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چکیـده
حوزه قفقاز جنوبی متشکل از سه کشور آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان است .پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوریهای مذکور ،بسیاری از اندیشمندان ،این منطقه را در
وضعیت خالء قدرت ارزیابی کردند ،به همین دلیل ،این حوزه جغرافیایی توجه بازیگران منطقهای
و فرامنطقهای همچون روسیه ،اتحادیه اروپا ،آمریکا ،ایران و ترکیه را به خود جلب کرده است.
ایران به واسطه تاریخ مشترک با قفقازجنوبی و همچنین جایگاه این منطقه از جهت ارتباط زمینی با
فدراسیون روسیه و شمال اروپا ،اهمیت زیادی برای این منطقه قائل است .بر پایه واقعیتهای
ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ،جمهوری اسالمی ایران نسبت به این منطقه به عنوان مکمل امنیتی و
اقتصادی خود حساسیت زیادی نشان داده است.
ترکیه از کشورهایی است که از ابتدای فروپاشی شوروی ،نقش اساسی در منطقه قفقاز جنوبی ایفا
کرده است .قرار گرفتن قفقازجنوبی در میان دو حوزه نزدیک دریایی (خزر و سیاه) ترکیه ،باعث
اهمیت مضاعف این منطقه برای این کشور شده است.
سؤال محوری این مقاله بررسی تطبیقی سیاستهای ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی بر پایه
شاخصهای مهم تأثیرگذار در معادالت منطقهای است .در تدوین مقاله با بهرهگیری از روش
کتابخانهای ،ازاسناد به زبان ترکی برای تبیین دیدگاههای ترکیه استفاده شده است.
علیرغم اینکه فروپاشی شوروی فرصت تاریخی را در اختیار ایران و ترکیه قرار داد تا باا برقاراری
روابط و همکاریهای نزدیک سیاستها و اهداف خود را در قفقاز جنوبی پایش ببرناد ،اماا سیاسات
توسعهطلبانه ترکیه و سیاست احتیاطی و مدارای ایران بارای ایفاای نقاش در معاادالت ایان منطقاه،
شرایطی را دامن زد که هر دو کشور توفیق کافی برای تأثیرگذاری در این معادالت را نداشتند؛ هر چند
که ترکیه موفقیت بیشتری را در این عرصه کسب کرد .در واقع ،قفقاز جنوبی بیشاتر باه نقطاه تالقای
تضارب اهداف ایران و ترکیه از یکسو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر تبدیل شد.
▪ واژگان کلیدی:
قفقاز جنوبی ،ایران ،ترکیه ،سیاستهای منطقهای ،روسیه ،شوروی

مقدمه
حوزه قفقاز جنوبی متشکل از سه کشور آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان استت ست
از فروساشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوریهای مذکور ،بسیاری از اندیشتمندان،
این منطقه را در وضعیت خالء قدرت ارزیابی کردند ،به همین دلیل ،ایتن حتوزه جارافیتایی
توجه بازیگران منطقهای و فرامنطقهای همچون روسیه ،اتحادیه اروسا ،آمریکا ،ایران و ترکیته
را به خود جلب کرده است ()Çolak ،2014:2-5
ژئو استراتژیک قفقاز جنوبی و منطقه خزر بهعنوان یتک کریتدور ارتطتاای از اروستا بته
آسیای مرکزی و نیز سرسلی برای کنترل و فشار بر ایران و همچنین به خاار منابع انترژی و
جنگ علیه تروریسم ،دالیل اصلی حضور ایاالت متحده در منطقته هستتند ایتاالت متحتده،
متمایل به جستجوی نقاط سر قدرت در منطقه قفقاز در حمایت از ژئو استراتژی جهتانیاش
میباشد
روسیه ،به قفقاز جنوبی به عنوان حیاط خلوت سنتی حوزه نفوذ خود نگاه میکند و بتا
مشارکت فزاینده غرب در این منطقه مقابله میکند ایاالت متحده ،آذربایجتان را بته عنتوان
مهم ترین متحد خود در حوزه دریای خزر انتخاب کرده و برنامه همکاریهای نظتامیاش بتا
این کشور را به میزان زیادی توسعه داده است (رضایی)1395 ،
ایران به واسطه تاریخ مشترک با قفقازجنوبی و همچنین جایگاه ایتن منطقته از جهتت
ارتطاط زمینی با فدراسیون روسیه و شمال اروسا ،اهمیت زیادی برای این منطقه قائتل استت
امکان ترا نزیت انرژی ایران از اریق این منطقه به اروسا و همچنتین ستواو و انتقتال انترژی
آذربایجان به خارج از منطقه قفقاز جنوبی و نیز مجاورت منطقه قفقاز جنوبی با دریای ختزر
بر اهمیت این منطقه نزد جمهوری اسالمی ایران افزوده استت بتر سایته ایتن واقعیتتهتای
ژئوسلتیک و ژئواکونومیک ،جمهوری اسالمی ایران نسطت به ایتن منطقته بته عنتوان مکمتل
امنیتی و اقتصادی خود حساسیت زیادی نشان داده است با استقالل سه کشور مزبتور ایتن
دیدگاه مطرح شد که تهدید امنیتی علیه ایران از جانب شمال غرب کاسته خواهد شد و بته
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نوعی با توجه به اشتراکات ایران با قفقاز جنوبی ،این حتوزه فضتایی مناستب بترای فعالیتت
است اما چند سال س

از فروساشی شوروی نه تنها از احساس خطر ایران ازموضوع سیاستت

گسترش به جنوب روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی کاسته نشد ،بلکه با افزایش حضتور
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در قفقاز جنوبی و افزایش خطر فزاینده امنیتی؛ سیاستت
کلی ایران به سمت تشکیل ائتالفهای منطقهای و ایجاد موازنه قوا هدایت شتد تتا از خطتر
فزاینده این کشورها برای تهدید خود بکاهد (دهقانی)209-211 :1389،
با فروساشی اتحاد جماهیر شوروی ،از اهمیت ترکیه به عنوان خط مقدم جطهه غرب در
برابر بلوک شرق کاسته شد و در این راستا برخی اندیشتمندان فعالیتت در قفقتاز و آستیای
مرکزی را راهی برای نمایش قدرت ترکیته در ایتن شترایط متیدانستتند ترکیته نخستتین
کشوری بود که جمهوری هتای آستیای مرکتزی و قفقتاز را بته رستمیت شتناخت در ستال
1991م یکی از اعضای کابینه "تورگوت اوزال" معتقد بود در قرن  21تعدادی از استانهتای
چین و شوروی زیر سرچم ترکیه در خواهند آمد (نقدی نژاد و سور ابراهیم)41-40 :1388 ،
ترکیه از کشورهایی است که از ابتدای فروساشی شوروی ،نقش اساستی در منطقته قفقتاز
جنوبی ایفا کرده است قرار گرفتن قفقازجنوبی در میان دو حوزه نزدیک دریایی (خزر و ستیاه)
ترکیه ،باعث اهمیت مضاعف این منطقته بترای ترکیته شتده استت (داود اوغلتو)158 :1391،
داوداوغلو در کتاب "عمق استراتژیک" معتقد است ترکیه چه به لحاظ تاریخی چته بته لحتاظ
فرهنگی و جارافیایی ،خود را بخش جدا نشدنی از این منطقه میداند (داوداوغلو)129 :1391،
این کشور چه بعد از فروساشی شوروی در قالب استراتژی ناسیونالیزم ترکی و چته بتا روی کتار
آمدن حزب "رفاه" و سپ

"عدالت و توسعه" در قالب گونهای از اسالمگرایی ،در صدد افزایش

نقش خود در این منطقه بوده است و همانگونه که "داود اوغلو" نیز بیان میکند ایتن منطقته
س

از فروساشی شوروی در دیتدگاه ترکیته دروازه گشتوده شتده بته آستیا محستوب شتد در

استراتژی جدید ترکیه که تمرکز شدید بر قفقاز شمالی و خاورمیانه است ،میتوان گفت قفقتاز
جنوبی نقطه ثقل این دو حوزه جارافیایی میباشد سؤال محوری این مقالته بررستی تططیقتی
سیاستهای ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی بر سایه شتاخ هتای مهتم تیثیرگتذار در معتادالت
منطقهای است در تدوین مقاله با بهرهگیری از روش کتابخانهای ،ازاسناد به زبان ترکتی بترای
تطیین دیدگاههای ترکیه استفاده شده است
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موقعیت جغرافیایی قفقاز جنوبی
قفقاز جنوبی یکی از مهمترین گذرگاههای شمال به جنوب اوراستیا استت ایتن حتوزه
جارافیایی ،از شمال به رشتهکوه های قفقاز بزرگ ،از شرق به دریای خزر ،از جنوب به ایران،
از جنوب غربی به ترکیه و از غرب به دریای سیاه متصل است قفقاز جنوبی در حتال حاضتر
به سه جمهوری مستقل به نامهای آذربایجان در جنوب شرقی و شرق ،ارمنستان در جنتوب
غربی و جنوب و گرجستان در شمال غربی و غرب آن ،تقسیم شده است مساحت کل قفقاز
جنتتتوبی  186/100کیلتتتومتر مربتتتع متتتیباشتتتد ( 37/8درصتتتد وستتتعت کتتتل قفقتتتاز)
(افشردی ،)1381:41،که از این مقتدار ،جمهتوری آذربایجتان 1بتا  86/600کیلتومتر مربتع
( 46/5درصد) در رتطته نخستت ،جمهتوری گرجستتان 2بتا  69/700کیلتومتر مربتع (37/4
درصد) و جمهوری ارمنستان 3با  29/800کیلومتر مربتع ( 16/1درصتد) وستعت در مراتتب
بعدی قرار دارند ()http://dortina.com/Countries:2015
چارچوب نظری؛ نظام منطقهای
در آثاری که ای دو دهه اخیر در زمینه تحوالت امنیتی منطقته قفقتاز جنتوبی نگاشتته
شده است ،دو رویکرد کالن را میتوان مشاهده نمود رویکرد نخست توصیف تحتوالت امنیتتی
منطقه بدون کاربست هرگونه چهارچوب نتظری در تتطیین تحوالت است رویکرد دوم ،تحلیتل
تحوالت امنیتی منطقه با بهرهگیری از چهارچوب نظری است (کاظمی )1380:امتا غالتب ایتن
آثار نیز به دلیل کاربست نظریات سنتی در حوزه امنیت ماننتد رئالیستم و نرورئالیستم ،تطیتین
صتحیح و جتامعی از تحوالت سیتچیده و چندبعدی امنیتتی منطقته قفقتاز جنتوبی بته دستت
نمیدهند (داداندیش وکوزه گر کالجی )92 :1389 ،این در حالی است که منطقه قفقاز جنوبی
به دلیل اتتخاذ سیاستهای رقابتجویانه دولتهای منطقه ،موجودیتت بتازیگران غیردولتتی و
چالشهای درونی و بتیرونی تتشکیلدهنده یتتک مجموعته امنیتتی یتا مجموعته استتراتژیک
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یکپارچه است و ازاینرو ،کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقهای بر منطقه قفقتاز جنتوبی بتا
برقراری سیوند میان چالشهای امنیتتی کته در ادامته خواهتد آمتد ،متیتوانتد بیتنش و درک
جتامع تری از تتحوالت منطقه به دست دهتد در واقتع ایتن نظریته بتا برقتراری سیونتد میتان
چالشهای مختلف امنیتی و نتیز توجه به نقش ،اهداف و منتافع کنشتگران مختلتف ذینفتوذ،
موجب درک بهتر و جامعتری از تحوالت متنطقه قفقاز جنوبی خواهد شد
 .1عوامل مؤثر بر شکلگیری نظام منطقهای
عالمان سیاسی در مورد عوامل مؤثر بر شکلگیری نظام منطقهای ،ضمن اینکه ستامانه
منطقهای را سامانه تطعی از سامانه جهانی میدانند ،از متایر جارافیتا بته عنتوان مهتمتترین
متایر سیدایش سامانه منطقهای یاد میکنند الطتته متیگوینتد کته عوامتل ستازمانی ماننتد
سازمانهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نیزاز متایرهای مؤثر بر شکلگیری نظام منطقهای
است به منظور ترسیم تصویری دقیقتر از متایرهای مؤثر بر شکلگیری ستامانه منطقتهای،
یک دستهبندی نظام منطقهای در تعامتل جطتری جتامع ستودمند خواهتد بتود .بتر استاس
دیدگاهی دیگر ،دستهبندی جامعی از این متایرها ارائه میگردد:

 متایر جارافیا :در قالب نزدیکی مرزهای جارافیتایی مهتمتترین و رایت تترین عامتلسیدایش یک سامانه منطقهای است.

 متایرهای سیاسی :وجود شطاهت یا تفاوت آشکار میان رژیمهای سیاستی مستتقر دریک حوزه جارافیایی ،زمینهساز شکلگیری یا عدم شکلگیری یک سامانه منطقهای است.

