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سیاستگذاری امنیت منطقهای متداخل و رقابتي در قفقاز
* 1

عباس مصلينژاد

استاد علوم سياسي ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 1394/01/22 :تاریخ تصویب)1394/07/13 :
چکیده
نظامهاي امنيت منطقهاي در سالهاي بعد از جنگ سرد با تغييرهاي مشهودي روبهرو شده است .برخي از
نظریهپردازان علت آن را «سياستگذاري رشد نهادهاي امنيت منطقهاي» ميدانند .اگرچه دربارة ارزشهاي امنيتي و
راهبردي نهادهاي منطقهاي و بينالمللي اتفاق نظر چنداني وجود ندارد ،واقعيت این است که این نهادها از اوایل
دهة  1990به بعد ،رشد چشمگيري پيدا کردهاند .پيش از جنگ جهاني دوم ،نهادهاي منطقهاي و بينالمللي رسمي
چنداني در فرایند سياستگذاري امنيتي وجود نداشت .پرسش بنيادین این نوشتار این است که «فرایند و نشانههاي
سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز چه ویژگي و نشانهاي دارد؟» فرضية نوشتار بيانگر آن است که «سياستگذاري
امنيت منطقهاي قفقاز در دوران بعد از جنگ سرد ،ماهيت متداخل و رقابتي دارد» .چارچوب نظري نوشتار
براساس «سياستگذاري امنيت متداخل در فضاي شبهآشوب» است .در تنظيم نوشتار از روششناسي «تحليل محتوا
و تحليل دادهها» استفاده ميشود.

کلیدواژهها
امنيتسازي ،امنيت متقاطع ،چندجانبه گرایي نهادي ،سياستگذاري امنيتي ،محيط امنيتي قفقاز ،منطقهگرایي.

* Email: mossalanejad@ut.ac.ir
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مقدمه
سياستگذاري امنيتي در مناطق بحراني یكي از نگرانيهاي اصللي نهادهلاي پژوهشلي و مراکل
مطالعاتي محسوب ميشود .امنيتسازي در مناطقي همانند قفقاز از این نظلر اهميلت دارد کله
ميتوان ریشه هاي تاریخي تعارض را در سياست کشورها مالحظه کرد .هرگلاه جللوههلایي از
اقتدارگرایي بهوجود آید ،کشورها در وضعيت کنش همكاريجویانه قرار دارنلد« .قفقلاز محلل
رویارویيهاي خشونتبار گروههایي است که داراي قاللبهلاي فرهنگلي ،هلویتي و تلاریخي
متفاوتي هستند .در قرن  ،16ساختار امنيت منطقه دستخوش تغيير شد .در این زملان بله جلاي
چرخه امپراتلوريهلاي تغييریابنلده ،روسهلا توانسلتند در قلرن  18تلا  20ایلن منطقله را در
امپراتوري روبهگسترش خود سازماندهي نمایند» ).(Akiner, 2014: 4
در سالهاي  1992تا  ،2016زمينة ارتقاي مرحلهاي نهادهاي امنيت منطقهاي فراهم شده
است .چنين فرایندي در تأثير رهيافتهاي کارکردگرایي ،کارکردگرایي جدیلد ،منطقلهگرایلي و
همگرایي قرار گرفته و زمينة انجام اقداهایي ازجمله صلحباني ،حل اختالفها ،کنتلرل تسلليحا
و هماهنگسازي سياست خارجي را ميتوان در شمار نشانههاي سياستگذاري امنيت منطقلهاي
در قفقاز دانست .در این فرایند ،بحرانهاي منطقهاي را باید عامل اصلي شلكلگيلري فراینلدي
دانست که زمينههاي الزم براي امنيتسازي را اجتنابناپذیر ميسازد.
بخشللي از سياسللتگذاريهللاي امنيللت منطقللهاي قفقللاز مربللو بلله مشللارکت در قالللب
همكاريهاي امنيتي با سازمان ملل و سایر نهادهاي منطقهاي و ميانمنطقهاي بوده است .در این
حوزة جغرافيایي مجموعهاي از سازمانهاي دولتلي ،ييردولتلي و بليندولتلي کلارویژة اجلراي
فرایندهاي امنيت سازي در قفقاز را بر عهده دارند .در این زمينه تا سلال  ،2016هفلده سلازمان
منطقهاي روند فعاليتهاي مشترک صلحباني و صلحسازي در منطقة قفقاز را بر عهده داشتهاند.
شاخصها و فرایندهاي تاریخي ،تأثير خود را بر پویشهلاي امنيلت منطقلهاي در اوراسلياي
مرک ي بهجا ميگذارد .به همين دليلل در تبيلين فراینلدهاي سياسلتگذاري امنيلت منطقلهاي قفقلاز،
موضوعا جغرافيایي -فرهنگي اهميت ویژهاي دارند .نظریهپردازان امنيت راهبردي بر ایلن موضلو
تأکيد دارند که اگر منطقهاي در وضعيت تقلاطع فرهنلگهلاي متنلو قلرار گيلرد ،در آن شلرایط بلا
مشكال امنيتي روبهرو خواهد شد .بنابراین درک واقعيتهاي محيط امنيت منطقهاي قفقلاز نيازمنلد
آن است که آگاهي فراگير و همهجانبه از واقعيتهاي کنش منطقلهاي بلازیگراني هماننلد جمهلوري
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آذربایجان ،ارمنستان ،گرجستان ،منطقه خودمختار نخجلوان ،منطقلة خودمختلار نلاگورنو -قلرهبلا،،
آجاریا ،آبخازیا و اوستيا بهدست آید (.)Shearman, 1995: 98
 .1تأثیر شکلبندیهای ژئوپلیتیکي قفقاز در سیاستگذاری امنیت منطقهای
قفقاز بهدليل موقعيت و ویژگيهاي خاص خود هملواره منطقلهاي مهلم و راهبلردي بلهشلمار
ميرود .پس از فروپاشي اتحاد شوروي و ظهور سه کشور مستقل در منطقة قفقلاز بلر اهميلت
این منطقه اف وده شده است .اقدامها پرشتاب امنيتي روسيه در واکنش نسبت بله گرجسلتان در
سال  2008نشان ميدهد که هنوز قدر هاي بل ر  ،از نيروهلاي ملثثر در تغييلر و ملدیریت
شكلبندي ژئوپليتيكي قفقاز هستند ).(Vaezi and Dadandish, 2011: 34
واقعيتهاي ژئوپليتيكي منطقه ،بيانگر آن است که صادرا

