
 342-325 ص، ص1394، پاییز و زمستان 2، شمارة 8مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 

 

 

 

 

 ای متداخل و رقابتي در قفقاز سیاستگذاری امنیت منطقه
 1 *نژاد عباس مصلي

 استاد علوم سياسي، دانشگاه تهران
 ( 13/07/1394تاریخ تصویب:  - 22/01/1394)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ز شده است. برخي ا رو روبهمشهودي  هايي بعد از جنگ سرد با تغييرها سالاي در  هاي امنيت منطقه نظام
هاي امنيتي و  دانند. اگرچه دربارة ارزش مي« اي سياستگذاري رشد نهادهاي امنيت منطقه»پردازان علت آن را  نظریه

واقعيت این است که این نهادها از اوایل  ،المللي اتفاق نظر چنداني وجود ندارد اي و بين راهبردي نهادهاي منطقه
المللي رسمي  اي و بين پيش از جنگ جهاني دوم، نهادهاي منطقهاند.  پيدا کرده چشمگيريبه بعد، رشد  1990دهة 

هاي  فرایند و نشانه»که  این استچنداني در فرایند سياستگذاري امنيتي وجود نداشت. پرسش بنيادین این نوشتار 
اري سياستگذ»نوشتار بيانگر آن است که  ةفرضي« اي دارد؟ اي قفقاز چه ویژگي و نشانه سياستگذاري امنيت منطقه

چارچوب نظري نوشتار  .«ماهيت متداخل و رقابتي دارد ،اي قفقاز در دوران بعد از جنگ سرد امنيت منطقه
تحليل محتوا »شناسي  است. در تنظيم نوشتار از روش« آشوب سياستگذاري امنيت متداخل در فضاي شبه»براساس 

 شود.  استفاده مي« ها و تحليل داده
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 مقدمه
هاي اصللي نهادهلاي پژوهشلي و مراکل       نگرانيسياستگذاري امنيتي در مناطق بحراني یكي از 

اهميلت دارد کله    نظلر سازي در مناطقي همانند قفقاز از این  شود. امنيت مطالعاتي محسوب مي
هلایي از   د. هرگلاه جللوه  کرهاي تاریخي تعارض را در سياست کشورها مالحظه  وان ریشهت مي

قفقلاز محلل   »جویانه قرار دارنلد.   وجود آید، کشورها در وضعيت کنش همكاري اقتدارگرایي به
هلاي فرهنگلي، هلویتي و تلاریخي      هایي است که داراي قاللب  بار گروه هاي خشونت رویارویي

، ساختار امنيت منطقه دستخوش تغيير شد. در این زملان بله جلاي    16ن متفاوتي هستند. در قر
ایلن منطقله را در    20تلا   18هلا توانسلتند در قلرن     هلاي تغييریابنلده، روس   چرخه امپراتلوري 
 .(Akiner, 2014: 4)« گسترش خود سازماندهي نمایند امپراتوري روبه
ده شاي فراهم  ي امنيت منطقهاي نهادها مرحله يارتقا ةزمين ،2016تا  1992هاي  در سال

گرایلي و   هاي کارکردگرایي، کارکردگرایي جدیلد، منطقله   ير رهيافتتأث دراست. چنين فرایندي 
، کنتلرل تسلليحا    هاباني، حل اختالف صلح ازجمله هایيانجام اقدا ةو زمين گرفته قرارهمگرایي 
اي  گذاري امنيت منطقله هاي سياست نشانه شمارتوان در  سازي سياست خارجي را مي و هماهنگ

گيلري فراینلدي    اي را باید عامل اصلي شلكل  هاي منطقه یند، بحرانادر قفقاز دانست. در این فر
 سازد. ناپذیر مي سازي را اجتناب هاي الزم براي امنيت که زمينه دانست

اي قفقللاز مربللو  بلله مشللارکت در قالللب  هللاي امنيللت منطقلله بخشللي از سياسللتگذاري
ي بوده است. در این ا منطقه يانماي و  ي با سازمان ملل و سایر نهادهاي منطقههاي امنيت همكاري
اجلراي   ةدولتلي کلارویژ   هاي دولتلي، ييردولتلي و بلين    اي از سازمان جغرافيایي مجموعه ةحوز

سلازمان   ، هفلده 2016تا سلال   زمينهسازي در قفقاز را بر عهده دارند. در این  فرایندهاي امنيت
 .اند بر عهده داشتهقفقاز را  ةسازي در منطق باني و صلح هاي مشترک صلح اليتاي روند فع منطقه
اي در اوراسلياي   هلاي امنيلت منطقله    ير خود را بر پویشتأثها و فرایندهاي تاریخي،  شاخص 
اي قفقلاز،   گذارد. به همين دليلل در تبيلين فراینلدهاي سياسلتگذاري امنيلت منطقله       جا مي مرک ي به

پردازان امنيت راهبردي بر ایلن موضلو     اي دارند. نظریه فرهنگي اهميت ویژه -يموضوعا  جغرافيای
هلاي متنلو  قلرار گيلرد، در آن شلرایط بلا        اي در وضعيت تقلاطع فرهنلگ   يد دارند که اگر منطقهتأک

اي قفقلاز نيازمنلد    هاي محيط امنيت منطقه رو خواهد شد. بنابراین درک واقعيت مشكال  امنيتي روبه
اي بلازیگراني هماننلد جمهلوري     هاي کنش منطقله  از واقعيت  جانبه آگاهي فراگير و همه آن است که
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بلا،،   قلره  -آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، منطقه خودمختار نخجلوان، منطقلة خودمختلار نلاگورنو    

 (.   Shearman, 1995: 98دست آید ) آجاریا، آبخازیا و اوستيا به

 ای ي قفقاز در سیاستگذاری امنیت منطقههای ژئوپلیتیک بندی یر شکلتأث. 1
شلمار   بله  راهبلردي اي مهلم و   هاي خاص خود هملواره منطقله   دليل موقعيت و ویژگي قفقاز به
قفقلاز بلر اهميلت     ة. پس از فروپاشي اتحاد شوروي و ظهور سه کشور مستقل در منطقرود مي

نش نسبت بله گرجسلتان در   پرشتاب امنيتي روسيه در واک ها این منطقه اف وده شده است. اقدام
در تغييلر و ملدیریت    ملثثر از نيروهلاي   ،هاي بل ر   دهد که هنوز قدر  نشان مي 2008سال 
 . (Vaezi and Dadandish, 2011: 34) هستندبندي ژئوپليتيكي قفقاز  شكل