 متایر امنیتی :اگر امنیت را بر سایه نظر لیپمن ،در مخااره نطودن مطانی حیتاتی یتکملت تعریف کنیم؛ مانند تهدید ارضی ،حفظ ارزشهای حیاتی یتک ملتت مؤلفته امنیتت آن
خواهد بود
 ساختار سیاسی و نوع رژیم سیاسی حاکم متایرهای اقتصادی :نیازهای اقتصادی و وجود منافع مشترک یا متضاد اقتصادی نیزاز عوامل شکلدهنده سامانه منطقهای است
 -متایرهای اجتماعی -فرهنگتی :متایرهتای گونتاگون ماننتد قتوم ،نتژاد ،سیونتدهای
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تاریخی ،زبانی و مذهطی میتواند در شکلگیری سامانه منطقهای نقشآفرین باشد
تهدید شدن این مطانی از سوی یک یا دو قدرت در یک منطقه زمینه قطببندی در آن
منطقه را فراهم میکند که خود بستر تالش برای ایجاد موازنه میشود.

اما باید توجه کرد که سیدایش زمینههای مختلف درگیری ،متناقشه و جتتنگ از یتتک
سو و شکلگیری روندهای جدید همکاریجویانه در قالب سازمانهتای منطقتهای از ستویی
دیگر ،وضعیت جدیدی را در فضای س

از جنگ سرد به نمایش گتتذاشت درک و تتتطیین

جامع این تحول جدید نیازمند ارائه و کاربست نظریات جدیتدی در زمینته منطقتهگرایتی و
روندهای جدید منطقهگرایی در متحیط جتدید بینالمللی بود در این راستتا صتاحبنظتران
مختلفی با نقد دیدگاههای کالسیک منطقه گرایی افرادی مانند ارنست هتاس ،میشل برچر،1
بروس روست 2و کانتوری 3و اشپیگل ،4کوشش نمودند نظریه و تعریف جدیتدی را از ستویش
جدید منطقهگرایی ارائه دهتند که قابلیت انططاق بتتیشتری بتتا شترایط و تحتوالت ست

از

جنگ سرد داشته باشد (داداندیش وکوزه گر کالجی)77 :1389 ،
 مؤلفههای اصلی یک مجموعه منطقهایتکامل نظریات کالسیک در مورد عوامل نظم منطقهای را در دیدگاه تامپسون و بتوزان
میتوان یافت؛ تامپسون در کتاب نظم منطقتهای ،تعتاریف وصتفات مفهتومی مختلتف را بته
صورت چهار شرط الزم و کافی برای وجود نظامهای تابع منطقهای خالصه کرده است:
 -1الگوی روابط یتا تعتامالت بتازیگران ،درجته خاصتی از نظتم ونستق را بته نمتایش
میگذارد به اوری که تاییر دریک نقطه از نظام تابع بر دیگر نقاط آن تیثیر میگذارد؛
 -2بازیگران عموماً در مجاورت و نزدیکی یکدیگرند؛
 -3ناظران و بازیگران داخلی و خارجی ،نظام تابع را به صورت یک ناحیته یتا "صتحنه
عملیات" مجزا میشمارند؛
 -4نظام تابع ،منطقاً متشکل از حداقل دو یا به احتمال قوی تعداد بیشتری از بازیگران
Michael Brecher

1

Bruce Russett

2

Louis J.Cantori

3

Steven L.Spiegel

4

 / 116فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

میباشد
تعریف مذکور ارتطاط بسیار نزدیکی با تعریف یک مجموعته امنیتتی منطقتهای از دیتد
باری بوزان دارد میتوان معیارهای زیر را به عنوان ستن متالک موجودیتت یتک مجموعته
متتتنطقهای از دیتتد بتتوزان متتتطرح نتتتمود ایتتن نظریتته نیتتز ماننتتد نظریتته قطلتتی ،از ستتوی
از جنتگ سترد متورد

صاحب نظران مختلف برای مطالعه و تحلیل تتتحوالت امتتنیتی ست
استفاده قرار گرفت:
 -1وابستگی متقابل

امنیتی1

 -2الگوهای دوستی و یا

دشمنی2

 -3مجاورت
 -4وجتود حداقل دو بازیگر مؤثر
 -5استقالل نسطی)(Buzan,1991:195

در ادامه با تططیق موارد فوق با منطقه قفقاز جنوبی بته نظرمتیرستد ایتن متوارد کته
بهترین شرایط را جهت تمایز یک نظام منطقهای به دست میدهند ،متیتوانتد جتدیتترین
سیشزمینه جهت بحث درباره انواع منااق و نظام حاکم بر آنها باشد
 .2تطبیق مؤلفههای مجموعه امـنیتی مـنطقهای با محیط قفقاز جنوبی
با توجه به موارد فوق روشتن متی شتود قفقتاز جنتوبی یتک منطقته محستوب شتده و
وابستگی متقابل (مثطت و منفی) ،الگوهای دوستتی و دشتمنی ،مجتاورت و حتتی استتقالل
نسطی در این منطقه به خوبی قابل مشاهده است
 منطقه قفقاز جنوبی و وابستگی متقابل امنیتی :منطقه قفقاز جنوبی به دلیل میترادوران شوروی سابق و شرایط حاد  ،س

از استقالل ،بته عتتنوان متتنطقهای کتته مفهتوم

وابستگی متقابل امنیتی میان واحدهای آن صدق میکند ،تعریف میشود در واقتع شتکل و
Security Interdependence

1

Pattern of amity and enmity

2
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ماهیت روندها و چالشهای امنیتی در این منطقه بهویتژه مستائل هتویتی و قتومی ،شترایط
ژئوسلتیک ،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک به خصوص در حوزه انرژی بته گتونهای استتت کته
در یک وابستگی امنیتی ،واحدهای تشکیلدهنده این مجموعه امنیتی به هتم وابتستهاند ،به
اوری که هرتحول در یکی از واحدهای آن سدید آید ،در نقطه دیگری تیثیرگذار استت ایتن
امر در سطوح مختلف قابل شتناسایی استت .در ستتطح درون منطقتهای ،وجتود سیونتدهای
مشتتترک قتتومی و هتتویتی میتتان اقلیتتتهتتای منطقتته قفقتتاز جنتتوبی موجتتب وابتتتستگی و
تتیثیرسذیری شتدید سوشش های امنیتی شده است ،به گونه ای که هویت قومی نقش مهمتی
در توسعه ناسیونالیسم قتومی و در نتتتیجه تتتشدید متتناقشات ،منتابع تهدیتد و ادعاهتای
متقابل داشته است سیوندهای ارامنته ستاکن در قفقتاز جنتوبی بتا ارمنستتان و نیتز برختی
گرایشهای زبتانی و قتومی آذریهتا بتا ترکیته نیتز در همتین راستتا قابتل تحلیتل استت
)(Karagiannis,2002: 6

 الگوهای دوستی و دشمنی در قفقاز جنوبی :سیاستها و عملکرد دولتهای متتنطقهقتفقاز جنوبی با یکدیگر و جریتانهتا و گتروههتای فروملتی و نیتز قتدرتهتای منطقتهای و
بین المللی حاکی از وجود احساس تهدید و یا ترس متقابل است که در نتیجه ترکیب عوامل
متعدد ذهنی و عینی به وجود آمتده استت یکی از بارزترین نمونههای این امتر را متیتتوان
در مسرله سویش اقلیتهای قومی نسطت به دولتهای منطقه قفقاز دانست که تیثیر شتگرفی
بر روند تحوالت امنیتی متنطقه بتر جای نهاده است برآیند کتلی این وضعیت ،شکلگیتری
الگوهایی از دوستتی و دشتمنی میتان کشتورهای منطقته و نحتوه تعامتل و تقابتل آنهتا بتا
قدرتهای سیرامونی و فرامنطقهای است به گونهای که ایف قابل توجهی از دوستتی واقعتی
تا انتظار حمایت و یا ایفی از دشمنی و خصومتهای آشکار تا هتراس و ستوء ظتتن میتان
کنشگران یادشده قابل مشاهده است به عطارت دیگر ،منافع بینالمللی قدرتهای بتزرگ در
منطقه در سیوند با سوءظنهای منطقهای موجب تشدید فرایند قططی شتدن 1سیاستتهتا و
مناقشات منطقه قفقاز جنوبی شده و متسیر متنطقه را برای دستیابی به ثطتات و امنیتت بتا
سیچیدگی و دشواری همراه ساخته است)(Cornell,2004:5
Polarization

1

 / 118فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

 همجواری و ایجاد مجموعه امنیتی قفقاز جنتوبی :شترایط جارافیتایی منطقته قفقتازجنوبی به گونهای استت که به خوبی میتوان معیار «مجاورت» را بته عنتوان یکتی دیگتر از
معیارهای وجود یک مجموعه امنیتی منطقه ای تتمیز داد نگرش متفاوت گرجستان نستطت
به محیط امنیتی قفقاز جنوبی و کتوشش بترای عضویت در نهادهای امنیتی یورو-آتالنتیتک
مانند ناتو به موازات خروج از مجموعه کشورهای مستتقل مشتترکالمنتافع ،اتحتاد ستتنتی
ارمنستان و روسیه و سیوندهای امنیتی آذربایجان و ترکیه حتاکی از آن استت کته مجموعته
امنیتی قفقاز با تتوجه بته مجاورت و سیوستگی جارافیایی و نیز و چالشهتای درونتی ختود
(بهویژه چالشهای هویتی و قومی) تشکیلدهنده یک مجموعه امتتنیتی متتنطقهای استتت
که از جزء به کل و یا به عطارتی دیگر از درون به بیرون شکل میگیرد.

 شرایط بازیگران مؤثر در قتفقاز جتنوبی :افزون بر موارد یادشده« ،وجتود حتداقل دوبازیگر مؤثر» یکی از مهمترین معیارهای بوزان در تتعریف یتک متتجموعه منطقتهای استت
در تططیق این معیار با شرایط منطقه قفقاز جنوبی در دو حالت امکانسذیر است
 استتقالل نتسطی منطقه قفقتاز جنتوبی :آخترین معیتار مهتم بتتوزان در تتتعریف وشناسایی یتک متجموعه منطقهای ،بحث استقالل نسطی آن از ستایر مجموعههاست شرایط
و وضعیت جارافیایی ،شرایط و چتالشهای درونتی منطقته قفقتاز جنتوبی بتهویتژه مستائل
هویتی و قومی که نقش بسیار مهم در تحوالت امنیتی منطقه دارد ،به گتونهای استتت کتته
علیرغتم سیونتدها و تیثیرستذیری از قتدرتهتای سیرامتونی و فتترامنطقهای ،شتاهد نتتوعی
استتقالل نسطی -نه مطلق -از دیگر مجموعههای منطقهای در آسیای مرکزی ،شترق اروستا،
خلی فارس و خاورمیانه است )(Karagiannis,2002:6

به اور کلی مؤلفههای اصلی تشکیلدهنده یتک مجموعته منطقتهای یعنتی وابستتگی
متقابل امنیتی ،الگوی دوستی و دشمنی (توازن قدرت) ،مجاورت جارافیایی ،وجتود حتداقل
دو بازیگر مؤثر و استقالل نسطی به صورت کامل بتا واقعیات عینی منطقه قفقتاز جنتوبی بته
عنوان یک نظام منطقهای ذاتاً بتاز قابلیتت انططتاق دارد و از ایتن منظتر ،نظریته یادشتده از
توانایی خوبی در مطالعه منطقه قفقاز جنوبی و نیز تطیتین تحتوالت چندبعتدی در متتنطقه
قفقاز جنوبی برخوردار است .آزمون مؤلفههای اصلی فرایند تاییترات در نظتم منطقتهای بتا
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تحوالت منطقه قفقاز جنوبی نشان میدهد که نظریه مجموعه منطقهای در سه حوزه حفتظ
وضع موجود ،دگرگونی داخلی و خارجی مطین تتحوالت متنطقه است و درک واقعبینانتهای
از روند تحوالت چند سال اخیر بته دستت متیدهتد در همتین راستتا ،کشتورهای ایتران و
ترکیه به عنوان بازیگران سیرامونی در معادالت این مجموعه منطقهای ایفای نقش میکنند
 .3دادهها و تحلیل آنها :تطبیق شاخصها
در این قسمت ،شاخ های کلیدی تیثیرگذار در معادالت منطقهای که مطنای مطالعته
تططیقی قرار گرفته مورد بحث میباشند
 -1-3شاخص رویکرد کلی دو کشور
از زمان فروساشی شوروی چنین تفسیر میشد که ظهتور کشتورهای تتازه تیستی

