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همگرايي منطقه ای قفقاز جنوبي :موانع و چالشها از منظر
جمهوری اسالمي
*

دکتر جمشید ثريا

چکيده

فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و تأسيس جمهوری هاای تاا ا اسال يا تافلا ،
وضعيت جدتدی را در مر های شمالی جمهوری اسايمی اتاراب جوجاود دوردا
است .م ال حاضر ج جررسی موضوع همگراتی منط ای در منط قف ا جنوجی
جر اساس نظرات همگراتی می پردا د .در ح ي ت ،هاد اتاپ پاشوهح تح يا
امکاااب همگراتاای جمهااوری هااای د رجاتماااب جااا جمهااوری هااای ارمن االاب و
گرج لاب جا اسلفادا ا تئوری همگراتای ااانلوری و اشاليگ و نياث تاأ ير اتاپ
همگراتی جر منافع جمهوری اسيمی اتاراب مای جاشاد .در خاتما نگارنادا مای
اوشد تا ج جررسی موانع توسع رواجط اتراب جا اشورهای قف ا جنوجی جلردا د.

واژگان کلیدی :همگرايی ،قفقاز جنوبی ،آذربايجان ،بحران قره بـا ،،سیاسـ
خارجی

* اسلادتار دانشگاا د اد اسيمی واحد قم ،گروا ع وم سياسی ،قم ،اتراب
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مقدمه
جا فروپاشی اتحاد جماهير شوروی اشورهای جدتدی پا ج عرص نظاام جايپ الم ا
گذاشلند ا س اشور جمهوری د رجاتماب ،ارمن الاب و گرج الاب در منط ا قف اا ا
جم اتپ اشورها مای جاشاند .اشاورهای قف اا جناوجی جاا ننادتپ دها پياروی ا
سياسلهای اقلصادی غير واقع جينان  ،تحت اصوا جرنام رتاثی ملمرااث و محادودتلهای
سياسی و فرهنگی ،هم اانوب در شمار اشورهای در حاا توسع مح او

مای شاوند.

اتپ اشورها دناار مشاکيت تاادی هم اوب اخليفاات قاومی ،جای اااتی سياسای،
اخليفات مر ی ،تورم ،جيکاری ،ف ر و ....می جاشند .جی شک گذار ا جحرانهاای اناونی
اتپ منط  ،نيا ج تيش پيگير و هم جانا دوللمرداب اتپ اشورها دارد .اتمااد صا ،
اات ،امنيت و همکاری جا اشورهای دتگار منط ا جارای رفاع مشاکيت و جحرانهاای
منط  ،ضروری ج نظر می رسد و اتپ امر م ل ثم اتماد روند همگراتی در منط است.
ا سوی دتگر فروپاشی اتحااد جمااهير شاوروی و تأسايس جمهاوری هاای تاا ا
اسل يا تافل  ،وضعيت جدتدی را در مر های شمالی جمهوری اسايمی اتاراب جوجاود
دوردا است .نظر ج مماورت جمهوری اسايمی اتاراب جاا اشاورهای قف اا جناوجی و
موقعيت ژنوپ ينيک اتپ منط در عرص جهانی ،وضاعيت اشاورهای قف اا جناوجی ا
نظر سياسی ،امنيلی ،اقلصادی و فرهنگی جرای اتراب ج يار مهم ت ی می شود .ن ح فعاا
جمهوری اسيمی اتراب در اتماد ص

و رفع مناقشات منط ای و تيش جدی جهات

ج ط و گ لرش همکارتهای دو جانا و همکارتهاای منط ا ای ا جم ا ماوارد حاا ث
اهميت در ممموع اهدا

و منافع م ی جمهوری اسيمی اتاراب مح او

مای گاردد.
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ا اتپ پشوهح ،جررسی امکااب همگراتای جمهاوری د رجاتمااب جاا جمهورتهاای

ارمن لاب و گرج لاب جا اسلفادا ا تئاوری همگراتای ااانلوری و اشاليگ و تاأ ير اتاپ
همگراتی جر منافع جمهوری اسيمی اتراب و هم نيپ دتدگاا جمهوری اسيمی اتراب در
اتپ راجط می جاشد.

نظريه کانتوری و اشپیگل (همگرايی بعنوان يک وضعی )
ا همگراتی مانند ج ياری ا واژا های ع وم ان اانی ،تعاارت

تااد و ملفااوتی جا

عم دمدا است ،ا اتپ تفاوتها ،مطالعات و تح ي ات در اتپ مين را جا دشواری مواج
می نماتد .جطور ا ی دو ت يم جندی جارای تعرتا

همگراتای صاورت مای گيارد .در

ت يم جندی اوا ،عدا ای ا ملخصصاب رواجط جايپ الم ا مانناد ااانلوری و اشاليگ ،
همگراتی را جعنواب تک وضعيت تعرت

اردا و مورد مطالع قرار می دهند .اتاپ گاروا

همگراتی را جمفهاوم ادغاام واحادهای سياسای در نظار مای گيرناد اا در نليما دب،
حااميت اشورها جنا ج ارادا ،مي و اخليار خود دنها ،جرای دست تاجی ج تک وضاعيت
جدتد محدود می شود .در اتپ جرداشات ،اصايحات همکااری

منط ا ای ،ساا ماب

منط ای ،سي لمهای فرعی هماهنگ و هم پ ا هاای دسالياجی جا مرح ا همگراتای
ه لند و نااتد جا دب اشلااا شوند( .ااظمی )984 :2731 ،گروا دتگار ا اندتشامنداب،
همگراتی را ج مثاج تک فراتند در نظر گرفل و مورد مطالع قرار می دهند.
جهرحاا ،همگراتی طی فراتندی انمام می شود ،اگر ن هد

اتپ فراتند رسيدب جا

تک وضعيت است ،وضعيلی ا حاص تک فراتند است و فراتندی ا داوط اانا انماام
می شود و طی دب واحدهای ممثای سياسی جرای رسيدب ج اهدا
تام خود صر

نظر اردا و در عاو

مشالث  ،ا اقلادار

وظيفا تصاميم گياری را جا نهادهاای مرااثی

جدتدی تفوتض می انند .در هميپ راسلا است ا نهادهای جدتادی در ساط فرام ای
اتماد می گردد.
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اانلوری و اشليگ نهار ملغير الگوتی را جرای تاييپ جرتانات مخل ا

منط ا ای و

تماتث دنها ا تکدتگر مطرح می نماتند ا جر اساس دنها ميثاب هما الگی و ان امام در
هر منط ار تاجی می شود .جا اتپ نهار ملغير می تواب ترايب عوام رواجط رقاجت دميث
و همکاری مياب اشورهای تک منط را شناساتی نمود و درتافات اا دنهاا در جهات
همکاری جا تکدتگر و تا جرعکس در جهت رقاجت جا هم ج ر می جرند.
اتپ نهار ملغير الگوتی عاارتند ا  -2 :ماهيت و سط ان مام  -1ماهيت ارتااطات
 -7سط قدرت  -9ساخلار رواجط
دنها عيوا جر اتپ نهار ملغير الگوتی ج تأ ير نظام نفو ی تاجع هم مای پردا ناد اا
گوتای ن ح قدرتهای جروب منط ای در تک منط است.
ان مام تا هما لگی ،درج مشاجهت و مکم جودب وتشگيهای واحادهای سياسای را
مورد جررسی قرار دادا و درج تعام جيپ اتپ واحدها را جررسی می نماتد.
اانلوری و اشليگ نهاار ناوع ان امام را در نظار مای گيرناد اا شاام ان امام
اجلماعی ،ان مام سياسی ،ان مام اقلصادی و ان مام سا مانی می جاشند.
وقلی ا ان مام اجلماعی صحات می انيم ،توج ما معطو

ج شاااهت واحادهای

تشکي دهندا می جاشد ،در حاليک وقلی ما ا ان مام اقلصادی و سياسی صاحات مای
انيم ،مکم جودب اهميت جيشلری پيدا می اند و در نهاتت ،تعام در ان امام ساا مانی
و اقلصادی اهميت جيشلری می تاجد) 1970: 12،Cantori and Spiegle ( .

