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  مقدمه 
گـذار و   اي تـأثير ش كشـورها در پيونـد منطقـه   نقش عوامـل جغرافيـايي در ايجـاد و گـراي    

كننده است. كشورها با توجه به موقعيت ژئوپليتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خود،  تعيين
تـر و بهتـر خواهنـد توانسـت بـه يـك درك       اي آسانيابي به يك پيوند و اتحاد منطقهدر دست

هـا و  بنـدي  جغرافيايي زيربناي گروه اي برسند. بنابراين محيطمشترك در تأسيس سازمان منطقه
هاي ژئوپليتيك اعتقاد بر اين است كه كشورهاي داراي اي است. در نظريههايي منطقههمگرايي

دهنـد و  تقارن جغرافيايي، بيشتر مناطق ارتباط سياسـي دو جانبـه و چنـد جانبـه را شـكل مـي      
يـن تقـارن جغرافيـايي بيشـتر     پذيرد. هر چه اشدت از همديگر تأثير مي سياست خارجي آنها به

تكميلي اقتصـادي، انتظـار    هاي سياسي و فرهنگي و همباشد؛ بنابر نوع رابطه متقابل و همانندي
  رود. همگرايي بين آنها مي

اي از انسـجام الزم  هـاي قـدرت درون منطقـه   اي، قطبهاي منطقهدر بعضي از اين سازه
اي فـراهم  هـاي قـدرت بـرون منطقـه    ري قطببرخوردار نيستند، در نتيجه زمينه براي اثرگذا

شود. رابطه محيط با قدرت و سياست در اين نكته نهفته است كه يك قدرت و دولت در  مي
يك مكان جغرافيايي خاص تا چه حد در زمان خاصي توانايي انتقال، استفاده و كاربرد بهينه 

هاي بزرگ جهـان  ، قدرتاز قدرت را دارد. در يك منطقه جغرافيايي، اهميت ژئوپليتيكي آن
كند و در فرايندهاي همگرايي منطقـه، مشـكالتي ايجـاد     را مجبور به رقابت در آن منطقه مي

اي اهميت ژئوپليتيكي نداشته باشد يا ميـزان اهميـت ژئوپليتيـك آن در    كند. اما اگر منطقه مي
ه نباشـد،  هـاي بـزرگ قابـل توجـ    مقايسه با ساير مناطق كمتر باشد و يا تضاد منـافع قـدرت  

- 125، صص 1385(اميدي، شوندهاي بزرگ كمتر در آن منطقه دچار اصطكاك منافع ميقدرت
123.(  

اي در هاي منطقهگرايي نمودهاي بيشتري يافته است و سازماندر عصر جهاني شدن، منطقه
اند. در هـزاره سـوم،   بيشتر مناطق ژئوپليتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك جهان شكل گرفته

تر از گذشته در مسير يكپارچگي دنيا در حركت اسـت و اقتصـادهاي   آهنگ جهاني شدن سريع
اند. از آنجـا كـه   اي پناه آوردههاي منطقهبندي ملي براي بقا و آمادگي در رقابت جهاني به گروه

كشورهاي جهان به تنهايي همه عوامل توليد را در اختيار ندارند، بنـابراين كشـورها بـا هـدف     
كننـد بـا تشـكيل     پذير نيست، تالش مـي  هايي كه بدون همكاري جمعي امكانبي به آرماندستيا
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اي موجب رونق اقتصادي خـود و تكميـل چرخـه توليـد در يـك      هاي اقتصادي منطقهسازمان
   ).125ص  ،1385(اميدي، منطقه جغرافيايي شوند

اي گـوآم توانسـته   اصلي مقاله اين است كه آيا در عصر جهاني شدن، سازمان منطقـه  سؤال
است در منطقه قفقاز نقـش مـؤثري در بهبـود و بكـار گـرفتن سياسـت مناسـبي در پيونـد بـا          

  و اوراسيا ايفا كند؟ كشورهاي اين منطقه
مقاله بر اين استوار است كه در عصر جهاني شـدن در منطقـه قفقـاز،     بر اين اساس فرضيه

اند نقش مؤثري در بهبـود  ازمان نتوانستهاي گوآم در قالب اين سكشورهاي عضو سازمان منطقه
و بكار بردن سياست مناسبي در پيوند ميان خودشان در منطقه قفقاز و اوراسيا داشـته باشـند و   

  رسد.وضعيت اقتصادي و سياسي آنها چندان مطلوب به نظر نمي
  

  گرايي و جهاني شدنمباني نظري: منطقه
گرايـي،  اي و گـرايش بـه منطقـه   منطقه زيرساخت اصلي براي ايجاد و تشكيل يك سازمان
اي مستلزم وجود يك گيري نظام منطقهعامل جغرافيايي است. سطح اول يا مرحله شروع شكل

نسـبت متجـانس و    عبارتي فضاي جغرافيايي متفـاوت و بـه   منطقه و قلمرو جغرافيايي ويژه و به
طبيعـي يـا انسـاني از    هاي مشترك  وزن است. فضا يا منطقه جغرافيايي بر اساس خصوصيت هم

ها و كشورهاي موجود در يـك فضـا يـا منطقـه     عبارتي، دولت شود. بهمناطق ديگر متفاوت مي
هاي طبيعي، انساني يا ادراكي با يكديگر اشـتراك داشـته   اي از ويژگيجغرافيايي در تمام يا پاره
هاي همگرايي هاي مشترك جغرافيايي زيرساخت رفتاررسند. ويژگييا تحت شرايطي به آن مي

هاي متفاوت جغرافيـايي زيرسـاخت رفتارهـاي    دهد و بر عكس، ويژگياي را تشكيل ميمنطقه
  ).74-75صص  ،1383راد،نيا و كاوياني(حافظآوردوجود مي ها را بهواگرايي در بين دولت

و  ايبندي منطقـه گرايي بايد توجه كرد، مفاهيم گروهيكي از مواردي كه در ارتباط با منطقه
آيد كه دو اصطالح يا  ترديد گاه در فرهنگ سياسي فارسي پيش مي اي است. بيهمگرايي منطقه

شود و اين دو  اي برابر و يكي فرض مياي و همگرايي منطقهبندي منطقهدو مفهوم جديد گروه
گيرد. بايد توجه شود كه هريك جاي هم مورد استفاده قرار مي اصطالح، بدون ضابطه خاصي به

اي به معني گردهم بندي منطقه اي است. درحالي كه گروهاين دو اصطالح گوياي مفهوم ويژهاز 
اي آمدن شماري از كشورها در مناطق گوناگون جهان براي ايجاد يك نظـام ژئوپليتيـك منطقـه   
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اي به معني درهم آميزي اقتصادي، سياسي و راهبردي كشورها در منطقه است؛ همگرايي منطقه
گرايي در نظام اي يكپارچه است. به اين ترتيب، منطقهي پديد آوردن يك نظام منطقهاي براويژه
اي گيرنده ژئوپليتيك جهاني سرآغاز قرن بيست و يكم، دوگونـه اسـت: همگرايـي منطقـه     شكل