در

منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در صحنه بتینالملتل موجتب بتروز نتوعی رقابتت سیاستی و
ایدئولوژیک خواهد شد این اعتقاد که بازی بزرگ  -رقابت امپریالیستهای قرن نتوزدهم در
صفحه شطرن آسیای مرکزی – مجدداً در اواخر قرن بیست و آن هم بتین بتازیگران جدیتد
ظهور یافته؛ در اذهان بسیاری از مفسرین خطری ،متخصصان و سیاستگذاران ریشه دوانیده
است در این راس تا کشتورهای مختلتف از ایتن وضتعیت بهتره جستته ،و الگتوی ختویش را
برمنطقه تحمیل خواهند کرد و از این اریق بر قدرت و نفوذ جهانی خویش خواهنتد افتزود
از دیدگاه سیاست گذاران ،عوامل فوق موجب خواهد شد که اینان به تروی الگوی کشورهای
خود سرداختته و ستایر متدلهتا را رد کننتد ایتن رویتارویی الگوهتا ،عنصتر جدیتدی را بته
سیاست های قدرتی بازی بزرگ اضافه خواهد کرد :این بار ایدئولوژیها و نه امپراتوریها وارد
صحنه رقابت شدهاند از همان ابتدا ایران و ترکیه از بازیگران مهم این صحنه قلمداد شدهاند
(هرزیگ)21 :1375 ،
ایران هم به واسطه سیوندهای تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی و هتم بته لحتاظ مالحظتات
امنیتی ،قفقازجنوبی را منطقه ای مهم و تا حدی امنیتی خود میداند و نمیتواند نتسطت بته
تحوالت امنیتی و تتنشهتای قتومی-نتژادی ایتن منطقته بتیتفتاوت باشتد دامتن زدن بتر
ملیگرایی و سافشاری اقلیتها در جداییالطی در اوضاع شکننده قتفقاز که اقتوام زیتادی در
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کنار هم زندگی میکنند ،میتواند یک تهدید منطقهای محستوب شتود بتته همتین جهتت
ایران در اول  27سال گتذشته تالش کرده است در تحوالت مهم منطقه قفقازجنوبی نقتش
سازنده ایفا نماید از سوی دیگر ،ترکیه نیز همواره از جملته بتتازیگران فعتال منطقته قفقتاز
جنوبی ای زمان مزبور بوده است سیوندهای قومی و زبانی ترکیته بتا برختی از کشتورهای
آسیای مرکزی و قفقاز مانند جمهوری آذربایجان و منافع اقتصادی موجود در منتابع انترژی
حوزه خزر ،همسایگی و داشتن مرز مشترک و نتیز متنافع سیاسی ناشی از تمایل بته ایفتای
نقش برتری منطقه ای ،موجب حضور سررنگ ترکیه حتی در کشوری غیر ترک و غیرمسلمان
مانند گرجستان شده است
 -2-3ایران و قفقاز جنوبی
 سیشینه تاریخی :حکومتهای ایران ،همیشه منطقه قفقاز جنتوبی را جزئتی از قلمتروخود میدانستند؛ اما این منطقه س

از معاهده گلستان در تاریخ  3آبتان  25( 1192اکتطتر

 )1813و عهدنامه ترکمانچای ،در  30اسفند  21( 1206فوریته  )1828از جارافیتای ایتران
جدا شد با این که معاهده اخیر به جنگهای ایتران و روستیه در دوره قاجتار سایتان داد امتا
دست ایران را تا نزدیک  200سال از هرگونه ایفای نقش در این منطقه کوتاه کترد اتی دو
قرن اخیر امپراتوری روسیه و جانشین آن ت اتحاد جمتاهیر شتوروی ت عمتدهتترین تهدیتد
نسطت به امنیت و تمامیت ارضی ایران محسوب میشدند
با این که از سال  1989به این سو ،روابط بین تهران و مسکو قدری متشن بود تهاجم
نیروهای شوروی به باکو در سال  ،1990حمایت روستیه از کمونیستتهتا در تاجیکستتان و
جنگ سال 1995در چچن ،هر کدام از این موارد می توانست سیاست ایران در قطال روستیه
را تا حدودی خدشهدار کند و حتی ایران قادر بود حرکات جداییالطانه مسلمانان منطقته را
تشویق کند ولی در همه موارد ،رهطران ایران روابتط حستنه بتا روستیه را ملحتوظ داشتتند
ادموند هرزیگ در کتاب ایران و حوزه جنوبی شوروی سابق معتقد است" :نطاید مانند برختی
از ناظرین در مورد ماهیت این روابط مطالاه نمود ،و بحتث محتور مستکو ت تهتران را ستیش
کشید تنها میتوان به این واقعیت اشاره داشت که دولتهای روسیه و ایتران مطنتایی بترای
راب طه مثطتت و اتوالنی متدت را ایجتاد نمودنتد بتدون درک ایتن مطلتب تطیتین منتافع و
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سیاست های ایران در حوزه جنوبی شوروی سابق امکانسذیر نخواهتد بتود بایتد توجته کترد
روسیه نیز همانند غرب نگران شیوه گرایش اسالمی در منطقه است؛ به همین لحتاظ شتاید
ظاهراً نزدیکی ایران و روسیه قدری عجیب به نظر میرسد اما باید دقت داشت که از دیدگاه
شوروی سابق و روسیه تهدید واقعی از جانب مجاهدین افاانی و حامیان آنهتا در ساکستتان و
عربستان ت و نه ایران ت میباشد رهطتران روس معتقدنتد کته حضورشتان در حتوزه جنتوبی
شوروی سابق مانع از گرایشهای احتمالی ایران در این زمینه خواهد شد ازجانتب دیگتر ،از
دیدگاه روسیه ،ایران عامل موازنه نفوذ آمریکا و ترکیه در منطقه بوده ،در عین حتال عتاملی
برای دسترسی به آبهای جنوبی است" (هرزیگ)20-19 :1375 ،
 اهمیت قفقاز جنوبی برای ایراناز ابتدای فروساشی شوروی ،ایران معتقد بود که برقراری روابط با قفقتازجنوبی موجتب
احیای جایگاه اطیعی این کشور درآن منطقه میشود و در این راستا خواهتان ایجتاد تتوازن
منطقه ای ،حفظ ثطات ،جلوگیری از محاصره و سیشطرد اهداف اقتصادی و فرهنگی خود بتود
در چارچوب کلی سیاست خارجی ایران ،کشورهای حوزه جنتوبی شتوروی ستابق از جایگتاه
ویژه ای برخوردارنتد و ایتن اهمیتت در حتال افتزایش استت ایتران و روستیه کته از لحتاظ
جارافیایی به این منطقه نزدیک هستند با حساسیت تمام کانونهای بحرانزا و زمینتههتای
فرصتزا را دنطال میکنند (هرزیتگ )31-32 :1375 ،بتاالترین اولویتت ایتران در خصتوص
قفقازجنوبی ،ساسداری از امنیت ایران و بیشتر از هر چیز ،تمامیت ارضی است ایتن اهمیتت
اساسی امنیتی ،سرمنشی تالشهای ایران برای میانجیگری درگیریهای داخلی و غیتر آن در
قفقتتاز جنتتوبی بتتوده استتت (واعظتتی )296 :1386،ایتتران بتتا راهطتتردی کتته از چهتتار ضتتلع
محوری همکاری و همگرایی کارکردی ت اقتصادی؛ میتانجیگری و متدیریت بحتران؛ موازنته
سازی؛ و امنیت همکاری جویانه تشکیل شده است ،در منطقه قفقاز منافع و اهتداف ختود را
سیگیری میکند (دهقانی فیروزآبادی)1389 ،
س

از استقالل جمهوری آذربایجان در سی فروساشی اتحتاد شتوروی ،روابتط ایتران بتا

جمهوری آذربایجان در مسیری سر افت و خیز افتاد .در ژوئن 1992و هنگامی کته ابوالفضتل
ایلچی بیگ ،رهطر جطهه خلق آذربایجان که گرایشهای ملت باورانه داشت به عنتوان رئتی

 / 122فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

جمهور انتخاب شد ،موضعی به شدت غربگرا و ارفدار آمریکا گرفت و بر ویژگی ترکی ملت
تیکید کرد .به نظر میرسید هدف از جهتگیری غربگرای ایلچی بیتگ ،جلتوگیری از نفتوذ
روسیه و ایران در قفقاز جنوبی بوده است .این امر برای مسکو و تهران مانند یک هشدار بتود
(عطایی )1391:125
به نظر می رسد با وجود اعتقاد برخی که به کتاهش تهدیتد امنیتتی ست

از فروساشتی

شوروی معتقد بودند با نفوذ قدرت اول ساختار بین الملل یعنی آمریکتا وهمچنتین سیاستت
نفوذی اسرائیل به قفقاز جنوبی ،این تهدید روز به روز برای ایران در حال افزایش است
 رویکرد سیاسی و امنیتی ایران در قفقاز جنوبیاز لحاظ سیاسی_امنیتی ،فروساشی شوروی که همواره یک تهدیتد بتزرگ بترای ایتران
محسوب میشد (واعظی )296 :1386،تطدیل به یک فرصت جهت افزایش دامنه نفوذ تهران
به کشورهایی است که زمانی جزو ایران محسوب میشدند؛ و در حال حاضتر نیتز چنتدان از
فرهنگ ایرانی بیگانه نیستند ()vatanka,2012:2-5
ارتطاط تاریخی و فرهنگی ایران با مردم منطقه (اکثریت مسلمان و اشتتراکات قتوی بتا
اقوام ایران) بستر بسیار مناسطی را برای حضور سیاستی و اقتصتادی ایتران در قفقتاز فتراهم
می کند از ابتدای استقالل کشورهای قفقاز جنوبی ،چنین استدالل میشد که رابطه ایران با
این حوزه شوروی سابق ،در شعاع منتافع واقتع بینانته-افتزایش همکتاریهتای بتینالمللتی،
گشایش راههای جدید همکاری اقتصادی و تجاری ،احیتاء سیونتدهای متذهطی و فرهنگتی و
حفظ رابطه دوستانه با روسیه شکل بگیرد و در حال حاضر گسترش تدریجی روابط سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی با تمامی کشورهای تازه به استقالل رسیده منطقه امکانسذیر شده است
(هرزیگ )75 :1375 ،آینده و تداوم این روابط تا حد زیادی به تحوالت سیاسی و اقتصتادی
در ایران و روسیه ،و همچنین سیر وقایع در این حوزه جنوبی شوروی سابق بستتگی خواهتد
داشت
 اهداف و اولویتهای ایران در قفقاز جنوبیاز ابتدای فروساشی شوروی تتاکنون مهتم تترین توجته ایتران بته قفقتاز جنتوبی حتول
محورهای ذیل بوده است:
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 -1ارتطاط تاریخی و فرهنگی با مردم منطقه که بستر بستیار مناستطی را بترای حضتور
سیاسی و اقتصادی ایران در قفقاز فراهم میکند
 -2قفقاز به لحاظ راه های ارتطاای نقش بسیار مهمی در دسترسی ایتران بته شتمال و
شرق اروسا دارد؛ به اوری که با فعال شدن این راه ارتطتاای از دو جنطته بتر اهمیتت ایتران
افزوده میشود :نخست ،ایران متقابالً میتواند کاالهای کشورهای شمال و شترق اروستا را بته
خلی فارس برساند و دوم ،راه جایگزینی برای کشورهای اروسایی برای ارتطاط بتا افاانستتان،
ساکستان و هند به شمار میرود
 -3قفقاز از جنطه امنیتی خط حائل بین ایران و سایر قدرتهای منطقهای و بینالمللی
بشمار می رود بر این اساس ،هرگونه ناامنی در آن تیثیر تعیتین کننتدهای بتر ایجتاد تهدیتد
علیه ایران دارد همچنان که هرگونه ناامنی در ایران نیز متقابالً عواقب منفی برای امنیتت و
ثطات در قفقاز خواهد داشت بنابراین ،دستیابی به امنیتی سایدار و ثطات در قفقاز یک هتدف
استراتژیک برای ایران محسوب میشود (کاظمی)10 :1384،
 -4جلوگیری و یا ایجاد مانع در برابر توسعه نفوذ آمریکا و ناتو
 -5اقدام به گسترش همکاری های اقتصادی با کشتورهای منطقته بته عنتوان سشتتوانه
همکاریهای سیاسی؛
 -6ایجاد نقش میانجی گرانه در بحرانهای موجود منطقه؛
 -7مساعدت به کشورهای منطقه جهت عضویت در سازمانهای منطقهای و بینالمللی
 -8گسترش همکاریهای امنیتی با کشورهای منطقه در زمینههتایی چتون مطتارزه بتا
تروریسم ،مطارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته
 -9بهرهگیری از موقعیت ژئوسلتیک ایران برای اتصال منتااق مختلتف قفقتاز ،آستیای
مرکزی ،خلی فارس ،شطه قاره و خاورمیانه به یکدیگر؛ کشورهای قفقاز جنوبی نیز در صتدد
درگیر کردن و همکاری با ایران هستند الطته این به توانتایی و عملکترد ایتران بستتگی دارد
()Sadeghzadeh,2008:6
 روابط ایران و ارمنستاناشتراک و تعلقات فرهنگی و تاریخی ،چگونگی بهره برداری مشتترک از رودخانته ارس،
تعامالت تجاری ،اقتصادی و فنی ،نیاز ارمنستان به واردات انترژی ،دسترستی ارمنستتان بته
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آبهای گرم جنوب ،وجود اقلیت ارمنی در ایران ،از جمله عالیق مشترک ایران و ارمنستتان از
ابتدای فروساشی شوروی بوده است
س

از استقالل این کشور مطادالت اقتصادی این دو کشتور همتواره رو بته رشتد بتوده

است در فوریه  1992توافقهایی در زمینه روابط مرزی ،سرمایهگذاری مشترک ،خریتد گتاز
توسط ارمنستان ،و تیسی
س

