذربايجان، وخامت در درون هر يك از جمهوري... هاي سياسي، قومي و كشاكش
هاي رآمدن دولت اقتصادي را به اوج خود رساند و باعث سقوط و روي كا واوضاع سياسي

  . گرديد جديد 
 حسين  صورتتوسط حيدر علي اف با كودتايي كه 1993پس از تحوالت پي در پي در سال 

اف بر عليه حكومت جبهه خلق انجام داد به قدرت رسيد و در كوتاه ترين زمان پس از به قدرت 
ورده بود با برقراري  درصد از خاك آذربايجان را به اشغال درآ20رسيدن، عليرغم آنكه ارمنستان 

آتش بس در جنگ قره باغ موافقت كرد تا از شدت فشارهاي وارده بر آذربايجان بويژه توسط 
با اين حال حيدرعلي اف مركز . روسيه كاسته شود و ثبات سياسي و اقتصادي دوباره احياء گردد
اين ضمن حفظ و بنابر. دانست ثقل قدرت جهاني را نه روسيه بلكه امريكا و اتحاديه اروپا مي

توسعه روابط با روسيه جهت جلوگيري از ناخشنودي روس ها و كمك آنها به ارامنه، سياست 
 20خارجي آذربايجان گرايش غربي پيدا كرد، و در اولين قدم و در اقدامي سياسي ـ اقتصادي در 

ش پتروليوم المللي به رهبري بريتي  در باكو با كنسرسيومي از شركت هاي نفتي بين1994سپتامبر 
.  به امضاء رساند(SOCAR) ميليارد دالري همراه با شركت نفت دولتي آذربايجان 8يك معامله 

 هزار 80معروف شد، براي مدت سي سال و براي توليد روزانه » قرارداد قرن«اين قرارداد كه به 
در سال ريزي   منعقد شده است و ظرفيت توليد آن طبق برنامه1997بشكه نفت در روز از سال 

  . به يك ميليون بشكه در روز خواهد رسيد2010هاي بعد از 
 درصد از سهام اين قرارداد به شركت دولتي لوك اويل سعي 10حيدرعلي اف با واگذاري 

. برداري مستقل از بخش آذري درياي خزر را جلب كند كرد رضايت و موافقت روسيه براي بهره



  

 103 اقتصادي در قفقاز                                                  –المللي و تحوالت سياسي  رژيم هاي بين

درصد از سهام اين قرارداد را به ايران واگذار كرد  5همچنين علي اف براي جلب رضايت ايران 
رو شد و ايران نتوانست در اين قرار داد سهيم كه با مخالفت امريكا و ديگر سهامداران غربي روبه

شود و اين مسئله باعث تشديد نارضايتي ايران و اختالفات دو كشور ايران و آذربايجان بر سر 
   (Tehran Times,2001, p14).رژيم حقوقي درياي خزر گرديد

آذربايجان و گرجستان برخالف ارمنستان، براي تأمين تماميت ارضي و حفظ امنيت ملي و 
اي روي  اي و فرامنطقه هاي منطقهامنيت خط لوله نفتي باكو ـ تفليس ـ جيحان به نيروها و قدرت

 تشديد شده طي سال هاي اخير تالش و تكاپو براي نوسازي نظامي در آذربايجان. اند آورده
هر چند فرآيند جايگزيني ساختار و تجهيزات نظامي روسي با ساختار و تجهيزات غربي . است

زمان زيادي الزم دارد، با اين حال اين روند در حال انجام است و پيوندها با اياالت متحده 
ربايجان و هاي آذارتش تغيير ساختارها و تجهيزات. باشد امريكا، ناتو و تركيه در حال تقويت مي

هاي اروپايي و امريكا در يابد و البته قدرت الزامات ژئوپوليتيك تداوم مي گرجستان به دليل
راستاي منافع دراز مدت خودشان در قفقاز و حوزه درياي خزر سياست دور شدن از روسيه و 

  .كنند پيوستن به نهادهاي غربي را براي كشورهاي قفقاز تشويق مي
 سرباز و تعداد قابل توجهي 62000 ميالدي در آذربايجان حدود 1992روسيه تا اواسط سال «

 خروج نيروهاي روسي از آذربايجان آغاز شد و در ژوئن 1993تجهيزات جنگي داشت، از سال 
همان سال آخرين نيروهاي روسي مستقر در آذربايجان طبق جدول زمانبندي شده خارج شدند و 

اف  هي سالح ها را به فرماندهي سرهنگ صورت حسينتعداد آنها كاهش يافت و تعداد متناب
   (Military Balance, 1994 - 1995,p 80)».سپردند

ها و مناسبات رو به گسترش آذربايجان با امريكا، تركيه و ناتو، دولت آذربايجان همكاري رغمعلي
تالش براي حفظ باشد، در  هاي ايران و روسيه نيز ميباغ نيازمند همكاري كه براي حل بحران قره

    اي و  هاي منطقهنوعي سياست خارجي متوازن در منطقه است به نحوي كه روابط با همه قدرت
هاي عمده به لحاظ زيرا آذربايجان هدف منافع فعال قدرت. اي را در شكل دوستانه حفظ كند منطقهفرا

طور كامل به  آذربايجان بهباشند و اگر سياسي، امنيتي و اقتصادي است كه قوي تر از آذربايجان مي
بنابراين آذربايجان . انگيزاند هاي ديگر را برميها متمايل شود مخالفت قدرتسوي يكي از اين قدرت

در پي آن است كه از اين فرصت استفاده كرده و خودمختاري خود را حفظ نموده و سياست موازنه 
   (Azerbaijan,2004, p.1). قدرت بين قدرت هاي ذينفع را ادامه دهد

كه منافع امنيتي حياتي، عضويت در  كند  را اجرا ميخوددولت آذربايجان براين مبنا سياست خارجي 
خصوص در  به (Askerov,2004, p.9) ناتو، حل و فصل اختالف بر سر رژيم حقوقي درياي خزر

لوله ـ تفليس ـ جيحان و خط  هاي مشترك نفت و گاز، تضمين امنيت خط لوله نفتي باكو حوزه
تأمين . تأمين گرددگازي باكوـ تفليس ـ ارض روم كه نفت و گاز را به سوي غرب خواهد برد 
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ه گذاري از منابع متنوع براي توسعه منابع نفت و گاز و بخش هاي غير نفتي اقتصاد، ب منابع سرمايه
   ، از نحوي كه از وابستگي اقتصادي به هر يك از قدرت هاي اقتصادي خارجي پرهيز نمايد

باغ بنحوي كه حاكميت  همچنين حل و فصل منازعه منطقه تجزيه شده قره. ديگر است هاي هدف
از نقطه نظر باكو، آذربايجان با تكيه بر . باشد آذربايجان بر آن برگردانده شود از ديگر عاليق باكو مي

وره منابع قدرت خويش، قدرت در حال خيزشي است كه بايستي ضمن حفظ استقالل، بتواند د
  .هاي ذينفع استگذار را با موفقيت طي نمايد، و الزمه آن اجراي ماهرانه سياست موازنه بين قدرت

  

  گرجستان  -2

گرجستان در سال هاي اول شروع قرن نوزدهم ميالدي از ايران تجزيه و تحت سلطه روسيه 
 تا 1918 از سال هاي گرجي، ناسيوناليست1917به دنبال وقوع انقالب اكتبر در سال . قرار گرفت

 جمهوري مستقل گرجستان را تاسيس كردند ولي با حمله ارتش سرخ اين استقالل كوتاه 1921
 سال در چارچوب اتحاد جماهير شوروي به حيات 70مدت از بين رفت و گرجستان به مدت 

 با فروپاشي شوروي مجدداً گرجستان به عنوان كشوري مستقل پا 1991خود ادامه داد و در سال 
  .الملل گذاشت به عرصه سياست بين

 تاكنون با بحران هاي خارجي و داخلي حادي رو 1991گرجستان از زمان استقالل در سال 
معضالت داخلي ناشي از . به رو شده است كه هم اكنون نيز بسياري از اين بحران ها ادامه دارند

حاميان روسيه و ضعف در فرايند دولت ـ ملت سازي و تركيب چند قومي و كشاكش ميان 
 در ماههاي آخر سال امه دارد و وقوع انقالب مخمليحاميان غرب در گرجستان همچنان اد

  . و روي كار آمدن ساكاشويلي نيز در همين راستا قرار دارد2003
روابط نظامي ـ امنيتي «. اي گرجستان روابط متشنجي با روسيه داشته است در سياست منطقه

هاي فرا  فروپاشي شوروي تاكنون هم تحت تاثير نقش آفريني قدرتروسيه و گرجستان از زمان
طلب ويژه امريكا و ناتو بوده و هم متاثر از اختالفات دو كشور پيرامون نواحي تجزيهاي به منطقه

هاي به اين ترتيب طي سال. آبخازيا، اوسيتاي جنوبي، آجاريا و مسائل چچن قرار گرفته است
ها در گرجستان كاسته شده و متقابالً سياسي، اقتصادي و نظامي روستدريج از نفوذ همزبور ب

، 1999در ژانويه  ،)77ص ،1381زرگران، (» اند دست آوردهه امريكا و ناتو جاي پا و نفوذ بيشتري ب
در نشست سران سازمان امنيت و همكاري اروپا در استانبول، در راستاي كاهش نيروهاي متعارف 

. هاي نظامي خود را در گرجستان تعطيل نمايد پايگاه2001د شد كه تا سال در اروپا، روسيه متعه
  .اما در عمل روسيه از اجراي اين تعهدات شانه خالي كرد