- 205، صـص 1381(مجتهـدزاده، اي مانند آ.سـه.آن و نفتـا   بندي منطقهمانند اتحاديه اروپا و گروه
204.(   

اي در عصـر جهـاني شـدن داراي كاركردهـا و سـاختارهاي      هـاي منطقـه  سازمانامروزه 
سوي جهـاني شـدن، منـاطق     متفاوتي هستند. در واقع با روند رو به رشد گرايش كشورها به
اند. امروزه جهـاني شـدن بـه    مختلف جهان متأثر از جهاني شدن نيز دگرگون و متحول شده

نگـاران، سياسـتمداران،   تبديل شده است. روزنامـه بحث رايج و گفتمان مسلط در ميان مردم 
پردازنـد تـا ايـن    هاي مهم در مورد جهاني شدن ميبازرگانان، دانشگاهيان و ديگران به بحث

پيام را بدهند كه مسائل اساسي درحال وقوع است، جهان ما را تغيير داده و نظـم اقتصـادي،   
جهـاني   ).5، ص 1385فر، و حيدري(ميرحيدر وجود خواهد آورد سياسي و فرهنگي جديدي به

شـگرفي برجـاي گذاشـته     مانند عرصه اقتصاد جهـاني تأثيرهـاي   شدن در حوزه سياست نيز
المللي به كمـك  المللي و فرامليتي قوانين، مقررات و سازوكارهاي بين هاي بيناست. سازمان

توجـه گسـترش    با سرعتي قابل 1980ويژه از دهه  هاي جديد ارتباطي و اطالعاتي بهفناوري
سازمان غير  176المللي و سازمان دولتي بين 37شكلي كه در آغاز قرن بيستم تنها  اند؛ بهيافته

 47098و  9743تعداد آنهـا بـه ترتيـب بـه      2000المللي وجود داشت كه در سال دولتي بين
  مورد رسيده است.

اي نيـز رشـد قابـل مالحظـه    المللي نافذ و داراي اعتبار هاي بينافزون برآن تعداد عهدنامه 
عهدنامـه   86) تعـداد  1750-1648هـاي  داشته است. در نتيجه حدود يك سده (دوره بين سال

عهدنامه رسيده است كه  1600به بيش از  1995سال منتهي به سال  20چند جانبه، در طي فقط 
تا  2در هر سال اند. در اواسط قرن نوزدهم المللي تدوين كردههاي بينمورد آن را سازمان 100

مورد در  4000شد كه تعداد آنها امروزه به بيش از المللي برگزار مي همايش و گردهمايي بين 3
گونـه بيـان كـرد كـه      تـوان ايـن  در حقيقت مي ).76، ص1385رسد(جوان و عبدالهي،  سال مي

ماهيت خاص دوره جهاني شدن چنين است كه حتي كمترين ظرفيت موجـود بـراي برقـراري    
 ,Muzaffarli, 2008) المللي آن كشور دارداط با كشورهاي ديگر، اثري مثبت بر تصوير بينارتب

p. 16).  
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  جنوبي منطقه قفقاز
هاي جهـان  عنوان يكي از مناطق ژئوپليتيك جهان همواره مورد توجه قدرت منطقه قفقاز به

ي و هـا و مشـكالت ارضـي، مـرز    است.كشورهاي ايـن منطقـه بـا چـالش     -آمريكا و روسيه-
هاي اصلي تاريخي و رواني، نگراني  عواملها روبرو هستند. عالوه بر خودمختاري برخي ايالت

در منطقه بالكان، جنوب شرق اروپا و قفقاز، بيشتر ارضي است. در قفقاز، ارامنـه ارتـدكس بـا    
آذربايجان در جنگ بودند كه بيشتر بر سر موضوع جديد پيوستن نـاگورنو  جمهوري مسلمانان 

آذربايجان بيشتر ارضي است تا مـذهبي،  جمهوري باغ است. از اين رو اختالف ارمنستان و قره
هايي كه در گرجسـتان رخ  ويژه جنگ هاي ارضي در منطقه قفقاز، به درست مانند ساير اختالف

 (عزتـي،  ها) بود، تا بين مسـلمانان و مسـيحيان  ها و اوستيداد كه معموالً بين مسيحيان (آبخازي
  ).258 -259صص ، 1378
هزار كيلومتر مربع بين غرب درياي خزر و شرق  400اي به وسعت  اين منطقه در محدوده 

درياي سياه و در همسايگي شمال غرب جمهوري اسالمي ايران و شمال شرق تركيه واقع شده 
كيلومتر در جهت شمال غربي از شبه جزيره تامـان   1200هاي قفقاز بزرگ به طول  و رشته كوه

تنگه كرچ و جنوب شرقي تا شبه جزيره آبشوران در غرب درياي خزر (در شرق جمهوري در 
همين  دهد؛ به آذربايجان) كشيده شده است. اين منطقه بخشي از سرحدات روسيه را تشكيل مي

هـاي   سبب ويژگـي  سبب هم در دوره تزار و هم در دوره حكومت اتحاد شوروي اين منطقه به
  ).145 -144، صص 1383(اميراحمديان، اهميت خاصي داشته است نظامي، سياسي و اقتصادي

هاي مختلف قومي و مـذهبي بـوده اسـت، پـس از      اين منطقه كه از ديرباز سكونتگاه گروه
گرايانـه و تشــديد   هــاي ملـي  فروپاشـي اتحـاد شــوروي بـه عرصـه ظهــور و تقويـت گـرايش      

مركزي به اسـتثناي قزاقسـتان بـراي     اي تبديل شد. قفقاز در مقايسه با آسياي هاي منطقه اختالف
با وجود اين مسائل، در صورت اسـتفاده از   ).80، ص1389(كواليي، روسيه اولويت بيشتري دارد

توان تهديدهاي موجود را به فرصت تبديل كرد.  منطق جغرافياي سياسي در معادالت منطقه، مي
قـرار   شـرق  -وب و غـرب جنـ  -با توجه به اين موضوع كه اين منطقه در مسير ارتباطي شمال

هـاي بـزرگ بـه     دارد؛ مرز تالقي دو تمدن بزرگ اسالمي و مسـيحي و دروازه ورودي قـدرت  
خيـز   قفقـاز از منـاطق نفـت    ).163، ص 1389زاده، ورديزاده و اهللاقلي(منطقه آسياي مركزي است

سـهم   اتحاد شوروي است كه در آن جمهوري آذربايجان بيشترين منـابع نفـت را دارد. اگرچـه   
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قفقاز در منابع نفت و گاز جهان چندان قابل توجه نيست؛ اما با وجود هر گونه ناامني در امنيت 
خليج فارس، اين منطقه (قفقاز) در صورت امكان اسـتفاده روسـيه از انـرژي، بـه عنـوان ابـزار       