یک ساالیشگاه حاصل شد (هرزیگ )35 :1375 ،ای چهار ستال

از استقالل این کشور تجارت بین ارمنستان و ایران  15برابتر شتد و ایتران بته دومتین

ارف تجاری ارمنستان (بعد از روسیه) تطدیل شد (هرزیگ )53 :1375 ،این افزایش حجتم
تجاری ،بویژه با عنایت به این واقعیت که این دو کشور در دوران شوروی هیچ گونه ارتطتاای
با یکدیگر نداشتهاند چشمگیر بوده است
به اور کلی ،ایران در زمینه صادرات گاز و برخی کاالهتای صتنعتی و غتذایی و حتتی
ساخت نیروگاه و خطوط ریلی و همچنین احدا ساالیشگاه در ارمنستتان بتا مشتارکت سته
کشور ایران ،روسیه و ارمنستان ،با ارمنستان همکاری دارد و بخشی از نیازهای این کشتور را
تیمین میکند موضوع انرژی همواره یکی از مسایل مهم در روابط دو کشور بتوده استت در
واقع ،ارمنیها توسعه همکاری ها با ایران در عرصه انرژی را فرصتی بترای تقویتت و تحکتیم
روابط دو کشور در زمینههای دیگر می دانند افتتتاح ختط لولته گتاز اطیعتی بتین ایتران و
ارمنستان که در سال 2014و به دنطال بیش از  10سال مذاکره به انجتام رستید ،حکایتت از
عمیق تر شدن سیوندهای دوجانطه میان ایران و ارمنستان داشت همچنین ،احدا خط لولته
نفت از ساالیشگاه تطریز به ارمنستان از مهمتترین اترح هتای مشتترک دو کشتور بته شتمار
میرود در سفر وزیر وقت نیرو در  22مهر  1389به ارمنستتان نیتز دو ستروژه مهتم انترژی
شامل سومین خط ولتاژ و نیروگاه برق آبی بتر روی رود ارس افتتتاح شتد (کتاظمی:1384،
 )10در همین راستا معاون اول رئی

جمهتور ،جهتانگیری در نشستت متذاکرات مشتترک

هییتهای عالی رتطه ایران و ارمنستان با تیکید براینکه سیاست ختارجی جمهتوری استالمی
ایران مطتنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه است گفت" :ایران در ایتن راستتا هتیچ
محدودیتی برای توسعه مناسطات و ارتقاء سطح همکاریها با کشور ارمنستان قائل نیست"
از سوی دیگر ،رویکرد ایران ایجاد موازنه در مقابل خطر فزاینده محور آمریکا ،اسرائیل،
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ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است ایران با تالش در جهت تشکیل محور تهران -مستکو
 ایروان سعی داشته تا از نقش استرائیل و آمریکتا در منطقته بکاهتد از تتالشهتای ایترانمی توان به مقابله با ناسیونالسم ترکی و آذری ،حل بحرانهای منطقهای مثل تالش فعال در
جهت حل بحران قره باغ ،تالش برای کاهش انزوای ایران در کل این کشور روی البی ارمنی
در اروسا در مقابل البی یهود حساب ویژهای باز کرده (افشتردی )279 :1381،گتر چته البتی
ارمنی اقدام در خور توجهی برای ایران انجام نداده است ))Sadeghzadeh,2008:7
 -3-3ترکیه و پیشینه نفوذ آن در قفقاز جنوبی
در جمهوری آذربایجان این انگاره که آذریها مردمتی بودنتد کته توستط همستا یگتان
قدرتمندشان ت امپراتوریهای ایران و روسیه ت از یکدیگر جد ا شتدند ،بته شتکل گستتردهای
توسط دولت و بسیاری از مقامها و ملت باوران آذری تروی میشود .این گروه خواهان اتحتاد
دوباره آذریهای جنوب و شمال بودند (عطایی  )1391:124خلیل ساشتا بته دنطتال تصترف
قفقاز در جنگ جهانی اول به نمایندگان ارمنستان میگوید ،ما در جهت سیتدا کتردن راهتی
هستیم که بدون واسطه ما را به قلمرو سابق خود یعنی توران وصتل کنتد (واعظتی:1386 ،
 )139گرایش عثمانیها برای نفوذ درفققاز ،تحوالت جنگ جهانی اول و رشد ستان ترکیستم
حکایت از تمایل تاریخی و امنیتی ترکیه به ایتن منطقته داشتته استت امتا انکتارا تتا زمتان
فروساشی شوروی در سال  1991کوشید تنها از اریق برقراری تماسهای محدود اقتصتادی
و فرهنگی ارتطاط اندک خود را با مردم قفقاز حفظ کند فروساشی شوروی موجتب هیجتان و
خوشحالی زائد الوصفی برای ترکیه بود تشکیل جمهوریهای مستقل آذربایجان ،ارمنستتان
و گرجستان در جنوب قفقاز س

از سالهای  1992-1993به بعد فرصت بسیار مناستطی را

برای ترکیه مهیا نمود تا سیاست جدید خود را در قطال قفقتازجنوبی بته متورد اجترا گتذارد
(.)Gökhan,2010:35

 قفقاز جنوبی دروازه گشوده شده برای ترکیهساموئل هانتیگتون معتقد است ترکیه بعد از عثمانی از مکته رو برگردانتد و بته اترف
غرب متمایل شد ،اما از ارف غرب ندایی نشنید (عدم عضویت در مجموعه اروسا) این کشور
س

از فروساشی شوروی یکی از راه های بقای خود را در نگتاه بته شترق (آستیای مرکتزی و
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قفقاز) دید دراین میان قفقازجنوبی بدالیل مختلف همیشه مورد توجه ترکیه بوده استت از
دید داوداوغلو وزیر امور خارجه و نخستتوزیتر استطق ترکیته؛ در دوره ست

از جنتگ سترد

موقعیت بین المللی تاییر یافته قفقازجنوبی ،در سه سطح مختلف قابل بررستی استت :التف)
تحول در توازنهای جهان بینالملتل و تتیثیرات ایتن تحتول بتر روی منطقته ،ب) موقعیتت
منطقه ای کشورهایی مثل روسیه ،ترکیه و ایتران کته بته اتور مستتقیم در منطقته درگیتر
می شوند و کشورهای قزاقستان و ترکمنستان کته بته دلیتل همجتواری بتا دریتای ختزر در
توازنهای منطقهای از جایگاه مهمی برخوردار متیباشتند) ،تتوازنهتا و چتالشهتای داختل
منطقه که تفاوتهای قومی و دینی منطقه را در داخل خود دارد (داود اوغلو)134 :1391 ،
 رویکرد سیاسی  -امنیتی ترکیه نسبت به قفقاز جنوبیعمده توجه ترکیه به کشورهای قفقاز جنوبی مربوط به نگرانیهتای سیاستی -امنیتتی
این کشور است در واقع مهم ترین اولویت ترکیه در کشورهای همسایه خود در قفقاز جنوبی
حفظ و تداوم صلح و امنیت در منطقه است در این میان ترکیه در صدد است در رقابتت بتا
دیگر بازیگران منطقه ای و ذینفع در قفقاز جنوبی با برقراری روابتط سیاستی -دیپلماتیتک و
فعالیت های غیردولتی با این کشورها و انعقاد قراردادهای امنیتتی از موضتع بتاال بتا مستائل
منطقهای برخورد کند
مجاورت ترکیه با قفقاز جنوبی باعث شده این کشور اهمیت زیادی بترای ابتن منطقته
قائل شود .ترکیه عالوه بر داشتن  610کیلومتر مرز خاکی بتا کشتورهای قفقتاز جنتوبی ،در
دریای سیاه هم با گرجستان مرز آبی مشترک دارد در دیدگاه ترکیته ،آذربایجتان بتهعنتوان
کلید قفقاز و گرجستان راهی برای دسترسی به آن است قفقاز بخصوص آذربایجان همیشته
راهی برای ترکستان بزرگ در سیاست خارجی ترکیه بوده است هدف کلتی ترکیته عطتور از
کوههای قفقاز و باز کردن راهی مطمرن جهتت دسترستی بته آستیای مرکتزی بتوده استت
( .)colak,2014:41برخی این موضوع را چنین تفسیر میکردند که ژئوسلتیک سان ترکیستم
میخواهد بر ژئواستراتژی چیره شود (افشردی )269:1381،الطتته بته نظتر متیرستد ،ایتن
اهمیت دادن ،ربطی به ایدئولوژی خاصی ندارد؛ چون با روی کتار آمتدن احزابتی استالمگترا
مانند حزب رفاه و بخصوص عتدالت و توستعه ،استتراتژی "از آدریاتیتک تتا دیتوار چتین" و
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ملی گرایی کمرنگ شده ولی از اهمیت قفقاز کاسته نشده است بته اتور کلتی جنطته مهتم
تیثیرگذاری ترکیه تالش این کشور جهت ارائه الگوی سکوالریزم به کشتورهای مزبتور بتوده
است که تیثیر قابل مالحظهای بر گرجستان و به نحو شدیدتر در آذربایجان گذارده ،تا حدی
که اعتماد آنان را به نوعی میتوان گفت جلب کرده است 1آنچه از نظرات استتراتژی جدیتد
ترکیه برمیآید ترکیه میتواند با اعمال نفوذ در چنین منااقی دارای یک نقتش استتراتژیک
جهانی شود (داوداوغلو)1391:
سیاست ترکیه س

از فروساشی شوروی بر آن بوده است که با استفاده از حمایت غترب

خود را بهعنوان مهم ترین راه اتصال حوزه قفقاز به این کشتورها بقطوالنتد (افشتردی:1381،
 ) 271همچنین سه کشور گرجستتان ،آذربایجتان و ترکیته در ستایه مطتارزه آمریکتا علیته
تروریسم ،یک موافقتنامه سه جانطه در مورد امنیت منطقهای را نهایی ساختهانتد کته روابتط
نظامی روز افزون ترکیه با دو کشور دیگر را تقویت خواهد کرد (آلیکر )277 :1382 ،در این
راستا ،میتوان به تشکیل سازمانهای منطقهای نظیر سازمان همکاری دریای ستیاه ،تراستکا
و غیره در چارچوب منافع مشترک اقتصادی ،سیاسی و امنیتی اشاره کرد (صولت)1391 ،
در واقع ،ترکیه به دنطال آن است با شتکلگیتری اتحتادی جدیتد از بتازیگران منطقته،
محوری امنیتی ایجاد کند که هدف اصلی آن موازنه قدرت میان بازیگران اصلی و ذینفتع در
حوزة قفقاز از جمله ایران و روسیه است ترکیه به هیچ وجه تمایلی نسطت به افزایش نقتش
و نفوذ ایران و روسیه در قفقاز نداشته و آن را در تعارض با منافع اقتصتادی و امنیتتی ختود
تفسیر میکند از این رو محور آنکارا -باکو -تفلی

در تقابل با محور مسکو -تهران -ایتروان

شکل می گیرد و هدف اصلی نیز حفظ توازن قوا در منطقه قفقاز است
 اهداف ترکیه در قفقاز جنوبیاز ابتدای استقالل کشورهای قفقاز جنوبی میتوان اهداف سه گانه زیر را بترای ترکیته
در این منطقه مد نظرقرار داد:
 -1گسترش و توسعه نفوذ ناسیونالیسم ترکی به آسیای مرکزی
 1از نمونههای آن می توان به تصمیم حیدر علی اف به بستری شدن در بیمارستان نظتامی ترکیته اشتاره کترد (ملکتی،
)48-49 :1377
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 -2گسترش مناسطات اقتصادی بتا کشتورهای تترک زبتان منطقته ازاریتق مشتارکت
درارحهای اقتصادی ستودآور بتویژه در زمینته انتقتال نفتت و گتاز کشتورهای آذربایجتان،
ترکمنستان و قزاقستان که این دو کشور اخیتر بتا وجتود آنکته در قفقتاز قترار ندارنتد ،امتا
میتوانند ازاریق آذربایجان و گرجستان و یتا آناتور کته برنامتهریتزی کتردهانتد ازاریتق
ارمنستان در آینده به ترکیه متصل شوند
 -3تیمین انرژی ترکیه ازاریق دستیابی به منابع غنتی انترژی قفقتاز و در ایتن زمینته
رقابت با روسیه و ایران در کنار همکاری با آمریکا و اتحادیه اروسا در دستور کار ترکیته قترار
دارد
 ترکیه و تنش با ارمنستانسردی و تنش سیاسی در روابتط و مناستطات سیاستی تترکهتا و ارامنته ،دستت کتم
سیشینهای صتد ستاله دارد از ستال  1993م و در روزهتای اوج جنتگ قتره بتاغ ،ترکیته در
اعتراض به اشاال اراضی جمهوری آذربایجان ،مرزهای خود بتا ارمنستتان را بستت و روابتط
سیاسی خود را با ایروان قطع کرد .ترکیه در مورد آذربایجان و گرجستان یک بتازیگر بستیار
مهم محسوب میشتود ( )Görgülü & Krikorian,2013:8الطتته تتالشهتای بستیاری در
رابطه با عادیسازی روابط ارمنستان و ترکیته انجتام گرفتته کته اوج آن اجتالس مادریتد و
تشکیل کمیسیون آشتی ارمنی  -ترکی است (اطااطایی)106-89 :1382 ،
 مفاد نقشه راه و عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستانوقتی در نوشتههای مختلف سخن از عادی سازی روابط ایروان -آنکارا میشود اکثراً به
نقشه راهی اشاره می شود که وزارت امور خارجه ارمنستان و ترکیه به همراه دسارتمتان امتور
خارجه سوئی