هاي نظامي  سال حكومت شواردنادزه، مذاكرات روسيه و گرجستان براي تخليه پايگاه10در طول 
جمهوري هاي خودمختار آبخازيا، طلبان روسيه از گرجستان و درخواست عدم حمايت از جدايي
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اما شوارد نادزه . زا در روابط دو كشور بوداوستياي جنوبي و آجاريا در گرجستان از موضوعات تنش
ناتواني وي براي جلوگيري از تحكيم نفوذ روسيه در . نتوانست موفقيتي در اين زمينه كسب كند

د نادزه را هم در داخل و هم در ميان گرجستان و وابستگي اقتصادي تفليس به مسكو، موقعيت شوار
 (Kandelaki,2004, P 160). حاميان غربي وي تضعيف و نهايتاً به بركناري وي انجاميد

ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور گرجستان، پس از روي كار آمدن نخستين اقدام خود را 
از نظر .  كردبر محدود ساختن و نهايتاً مطيع ساختن جمهوري خود مختار آجاريا متمركز

تحرك روسيه در تحوالت . كارشناسان منطقه هدف وي تضعيف نفوذ روسيه در اين كشور است
نبود مرز مشترك با آن و پيگيري  آجاريا در مقايسه با تحوالت آبخازيا و اوستياي جنوبي به دليل

اريا كه روسيه جهت اجتناب از تاثير منفي بين المللي شدن بحران آج. جدي امريكا محدود بود
ساكاشويلي و امريكا به دنبال آن بودند انگيزه خود را در حمايت از اصالن آباشيدزه از دست داد 
و سعي كرد از بحران آجاريا با خسارت كمتر خارج شود و با كنار كشيدن از اين مسئله امتيازاتي 

  (Lomsadze, 2004, P9).از امريكا و گرجستان بگيرد
اين كشور بعد از حوادث (همراه اوكراين، مولداوي و ازبكستان گرجستان و آذربايجان به 

 و حمايت غرب از مخالفان دولت در اين شهر شرقي 1384شهر انديجان در ارديبهشت ماه 
اند كه هدف از تشكيل آن مقابله با  اتحاديه گوام را تشكيل داده) ازبكستان ازگوام خارج شد

هاي  با وقوع انقالب. باشدالمنافع ميتقل مشتركاحياي نفوذ و سلطه روسيه در كشورهاي مس
 و شكست نيروهاي حامي روسيه در 2003 و 2004مخملين در اوكراين و گرجستان در دسامبر 

اين كشورها، اتحاديه گوام انسجام بيشتري يافته است و امريكا نيز با حمايت از اين كشورها در 
ن هنوز در گوام وضعيت با ثباتي پيدا نكرده هر چند آذربايجا. پي مهار روسيه در منطقه است

  (Matichik, p125). اي از روابط بين امريكا و روسيه را برقرار سازد است و تالش دارد موازنه
همچنين خط لوله نفتي باكو ـ تفليس ـ جيحان و خط لوله گازي باكو ـ تفليس ـ ارض روم 

برداري كامل  زيرا با بهره. ستراتژيك استهم براي آذربايجان و هم براي گرجستان داراي اهميت ا
از اين دو خط لوله ضمن افزايش در آمدهاي ارزي، نياز آذربايجان و گرجستان به واردات انرژي 

 رها خواهد  از روسيه منتفي خواهد شد و به ويژه گرجستان از زير فشار گاز وارداتي از روسيه
جستان كه خواستار كاهش نفوذ روسيه در شد و اين مسئله هم براي آذربايجان و هم براي گر

مراسم آغاز به كار پركردن . اي است باشند تحول مثبت عمده قفقاز و پيوستن به نهادهاي غربي مي
 در باكو با حضور روساي جمهور 2005 مي 25نفت به خط لوله باكو ـ تفليس جيحان در 

در باكو برگزار شد و در پاييز  ... آذربايجان، گرجستان، تركيه، قزاقستان، وزير انرژي امريكا و
كش، نفت خط لوله مذكور را به بازارهاي اروپا و امريكا   ميالدي اولين كشتي نفت2005سال 
 ميالدي نيز خط لوله گازي 2007 از اواخر سالهاي به عمل آمده  ريزي طبق برنامه. نمودحمل 
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 ميليارد متر مكعب گاز 7دود  كه ساالنه حكرده استباكو ـ تفليس ـ ارض روم شروع به كار 
  .توليدي از حوزه شاه دنيز آذربايجان را به گرجستان، تركيه و بازارهاي اروپا صادر خواهد كرد

هاي نفت و گاز آذربايجان و درياي خزر بدون عبور آنها از خاك روسيه  تحقق عملي پروژه
 بوده است و در هاي پس از استقالل اين جمهوري هامورد حمايت جدي واشنگتن در سال

درازمدت به كاهش نفوذ روسيه در قفقاز خواهد انجاميد و از سوي ديگر استقالل عمل 
   (Azerbaijan, 2005, p1).گرجستان و آذربايجان از روسيه را به دنبال خواهد آورد

  

  ارمنستان -3

 سياست خارجي و داخلي ارمنستان بيش از هر كشور  ديگري متاثر از تاريخ و جغرافياي
ارمنستان به لحاظ تاريخي به عنوان كشوري مسيحي در ميان جوامع مسلمان . اين كشور است

  . قرار گرفته است و از اين جهت در روابط با همسايگان دچار مشكالت اساسي بوده است
هاي با توجه به اين جغرافيا و تاريخ ويژه، ارامنه مدعي هستند كه در طول تاريخ سرزمين

وسط جوامع مسلمان همسايه غصب گرديده است و بر اين اساس آنها به طور تاريخي ارامنه ت
حتي بخش جنوبي . شان ادعاي ارضي دارندصريح و يا ضمني بر مناطق همجوار كشورهاي همسايه
ي ساختاري و البته با توجه به محدوديت ها. گرجستان مسيحي نيز مورد ادعاي ارمنستان مي باشد

باغ و اطراف آن در جمهوري آذربايجان محدود  ادعاهاي ارضي شان را بر قره ارامنه فعالًجغرافيايي،
دهد همزمان با اند زيرا ضعف هاي سياسي، اقتصادي ونظامي ارمنستان به اين كشور اجازه نميكرده

   )97 ص ،1383حيدري،(. سربرده تمامي همسايگان خود در تنش ب
منه در مناطق جنوبي گرجستان، فعالً سكونت جمعيت قابل توجه ارا ارمنستان علي رغم

زيرا ارمنستان با روسيه مرز . است ادعاهاي ارضي خود را بر عليه سرزمين گرجستان مطرح نكرده
زميني ندارد و در صورت قطع ارتباطات مرزي بين گرجستان و ارمنستان، اين كشور عمالً در 

قل و اقتصادي با روسيه و گرجستان به ونگيرد و ارتباطات انرژي، حملمحاصره تمام عيار قرار مي
طور كلي گرجستان و آذربايجان مخالف حضور قدرتمندانه روسيه در قفقاز به. رسد بن بست مي

بنابراين ارمنستان روابط دوستانه اي نيز . دانند باشند و ارمنستان را ستون پنجم روسيه در قفقاز مي مي
  )97 ص ،1383حيدري، (.با گرجستان ندارد

ترين   كيلومتري ارمنستان با ايران قرار دارد كه براي ارمنستان مطمئن40وب ارمنستان مرز درجن
 ايران از زمان فروپاشي شوروي كه همزمان با. مسير ارتباط با جهان خارج به شمار مي رود

گسترش جنگ قره باغ بين آذربايجان و ارمنستان بود، برخالف گرايشات ايدئولوژيك به نفع 
در ساير مناطق جهان، سعي كرد در روابط ميان آذربايجان و ارمنستان نوعي موازنه ايجاد مسلمانان 

طرفي را در همين راستا ايران در جنگ قره باغ موضع بي. كند و از گرايش به يك طرف پرهيز نمايد



  

 107 اقتصادي در قفقاز                                                  –المللي و تحوالت سياسي  رژيم هاي بين

رار  اين خط مشي مورد رضايت ارمنستان قوروابط نزديكي نيز با ارمنستان برقرار كرد  اتخاذ كرد و
  . گرفت

 به غير از قره باغ چند شهرستان 1994 تا مه 1991با توجه به اينكه ارمنستان از سال 
 درصد خاك آذربايجان را به 20باغ را نيز تصرف كرده و حدود  نشين اطراف قرهآذربايجاني

و المللي نداشت، با ميانجگري روسيه اشغال خود در آورده بود و آذربايجان نيز حامي قوي بين
 به توافق آتش بسي دست 1994سازمان امنيت و همكاري اروپا، ارمنستان و آذربايجان در مه 

  .است  سال تداوم داشته13يافتند كه تا كنون اين توافق پس از حدود 
ارمنستان بخاط موقعيت جغرافيايي و سياسي خودش به نوعي در منطقه كشوري دور افتاده 

مي ارمنستان تركيب يك دستي دارد و تقريباً اقليت غير محسوب مي شود، اگر چه به لحاظ قو
اما محاصره اقتصادي و موقعيت نامناسب . ارمني قابل توجهي در اين كشور زندگي نمي كند

ساختار . جغرافيايي آن را درگير ركود اقتصادي، مهاجرت و فقر فراگير و مزمن كرده است
ي قديمي و فاقد توان رقابت، نيازمند اقتصادي به ارث رسيده از شوروي سابق با تكنولوژ