بخش زیادي از منابع نفت و

گاز کشورهاي ق اقستان و ترکمنستان در آسياي مرک ي نيازمنلد خطلو لوللهاي اسلت کله از
بخشهاي قفقاز جنوبي عبور ميکنند؛ بنابراین هرگونه سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز آثلار
خود را در ارتبا با تحوال آسياي مرک ي بهجا ميگذارد (.)Schweller, 2006: 145
 .1. 1سیاستگذاری امنیتي کنترل گذرگاهها و مناطق بینفرهنگي در قفقاز
بندر سوخومي از ميان «گذرگاه کلوخوري» در روسيه از قفقاز ب ر عبلور مليکنلد .ایلن جلاده راه
ارتباطي مهمي براي روسيه تا دریاي سياه بوده است؛ تا همين اواخلر ،مسلكو پایگلاهي نظلامي را در
گاداوتا ،شمال سوخومي و ني سه پایگاه دیگر را در گرجستان حفظ کرده بلود .شلورش آبخازیلا در
سال  1992آياز شد که بنابر گفتههاي مقامهاي گرجي ،از سوي روسهلا نيل حمایلت مليشلد .در
آياز درگيريها ،جدایيطلبان مسلمان  260ه ار گرجي مسيحي را بيرون راندند و مشكل پناهنلدگي
ب رگي را براي دولت تفليس ایجاد کردند .ریشههاي بحران سال  2008روسليه و گرجسلتان را بایلد
در ارتبا با تفاو هاي فرهنگي و تضادهاي مذهبي موجود در قفقاز ارزیابي کرد .روسيه هملواره از
سياست سرکوب براي کنترل محيط منطقهاي بهره گرفته اسلت .براسلاس چنلين الگلویي ،نيروهلاي
حافظ صلح روسي و گرجي در سال  1994بحران اجتملاعي و تضلادهاي منطقلهاي را آرام کردنلد.
اگرچه روسيه تالش کرد تا اوستياي جنوبي را مستقل از گرجستان سازماندهي کنلد ،تلا سلال 2014
نهادهاي بينالمللي و کشورهاي منطقهاي استقالل اوستيا را بهرسميت نشناختند.
فرایند یادشده نشان ميدهد که احساس پيوستن اوستيا بله روسليه از دهلة  1990یعنلي
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سالهاي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي قوي بوده است .در چنين فرایندي بود کله «دوللت در
تبعيد» براي آبخازیا ني در تفليس تشكيل شده بلود .در اوسلتياي جنلوبي ،شلورشهلاي ضلد
گرجستان در سال  1992و دو سال بعد از رد وضعيت خودمختاري ایلن منطقله کله بلهعنلوان
بخشي از «جمهوري خودمختار کوهستاني» در دوران اتحاد شوروي بههمراه اوستياي شمالي از
آن برخوردار بود ،آياز شد .در محيطهاي بحراني ،شكلگيري «مجموعههاي امنيلت منطقلهاي»
کار دشواري خواهد بود ).(Cohen, 2008: 253
در سال  ،1995با درخواست مسيحيان اوستياي جنوبي براي کسب استقالل یلا پيوسلتن
ایشان به جمهوري مسلمان نشين اوستياي شمالي ،نبردهاي پراکنده یکبار دیگر شرو شلد .در
این دوره ،نيروهاي روسيه و اوسلتياي شلمالي بلراي آرامکلردن شلورشهلا مداخلله کردنلد و
خودمختاري آنجا دوباره برقرار شد .روسيه دوباره این شورش را آرام کرد و نيروهایي را بلراي
تضمين خودمختاري در آنجا مستقر ساخت .اوستياي جنوبي به نسبت آبخازیلا بلراي روسهلا
اهميت راهبردي کمتري دارد .هرچند جادة نظامي اوستيا به طول  170مایل که از اوسلتيا عبلور
ميکند و «آلگير» در اوستياي شمالي را به «کوتایسي» و منطقة ساحلي «بلاتومي» در گرجسلتان
متصل ميسازد ،یكي از دو مسير مهم در سرتاسر قفقاز شمالي است.
 .2 .1سیاستگذاری امنیتي کنترل چالشهای هویتي در قفقاز
تمام کشورهاي حوزة مستقل همسود بلهدليلل سلازوکارهاي اقتصلادي و امنيتلي دوران اتحلاد
شوروي به خدما روسيه براي ارتقاي موقعيت خود نيازمندند .از سلویي روسليه نيل نگلران
است که تسلط خود را بر منابع انرژي این کشورها از دست بدهد .چنين فرایندي به معنلاي آن
است که حضور پایگاههاي روسيه در گرجستان و مجلاور