موقعی

و ويژگیهای جغرافیايی طبیعی و ژنوپلتیک قفقاز جنوبی

در فرهنگ فارسی دهخدا دمدا است ا ((قف ا نام ناحي ای است جيپ درتاای ساياا و
جحر خثر ..،منط قف ا را س

جااا قف ا ت فرا گرفل و اتپ س

جااا دب را جا دو

ناحي اتپ سوی قف ا و دب سوی قف ا ت يم می اند( ) )...لغت نام دهخدا)2738 ،
قف ا ج جهت پيوسلگی طايعی جا دسيا ا نظر جغرافياتی در ق مرو اتاپ قاارا واقاع
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شدا است ولی ا نظر سياسی ،جمهورتهای د رجاتمااب ،ارمن الاب و گرج الاب جناا جا
خواست خود و پذترش شورای اروپا جثو دب قارا مح و

شدا و ج عضوتت شورای

مذاور پذترفل شدا اند( .افشردی )78 :2782 ،درتاای خاثر ،جثرگلارتپ درتانا در
مر های شرقی قف ا  ،در شماا اتراب و در مح تيقی دسايای مرااثی ،قف اا و اتاراب
واقع شدا است.
املر منط ای ا جهاب جا ننيپ م احلی نظير قف ا  ،دارای اتپ تنوع تارتخی ،قومی
و جانی می جاشد .ساب اتپ تنوع جيح ا هر نيث موقعيت جغرافيااتی مملاا اتاپ دتاار
اوه لانی است ا موجب شدا است تا تمدنهای تارتخی خاورميان ا جنو

جارها در

دب رخن انند و اقوام اونندا دشلهای شمالی ،در م اير حرالهاای تاارتخی خاود ،در
اوهلات های دب پناا گرفل و هر تک مهر و نشانی جر ترايب قومی دب ،جر جای گذارند.
منط قف ا دارای خاتر غنی ا مواد معدنی اسات .ا جم ا منااجع معادنی قف اا ،
نفت می جاشد ا جثرگلرتپ منط نفلی قف اا در جاااو قارار دارد( .ادارا انلشاار اسالاد،
 .)94-92 :2731قف ا جنوجی در حاا حاضر ج سا جمهاوری م ال
د رجاتماب در جنو

شرقی و شرق ،ارمن لاب در جنو

غرجی و جنو

جا نامهاای
و گرج لاب در

شماا غرجی دب ،ت يم شدا است.

جنگ قره با،
جررسی همگراتی و واگراتی در قف اا جناوجی جاوتشا جايپ جمهاوری د رجاتمااب و
ارمن لاب جدوب جررسی جحراب قرا جاغ مي ر نمی جاشد .اهميت قرا جاغ دن ناب اسات اا
توماس دواا در الا

خود تحت عنواب ((جاغ سياا :ارمن لاب و د رجاتماب مياب صا

و

جنگ) ) می نوت اد(( :قارا جااغ اوه الانی ،ج اياری رژتمهاا ،ر ايس جمهورتهاا و
ميانميگراب را در خود غرق اردا است .دب هم نايپ مااجرای  29سااا گذشال قف اا
جنوجی را شک دادا است) )) 2003: 8،De Waal ( .
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در واقع اخلي

جيپ دو م ت ،دارای رتش های تارتخی است و جا دوراب تثارهاای

روس جر می گردد .تثارها جرای دنک مانع اتماد هرگون وحدتی جايپ اتاااع املراطاوری
خوتح شوند ،ج ارات مر های داخ ی ق مرو حااميت خود را دگرگوب ساخلند.
در پاتيث  ،2483ارامنة قرا جاغ طوماری ج امضای  44هاثار نفار خطاا

جا دتاواب

عالی شوروی تهي اردند .در ارمن لاب نيث تودا های ارمنی ا درخواست اهالی قرا جااغ
حماتت اردند .سرانمام ،در  21ژو پ  ،2488مم س قرا جاغ ج اجماع رای ج جاداتی
اام قرا جاغ ا د رجاتماب و پيوسلپ ج ارمن لاب داد .اتپ حرات جاا رد صارت مم اس
د رجاتماب رو ج رو شد ا ننيپ تصميمی را جی اساس و مردود ار تای اارد .ملعاقاب
اتپ موضعگيری ،مم س ارمن لاب در رأی گيری  21ژو پ  2488در ،قرا جااغ را جاث
جمهااوری ارمن االاب ق مااداد ااارد( .ارماای )966 – 963 :2739 ،ا ساااا 2488
درگيری مياب دو قوم د ری و ارمنی دوجارا شروع شد .طی س ساا جناگ در قارا جااغ
اوه لانی ( )2449 – 2442تعداد تادی اشل و تعداد تادی هام دوارا شادند و ا
ساا  2449وضعيت ن جنگ و ن ص

در اتپ منط حاام شد.

نليم دنک نيثی نثدتک ج  14درصد ا خا د رجاتماب توسط ارامن اشغاا شادا
است .و جدوب ح جحراب قرا جاغ امکاب هي گون همگرا ی جيپ ارمن الاب و د رجاتمااب
ج نشم نمی خورد .و شاتد ح دب ا يد همگرا ای جايپ دو جمهاوری و حلای منط ا
قف ا جنوجی جاشد.

ماهی

و میزان انسجام در میان کشورهای قفقاز جنوبی

 -1انسجام اجتماعی در قفقاز جنوبی
در شاخصة سط ان مام و هما لگی اجلماعی ،هرن ميثاب تشاج و مکما جاودب
در اتپ جوامع جيشلر جاشد روند همگراتی سه تر خواهد جود و اتپ سط هرنا املار
جاشد روند همگرا ی جا موانع جيشلری جرخورد خواهد نمود .جرای جررسای اتاپ شاخصا
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در قف اا

جنوجی خواهيم پرداخت.
ال

– قوميت :در هر ادام ا جمهورتهای س گان تک قوم ااثرتت وجود دارد اا

قوم م ط تا حاام در دولت می جاشد .ال م ج ار است ا تعصب و ح اسيت قاومی
هم در مياب اتپ اقوام ج شدت وجود دارد.
قوم حاام در د رجاتماب ،قوم د ری می جاشد .تکای ا اقاوامی اا دارای مشالراات
تارتخی جا د رتها ه لند و در طوا تارتخ جا اتشاب همثت لی داشل اند ،ارامن می جاشند.
تعار