(به عنوان میانجی) با صدور بیانیهای در  23آوریل ستال  2009متیالدی در

شهر زوریخ ،خطر از توافق مقامات آنکارا و ایروان برای عادی سازی روابط فی مابین بر اساس
یک نقشه راه دادند مفاد و بندهای کلی این توافقنامه به شرح زیر میباشد:
 -1ارمنستان و ترکیه قرارداد قارص را که در ستال  1921میتان رژیتم انقالبتی وقتت
شوروی و ترکیه بسته شده است ،میسذیرند
 -2دو کشور کمیسیون مشترکی با عضویت مورخین برای بررسی موضوع کشتار ارامنه
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تشکیل میدهند کشور ثالث نیز میتواند دراین کمیسیون عضویت داشته باشد
 -3مرزهای ترکیه و ارمنستان بازگشایی و اسناد مربوط به مطادالت تجاری امضا میشود
 -4ترکیه و ارمنستان متعاقب معرفی سفرای خود در گرجستان به عنوان اکرودیتته در
سایتختهای دو کشور ،روابط دیپلماتیک مستقیم برقرار میکنند
 -5سارلمانهای دو کشور ارحها و برنامههایی را کته از اترف ارگتانهتای اجرایتی در
چارچوب نقشه راه مطرح و سیگیری میشود ،مذاکره و تصمیمگیری میکنند
الزم به تیکید است که در بیانیه رسمی صادره از سوی سه کشتور ترکیته ،ارمنستتان و
سوئی  ،جزئیات توافق ارفین منعک

نشده و این بندهای سن گانه منتسب به توافقنامه،

تاکنون از سوی مقامات رسمی ایروان و آنکارا تائید و یا تکذیب نشده است منطع اولیه اعالم
بندهای توافقنامه نقشه راه همکاریهای ترکیه و ارمنستان ،روزنامه صتطاح ترکیته بتود کته
تعدادی دیگر از رسانههای منطقه نیز به نقل از ایتن روزنامته اقتدام بته انعکتاس خطتری آن
کردند
قفقاز جنوبی و بطور کلی منطقه قفقاز به عنوان کریدورهای حمل و نقل و مرکز اصتلی
انتقال انرژی در منطقه مورد توجه سیاستگتذاران ترکیته بتوده استت در واقتع همستایگی
ترکیه با این منطقه این ستانسیل را در اختیار دولت ترکیه قرار داده است تا به قطتب اصتلی
ترانزیت انرژی به غرب ،اروسای مرکزی ،اروسای جنوبی و حتی اروسای شمالی تطدیل شود بتر
این اساس ،ترکیه روابط خود را در چارچوب همکاریهای مربوط به حتوزه انترژی بتا قفقتاز
جنوبی گسترش داده و سروژههای مشترکی را با این کشورها آغاز کرده است در ایتن راستتا،
میتوان به اولین خط لوله غیر روسی منطقه در سال  2005یعنی خط لوله نفت خام بتاکو-
تفلی  -جیهان (که از سال  2006عملیاتی شد) ،خط لوله گاز اطیعی باکو-تفلتی -ارزروم
( )2007اشاره کرد که همگی نشان از اهمیت قفقاز جنوبی در سیاستت ختارجی ترکیته بته
خصوص در زمینه انرژی دارد ()Gökhan,2010:17
 -3-4شاخص مسائل سیاسی -امنیتی در منطقه قـفقاز جنوبی
منطقه قتفقاز جتنوبی با جمعیتی در حتدود  18میلیتون نفتر و متشتکل از  50گتروه
قومی و زبانی و سه دین اسالم ،یهود و مسیحیت ،یکی از متکثرترین بافتهتای اجتمتاعی را

 / 130فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

دارا استت ( )Karagiannis, 2002:6از نظتر جارافیتای سیاستی نیتز ایتن منطقته ست

از

فروساشی اتتحاد جتماهیر شوروی در قالب سه جمهوری مستقل ،در نقشته سیاستی اوراستیا
ظاهر گشت ،اما به دلیل بافت متکثر قومی ،نتژادی و متذهطی هفتت جمهتوری ختتودمختار و
چتهار استان خودمختار نیز در درون مترزهای سته کشور شکل گرفتند که این امر نتای قابتل
توجهی را در روند تحوالت منطقه به دنطال داشت شرایط یادشتده بته روشتنی گویتای وجتود
چالشها و بحرانهای داخلی و ستاختاری در ایتن منطقه است که در سیتتوند بتتا رقابتتهتای
منطقهای و فرامنطقهای موجب حاکم شدن شرایط ناسایدار و شتکننده سیاستی -اقتصتادی در
منطقه قفقاز جنوبی ای  25سال گذشته شده استت از لحتاظ سیاستی -امنیتتی دو مسترله
بزرگ در منطقه وجود دارد یکی منازعات و چالشها در قفقاز جنوبی و دیگری انرژی منطقه و
نحوه مصرف آن به معنی صحیحتر؛ انتقال این انرژی به خارج از قفقاز جنوبی
 منازعات در قفقاز جنوبیقفقاز جنوبی موزائیکی از زبانها و فرهنگهای مختلف میباشتد هرچنتد چتالشهتا و
بحرانهای سیاسی -امنیتی این منطقه دارای ابعاد مختلفی متیباشتد کته شتامل منازعتات
درون منطقهای است در این میان چالشهای هویتی و قتومی تجلتیگتاه تمتام تضتادها در
قفقاز جنوبی است این منطقه به دلیل برخورداری از اقوام و هویتتهتای متنتوع بته بالکتان
اوراسیا شهرت یافته است ترکهای آذری ،گرجتیهتا و ارامنته سته گتروه قتومی اصتلی در
متنطقه قتفقاز جنتوبی هتتستند کته جمعیتت اصتلی سته کشتور آذربایجتان ،گرجستتان و
ارمنستان را تشکیل دادهاند
نقشه ذیل شماری از گروههای قومی ساکن در قفقتاز :آذری ،گرجتی ،ارمنتی ،روستی،
کرد ،تالش ،آبخاز ،لزگی ،چرک  ،ماول ،اوستتی ،تترک ،یونتانی ،تتات ،تاتتار ،آوار ،چچنتی،
اینگوش را نشان میدهد
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منطع)https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus:2016( :

بیش از صد گروه قومی و زبانی در قفقاز شناسایی شده کته بتیش ازسنجتاه قومیتت آن
باالی ده هزارنفر جمعیت دارند همتین تنتوع قتومی وزبتانی بستتر مناستطی را بترای بتروز
تمایالت جداییالطانه دراکثر نواحی قفقاز فراهم کرده است تمتام کشتورهای منطقته قفقتاز
جنوبی از اقلیت هتای متعتدد قتومی ،متذهطی و زبتانی برختوردار هستتند بته گونتهای کته
صورتبندی قومیتها (درصد قوم اکثریتت و تتتعداد اقلیتتهتای قتومی) در منطقته قفقتاز
جنوبی نشان میدهد که آذربایجان از  90درصد جمعیت با  20اقلیت قتتومی ،ارمنستتان از
 93درصد جمعیت با  8اقلیت قتومی و گترجستان از  70درصد جمعیت با  11اقلیت قتومی
تشکیل شده است ()Firat,2007:267
 -3-5منازعه قره باغ و سیاست خارجی ایران و ترکیه
آنچه موجب تطدیل تنوع قومی فوق ،از سطح یتک مسترله اجتمتاعی بته یتک چتالش
امنیتی شده؛ وجود ذهنیت های منفی و اختالفات تاریخی میان برخی از اقوام و هویتهتا در
سطح ملی و کالن است که موجب بروز بتحرانهای متتعددی در منطقه شده استت نمونته
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بارز این امر را میتوان اختالف و مناقشه دیرسا و تاریخی میان دو هویتت و قومیتت ارمنتی و
آذری بر سر منطقه ناگورنو-قرهباغ مشاهده نمود؛ «مناقشه ای که اندکی قطل از استتقالل دو
کشور آذربایجان و ارمنستان در سال  1988آغتاز شتد و دو ارف بتر ستر مالکیتت منطقته
ارمنینشین ناگورنو -قره بتاغ کته در چهتارچوب مرزهتای جمهتوری آذربایجتان (مطتابق بتا
مرزبندیهای دوران شوروی) قرار داشتت ،وارد رویتارویی سرهزینتهای شتدند کته نهایتتاً در
جریان جنگ سالهای 1991-1993منجر به اشاال حدود  20درصتتد از ختاک آذربایجتان
شد" علیرغم برقراری آتشب

میان دو ارف کته بتا کوشتش و میتانجیگتری کشتورهای

منطقه و سازمانهای منطقهای و نیز گروه مینسک وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروسا
در سال  1994صورت گرفت ،حاکم بودن وضتعیت «نته جتنگ ،نه صلح» ای دو دهه اخیر
نته تتنها بتر تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دو کشور آذربایجتان و ارمنستتان تتیثیر
منفی بر جای گذاشت ،بلکه به دلیل منافع و اهداف قدرتهای منطقهای و فرامنطقتهای بتر
سویشها و الگتوهای امتتنیتی کتتالن منطقته قفقتاز جنتوبی نیتز تتیثیرات شتگرفی داشتت
(داداندیش وکوزه گر کالجی)85 :1389 ،
 موضع ایرانایران در ابتدای جنگ قره باغ و گسترش تهاجمات ارامنه از قره باغ به ستوی منتااق
مسلماننشین ،و حتی نزدیکی مرزهای ایران ،به کمک آوارگان جنگی مستلمان شتتافت در
سال های بعد ایران به دنطال مناقشه قره باغ سعی کرده با عنوان میانجی وارد شتود در واقتع
به دلیل بارن بودن موضوع ،رویکرد ایران نهادینه ستاختن حضتور میانجیگرانته ختود بتود
میانجیگری ایران از ژانویه  1992تا سپتامطر همان سال در مقطع زمانی تصترف نستطی قتره
باغ تا اشاال شوشا و الچین بوده است (واعظی )186 :1386،از ابتتدای فروساشتی شتوروی،
جنگ قره باغ تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایران محسوب میشود به دلیتل فتوق ،ایتران
مایل به خاتمه یافتن منازعه بوده و کوششهای دیپلماتیک وسیعی در این جهتت بته عمتل
آورد عمده ترین مزیت ایران به عنوان میانجی ،برداشت ایروان و باکو از بیطرفی تهتران بتود
از دیدگاه این دو کشور سیاست ایران منسجمتر و متعادلتر از خطمشی آنکارا (که آشکارا از
آذربایجان ارفداری میکند) و روسیه بوده است (هرزیگ )46-47 :1375 ،بته اتور کلتی
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ایران از شناسایی جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بهعنوان جنگ بین مسلمان و
ارمنی تا آنجا که امکان داشته خودداری کترده و کوشتیده استت کته آن را بته عنتوان یتک
درگیری قومی نشان دهد (رنجطر)212 :1387 ،
 موضع ترکیهدر این جا باید یادآورشویم ،باتوجه به اوضاع و تنش با ارمنستان ،ترکیه نتوانست نقتش
فعالی در مناقشه قره باغ داشته باشد و همچنین دیدگاه ارامنه که بستیار بته اهتداف ترکیته
بدبین بودند در عدم ایفای نقش فعال ترکیه بیتتیثیر نطتود ست

از استتقالل دول منطقته،

ترکیه در صدد نفوذ هر چه بیشتر در قفقاز جنوبی بوده ومناقشته قتره بتاغ ،عامتل هتر چته
بیشتر نزدیک شدن ترکیه به آذربایجان بوده است
 -6-3عملکرد ایران وترکیه در جنگ اوت سال ( 2008گرجستان و روسیه)
بحران متهم دیتگر در قفقاز جنوبی را باید بحتران داخلتی گرجستتان در سته منطقته
آبخازیا ،اوستیای جنوبی و آجاریا در سالهای س

از استقالل دانست وقتوع جنتگ داخلتی

میان دولت مرکزی گرجستان و منااق جداییالب آبتخازیا و اوستتیای جتنوبی در ابتتدای
دهه 1991م ،هزینه های مادی و انستانی فراوانتی را متوجته منطقته نمتود و ماننتد بحتران
ناگورنو -قرهباغ ،حالت «نه جتنگ ،نه صتلح» وضعیت آتتش زیتر خاکستتر را دامتن زد و بتا
شعله ور شدن مجدد ،رویتدادهای ختونین هشتم تتا دوازدهتم اوت  2008را ایجتاد کترد ،و
همانند قضیه آذربایجان ،منجر به تجزیه حدود  20درصد از خاک گرجستان گردید.