بيانگر آن است که صادرا  بخش زیادي از منابع نفت و  ،هاي ژئوپليتيكي منطقه واقعيت
اي اسلت کله از    ق اقستان و ترکمنستان در آسياي مرک ي نيازمنلد خطلو  لولله   گاز کشورهاي 

اي قفقاز آثلار   بنابراین هرگونه سياستگذاري امنيت منطقه ؛کنند عبور ميجنوبي هاي قفقاز  بخش
 (. Schweller, 2006: 145گذارد ) مي جا بهخود را در ارتبا  با تحوال  آسياي مرک ي 

 فرهنگي در قفقاز ها و مناطق بین کنترل گذرگاه. سیاستگذاری امنیتي 1. 1
کنلد. ایلن جلاده راه     در روسيه از قفقاز ب ر  عبلور ملي  « گذرگاه کلوخوري»بندر سوخومي از ميان 

ارتباطي مهمي براي روسيه تا دریاي سياه بوده است؛ تا همين اواخلر، مسلكو پایگلاهي نظلامي را در     
یگر را در گرجستان حفظ کرده بلود. شلورش آبخازیلا در    گاداوتا، شمال سوخومي و ني  سه پایگاه د

شلد. در   هلا نيل  حمایلت ملي     گرجي، از سوي روس هاي هاي مقام آياز شد که بنابر گفته 1992سال 
ه ار گرجي مسيحي را بيرون راندند و مشكل پناهنلدگي   260طلبان مسلمان  ها، جدایي آياز درگيري

روسليه و گرجسلتان را بایلد     2008هاي بحران سال  ریشه ب رگي را براي دولت تفليس ایجاد کردند.
هاي فرهنگي و تضادهاي مذهبي موجود در قفقاز ارزیابي کرد. روسيه هملواره از   در ارتبا  با تفاو 

اي بهره گرفته اسلت. براسلاس چنلين الگلویي، نيروهلاي       سياست سرکوب براي کنترل محيط منطقه
اي را آرام کردنلد.   ان اجتملاعي و تضلادهاي منطقله   بحر 1994حافظ صلح روسي و گرجي در سال 

 2014اگرچه روسيه تالش کرد تا اوستياي جنوبي را مستقل از گرجستان سازماندهي کنلد، تلا سلال    
 رسميت نشناختند.   اي استقالل اوستيا را به المللي و کشورهاي منطقه نهادهاي بين
یعنلي   1990 ةه روسليه از دهل  دهد که احساس پيوستن اوستيا بل  نشان مي یادشدهیند افر
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دوللت در  »یندي بود کله  اهاي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي قوي بوده است. در چنين فر سال
ضلد   يهلا  براي آبخازیا ني  در تفليس تشكيل شده بلود. در اوسلتياي جنلوبي، شلورش    « تبعيد

نلوان  ع و دو سال بعد از رد وضعيت خودمختاري ایلن منطقله کله بله     1992گرجستان در سال 
همراه اوستياي شمالي از  شوروي بهاتحاد در دوران « جمهوري خودمختار کوهستاني»بخشي از 

« اي هاي امنيلت منطقله   مجموعه»گيري  شكل ،هاي بحراني د. در محيطشآن برخوردار بود، آياز 
 .  (Cohen, 2008: 253)کار دشواري خواهد بود 

 بي براي کسب استقالل یلا پيوسلتن  ، با درخواست مسيحيان اوستياي جنو1995در سال 
بار دیگر شرو  شلد. در   نشين اوستياي شمالي، نبردهاي پراکنده یک به جمهوري مسلمان ایشان
و  نلد کرد  هلا مداخلله   کلردن شلورش   ، نيروهاي روسيه و اوسلتياي شلمالي بلراي آرام   دورهاین 

کرد و نيروهایي را بلراي    د. روسيه دوباره این شورش را آرامشخودمختاري آنجا دوباره برقرار 
هلا   بلراي روس  تضمين خودمختاري در آنجا مستقر ساخت. اوستياي جنوبي به نسبت آبخازیلا 

 مایل که از اوسلتيا عبلور   170نظامي اوستيا به طول  ةجاد هرچند. داردکمتري  راهبردياهميت 
در گرجسلتان  « بلاتومي »ساحلي  ةو منطق« کوتایسي»در اوستياي شمالي را به « آلگير»و  کند مي

 .استسازد، یكي از دو مسير مهم در سرتاسر قفقاز شمالي  متصل مي

 های هویتي در قفقاز سیاستگذاری امنیتي کنترل چالش .2 .1
دليلل سلازوکارهاي اقتصلادي و امنيتلي دوران اتحلاد       بله  سود هممستقل  ةتمام کشورهاي حوز

روسليه نيل  نگلران     سلویي ند. از موقعيت خود نيازمند يشوروي به خدما  روسيه براي ارتقا
یندي به معنلاي آن  اتسلط خود را بر منابع انرژي این کشورها از دست بدهد. چنين فر کهاست 

هاي روسيه در گرجستان و مجلاور  نيروهلاي روسليه در مرزهلاي آن      است که حضور پایگاه
یند، نيازهاي ان فردهد. در ای اي کاهش مي کشور با گرجستان توانایي آنان را براي تحرک منطقه

قفقاز بله   ةموضوعاتي است که وابستگي اقتصادي کشورهاي حوز شماراقتصادي و صنعتي در 
 .( Yakovlev, 2014:10)دهد  روسيه را تداوم مي

سلازي در قفقلاز جنلوبي     الگوي مدیریت بحلران در گرجسلتان و سلازوکارهاي امنيلت    
اي در محليط متلداخل و رقلابتي     ت منطقله عنوان مدلي براي درک سياستگذاري امني تواند به مي

شود. رقابت روسيه و کشورهاي يربي مشكال  امنيتي گرجستان را اف ایش داده اسلت.   دانسته
پلذیري روسليه در    ، الگوهاي مبتني بر انعطلا  1990 ةهایي بود که در ده براساس چنين رقابت
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نيروهاي خود را از سلاحل   ، مسكو1998دستور کار قرار گرفت. به همين دليل بود که در سال 

 . (Cohen, 2008: 234)دریاي سياه گرجستان و نيمي از مرز زميني آن با ترکيه خارج کرد 
. مشلكال   داشلت روسليه مخلاطرا  خلاص خلود را      1990 ةدهل  هاي پایاني در سال

دانست که سياست روسيه  مواردي شمارموقعيت راهبردي را باید در  افولاقتصادي به موازا  
تلا نفلوذ خلود را در     کردير قرار داد. واشنگتن ني  تالش زیادي تحت تأثرخورد با قفقاز را در ب