عمدا ارامن جا د رتها جيشلر ا مانی ا روساها قف اا را فال نماودا و ارامنا

مهاجر را در قرا جاغ سااپ نمودند ،دغا شد .در سالهای اخير معيار دوسلی و دشمنی و
رفلار سياسی د رجاتماب جا اشورها ،مواضع دنها ن ات ج ارامن و ن ح دنها در ارتااط جا
اتپ درگيری ها جودا است .گرن احلماا جا ح موضوع قارا جااغ رواجاط ارمنای هاا و
د ری ها جهاود خواهد تافت( .احمدی)244 :2783 ،
جهرحاا امرو ا عام قوميت جرای اتماد همگرا ی در جايپ اشاورهای د رجاتمااب و
ارمن لاب عام مثالی ني ت ،ج ک عام ی جرای واگراتی شناخل می شود .ج رغام شاک
ظاری دمواراسی جرای قوميلها در گرج لاب ،گرجی ها ج همااب مياثاب اا ن اات جا
هوتت خود ملعصب ه لند ،ا ت وتت م ئ هوتلهای دتگر در اشورشاب ناراضی مای
جاشند( .شيخ عطار )297-299 :2737 ،جا اتپ وص  ،م ئ قوميت در گرج لاب هم
شاتد نلواند جعنواب تک عام مثات در همگرا ی منط قف ا جنوجی ج شمار می دتد.
جطور ا ی می تواب گفت ا عدم تمانس فرهنگی و تماتث قوميلهای سياسای جاعا
تنح و جحراب در ن اط دسيب پذتر قف ا جنوجی گردتدا است.
 جاب و خط :جانهای د ری ،ارمنی و گرنی دارای رتش های ملفاوتی ه الند.جاب رسمی اتپ س اشور جا توج ج تاايدی ا جر روی جااب و هوتات خاود دارناد،
نمی تواند جعنواب تک عام ان مام جخح در منط در نظر گرفل شود .اما جاب روسای
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جعنواب جاب دوم اتپ اشورها ،می تواند عام ی پيوناد دهنادا و ان امام جخاح در جايپ
اشورهای قف ا جنوجی جاشد .گرن  ،جا توج ج تاايد و تعصب اتپ اشاورها جار جااب
م ی خود ،اتپ وضع در دتندا تغيير خواهد ارد و جاب روسی اهميت و اعلااار خاود را
در اتپ اشورها ا دست می دهد.
پ -دتپ و مذهب :تفاوتهای دتنی و مذهای در جيپ س اشور ماورد جحا

ااامي

مشهود است .دتپ ااثرتت در د رجاتماب اامي جا دو جمهوری دتگر ملفاوت اسات .لاذا
دتپ و مذهب نمی تواند عام ی جرای ان مام جمهوری د رجاتمااب جاا دو اشاور دتگار
جاشد .الال ا نظر دتنی جمهوری د رجاتماب جا گرج لاب جا لحااا اق يات م ا ماب در
گرج لاب نثدتکی جيشلری ن ات جا ارمن الاب دارد .گرنا دو جمهاوری ارمن الاب و
گرج لاب م يحی ه لند ولی هر ادام پيرو ا ي ای خاص خود ه لند.
ت -فرهنگ :قف ا مح تيقی و مر مياب فرهنگ اسيمی – شرقی جا فرهنگ غرجی
م يحی مح و

می شود .اتپ منط ج لحاا فرهنگی دارای پيشين ای نند هثار سال

است .موقعيت جغرافياتی قف ا جاع

شدا است ا اتپ منط مح جرخورد فرهنگها و

تمدنهای ملفاوت جاشد .قف ا مر مياب تمدب اسيمی و تمادب م ايحی و سا فرهناگ
روس ،تر

و اترانی است.

قف ا  ،طاق نظر ((هانلينگوب)) روی خاط جرخاورد تمادنها قارار دارد اا درگياری
د رتها و ارمنيها نمون ای ا اتپ جرخوردهاست( .هانلينگوب.)64 :2739 ،
س جمهوری د رجاتمااب ،ارمن الاب و گرج الاب دارای تمرجياات مشالر تاارتخی و
فرهنگی می جاشند .هر س تحت تأ ير فرهنگهای اترانی ،اسيمی و روسای قارار گرفلا اناد.
هر س اشور تحت تأ ير سياسلهای فرهنگی اتحاد جماهير شوروی جودا اند .اما ،ج هر حااا
ادام ا اتپ اشورها هوتت فرهنگی خاص خود را ام و جيح حفظ ااردا اناد .ارمن الاب و
گرج لاب قراجلهای فرهنگی جيشلری ن ات ج د رجاتماب جا اتپ دو اشور دارناد .جطاور ا ای
می تواب گفت ا ج لحاا ان مام فرهنگی ،اتپ منط

مين های همگرا ی را داراست.
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ث -تارتخ و ميراث مشلر  :هر سا جمهاوری قف اا جناوجی دارای تمرجياات و
ميراث مشلر

تارتخی ه لند .هر س جمهوری در مانی جث اتراب جودا اناد و ماورد

هموم ترااب قرار گرفل اند .هر س جمهوری دارای تمرجيات مشلرای جعنواب جث ای ا
اشور روسي جودا اند .در مانی اتپ اشورها فدراسيوب ضد ج شوتک قف اا را تشاکي
دادا جودند و جدنااا اسل يا جودند .اتاپ سا اشاور پاس ا فروپاشای اتحااد جمااهير
شوروی و در ساا  2442اعيم اسل يا نمودند و ج عنواب اشوری جدتاد در عرصا
نظام جيپ الم

اعيم موجودتت نمودند .مردم اتپ س جمهوری سالهای تادی در اناار

تکدتگر ندگی اردا اند و حلی جا هم ا دواج اردا اند.
د رجاتمانيها جا گرجی ها ا دترجا رواجط مناسای داشل اند .اتپ دو اشور جا خااطر
هم مر جودب و رواجط تماری دترتن و نداشلپ مناقش جا هم ،رواجط خاوجی داشال اناد.
ع ی رغم قراجلهای فرهنگای و ماذهای گرج الاب جاا ارمن الاب ،رواجاط گرج الاب جاا
د رجاتماب نثدتکلر و صميمان تر است .ج هر حاا ،ان مام تارتخی جعنواب عام ی جارای
همگرا ی جيپ جمهوری د رجاتماب و گرج لاب جهلر می تواند مؤ ر جاشد.
 -2انسجام اقتصادی
جطور ا ی اشورهای حاص ا فروپاشی شوروی ،اقلصادی مکم تکادتگر داشالند
و امرو ا ساخلار اقلصادی هر س اشور جا دليا قارار داشالپ در دورا گاذار ا نظاام
سوسيالي لی جا مدترتت ملمراث ج اقلصاد جا ار د اد ،ج تکدتگر شااهت دارد ا اتپ امر
در فراهم ساخلپ ج لری مشلر جرای همکاری اقلصادی مو ر و مفيد است.
دو جمهوری ارمن لاب و گرج لاب نيا مارمی ج انرژی دارند و اتپ م ئ می تواند
جاع