بازسازي اساسي و به كارگيري تكنولوژي و مديريت جديد مي باشد كه در مجموعه 
  . شود المنافع به ندرت يافت ميهاي مستقل مشتركجمهوري

هاي خارجي رشد گذاريخيز كه بخاطر جذب سرمايههاي نفتبرخالف جمهوري
 رشد اقتصادي در كشوري ،كنندها دو رقمي را تجربه مياقتصادي باال و حتي در بعضي سال

هاي اخير باال بوده است ولي در آمد سرانه به شدت مانند ارمنستان اگر چه در بعضي سال
مندي اكثريت جمعيت زيرخط فقر را از اين رشد اقتصادي سلب كرده پايين هنوز امكان بهره

  .است
ضويت در نهادهاي اروپايي مانند شوراي در پي عتا حد امكان گرجستان و آذربايجان 

پارلماني ناتو، شوراي اروپا، طرح مشاركت براي صلح ناتو، سازمان امنيت و همكاري اروپا و 
حتي خود ناتو هستند و به ويژه مقامات امنيتي ناتو و كشورهاي اروپايي و امريكا به طور مكرر از 

   وجهي كمك مالي در اختيار اين كشورها قرار كنند و هر ساله مبالغ قابل ت اين كشورها ديدن مي
هاي نظامي ناتو هماهنگ ددهند تا ساختار نيروهاي نظامي اين دو كشور به تدريج با استاندارمي

 نهادهاي اروپايي درآمده  ازاي اما ارمنستان هر چند مانند دو كشور مذكور به عضويت پاره. گردد
هاي  كه با روسيه دارد نتوانسته است به همكارياست معهذا به خاطر تعهدات و نوع روابطي

براي مثال گرجستان و آذربايجان در جنگ اعالم شده . گسترده با اروپا و امريكا اقدام نمايد
امريكا عليه تروريزم تحت حمايت و فرماندهي امريكا سربازان خود را به كوزوو، افغانستان و 

  .ست به چنين اقدامي نزده استكه ارمنستان د اند در حالي عراق اعزام كرده
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هاي نظامي در سرزمين  ساله دوستي با روسيه منعقد كرده و پايگاه25ارمنستان پيمان 
زيرا در مقابل فشارهاي تركيه و آذربايجان خود را . ارمنستان در اختيار روسيه قرار داده است

اطر كمبود منابع ارزي و وضعيت اقتصادي ارمنستان نيز به خ. بيند مجبور به اتكا به روسيه مي
. گردد قلت صادرات و وجود كسري در تراز تجاري ساالنه، هر سال بدتر از سال پيش مي

هاي ناشي از واردات گاز از روسيه سهام تعدادي از كارخانجات دولتي ارمنستان در مقابل بدهي
آمدهاي ارزي با افزايش در. را به روسيه واگذار كرده است و اين روند همچنان ادامه دارد

 و 2005برداري از خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيحان در پايان سال  آذربايجان كه ناشي از آغاز بهره
افزايش شديد قيمت نفت، و از سوي ديگر آغاز به كار خط لوله گازي باكو ـ تفليس ـ ارض روم 

ن براي ارمنستان مشكالت  مسابقه تسليحاتي ارمنستان با آذربايجا،باشد  ميالدي مي2007در پايان سال 
باغ و منازعات آبخازيا  وفصل منازعه قرهاي را ايجاد خواهد كرد و عدم حل اقتصادي و امنيتي گسترده

  .نمايد  ارمنستان ترسيم ميدراي از توسعه اقتصادي  و اوستياي جنوبي چشم انداز تيره
  

  اي در قفقاز ب ـ  سياست خارجي قدرت هاي منطقه
باشند  اي همسايه بالفصل قفقاز مي عنوان قدرت هاي منطقهوسيه و تركيه بهسه كشور ايران، ر

و هر كدام به نوبه خود داراي عالئق تاريخي، سياسي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي در اين منطقه 
هستند در طول سه و چهار قرن اخير منطقه قفقاز بين سه كشور مذكور دست به دست شده 

ل قرن نوزدهم روسيه حاكميت بالمنازع خود را براين منطقه برقرار كرد و است ولي نهايتاً از اواي
هر چند اشتراكات و عالئق تاريخي . ايران و تركيه حاكميت خود را بر اين منطقه از دست دادند

. دادبين ملل ساكن در قفقاز و ايران و تركيه در زير حاكميت روس ها نيز به حيات خود ادامه مي
  .دهيمجمالي سياست خارجي اين سه كشور در قفقاز را مورد بررسي قرار مياكنون به طور ا

  
  ايران -1

الملل در ايران با استقبال   هژموني امريكا در سياست بين ظهورفروپاشي نظام دو قطبي و
شد و خطر دچار  به ويژه اينكه ايران كشوري چند قوميتي محسوب مي. چنداني مواجه نشد
هايي را در ميان مقامات ايران برانگيخته بود، به همين قومي نگرانيهاي  شدن كشور به تنش

 .اي ايران حاكم گرديد جهت در اين خصوص نوعي احتياط و دورانديشي بر سياست منطقه
  )11، ص 1375هرزيك، (

با اين حال به دنبال فروپاشي شوروي و اعالم استقالل جمهوري هاي شوروي سابق، ايران 
ترين مسائلي كه ايران در قفقاز درگير از مهم. ها اقدام كرد اين جمهوريبه گسترش روابط با
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توان به منازعه  فصل آنها قدم برداشته است ميواش و حل  ملي آنها بوده و در راستاي منافع
  .اشاره كرد... هاي سياسي ـ اقتصادي و  حقوقي درياي خزر، همكاري باغ، رژيم قره

م بيطرفي كرد و سعي كرد روابط متوازني با ارمنستان و باغ اعالايران در جنگ قره
 چندين مورد تالش ايران براي ميانجيگري منجر به آتش بس چند روزه .آذربايجان برقرار كند

گرديد، اما كشورهايي مانند روسيه كه خواهان نقش آفريني ايران در منطقه نبودند، با اعمال 
  .بس را شكستندنفوذ بر ارامنه آتش

ع تعيين رژيم حقوقي درياي خزر از ديگر مسائلي بود كه با توجه به افزايش تعداد موضو
ايران و روسيه . كشورهاي ساحلي از دو به پنج، بعد از فروپاشي شوروي ايران درگير آن شد

 ميان ايران و شوروي، بر رژيم حقوقي 1940 و 1921استناد به قراردادهاي   با1998تا سال 
 موضع خود را تغيير دادند و براساس خط 1998اما روس ها از سال . ندكرد مشاع تاكيد مي

مياني به تقسيم بستر درياي خزر روي آوردند و با قزاقستان و آذربايجان درخصوص تقسيم 
به دنبال اين تحوالت ايران .  به توافق رسيدند1382بخش مركزي و شمالي دريا در خرداد ماه 

ج كشور ساحلي ايران آماده تقسيم درياست، با اين شرط كه اعالم كرد كه در صورت توافق پن
   (Tehran Times, 2001, P1).  درصد نباشد20سهم ايران حداقل كمتر از 

از جمله اين . در زمينه عالئق اقتصادي، ايران در چند حوزه مهم و عمده فعال بوده است
حوزه درياي خزر به ها و موضوعات، مسئله انتقال نفت و گاز توليدي در منطقه  حوزه

ونقل كه ايران كريدورهاي حملو بازارهاي جهاني از طريق خط لوله نكا ـ ساري ـ شهرري، 
مبادله انرژي با قفقاز و . اند روسيه و هند در اين راستا كريدور شمال ـ جنوب را  تأسيس كرده

يق با روسيه، افزايش آذربايجان و از آن طر  اتصال خطوط انرژي ايران با ارمنستان و به ويژه با
حجم تجارت و ارائه خدمات فني و مهندسي به كشورهاي منطقه از مهم ترين عالئق اقتصادي 

  .باشد ايران مي
 اصالحات اقتصادي براي هماهنگي با استانداردهاي اقتصاد بازار، و كندي و ضعف روند

ين موانع حضور و نفوذ هاي سياسي ـ امنيتي ايران با آمريكا و اتحاديه اروپا از مهم ترتنش
  .ايران در منطقه قفقاز به شمار مي رود

  

  روسيه -2

ترين و قوي ترين كشور بازمانده شوروي و در حقيقت ميراث دار اصلي آن  روسيه اصلي
الملل  ها بعد از فروپاشي شوروي سعي نمودند تا جايگاه شوروي را در نظام بينروس. است

     يل متعدد و از جمله مشكالت ساختاري اقتصادي و اما به دال. دنبراي خود حفظ نماي
اين كشور ... هاي صنعتي آن و ماندگي تكنولوژيك صنايع نفت و گاز و ساير بخشعقب

به همين . هاي فني و اقتصادي و وجود فضاي دوستانه و همكاري با غرب بودنيازمند كمك
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وي در صحنه سياست رغم تالش براي برخورداري از موقعيت شورها عليجهت روس
  .الملل، گام به گام در مقابل غرب، به ويژه در حوزه درياي خزر عقب نشستند بين

گذاري شركت هاي نفتي درخصوص منابع نفت و گاز درياي خزر، براي جلوگيري از سرمايه
بزرگ امريكايي و اروپايي مسئله مشاع بودن و نامشخص بودن رژيم حقوقي درياي خزر را پيش 

را براي ... هاي نفتي امريكايي و اروپايي و ها و شركت، اما چون جديت دولتكشيدند
هاي نفت و گاز درياي خزر مشاهده كردند به سرعت تغيير موضع داده و  گذاري در حوزه سرمايه