بله بعلد، بلالر بلر      1997گرجستان اف ایش دهد. کمک مستقيم آمریكلا بله گرجسلتان از سلال     
هاي اقتصلادي را بایلد یكلي از اب ارهلاي      شود. کمک سوم از بودجه این کشور را شامل مي یک

 (. Pipes, 1997: 69ویژه گرجستان دانست ) قفقاز به ةدر منطق جهان يربو  اثرگذاري آمریكا

 . سیاستگذاری امنیتي رقابت ژئوپلیتیکي آمریکا و روسیه در قفقاز2
دسلت   هاي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، شواردنادزه توانست موقعيت مناسبي در قفقاز بله  در سال

 شلمار جمهلور کشلوري کله در     رئليس  عنوان به اوخاب آورد. ایفاي نقش سياسي در گرجستان و انت
 ةمتحده، کشلورهاي اتحادیل   قرار داشت، الگوهاي جدیدي از روابط ایاال  سود همواحدهاي مستقل 

هلاي   هلاي راهبلردي و ضلرور     ي ژئلوپليتيكي، رقابلت  ها مثلفهوجود آورد.  اروپا و گرجستان را به
هلاي بل ر  در    قلدر   ةه ناشي از رقابلت نهفتل  ده کشاي منجر به گسترش تضادهایي  محيط منطقه

 .  اي دارند هایي است که موقعيت ژئوپليتيكي یا منابع اقتصادي گسترده محيط
هلاي رقلابتي و متلداخل، زمينلة      اي در محليط  هاي سياستگذاري امنيت منطقله  ضرور 

ناپلذیر   اي را اجتنلاب  گلر در محليط منطقله    عنوان بازیگر مداخلله  هاي ب ر  به یابي قدر  نقش
هایي از گسترش بحران در شرایط تهدید امنيتي زمينلة   سازد. در روند بحران گرجستان نشانه مي

وجود آورد. واشنگتن حامي ترتيبا  اجراشده از سلوي   مداخلة روسيه براي کنترل محيطي را به
پس اي از باکو تا گرجستان و سل  تازه ةایجاد خط لول برايهاي نفتي يرب  شرکتشواردنادزه با 

 (. McFaul, 1999: 407بوده است ) خ ربه دریاي سياه براي انتقال نفت دریاي 
سلاز، هنجارسلاز، نهادسلاز و     همكاري ایاال  متحده با دولت قفقاز بله فراینلدهاي دوللت   

ساز معطو  بوده است. به همين دليل گرجستان را بایلد در شلمار کشلورهایي دانسلت کله       نخبه
و زمينة واکنش نسبت به الگوهاي رفتاري اتحاد شوروي در  گرفته  شكلهاي رنگي در آن  انقالب

هلا و ایجلاد    دليل نگراني از افل ایش عبلور و ملرور کشلتي     وجود آورده است. ترکيه به منطقه را به
 1990هاي پایلاني دهلة    آلودگي و نشت نفت، با ساخت این خط لوله مخالفت کرده است. از سال
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هلاي اقتصلادي، ظهلور     وجلود آملد. ضلرور     اي در قفقاز بله  ههاي منطق شكل جدیدي از رقابت
دانست که  هایي لفي در چچن را باید در شمار موضو هاي س آفریني گروه بازیگران هویتي و نقش

اي بحلران   دهد. به این ترتيب، بلا افل ایش بلازیگران منطقله     بحران در منطقة قفقاز را گسترش مي
 (. McFaul, 2002: 73توجهي اف ایش یافت )  ژئوپليتيكي در قفقاز به مي ان شایان

هلاي   ، در واقعيلت کلرد  ملي هاي ژئوپليتيكي ارزیلابي   آنچه را که کوهن براساس رهيافت
شود. واقعيت آن اسلت کله اگلر     مشاهده مي 2014اي دریاي سياه در سال  سياست امنيت منطقه

تلدریجي دچلار تغييلر و     شكل هاي ژئوپليتيكي در دریاي سياه به یندهاي امنيتي و دیگر گونهافر
اي را  توانلد آثلار پرمخلاطره    در چنلين منلاطقي ملي   « سياست شلوک »دگرگوني نشود، هرگونه 

اي قفقاز آثار ژئلوپليتيكي خلود    وجود آورد. هرگونه دگرگوني سياسي در محيط امنيت منطقه به
 گذارد.  مي جا بهدریاي سياه  ةرا در محيط فراگيرتري ازجمله آسياي مرک ي و همچنين حوز

 ای  یند کنش بازیگران منطقها. سیاستگذاری امنیت ژئوپلیتیکي در فر3
هلاي   آفرینلي گلروه   قفقاز مربو  به نقش ةيتيكي و راهبردي منطقژئوپلهاي  بخش دیگري از شاخص

« عناصلر تفلاو   » شلمار همانند طبقه، نژاد، جنسيت و مذهب در  هایي . موضو استهویتي و قومي 
شود. اتحاد شوروي، امپراتوري مبتني بر همگلوني و یكپلارچگي را در قفقلاز، آسلياي      بندي مي طبقه

هلاي فرهنگلي منلابع نملادین تضلادهاي ژئلوپليتيكي        دریاي سياه بنلا نهلاد. تفلاو     ةمرک ي و حوز
هلاي ژئلوپليتيكي قفقلاز     بندي را در شكل« منفي اتوپياي»هایي از  شود. شاید بتوان نشانه محسوب مي
 Inayatullah and)شلود   اي محسلوب ملي   د. این اتوپيلا عاملل اصللي تضلادهاي منطقله     کرمشاهده 

Belaney, 2013: 25). 
آفرینلي بلازیگران فرامللي در محليط      نقلش   ةالمللل، زمينل   دگرگوني در ساختار نظام بين

گلراي چچلن و    هلاي اسلالم   تلوان بله تحلرک گلروه     ، ميبراي نمونهوجود آورد.  اي را به منطقه
دنبلال داشلت. در    که دوملين جنلگ چچلن را بله     کردر قفقاز و جنوب روسيه اشاره دايستان د

هلوایي از سلوي    ةگسترد هاي ي تروریستي در شهرهاي روسيه، حملهها گذاري واکنش به بمب
تداوم یافت. از آن زمان، دولت والدیميلر   1999ها ضد شورشيان چچن همچنان در پایي   روس

اي  هلاي منطقله   کلرده و درگيلري    چچن را تصر زیادي از ي ها پوتين در مسكو، دوباره بخش
حملله و گریل  ادامله     هلاي  روشهاي هویتي و در قالب  نيروهاي نظامي روسيه با واکنش گروه