توسع همکاری دنها جا جمهوری د رجاتماب ا دارای منااجع انارژی ن ات و گاا

است ،شود .جمهوری د رجاتماب نيث می تواند ا ظرفيلهای صنعلی جمهوری ارمن لاب و
گرج لاب اسلفادا نماتد.
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الال ج رغم مکم جودب اقلصاد اشورهای منط  ،نيا اتاپ اشاورها جا فاپ دوری،
سرمات و اتکا دنها ج مناجع خام ،امکاب همکارتهای فرا منط ا ای را جايح ا همکااری
منط ای فراهم ساخل است .ننيپ امری دست ام در اوتاا مدت تا مانی اا اقلصااد
نوتپ اتپ اشورها شک نگرفل است ،امکااب پيوسالگی اقلصاادی اتاپ اشاورها را جا
حداق می رساند.
 -3انسجام و همبستگی سیاسی
هرس جمهوری ساج مشلر  34ساا نظامهای سياسی جادوب انلخاجاات در اتحااد
جماهير شوروی را داشل اند .در قانوب اساسی هر س اشور اا در سااا  2441م جا
تصوتب رسيدا است ،نظام حکوملی جر اساس تفکيک س قوا ممرت  ،م نن و قضا ي جنا
نهادا شدا است .هر س اشور عنواب جمهوری را تد می اشاند و دارای تاک ر ايس
جمهور ه لند .هر س اشور ج غير ا نواحی خود مخلار ،دارای تاک مم اس جعناواب
قوا م نن ه لند .هر س نظام ج جداتی دتپ ا سياست اعل اد دارند .و در هر س نظاام
ر يس جمهور ا قدرت ج يار جاال ی جرخوردار است .در هر س اشور احاثا

سياسای

ملفاوتی فعاليت دارند .دوللهای قف ا جنوجی ،همگای دوللهاای تاا ا اسال يا تافلا جاا
تمرج ام ه ت .ج هر حاا ا نظر ساخلار سياسی ،اتپ اشورها ،شااهلهای تادی جهام
دارند .گرن  ،عم کرد دنها در سياسات خاارجی ملفااوت جاودا اسات .ماثي ارمن الاب
گراتح ج روسي و اتراب دارد .ولی د رجاتماب و گرج لاب تماتا جا حضاور دمرتکاا،
تراي و ناتو در منط دارند .رواجط و جهات گيرتهاای د رجاتمااب و گرج الاب ج ايار
نثدتک تر است تا جمهوری ارمن لاب.
 -4انسجام سازمانی
ان مام سا مانی در قف ا جنوجی در حد ج يار پاا ينی قارار دارد .در قف اا جناوجی
هيچ سا ماب خاص ا ف ط مخلص ج اتپ منط ا جاشاد وجاود نادارد .در عايپ حااا

همگرايی منطقهای قفقاز جنوبی :موانع و چالشها از منظر جمهوری اسالمی

871

سا مانهای منط ای دتگری هم ا هر س اشور در دب عضو جاشند محدود است .گرنا
در جامع اشورهای مشلر المنافع هر  7اشور هضو ه لند .اما دو اشاور گرج الاب و
د رجاتماب ج دب املر تمات دارند .حلی اتاپ دو اشاور ا پيمااب امنيات جمعای خاارج
شدند .تکی ا ع

عضوتت گرج لاب و د رجاتماب در سا مانهای منط ای و غير منط ا

ای ،ااهح نفو روسي در منط است .مثي در اتحادت گوام هر دو اشور عضاو ه الند
ولی جمهوری ارمن لاب در دب عضوتت ندارد .جمهوری د رجاتماب و گرج لاب تمات جا
مشارات ناتو در منط دارند ولی ارمن لاب تمات ی ج اتپ امر ندارد.

ماهی

ارتباطات در قفقاز جنوبی

 -1ارتباطات شخصی
در حاا حاضر ارتااطات شخصی نمی تواند ،ا ر نندانی در همگرا ی منط ا قف اا
جنوجی داشل جاشد ولی جصورت جال وا جا توج ج نثدتکی اشورها ج هم و فناورتهاای
جدتد در اتپ جخح می تواب ج ن ح دب در دتندا اميدوار جود.
 -2ارتباطات جمعی و رسانه های گروهی
در راجط جا مطاوعات اتپ منط  ،جاب روسی عام ی مو ر جهت همگرا ی می تواناد
جاشد .جعضی ا مطاوعات هر س اشور ج

جاب روسی ناپ می شوند.

امرو ا گ لرش ماهوارا ها و ارتااطات دور امکااب پخاح و درتافات جرناما هاای
رادتوتی و ت وتثتونی را هر رو  ،جيشلر و جيشلر می اند .رادتاو و ت وتثتاوب جا عناواب
قدرتمندترتپ اهرم در مين نفو جر افکار عمومی در اشورهای قف ا جنوجی ،در دست
دولت است .در مين رسان های گروهی د قف ا جنوجی می تاواب جا عاما جغرافياا
اشارا نمود ا ج اشورها اجا ا می دهد تا جلوانند جرنام های خود را جارای اشاورهای
همموار و نثدتک پخح نماتند.
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و آمدها و مبادالت نخبگان

گردشگری در اتپ اشورها رونق ندارد ا اتپ امر دالت مخل فی را مانند عدم اات،
عدم امنيت ،شيوع جنگ ،ف ر و مشکيت دتگر ،دارد .مر هاای د رجاتمااب و ترايا جا
دالت جنگ قرا جاغ ،ج روی ارمن لاب ج ل است .قطار جيپ جااو و تف يس وجاود دارد،
اما جرای گردش ماب تادی می جرد ( 14ساعت) و گاها مورد تاخات و تاا راهثنااب
قرار می گيرد.
ا نظر روتدادهای دتل ماتيک ،رواجط جمهوری د رجاتماب جا گرج لاب مناسب است
و در سا مانهای مخل

جا هم همکاری دارند .رواجط گرج لاب جا ارمن لاب هم ج دليا

نيا های مل اج جرقرار است .ولی رواجط جيپ جمهوری ارمن الاب و د رجاتمااب جا دليا
جنگ قرا جاغ ،ف ط در حد مذاارات جرای ح و فص اتپ جحراب ،جرقرار است.
 -4حمل و نقل
در منط قف ا شااک ای ا راههاای ارتاااطی وجاود دارد .ولای شاراتط نام ااعد
جغرافياتی ،م يرهای محدود اتماد شدا مراث گرا در ماب شوروی ساجق ،وجود مناطق
جحراب دا قومی و تنح های جيپ اشوری در قف ا جاع

اتمااد محادودتلهای خاصای

در ارتااط دروب منط ای و جروب منط ای شدا است ،ج نحوی ا قف ا جا دارا جاودب
تواب جال وا جرای اتفای ن ح مناسب ارتااطی ،عمي جاتگاا مناسای ندارد .راههای مينی
قف ا دارای وتشگيهای ژ وپ يليکی مخصوص جا خاود اسات جا نحاوی اا هرتاک ا
واحدهای سياسی قف ا جدوب وجود واحد دتگر ج سخلی می تواند م ات و مشاکيت
خود را ح اند.
در دخر جاتد گفت ا ج دلي هم مار ی و نياا مشالر  ،حما و ن ا و راههاای
ارتااطی می تواند ج همگراتی در منط امک اند.
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سطح قدرت در منطقه قفقاز جنوبی
 -1عناصر مادی قدرت
ال  -وسعت ،موقعيت و مناجع :جمهوری د رجاتماب جيشلرتپ و جمهوری ارمن لاب
املرتپ وسعت را در منط قف ا جنوجی دارا می جاشد.
ا نظر موقعيت جغرافياتی و ا نظار دفااعی ،جمهاوری د رجاتمااب خطاوط مار ی
دسيب پذتری را دارد جمهوری ارمن لاب هم ج دلي عر
نامناسب جا دو هم ات شرق و غر