  .ها گرديدند خود تبديل به يكي از سهامداران اين پروژه
ها به شدت با  رسيده است، روسسپس در مسئله گسترش ناتو به شرق كه اكنون به قفقاز

 تهاي مستقل شده از شوروي در ناتو مخالفحضور كشورهاي بلوك شرق سابق و جمهوري
ها با با اين حال روس. آوردند را تهديدي بر عليه امنيت ملي روسيه به شمار مي كردند و آنمي

و اتحاديه اروپا هاي سياسي، اقتصادي و تكنولوژيكي خود در رقابت با آمريكا پذيرش ضعف
آرام حضور كشورهاي اروپاي شرقي و بالتيك در ناتو و اتحاديه اروپا را پذيرفتند و اكنون آرام

حضور رسمي و آشكار آمريكا و ناتو در افغانستان و در اكثر كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي 
  (Trenin, 2004, P61) .اند ناخشنودي پذيرفته را علي رغم

شان شاهد احداث خطوط  ميل رغمها عليو خطوط لوله نفت و گاز، روسدر زمينه انرژي 
گذاري  حتي در زمينه سرمايه. لوله نفت و گاز از درياي خزر به سوي بازارهاي غرب بودند

هاي خاطر ضعفه ها با قفقاز داشتند، بمناسبات گسترده اقتصادي كه روس رغمخارجي علي
نطقه قفقاز را به رقباي امريكايي و اروپايي واگذار اقتصادي و تكنولوژيك صحنه اقتصاد م

 سپتامبر به همراه چين و كشورهاي 11البته روسيه بعد از .  (Ultanbaev, 2005, P35).كنند مي
 در منطقه آسياي آسياي مركزي براي جلوگيري از نفوذ بيش از پيش آمريكا و اتحاديه اروپا

عنوان عضو ه را تشكيل داده است كه ايران نيز ب» هايسازمان همكاري شانگ «مركزي و قفقاز
هاي بتواند مانعي براي اينكه سازمان همكاري شانگ. ناظر در اين سازمان پذيرفته شده است

 ايجاد كند محل ترديد  در منطقهنفوذ وحضور قدرتهاي فرا منطقه اي آمريكا و اتحاديه اروپا
ه يران و تركيه نيز در منطقه حساسيت باز سوي ديگر روسيه در مقابل حضور و نفوذ ا. است

  .  منطقه است اينخرج مي دهد و مخالف تقويت حضور آنها در
  
  تركيه -3

هاي آسياي تركيه از اولين كشورهايي بود كه بعد از فروپاشي شوروي سابق، جمهوري
 از ...مركزي و قفقاز را به رسميت شناخت و با توجه به اشتراكات تاريخي، فرهنگي، زباني و 
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تشكيل پنج كشور جديد ترك زبان بسيار خشنود گرديد و اين اشتراكات را عاملي در افزايش 
  .دانست اهميت و وزنه سياسي ـ اقتصادي تركيه در منطقه و جهان مي

، در اجالس سران كشورهاي ترك زبان در بيشكك قرقيزستان، 1995 اگوست 29در «
 داد كه چرا تركيه به شدت عالقمند است كه سليمان دميرل رئيس جمهور وقت تركيه، توضيح

از نظر او، اين . هاي نفت و گاز آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان از خاك تركيه عبور كند لوله
سياست صرفاً متضمن منافع اقتصادي تركيه نيست، بلكه آنكارا  عالقمند است وابستگي 

او اضافه كرد كه منافع .  دهدسياسي و اقتصادي كشورهاي حاشيه خزر را به روسيه كاهش
. استراتژيك سياسي و اقتصادي آنها در اين است كه از وابستگي به روسيه رهايي پيدا كنند
. رهيافت تركيه درخصوص خطوط لوله نفت و گاز بايستي در اين چارچوب ارزيابي شود

ه شدت با همچنين دميرل اظهار عقيده كرد كه سياست تركيه با توجه به مسائل درياي خزر ب
رقابت در دوره بعد از فروپاشي شوروي، بين تركيه، روسيه و ايران در كشورهاي تازه استقالل 

  (Bolukbasi,1998, P10).»يافته پيرامون درياي خزر مرتبط است

 زمينه مسير خطوط لوله نفت و گاز و كريدور حمل و نقل شرق ـ غرب خود را تركيه در
به عنوان كريدور حمل و نقل و انرژي منطقه مطرح كرده است و هماهنگي منافع تركيه در 

هاي مختلف با امريكا و اتحاديه اروپا باعث دسترسي تركيه به اهداف سياست  حوزه
  .از گرديده استاش با هزينه كمتر در منطقه قفق خارجي

اش با  باغ از آذربايجان حمايت كرده است و اختالفات تاريخي همچنين تركيه در منازعه قره
اما  .ارمنستان باعث شده است تركيه از برقراري مناسبات ديپلماتيك با ارمنستان امتناع كند

 و اقتصادي ي، فرهنگهاي سياسي ـ امنيتي روابط تركيه با آذربايجان و گرجستان در همه زمينه
زيرا اين كشورها خواهان . است بعد از استقالل اين كشورها هميشه در حال گسترش بوده

باشند و اين فرصت خوبي براي حضور و نفوذ تركيه   و نفوذ روسيه در منطقه ميكاهش حضور
  .در قفقاز فراهم كرده است

  

  ـ اقتصادي در قفقاز  هژمون نظام بين المللي و تحوالت سياسيج ـ

فروپاشي شوروي و استقالل جمهوري هاي تشكيل دهنده آن يكي از موفقيت هاي اصلي  
بعد از جنگ جهاني دوم رقابت .  بود1990سياست خارجي آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم و در دهة 

و كشمكش بين دو بلوك سوسياليستي و كاپيتاليستي به رهبري شوروي و امريكا در گرفت و نظام 
 و تناقض در فرآيند منسجمفقدان هويت ملي اسي شوروي به داليل مختلف از جمله ـ سي اقتصادي

ماندگي ناكارآمدي اقتصاد سوسياليستي در برانگيختن انگيزه فعاليت اقتصادي، عقب ،هويت سازي
پذيري مقامات عاليه، گرايانه، فقدان پاسخگويي و مسئوليتتكنولوژيك نسبت به غرب، نظام اقتدار
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... اي از بودجه كشور براي امور نظامي و عمده بخش رجي بيش از توان كشور، صرفتعهدات خا
هاي سوسياليستي در جهان يكي  داري شد و نظامحكومتيتاً باعث شكست الگوي سوسياليستي نها
اثر معضالت عظيم اقتصادي ـ سياسي به الك خود  روسيه بر. از ديگري در جهان فروپاشيدند بعد

   و اتحاديه اروپا با فراغ بال به حضور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي در رفت و آمريكا 
گانه قفقاز هاي سهجمهوري. يافته و به ويژه در آسياي مركزي و قفقاز پرداختندهاي استقاللجمهوري

ها كه وضعيت سياسي ـ اقتصادي را عالوه بر درگيري هاي قومي در داخل و منازعات بين جمهوري
داد، داراي اقتصادي با مالكيت دولتي و زيربناهاي فرسوده بودند و  ي وخامت بيشتر سوق ميبه سو

بنابراين نيازمند كمك هاي فني و اقتصادي . كردند اكثريت جمعيت آنها در زير خط فقر زندگي مي
  .امريكا و اتحاديه اروپا بودند

المللي   را بر مناسبات بينبوش پدر بعد از فروپاشي شوروي اعالم كرد كه نظم نوين جهاني
پايان «فرانسيس فوكوياما نويسنده ژاپني االصل امريكايي نيز با ارائه نظريه . كرد حاكم خواهد

باشد و كه معتقد بود نظام ليبرال دمكراسي پايان تطور و تكامل ايدئولوژيك بشر مي» تاريخ
بود سعي كرد برتري و ليبرال دمكراسي شكل نهايي نظام سياسي و اقتصادي جوامع خواهد 

 بر جهان را توجيه تئوريك نموده و زمينه نظري سلطه آمريكا  غربيسلطه نظام ليبرال دمكراسي
هاي  طور كلي مولفهبه.   سياسي ـ اقتصادي بين المللي را فراهم آورد فرهنگي وبر مناسبات

 و ، آمريكا فرهنگي ودر زمينه سياسي. اصلي اين نظم نوين جهاني را مي توان اينگونه برشمرد
د كه ليبرال ندمكراتيك را وادار كنر تمام كشورهاي غيزعم خود بهند سعي نموداتحاديه اروپا

در بعد . هاي مدني است بپذيرند كه مبتني بر نظام چند جزيي و آزادي غربي رادمكراسي
صادي معرفي كرده و اقتصادي، اقتصاد بازار و نظام اقتصاد آزاد رقابتي را به عنوان الگوي برتر اقت

 اصالحات اقتصادي مورد نظر صندوق تا دند به كشورهايي وام و اعتبار اختصاص دهنكن سعي مي
  )2، ص1378لفت ويچ، (.بين المللي پول، بانك جهاني، بانك بازسازي و توسعه اروپا را بپذيرند

 حمايت و  ناتو به عنوان بازوي نظامي امريكا و اتحاديه اروپا وظيفهي امنيتحوزهدر 
در زمينه مواد خام و انرژي، آمريكا و . حفاظت از منافع هژمون نظام بين المللي را به عهده دارد

اتحاديه اروپا خواهان حفظ و تامين امنيت عرضه مداوم موادخام و انرژي به جهان صنعتي 
ه تهديد باشند، و هرگونه تهديد امنيت عرضه مواد خام و انرژي به جهان صنعتي را به منزل مي