 طرح ایران برای حل این بحرانگرجستان س
ناحیه را س

از زد و خورد با جداییالطان در استان اوستتیای جنتوبی کوشتید ایتن

بگیرد نیروهای روسیه متعاقطاً دست به ضدحمله زدند و وارد گرجستان شدند

مناقشه با اخراج نیروهای گرجی از اوستیای جنوبی ،آبخازیا و امضتای سیمتان آتتشبت

بتا

میانجیگری اتحادیه اروسایی سایان یافت .در چنتین وضتعیتی ایتران بتار دیگتر بتر ضترورت
بکارگیری سازوکارهای منطقهای برای برقراری صلح و ثطات در قفقاز تیکید و اترح  3 + 3را
مطرح کرد؛ ارحی که بر امنیت منطقه از سوی ساکنان آن تیکید داشت با سدید آمدن مشتکل
گرجستان و درگیری نظامی گرجستان و روسیه بر ستر منطقته اوستتیای شتمالی ،جمهتوری
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اسالمی ایران مجدداً این ارح را با همکاری سه جمهوری قفقاز شامل ارمنستان ،گرجستتان و
آذربایجان و نیز سه کشور روسیه ،ایران و ترکیه مطرح کترد تتا بتا همکتاری بتین کشتورهای
منطقه مشکالتی نظیر مسیله گرجستان بروز نکند یک کارشناس امور بتینالملتل درخصتوص
نقتتش میتتانجیگری ایتتران در مناقشتته گرجستتتان بتتا روستتیه متتیگویتتد :ایتتران از یتتک اتترف
نمی خواست اقدام روسیه را محکوم و از سوی دیگر تمایل نداشت برخورد گرجستتان را تیییتد
کند به همین دلیل وقتی ایران برای میانجیگری ابراز تمایتل کترد ،متیدانستت کته روستیه و
گرجستان عالقهمند به میانجیگری ایران نیستند ایران معتقتد بتود قضتیه میتانجیگتری را از
روی جنطه انساندوستانه مطرح کردهاست نه اینکه موضوع در چتارچوب یتک اترح سیاستی
مطرح باشد گرچه در کشاکش بحران ،سخنگوی وزارت امور خارجه نیز گزارشهتای حتاکی از
جانطداری جمهوری اسالمی از روسیه در بحران قفقاز را تکذیب کترد و گفتت کته بهتترین راه
برای تخفیف این بحران ،خویشتنداری ارفین و اتخاذ تدابیر منطقهای است
 ترکیه و طرح  3+3در جنگ روسیه و گرجستانترکیه در قفقاز جنوبی همیشه مترصد سیشطرد اهداف خود با سیاستت و متذاکره بتوده
است درجریان بحران قفقاز ،ترکیه با اترح ایتده ائتتالف بترای قفقتاز ستعی کترد هتدایت
دیپلماستتی منطقتتهای را بتترای متتدیریت بحتتران در دستتت گیتترد .رجتتب ایتتب اردوغتتان،
نخست وزیر ترکیه در همین راستا سیشنهاد ایجاد ائتالف قفقاز را مطرح کرد کته در راستتای
تثطیت اوضاع در منطقه بود و شرکت ارمنستتان ،گرجستتان ،آذربایجتان ،روستیه ،آمریکتا و
ترکیه را در نظر داشت .این ارح در راستای تثطیت اوضاع منطقه با شرکت سه کشور حتوزه
قفقاز به همراه روسیه ،آمریکا و ترکیه سیشنهاد شده بود کته کارشناستان منطقته بته دلیتل
حضور نداشتن ایران در این سازوکار امنیتی ،این ارح را محکتوم بته شکستت دانستتند در
نظر نگرفتن معادالت و واقعیتهای تتاریخی منطقته ازجملته بزرگتترین معایتب ایتن اترح
برشمرده شد .همچنین با توجه به عضویت ترکیته در نتاتو و تعتامالت عمیتق آن کشتور بتا
آمریکا این اقدام آنکارا با استقطال سرد مسکو روبرو شد از این رو ترکیته در عمتل نتوانستت
برای عملیاتی شدن ایده ائتالف برای قفقتاز بسترستازی کنتد نطتود ایتران در ایتن اترح از
دالیلی بود که آن را سیش از شروع با شکست مواجه کرد سترگری شتاکاریانت  ،کارشتناس
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علوم سیاسی ارمنستان در این باره می گوید :از آنجا کته در اترح سیشتنهادی ترکیته بترای
ایجاد ائتالف قفقاز ایران وجود نداشت ،این ارح محکوم به شکست بود
چالشیترین عامل سیاست ایاالت متحده در قفقاز جنتوبی مربتوط بته روابتط امنیتتی
واشنگتن با گرجستان و تعهدات اعالنی آمریکتا در حمایتت از عضتویت ایتن کشتور در نتاتو
است ایاالت متحده از عضویت گرجستان در ناتو حمایت کرده و مکرراً اجازه داده تا ناتو بته
تفلی

این تضمین را بدهد که درهای این سازمان بینالمللی به روی این کشتور بتاز استت

اما س

از خودنمایی چشمگیر روسیه (گرجستان در  2008و اوکتراین از  )2014مطنتی بتر

اینکه این کشور برای جلوگیری از عضتویت همستایگان ستابق شتوروی در نتاتو وارد جنتگ
میشود ،چشم انداز عضویت گرجستان در این سازمان را بسیار دست نیافتنی ستاخته استت
مطمرناً ناتو و هیچ یک از اعضای آن تمایلی ندارنتد تتا بترای ورود گرجستتان بته نتاتو وارد
جنگ با روسیه شوند (ایراس )1396
 -7-3شاخص انرژی در قفقاز جنوبی
وقتی صحطت از انرژی در قفقاز جنوبی باشد ،باید مستقیماً به سراغ کشور آذربایجتان رفتت
که در حدود  100سال سیش نصف نفت مصرفی جهان از آنجا استخراج میشتد ،بتر اطتق آمتار
شرکت بریتیش سترولیوم میزان ذخایر نفت آذربایجتان بتیش از  7میلیتارد مترمکعتب متیباشتد
( )Gohkan.2010:25عالوه بر نفت ،میزان ذخایر گاز آذربایجان بسیار قابل توجته متیباشتد در
مورد ذخایر اثطات شده گاز اطیعی جمهوری آذربایجان آمارها متفاوت استت موسسته استتراتژی
خزر به نقل از شرکت نفت و گاز آذربایجان (سوکار) میزان ذخایر اثطات شده این کشتور را بتیش
از  3تریلیون مترمکعب تخمین میزند ،که شامل میتدان شتاه دنیتز در دریتای ختزر ،بته عنتوان
مهمترین و بزرگترین میدان گاز اطیعی آذربایجان نیتز متیباشتد ( Hazar Strateji Enstitüsü,

) Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, 2014:3اما در اینجا الزم به نظر متیرستد،
یادآور شویم که با حضور شرکتهای غربی در سالهای اخیر در آذربایجان تولید گتاز اطیعتی در
این منطقه افزوده شده و به حدود  30میلیارد مترمکعب در همین سال رسیده استت از آنجتایی
که تقاضا برای گاز آذربایجان به عنوان یک کشور همسیمان با غرب و ترکیه ،به عنوان یتک منطتع
مطمرن ادامهدار خواهد بود؛ بر اهمیت منابع این منطقه در آینده نیز اضافه خواهد شد
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 خطوط انتقال انرژی در قفقاز جنوبیدر اینجا الزم است نگاهی به خطوط انتقال انرژی در منطقته داشتته باشتیم در زمتان
ریاست جمهوری کلینتون در سال  ،1995ایاالت متحده به دنطال ساخت خط لوله کوچکی
با ظرفیت  155000بشکه در روز از آذربایجان به گرجستان و دریای سیاه بود که به دنطتال
بخشی از استراتژی مقابله با انحصارگرایی روسیه درخصوص انتقال انترژی بته اروستا تتدوین
شده بود در ادامه این ارحها ،خط لوله باکو -تفلی

-جیحان با ظرفیت درحدود  1میلیتون

بشکه در روز ،مسیر انتقال انرژی به اروسا را مهیا ساخت در نوامطر ستال  1999آذربایجتان،
گرجستان ،ترکیه و قزاقستان سروتکل استانطول را امضا کردند کته ایتن توافقنامته مطنتی بتر
احدا انتقال خطوط نفتت بتود در آگوستت  ،2002شترکت ( BTCشتامل چنتد شترکت
آمریکایی )1با مشارکت متالی ،از انگلستتان ،آمریکتا ،روستیه ،نتروژ و آذربایجتان تیستی

و

مسرول ساخت ،مالکیت و عملیات سروژه خطوط نفت گردید ارسال اولین محمولته نفتتی از
آذربایجان به جیهان در می  2006انجام شد (شاه حسینی)1391،
در این راستا تیسی

خط لوله گاز باکو -تفلی

ارزروم که گاز آذربایجتان را بته ارزروم

ترکیه منتقل می کند با هدف انتقال منابع نفت و گاز قفقتاز بته اروستا و بازارهتای جهتانی از
مسیر ترکیه صورت گرفته است (بهرامی )1393 ،این ختط لولته از ترمینتال ستنگچال در
جمهوری آذربایجان آغاز میشود و به موازات خط لوله انتقال نفت باکو -تفلتی

– جیحتان

امتداد مییابد و در هوراسان 2به شطکه خطوط گاز ترکیه متصل میشود .انتقال گتاز از ایتن
خط لوله از سال  2007با ظرفیت  233میلیارد فتوت مکعتب آغتاز شتد و در ستال بعتد بته
ظرفیت 700میلیارد فوت مکعب افزایش یافت این ارح توسط کنسرسیوم شاه دنیتز انجتام
شد و همین کنسرسیوم مالک این خط لوله است (عطایی ،شکاری و عزیزی)59 :1391،
ارح خط لوله ناباکو که برای انتقال گاز ترکمنستان ،عراق ،جمهوری آذربایجتان و بته
صورت با لقوه ایران به ترکیه و از ترکیه به بلاارستتان ،رومتانی ،مجارستتان و در نهایتت بته
اتریش در نظر گرفته شده است این خط لوله تمرکز خود را بر انتقتال منتابع گتازی دریتای
Conoco-Philips, Amerada Hess, Chevron

1

Horasan

2
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خزر معطوف کرده استت در ژوئیته  2009کشتورهای اروستایی درگیتر در ایتن ختط لولته،
توافقنامه ای را در آنکارا امضا کردند ،تاکنون بارها و بارها ساخت خط لوله نابتاکو بته تتیخیر
افتاده است هزینة این ارح به شدت افزایش یافته چیزی حتدود  14تتا  15میلیتارد یتورو
( 20میلیارد دالر) ،به این دلیل بسیاری از سرمایهگذاران تضمینهای اعتطاری ختود را ست
گرفته و از سرمایهگذاری در این ارح منصرف شدهاند (عطتایی ،شتکاری و عزیتزی:1391،
)57-59
 انرژی خزر ،اهداف و مواضع ایرانموضع ایران در قطال قرارداد نفتی آذربایجان (قترارداد قترن ،ستپتامطر  )1994تتا حتد
زیادی سیاستها و اولویت های تهتران را روشتن ستاخت بته هنگتام امضتاء قترارداد ،ایتران
مخالفتی ابراز نکرد و فقط رسانههای ایرانی تا حدی نفوذ شترکتهتای چنتدملیتی ختارجی
درمنطقه را به باد انتقاد گرفتند در اوایل  ،1995به دنطال فشارهای دولت آمریکتا ،ایتران از
کنسرسیوم حذف شد (هرزیگ)62 :1375 ،
همانگونه که در قطل اشاره شد ،مستیرهای انتقتال انترژی بته بازارهتای بتینالمللتی از
مهم ترین عوامل توجه ایران به این منطقه بتوده استت از ستال  )1994( 1373و بتا انعقتاد
قراردادهای بزرگ استخراج نفت آذربایجان با حضور شرکتهای غربی ،مسیله مستیر انتقتال
منابع استخراج شده همواره مطرح بوده است ارفهای غربی ،آذربایجان و گرجستان ،بنا به
دالیل سیاسی ،عالقهای به انتقال نفت و گاز استخراج شده از مسیر روستیه یتا ایتران نشتان
نداده و همواره بر مسیر باکو به تفلی

و به سمت دریای سیاه یا ترکیه تیکید کردهانتد ایتن

درحالی است که هزینه احتدا آن از اریتق ایتران بته مراتتب هزینتهای کمتتر دربتردارد
جمهوری اسالمی ایران همواره بر این گزینه تیکید کرده است اما هر بار مالحظتات سیاستی
مانع از اجرای آن شده استت واقعیتت ایتن استت کته ایتران نیتز تتا بته حتال ،حاضتر بته
سرمایهگذاری عملی در این بخش نطوده و همواره سرمایهگذاری در احدا ختط لولته را بته
سرمایهگذاری خارجی منوط نموده است (آلیکر )300:1382،شکی نیستت کته مهتمتترین
مزیت اقتصادی ایتران نستطت بته تمتامی رقطتای اقتصتادی در ایتن منطقته ،برختورداری از
کوتاهترین ،امنترین و باصرفهترین کانال ارتطاای با آبهای آزاد و نیز کشورهای خاورمیانته
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و اروسایی است به این دلیل است که ایران خود را مسیر اطیعی انتقتال نفتت و گتاز حتوزه
خزر میداند با این که ایران در نظر داشتت منتابع نفتتی را آذربایجتان یتا از اریتق شتطکه
داخلی خود به خلی فارس مرتطط سازد ،و یا این که از مستیر ارمنستتان بته نخجتوان و در
نهایت ترکیه متصل سازد ،چندان موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده است
 انرژی خزر و اهداف ترکیهترکیه نیز مانند ایران ،خاک خود را بهترین نقطه صادرات برای انرژی خزر میداند بته
اور کلی ترکیه از سروژههای انتقال نفت و گاز از ارق آناتولی چند هتدف اساستی را دنطتال
میکند
تیمین انرژی کشور :ترکیته بته عنتوان یکتی از کشتورهای در حتال توستعه کته رشتد
اقتصادی بیش از ده درصد را در سال  2011تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی
باالی  4درصد را تجربه میکند برای استمرار توسعه و رشد اقتصادی خود نیازمند انرژی بته
خصوص نفت و گاز است
 بهبود موقعیت ژئواکونومیک در مقابل روسیه و ایـران ترکیته از ایتن اریتقسعی دارد با استفاده از منابع انرژی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله ترکمنستتان،
آذربایجان و تا حدی عراق از نقش رقطای منطقهای چون روسیه و ایران در بازارهای جهتانی
بکاهد سیاستی که مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروسا نیز بوده است
 -وابستگی بیشتر اروپا به ترکیه با عملیاتی شدن سروژه تران