نيروهلاي روسليه در مرزهلاي آن

کشور با گرجستان توانایي آنان را براي تحرک منطقهاي کاهش ميدهد .در این فرایند ،نيازهاي
اقتصادي و صنعتي در شمار موضوعاتي است که وابستگي اقتصادي کشورهاي حوزة قفقاز بله
روسيه را تداوم ميدهد ) .(Yakovlev, 2014:10
الگوي مدیریت بحلران در گرجسلتان و سلازوکارهاي امنيلتسلازي در قفقلاز جنلوبي
ميتواند بهعنوان مدلي براي درک سياستگذاري امنيت منطقلهاي در محليط متلداخل و رقلابتي
دانسته شود .رقابت روسيه و کشورهاي يربي مشكال امنيتي گرجستان را اف ایش داده اسلت.
براساس چنين رقابتهایي بود که در دهة  ،1990الگوهاي مبتني بر انعطلا پلذیري روسليه در
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دستور کار قرار گرفت .به همين دليل بود که در سال  ،1998مسكو نيروهاي خود را از سلاحل
دریاي سياه گرجستان و نيمي از مرز زميني آن با ترکيه خارج کرد ).(Cohen, 2008: 234
در سال هاي پایاني دهلة  1990روسليه مخلاطرا خلاص خلود را داشلت .مشلكال
اقتصادي به موازا افول موقعيت راهبردي را باید در شمار مواردي دانست که سياست روسيه
در برخورد با قفقاز را تحت تأثير قرار داد .واشنگتن ني تالش زیادي کرد تلا نفلوذ خلود را در
گرجستان اف ایش دهد .کمک مستقيم آمریكلا بله گرجسلتان از سلال  1997بله بعلد ،بلالر بلر
یکسوم از بودجه این کشور را شامل ميشود .کمکهاي اقتصلادي را بایلد یكلي از اب ارهلاي
اثرگذاري آمریكا و جهان يرب در منطقة قفقاز بهویژه گرجستان دانست (.)Pipes, 1997: 69
 .2سیاستگذاری امنیتي رقابت ژئوپلیتیکي آمریکا و روسیه در قفقاز
در سالهاي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي ،شواردنادزه توانست موقعيت مناسبي در قفقاز بلهدسلت
آورد .ایفاي نقش سياسي در گرجستان و انتخاب او بهعنوان رئليسجمهلور کشلوري کله در شلمار
واحدهاي مستقل همسود قرار داشت ،الگوهاي جدیدي از روابط ایاال متحده ،کشلورهاي اتحادیلة
اروپا و گرجستان را بهوجود آورد .مثلفههاي ژئلوپليتيكي ،رقابلتهلاي راهبلردي و ضلرور هلاي
محيط منطقهاي منجر به گسترش تضادهایي شده که ناشي از رقابلت نهفتلة قلدر هلاي بل ر در
محيطهایي است که موقعيت ژئوپليتيكي یا منابع اقتصادي گستردهاي دارند.
ضرور هاي سياستگذاري امنيت منطقلهاي در محليطهلاي رقلابتي و متلداخل ،زمينلة
نقشیابي قدر هاي ب ر

بهعنوان بازیگر مداخللهگلر در محليط منطقلهاي را اجتنلابناپلذیر

ميسازد .در روند بحران گرجستان نشانههایي از گسترش بحران در شرایط تهدید امنيتي زمينلة
مداخلة روسيه براي کنترل محيطي را بهوجود آورد .واشنگتن حامي ترتيبا

اجراشده از سلوي

شواردنادزه با شرکتهاي نفتي يرب براي ایجاد خط لولة تازهاي از باکو تا گرجستان و سلپس
به دریاي سياه براي انتقال نفت دریاي خ ر بوده است (.)McFaul, 1999: 407
همكاري ایاال
نخبهساز معطو

متحده با دولت قفقاز بله فراینلدهاي دوللتسلاز ،هنجارسلاز ،نهادسلاز و

بوده است .به همين دليل گرجستان را بایلد در شلمار کشلورهایي دانسلت کله

انقالبهاي رنگي در آن شكل گرفته و زمينة واکنش نسبت به الگوهاي رفتاري اتحاد شوروي در
منطقه را بهوجود آورده است .ترکيه بهدليل نگراني از افل ایش عبلور و ملرور کشلتيهلا و ایجلاد
آلودگي و نشت نفت ،با ساخت این خط لوله مخالفت کرده است .از سالهاي پایلاني دهلة 1990
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شكل جدیدي از رقابتهاي منطقهاي در قفقاز بلهوجلود آملد .ضلرور هلاي اقتصلادي ،ظهلور
بازیگران هویتي و نقشآفریني گروههاي سلفي در چچن را باید در شمار موضو هایي دانست که
بحران در منطقة قفقاز را گسترش ميدهد .به این ترتيب ،بلا افل ایش بلازیگران منطقلهاي بحلران
ژئوپليتيكي در قفقاز به مي ان شایان توجهي اف ایش یافت (.)McFaul, 2002: 73
آنچه را که کوهن براساس رهيافتهاي ژئوپليتيكي ارزیلابي مليکلرد ،در واقعيلتهلاي
سياست امنيت منطقهاي دریاي سياه در سال  2014مشاهده ميشود .واقعيت آن اسلت کله اگلر
فرایندهاي امنيتي و دیگر گونههاي ژئوپليتيكي در دریاي سياه بهشكل تلدریجي دچلار تغييلر و
دگرگوني نشود ،هرگونه «سياست شلوک» در چنلين منلاطقي مليتوانلد آثلار پرمخلاطرهاي را
بهوجود آورد .هرگونه دگرگوني سياسي در محيط امنيت منطقهاي قفقاز آثار ژئلوپليتيكي خلود
را در محيط فراگيرتري ازجمله آسياي مرک ي و همچنين حوزة دریاي سياه بهجا ميگذارد.
 .3سیاستگذاری امنیت ژئوپلیتیکي در فرایند کنش بازیگران منطقهای
بخش دیگري از شاخصهاي ژئوپليتيكي و راهبردي منطقة قفقاز مربو به نقشآفرینلي گلروههلاي
هویتي و قومي است .موضو هایي همانند طبقه ،نژاد ،جنسيت و مذهب در شلمار «عناصلر تفلاو »
طبقهبندي ميشود .اتحاد شوروي ،امپراتوري مبتني بر همگلوني و یكپلارچگي را در قفقلاز ،آسلياي
مرک ي و حوزة دریاي سياه بنلا نهلاد .تفلاو هلاي فرهنگلي منلابع نملادین تضلادهاي ژئلوپليتيكي
محسوب ميشود .شاید بتوان نشانههایي از «اتوپياي منفي» را در شكلبنديهلاي ژئلوپليتيكي قفقلاز
مشاهده کرد .این اتوپيلا عاملل اصللي تضلادهاي منطقلهاي محسلوب مليشلود (Inayatullah and
).Belaney, 2013: 25
دگرگوني در ساختار نظام بينالمللل ،زمينلة نقلشآفرینلي بلازیگران فرامللي در محليط
منطقهاي را بهوجود آورد .براي نمونه ،ميتلوان بله تحلرک گلروههلاي اسلالمگلراي چچلن و
دايستان در قفقاز و جنوب روسيه اشاره کرد که دوملين جنلگ چچلن را بلهدنبلال داشلت .در
واکنش به بمبگذاريهاي تروریستي در شهرهاي روسيه ،حملههاي گستردة هلوایي از سلوي
روسها ضد شورشيان چچن همچنان در پایي  1999تداوم یافت .از آن زمان ،دولت والدیميلر
پوتين در مسكو ،دوباره بخشهاي زیادي از چچن را تصر