رو آن روبهبا العمل شديد المللي تلقي مي كنند كه با عكسمنافع جهاني هژمون نظام بين
   .(Omidvarnia, 2004, P275) د شدنخواه

المللي پول، بانك جهاني، بانك اروپايي بازسازي و توسعه، سازمان تجارت صندوق بين
ديريت كالن اقتصاد بازار بين ابزارهاي م....  كشور صنعتي و 8هاي منظم   اجالس،جهاني

ها و  المللي ارزش ها، هنجارها، نرمهژمون در تمامي حوزه هاي مناسبات بين. المللي هستند
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قواعدي را شكل داده است كه منافع بازيگران در راستاي عمل به آنها تالقي، مديريت و تامين 
ملي خود شكل مي دهد و در المللي را در راستاي منافع  هاي بينالبته هژمون رژيم. مي شود

به ها با منافع ملي هژمون سازگار نباشد يا در تناقض قرار گيرد آنها را صورتي كه اين رژيم
  .كند تفسير و در صورت لزوم آنها را نقض مينحوي 

كاران آمريكا اين فرصت را ايجادكرد كه با استفاده از  سپتامبر براي نو محافظه11حادثه 
المللي مورد  هاي بين با آمريكا، و در راستاي پيش برد و تحكيم رژيمفضاي همدردي جهاني

نظر آمريكا در نظام بين المللي، اهداف جهاني بلند پروازانه خود را به پيش برند كه يكي از 
خيز و داراي منافع حياتي و آنها گسترش حوزه عمل ناتو و ارتش آمريكا در مناطق بحران

  .ريكا از جمله در قفقاز، آسياي مركزي و افغانستان بوداستراتژيك در جهان براي آم
 سپتامبر و در خالل عمليات نظامي در افغانستان، آمريكا به بهانه جنگ 11بعد از واقعه «

جهاني عليه تروريسم در آسياي مركزي و قفقاز حضور نظامي خود را تقويت كرد و با انعقاد 
هاي اقتصادي و فني خود را به اين كشورها ، كمكهاي منطقهچندين موافقتنامه نظامي با دولت

  . گسترش داد و عمالً در روندهاي امنيتي و نظامي درگير شد
اي در  كنندهكشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به دليل همجواري با افغانستان نقش تعيين«

 رسال ترين مسير براي اموفقيت عمليات نظامي آمريكا در افغانستان ايفا كردند و به مهم
هاي نظامي، بشردوستانه و كسب اطالعات نظامي از اوضاع نظامي اين كشور تبديل كمك
  . شدند
دولت آمريكا چند موافقتنامه نظامي كوتاه مدت با كشورهاي قرقيزستان، ازبكستان، «

ي ها و تجهيزات نظامتاجيكستان و قزاقستان براي استقرار نظاميان اين كشور و يا استفاده از پايگاه
آباد در   سرباز امريكايي در پايگاهي در خان1500طبق اين توافق ها حدود . آنها منعقد كرد
 نفر در پايگاه هوايي ماناس در 3000ها نفر در پايگاهي در كوالب در تاجيكستان و ازبكستان، ده

 آمريكا همچنين ابراز تمايل كرد تا در شهر ترمذ ازبكستان كه در. قرقيزستان مستقر شدند
هاي نظامي مجاورت آمودريا قرار دارد، حضور يابد، مكاني كه مهم ترين نقش را در ارسال كمك

اين كشور همچنين . به نيروهاي اتحاد جماهير شوروي در زمان اشغال افغانستان برعهده داشت
نفر از متخصصان نظامي خود را به همراه ادوات الزم جهت تجهيز و آموزش ارتش  200حدود 

هاي مستقر در دره باشند، به بهانه مبارزه با تروريست  نفر قابل افزايش مي2000 كه به گرجستان
 )90 ص ،1381وحيدي،(» .پانكيسي در منطقه قفقاز به تفليس اعزام كرده است

دهنده سلطه و غلبه هژمون بر تحوالت عمده در قفقاز كه نشانرا اكنون شش شاخص 
  .دهيمه قرار مياست به صورت خيلي اجمالي مورد اشار
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  ـ گسترش ناتو به شرق و برنامه مشاركت براي صلح1

بعد از فروپاشي بلوك شرق و اتحاد جماهير شوروي، ناتو حوزه فعاليت خود را به سوي شرق 
 اين روند گسترش ناتو با .گسترش داد و كشورهاي عضو پيمان  ورشو سابق به ناتو پيوستند

  .راه بودمخالفت و ناخشنودي شديد روسيه هم
   به منظور تقويت1994ناتو در سال » برنامه مشاركت براي صلح«در همين راستا  

يافته از شوروي، به عالوه تمام اعضاي هاي سياسي و نظامي ناتو و كشورهاي استقاللهمكاري
اگر چه ناتو و . عالقمند سازمان امنيت و همكاري اروپا در بروكسل مورد توافق قرار گرفت

اند، ولي عضويت در مشاركت  تحده هيچ تضمين امنيتي را به اين كشورها ارائه ندادهاياالت م
ويژه گرجستان و آذربايجان بوده براي صلح ايجادكننده روابط نظامي با كشورهاي منطقه، به

با . اند كه به روسيه نشان دهند آنها فاقد حمايت نيستند است و اين كشورها در پي آن بوده
هاي روسيه در جهت مداخله در امور داخلي ، دولت هاي منطقه در برابر تالشتقويت اين امر
  .كرده اندشان مقاومت 

 2005در يكي از آخرين تحوالت صورت گرفته در مناسبات ناتو و قفقاز در اوايل فوريه 
 معاون سياسي و امنيتي دبير كل ناتو از اعالم آمادگي ناتو براي حضور بيشتر در قفقاز خبر داده

وي همچنين از آمادگي اين سازمان براي تامين امنيت خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيحان . است
  )6ص ، 1383دنياي اقتصاد،  (.اغ خبر دادب و مشاركت در حل منازعه قره

با مالحظه فعاليت ها و اظهار نظرات مقامات ناتو و ارتش امريكا در قفقاز و هماهنگي اين 
توان  ياسي ـ اقتصادي در منطقه در راستاي منافع هژمون ميتحوالت امنيتي با تحوالت س

  .همسويي بين اين تحوالت و منافع هژمون را دريافت
  
  )تراسيكا(ـ كريدور حمل و نقل شرق ـ غرب 2

يا داالن ترابري  (TRACECA) اين مسير ترانزيتي اروپا ـ قفقاز ـ آسياي مركزي به عنوان تراسيكا
اين برنامه را سازمان كمك هاي . المللي اتحاديه اروپاست زي، برنامه بيناروپا ـ قفقاز ـ آسياي مرك

  )7، ص 1382امير احمديان ، (. كند  ميا اجر(TACIS)فني كشورهاي مشترك المنافع 
  
  ـ قراردادهاي نفت و گاز شركت هاي غربي با كشورهاي حوزه درياي خزر3

بيني   امنيت انرژي براي آينده قابل پيشالمللي در پي تامين مريكا به عنوان هژمون نظام بينآ
هاي موجود در منطقه نفت خيز خاورميانه، امريكا در پي تنوع بخشي با توجه به بحران. است

به اين ترتيب ذخاير غني نفت و گاز در . به مناطق و مراكز عرضه انرژي به جهان صنعتي است
   (Freedman, 2004, P 143).ده استحوزه درياي خزر با سياست امنيت انرژي امريكا پيوند خور



  

 115 اقتصادي در قفقاز                                                  –المللي و تحوالت سياسي  رژيم هاي بين

  ـ ديپلماسي خطوط لوله نفت و گاز4

گونه كه درفوق اشاره شد نياز فزاينده امريكا و اتحاديه اروپا به نفت و گاز حوزه همان
هاي كالن براي اكتشاف و استخراج نفت و گاز حوزه  گذاري درياي خزر آنان را به سرمايه

خط لوله نفت خزر از قزاقستان به سوي درياي سياه را   هاغربي. درياي خزر كشانده است
 به 2005 سال در نيمه دومـ تفليس ـ جيحان  خط لوله نفتي باكو. اند برداري قرارداده مورد بهره

برداري   به بهره2007برداري رسيد و خط لوله گاز باكو ـ تفليس ـ ارض روم نيز در سال  بهره
هاي انجام شده انتقال ريزي برنامه و اروپايي براساسهدف شركت هاي نفتي امريكايي . رسيد

 2015 تا 2010هاي روزانه سه تا چهار ميليون بشكه نفت به بازارهاي غربي در افق سال
   (Zubkov, 2005, P5) باشد مي

  

  ـ درخواست امريكا و اتحاديه اروپا براي انجام اصالحات سياسي ـ اقتصادي 5
 اصالحات سياسي ـ اقتصادي گورباچف تحت عنوان تري بهدر حقيت اگر نگاه عميق

 اصالحات گورباچف حركتي به سوي پذيرش الگوهاي. گالسنوست و پروسترويكا بيندازيم
گورباچف با بكار .  سياسي ـ اقتصادي غربي در امپراتوري سوسياليستي شرق بودفرهنگي و

هاي  در حقيقت رژيم...  و بردن اصطالحاتي همانند اقتصاد بازار سوسياليستي، آزادي احزاب،
كرد تا بتواند اقتصاد شوروي را بازسازي كرده و با كاستن از  المللي غربي را تقليد مي بين

 لكن. هاي نظامي رقابت با غرب سروساماني به اوضاع سياسي ـ اقتصادي شوروي بدهد هزينه
در ميان فقدان مشروعيت دولت سوسياليست روسي  ن سياسي ـ اقتصادي وفروپاشي اركا