ه ، همان گونه كه روسي)7، ص 1338(احمديان و غالمي، نمايي براي روسيه در خواهد آمد قدرت
ــرده         ــرآورد ك ــود ب ــاتي خ ــافع حي ــرو من ــي از قلم ــاز را بخش ــه قفق ــزر و منطق ــوزه خ ح

  ).65، ص 1387(كواليي،است
  
  اي گوآمگيري و تأسيس سازمان منطقهشكل

آذربايجـان و  جمهـوري  اي گوآم متشكل از چهار كشور گرجستان، اوكراين، سازمان منطقه
هستند و در منطقـه قفقـاز و جنـوب    شوروي اتحاد هاي مولداوي است كه همگي از جمهوري

يافته در  رهبران اين چهار كشور تازه استقالل 1997غرب فدراسيون روسيه قرار دارند. در سال 
اي تصميم سران شوراي اروپا در استراسبورگ فرانسه، با صدور بيانيه نشستنشستي در حاشيه 

اعـالم كردنـد. واژه   » گوآم«نام  اي بهو توافق خود را مبني بر ايجاد يك سازمان همكاري منطقه
آذربايجـان و مولـداوي   جمهوري م تركيبي از حروف اول چهار كشور گرجستان، اوكراين، آگو

جمهوري ازبكستان نيز به عضويت  1999بر اساس ترتيب حروف الفباي روسي است. در سال 
يـاي خـزر يعنـي    اين سازمان در آمد و با اين اقدام، گوآم حوزه جغرافيايي خود را به شـرق در 

ظـاهر   آسياي مركزي هم گسترش داد. اما عضويت اين كشور چندان پايدار نبود و اين كشور به
علت آشكار شدن هرچه بيشتر ماهيت اين سـازمان از يـك سـو و دخالـت مسـتقيم آمريكـا        به
 2005هاي رنگي از سوي ديگر، كه تاشكند را هم در سال عنوان حامي گوآم در بروز انقالب به
صورت رسمي در همـين سـال جـدايي     ا آستانه انقالب رنگي پيش برد، از آن خارج شد و بهت

  .(Guluzade, 2006, p. 64) خود را از گوآم اعالم كرد
هاي كشورهاي عضـو گـوآم از سـال تأسـيس آن در      اي كه مقامهاي پراكندهدنبال نشست به
سران چهـار كشـور عضـو در شـهر      نشستاولين  2006اند، در ماه مه به بعد داشته 1997سال 

آذربايجـان و  جمهـوري  كيف برگزار شد. در اين نشست افزون بر رهبران گرجستان، اوكراين، 
ويژه چند كشـور شـرق اروپـا از جملـه لهسـتان،       هاي برخي ديگر از كشورها، به مولداوي مقام

المللـي حضـور    هـا و مجـامع بـين   روماني و بلغارستان و همچنين نمايندگاني از ساير سـازمان 
دومين نشسـت سـران كشـورهاي عضـو گـوآم در بـاكو پايتخـت         2007ژوئن  19داشتند. در 
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هـاي شـش    جمهوري آذربايجان برگزار شد كه عالوه بر رهبران كشورهاي عضو، رؤسا و مقام
هـاي نماينـدگي    كشور اروپايي (لهستان، روماني، بلغارستان، ليتواني، لتـوني و اسـتوني)، گـروه   

المللي ماننـد سـازمان ملـل،    هاي بينژاپن و نيز نمايندگاني از برخي مجامع و سازمان آمريكا و
صورتي كـه مجمـوع    پارلمان اروپا، سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز در آن شركت كردند، به

هـاي بـاكو (محـل برگـزاري     بنابر گـزارش رسـانه   نشستهاي نمايندگي حاضر در  تعداد گروه
  گروه و نمايندگي رسيد.نشست) به حدود سي 

ف، مركز اوكراين واقـع شـده اسـت.    ي دبيرخانه دائمي اين سازمان بنابر توافق اعضا در كي 
سـازمان  «اي گـوآم در ابتـداي تأسـيس بـه     هاي منطقهعنوان اين تشكيالت از سازمان همكاري

و عنـوان   تغيير يافته است و درحال حاضر با ايـن اسـم  » و اقتصادي گوآم ساالري مردمتوسعه 
  ).16، ص 1386اي گوآم، (گزارش عملكرد سازمان منطقهشودمعرفي و شناخته مي

  
  وضعيت آزادي سياسي و دموكراسي در كشورهاي عضو گوآم

هـاي  خصوص در تعادل بـين شـاخه   هاي سياسي، بههاي آشكار در سيستمبا وجود تفاوت
جمهـوري هسـتند. بعـد از     قانوني و اجرايي قدرت، همه كشورهاي عضـو گـوآم داراي نظـام   

عنوان هدف نهايي سياسـت رسـمي    را به ساالر مردمكشور ساختار كشور  4استقالل دوباره هر 
هـم نزديـك    م، كامالً بهآهاي سياسي كشورهاي عضو گونظامخود اعالم كردند. با وجود اينكه 

بـارزي   شـكل  ، آنهـا بـه  سـاالر  مردمهاي سطوح توسعه هستند، ولي در قالب بعضي از شاخص
اي ميان كشورها قابـل مشـاهده اسـت.    متفاوت هستند. اين تفاوت، آشكارا در مطالعات مقايسه

ترين مطالعات از اين نوع، گـزارش سـاليانه منتشـر شـده توسـط خانـه آزادي       يكي از معروف
در كشورهاي گوناگون بر اساس ميـزان حمايـت    ساالري مردمشهروندي است كه در آن سطح 

از يك  ساالري مردمشود. مجموع امتيازهاي سياسي و آزادي شهروندي تعيين ميآنها از حقوق 
  هاي زير است:بنديعنوان يك ميانگين ارزش بر اساس دسته كشور خاص به

. دولـت  IM ،(4هـاي مسـتقل (  . رسانه3)، CS. جامعه شهري EP ،(2). فرايند انتخابات (1
. اسـتقالل و چـارچوب قضـايي    LGOV( ،5)، دولت محلـي ( NGOVدمكراتيك: دولت ملي (

)HFI ،(6) فساد .CO.(  
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امتيـازي   7، كشـورها در يـك معيـار    يسـاالر  مـردم هـاي   شـاخص براي هر كدام از اين 
شوند. هرچه رتبه باالتر باشد، سطح آزادي كمتر است. تغيير در رتبه كشورها به بندي مي رتبه

ور در طول دوره تحت بررسي اتفاق نوع رويدادها و فرايندهايي(مثبت و منفي) كه در آن كش
ــي ــه  م ــتگي دارد و رتب ــد، بس ــدي افت ــه بن ــل را ب ــبه   قب ــه محاس ــك پاي ــوان ي ــر  عن در نظ
آزاد و   5تـا   3شوند. امتيازهاي آزاد تلقي مي 5/2تا  1گيرند.كشورهايي با ميانگين امتياز  مي