 (.Molloy, 2006: 68یافته است )
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 . سیاستگذاری امنیت انرژی در قفقاز1 .3
اي قفقللاز را بایلد کنتللرل و     در سياسلتگللذاري امنيلت منطقللله  مثثریكلي دیگلر از عواملل 

 سلوي  از چچلن بله   خل ر نفت و گاز دریلاي   ةسازمانلدهلي منابع انلرژي دانسلت. خطو  لول
روند. کنترل دايسلتان کله تنهلا     شمال در دايستان پيش مي سوي ساحل دریاي سياه روسيه یا به

ه بلر کشلور   ني  اهرم فشلار نظلامي روسلي    استتماس زميني روسيه با جمهوري آذربایجان راه 
 سلتار نظاميلان دايسلتان کله خوا     از نفت جمهوري آذربایجان را تقویت کرده است. شبه نياز بي

 . (Chang, 2013:333) قرار دارندند، در این منطقه در اقليت ا ایجاد دولتي اسالمي
از سلرزمين   مسليري ، نيروهاي ارمني با حمایت روسيه این منطقله و نيل    1992در سال 
هلا   سلال  ولساخت تصر  کردند. در ط که آن را به ارمنستان متصل مي را یجانجمهوري آذربا
هل ار نفلر نيل  کشلته      35 و جلا شلدند   ه ار ارمني جابه 400ه ار آذري و  800جنگ، بيش از 
ولي سه سال بعد،  ؛بس برقرار شد آتش طر  دو، ميان 1994سال  وگوهاي گفتشدند. براساس 

ارمنستان ني  هرچند از ادعاي خود بلر ایلن    .ل خود را اعالم کردبا، استقال قره -ناگورنو ةمنطق
نظامي  ازنظر، ولي براي دفا  از آنجا در مقابل جمهوري آذربایجان، است سرزمين دست کشيده

 ةمداخلل  ةهاي هویتي ارمنستان و جمهلوري آذربایجلان زمينل    آن را در اشغال خود دارد. رقابت
 وجود آورده است.   مانند ایران و ترکيه را بهه  روسيه و برخي از کشورهاي منطقه

 ؛اقتصادي، جمهوري آذربایجان بيش از ارمنستان براي جهان خلارج اهميلت دارد   ازنظر
گيري از صنعت توليد تجهي ا  ماشيني، توليد طلال، جلواهرا  و    دليل بهره هرچند ارمنستان به

امع ارمني در خارج از این کشلور  گذاري و ارسال پول از سوي جو آبي و ني  سرمایه انرژي برق
. اهميلت جمهلوري آذربایجلان بيشلتر بله توليلد نفلت آن و مرکل          داردمد بسيار بلاالتري  آدر

هلاي آن پليش    ج یره و آب  شود. این شبه مربو  مي« آبشوران ةج یر  شبه»پاالیشگاهي باکو در 
نفلت اتحلاد شلوروي تلا      ترین مرک  توليد ترین ذخایر نفتي در جهان و مهم از این یكي از يني
 .  (Berzezineski, 2013: 138)بودجنگ جهاني دوم 

 ای قفقاز های اقتصاد منطقه . سیاستگذاری امنیتي در رقابت2. 3
ملورد  )جمهوري آذربایجان بدون اینكه موفقيتي داشلته باشلد، در جنلگ خلود بلا ارمنستللان       

متحللده بللود و حتلي      اال دنبللال کملک نظامللي و دیپلماتيللک از ایل      ، بله (حمایلت روسيه



 1394، پاییز و زمستان 2، شمارة 8مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة  332

 

متحلده و ترکيه پيشنهلاد داده بللود.    هلاي نظاملي را در خلاک خلود به دو کشور ایاال  پایگاه
هلایي   براساس نشانه 2009تا  1995هاي  اگرچه روابط کشورهاي جهان يرب و روسيه در سال

ژئلوپليتيكي چنلين   گيلري   اي بلا جهلت   هاي منطقله  اما رقابت ؛قرار داشت تاکتيكياز همكاري 
هاي  اي در سال هاي منطقه الملل در محيط یندي را تغيير داده است. موضو  اصلي روابط بينافر

هلاي   د. تفاو  زمينله کرالملل تبيين  توان براساس تفاو  در روابط بين بعد از جنگ سرد را مي
 .(Inayatullah and Belaney, 2013: 185) سازد ناپذیر مي تضاد ژئوپليتيكي و امنيتي را اجتناب

جانبله بلراي     در این دوران تاریخي، روابط يرب و روسيه براساس الگوي مشارکت همه
گلذاري تكنوللوژي و مشلارکت     انتقال انرژي شكل گرفته است. جهان يرب همواره از سلرمایه 

، 2013وجلود آورد. تلا سلال     گسترش روابلط را بله   ةتا زميناست فراگير در روسيه بهره گرفته 
 شلكل  ینلدي بله  ااسلت. چنلين فر   داشلته نسبي ژئوپليتيكي و راهبلردي   برتريسيه در قفقاز رو

منجلر   2014به بحران در روابط روسيه و جهان يلرب در سلال    سرانجامیافته و  تدریجي تغيير
هلایي از   تلوان نشلانه   وجود آورده است که ملي  د. الگوي رقابت روسيه و يرب شرایطي را بهش

 د. کررا از دریاي سياه تا قفقاز مشاهده « ندهکمربند شكن» بازگشت

 قفقاز  ةهای سیاستگذاری امنیتي در منطق . رهیافت4
 فقلط که هر یک از نهادها  استاي قفقاز از آن جهت  اهميت نهادگرایي در ساختار امنيت منطقه

ابليلت  کله ق  نداي را دار هاي امنيت منطقه بندي در شرایطي قابليت الزم براي اثرگذاري در شكل
سلازي در   باشلند. در امنيلت  را داشلته  هاي امنيتي  و یا همكاري يساز صلحیند ااثرگذاري در فر

هلاي بل ر     اي، نهادهلاي فرامللي و قلدر     قفقاز بدون توجه به نقش بلازیگران منطقله   ةمنطق
هاي مذهبي هماننلد فضلاي طبيعلي، نيازمنلد مرزهلاي سياسلي        پذیر نخواهد بود. تفاو  امكان
اي در قفقاز بدون توجه به  به سياستگذاري امنيت منطقه معطو یند انابراین هرگونه فرند. بهست