هاي غيرروسي بيش از آن عمق يافته بود كه بازسازي ساختار سياسي ـ اقتصادي جمهوري
  .پذير گرددشوروي امكان

فروپاشي اقتصادي و فرسودگي و تكنولوژي عقب مانده صنايع جمهوري هاي استقالل 
بي مانند يافته آنان را نيازمند كمك هاي اقتصادي و تكنولوژيك غرب ساخته بود و نهادهاي غر

در صورتي حاضر به ... المللي پول، بانك جهاني،بانك توسعه و بازسازي اروپا، و  صندوق بين
ها بودند كه آنان اصالح ساختاري و تعديل اقتصادي را جهت گذار به كمك به اين جمهوري

نظرشركت ها و دولت هاي غربي را براي  اقتصاد آزاد انجام دهند و مقررات و اصول مورد
   .(Nassiri, 2005, P228) فعاليت آنان در اقتصادشان فراهم نمايند  د شدن زمينهمساع

فشارهاي كشورهاي غربي براي تسريع در انجام اصالحات سياسي ـ اقتصادي در اين 
هاي  زيرا هماهنگ شدن اين كشورها با اصول و قواعد رژيم. كشورها به طور مداوم ادامه دارد

 كشورهاي غربي به ويژه  درازمدتده منافع كالن سياسي ـ اقتصاديالمللي جاري تامين كنن بين
  .اند خواهد بود گذاري كردهصاحبان سرمايه و تكنولوژي غربي كه در اين كشورها سرمايه
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  ـ روي كارآمدن ساكاشويلي در گرجستان6

در بين جمهوري هاي قفقاز و آسياي مركزي، گرجستان تنها كشوري است كه به درياهاي آزاد 
توانند از طريق اين كشور بدون نياز به استفاده از خاك روسيه با  راه دارد و بقيه جمهوري ها نيز مي

از همين روست كه امريكا و . ساير كشورهاي جهان مبادالت تجاري ـ اقتصادي خود را انجام دهند
ريدور شرق ـ اتحاديه اروپا براي كاستن از نفوذ  روسيه بر جمهوري هاي قفقاز و آسياي مركزي، ك

غرب را براي نقل و انتقال كاال و مسافر و خطوط لوله نفت و گاز را براي انتقال ذخاير انرژي اين 
شود و محل خروجي و  اند كه گرجستان در اين راستا كشوري كليدي محسوب مي منطقه اجرا كرده

وس ها خواهان بنابراين گرجستان كشوري است كه هم ر. ورودي اين نقل و انتقاالت خواهد بود
تداوم حفظ نفوذ خود در آن هستند و هم آمريكا و اتحاديه اروپا خواهان نفوذ در آن و حفظ 

  .  (Nichol,2005, P1)استقالل گرجستان در مقابل روسيه هستند
، روسيه در راستاي 1999در اجالس سازمان امنيت و همكاري اروپا در استانبول در سال 

هاي نظامي خود را ات متعارف در اروپا متعهد شد نيروها و پايگاهپيمان كاهش نيروها و تسليح
ها در عمل حاضر به اجراي مفاد اين پيمان نبودند و اين اما روس. از گرجستان تخليه نمايد

 امريكا و اتحاديه اروپا مسئله به يكي از موارد مورد اختالف در مناسبات روسيه با گرجستان،
 رسماً از پيمان مذكور خارج شد زيرا سياست ايجاد 2007 دسامبر شده بود و اخيراً درتبديل 

 از سوي آمريكا را تهديدي بر عليه  و جمهوري چكسپر دفاع موشكي آمريكا در لهستان
 .امنيت ملي روسيه به حساب مي آورد

الخره تحت فشارهاي امريكا و اتحاديه اروپا و پس از چندين سال مذاكره بين روسيه و اب
درخصوص دو پايگاه نيروهاي روسي در گرجستان، دولت روسيه به سازش با گرجستان 

 باقي مانده نيروهاي روسي خاك گرجستان را 2008گرجستان تن در داد كه حداكثر تا پايان سال 
هاي مورد استفاده ارتش روسيه در البته تخليه نيروها و تجهيزات نظامي و پايگاه .ترك نمايند

 سال حضور نظامي اش در 200انجام شد و روسيه به بيش از  2007 سال گرجستان قبل از پايان
گرجستان و آذربايجان تحت فشارهاي غرب پايان داد و اكنون فقط در ارمنستان در منطقه قفقاز 

ن ترپتروسيان رئيس جمهور  نيز با ظهور دوباره لئوالبته در ارمنستان. داراي پايگاه نظامي است
، رقابت ميان طرفداران 2008ور در انتخابات رياست جمهوري سال سابق ارمنستان براي حض

گرايش روسي و طرفداران گرايش غربي در سياست داخلي و خارجي ارمنستان وارد مرحله 
جديدي شده است و غرب براي دور كردن ارمنستان از روسيه نيز منتظر تحوالت داخلي 

ستان توان دور شدن از روسيه و يا برقراري اگرچه بدون حل بحران قره باغ، ارمن. ارمنستان است
  .توازني ميان روسيه و غرب را دشوار خواهد يافت
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   نقد و نظريه د ـ
اصالحات سياسي ـ اقتصادي گورباچف تحت عنوان گالسنوست و پروستريكا و نهايتاً 
پايان جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق در اصل حركتي در راستاي پذيرش ارزش ها، قواعد، 

تاكيد . المللي به رهبري امريكا و اتحاديه اروپا بود ول و هنجارهاي غربي هژمون نظام بيناص
هايي مانند سوسياليسم در شكل انساني، اقتصاد بازار، حقوق بشر، ها و ارزش بر برنامه

همگي نشانه برتري و نفوذ عملي ارزش ها، قواعد، اصول و ... دمكراسي و نظام چند حزبي و 
  .ربي در سرزمين رقيب ايدئولوژيك آن يعني بلوك شرق بودهنجارهاي غ

بالفاصله بعد از فروپاشي بلوك شرق و اتحاد جماهير شوروي نفوذ و حضور امريكا و 
اين روند بعد از واقعه . اتحاديه اروپا در منطقه قفقاز و حوزه درياي خزر آغاز و گسترش يافت

ر نظامي و برگزاري مانورهاي مختلف در حضو.  سپتامبر در منطقه تشديد نيز شده است11
هاي قفقاز و به اجرا منطقه قفقاز و درياي خزر از سوي ناتو و ارتش امريكا با جمهوري

درآمدن خطوط لوله نفت و گاز باكو ـ تفليس ـ جيحان و باكو ـ تفليس ـ ارض روم و فشار 
 قفقاز در راستاي هماهنگ امريكا و اتحاديه اروپا براي انجام اصالحات سياسي و اقتصادي در

باشد كه اقتصاد بازار و نظام ليبرال  المللي مورد نظر هژمون مي هاي بين شدن آنها با رژيم
. باشد المللي مورد نظر هژمون مي هاي بين ترين رژيمترين و مهم  از جمله عمده غربيدمكراسي

راين در راستاي  در اوك2004 در گرجستان و تحوالت دسامبر 2003تحوالت دسامبر سال 
اين تحوالت با . اين مدعاست و شاهدي بر) دمكراسي ليبرال(هاي مورد نظر  استقرار رژيم

هاي شوروي نيز در فرايند زماني مناسب با توجه به قرائن و شواهد تغييراتي در ديگر جمهوري
 ارايمنطقه قفقاز و آسياي مركزي د اگر چه فرهنگ استبدادي در روسيه و . خواهد شدتشويق
  .هاي عميق فرهنگي و تاريخي استريشه

بخشي از نيروهاي اجتماعي و سياسي و بوروكراسي باقيمانده از نظام كمونيستي در اين 
گيري  سازي و شكلخصوصي رغمعلي. كشورها منافعي در تضاد با نظام دمكراسي ليبرال دارند

هاي  پايبندي ظاهري به ارزشهاي مدني، صنفي و ظاهري نهادهاي مدني مانند احزاب، اتحاديه
ها، در عمل به هيأت حاكمه جديد در اين جمهوري... دمكراتيك مانند انتخابات، حقوق بشر و 

اند و به مانعي در راه حركت اين كشورها به  اليگارشهاي سياسي ـ اقتصادي جديد تبديل شده
هاي مدني،  احترام به آزاديسوي اقتصاد آزاد و بازار رقابتي و نظام ليبرال دمكراسي همراه با 

هاي ارتباطي و كانال هاي متنوع اطالع رساني اما تكنولوژي. اند فردي و اجتماعي تبديل شده
المللي سياسي ـ  هاي حاكمه به تعامل با نهادهاي بين براي مخالفان، و از سوي ديگر نياز هيأت

    باشند اين دولت ها را  ميالمللي  امنيتي و اقتصادي كه اكثراً تحت سلطه هژمون نظام بين
  .ميل شان، به سوي اصالحات سياسي ـ اقتصادي سوق مي دهد رغمعلي
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     هـاي قابـل تـوجهي نيـز     اشـتراكات زيـاد داراي تفـاوت    البته هر سه كشور قفقاز علي رغم    
در گرجستان بر اثر گسترش نارضايتي عمومي و حمايت غرب از ساكاشـويلي رهبـر        . باشندمي

 طلب بر سر كار آمده است كه در پي خارج كـردن نيروهـاي روسـيه از                 دولتي اصالح  مخالفان،
ـ اقتصادي    هاي اقتصادي و تكنولوژيك غرب در راستاي توسعه سياسي        گرجستان وجلب كمك  