کلرده و درگيلريهلاي منطقلهاي

نيروهاي نظامي روسيه با واکنش گروههاي هویتي و در قالب روشهلاي حملله و گریل ادامله
یافته است (.)Molloy, 2006: 68
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 .1 .3سیاستگذاری امنیت انرژی در قفقاز
یكلي دیگلر از عواملل مثثر در سياسلتگللذاري امنيلت منطقلللهاي قفقللاز را بایلد کنتللرل و
سازمانلدهلي منابع انلرژي دانسلت .خطو لولة نفت و گاز دریلاي خل ر از چچلن بلهسلوي
ساحل دریاي سياه روسيه یا بهسوي شمال در دايستان پيش ميروند .کنترل دايسلتان کله تنهلا
راه تماس زميني روسيه با جمهوري آذربایجان است ني اهرم فشلار نظلامي روسليه بلر کشلور
بينياز از نفت جمهوري آذربایجان را تقویت کرده است .شبه نظاميلان دايسلتان کله خواسلتار
ایجاد دولتي اسالمياند ،در این منطقه در اقليت قرار دارند ).(Chang, 2013:333
در سال  ،1992نيروهاي ارمني با حمایت روسيه این منطقله و نيل مسليري از سلرزمين
جمهوري آذربایجان را که آن را به ارمنستان متصل ميساخت تصر

کردند .در طول سلالهلا

جنگ ،بيش از  800ه ار آذري و  400ه ار ارمني جابهجلا شلدند و  35هل ار نفلر نيل کشلته
شدند .براساس گفتوگوهاي سال  ،1994ميان دوطر آتشبس برقرار شد؛ ولي سه سال بعد،
منطقة ناگورنو -قرهبا ،استقالل خود را اعالم کرد .ارمنستان ني هرچند از ادعاي خود بلر ایلن
سرزمين دست کشيده است ،ولي براي دفا از آنجا در مقابل جمهوري آذربایجان ،ازنظر نظامي
آن را در اشغال خود دارد .رقابتهاي هویتي ارمنستان و جمهلوري آذربایجلان زمينلة مداخللة
روسيه و برخي از کشورهاي منطقه همانند ایران و ترکيه را بهوجود آورده است.
ازنظر اقتصادي ،جمهوري آذربایجان بيش از ارمنستان براي جهان خلارج اهميلت دارد؛
هرچند ارمنستان بهدليل بهره گيري از صنعت توليد تجهي ا

ماشيني ،توليد طلال ،جلواهرا

و

انرژي برقآبي و ني سرمایهگذاري و ارسال پول از سوي جوامع ارمني در خارج از این کشلور
درآمد بسيار بلاالتري دارد  .اهميلت جمهلوري آذربایجلان بيشلتر بله توليلد نفلت آن و مرکل
پاالیشگاهي باکو در «شبهج یرة آبشوران» مربو ميشود .این شبه ج یره و آبهلاي آن پليش
از این یكي از ينيترین ذخایر نفتي در جهان و مهمترین مرک توليد نفلت اتحلاد شلوروي تلا
جنگ جهاني دوم بود ).(Berzezineski, 2013: 138
 .2. 3سیاستگذاری امنیتي در رقابتهای اقتصاد منطقهای قفقاز
جمهوري آذربایجان بدون اینكه موفقيتي داشلته باشلد ،در جنلگ خلود بلا ارمنستللان (ملورد
حمایلت روسيه) ،بلهدنبللال کملک نظامللي و دیپلماتيللک از ایلاال

متحللده بللود و حتلي
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پایگاههلاي نظاملي را در خلاک خلود به دو کشور ایاال

متحلده و ترکيه پيشنهلاد داده بللود.

اگرچه روابط کشورهاي جهان يرب و روسيه در سالهاي  1995تا  2009براساس نشانههلایي
از همكاري تاکتيكي قرار داشت؛ اما رقابتهاي منطقلهاي بلا جهلتگيلري ژئلوپليتيكي چنلين
فرایندي را تغيير داده است .موضو اصلي روابط بينالملل در محيطهاي منطقهاي در سالهاي
بعد از جنگ سرد را ميتوان براساس تفاو

در روابط بينالملل تبيين کرد .تفاو

زمينلههلاي

تضاد ژئوپليتيكي و امنيتي را اجتنابناپذیر ميسازد ).(Inayatullah and Belaney, 2013: 185
در این دوران تاریخي ،روابط يرب و روسيه براساس الگوي مشارکت همهجانبله بلراي
انتقال انرژي شكل گرفته است .جهان يرب همواره از سلرمایهگلذاري تكنوللوژي و مشلارکت
فراگير در روسيه بهره گرفته است تا زمينة گسترش روابلط را بلهوجلود آورد .تلا سلال ،2013
روسيه در قفقاز برتري نسبي ژئوپليتيكي و راهبلردي داشلته اسلت .چنلين فراینلدي بلهشلكل
تدریجي تغييریافته و سرانجام به بحران در روابط روسيه و جهان يلرب در سلال  2014منجلر
شد .الگوي رقابت روسيه و يرب شرایطي را بهوجود آورده است که مليتلوان نشلانههلایي از
بازگشت «کمربند شكننده» را از دریاي سياه تا قفقاز مشاهده کرد.
 .4رهیافتهای سیاستگذاری امنیتي در منطقة قفقاز
اهميت نهادگرایي در ساختار امنيت منطقهاي قفقاز از آن جهت است که هر یک از نهادها فقلط
در شرایطي قابليت الزم براي اثرگذاري در شكلبنديهاي امنيت منطقهاي را دارند کله قابليلت
اثرگذاري در فرایند صلحسازي و یا همكاريهاي امنيتي را داشلته باشلند .در امنيلتسلازي در
منطقة قفقاز بدون توجه به نقش بلازیگران منطقلهاي ،نهادهلاي فرامللي و قلدر هلاي بل ر
امكان پذیر نخواهد بود .تفاو هاي مذهبي هماننلد فضلاي طبيعلي ،نيازمنلد مرزهلاي سياسلي
هستند .بنابراین هرگونه فرایند معطو