ام ن ات ج طوا و رواجاط

خود ،ا نظار دفااعی دسايب پاذتر اسات .گرنا

جمهوری گرج لاب ا نظر دفاعی شک مناساب تاری دارد اماا جا دليا عادم ت ا ط
حکومت مراثی جر منااطق دجخا تهاا ،اوساليای جناوجی و دجارسالاب ،عماي وضاعيت
مناسای ندارد.
ا نظر مناجع طايعی ،جمهوری د رجاتماب جا داشلپ خاتر نفت و هم نيپ خاتر گا
طايعی قاج توج  ،غنی ترتپ اشاور منط ا اسات و دو اشاور جمهاوری ارمن الاب و
گرج لاب وارد انندا سوخت ف ي ی می جاشند.
 جمعيت و ساخلار دب :ا نظر جمعيت ،جمهوری د رجاتماب جا حدود  8مي يوبنفر ،پر جمعيت تارتپ اشاور منط ا اسات .جعاد ا جمهاوری د رجاتمااب ،جمهاوری
گرج لاب جا  1/1مي يوب نفر ،دوميپ اشور منط و در دخر جمهوری ارمن لاب جاا 7/8
مي يوب نفر ،ام جمعيت ترتپ اشور منط ا اسات .ا نظار تاراام جمعيات ،جمهاوری
ارمن لاب جاالترتپ تراام و جمهوری گرج الاب پااتيپ تارتپ تاراام را دارناد( .دليکار،
 )44 :2781ا نظر جمعيت شهر نشاينی هام ،دو جمهاوری ارمن الاب و گرج الاب
جاالتر ا جمهوری د رجاتماب قرار می گيرند ا اتپ امر نشاندهندا صنعلی تر جاودب اتاپ
دو جمهوری ن ات ج جمهوری د رجاتماب است( .هماب )42 ،ج طور ا ای اتاپ سا
اشور ا لحاا شاخص های توسع ان انی مانند اميد جا

نادگی ،مياثاب ساواد ،مياثاب
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جيکاری و ،....در حد پاتينی قرار دارند.
پ -توانااتی اقلصااد و صانعلی :دوللهاای قف اا جناوجی در اولايپ ساالهای پ ا
اسل يا و پس ا فروپاشی شوروی ،دنار معضيت ج ياری جاودا و رشاد دنهاا منفای
جودا است .اما ا ساا  2449ج جعد ج تدرتج توان لند جر اقلصااد خاود م ا ط شاوند.
جمهوری د رجاتماب ج جرات داشالپ خااتر نفات و گاا  ،جااالترتپ رشاد را داشال و
جمهوری ارمن لاب و گرج لاب ج ترتيب پس ا جمهوری د رجاتماب قرار می گيرند.
ت -ااراتی دولت و دسلگاا اداری :ج واساطة اسال يا ناگهاانی در سااا ،2442
اتپ اشورها ساخلار حکوملی اجثارهای جورواراتيک ،تمرجة سياسای و حکاوملی ماورد
نيا جرای عم کرد مو ر دولت را در اخلياار ندارناد .سا اشاور جمهاوری د رجاتمااب،
ارمن لا ب و گرج لاب ت رتاا جا صاورت هماننادی جا ساوی تاک سي الم سياسای و
اقلصادی د اد حرات اردند .الال اتپ د اد سا ی جاع

جرو مشکيت و مناقشااتی هام

شدا است.
 -2عناصر نظامی قدرت
در ممموع ،در مياب س اشور ق ا جنوجی ،جمهاوری ارمن الاب در جخاح دفااعی
وضعيت مناسب تری دارد و اتپ ح ي ت را در جنگ قرا جاغ جا ا ااات رسااندا اسات.
جمهوری گرج لاب نيث جدترتپ وضعيت را در جخح دفاعی در مياب س اشور دارد..
 -3عناصر انگیزشی قدرت
جمهوری ارمن لاب جا وجود مشکيت اقلصادی حاد 9 ،درصاد تولياد ناخاالص داخ ای
خود را صر هثتن های دفاعی اردا است .در حاليک جمهوری د رجاتماب و گرج لاب جا
ترتيب  1/6درصد و  2درصد توليد ناخالص داخ ی خود را صر هثتن های دفاعی ااردا
اند .اتپ دمار می تواند نشاب دهندا اتپ مط ب جاشد ا مردم ارمن لاب دمادگی ن ای جيشالری
جرای قرجانی اردب رفاا و ندگی مصرفی خود جرای ساخلپ قادرت ماادی و نظاامی اشاور
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دارند .جمهوری ارمن لاب جدنااا مشارات در تصاميم گيرتهاا و طرحهاای مهام سياسای –
اقلصادی منط و لحاا شدب در منظر اشورها ج عناواب اشاوری م ال

مای جاشاد .اتاپ

اشور هم نيپ جدنااا حرات درمانگراتان در جهت اتمااد منط ا ارمن الاب جاثرت اسات.
جمهوری د رجاتماب هم جدنااا د رجاتماب جثرت است.
جا توج ج مطالب گفل شدا می تواب گفت ا هر س اشاور منط ا قف اا جناوجی
جث دوللهای را ای ه لند .اتپ امر نشانگر نفو قدرتهای خارجی در اتپ منط اسات
ا اتپ امر ج ضرر روند همگرا ی در منط می جاشد.

ساختار روابط در منطقه قفقاز جنوبی
 -1طیف روابط
رواجط جيپ جمهوری د رجاتماب و ارمن لاب ا سليث و جرخورد نظاامی تاا جاپ ج ات
ادام داشل است .هم ناب اشور د رجاتماب و ارمن لاب نگاراب تاک جناگ جادی مای
جاشند و ع يرغم شراتط دتح جس م طعی ،هنو ص

مياب دو اشور دور ا دسلرس جا

نظر می دتد.
اما در مورد رواجط جمهوری د رجاتماب جا جمهوری گرج الاب ،مای تاواب گفات اا
رواجط اتپ دو اشور ح ن است .گرن جمهوری گرج لاب جا هر دو اشور د رجاتمااب و
ارمن لاب راجط دارد ولی راجط اتپ اشور جا جمهوری د رجاتماب در اولوتت قرار دارد.
 -2علل روابط
گرج لاب جرای تأميپ نيا های خود در مين سوخت و انرژی و در نليم جهااود نظاام
اقلصادی اشور نيا مند جرقراری رواجط نثدتک جا د رجاتماب است و دوم اتنکا گرج الاب
در جرتاب درگيری ها و مناقشاات دجخا تاا و اوساليای جناوجی ،جاا د رجاتمااب اح ااس
همدردی می اند ،ترا هر دو اشور ا امنيت مر ها ،تماميت ارضی و منافع م ی خاود در
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جراجر ادعاهای اق يلهای قومی نشادی دفاع اردا اناد .ا ساوی دتگار مای تاواب جا جهات
گيرتهای سياسی مشلر هر دو اشور ج سمت غر

و مخالفت جا روسي اشارا نمود.