آناتولی ،نقش ترکیه بته

عنوان یک واسطه در تیمین منابع انرژی اروستا ارتقتاء متییابتد در واقتع گرچته از یتک اترف از
وابستگی اروسا به روسیه در زمینه انرژی کاسته میشود اما از سوی دیگر موجب وابستگی بیشتتر
به ترکیه خواهد شد از این روی این فرصت در اختیار ترکیه قرار متیگیترد تتا بتا بهترهگیتری از
کارت انرژی بتواند از کشورهای اروسایی که بعضاً موضع خصمانهای نسطت به ترکیته دارنتد امتیتاز
بگیرد اکثر خطوط انتقال انرژی خزر از اریق ترکیه به خارج از منطقه کشیده شد ،گرچه ترکیته
توانسته است با بهترهگیتری از دیپلماستی فعتال انترژی و انعقتاد قراردادهتای نفتتی و گتازی بتا
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان دروازه اصلی ترانژیت انرژی منطقه ،جایگاه ختود را در
منطقه تثطیت کند و از این ستانسیل به عنوان برگ برنده در سیاستهتای فرامنطقتهای ختود بته
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خصوص در ارتطاط با اتحادیه اروسا بهرهبرداری کند ،اما نطاید از نظر دور داشت که ترکیته در ایتن
زمینه با محدودیتهای ساختاری و سیاسی مواجه است لحاظ نکردن ایران در ارحهای نفتتی و
گازی میتواند این ارحها را به علت فقدان منابع انرژی الزم با خطر مواجه کند
در مورد منابع انرژی قفقاز جنوبی و نحوه انتقال آن همانطور که گفته شد ،دیتدگاههتا
متفاوت بوده و هر ارف خواستار انتقال این انرژی از اریق خاک ختود بتوده استت مسترله
اقتصادی نفت و گاز و نحوه انتقال آن مهمترین بحث در قفقاز جنوبی میباشد قفقازجنوبی
از منااق مهم و استراتژیک محسوب میشود که بته لحتاظ داشتتن منتابع غنتی انترژی بته
عرصهای برای کسب امتیاز بیشتر و در نهایت برتری ژئوسلتیک هر کدام از قدرتهای درگیتر
در مقابل سایر رقطا تطدیل شده است .دو نکته در اینجا قابتل ذکتر استت ،از ستویی منطقته
دریای خزر از زمانهای گذشته به لحاظ اقتصادی دارای ارزش و اهمیت خاصی بتوده استت
با سیدایش منابع نفت و گاز و همچنین فروساشی دیوار آهنین و سقوط نظتام کمونیستتی در
شوروی سابق ،اهمیت و موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن افزایش یافت.

 -8-3شاخص الگوهای منطقهای و ترتیبات منطقهای در قفقاز جنوبی
آنچه خواسته قدرتهای تیثیرگذار از جمله ایران و ترکیه در قفقاز جنتوبی را بته اتور
کامل نشان میدهد؛ نگاه این کشورها در مورد الگوهای منطقهای قفقاز جنتوبی استت ابتتدا
باید یادآور شویم براساس چارچوب نظری فوق ،منطقه قتفقاز جنوبی بته عنتوان یتک نظتام
منطقهای ذاتاً بازتعریف میشود که بر مطنای آن تحوالت کالن نظام بتین الملتل و سیاستت
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای با نفوذ در ایتن منطقته بتر رونتد تحتوالت آن تیثیرگتذار
هتستند در ایتن راستا الگوهایی که ای دو دهه اخیر از سوی کشورهای منطقه و ختارج از
آن ،برای ایجاد یک نظام امنیت منطقهای شاید به گونهای صتحیحتتر بترای نفتوذ در قفقتاز
جنوبی سیشنهاد شده است (هرچند هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفتت)؛ بته ختوبی گویتای
بازبودن ذاتی متنطقه قتفقاز جنوبی به عنوان یک نظام منطقتهای و بته عطتارتی بهتتر یتک
مجموعه امنیتی منطقهای است این الگوها شامل موارد ذیل مطرح شدهاند:
 الگوی قفقاز یعنی همکاری امنیتی میان سه کشور قفقاز جنوبی ماننتد اترح «خانتهمتشترک قتفقاز» شواردنادزه رئی

جمهور سیشین گرجستان؛
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 الگوی همکاریهای منطقهای فراگیرتر کته در آن سته کشتور حتوزه قفقتاز در همکتاریامنیتی با کشورهای همسایه قرار میگیرند ماننتد ایتده  3+3ایتران بترای همکتاری سته کشتور
همسایه قفقاز یعنی ایتران تترکیه و روستیه با سه کشور قفقاز؛ (داداندیش وکوزه گر کالجی)93 :
 ایده 3+1روستیه در راستتای هتمکاری امنیتی روسیه با این سه کشور؛ ایده  3+2ارمنستان برای همکاری روسیه و ایران با سه کشور قفقاز؛ ایده  3+3+2آذربایجان برای همکاری میان سه کتشور قتفقاز بتا سه کشتور همستایهو همچنین اروسا و امریکا» (واعظی.)82 ،1382 ،

از سوی دیگر الگوهای فرامنطقهای نیز مطرح شده اند که امنیت را به عنتوان مفهتومی
جهانی تعریف نموده و معتقدند ارحها و مطاحث مربوط به تیمین امنیت در یتک منطقته از
جهان ،بدون در نظر گرفتن سایر منااق ،به نتیجه نخواهد رسید در این راستا ،میتتوان بته
ارح کشورهای غربی اشاره نمود:
 ارح کشورهای غربی جهت گسترش دامنته فعالیتتهتای نتاتو و ستازمان امنیتت وهمکاری اروسا به شرق؛
 ارح روسیه و کشورهای همسو و همراه روسیه در  CISتحتت لتوای سیمتان امنیتتدسته جمعی کشورهای مشترکالمنافع
دیدگاه ایران
از آنجا که ایران مناسطات بسیارکلیدی با دو همسایه شمالیاش درجنوب قفقتاز یعنتی
جمهوری آذربایجان و ارمنستان دارد و به دلیل آنکه راههای ارتطاای قفقاز به سمت جنتوب
متکی به ایران است ومتقابال ایران نیز برای دسترسی به شمال قفقاز و شرق اروسا به راههتای
این دو کشوراحتیاج دارد ،نمیتوان ارح امنیتی را برای قفقاز بتدون در نظتر گترفتن نقتش
ایران در نظرگرفت
در این چارچوب ،ایران «ایده  » 3+3را مطرح کرده است اساس ارح و ایتده مزبتور را
حضور مشترک سه کشور روسیه ،ترکیه و ایران و سه کشور قفقازی گرجستان ،ارمنستتان و
آذربایجان تشکیل می دهد ازآنجا که امنیت قفقاز بر روی کشورهای منطقته متؤثر و تعیتین
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کننده است به باور ایران تنها کشورهای منطقه هستند که می توانند متانع بتروز خشتونت و
درگیری شوند چراکه امنیت و ثطات به نفع آنها هم هست امتا کشتورهای فرامنطقتهای کته
امنیت یا بیثطاتی قفقاز برای آنها مشکلی ایجاد نمیکند ،انگیزهای قوی برای حفتظ ثطتات و
صلح در منطقه را ندارند
دیدگاه ترکیه
ترکیه که در اوایل فروساشی شتوروی متیدانستت روستیه را نمتیتتوان بته راحتتی از
معادالت منطقه کنار گذاشت؛ برای حضور در منطقه قفقاز جنوبی نظریه مشارکت با روستیه
را دنطال میکرد و در واقع ستعی داشتت ختود را بته ترتیطتات منطقتهای قطتل از فروساشتی
شوروی ملحق کند ارح ترتیطات امنیتی  3+2برای قفقاز از نگاه ترکیه بهترین ارحی است
که میتواند در عین تیمین منافع ترکیه ،امنیت و ثطات را بترای قفقتاز بته ارماتان آورد ایتن
ارح متضمن همکتاری روستیه و ترکیته ،بتا سته کشتور جنتوبی قفقتاز یعنتی آذربایجتان،
گرجستان و ارمنستان است.

ایتده تشتکیل اتحادیته سته کشتور قفقتتازجنوبی بته عتالوه روستیه و ترکیته در ستتال
1991توسط سلیمان دمیرل رئی جمهوری وقت ترکیه مطرح شتد ،امتا بته دلیتل بحرانتی
بودن روابط ترکیه با ارمنستان ،این ایده عملی نشد".علتی باباجتان " وزیرامورخارجته وقتت
ترکیه با انتشار مقالهای در " اینترنشنال هرالد تریطون " در اوایل مهر  1387نوشت:

«ارح ثطات و همکاری قفقاز (نظتر ترکیته مطنتی بتر همکتاری  5کشتور) رقیتب و یتا
جایگزین هیچ یک از نهادها ،مکانیسمها و سازمانهای بینالمللی که برای حل مسرله قفقتاز
فعالیت میکنند ،نیست این ارح ضمیمه و مکمل سایر نهادها و تشکلهتای فعتال در امتور
قفقاز بوده و درصدد است که روابط و مذاکرات بین دول قفقاز را تستهیل نمایتد ،در منطقته
ثطات ،امنیت و همکاری را توسعه بخشد جنگ بین روسیه و گرجستان نشان متیدهتد کته
قفقاز مستعد شعلهور شدن آتش جنگ درهرلحظه است لذا بایتد تتالش شتود کته ثطتات و
صلح در منطقه تیمین و تنشها رفع شود»
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نکات زیر از مهمترین موارد ارح ترکیه در قفقاز جنوبی است:
 -1کشورهای فرامنطقهای را در بر نمیگیرد یعنی برای آمریکا ،اتحادیته اروستا و ستایر
کشورهای خارج از منطقه جایگاهی سیش بینی نشده است ،زیرا کته ترکیته درعمتل ختود را
مجری سیاستهای مورد نظرغرب و تیمین کننده منافع بلند مدت آنها می داند
 -2زمینه توسعه همکاری بین کشتورهای قفقتاز و ستایر منتااق همجوارماننتد ختزر،
دریای سیاه و آسیای مرکزی را با توجه به منافع ترکیه فراهم میسازد
 -3با کنار گذاردن ایران ،از حساسیتهای آمریکا و اسرائیل نسطت بته تشتکیل چنتین
ترتیطات امنیتی میکاهد و درهمین حال یکی از رقطای جدی خود را حذف میکند
 -9-3شاخص فرصتها و تهدیدها برای دو کشور
 -1-9-3فرصتها و تهدیدهای پیش روی ایران
جدول شماره 1فرصتها و تهدیدهای ایران در قفقاز جنوبی

فرصتهای ایران

تهدیدهای پیش روی ایران

مشترکات تاریخی -فرهنگی بین ایران و قفقتاز خصومت آمریکا با جمهتوری استالمی ایتران کته
جنتتوبی از لحتتاظ دیانتتت استتالمی ،سیونتتدهای شاید اصلیتترین دلیتل عتدم موفقیتت ایتران در
رسیدن به سیاستتهتای ختود در منطقته باشتد
قومی و زبان
مسائلی نظیر اختراج از کنسرستیوم نفتتی بتاکو و
سروژه قرن ( ،)1995اعالم حوزه دریتای ختزر بته
عنوان منطقه «منتافع حیتاتی» از ستوی آمریکتا
( )1997و توافق بر سر خطوط انتقال انرژی باکو-
تفلی  -جیهتان ( ،)1999نقتش و نفتوذ ترکیته،
حضور ناتو و اسرائیل در گرجستان و آذربایجان
تزلتتزل حاکمیتتت فرهنتتگ روستتی و احستتاس
بیگانگی فرهنگتی متردم منطقته بتا مفتاهیم و
ارزشهتتای قتتومی تتتاریخی روستتیه بتتهعلتتت
محتتدودیت دوره زمتتانی حاکمیتتت سیاستتی و
فرهنگی روسیه

فقدان برنامه مشتخ و سیاستت گتذاری بترای
برقراری روابط اقتصادی و فرهنگی با کشتورهای
منطقه ،تجربه کم تجار و بازرگانان ایرانی و عدم
حمایت دولت از فعالیتتهتای اقتصتادی بختش
خصوصی در منطقه ،ضعف نهادهتای منطقتهای
(تکیه ایران بر فعالیت ضعیف اکو)
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یکپارچه نطودن سرزمین آذربایجان و محصتور
بودن ارمنستان در خشکی میتواند زمینههتای
وابستگی ژئوسلتیک این دو کشتور را بته ایتران
فراهم آورد ،ضمن اینکته ایتران متی توانتد بته
عنوان کوتاهترین مسیرهای انتقال انرژی قفقاز
جنوبی به بازارهای بینالمللی تلقی شود