به سياستگذاري امنيت منطقهاي در قفقاز بدون توجه به

الگوي کنش نهادي تفسيرپذیر نخواهد بود (.)Higgott, 2006: 48
 .1. 4نقش بازیگر عقالیي در سیاستگذاری امنیتي قفقاز
نهادگرایي امنيتي را ميتوان در شمار راهبردهایي دانست کله معطلو بله حلل منازعله براسلاس
الگوي همكاري قانونمند است .هرگونه نهادگرایي در سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز نيازمنلد
درک شاخصهاي فرهنگي ،هویتي ،قلومي و ادراکلي اسلت .از ایلن نظلر هویلتهلاي منطقلهاي
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ميتوانند در تعيين شكل انتخاب الگوهاي همكاري توسلط دوللتهلا نقلش مهملي بلازي کننلد.
اگرچه تقاطع فرهنگي و تضادهاي تاریخي در قفقلاز گسلترده اسلت؛ املا واقعيلت آن اسلت کله
نهادگرایي را ميتوان زیربناي سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز دانست (.)Barnett, 1998: 78
گروهي از نظریهپردازان معتقدند که نهادها هلد هلاي سلودمندي را در وضلعيتهلاي
وابستگي متقابل برآورده ميسازند و به دولتها اجازه ميدهند تا از قواعد و آیينهاي مشلترک
بهره ببرند .در مدل بازیگر عقالیي ،هویت منطقهاي کشلورهاي حلوزة قفقلاز زیرسلاختهلاي
هرگونه همكاري را شكل ميدهد .برخي دیگر از نظریهپردازان از جمله «مرشایمر» که در شمار
نوواقعگرایان قرار دارد ،نسبت به اینكه نهادها از هر نو  ،امنيت و نظم بينالملل را پيش ببرنلد،
ابراز تردید ميکنند (.)Mearsheimer, 1995: 82
 .2. 4رهیافت نولیبرالي در سیاستگذاری امنیت منطقهای قفقاز
در نگرش نوليبرالها ،نهادها آینهدار توازنهاي قدر موجود در نظام بينالملل هستند .اندیشلة
منطقهگرایي در قالب امنيتسازي نهادي تنها تا جلایي اهميلت دارد کله دوللتهلاي قدرتمنلد
منطقهاي با اتحادهایي از دولتها در تالش براي دستيابي بله تلوازن قلدر

مطللوبتلر بلراي

اعضایشان باشند .گروه دیگري از نظریهپردازان سياستگذاري امنيت منطقهاي چنين فراینلدي را
دروازة ورود به امنيت جهاني ميدانند .بنابراین سياستگذاري امنيتي براساس رهيافت نهادگرایي
فقط در شرایطي اهميت دارد که قابليت الزم براي صلحسلازي را داشلته باشلد .نلوليبرالهلایي
همانند «جوز

ناي» سياستگذاري امنيت منطقلهاي را از راه نهلادگرایي امكلانپلذیر مليداننلد

(.)Nye, 1971: 84
از آنجا که حوزة قفقاز بخشي از ژئوپليتيلک امنيتلي در رقابلت منطقلهاي بلازیگراني هماننلد
ایران ،روسيه ،ترکيه و کشلورهاي يربلي قلرار دارد؛ بنلابراین گلروه دیگلري از نظریلهپلردازان بلين
منطقهگرایي و جهانگرایي رابطة متقابل برقرار ميکنند .آنان بر این باورند که منطقهگرایلي را بایلد در
بهتلرین حاللت مكمللل تلالشهلاي جهللاني بلراي تللرویو صللح و امنيلت دانسللت .ایلن گللروه از
نظریهپردازان امنيت منطقهاي ،با الهام از تفكر آرمانگرایانة قدیمي دربارة سازمانهاي بلينالملللي کله
به زبان ارزشهاي خاصنگرانه مبلر ارزشهاي عام و جهانشمول بود ،تالش دارند تا سلازوکارهاي
امنيتسازي در مناطق بحراني همانند قفقاز را در قالب سياستگذاري امنيت نهادي تبيين کنند.
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 .3 .4رهیافت واقعگرایانه در سیاستگذاری امنیت منطقهای قفقاز
در نگرش واقعگرایي ،امنيت قفقاز تابعي از رقابلت بلازیگران منطقلهاي و قلدر هلاي بل ر
است .بهعبار دیگر ،چگونگي موازنة قدر

در چنين فرایندي اهميت ویژهاي دارد .اگرچه در

سالهاي بعد از جنگ سرد نظریهپردازاني خواستند که شكلبنلديهلاي امنيلت منطقلهاي را در
قالب «مجموعة امنيت منطقهاي» تبيين کنند؛ واقعيتهاي شكلگرفته در رونلد رقابلت آمریكلا،
روسيه و اتحادیة اروپا در ارتبلا بلا تحلوال
تحوال

گرجسلتان ،جابلهجلایي قلدر

در اوکلراین و

ژئوپليتيكي شبه ج یرة کریمه نشان ميدهد که هنوز رهيافتهاي واقعگرایانه اهميلت

و کارامدي ویژهاي در روند سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز دارند ).)Natkhov, 2012:144
در چنين نگرشي ،هریک از قدر هاي ب ر تالش ميکند تا موقعيت خود را براساس
معادلة قدر  ،رقابت و امنيت تثبيت کند .رویكرد دیگري از سوي نظریهپردازان واقعگرا دربارة
سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز ارائه شده است؛ آنان بر ایلن باورنلد کله هنلوز اتفلاقنظلر
گستردهاي در این مورد وجود دارد که سازمان ملل یا نوعي نهاد جهانشمول بایلد اصلليتلرین
تأمينکنندة امنيت باشد .بنابر این نگرش ،ترویو امنيت منطقهاي با جستوجوي امنيت جهلاني
تعارض دارد و سازمانهاي منطقهاي نميتوانند بيطر