شوند: بندي مياسي طبقههاي سيآزاد نيستند. بنابر امتياز آن كشورها و نوع رژيم 7تا  5/5بين 
هاي دو حكومتي هاي موقت يا رژيم، دولت3امتياز  ساالري مردم)، 2تا  1ساالري  مردم(امتياز 
 6هاي كامالً ديكتاتور امتيـاز  و رژيم 5نسبت يكپارچه، امتياز  ، كشورهاي ديكتاتور به4امتياز 

هاي د كه خانه آزادي فعاليتهمچنين بايد توجه كر (Gasannov, 2007, p. 51).را دارند 7تا 
كند. اما سـطوح واقعـي آن    هاي مدني، ارزيابي نميدولتي را در زمينه حقوق سياسي و آزادي

دولتي بلكه  هاي هاي مؤسسهها و فعاليتيله تصميموس زند زيرا آزادي نه تنها بهرا تخمين مي
شـود. از  نيز محدود مـي  هاي مسلحها،يا ساير گروهتوسط فعاالن غير دولتي مانند تروريست

دهد. اين قوانين شامل، قانون اساسي، تضـمين  رو خانه آزادي قوانين را مساوي قرار نمي اين
كارهاي خود است، اما هر دو جنبـه حقيقـي و رسـمي مسـئله را مـورد      ساالري با سازو مردم

 دهد.محاسبه قرار مي

پوشش داده كه در جدول  2006دسامبر سال  31اي را از ژانويه تا  دوره 2007گزارش سال 
كـه مـنعكس كننـده سـطح      سـاالري  مـردم آمده است. اين جدول ميزان و نمره نهايي  1شماره 
دهـد. همچنـين نشـانگر     اسـت را نشـان مـي    1در گوآم و كشورهاي يورسك ساالر مردمتوسعه 

كشـور   5توسـط   2000هاي درون كشوري نيـز هسـت. يورسـك در سـال      ميانگين اين ارتباط
، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه و تاجيكستان تأسيس شد. بعدها ازبكسـتان نيـز بـه    ه سفيدروسي

المللي مهم هسـتند كـه در قلمـرو مرزهـاي     آنها پيوست. سرانجام گوآم و يورسك دو نهاد بين
(گزارش عملكـرد  شودها با اشتياق دنبال ميرو اين محاسبه اند. از اينشوروي تأسيس شدهاتحاد 

  ).26، ص 1386اي گوآم، طقهسازمان من
دهد كه كشورهاي عضو، بيشترين پيشرفت را تر به ميانگين گوآم، نشان مييك نگاه دقيق  

دارند و كمترين پيشرفت را در مبارزه با فسـاد   8/3در توسعه اجتماعي و متمدن بودن با امتياز 

                                                            
1. EurAsEC 
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چه در سـطح محلـي    ، چه در سطح ملي وساالري مردمهاي ضعيف از نظر ). دولت75/5دارند(
يك مشكل چالش برانگيز براي اين كشورها هستند. بهترين موفقيت در سطح اجتمـاع متمـدن   

جمهـوري  و انتخابـات در   سـاالري  مـردم است و بدترين ميزان براي  75/2در اوكراين با امتياز 
ـ    2008است. انتخابات رياست جمهوري كه در سـال   6.50آذربايجان با امتياز  ه برگـزار شـد، ب

شكل قابـل تـوجهي وضـعيت خـود را بهبـود       آذربايجان يك فرصت واقعي داد تا بهجمهوري 
توانند بدون هيچ مشكلي بـا  ها مي هاي واقعي، مقامبخشد. در اين انتخابات با وجود نبود گزينه

تخلف جدي از قانون انتخابات يا فرايند انتخاب شدن، برنده آن شوند. زيرا هيچ جناح مخالف 
 ,Manekin). ار يا خوب سازمان يافته يا قدرتمند از نظر مالي در كشور وجود نداشتپر طرفد

2007, p. 63) هـا بـين مسـيرهاي تغييـر در صـحنه سياسـي،        گونه كه بوسيله ميزان توافق همان
هاي مدني و سياسي گفته شد، در اين مورد چنين فرضي توسط اين واقعيت ايجـاد شـد   آزادي

هاي خود را بر روي يك دوره طوالني مدت هدايت كرده بود. از سـال   كه، خانه آزادي تعصب
) در كشورهاي عضو گـوآم  ساالر مردم(توسعه  ساالر مردمهاي تغيير در سطح آزادي داده 1997

  آورده شده است. 1سال گذشته در جدول شماره  8در مدت 
  

  )2000 -2007براي كشورهاي عضو گوآم ( ساالري مردم) : امتياز 1جدول شماره (
2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 - 

1999 
هاسال  

 كشور
6  39/5   86/5   63/5   46/5   54/5   63/5   58/5   جمهوري 

  آذربايجان
68/4   86/4   96/4   83/4   83/4   58/4   33/4   17/4    گرجستان
96/4   96/4   07/5   88/4   71/4   5/4   29/4   25/4    مولداوي
25/4   21/4   5/4   88/4   41/4   92/4   71/4   63/4    اوكراين
97/4   99/4   10/5   06/5   93/4   89/4   74/4   66/4   مجموع 

 گوآم
Source;http://www.freedomhouse.hu(2007), (accessed on 6/7/2009) 

  
   2006م و يورسك در سال آهاي مدني در كشورهاي گوهاي سياسي و آزادي) : ميزان آزادي2جدول (

 نوع رژيم توضعي   امتياز 
 مردم
 ساالري

 فساد
CO 

ستقالل و ا
چارچوب 
 فضايي

دولت 
 محلي

LGOV 

دولت 
 ملي

NGOV 

رسانه 
هاي 
 مستقل

IM 

جامعه 
 شهري
CS 

فرايند 
 انتخابات

EP 

 

 شاخص
 

 كشور
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 ديكتاتوري آزاد 
 نيست

6  25/6   75/5   6  6  25/6   25/5   5/6   جمهوري 
  آذربايجان

نسبتاً 
 ديكتاتوري

نسبتاً 
 آزاد

68/4   5  75/4   5/5   5/5   4  5/3   5/4    گرجستان

سبتاً ن
 ديكتاتوري

نسبتاً 
 آزاد

96/4   6  5/4   75/5   75/5   25/5   75/3   75/3    مولداوي

نسبتاً 
 ديكتاتوري

نسبتاً 
 آزاد

25/4   75/5   5/4   25/5   75/3   75/3   75/2   3   اوكراين

-  -  97/4   75/5   88/4   63/5   5/5   81/4   81/3   44/4   مجموع 
 گوآم

 ديكتاتوري آزاد 
 نيست

68/6   25/6   75/6   5/6   7  75/6   5/6   7  سيه رو
 سفيد

 ديكتاتوري آزاد 
 نيست

39/6   5/6   25/6   25/6   75/6   75/6   75/5   5/6    قراقستان

 ديكتاتوري آزاد 
 نيست

68/5   6  5/5   5/5   6  75/5   5/4   75/5    قرقيزستان

 ديكتاتوري آزاد 
 نيست

68/5   6  25/5   25/5   6  25/6   25/5   5/6    روسيه

 ديكتاتوري آزاد 
 نيست

96/5   25/6   75/5   75/5   25/6   25/6   5  5/6    تاجيكستان

 ديكتاتوري آزاد 
 نيست

82/6   5/6   75/6   75/6   7  7  7  75/6    ازبكستان

-  -  23/6   25/6   25/6   04/6   5/6   46/6   67/5   5/6   مجموع 
 يورسك

Source :http :// www. Freedomhouse.hu//images/fdh_galleries(2006), (accessed on 6/7/2009). 
 