رواجط جمهوری گرج لاب و جمهوری ارمن لاب هم م المت دميث است .گرج الاب
هم ات شمالی و تنها هم ات م يحی ارمن لاب است .وجود مر های مشلر  ،تاارتخ و
فرهنگ مشاج و نيا دو اشور ج راههای ارتااطی تکدتگر ،جرخی ا عوام ی ه لند اا
در گ لرش رواجط جيپ دو اشور ن ح مؤ ر دارند .اسلفادا ارمن لاب ا راههای ارتاااطی
گرج لاب ج درتاای ساياا ،روساي و اروپاا و اسالفادا گرج الاب ا راههاای ارتاااطی
ارمن لاب جرای اتصاا ج جمهوری اسيمی اتراب ،ال م اجرای ااثر قراردادهای ارمن لاب
جا روسي و سااتر دوا اروپااتی و هم نايپ اجارای اغ اب قراردادهاای گرج الاب جاا
جمهوری اسيمی اتراب می جاشد.
 -3ابزار روابط
اجثار رواجط جايپ اشاورهای د رجاتمااب و ارمن الاب در اجلادا جناگ جاود و جعادها
دتل ماسی و مذاارا مورد اسلفادا قرار گرفت .تکی ا اجثارهای جمهوری د رجاتمااب در
راجط جا ارمن لاب تيش در جهت منثوی اردب جمهوری ارمن لاب جودا است .ج همايپ
لحاا د رجاتماب جا تراي و گرج لاب ا ا هم اتگاب ارمن لاب می جاشند ،راجط ج ايار
خوجی دارد .در م اج  ،جمهوری ارمن لاب نياث در مناقشا قارا جااغ ،تايش اارد تاا ا
اقدامات سياسی و دتل ماتيک جرای قاوالندب شراتط خود ج د ری ها اسلفادا و در قالب
مذاارات مين ک اهدا

خود را تاميپ اند.

جمهوری گرج لاب جا هر دو اشور منط جا اجثارهای ملفاوتی مانند قراردادهاای دو
جانا و نند جانا  ،و مشاارات در طرحهاای مخل ا

همکااری دارد .همکااری اتاپ

اشورها در م اج تکدتگر تا حدی است ا ميلواب دنرا جعناواب ((همکااری محادود) )
در نظر گرفت.
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نليم اتنک ساخلار رواجط در مياب اشورهای قف ا جنوجی جيشلر نشاب دهندا امکااب
همگراتی جيپ دو اشور گرج لاب و د رجاتماب می جاشد .و ا سوی دتگر اتاپ سااخلار
جياب انندا اتپ مط ب است ا امکاب همگرا ی جيپ دو جمهوری د رجاتماب و ارمن الاب
ضعي

جنظر می رسد.

نقش قدرتهای اثرگذار در قفقاز جنوبی
قف ا جنوجی ج عنواب تکی ا مناطق جحراب ا هموارا مطمع نظر قدرتهای منط ای
و جثرت قرار داشل و جا توج ج وتشگيهای خاص ژنوپ يليک منط  ،قدرتهای جثرت در
جهت ا ب منافع جيشلر ،اتپ منط را مورد توج قرار دادا اند .دو عاما دتگار تعنای
مناجع و خطوط انل اا انرژی و معادالت سياسای – امنيلای در منط ا موجاب شادا تاا
((جا ی جثرت جدتد) ) ی ا سوی قدرتهای منط ای و فرا منط ای جا هد

حضاور

و نفو در ترتياات سياسی ،امنيلی و اقلصادی منط شک گيرد.
ا ب حماتت جيپ الم ی جرای دفاع ا اسل يا سياسی و شناساتی دنها در ساط جايپ
الم ی ،ارتااط و نثدتکی جا اشورهای فرا منط ا ای جارای تااميپ نيا هاای امنيلای ،جهارا
جرداری ا م اعدتهای اقلصادی ج ند مدت ،ا اولوتلهای اساسی اشورهای قف اا جناوجی
می جاشد .لذا ،مين جرای دخالت قدرتهای تأ ير گذار در اتپ منط مهيا جودا است.

قدرت های اثر گذار در منطقه قفقاز جنوبی
روسي  :روسها معل دند جمهورتهای شوروی ساجق ،اوليپ حو ا منافع حياتی روساي
ج شمار می روند و جاتد ا تشکي اتحادت جا تکدتگر و تا جا اشورهای ال

ا سامت

گيری ضد روسی داشل جاشد ،منع شوند .روسي عيق ای ن ات ج همگراتی در منط ا
قف ا جنوجی ندارد ،ترا خود را قدرت اصا ی منط ا مای داناد و خواسالار همگرا ای
اشورهای قف ا جنوجی در نارنو

اشورهای م ل

مشلر

المنافع مای جاشاد .جا
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غير ا تيشهای نظامی ،روسي ا تيشهای اقلصادی نياث جارای اعمااا نفاو در منط ا
اسلفادا می نماتد.
تراي  :نفو تراي در قف ا جنوجی شاتد ج نثدتکی و روند همگرا ی جيپ جمهاوری
د رجاتماب و گرج لاب امک اردا جاشد ولی در م اج جاع
جمهوری د رجاتماب شادا و هم نايپ جاعا

واگراتای جايپ ارمن الاب و

ت اجا و تاارگيری اشاورهای منط ا جاا

قدرتهای خارج ا منط قف ا جنوجی شدا است.
اتاالت ملحدا دمرتکا :در ممموع فعاليلهای اتاالت ملحادا دمرتکاا در قف اا جناوجی،
امکی ج همگرا ی جمهوری د رجاتماب و ارمن لاب ننمودا است ج ک عمي جاع

افاثاتح

رقاجت و جناح جندی در منط و افثاتح واگرا ی جيپ دو اشور را موجب شدا است.
اتحادت اروپا :جعاد ا فروپاشای اتحااد جمااهير شاوروی ،اشاورهای اروپااتی در
ج لموی جذ

اشورهای تا ا اسل يا تافل ا شوروی ساجق جودا و رواجاط اتحادتا

اروپا جا اشورهای قف ا جنوجی گ لرش تافل است .دلماب توج خاصای جا گرج الاب
دارد .فران

جيشلر ملمات ج ارمن الاب اسات و انگ الاب جا دليا مناافع اقلصاادی و

حضور در پروژا های نفلی در جمهوری د رجاتماب فعاا می جاشد.
طاق نظر اانلوری و اشليگ قدرتهای خارجی دساب تر می توانند در مناطق مخل ا
جهاب ،سليث و اشمکح جرپا انند ،تا اتنک همکاری و همراهی اتماد نماتناد .قادرتهای
نفو در منط قف ا  ،در سالهای اخير ج تناساب اهادا
گوناگوب در اتپ منط

خاوتح ،دسات جا اقادامات

دا اند و ا شيوا های ملفاوت سياسای ،اقلصاادی ،فرهنگای و

نظامی جرای نفو در اتپ اشورها اسلفادا نمودا اند .اما رقاجت اتپ قدرتها جا هام ،جيشالر
ج واگراتی منط منمر گردتادا اسات تاا همگراتای در منط ا  .اگرنا در اتاپ ميااب
جمهوری د رجاتماب و گرج لاب ج هم نثدتک شدا اناد ولای جمهاوری د رجاتمااب و
ارمن لاب ،ج يار ا هم فاص گرفل اند ،ج نحوی ا امکاب همگراتی در منط  ،حاداق
در دتندا نثدتک ج يار جعيد ج نظر می رسد.
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به همگرايی در قفقاز جنوبی