باشند .ایلنگونله سلازمانهلا در برابلر

جاه طلبي هاي قدر هاي نيرومند منطقه آسيب پذیرند؛ بنابراین اگر نهادهاي بينالملللي امنيلت
ارزشي دارند ،این ارزش باید در سطح جهاني و بهوسيلة یک جامعة بهراستي بلينالملللي و نله
منطقهاي دنبال و ترویو شود (.)Dorn, 1998: 75
 .5سیاستگذاری کنترل و مدیریت تفاوتهای فرهنگي در قفقاز
بسياري از تضادهاي ایجادشده در روابط گروههاي اجتملاعي و دوللتهلاي برخلي از منلاطق
جغرافيایي همانند خاورميانه ،بالكان و قفقاز بيانگر نقش مثثر تفاو هاي فرهنگي در گسلترش
تضادهاي امنيتي است؛ بنابراین هرگونه فرایندي که منجر به تأثيرگذاري بر نيروها و مثلفههلاي
فرهنگي شود ،بخشي از سازوکارهاي امنيتي را منعكس ميکند .در چنلين شلرایطي الزم اسلت
تفاو هاي تاریخي ،فرهنگي و هویتي شهروندان قفقاز بررسلي شلود .اسلطورههلا در منلاطقي
همانند قفقاز اهميت بيشتري در شكلگيري تضادهاي منطقهاي داشتند). (Ines, 2005: 102
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 .1 .5سیاستگذاری مدیریت امنیتي هویتهای نامتقارن در قفقاز
قدر سازي یكي از سازوکارهاي اصلي کنترل محيط منطقهاي و سياستگذاري امنيتي است .هر
یک از بازیگران منطقهاي تالش ميکند تا روندهاي قدر سازي در محيط منطقهاي را پيگيلري
کند .هماکنون بازیگران منطقهاي همانند ایران ،رژیم صهيونيستي ،عربستان و ترکيله بلر محليط
منطقهاي سازوکارهاي اثرگذاري دارند .رقابت چنين بلازیگراني بلا الگلوي کلنش قلدر هلاي
ب ر

و نيروهاي فراملي در منطقه پيوند ميیابد .درهمتنيدگي هویتي در مناطقي که دورانهاي

تاریخي متنوعي را سپري کردهاند ،بهنسبت گسترده است ).(Berzezineski, 2013: 141
بنابراین طبيعي اسلت کله هرگونله سياسلتگذاري امنيلت منطقلهاي در حلوزة قفقلاز را
براساس ارزیابي مقياسهاي وابستگي و هویت بازیگران مورد سنجش قرار دهيم .نقش هویلت
در سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز به این دليل اهميت یافته است که در بيشتر نقلا جهلان
شاهد بازگشت هویتهایي هستيم که ریشه در تاریخ و قوميلت دارد .در ایلن شلرایط ،رقابلت
بازیگران منطقهاي عامل مثثري در تشدید تضادهاي بينالمللي است .امنيت و قدر در محيط
منطقهاي به این دليل دچار بحران شده است که نيروهاي فراملي ني بهعنوان بازیگر جدیدي در
محيط منطقهاي قفقاز نقشآفرین هستند ). (Huntingtun, 1999: 198
برخي از نظریهپردازان امنيت ملي بر این باورند که قالبهاي هویتي عامل ملثثري در از
بين رفتن مرزهاي سياسي و فرهنگي است .درحاليکه واقعيت آن اسلت کله نيروهلاي هلویتي
تالش ميکنند تا جامعة خویشاوند خلود را از بلين بلازیگراني انتخلاب کننلد کله بلا آنلان در
گذشتهاي دور پيوندهاي خویشاوندي داشتهاند .به همين دليل اسلت کله هليچگلاه و در دوران
هلليچ نظللام سياسللي ،روابللط راهبللردي ایللران و کشللورهاي حللوزة خللليوفللارس در وضللعيت
همكاريجویانه قلرار نمليگيلرد .رقابلتهلاي سياسلي و ژئلوپليتيكي بلا تضلادهاي هلویتي و
ایدئولوژیک چنين بازیگراني پيوند ميیابد.
چنين نشانههایي را ميتوان در حوزة قفقاز نيل مشلاهده کلرد .بنلابراین ضلرور هلاي
سياستگذاري امنيت منطقهاي در قفقاز ایجاب ميکند که هر نيروي اجتماعي بهعنوان «موضلو
امنيتي» درنظر گرفته شود .موضو هاي امنيتي نيروي تهييوکننده و شتابان کنش امنيتلي هسلتند.
آنها هرگونه کنش سياسي را با قالبهاي هویتي و ایدئولوژیلک پيونلد مليدهنللد .بله هملين
دليل اسلت کله چنلين بازیگرانللي در رونلدهاي سياسلتگذاري امنيللت منطقللهاي در قفقللاز

336

مطالعات اوراسیای مرکزی ،دورة  ،8شمارة  ،2پاییز و زمستان 1394

بهعنوان عناصر هویتبخش فرهنگي شناخته ميشلوند و رقابلتهلاي جدیللدي را در فضلاي
هویتلي و قوملي منعكس مليکنند ).(Tajik, 2002: 32
 .2. 5سیاستگذاری امنیت نهادگرا در کنترل هویتهای نامتقارن قفقاز
روندهاي امنيتسازي در محيطهایي مانند قفقاز از سال  1991به بعلد بلا جلدالهلاي خلونين
همراه شده است .یكي از دالیل شكل گيري چنين وضلعيتي را بایلد تغييلر در سلاختار قلدر
دانست .هرگاه ساختار نظام بينالملل دگرگون شود ،پویشهلاي منطقلهاي زمينلة شلكلگيلري
جهان آشوبزده را بهوجود ميآورد .اصليتلرین ویژگلي جهلان آشلوبزده ،پيونلد اب ارهلاي
فناورانه با شكلبنديهاي هویتي و قومي است .در این فراینلد ،امكلان کنتلرل بلازیگران از راه
سازوکارهاي مربو به نهادهاي بينالمللي و نظلامهلاي سياسلي امكلانپلذیر نيسلت .هرگونله
شكلبندي امنيت منطقهاي رابطة مثثري با نشانههاي هویتي و قومي پيدا ميکند.
قابليتهاي محيط اقتصادي بر فرایندهاي کنش سياسي بلازیگران منطقلة قفقلاز تلأثير داشلته
است .در چنين شرایطي است که هرگونه سياستگذاري امنيتلي نيازمنلد بهلرهگيلري از سلازوکارهاي
قدر  ،هویت و امنيت است .سياستگذاري امنيت هویتي در منطقلة قفقلاز از ایلن نظلر ضلروري و
اجتنابناپذیر است که چالشهلاي هویلتیلابي ،مرزبنلديهلاي جغرافيلایي و رویكردهلاي امنيتلي
متفاو کشورهاي منطقه در پيوند با رقابتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي سلبب حلاکمشلدن شلرایط
ناپایدار و شكنندة امنيتي در منطقة قفقاز شده است ).(Kuzehgar Kaleji, 2014: 39
«دولت ضعيف» و «دولتهاي ورشكسته» را باید عامل بحران منطقهاي در قفقاز دانست.
بنابراین تقویت فرایندي را که به اف ایش قدر
باید در شمار سازوکارهاي معطو