  
كشورهاي عضو گوآم در منطقـه   هاي تجاري ميان وضعيت اقتصادي و ارتباط

 قفقاز

شاخص اقتصادي در ميان شرايط اوليه براي ثبات ژئوپليتيكي، رتبه و جايگـاه بـااليي دارد.   
هـاي  اي ديگـر، شـاخص  اي گوآم يا هـر اتحـاد منطقـه   در ميان كشورهاي عضو سازمان منطقه

سياسـي در نظـر گرفتـه     عنوان رتبه دوم بعد از منافع مشـترك  تواند بهاقتصادي بين كشورها مي
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شود. وابستگي متقابل اقتصادي كشورهاي عضو گوآم، ريشه در تاريخ مشترك آنها دارد. بـراي  
شـوروي،  اتحـاد  شوروي بودند و پس از فروپاشي اتحاد مدتي طوالني، اين كشورها بخشي از 

صاد كشورهاي ديگر و كشورهاي عضو گوآم از آن جدا شدند. يك فضاي واحد اقتصادي با اقت
شوروي يك اقتصاد اتحاد كامالً درهم تنيده شده در اين اتحاد وجود داشت. افزون برآن اقتصاد 

المللي اقتصادي در چارچوب فدراسيون روسيه داشتند. ارتبـاط  كامالً بسته بود وآنها روابط بين
شـود  صورت كلي فرض مـي  شوروي، بسته و محدود بود. بهاتحاد هاي با جهان از سوي ايالت

شـوروي و اتحـاد ميـان آنهـا از     اتحاد هاي كه داليل اختالل در روابط همكاري ميان جمهوري
شوروي شد. در واقـع  اتحاد ماهيت سياسي و سطح پايين روابط بوده است كه باعث فروپاشي 

ها نسـبت بـه   هاي فناوري اطالعات و مناطق و ايالتخردي در روابط اقتصادي ميان شركتبي
اصلي بوده است. در ميان كشورهاي عضو گوآم، گرجستان و مولداوي نسبت  يكديگر از داليل
اند. توليـد ناخـالص گرجسـتان، مولـداوي و     ها، حجم تجارت بيشتري داشتهبه ديگر جمهوري

دليل جنگ، ركود داشته است. از طرف ديگر در ميان تمام  به 1990آذربايجان در دهه جمهوري 
اتحاد صنعتي كه از سوي  ظرفيتدليل  ركود اقتصادي به 1990، در ميانه دهه سود همكشورهاي 

 (Sergeev, 2007, p. 142).شوروي براي آنها باقي مانده بود، پايين بوده است

، جمهـوري آذربايجـان   1996با توجه به آمار ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد در سال 
دي هنگامي كه بر اساس راهبرد نفتي ميال 2003ويژه از سال  وارد دوران بهبود اقتصادي شد. به

دليل افـزايش دو   توليد ناخالص داخلي به 2005جديد، كشور شروع به توليد زياد كرد. در سال 
مـيالدي   2005افزايش داشته است. بـراي مثـال در سـال     1990ها نسبت به سال برابري قيمت

درصـد   5/73ولـداوي  درصـد و م  1/76درصد، گرجستان  5/90توليد ناخالص داخلي اوكراين 
انـد كـه   هاي اخير كشورهاي عضـو گـوآم نشـان داده   افزايش داشته است. با اين وجود در سال

ميالدي بر اساس آمار  2000 -2006هاي اند. در ميان سالداراي نرخ باالي رشد اقتصادي بوده
 5/2آذربايجـان بـيش از   جمهـوري  ، توليد ناخالص داخلي در سود همكميته كشورهاي مستقل 

درصـد و در   56درصـد، در گرجسـتان    55برابر افزايش داشته است كه اين رقـم در اوكـراين   
درصد بوده است. در اين سه كشور نـرخ رشـد توليـد ناخـالص داخلـي بـاالتر از        46مولداوي

 2005هاي بوده است. اين نرخ رشد در جمهوري آذربايجان در سال سود همكشورهاي مستقل 
اي اعـالم شـده اسـت و    سـابقه درصد بوده كه رشد بي 5/34درصد و  4/26به ترتيب  2006و 
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بندي جهاني قـرار گرفتـه اسـت. كارشناسـان عقيـده دارنـد كـه روابـط         براي اولين بار در رتبه
  اقتصادي اين كشورها، امروزه بيش از هر چيز تحت تأثير روابط اقتصادي با روسيه است.

نسـبت زيـاد نيسـت. بـراي مثـال       با يكديگر بهتعامالت تجاري ميان كشورهاي عضو گوآم 
 1/6ميليون دالر بـوده اسـت كـه تركيـه      2/6.372 2006آذربايجان در سال جمهوري صادرات 
خـود اختصـاص    ميليـون دالر) را بـه   344.3درصد ( 4/5ميليون دالر) و روسيه  1/388درصد (

/ درصـد  6و با اوكراين تنهـا  ميليون دالر)  285.3درصد ( 5/4اند. درحالي كه با گرجستان داده
ميليون دالر) بوده است. سهم مولداوي با جمهوري آذربايجان در بخش صادرات نـاچيز   4/38(

و نزديك به صفر است. اين موضوع بين گرجستان و مولداوي نيز درست است(جدول شـماره  
الت غير عنوان بازار اصلي خارجي براي محصو به سود هم). روسيه و ساير كشورهاي مستقل 3

صادرات جمهوري  2006آذربايجان كه بيشتر كشاورزي است، هستند. در سال جمهوري نفتي 
 70ميليون دالر رسيده بود كـه حـدود    1/4.454آذربايجان به كشورهاي توسعه يافته اقتصادي، 

 3/3.643درصد از كل صادرات بوده است. از جمله صادرات به كشورهاي اتحاديـه اروپـا كـه    
گذاري مناسب اين جمهوري قادر خواهد بود درصد بوده است. با سياست 3/57ر يا ميليون دال

آالت و تجهيـزات در   كه با تغيير مكان صادرات خود به اتحاديه اروپـا، از نظـر واردات ماشـين   
هـاي خـود را افـزايش    المللـي رقابـت  شـود و در سـطح بـين    نوسـازي هاي غيـر نفتـي،    بخش
 (Guluzade, 2006, p. 37).دهد