 (. Higgott, 2006: 48نخواهد بود ) تفسيرپذیرالگوي کنش نهادي 

 عقالیي در سیاستگذاری امنیتي قفقاز . نقش بازیگر1. 4
منازعله براسلاس   توان در شمار راهبردهایي دانست کله معطلو  بله حلل      نهادگرایي امنيتي را مي

اي قفقاز نيازمنلد   الگوي همكاري قانونمند است. هرگونه نهادگرایي در سياستگذاري امنيت منطقه
اي  هلاي منطقله   . از ایلن نظلر هویلت   اسلت هاي فرهنگي، هویتي، قلومي و ادراکلي    درک شاخص
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هلا نقلش مهملي بلازي کننلد.       توانند در تعيين شكل انتخاب الگوهاي همكاري توسلط دوللت   مي
؛ املا واقعيلت آن اسلت کله     اسلت گرچه تقاطع فرهنگي و تضادهاي تاریخي در قفقلاز گسلترده   ا

 (. Barnett, 1998: 78اي قفقاز دانست ) تگذاري امنيت منطقه توان زیربناي سياس نهادگرایي را مي
هلاي   هلاي سلودمندي را در وضلعيت    پردازان معتقدند که نهادها هلد   گروهي از نظریه

هاي مشلترک   دهند تا از قواعد و آیين ها اجازه مي سازند و به دولت رآورده ميوابستگي متقابل ب
هلاي   قفقلاز زیرسلاخت   ةاي کشلورهاي حلوز   بهره ببرند. در مدل بازیگر عقالیي، هویت منطقه

 شمارکه در « مرشایمر»پردازان از جمله  دهد. برخي دیگر از نظریه هرگونه همكاري را شكل مي
برنلد،  بالملل را پيش  ارد، نسبت به اینكه نهادها از هر نو ، امنيت و نظم بينقرار د گرایان نوواقع

 (. Mearsheimer, 1995: 82کنند ) ابراز تردید مي

 ای قفقاز . رهیافت نولیبرالي در سیاستگذاری امنیت منطقه2. 4
 ةد. اندیشل الملل هستن هاي قدر  موجود در نظام بين دار توازن ها، نهادها آینه در نگرش نوليبرال

هلاي قدرتمنلد    سازي نهادي تنها تا جلایي اهميلت دارد کله دوللت     گرایي در قالب امنيت منطقه
تلر بلراي    ها در تالش براي دستيابي بله تلوازن قلدر  مطللوب     اي با اتحادهایي از دولت منطقه

را ینلدي  ااي چنين فر پردازان سياستگذاري امنيت منطقه اعضایشان باشند. گروه دیگري از نظریه
. بنابراین سياستگذاري امنيتي براساس رهيافت نهادگرایي دانند ميورود به امنيت جهاني  ةدرواز
هلایي   سلازي را داشلته باشلد. نلوليبرال     که قابليت الزم براي صلح دارددر شرایطي اهميت  فقط

د داننل  پلذیر ملي   نهلادگرایي امكلان   راهاي را از  سياستگذاري امنيت منطقله « جوز  ناي»همانند 
(Nye, 1971: 84.) 

اي بلازیگراني هماننلد    از آنجا که حوزة قفقاز بخشي از ژئوپليتيلک امنيتلي در رقابلت منطقله    
پلردازان بلين    ایران، روسيه، ترکيه و کشلورهاي يربلي قلرار دارد؛ بنلابراین گلروه دیگلري از نظریله       

گرایلي را بایلد در    ورند که منطقهکنند. آنان بر این با گرایي رابطة متقابل برقرار مي گرایي و جهان منطقه
هلاي جهللاني بلراي تللرویو صللح و امنيلت دانسللت. ایلن گللروه از       بهتلرین حاللت مكمللل تلالش   

الملللي کله    هاي بلين  گرایانة قدیمي دربارة سازمان اي، با الهام از تفكر آرمان پردازان امنيت منطقه نظریه
شمول بود، تالش دارند تا سلازوکارهاي   هاي عام و جهان نگرانه مبلر ارزش هاي خاص به زبان ارزش

 سازي در مناطق بحراني همانند قفقاز را در قالب سياستگذاري امنيت نهادي تبيين کنند.   امنيت
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 ای قفقاز در سیاستگذاری امنیت منطقه ایانه گر واقع. رهیافت 3 .4
هلاي بل ر     اي و قلدر   ، امنيت قفقاز تابعي از رقابلت بلازیگران منطقله   گرایي واقعدر نگرش 

. اگرچه در دارداي  یندي اهميت ویژهاقدر  در چنين فر ةیگر، چگونگي موازند عبار  به. است
اي را در  هلاي امنيلت منطقله    بنلدي  شكل خواستند کهپردازاني  هاي بعد از جنگ سرد نظریه سال
كلا،  گرفته در رونلد رقابلت آمری   هاي شكل واقعيت ؛ندکنتبيين « اي امنيت منطقه ةمجموع»قالب 

جلایي قلدر  در اوکلراین و     اروپا در ارتبلا  بلا تحلوال  گرجسلتان، جابله      ةروسيه و اتحادی
اهميلت   گرایانه واقعهاي  دهد که هنوز رهيافت کریمه نشان مي ةج یر  تحوال  ژئوپليتيكي شبه

 (.,Natkhov  (2012:144اي قفقاز دارند اي در روند سياستگذاري امنيت منطقه مدي ویژهاو کار
کند تا موقعيت خود را براساس  هاي ب ر  تالش مي در چنين نگرشي، هریک از قدر 

 ةدربار گرا واقعپردازان  د. رویكرد دیگري از سوي نظریهکنقدر ، رقابت و امنيت تثبيت  ةمعادل
نظلر   کله هنلوز اتفلاق    باورنلد آنان بر ایلن   ؛اي قفقاز ارائه شده است سياستگذاري امنيت منطقه

تلرین   شمول بایلد اصللي   وجود دارد که سازمان ملل یا نوعي نهاد جهان موردر این اي د گسترده
جوي امنيت جهلاني  و اي با جست این نگرش، ترویو امنيت منطقه بنابرامنيت باشد.  کنندة ينتأم

هلا در برابلر    گونله سلازمان   طر  باشند. ایلن  توانند بي اي نمي هاي منطقه سازمانو  تعارض دارد
الملللي امنيلت    بنابراین اگر نهادهاي بين ند؛پذیر هاي نيرومند منطقه آسيب قدر  هاي طلبي جاه

الملللي و نله    ي بلين راست به ةیک جامع وسيلة بهاین ارزش باید در سطح جهاني و  ،ارزشي دارند
 (.Dorn, 1998: 75و ترویو شود ) دنبالاي  منطقه