دولتهاي ملي در منطقة قفقاز منجر مليشلود

به سياستگذاري امنيت منطقلهاي دانسلت .ترکيله ،ایلران و

عربستان ني در سازماندهي فرایندهاي امنيت منطقهاي حكایت هاي خلاص خلود را دارنلد .در
سياستگذاري امنيت منطقه ،باید نيروهلایي ملورد توجله قلرار گيرنلد کله در فضلاي منطقلهاي
جایگاه ،اهميت و اثربخشي داشته باشند.
 .3. 5سیاستگذاری امنیتي منطقة حائل در قفقاز
نشانه هایي ازجمله جنگ داخلي ميان گرجستان و مناطق جدایيطلب آبخازیا و اوسلتيا ،جنلگ
جمهوري آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقة ناگورنو -قرهبا ،،شكلگيري وضعيت نله جنلگ،
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نه صلح و تج یة بيش از 20درصلد خلاک گرجسلتان را بایلد در شلمار علواملي دانسلت کله
سياستگذاري امنيت هویتي را اجتنابناپذیر ميکنند .اگرچه برخي از تحليلگران رویكرد مبتني
بر «مجموعة امنيت منطقهاي» را در فرایند سياستگذاري امنيتي قفقلاز پيشلنهاد مليکننلد؛ وللي
طبيعي است که چنين الگویي نمليتوانلد ضلرور هلاي امنيلتسلازي منطقلهاي در قفقلاز را
سازماندهي کند). (Kuzehgar Kaleji, 2014: 175
در چنين شرایطي ،بهرهگيري از سازوکارهاي مربلو بله «سياسلتگذاري منطقلة حائلل»
بهعنوان یكي از الگوهاي کنش راهبردي بازیگران منطقهاي در حوزة قفقازنلد .ایلن رویكلرد را
باید بهعنوان نمادي از رهيافتهایي دانست که «پيوند هيبریلدي» را در حلوزة منطقلهاي ایجلاد
مي کند .ویژگي اصلي مناطق حائل در ژئوپليتيک منازعله آن اسلت کله بلازیگران کلنش سليال
دارند .هرگونه سياليت در کنش راهبردي زمينة الزم براي نقشیابي بازیگران در محليط رقلابتي
براي بهدستآوردن حداکثر نتيجة امنيتي را اجتنابناپذیر ميسازد (.)Rondeli, 2000: 50
 .6سازوکارهای سیاستگذاری امنیت منطقهای در قفقاز
سياستگذاري امنيت منطقهاي نيازمند اب ارها و فرایندهایي است که بتواند زمينههلاي الزم بلراي
چندجانبه گرایلي در محليط امنيتلي را بلهوجلود آورد .کسلاني کله بلر ضلرور

سلازماندهي

مجموعههاي امنيت منطقهاي تأکيد دارند ،بيشتر تالش ميکنند تا طيف گستردهاي از روابلط را
در دستور کار قرار دهنلد .هرگونله کشلمكش مسلتقيم در روابلط بلازیگران منطقلهاي قفقلاز،
زمينه هاي الزم براي ایجاد بحران و اختال

عميق بين بلازیگران را اجتنلابناپلذیر مليسلازد.

چنين فرایندي ممكن است به بنبست در روابط منجر شود.
موضو هاي هماننلد کنتلرل ملرزي ،قطلببنلديهلاي منطقلهاي و سلاخت اجتملاعي،
همانگونهاي که ميتوانند در شكلگيري بحلرانهلا عاملل ملثثري باشلند ،در شلمار نيروهلاي
تأثيرگذار بر مدیریت بحران ني قرار ميگيرند .این موضو نشلان مليدهلد کله سياسلتگذاري
امنيتي منطقة قفقاز در تأثير نيروهاي ساختاري ،ملي ،هویتي و تاریخي قرار دارد .هر یک از این
مثلفهها ميتواند در سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز نقش مثثر و تعيينکنندهاي بازي کند.
 .1. 6نقش عوامل ساختاری در سیاستگذاری امنیت منطقهای قفقاز
پاتریک مورگان بر این باور است که موضو هاي امنيتي و راهبردي زمينة دخالت قلدر هلاي
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ب ر

را در حوزههاي مختلف جغرافيایي بهوجود مليآورد .در چنلين شلرایطي ،قلدر هلاي

ب ر

ميتوانند تا زمينههاي ایجاد موازنه را فلراهم کننلد؛ بنلابراین در منلاطقي هماننلد قفقلاز

مدیریت بحران بدون موازنه انجام نميگيرد .در ملدیریت بحلران ،قلدر هلاي بل ر تلالش
ميکنند تا حوزة نفوذ خود را گسترش دهند .براي روسيه بهعنلوان بلازیگري کله بلراي ملد
ن دیک به دو قرن در امنيت منطقهاي قفقاز نقش محوري بازي کرده است ،بسيار دشوار خواهد
بود که فرایندهاي تحرک بازیگران يربمحور را پيرامون مرزهاي خود بپذیرد؛ بنابراین روسليه
حتي در سال  1993ني قفقاز را در حوزة منافع ملي و منطقهاي خود قرار داده است

(Morgan

).& Lake, 2002: 45
 .2. 6نقش نیروها و بازیگران منطقهای در سیاستگذاری امنیتي قفقاز
بازیگران منطقهاي همانند ایران ،رژیم اسرائيل و ترکيه را باید اصليترین نيروي سياسي حلوزة
قفقاز دانست .هر یک از این سه بازیگر تالش ميکنند تا بر سازوکارهاي کنش امنيت منطقلهاي
تأثيرگذار باشند .پایان جنگ سرد موقعيت ایران در حوزة قفقاز را ارتقا داد .ایران کله بليثبلاتي
در قفقاز را تهدید عليه امنيت ملي خود ميداند ،بلا شلرکت در طلر هلاي ميلانجيگرایانله در
بحرانها براي تحكيم ثبا