آذربايجـان از  جمهوري هاي آينده سهم واردات توان فرض كرد در سالشكلي كه مي به 
كاهش خواهد داشـت. يكـي ديگـر از     2006درصد برسد كه نسبت به سال  4/22روسيه به 

، صـادرات ايـن كشـور بـه      2006م، اوكـراين اسـت. در سـال    آكشورهاي عضو سازمان گو
 7/1درصد و  8درصد،  1/1و مولداوي به ترتيب، آذربايجان، گرجستان جمهوري كشورهاي 

 3درصـد و   2درصـد، 1درصد از كل صادرات آن كشور بوده اسـت. واردات آن بـه ترتيـب    
هاي مختلف سطوح اقتصادي اين كشورها دليل اندازه درصد بوده است. اين موضوع بيشتر به

آن است كه صادرات است. براي مثال براي مولداوي، اوكراين يكي از شركاي اصلي تجاري 
گيـرد و واردات آن بـه   درصد از كل صـادرات مولـداوي را در بـر مـي     2/12آن به اوكراين 

اي (گـزارش عملكـرد سـازمان منطقـه    درصد از كل واردات مولداوي بوده اسـت  2/19اوكراين 
  ).30ص ،1386گوآم، 
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  كسب و كار م در سهولت انجامآبندي كلي و جزيي كشورهاي عضو گو: رتبه3جدول شماره 
   2006 -2007هاي در سال 

 اوكراين  مولدواي  گرجستان جمهوري
 آذربايجان

كشور
 

 2007 شاخص 2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006 

109  105  81  87  10  39  64  95   شروع يك كسب و كار

174  174  153  157  11  27  159  159   خريد و فروش با مجوز

102  103  92  87  4  4  80  79   م كارگراناستخدا

138  134  46  45  11  18  56  58   ثبت مالكيت

68  62  97  94  48  62  26  21   اخذ اعتبار

141  141  98  96  33  120  107  105  حمايــــت از ســــرمايه
 گذاران

177  177  111  119  102  103  141  142   پرداخت ماليات

120  116  122  118  64  59  172  170   تجارت در سراسر مرزها

46  46  17  17  42  42  30  30   اجراي قراددادها

140  139  82  78  105  87  75  71  بسته شدن فضاي كسب
 و كار

139  128  92  103  18  37  96  99  مجموع سـهولت انجـام
 كسب و كار

Source : Compiled from: Doing Business(2008), available at,www.doingbusiness.org, 
(accessed on  10/5/2008) 

  
ن كشورهاي عضو گوآم، مشخصه متمم اقتصادي ميان كشورهاي گـوآم  بنابراين، تجارت بي
اي بـراي  تواند بـه ارائـه پايـه   شكل بالقوه مي سه حوزه كه به كم دستتوان، است. از اين رو مي

  اقتصادي بين كشورهاي گوآم در دو دهه آينده تبديل شود را نام برد: يكپارچگيتعميق و 
شور عضو گوآم وارد كننـدگان خـالص نفـت و گـاز     همكاري در زمينه عرضه انرژي: سه ك .1

ميليون دالر واردات سوخت داشته است كه بيش از 1/12.633اوكراين  2006هستند. در سال 
ميليون دالر يا  8/691درصد از كل واردات آن كشور بوده است. براي گرجستان اين رقم  28
درصـد از كـل    9/23ر يـا  ميليـون دال  77/643درصد از كل واردات و بـراي مولـداوي    8/18

واردات بوده است. در همان سـال جمهـوري آذربايجـان، صـادرات منـابع معـدني بـالغ بـر         
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درصد از كل صـادرات ايـن كشـور بـوده اسـت.       6/84ميليون دالر داشته است كه  7/5.392
  آذربايجان در چند سال آينده افزايش خواهد يافت.جمهوري صادارت نفت و گاز 

عنـوان   ايـن منطقـه (گـوآم) بـه      حمل و نقل نفت درياي خزر بـه اروپـا:  همكاري در زمينه  .2
هاي فعال همكاري اقتصادي ميان كشـورهاي  ترين مسير انتقال به اروپا و يكي از جنبه نزديك

، يك موقعيت ويژه براي سـاخت يـك خـط لولـه كـه از      طرحتواند باشد. اين عضو گوآم مي
شـود، را  ر لهستان به دريـاي بالتيـك متصـل مـي    اودسا به پرودي و سپس به بندر گدانسك د

ميليون دالر است. بـه غيـر از سـه     700آورد. تخمين زده شده است كه هزينه آن وجود مي به
آذربايجان)، ليتـواني و لهسـتان نيـز اعـالم     جمهوري كشور عضو گوآم(گرجستان، اوكراين و 

در نشست انـرژي در ويلينـوس   اقدام كنند.  طرحاند كه قصد دارند براي شركت در اين كرده
 -اودسـا  طـرح اين پنج كشور به توافق رسيدند يك شركت با هـدف توسـعه    2007در اكتبر 
 گدانسك تأسيس كنند و انجام كار را وارد فاز عملي كنند. -پرودي

هـاي   گـذاري هاي موفقيت آميز كشورهاي عضو گوآم در كوتاه مدت در سرمايههمكاري .3
كاري در محافل علمي مطرح نشده است. بـراي مثـال جمهـوري    در اين زمينه هم :متقابل

 - ن و خـط لولـه بـاكو   جيحـا  - تفلـيس  - و ساز خط لولـه بـاكو   دليل ساخت آذربايجان به
بندي جهاني بـراي سـرمايه داشـته اسـت. هـيچ      ارزروم، سقوط تدريجي در رتبه - تفليس

يـك كشـور مـازاد     تواند بـه آذربايجان مي جمهوريشكي وجود ندارد كه در آينده كشور 
 سرمايه تبديل شود.

  
   2006بندي كلي و جزيي كشورهاي عضو گوآم در مورد آزادي اقتصادي در سال : رتبه4جدول شماره 

 اوكراين  مولداوي  گرجستان  آذربايجانجمهوري   كشور

 

درصد  شاخص
 آزادي

 رتبه درصد 
 آزادي

 رتبه درصد 
 آزادي

 رتبه درصد 
 آزادي

 رتبه

54%  111  70%  58- 56  9/78%  31  58%  92   آزادي بازرگاني

2/72
% 

55- 54  4/74%  40  8/61%  98- 96  6/76%  76   آزادي تجاري

4/68
% 

134  68%  137  9/77%  70  8/76%  82-80   آزادي پولي

9/61
% 

108  7/71%  83  3/91%  12  6/86%  34  آزادي از دولت (بخش 
 خصوصي)
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1/69
% 