آن مـشهود   ولي معضل كمبود منابع زيرزميني ارزآور ماننـد نفـت و گـاز در   . باشدآن ميليبرال  
  . است

 دولتي بر سركار است كه موازين دمكراتيـك در بـه قـدرت رسـيدن آن                  در ارمنستان هنوز  
نهادهاي اروپايي مانند سازمان امنيت و همكاري اروپـا هميـشه از نحـوه               رعايت نشده است و   

از سوي ديگر بواسـطه بحـران قـره بـاغ ارمنـستان در              . اندبرگزاري انتخابات در آن انتقاد كرده     
منابع طبيعـي وانـساني ارمنـستان       . يه و آذربايجان قرار دارد     ترك  و اقتصادي  محاصره  جغرافيايي  

نسبت به دو جمهوري آذربايجان و گرجستان محدوديت بيشتري دارد و بدون پايان مـسالمت               
آميز بحران قره باغ وروي كار آمدن حكومتي دمكراتيك در ارمنستان حتي در افـق دراز مـدت                  

  . ار آمدي و فساد سياسي وجود نداردنيز امكان رهايي از فقرگسترده اقتصادي و ناك
 به جهت وجود منابع غني نفـت و گـاز و سـرمايه گـذاري          ه لحاظ اقتصادي و   در آذربايجان ب  

امـا طبـق    . هاي نفتي اروپايي و امريكايي رونق اقتصادي سريعي در حال وقوع است           كالن شركت 
 140بررسي در جهـان مقـام        كشور مورد    146المللي آذربايجان در بين     اعالم سازمان شفافيت بين   

آذربايجان منابع آب، خـاك و      . دست آورده است  ه  را از لحاظ گسترده بودن فساد اداري وارتشاء ب        
مـدت  جمعيت و منابع ارزآور كافي مانند نفت وگاز براي تبديل شدن به كشوري ثروتمند در ميان               

ر مراحل آغازين تكوين     مدني در اين كشور د     هجامعرا داراست اما مشكل اين كشور آن است كه          
 شـانس توسـعه     خود است و ضعف جامعه مدني و فقـدان تجربـه فرهنـگ سياسـي دمكراتيـك                

المللـي ايـن       هژمون نظام بين   تشويقمگر آنكه فشارها و     . كند  دمكراتيك را از اين كشور سلب مي      
ه دو گزينـه اصـلي بـراي مـسير توسـع     . كشور را به اجبار در مسير توسعه دمكراتيـك قـرار دهـد           

يا آذربايجان به كشوري دمكراتيك همانند نروژ با منابع نفـت           . آذربايجان قابليت تحقق بسيار دارد    
ـ علمـي     و گاز تبديل خواهد شد كه درآمدهاي ارزي آن صرف توسعه زير ساخت هاي اقتصادي              

و خواهـد شـد     ... هـاي بـرق و      هـا، نيروگـاه   ها و مراكز تحقيقاتي، ارتباطات، جـاده      مانند دانشگاه 
كشوري ثروتمند و مطابق با الگوهاي ليبرال دمكراسي غربي شكل خواهـد گرفـت، و يـا هماننـد                   

هاي نفتي خاورميانه دولتي سركوبگر ورانتير با تكيه بر درآمدهاي نفتـي بـه              بسياري از ديكتاتوري  
هـاي پوپوليـستي وتـداوم حكومـت        اتـالف منـابع كـشور در راسـتاي سياسـت           ريخت و پاش و   

بيني كردكـه شـرايطي     توان پيش البته گزينه سومي نيز مي    .  بر جامعه خواهد پرداخت    غيردمكراتيك
 قـره بـاغ ميـان       بحـران  آميـز حـل مـسالمت   . بينابين دو گزينه مذكور در باال مي تواند شكل بگيرد         
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 مدني و تسريع فرايند گذار به دمكراسي در هـر دو            هآذربايجان و ارمنستان راه را براي رشد جامع       
 عدم حل بحران قره باغ فضاي سياسي بسته و دولت رانتـي را              ،در مقابل . ار خواهدكرد كشور همو 

زاي سياست خـارجي سـوق   تقويت نموده  توجه افكار عمومي از سوي حكومت، به مسائل تنش         
  .خواهد يافت

هـاي هژمـون نظـام    در هرحال در  مسير  حركت اين سه جمهوري به سوي آينده، سياست            
المللي مورد نظرش تاثير قـاطعي برآينـده ايـن          هاي بين  رژيم تشويقن براي   الملل و تالش آ   بين

همكـاري   عضويت سه جمهوري قفقاز در شوراي اروپا، سازمان امنيت و         . منطقه خواهد داشت  
اروپا، شوراي پارلماني ناتو، طرح مشاركت براي صلح ناتو و ساير نهادهاي اروپايي و تعهدات               

ـ اقتصادي وهمچنين فشار اتحاديه اروپا وامريكـا          تاري سياسي آنها جهت انجام اصالحات ساخ    
جهت حركت به سوي روندهاي دمكراتيك در فقدان نهادهاي مدني داخلي حـامي دمكراسـي،             

خـارجي بـراي بـاز       اي از نيروهـاي اقتـدارگراي داخلـي و        تواند تالش پاره    عاملي است كه مي   
  .ها را با شكست مواجه نمايداين جمهورياقتداگرا به  گرداندن فضاي سياسي كامالً بسته و

هاي سياسي اي روسيه و ايران به دليل تضاد منافع با غرب و نظام هاي منطقهدر ميان قدرت
كه همگون با ارزش هاي غربي نيستند تحت فشار غرب قرار دارند و غرب گام به گام سعي 

ردن روسيه به تخليه مجبور ك. در محدود كردن حوزه عمل اين دو كشور در قفقاز دارد
اش در گرجستان و ممانعت از حضور ايران در فعاليت هاي بخش انرژي و  پايگاههاي نظامي

هاي اعمال شده بر اين دو كشور از جمله محدوديت.... كريدور حمل و نقل شرق ـ غرب و 
عمال فشار تري با غرب در منطقه و جهان دارد و بنابراين ا البته ايران تضاد منافع گسترده. است

و محدوديت بر سياست خارجي ايران در منطقه قفقاز بسيار بيشتر از روسيه است و اين مسئله 
اي موارد كالً  برد و در پاره هزينه دسترسي به اهداف سياست خارجي ايران در قفقاز را باال مي

  .داردآن را از دستيابي به هدف باز مي
 روند نزولي موقعيتش در قفقاز بعد از فروپاشـي          در بعد سياسي و امنيتي روسيه با توجه به        

شوروي، تالش كرده اسـت از طريـق دخالـت در منازعـات قـومي جمهـوري هـا و در ميـان                       
ها فقط جمهوري ارمنستان را در        جمهوري ها نفوذ خود در منطقه را حفظ كند ولي اين دخالت           

 آذربايجـان بـه سـوي     باعث گرايش بيش از پـيش گرجـستان و     وحلقه نفوذ روسيه نگه داشته      
آمريكا و اتحاديه اروپا و دعوت از ناتو براي حضور در اين منطقه و حتي درخواست عضويت                 

  .در ناتو شده است
 اقتدارگرايانـه ناشـي از سـنت هـاي قـديمي            هـاي موضوع ديگر اينكه روسيه هنوز گرايش     

 نكـرده اسـت در    امپراتوري روسيه و تعلق خاطر و نوستالژي نسبت به ابرقدرت بـودن را رهـا              
امريكا و اتحاديه اروپا به طور مكـرر از نقـض           . ـ تكنولوژيك آن را ندارد      حاليكه توان اقتصادي  



  

   1386 زمستان ، 4شمارة ، 37 دوره ،                                                           فصلنامه سياست120  

رعايت معيارهاي عدم كنند و عدم وجود و  حقوق بشر در روسيه  و به ويژه در چچن انتقاد مي           
 اروپـا نگـران     همچنين امريكا و اتحاديـه    . شوند  هاي روسيه را متذكر مي      دمكراتيك در انتخابات  

جويانه مسكو نسبت به جمهوري هاي آسياي مركزي و         طلبانه و سلطه  توسعههاي  احياء گرايش 
قفقاز هستند و يكي از داليل گسترش حضور نـاتو و ارتـش امريكـا در منطقـه وجـود چنـين                      

روسيه در صورت احترام به مـوازين غربـي ماننـد دمكراسـي،             . باشد  ي در روسيه مي   هايگرايش
خواهـد توانـست بـه اردوگـاه     ...  بازار، حقـوق بـشر، احتـرام بـه اسـتقالل كـشورها و                اقتصاد

المللـي   اي و بـين  كشورهاي صنعتي غربـي پيوسـته و از منـافع دراز مـدت آن در ابعـاد منطقـه            
اما در صورت تداوم روند اقتدارگرايي پوتين، فشارهاي امريكا و اتحاديه اروپا            . برخوردار شود 

مبـارزه  . خواهد يافت و در قفقاز نيز فشارها بر روسيه افزايش خواهد يافـت            بر روسيه افزايش    
ميان اقتدار گرايان و طرفدران دمكراسي ليبرال در روسيه تكليف نهايي روسيه را رقـم خواهـد                 

  .زد 
اش توانسته است در ترانزيت نفت و كاال و           ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي استراتژيك      

        هــاي هــا و پتانــسيلامــا ظرفيــت. نطقــه موفقيــت نــسبي بــه دســت آوردصــادرات كــاال بــه م
ايـران داراي مـشكالت اساسـي در        . ـ اقتصادي ايران مطمئناً بيش از موارد مذكور است          سياسي