منطقه قفقاز جنوبی برای جمهوری اسالمی ايران

منط قف ا جنوجی ا اجعاد گوناگوب اقلصاادی ،سياسای ،فرهنگای و امنيلای ،جارای
اتراب اهميت دارد .ا لحاا اقلصادی ،جمهوری د رجاتمااب دارای مناافع قاجا ميحظا
نفت و گاا مای جاشاد و طای ساالهای گذشال سارمات گاذارتهای فراوانای ا ساوی
اشورهای خارجی در اتپ مين صورت پذترفل است .گرن اتاراب خاود دارای مناافع
نفت و گا فراوانی است ولی در عيپ حاا می تواند در جمهوری د رجاتماب نياث فعااا
جاشد .ا سوی دتگر قف ا می تواند ا نظر م يرهای حم و ن

نيث مورد توجا اتاراب

قرار گيرد .قف ا می تواند راا ارتااطی و ترانثتلی جرای دسلرسی جا اشاورهای حاشاي
درتای سياا و اروپا ،جاشد.
قف ا – گرج لاب ،راا سنلی اتراب ج اروپا است .اتپ م ير ،تاواب ارتاااطی اتاراب را
افثاتح می دهد و اتکا صر

ج تراي ج عنواب پنمرا ای ج اروپا را ا انحصار خاارج

می سا د( .رضاتی )2789 :277 ،هم نيپ اگر خا اتراب جرای م ير خط لول انارژی
منط مورد اسلفادا قرار می گرفت ،می توان ت دردمد مناساای را جارای اشاور اتمااد
نماتد .در عيپ حاا هار سا اشاور منط ا جا وتاشا جمهاوری د رجاتمااب اا دارای
دردمدهای نفت و گا می جاشد ،می توانند جا ار خوجی جرای صادرات اتراب جاشند.
ا لحاا سياسی ،اگر اتراب جلواند ن ح تعييپ انندا ای در اتپ اشورها داشل جاشاد،
امکاب مناسای جدسات مای دورد تاا جاتگااا جايپ الم ای خاود را ارت اا جخشايدا و
تيشهاتی را ا جرای منثوی ساخلپ اتراب صورت می پذترد ،خنثی سا د.
عوام ی ا قاي مر های مشلر جا ارمن لاب و د رجاتماب ،سااح درتاای ما نادراب،
اق يت د ری ،قراجت جغرافياتی جا جنگ قرا جاغ و جحرانهای گرج لاب ،جاع
تا ميحظات امنيلی اتراب در م ات

مای شاود

جا دتگر اشاورها – جا اسالثنای روساي جيشالر جاا
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اشورهای قف ا جنوجی گرا خورد( .هر تک )164 :2731 ،تضعي

و تا ا جيپ رفلپ

مر ها ،گ لرش ت ا يحات شاوروی سااجق در ميااب گروههاای شاا نظاامی ،دخالات
قدرتهای خارجی در ترتياات جدتد امنيلی تا دمو ش نظامی و فروش ت يحات ،همگی
ا عوام نگراب انندا جمهوری اسيمی اتراب در منط می جاشاند .ا دتگار نگرانيهاای
اتراب ،فعاليلهای تراي و پاب تراي م است ا مشکيت قومی و تمثتا ط اای را جارای
اتراب ج همراا دارد.
ا نظر فرهنگی هم وجود عيتق فرهنگی دترتن و قومی مياب م لهای قف ا و اتاراب،
ج يار اهميت دارد .ج لحاا تارتخی ،تمدنی و فرهنگی اتپ جمهورتها قراجت خاصی جاا
تارتخ و تمدب اتراب دارند.
نگاه ايران به همگرايی در قفقاز جنوبی
نگاا اتراب ج همگراتی ا ساخناب دقاای خارا ی و تار اماور خارجا وقات اتاراب
مشخص است(( :هد

سياست خارجی اتراب ت وتت هرن جيشلر همکااری در ساط

منط و تمام مناطق همموار است ....گراتح منط ای ما ااهح تشنج ،اتماد اعلمااد و
ت وتت همکاری است .ارت ا ص  ،امنيت ،توسع اقلصادی و تعام سالم در منط ا ماا
اولوتت سياست خارجی ما را تشکي می دهد) ) )12( ...هم نيپ دقای ملکای نياث در
هفدهميپ هماتح جيپ الم ی دسيای مراثی و قف ا  ،جر همگراتی در اتپ منط و ن ح
اتراب تاايد می نماتد.
دتدگاا جمهوری اسيمی اتراب در راجط جا همگرا ی در قف ا جنوجی مثات اسات و
جر عکس جمهوری اسيمی اتراب ج دالت مخل ا

ا جم ا م اا

رواجط سياسی ،اقلصادی و فرهنگی خود در منط  ،مخاال

امنيلای و توساع

واگراتای در منط ا قف اا

جنوجی می جاشد.
همگراتی در جيپ اشورهای قف ا جنوجی جرای اتراب تک فرصت است تا تهدتد ؟
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جو و جا اات می تواند ارتاااط دهنادا ((شاماا و جناو )) و ((شارق و

غر )) شدا و پ ی جاشد جرای گ لرش ارتااطات هم ااتگاب منط ا جاا تکادتگر و مح ای
جاشد جرای گفلگوی تمدب ها و فرهنگها و اتپ ا طرتق اتماد فضای دوسلی و همکاری جايپ
اشورهای منط و هم اتگاب و تيش جرای تافلپ سا و اار مو ر و مطمئپ جارای گ الرش
امنيت و اات در منط ممکپ می جاشد( ) ).معظمی گودر ی.)1 :2787 ،
اتپ ص

و امنيت و اات در سات همگراتی جدسات خواهاد دماد .تنهاا در شاراتط

اات و دوری ا هياهوی نظامی و سياسی اسات اا اهادا

و مناافع م ای جمهاوری

اسيمی اتراب ج نحو شات ل تاميپ خواهد شد .اسل رار ص

و اات در مر های قف اا

جنوجی ،تاميپ انندا جهلرتپ شراتط جرای امنيت و منافع م ای اتاراب خواهاد جاود .حلای
منا عات محدود در اتپ منط نيث جرای جمهوری اسيمی اتراب ،اتماد خطار مای اناد.
اتراب نمی تواند در صحنة داخ ی خود ن ات ج تنشهای نشادی و مذهای در اشاورهای
تا ا تاسيس ،جی تفاوت جاشد .م ی گراتی ،پافشاری اق يلها جر اسل يا و خودمخلاری ،و
جداتی ط ای می تواند تهدتدی جرای اتراب مح و

شود.