 قازهای فرهنگي در قف . سیاستگذاری کنترل و مدیریت تفاوت5
هلاي برخلي از منلاطق     هاي اجتملاعي و دوللت   یجادشده در روابط گروهابسياري از تضادهاي 

هاي فرهنگي در گسلترش   تفاو  مثثرجغرافيایي همانند خاورميانه، بالكان و قفقاز بيانگر نقش 
ي هلا  مثلفهيرگذاري بر نيروها و تأثیندي که منجر به ابنابراین هرگونه فر است؛تضادهاي امنيتي 

الزم اسلت   د. در چنلين شلرایطي  کن د، بخشي از سازوکارهاي امنيتي را منعكس ميشورهنگي ف
هلا در منلاطقي    . اسلطوره شلود هاي تاریخي، فرهنگي و هویتي شهروندان قفقاز بررسلي   تفاو 

 . (Ines, 2005: 102) اي داشتند گيري تضادهاي منطقه همانند قفقاز اهميت بيشتري در شكل
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 های نامتقارن در قفقاز دیریت امنیتي هویتسیاستگذاری م .1 .5
. هر استاي و سياستگذاري امنيتي  یكي از سازوکارهاي اصلي کنترل محيط منطقه سازي قدر 

اي را پيگيلري   سازي در محيط منطقه تا روندهاي قدر  کند مياي تالش  یک از بازیگران منطقه
بلر محليط    ، عربستان و ترکيله صهيونيستيرژیم اي همانند ایران،  اکنون بازیگران منطقه ند. همک

هلاي   دارند. رقابت چنين بلازیگراني بلا الگلوي کلنش قلدر       ياي سازوکارهاي اثرگذار منطقه
هاي  تنيدگي هویتي در مناطقي که دوران هم یابد. در ب ر  و نيروهاي فراملي در منطقه پيوند مي

 . (Berzezineski, 2013: 141)نسبت گسترده است  بهاند،  دهکرتاریخي متنوعي را سپري 
قفقلاز را   ةاي در حلوز  بنابراین طبيعي اسلت کله هرگونله سياسلتگذاري امنيلت منطقله      

و هویت بازیگران مورد سنجش قرار دهيم. نقش هویلت   وابستگيهاي  براساس ارزیابي مقياس
جهلان  نقلا    بيشتراي قفقاز به این دليل اهميت یافته است که در  در سياستگذاري امنيت منطقه

هایي هستيم که ریشه در تاریخ و قوميلت دارد. در ایلن شلرایط، رقابلت      شاهد بازگشت هویت
. امنيت و قدر  در محيط استالمللي  ي در تشدید تضادهاي بينمثثراي عامل  بازیگران منطقه

عنوان بازیگر جدیدي در  ده است که نيروهاي فراملي ني  بهشاي به این دليل دچار بحران  منطقه
 . (Huntingtun, 1999: 198)  ندهستآفرین  اي قفقاز نقش  يط منطقهمح

ي در از ملثثر هاي هویتي عامل  که قالب باورندپردازان امنيت ملي بر این  برخي از نظریه
که واقعيت آن اسلت کله نيروهلاي هلویتي      يدرحال. استبين رفتن مرزهاي سياسي و فرهنگي 

نلد کله بلا آنلان در     کنرا از بلين بلازیگراني انتخلاب    خویشاوند خلود    ةتا جامع کنند ميتالش 
گلاه و در دوران   يچهل . به همين دليل اسلت کله   اند داشتهاي دور پيوندهاي خویشاوندي  گذشته

فللارس در وضللعيت  خللليو ةهلليچ نظللام سياسللي، روابللط راهبللردي ایللران و کشللورهاي حللوز
بلا تضلادهاي هلویتي و    هلاي سياسلي و ژئلوپليتيكي     گيلرد. رقابلت   جویانه قلرار نملي   همكاري

 یابد.   ایدئولوژیک چنين بازیگراني پيوند مي
هلاي   د. بنلابراین ضلرور   کلر قفقاز نيل  مشلاهده    ةتوان در حوز هایي را مي چنين نشانه

 موضلو  »عنوان  د که هر نيروي اجتماعي بهکن اي در قفقاز ایجاب مي سياستگذاري امنيت منطقه
ند. هسلت کننده و شتابان کنش امنيتلي   امنيتي نيروي تهييو هاي موضو شود.  درنظر گرفته« امنيتي
دهنللد. بله هملين     هاي هویتي و ایدئولوژیلک پيونلد ملي  هرگونه کنش سياسي را با قالب ها آن

اي در قفقللاز   دليل اسلت کله چنلين بازیگرانللي در رونلدهاي سياسلتگذاري امنيللت منطقلله       
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هلاي جدیللدي را در فضلاي     و رقابلت  ندشلو  مي شناختهبخش فرهنگي  عناصر هویت عنوان به
 .(Tajik, 2002: 32)د ننک هویتلي و قوملي منعكس ملي

 های نامتقارن قفقاز سیاستگذاری امنیت نهادگرا در کنترل هویت .2. 5
خلونين   هلاي  بعلد بلا جلدال   به  1991هایي مانند قفقاز از سال  سازي در محيط روندهاي امنيت

گيري چنين وضلعيتي را بایلد تغييلر در سلاختار قلدر        لده است. یكي از دالیل شكشهمراه 
گيلري   شلكل  ةاي زمينل  هلاي منطقله   الملل دگرگون شود، پویش دانست. هرگاه ساختار نظام بين

زده، پيونلد اب ارهلاي    جهلان آشلوب    تلرین ویژگلي   آورد. اصلي وجود مي زده را به جهان آشوب
 راهینلد، امكلان کنتلرل بلازیگران از     این فر. در ااستهاي هویتي و قومي  بندي با شكل فناورانه

يسلت. هرگونله   نپلذیر   هلاي سياسلي امكلان    المللي و نظلام  سازوکارهاي مربو  به نهادهاي بين
 کند.  هاي هویتي و قومي پيدا مي ي با نشانهمثثر ةاي رابط بندي امنيت منطقه شكل

ير داشلته  تلأث ة قفقلاز  هاي کنش سياسي بلازیگران منطقل   هاي محيط اقتصادي بر فرایند قابليت
گيلري از سلازوکارهاي    است. در چنين شرایطي است که هرگونه سياستگذاري امنيتلي نيازمنلد بهلره   