37  4/90%  28  2/94%  14- 13  2/87%  57-56   مالياتي آزادي

30%  138- 81  50%  71- 41  30%  138- 81  30%  138- 81   حقوق مالكيت

30%  148- 
111 

30%  148- 
111 

60%  51- 43  30%  148-111   گذاريآزادي سرمايه

50%  107- 71  50%  107- 71  70%  37- 18  30%  143- 131   آزادي مالي

26%  118- 
111 

29%  101- 93  23%  131- 
136 

22%  141-137   ر فسادآزادي د

8/51
% 

119  2/61%  83- 81  9/99%  1  65%  70-69   آزادي كار

3/53
% 

125  5/59%  81  7/68%  35  4/55%  107   مجموع آزادي اقتصادي

Source : Compiled from:  www.heritage.org/research/feat) (2007 ), (accessed on 
8/10/2007)                    

 
  تجزيه و تحليل
شوروي، كشورهاي اروپاي جنوب شـرقي و جنـوبي واقـع در ايـن     اتحاد ي بعد از فروپاش

عنوان يك اولويت براي سياست خارجي، يكپـارچگي   منطقه، دو مركز قطب جهان بودند كه به
آتالنتيك تجربه كرده بودند. در عين حـال،   –اي را در ساختارهاي اروپايي و اروپاتعريف شده

–هـاي اروپـا  نتيك به ترتيب گسترش بيشتر دايره نفـوذ ارزش آتال –قابليت ساختار اروپا، اروپا

آتالنتيك، فرسوده شدني نيست. بنابراين كشورهايي كه هنوز از اين فرايندها جدا هسـتند، فـرا   
اي و شوند تا اين خال را جبران كنند. دورنماي يك كشور در قالـب توسـعه منطقـه   خوانده مي
كامالً مهم است كه بدون آن، امكان مقابلـه مـؤثر بـا     المللي يك بخشروابط بين نظامبيشتر در 

گرايـي و  هاي خارجي، امكان ندارد.گرايش به سـمت منطقـه  مشكالت و روبرو شدن با چالش
ها و مشكالت كشورهاي منطقه كمتر شـود و  شود كه چالشاي باعث ميتأسيس سازمان منطقه

اجتمـاعي   –مقاومت، اوضـاع سياسـي  هايي دست يابند. بر اساس ديدگاه ژئوپليتيك به موفقيت
گر و نيروهاي اجتماعي هاي منطقه، بازيگران مداخلهجوامع اوراسياي مركزي، ويژگي حكومت

هاي تأثيرگذاري هستند كـه  هاي آسياي مركزي و قفقاز، از مهمترين مؤلفهموجود در جمهوري
  ).142، ص1386(يزداني و ديگران ،گيرند در بازي بزرگ جديد مورد توجه قرار مي

هاي خـود را  اي گوآم، خود كشورهاي عضو اين سازمان قابليتبعد از افتتاح سازمان منطقه
سياست خارجي با هـدف اجـراي هـر     كردن ديپلماسي چند جانبه بر پايه در اين زمينه با اضافه
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هاي خـارجي خـود تشـديد كردنـد؛ كـه نمـايش اتحـاد بـين         چه مؤثرتر تقويم كاري سياست
و و توانايي آنها براي طراحي يك جايگاه از پيوند عملي و تداوم موقعيت آنها را كشورهاي عض

كه براي ارتقا و اعتبار گوآم نقش راهبردي داشت را حفظ و تقويت كرد و تصـميم گرفتنـد بـا    
هـاي جهـاني كـه     صورت سيستماتيك مقابله كنند. زيرا چالش به 21هاي قرن همديگر با چالش

شناسـد. از زمـان   سازمان يافته يا امنيت انرژي باشد، مرزهاي ملي را نمـي هاي  تواند جنايتمي
و توسـعه اقتصـادي (گـوآم) كشـورهاي عضـو سياسـت        سـاالري  مـردم تأسيس سازماني براي 

هـاي كـاري و   اند. افزون بـرآن، اجـراي برنامـه    اي خود را با محتواي جديد اصالح كرده همنطق
باثبات و امنيت جديد  نظامكنند تا يك ياز را احساس ميهاي ملي خود اين كشورها، اين ن نظام

اروپـايي اسـت و ايـن     گوهاي و گفتدر گستره اروپايي ايجاد كنند. اين يك موضوع اصلي در 
گوهـا حضـور داشـته باشـند. بعضـي از ايـن        كنند كه بايد در اين گفت وكشورها احساس مي

هاي صلح، انرژي، حمـل  اروپا، توافقنامه صورت مستقيم به مسايل راهبردي آينده ها كه بهبخش
ها و حلقه مسئوليت كشورهاي عضـو  صورت مستقيم با سليقه و نقل و مهاجرت ارتباط دارد، به

بيني و تداوم و رقابت و پيوستگي، اصولي هستند گوآم نيز ارتباط دارند. ثبات و مسئوليت، پيش
  (Blank, 2006, p. 373). دهندكه پايه سياست گروهي گوآم را شكل مي

سياسي  ساالري مردمهاي ميانگين براي كشورهاي عضو گوآم منعكس كننده سطح شاخص
بهتر  2007تا  2005هاي كه بدتر شده بود، در سال 2005تا  2000هاي تدريج از سال بود كه به

 سال گذشته مشهودتر بود، اما با بدتر 3عمومي در گوآم در مدت  ساالر مردمهاي  شد. پيشرفت
 2007تـا   2003آذربايجـان در سـال   جمهوري هاي مدني و سياسي در شدن وضعيت با آزادي

 -2000بدتر شد. در آخرين گزارش خانه آزادي، فقط اوكـراين در گـزارش مخصـوص سـال     
-تر انتخاب شده بود. در ساير كشورهاي گوآم، مقايسـه دوران ساالر مردمعنوان كشور  به 1999

از يك نگرش منفي داشت كه بيشتر در گرجستان و مولـداوي ظـاهر   هاي شروع و نهايي نشان 
گيـري راهـرو   م توجه زيادي به شكلآبا توجه به موقعيت جغرافيايي، كشورهاي عضو گوشد. 

عنوان يك عنصر محوري در اقتصاد دارند. در سال  حمل و نقل اروپا، قفقاز و آسياي مركزي به
المللي در بـاكو امضـا شـد. بـا هـدف توسـعه       نقل بيناي در حمل و هاي ويژهنامهتوافق 2007

هـاي سـازمان    هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، مبارزه با تروريسم، جنايتهمكاري در زمينه
هـايي امضـا شـده    هاي فرهنگي، آموزش و پرورش، موافقتنامهيافته و قاچاق مواد مخدر، زمينه
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صادي كشـورهاي عضـو گـوآم را افـزايش     ها بدون شك، سازگاري اقتاست. اجراي اين برنامه
ــاري  ــت همك ــت موفقي ــد داد. در حقيق ــارچوب   خواه ــورها در چ ــين كش ــادي ب ــاي اقتص ه

هـاي اقتصـادي و تـا حـدودي     نظـام اي در بخش بزرگي، بر سازگاري با هاي منطقه بندي گروه
مشاركت سياسي آنها بستگي دارد. در كل چنين سازگاري بين كشورهاي عضـو گـوآم وجـود    