وجود حساسیت منفی نسطت به فعالیتتهتایتطلیای ایران در جمهوری آذربایجان
گسترش وهابیت و فعالیت گروههای تطلیاتاتیعربستان در قفقاز جنوبی
اختالف بر سر منابع نفتی در خزر با آذربایجان
 حساسیت آذربایجان در خصوص روابط ایترانبا ارمنستان
ارح مسیله آرمانی آذربایجان بزرگ از ارف این
کشور و ترکیه بزرگ از سوی آنکارا
تعیین حق آب ارس بترای ایتران بتا جمهتوری
آذربایجان
آلودگی آب ارس از سوی سه کشتور ارمنستتان،
آذربایجان و حتی ایران

 -2-9-3فرصتها و تهدیدهای پیش روی ترکیه
مهم ترین مشکل ترکیه در بعد سیاسی-امنیتی اختالفتات بتا ارمنستتان استت و بترای
دستیابی به اهداف اقتصادی ،رقطایی مثل روسیه ،ایران ،و حتی آمریکا و اتحادیته اروستا را در
سیش رو دارد
جدول شماره  2فرصتها و تهدیدهای ترکیه در قفقاز جنوبی

فرصتهای ترکیه

تهدیدهای پیش روی ترکیه

تطدیل شدن به بازیگر قدرتمند منطقه با ایفای -فشار اتحادیه اروسا ،آمریکا برای حتل موضتوع
ارمنستان
نقش موازنه گر
تطدیل شدن به یک مسیر ترانزیتت انترژی بته وجود مشکالت مرزی و عدم شناسایی قترارداد
بازارهای غربی ،به دنطال حمایتهای جهتتدار قارص توسط ارمنستان
نگرانی از واکنش متردم ،نماینتدگان مجلت و
غرب و انتقال نفت و گاز از این مسیر
رسانههای آذربایجان در قطال مسرله قره باغ
هموار شدن مسیر عضویت در اتحادیه اروسا بتا مخالفت اتحادیه اروسا با الحتاق ایتن کشتور بته
اتحادیه به واسطه مسائل حقوق بشر و موضتوع
نقشآفرینی مثمر در قفقاز جنوبی
قتل عام ارامنه ( )1915که ترکیته از ستذیرش
این واقعه استنکاف میکند

 / 144فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

فعالیت در قفقاز جنوبی و افزایش سود و ارزش مخالفت افکارعمومی مردم ،نخطگتان و احتزاب
سیاسی ترکیه در حل اختالفات با ارمنستتان و
افزوده اقتصاد ملی ترکیه
عدم تصویب مفاد توافتقنامته بتا ارمنستتان در
سارلمان این کشور
افزایش مطادالت اقتصادی با سه کشور محوری تضاد جدی منافع ترکیه با روسیه این موضتوع
در اراحتتتی استتتتقرار سیستتتتم اس 300-در
منطقه آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان
امکان ایجاد مسیرجدید انتقتال نفتت و گتاز از قطرس همان مکانی که قرار بود نفت خط لولته
اریق ارمنستان و رشد  20درصدی اقتصاد در باکو-تفلی -جیهان تخلیه شود ملموس بود
شرق ترکیه
استفاده از حمایت غرب برای افزایش نفتوذ در
قفقتتاز در ستتایه محدودستتازی نفتتوذ روستتیه و
ایران

نتیجهگیری
فروساشی اتحاد جماهیر شوروی ،باعث افزایش اهمیتت نقتش نظتامهتای منطقتهای در
مطالعات علوم سیاسی و روابط بین الملتل گردیتد در دوران جنتگ سترد ،وجتود دو بلتوک
قدرت در سیستم جهانی این اجازه را به نظامهای منطقهای نمیداد نقش مستتقل چنتدانی
در امور امنیتی ایفا کنند با توجه به اصول مورد نظر اندیشمندان نظامهای منطقهای؛ وجتود
مؤلفه هایی چون ،تعامالت ،مجاورت جارافیایی ،حضور بازیگران داخلی و خارجی و وجود دو
بازیگر یا بیشتر که مورد نظر تامپسون است در مورد منطقه قفقاز جنوبی مصتداق متییابتد
نظر بوزان مطنی بر وابستگی متقابل ،الگوی دوستی یا دشمنی ،مجتاورت ،وجتود حتداقل دو
بازیگر و استقالل نسطی منطقه نیز در مورد قفقاز جنوبی صدق میکند و بر این اساس قفقاز
جنوبی یک نظام منطقهای محستوب متیشتود امتا اهمیتت قفقتاز جنتوبی و دخالتت دول
سیرامونی و فرامنطقه ای ،باعث ایجاد موانعی جدی برای ایجاد یتک نظتام همگترا در منطقته
شده و منازعاتی مانند قره باغ و مسرله اوستیا را در برداشته است کشورهای قفقتاز جنتوبی
برای حل مشکالت بین خود ،به راهکارهمکاری و وارد سازی کشورهای فرامنطقهای متوسل
شدند لیکن از این رهگذر ،مشکالت و موانتع بستیاری ،آینتده ترتیطتات همگرایتی در قفقتاز
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جنوبی را دچار چالش کرده است علت اصلی واگرایی در قفقاز جنوبی دیدگاههتای متفتاوت
کشورهای منطقه و ارفهای تیثیرگذار است
با توجه به حساسیتهای قفقاز ،وجود ترتیطات امنیتی در ایتن منطقته بتیش از ستیش
ضرورت سیدا کرده است در میان الگوهای مطرح ،الگوی امنیت جمعی یا الگتوی مشتارکتی
می تواند تیمین کننده منافع کشورهای منطقته باشتد در چتارچوب الگتوی امنیتت جمعتی،
رضایت تمامی بازیگران ذینفع ضروری است و فرض بر این استت کته چنانچته در شترایطی
تمامی بازیگران منطقهای تحت مکانیزمهای مشخصی با هم در زمینههای مختلف همکتاری
نمایند ،از سطح تهدیدات کاسته میشود و با بروز تدریجی منافع همکاری ،جهتگیریهتا از
شکل رقابتی به شکل همکاریجویانه سوق سیدا میکند
بر این اساس ،این فرض وجود دارد که هرگاه کشورهای حوزة قفقاز و همسایگان آنهتا
به درک مشترک و تعریف دقیقی از امنیت داخلی و امنیت دستهجمعی دست یتابنتد ،قتادر
خواهند بود که مشکالت امنیتی قفقاز را با همکاری منطقهای حل و فصل نمایند تتا زمتانی
که قومیتهای منطقه مسائل قومی را به عنوان مطنای تصتمیمگیتری و تعتریتف امنیتت در
منطقه به کار میگیرند ،نمیتوان انتظار داشت که درک مشترکی از امنیت در منطقه شتکل
بگیرد عالوه بر این ،امنیت سایتدار در منطقته بتدون توجته بته منتافع مشتروع قتدرتهتای
منطقهای ،قابل دستیابی نخواهد بود روسیه ،ایران و ترکیه به عنوان همستایگتان بتالفصتل
قفقاز جنوبی نطاید از ناحیه این منطقه احساس خطر جدی کنند ،زیرا به همتان میتزان کته
امنیت برای کشورهای منطقه دارای اهمیت است برای همسایگان آنها نیتز مهتم متیباشتد
بنابراین ،هرگونه راهحلی که امنیت منطقه را بدون توجه به نگرانیهای امنیتی همستایگتان
آن مورد توجه قرار دهد ،در نهایت با موفقیت همراه نخواهد بود
هریک از سته کشتور منطقته قفقتاز جنتوبی ،دارای موقعیتتهتای متفتاوتی از منظرهتای
ژئواکونومیک ،ژئوسولتیک و ژئواستراتژیک هستند موقعیتتهتای جارافیتایی ،جمعیتتی ،مترزی،
اقتصادی ،فرهنگی  -دینی ،سیاسی و امنیتی این کشورها از نگاه خودشان به عنتوان مؤلفتههتای
قدرت؛ و از حیث اهمیت آنها برای دو کشور ایتران وترکیته و بترای ستایر بتازیگران منطقتهای و
فرامنطقهای متفاوت میباشتد .ایتران در متورد ترتیطتات امنیتتی قفقتاز جنتوبی برعتدم دخالتت
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قدرتهای فرامنطقهای تیکید دارد حسن روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملتی) در ستال
2001به منطقه سفر کرد و تفاهمنامه همکاری امنیتی با آذربایجتان ،گرجستتان و ارمنستتان بته
امضاء رساند ارح ترتیطات امنیتی  3+3برای قفقتاز جنتوبی از اترف ایتران کته در ستی منازعته
گرجستان و روسیه مطرح شد با سیگیریهای نه چندان مصمم به سرانجام نرسید
ترکیه سیاستهای خود را در خطوای موازی با سیاست آمریکتا و اروستا برنامتهریتزی
کرده است سیگیری ملی گرایی ترکی از همان زمان فروساشی شوروی از جمله این سیاستها
است که مورد حمایت غرب نیز بوده است الطته ترکها آنچنان که انتظار میرفت در زمینته
فعالیتهای امنیتی موفق نطودند و تنها در سطح دوجانطه با جمهوری آذربایجان و گرجستان
توافقاتی را به امضا رساندند با این همه ،ترکیه همچنان به عنوان یک بازیگر فعتال در امتور
نظامی منطقه قفقاز جنوبی به حساب می آید به اتور کلتی دیتدگاه ترکیته در متورد نظتام
امنیتی منطقه قفقاز بیشتر در قالب نگرش سازمان امنیت و همکاری اروسا و نتاتو بتوده و در
این چهارچوب خواهان همکاری با روسیه است در قالب ارح  2+3است موفقیت ترکیته در
این دیدگاه گامی بزرگ به نفع این کشور و در مقابل ،مشکالت بسیاری برای ایران به عنوان
رقیب ترکیه در منطقه ایجاد خواهد کرد اکنون  27سال از استقالل سه کشور قفقاز جنوبی
میگذرد و در این مدت این کشورها کوشیدهاند ،با تقویت سیاست خارجی خود به تدری به
عنوان هویتی مستقل درمنطقه و جهان مطرح شوند در این میان ،دو کشور ایتران و ترکیته
نیز کوشیدهاند؛ با توجه به سیوندهای تاریخی ،نژادی ،مذهطی ،زبانی و هتویتی بتا کشتورهای
مزبور ،روابطی سایدار در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برقرار کنند؛ کته در ایتن رهگتذر،
فرصتها و تهدیدهای بسیاری را در مقابل خود میبینند
قفقاز جنوبی گذرگاهی است که رویکرد ایران بر کریدور شتمال-جنتوب بتا تیکیتد بتر
نقش روسیه و همکاری با ارمنستان ،در جهت متوازنستازی قتوا در منطقته و ایفتای نقتش
مقابلهگرانه با خطر فزاینده حضور جطهه غرب در این منطقه متی باشتد امتا رویکترد ترکیته
اتصال غرب به شرق از اریق قفقاز جنوبی و آناتولی است ،و در این راستا میکوشد عالوه بر
وابسته کردن کشورهای قفقاز جنوبی به ترکیه ،از ایتن ابتزار بترای اعمتال فشتار بتر جطهته
همسیمانان غربی خود برای اخذ امتیاز در موارد گوناگون استفاده کند
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علیرغم اینکه فروساشی شوروی فرصت تاریخی را در اختیار ایران و ترکیه قرار داد تا با
برقراری روابط و همکاریهای نزدیک سیاست ها و اهتداف ختود را در قفقتاز جنتوبی ستیش
بطرند ،اما سیاست توسعهالطانه ترکیه و سیاست احتیاای و مدارای ایران برای ایفتای نقتش
در معادالت این منطقه ،شرایطی را دامن زد که هر دو کشور توفیق کافی بترای تیثیرگتذاری
در این معادالت را نداشتند هر چند که ترکیه موفقیت بیشتری را در این عرصه کسب کترد
در واقع ،قفقاز جنوبی بیشتر به نقطه تالقی تضارب اهداف ایران و ترکیه از یکسو و آمریکتا و
روسیه از سوی دیگر تطدیل شد
عدهای به اشتطاه معتقدند ،ایران با عدم جطههگیری علیه روسیه در مناقشه قتره بتاغ و
مهم تر از آن جنگ روسیه و گرجستان نشان داد ،کشتور قابتل اعتمتادی بترای آذربایجتان و
گرجستان نیست ،و از این منظر بازی را به ترکیه واگذار کرده است ولی میتوان گفتت کته
ایران در بعد سیاسی ت امنیتی موفقیت نسطی داشته است؛ چون به نظر میرستد ارمنستتان
در محور ایران -روسیه قرار گرفته است با توجه به موقعیتت ارمنستتان در قفقتاز جنتوبی و
حمایت همهجانطه ارمنستان از مواضع ایران در منطقه و با توجه بته ایتن کته ارمنستتان بته
انرژی و احتیاج دارد؛ به نظرمیرسد در آینده نیز به عنوان دوست ایتران در منطقته بتاقی
خواهد ماند در مورد علل محدود بودن سطح روابط ایران و گرجستان میتتوان بته فرهنتگ
متفاوت (اسالم و مسیحیت) و مهمتر ،به هممرز نطودن دوکشوراشاره کرد ولتی بتا فتروکش
کردن روابط متشن روسیه-گرجستان ،ایران میتوانتد حتتی بته عنتوان میتانجی در عتادی
سازی روابط دو کشور نقش ایفا کترده و بتا شترکت دادن گرجستتان بته عتالوه ارمنستتان،
گذرگاهی در قفقاز جنوبی ایجاد کند
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