. سياستگذاري امنيت هویتي در منطقلة قفقلاز از ایلن نظلر ضلروري و      استقدر ، هویت و امنيت 
هلاي امنيتلي   هلاي جغرافيلایي و رویكرد   یلابي، مرزبنلدي   هلاي هویلت   که چالش استناپذیر  اجتناب

شلدن شلرایط    اي سلبب حلاکم   اي و فرامنطقه هاي منطقه متفاو  کشورهاي منطقه در پيوند با رقابت
 .(Kuzehgar Kaleji, 2014: 39)ناپایدار و شكنندة امنيتي در منطقة قفقاز شده است 

اي در قفقاز دانست.  امل بحران منطقهعرا باید « هاي ورشكسته دولت»و « دولت ضعيف»
شلود   قفقاز منجر ملي  ةهاي ملي در منطق یندي را که به اف ایش قدر  دولتاین تقویت فربنابرا

اي دانسلت. ترکيله، ایلران و     به سياستگذاري امنيت منطقله  معطو سازوکارهاي  شمارباید در 
هاي خلاص خلود را دارنلد. در     حكایت اي یندهاي امنيت منطقهاعربستان ني  در سازماندهي فر

 اي نيروهلایي ملورد توجله قلرار گيرنلد کله در فضلاي منطقله         باید ،منطقه سياستگذاري امنيت
 باشند. داشتهجایگاه، اهميت و اثربخشي 

 حائل در قفقاز ةسیاستگذاری امنیتي منطق .3. 5
طلب آبخازیا و اوسلتيا، جنلگ    جنگ داخلي ميان گرجستان و مناطق جدایي ازجملههایي  نشانه

جنلگ،    گيري وضعيت نله  شكل ،با، قره -ناگورنو ةر منطقجمهوري آذربایجان و ارمنستان بر س
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علواملي دانسلت کله     شلمار درصلد خلاک گرجسلتان را بایلد در      20بيش از ةنه صلح و تج ی

گران رویكرد مبتني  د. اگرچه برخي از تحليلکنن ناپذیر مي سياستگذاري امنيت هویتي را اجتناب
وللي   ؛دکننل  ذاري امنيتي قفقلاز پيشلنهاد ملي   یند سياستگارا در فر« اي امنيت منطقه ةمجموع»بر 

اي در قفقلاز را   سلازي منطقله   هلاي امنيلت   توانلد ضلرور    طبيعي است که چنين الگویي نملي 
 . (Kuzehgar Kaleji, 2014: 175) دکنسازماندهي 

« حائلل  ةسياسلتگذاري منطقل  »گيري از سازوکارهاي مربلو  بله    در چنين شرایطي، بهره
. ایلن رویكلرد را   نلد قفقاز ةاي در حوز ي کنش راهبردي بازیگران منطقهعنوان یكي از الگوها به

اي ایجلاد   منطقله  ةرا در حلوز « پيوند هيبریلدي »هایي دانست که  عنوان نمادي از رهيافت باید به
کند. ویژگي اصلي مناطق حائل در ژئوپليتيک منازعله آن اسلت کله بلازیگران کلنش سليال        مي
یابي بازیگران در محليط رقلابتي    اهبردي زمينة الزم براي نقش. هرگونه سياليت در کنش ردارند
 (. Rondeli, 2000: 50سازد ) ناپذیر مي حداکثر نتيجة امنيتي را اجتناب آوردن دست بهبراي 

 ای در قفقاز . سازوکارهای سیاستگذاری امنیت منطقه6
هلاي الزم بلراي    ند زمينهیندهایي است که بتواااي نيازمند اب ارها و فر سياستگذاري امنيت منطقه

وجلود آورد. کسلاني کله بلر ضلرور  سلازماندهي        گرایلي در محليط امنيتلي را بله     چندجانبه
اي از روابلط را   کنند تا طيف گسترده تالش مي بيشتريد دارند، تأکاي  هاي امنيت منطقه مجموعه

قفقلاز،  اي  در دستور کار قرار دهنلد. هرگونله کشلمكش مسلتقيم در روابلط بلازیگران منطقله       
سلازد.   ناپلذیر ملي   هاي الزم براي ایجاد بحران و اختال  عميق بين بلازیگران را اجتنلاب   زمينه

 د.  شوبست در روابط منجر  یندي ممكن است به بناچنين فر
 ،اي و سلاخت اجتملاعي   هلاي منطقله   بنلدي  هماننلد کنتلرل ملرزي، قطلب     هاي موضو 

نيروهلاي   شلمار ، در باشلند ي ملثثر ا عاملل  هل  گيري بحلران  د در شكلنتوان اي که مي گونه همان
دهلد کله سياسلتگذاري     نشلان ملي   موضو گيرند. این  يرگذار بر مدیریت بحران ني  قرار ميتأث

ير نيروهاي ساختاري، ملي، هویتي و تاریخي قرار دارد. هر یک از این تأث درقفقاز  ةامنيتي منطق
 د.  کن بازياي  کننده و تعيين مثثراز نقش اي قفق تواند در سياستگذاري امنيت منطقه مي ها مثلفه

 ای قفقاز نقش عوامل ساختاری در سیاستگذاری امنیت منطقه .1. 6
هلاي   دخالت قلدر   ةامنيتي و راهبردي زمين هاي است که موضو  باورپاتریک مورگان بر این 
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 هلاي  آورد. در چنلين شلرایطي، قلدر     وجود ملي  هاي مختلف جغرافيایي به ب ر  را در حوزه
بنلابراین در منلاطقي هماننلد قفقلاز      ؛نلد کنهاي ایجاد موازنه را فلراهم   تا زمينهتوانند  ميب ر  

هلاي بل ر  تلالش     گيرد. در ملدیریت بحلران، قلدر     مدیریت بحران بدون موازنه انجام نمي
بلازیگري کله بلراي ملد       عنلوان  بهروسيه براي نفوذ خود را گسترش دهند.  ةکنند تا حوز مي

، بسيار دشوار خواهد است دهکر بازي اي قفقاز نقش محوري و قرن در امنيت منطقهن دیک به د
بنابراین روسليه   ؛پيرامون مرزهاي خود بپذیردا ر محور يربیندهاي تحرک بازیگران ابود که فر

 Morgan) اي خود قرار داده است منافع ملي و منطقه ةقفقاز را در حوزني   1993حتي در سال 

& Lake, 2002: 45) . 