اند ساخت و ساز اقتصادي آزاد به انتخاب راهبرد خود آنها و به رد. زيرا همه آنها اعالم كردهندا
كـه بـا تجزيـه و تحليـل در زمينـه      سال گذشته بستگي دارد  15ازار در سازي اصالحات بپياده

  شود. ها نمايان ميحمل و نقل اين تفاوت
گـزارش بانـك جهـاني مشـاهده      و 4در زمينه آزادي اقتصادي با توجه به جـدول شـماره   

ترين محيط كسب و كار در ميان كشورهاي عضو گوآم در گرجستان اسـت  شود كه مطلوب مي
 37قرار داشته است. در گزارش قبلي بانك جهاني در رتبه  2007جهان در سال  11كه در رتبه 

ي عضـو  بندي از كشورهاي شرق اروپا و آسياي مركزي كه كشـورها جهان بوده است. در رتبه
قرار داشته است. محيط كسـب   39اند، گرجستان بعد از استوني در رتبه  گوآم نيز جزو آن بوده

و كار در گرجستان در دو پارامتر (تجارت در سراسر مرزها و بسته شدن فضاي كسب و كـار)  
بدتر بوده است كه بهبود چشمگيري نسبت به بقيه پارامترها يافته است. بدترين محيط كسب و 

قرار داشـته   139در ميان كشورهاي عضو گوآم در اوكراين بوده است كه در جهان در رتبه  كار
اند آذربايجان و مولداوي تا حدودي محيط كسب و كار خود را بهبود بخشيدهجمهوري است. 
صورت كلي در ارتباط با عوامـل ناكـامي سـازمان     اند. بهرا در جهان داشته 92و  96هاي و رتبه
  توان اين موارد را بيان كرد:وآم مياي گمنطقه

  اجتماعي كشورهاي عضو سازمان، –هاي فرهنگيتفاوت .1
هـاي  هاي متفاوت كشورهاي عضو سازمان نسبت به گرايش و حضـور قـدرت  بعضي ديدگاه .2

 اي مانند آمريكا و اروپاي غربي،فرامنطقه

 گيري سازمان،هاي منفي روسيه نسبت به شكلنگرش .3

 و داشتن ميزان منابع متفاوت نفت و گاز در كشورهاي عضو سازمان.هاي اقتصادي تفاوت .4

 

  نتيجه
 شوروي در حـوزه  اتحاديافته از  كه وضعيت كلي در كشورهاي استقاللكامالً مشهود است 

هاي سياسي و مدني كامالً نامطلوب است. در كشورهاي گـوآم، وضـعيت كمـي بهتـر از      آزادي
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نسـبت آزاد بـا    بنـدي بـه  م، در طبقـه آشـور عضـو گـو   ك 4كشور از  3كشورهاي يورسك است.
كشور عضو يورسـك در   6اند، درحالي كه همه نسبت استبدادي قرار گرفته هاي سياسي به رژيم
بـين   رقفـ انـد.  هاي اسـتبدادي مطلـق قـرار گرفتـه    بندي در وضعيت بدون آزادي و رژيمطبقه

براي گوآم و يورسـك كـامالً    ساالري مردمو امتيازهاي  ساالر مردمهاي توسعه  ميانگين شاخص
) 06/2(كننـدگان بـه بيشـترين حـد      امتياز). اين فاصله براي فرايندهاي انتخاب 26/1بارز است(

 شـاخص رسد. اما نزديكي امتيازهاي آنها در /) مي5رسد و برابر فساد به كمترين حد خود ( مي
شوروي در  اتحادشورهاي جدا شده از دليل اين واقعيت است كه متأسفانه همه ك دوم (فساد) به

گروهي هستند. كشورهاي گوآم همچنين در قالب بلوغ جامعه مدني بار فساد  معرض نفوذ زيان
 ) از كشورهاي يورسك جلوتر هستند.65/1) و استقالل رسانه با امتياز (86/1با امتياز (

وپليتيكي قفقاز در عصـر جهـاني   در ارتباط با نقش و تأثير كشورهاي عضو گوآم، در منطقه ژئ
 3توان بيـان كـرد كـه    ها از سوي خانه آزادي مي شدن، همچنين با آمار و ارقام ارائه شده در جدل

نسبت اسـتبدادي   هاي سياسي بهنسبت آزاد با رژيم بندي، بهكشور عضو گوآم، در طبقه 4كشور از 
هاي سياسـي   روند آزادي 2007تا  2000ي هاآذربايجان ميان سالجمهوري اند. مثالً در قرار گرفته

رسـيده اسـت كـه     6به نمره  2000در سال  58/5و اجتماعي رو به ناگواري رفته است و از نمره 
ترديد عوامل و معيارهايي كـه نيازمنـد برقـراري     دهد. بيافزايش ديكتاتوري و استبداد را نشان مي

انـد   اي هستنند، نتوانستهوابط برون منطقهروابط چند جانبه ميان كشورهاي عضو سازمان گوآم و ر
شكل مطلوب شكل بگيرند تا نقش اين سازمان در عصر جهـاني نمـودار شـود.     در اين سازمان به

افزون بر آن آينده گوآم بيشتر به اين بستگي دارد كه آيا اعضاي آن از حمايـت كشـورهاي غربـي    
سـبت مـؤثري را بكـار گرفتـه اسـت تـا       ن بهره خواهند برد. درحالي كه جهان غرب، معيارهاي به

ارزش هاي ايجاد شـده تحـت نظـارت آن را بـي    نگرش كامالً منفي روسيه را خنثي كند و سازمان
جلوه دهد. بديهي است كه رهبران كشورهاي عضـو گـوآم، اهميـت چنـين رفتـار نرمشـي را بـا        

اف بايجان الهـام علـي  ترين هوادار نرمش، رئيس جمهور آذر اند. مهمهاي متفاوت درك كرده درجه
هـاي آن در مقابـل    هاي مكرر و آشكار وي اين است كـه ايجـاد گـوآم و فعاليـت     است. از جمله

كـه   جنـوبي  يا هر كشور ديگـري نيسـت. بنـابراين كشـورهاي قفقـاز      سود سازمان كشورهاي هم
فتن دليـل عـدم بكـارگر    كنند بههمواره حضور و رقابت دو ابرقدرت را در اين منطقه احساس مي

اي گوآم به يك وحـدت  اند حتي در چارچوب سازمان منطقهاي واحد نتوانستهيك سياست منطقه
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شكلي كه با ورود آمريكا به منطقـه قفقـاز، روسـيه در مرزهـاي      سياسي دست يابند. به –اقتصادي
كند. برخـورد منـافع ايـن دو    جنوبي خود بيش از هر زمان ديگر احساس عدم امنيت و تهديد مي

اي، كشورهاي منطقه را دچار تنش خواهد كرد و به نظامي شدن بيشتر اي و منطقهفرامنطقه قدرت
  اقتصادي دامن خواهد زد.   –منطقه و عدم ثبات سياسي
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