و امنيت منطقه نقش بازي ميکند ).(Koulaee, 2010: 75

بحران جمهوري آذربایجان و ارمنستان نقش ایران در منطقله را گسلترش داد و ایلران توانسلت
براي ميانجيگري در مناقشة قرهبا ،تلالشهلایي انجلام کنلد .در ایلن فراینلد ،ایلران بله بهلرهگيلري از
سازوکارهاي ایدئولوژیک تمایلي نشان نداد .هماکنون منطقهگرایي و منطقهايشدن پدیلدههلاي جهلاني
هستند .منطقهايشدن فرایند تجار محور و تعاملي است .ایلن موضلو بله افل ایش وابسلتگي متقابلل
دولتها ،جوامع و تشكيال اقتصادي منجر ميشود ).(Hungi & Ogthers, 2013: 23
انتخاب عقالني بازیگران را ميتوان در بهرهگيري از «مدل رقابت مرحلهاي» و «مدیریت

بحران» تحليل کرد .رهيافت «موازنة فراگير» 1را ميتوان بهعنوان واکنشي در برابلر «تهدیلدهاي

چندالیة» 2نيروهاي مختلف اجتماعي ،منطقهاي و بينالمللي تبيين کرد .هر یلک از ایلن نيروهلا
حوزة نفوذ خود را در منطقه گسترش ميدهد .موضو هایي همانند مهلاجر  ،هویلت ،پيشلينة

1. Omni Balancing
2. Multiple Threat
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تاریخي ،رقابتهاي منطقهاي و راهبردي را باید در شلمار علواملي دانسلت کله سلطح تحليلل
درهمتنيده را شكل ميدهد ).(Cohen, 2008: 265
نتیجه
هرگاه قدر
تغييرا

نسبي برخي از بازیگران در محيط هلاي ژئلوپليتيكي کلاهش یابلد و یلا اینكله بلا

بنيادین روبهرو شلود ،در آن شلرایط زمينلهاي بلراي گسلترش بحلرانهلاي منطقلهاي

بهوجود ميآید .روسيه در حوزة قفقاز بهعنوان بازیگر مثثر منطقلهاي و بلينالملللي محسلوب
ميشد .بحرانهاي منطقهاي جایگاه روسيه را بلهشلكل تلدریجي کلاهش داده اسلت؛ بنلابراین
روسيه بهجاي آنكه تالش کند تا معادلة قدر

و امنيت را در فضاي جهاني موازنله کنلد ،بایلد

موقعيت خود را در محيط منطقهاي قفقاز ،آسياي مرک ي و حوزة خلارج ن دیلک تثبيلت کنلد.
نشانههاي سياستگذاري امنيت منطقهاي قفقاز را ميتوان در قالب این گ ارهها بيان کرد:
 پيمان آتالنتيک شمالي براساس رهيافت گسترش ناتو تالش ميکند تا حوزة نفوذ خلودرا به منطقة قفقاز منتقل کند .طبيعي است که تحقق چنلين فراینلدي بلا هلد هلاي
امنيتي روسيه سازگاري ندارد .در این شرایط ،ميتوان نشلانههلایي از رقابلتپلذیري
مرحلهاي در روابط قدر هاي ب ر

را مشاهده کرد؛

 بازیگران منطقهاي مانند ایران ،عربستان ،ترکيه و رژیم اسرائيل تالش ميکنند تلا حلوزةنفوذ خود را در منطقه گسترش دهند .در این شرایط ،در روابلط بلازیگران منطقلهاي
نشانه هایي از موازنة ناپایدار مشاهده ميشود .اصليترین ویژگي موازنلة ناپایلدار آن
است که چگونه ائتال

بازیگران منطقهاي و قدر هاي ب ر

در شرایط تغيير قلرار

ميگيرد؛
 مي ان جامعهپذیري سياسي بر کشورهاي قفقاز محدود و ناپایدار است .هرگاه نشانههايامنيت اجتماعي در محيطهایي با قابليت و شكلبنديهاي ژئوپليتيكي محدود باشلد،
در آن شرایط ميتوان زمينه هلاي الزم بلراي همكلاري چندجانبله را مشلاهده کلرد.
هرگونه همكاري ميتواند در روابط دوجانبه و چندجانبه آثار خاصي داشته باشد؛
 دیپلماسي پيشگيرانه مهمترین الگویي است که ميتواند زمينههاي اعتمادآفریني ،دفلا ازحاکميت ،تماميت سرزميني و هماهنگسازي سياست خارجي کشلورهاي منطقلهاي
را فراهم سازد؛
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 تحقق هد هاي یادشده ،نيازمند توسعة «منطقهگرایي امنيتي» 1اسلت .ایلن موضلو بلهمفهوم آن است که عرصة اروآتالنتيک تالش ميکند تا زمينههاي الزم براي گسترش
هنجارهاي امنيتي يرب در منطقه قفقاز را فراهم کند .بحران اوکراین و شلبه ج یلرة
کریمه در الگوي سياستگذاري امنيتي قفقاز آثار خود را برجا ميگذارد؛

کنترل «هویتهاي منطقهاي» 2را باید یكي دیگر از عواملل و عناصلري دانسلت کله بلرسازوکارهاي امنيت منطقهاي تأثير ميگذارد .به این ترتيب ،سازمانهلاي منطقلهاي و
ميانمنطقلهاي جلایگ ین نهادهلاي امنيلت منطقلهاي خواهنلد شلد .در ایلن فراینلد،
ضرور هایي همانند مدیریت بحران اجتنابناپذیر خواهد بود .از آنجایي که ثبا و
تعادل امنيتي در حوزة قفقاز محدود است ،بنابراین «مجموعههاي امنيلت منطقلهاي»

3

در فضاي ژئوپليتيكي قفقاز شكل نميگيرد.

1. Security Rregionalism
2. Regional Iidentities
3. Regional Security Complex
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