 ای در سیاستگذاری امنیتي قفقاز نقش نیروها و بازیگران منطقه .2. 6
 ةترین نيروي سياسي حلوز  و ترکيه را باید اصلي اسرائيلرژیم اي همانند ایران،  بازیگران منطقه

اي  تا بر سازوکارهاي کنش امنيت منطقله  کنند مي. هر یک از این سه بازیگر تالش دانستقفقاز 
ثبلاتي   قفقاز را ارتقا داد. ایران کله بلي   ةد. پایان جنگ سرد موقعيت ایران در حوزيرگذار باشنتأث

گرایانله در   هلاي ميلانجي   داند، بلا شلرکت در طلر     در قفقاز را تهدید عليه امنيت ملي خود مي
 . (Koulaee, 2010: 75) کند مي بازيها براي تحكيم ثبا  و امنيت منطقه نقش  بحران

ان و ارمنستان نقش ایران در منطقله را گسلترش داد و ایلران توانسلت     بحران جمهوري آذربایج
گيلري از   انجلام کنلد. در ایلن فراینلد، ایلران بله بهلره        هلایي  با، تلالش  گري در مناقشة قره براي ميانجي

هلاي جهلاني    شدن پدیلده  اي گرایي و منطقه اکنون منطقه سازوکارهاي ایدئولوژیک تمایلي نشان نداد. هم
محور و تعاملي است. ایلن موضلو  بله افل ایش وابسلتگي متقابلل        شدن فرایند تجار  اي قههستند. منط 

 .  (Hungi & Ogthers, 2013: 23)شود  ها، جوامع و تشكيال  اقتصادي منجر مي دولت
مدیریت »و « اي مدل رقابت مرحله»گيري از  توان در بهره انتخاب عقالني بازیگران را مي

تهدیلدهاي  »عنوان واکنشي در برابلر   توان به را مي 1«موازنة فراگير»ت تحليل کرد. رهياف« بحران
المللي تبيين کرد. هر یلک از ایلن نيروهلا     اي و بين نيروهاي مختلف اجتماعي، منطقه 2«چندالیة

همانند مهلاجر ، هویلت، پيشلينة     هایي دهد. موضو  حوزة نفوذ خود را در منطقه گسترش مي

                                                           
1. Omni Balancing 
2. Multiple Threat 
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و راهبردي را باید در شلمار علواملي دانسلت کله سلطح تحليلل        اي هاي منطقه تاریخي، رقابت

 . (Cohen, 2008: 265)دهد  تنيده را شكل مي درهم

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

اي  منطقله هلاي   بلراي گسلترش بحلران    اي د، در آن شلرایط زمينله  شلو رو  تغييرا  بنيادین روبه
الملللي محسلوب    اي و بلين  منطقله  مثثربازیگر  عنوان بهقفقاز  ةآید. روسيه در حوز وجود مي به
بنلابراین   ؛تلدریجي کلاهش داده اسلت    شلكل  اي جایگاه روسيه را بله  هاي منطقه شد. بحران مي

 دبایل د، کنل در فضاي جهاني موازنله   را قدر  و امنيت ةد تا معادلکني آنكه تالش جا بهروسيه 
د. کنل خلارج ن دیلک تثبيلت     ةاي قفقاز، آسياي مرک ي و حوز موقعيت خود را در محيط منطقه

 د:  کر بيانها  گ ارهاین توان در قالب  اي قفقاز را مي هاي سياستگذاري امنيت منطقه نشانه
نفوذ خلود   ةتا حوز کند ميپيمان آتالنتيک شمالي براساس رهيافت گسترش ناتو تالش  -

 هلاي  هلد  ینلدي بلا   اد. طبيعي است که تحقق چنلين فر کناز منتقل قفق ةرا به منطق
پلذیري   هلایي از رقابلت   توان نشلانه  امنيتي روسيه سازگاري ندارد. در این شرایط، مي

  ؛دکرهاي ب ر  را مشاهده  اي در روابط قدر  مرحله
 ةحلوز  تلا  کنند ميتالش  اسرائيلرژیم ایران، عربستان، ترکيه و  ماننداي  بازیگران منطقه -

اي  در روابلط بلازیگران منطقله    نفوذ خود را در منطقه گسترش دهند. در این شرایط،
ناپایلدار آن   ةترین ویژگي موازنل  شود. اصلي ناپایدار مشاهده مي ةهایي از موازن نشانه

هاي ب ر  در شرایط تغيير قلرار   اي و قدر  ائتال  بازیگران منطقه هاست که چگون
 ؛گيرد مي

هاي  ذیري سياسي بر کشورهاي قفقاز محدود و ناپایدار است. هرگاه نشانهپ مي ان جامعه -
هاي ژئوپليتيكي محدود باشلد،   بندي هایي با قابليت و شكل امنيت اجتماعي در محيط

د. کلر هلاي الزم بلراي همكلاري چندجانبله را مشلاهده       توان زمينه در آن شرایط مي
 داشته باشد؛ دجانبه آثار خاصيتواند در روابط دوجانبه و چن هرگونه همكاري مي

هاي اعتمادآفریني، دفلا  از   تواند زمينه که مي استترین الگویي  مهم دیپلماسي پيشگيرانه -
اي  ي کشلورهاي منطقله  خارج ياستسسازي  حاکميت، تماميت سرزميني و هماهنگ

 ؛را فراهم سازد
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بله   موضلو  یلن  اسلت. ا  1«گرایي امنيتي منطقه» ةنيازمند توسع ،یادشده هاي هد تحقق  -
هاي الزم براي گسترش  تا زمينه کند ميروآتالنتيک تالش ا ةمفهوم آن است که عرص

 ةج یلر   . بحران اوکراین و شلبه کندهنجارهاي امنيتي يرب در منطقه قفقاز را فراهم 
  ؛گذارد مي جا ربآثار خود را  کریمه در الگوي سياستگذاري امنيتي قفقاز

را باید یكي دیگر از عواملل و عناصلري دانسلت کله بلر       2«اي هاي منطقه هویت»کنترل  -
اي و  هلاي منطقله   گذارد. به این ترتيب، سازمان ير ميتأثاي  سازوکارهاي امنيت منطقه

ینلد،  ااي خواهنلد شلد. در ایلن فر    اي جلایگ ین نهادهلاي امنيلت منطقله     منطقله  ميان
آنجایي که ثبا  و ناپذیر خواهد بود. از  هایي همانند مدیریت بحران اجتناب ضرور 

 3«اي هاي امنيلت منطقله   مجموعه»، بنابراین استقفقاز محدود  ةتعادل امنيتي در حوز
 گيرد.  در فضاي ژئوپليتيكي قفقاز شكل نمي

 

 

 

                                                           
1. Security Rregionalism 

2. Regional Iidentities 

3. Regional Security Complex  
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