بردن از    ايران براي بهره  . المللي و به ويژه با قدرت هژمونيك آن است          مناسبات خود با نظام بين    
سو ايران در راسـتاي     اقتصادي خود با دو مانع عمده رو به روست از يك          ـ    هاي سياسي پتانسيل

تقويت اقتصادي خود هنوز اصالحات عمـده اقتـصادي در راسـتاي هماهنـگ شـدن بـا نظـام                    
اقتصادي بازار و تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد را به عمل نياورده اسـت و بخـش                  

جهان ندارد و با اتالف منابع اقتـصادي باعـث          دولتي پويايي و تحرك كافي را در اقتصاد امروز          
گردد كه اين نقطه ضعف باعث فعاليت كنـد           كاهش رشد اقتصادي و ضعف در توليد ثروت مي        

  .اقتصاد ايران در منطقه حوزه درياي خزر نيز گرديده است
گرايانه خود را رو در رو      از سوي ديگر نظام سياسي ايران با پيگيري سياست خارجي آرمان          

المللي و اتحاديه اروپا قرار داده اسـت كـه اگـر واقـع بينانـه بـه ارزيـابي آن         ژمون نظام بينبا ه 
المللي جـاري در نظـام        هاي بين    عدم پذيرش رژيم   .آن زياد نيست  پرداخته شود امكان موفقيت     

شود، باعث تالش هژمون بر ايجاد فشار و محدوديت            مي تشويقالمللي كه از سوي هژمون      بين
ديپلماسـي خطـوط لولـه نفـت و گـاز و            . خارجي ايران از جملـه در قفقـاز اسـت         در سياست   

هاي فعاليت در درياي خزر كـه هژمـون سـعي در كنـار                كريدورهاي حمل و نقل و ساير حوزه      
را دارد ناشي از عدم تطابق منافع ميـان ايـران و             گذاشتن و محدودكردن ايران و روسيه در آنها       

  . پا و آمريكا از سوي ديگر استروسيه از يك سو و اتحاديه ارو
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هم دولت ايران و هم دولت روسيه در عين داشـتن منـافع مـشترك و متعـارض در حـوزه                     
درياي خزر به لحاظ ساختار سياسي ـ اقتصادي داراي اقتصاد را نتير مبتني بر درآمدهاي نفـت   

وسـعه اقتـصاد بخـش    اين منابع قابل توجه ارزي، اين دولت ها را از اجبار به ت   . باشند  و گاز مي  
گيري نهادهاي مدني براي توسعه سياسي ـ اقتـصادي    كند و شكل خصوصي تا حدودي رها مي

عبارت ديگر ايران و روسيه عالوه بر موانعي كه توسط هژمـون بـراي              ه  ب. اندازدرا به تاخير مي   
حضور آنها در منطقه قفقاز ايجاد شده است، فاقـد بخـش خـصوصي قدرتمنـد بـراي حـضور              

  .باشند ادي قدرتمند در منطقه مياقتص
تركيـه از همـاهنگي منـافع بـا         . تركيه در منطقه قفقاز شرايط متفاوتي با ايران و روسيه دارد          

و ) تراسـيكا (عـضويت در نـاتو، كريـدور شـرق ـ غـرب       . اتحاديه اروپا و امريكا سود مي برد
ارد با عبور از تركيه منافع      خطوط لوله نفت و گاز كه مورد حمايت امريكا و اتحاديه اروپا قرارد            

هماهنگي سياست خارجي تركيه با منافع      . كند  استراتژيك و درازمدت براي اين كشور تامين مي       
هاي سياست خـارجي  تركيـه را پـايين            ـ امنيتي هژمون در منطقه قفقاز هزينه        ـ اقتصادي   سياسي

تركيه بخاطر تالش بـراي     از سوي ديگر    . آوردهاي آن را افزايش مي دهد       آورده و متقابالً دست   
هـاي   اش بـا رژيـم   هاي داخلي و خـارجي عضويت در اتحاديه اروپا در پي تطبيق دادن سياست        

دولت تركيه برخالف ايـران و روسـيه فاقـد          . المللي است   المللي مورد نظر هژمون نظام بين       بين
سـعه كـشور و     باشد و لذا براي كسب منابع مـالي تو          منابع درآمدهاي ارزي نظير نفت و گاز مي       

      رفع نيازهاي مالي دولت مجبـور بـه تقويـت بخـش خـصوصي و كـسب درآمـد از آن طريـق                       
باشد و از سوي ديگر به همكاري اقتصادي ـ سياسـي بـا نهادهـاي مـورد حمايـت هژمـون        مي

المللي پول، سازمان تجارت جهاني، نـاتو، سـازمان امنيـت و              همانند بانك جهاني، صندوق بين    
ــ ــي... ا وهمكــاري اروپ ــراي توســعه   م ــك الزم ب ــالي و تكنولوژي ــابع م ــد من ــا بتوان ــردازد ت              پ

  .هاي اقتصادي، تكنوژيك، علمي، امنيتي و سياسي را تامين نمايدساختزير
المللي در ابعاد سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي در حال پيگيري منـافع               هژمون نظام بين  

در بعـد سياسـي فـشار و    . باشد المللي مورد نظر خود مي   بين هاي   رژيم تشويقخويش از طريق    
 روي كار آمـدن     وروي كار آمدن حكامي كه معتقد به دمكراسي و حقوق بشر باشند ادامه دارد               

ساكاشويلي در گرجستان و كنترل مجدد دولت مركزي گرجستان بر آجاريـا و نهايتـاً پيـروزي                 
هـاي  با توجه بـه نيازهـاي جمهـوري       . گيرد  رار مي انقالب نارنجي در اوكراين در همين راستا ق       

آنهـا  ... هـاي نظـامي، اقتـصادي، فنـي و      قفقاز به اتحاديه اروپا و امريكا جهت دريافـت كمـك          
، تجارت، دموكراسي، حقـوق  مواد خامالمللي انرژي،  هاي بينتدريج خود را با رژيممجبورند به 

اندازي مثبت براي  هاي دمكراتيك چشم دولتها در فقدانهماهنگ سازند و اين رژيم... و  بشر
  .دنباش حركت اين جوامع به سوي دموكراسي ليبرال مي
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 شروع 1994هاي قفقاز طرح مشاركت براي صلح ناتو از سال در بعد امنيتي براي جمهوري
 11وقـايع   . شده است و سال به سال ميزان مناسبات ناتو با اين كـشورها افـزايش يافتـه اسـت                  

حضور سربازان امريكـايي    . يز نقطه عطفي در افزايش حضور ناتو در منطقه بوده است          سپتامبر ن 
در گرجستان و آذربايجان و برگزاري مانورهاي ناتو در خاك ايـن كـشورها و دريـاي خـزر و                    

هاي آنـان بـه     حتي درخواست عضويت گرجستان و آذربايجان در ناتو و كمك به تجهيز ارتش            
 راستاي تامين امنيت خطوط لوله نفت و گاز و حمل و نقل كاال و               استانداردهاي ناتو همگي در   

باشد و اين حضور ناتو در منطقه به عنـوان بـازوي امنيتـي و سياسـي                   مسافر به سوي غرب مي    
  .گردد تر ميامريكا و اتحاديه اروپا هر روز پررنگ

 و جلـب    هـاي تعـديل سـاختاري      خصوصي سـازي و سياسـت       تشويق در حوزه اقتصادي،  
هـا و وام هـاي اعطـايي بانـك جهـاني، صـندوق                 تحـت راهنمـايي    هاي خارجي گذاريايهسرم
 در توجـه    همچنان ادامه دارد و روند هماهنگي با اقتصاد بازار با شـتابي قابـل             .... المللي، و     بين

هاي نفت وگاز خزر و خطـوط لولـه           گذاري در اكتشاف و استخراج حوزه     سرمايه. جريان است 
يابـد و بـه تبـع آن توليـد و صـادرات منطقـه بـه سـوي                   هر سال افزايش مي   انتقال نفت و گاز     

  .بازارهاي غرب نيز در حال افزايش است
 زبـان انگليـسي    و آمـوزش هـا و مراكـز علمـي   در حوزه فرهنگ نيـز بتـدريج در دانـشگاه        

 هاي مستقل انگليـسي   ها عالوه براين به ايجاد دانشگاه     امريكايي. گردد  جايگزين زبان روسي مي   
هاي انگليسي تجهيز   هاي منطقه را با مجالت و كتاب      هاي دانشگاه   اند و كتابخانه    زبان اقدام كرده  

  .كنند مي
  

  نتيجه
به طور كلي آنچه از مجموعه تحوالت سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي به عنوان برآينـد               

همـاهنگي   ويگردد اين است كه سير جريان تحوالت، عمدتاً به سـ            تحوالت منطقه استنتاج مي   
المللي مورد نظر هژمون در حـال حركـت اسـت و تحـوالتي ماننـد اسـتراتژي              هاي بين   با رژيم 

 هرچند موانعي را در توسـعه       امنيت ملي جديد روسيه كه مبتني بر حمالت پيشگيرانه مي باشد          
 با توجه به ضعف هـاي عميـق روسـيه امكـان             مناسبات قفقاز با اقتصاد آزاد ايجاد مي كند اما          

تواند به عنـوان قـدرتي         در اين مسير را ندارد و روسيه نهايتاً مي          قطعي و دراز مدت    يجاد خلل ا
منطقه اي ايفاي نقش نمايد و مجموعه توانايي هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي روسيه               

  .نيز امكاني بيشتر از آن در اختيار اين كشور قرار نمي دهد
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