جا توج ج مطالب فوق الذار می تواب ج اتپ نليم رسايد اا همگراتای در منط ا
قف ا جنوجی می تواند فرصلهای تادی در اخليار جمهوری اسيمی اتراب قارار دهاد .و
جر عکس واگراتی در اتپ منط می تواند تهدتدهای تاادی مانناد حضاور اشاورهای
جيگان در مر های شمالی و جی ااتی و نا امنی در اتپ مر ها را ج همراا داشل جاشد .جا
هميپ لحاا است ا اتراب جا تيشهای خود هم وب ميانمگيری ،سعی دارد تا منا عاات
منط را ااهح دهد .اسلفادا ا اتپ فرصالها ج الگی جا توانااتی و تيشاهای صاحي
جمهوری اسيمی اتراب در منط دارد .حاا اگر همگراتی در اتپ منط جوجاود دتاد و
اتراب نلواند رفلار درسلی در پيح گيرد ،اتپ فرصلها می تواناد تاادت جا تهدتاد شاود.
جمهوری اسيمی اتراب جا جمهوری ارمن لاب ،رواجط ج يار ح ان ای را جرقارار نماودا
است .ولی جا توج ج هم مر جودب و مشلراات ج يار تاد جا جمهوری د رجاتمااب ،تاا
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ج حاا نلوان ل است ،رواجطی در خور موقعيت خود اتماد نماتد .ولی جا همگراتای در
اتپ منط و ااهح ح اسيلهای جمهوری د رجاتماب ،اتراب امکاب جيشلری جارای جهااود
رواجط خود جا اتپ جمهوری خواهد داشات .ضامنا امکااب گ الرش جيشالر رواجاط جاا
گرج لاب ا طرتق اتپ دو جمهوری فراهم می شود .در ممموع همگراتی در اتپ منط
مين را جرای توسع رواجط اتراب در مين های اقلصاادی ،امنيلای ،سياسای و فرهنگای،
افثاتح خواهد داد.
موانع توسعه روابط ايران با کشورهای قفقاز جنوبی
جمهوری اسيمی اتراب جا موانعی در مين توسع رواجط جا اشورهای حاو ا قف اا
جنوجی روجرو است .عمق اسلراتشتک قدرت ،و نثدتکی اتاراب ،اتاپ اشاورها را قادری
محلاط ساخل است .اتپ امر ا دنما ناشی می شود اا تاارتخ نگااراب دوراب شاوروی،
اتراب را اشوری سراو

گر و جرتری ط ب ج وا دادا جودند .جدتپ ترتيب اتپ اشاورها

موافق جا ظهور اتراب ج مثاج هشموب منط ای ني لند.
جاجماتی دولت مرداب در اشورهای قف ا جنوجی همراا جا اودتا و تاا جحرانهاای شادتد
اجلماعی ا دتگر موانع توسع رواجط اتراب جا اتپ اشورها است .اتپ امر جرناما رتاثی ج ناد
مدت سياست خارجی جمهوری اسيمی اتراب را جا دشواری مواج می نماتد.
مشک دتگری اتراب جرای توسع رواجط در اتاپ اشاورها ،مشاکيت اقلصاادی جا
همراا افثاتح ف اد اداری است ا جاع

ارت ای ضرتب مخاطرات اقلصادی شادا و در

نليم واحدهای اقلصادی سرمات گذار رغالی جا حضاور و سارمات گاذاری اايب در
ننيپ وضعيلی ندارند .لذا تيش اتراب تشوتق جخشهای اقلصادی جرای حضور در صحنة
اقلصادی در اتپ اشورها نليم مط وجی ندارد .ا سوی دتگر جحرانهای قومی و جمعيلی
در اشورهای قف ا جنوجی ج وتشا جمهوری د رجاتماب و گرج لاب جاع

جی ااتی اتپ

اشورها شدا و مشکيت تادی ا جم مشاکيت اقلصاادی ،مشاک دوارگااب و ...را
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جدنااا دارد ا اتپ امر هم در توسع رواجط جمهوری اسايمی اتاراب جاا اتاپ اشاورها
مشک سا است.
وقوع ترورها ،گروگانگيری و انفمارهاای ملعادد در اشاورهای قف اا جناوجی اا
توسط جناحها تا قدرتهای مخل

انمام می شود ،مشک دتگری جارای توساع رواجاط

جمهوری اسيمی اتراب جا اتپ اشورها می جاشد.
تکی ا مهملرتپ موانع توسع رواجط جمهوری اسيمی اتراب جا اشورهای قف ا جناوجی،
فشارهای دمرتکا جرای حذ اتراب در منط می جاشد تا جا عااارت دتگار ((سياسات هما
نيث جدوب اتراب)) .دمرتکا در تمام مين های سياسی ،اقلصادی و فرهنگی ،ساعی نماودا تاا
مانع مشارات اتراب در اتپ منط گردد .جرای مثاا می تواب جا حاذ اتاراب ا ان رسايوم
نفت (قرارداد قرب) در جمهوری د رجاتماب و تا اتماد خط لول انرژی در م ير غير ا اتاراب،
اشارا نمود ا همگی توسط فشارهای دمرتکا جودا است.
ا موانع دتگر در توسع رواجط اتراب جا اتپ جمهورتها ،فشار روساي جارای ج اوگيری ا
گ لرش نفو اتراب در اتپ منط مای جاشاد .گرنا روساي  ،اتاراب را در جعضای ا ماوارد،
هم وی خود می جيند .ولی جهرحاا همانطور ا قاي گفل شد ،روسي اتاپ منط ا را حيااط
خ وت خود می داند و اجا ا نخواهد داد ا اتراب جصورت تاک قادرت منط ا ای در اتاپ
ناحي فعاليت نماتد .لذا ا گ لرش نفو اتراب در اتپ منط ج وگيری می نماتد.
تکی دتگر ا مشکيت اتراب در اتپ منط حضور اسرا ي می جاشد ا اتاپ اشاور
نيث مخال

حضور اتراب در منط می جاشد.

ج غير ا م ا

عمومی ا مطرح شد .تک ری ا م ا

و مشکيت توسع رواجاط

اتراب در اتپ منط مخلص جمهوری د رجاتماب می جاشد .ا جم اتپ موارد جحراب قرا
جاغ است .اتپ مناقش تک م ئ م ی و حياتی جارای جمهاوری د رجاتمااب اسات .اتاپ
مناقش در ساا  2441تا  2449در اوج خود جود .جا رسيدب ناردها جا مر هاای اتاراب،
خطر سرا تر شدب دوارگاب د رجاتماب ج اتراب ،و نيث خطر دخالت اشاورهای خاارجی
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(جوتشا تراي ) در اتپ مناقش وجودا داشت و قيود و الثماتی در توسع رواجط اتاراب جاا
هر دو اشور ارمن لاب و د رجاتماب جوجود دمد .ج عيوا ،در ماب تصدی دولات جاها
خ ق د رجاتماب در جااو ( )2441-47م اال هام پيونادی و رواجاط ميااب د رجاتمااب
م ل

و جمعيت د رجاتمانی اتراب ،اات رواجط را مورد تهدتد قرار داد.
م ئ ت يم درتای خثر و تعييپ رژتم ح وقی دب مهملارتپ عنصار تاا ير گاذار در

تعييپ مناساات دو اشور (اتراب و د رجاتماب) است .ا دنما ا م ئ خثر تک م ائ
سر مينی است ،لذا ا لحاا تاميپ منافع م ی و افکار عمومی دو اشور ،خصوصا اتاراب
ا منطاقی ا شماا اشور را در قروب گذشل ا دست دادا است ،ا ح اسيت خاصای
جرخوردار است .در طوا سالهای گذشال و ا جم ا در اجايس سااا گذشال ساراب
اشورهای ساح ی در عشق دجاد ( 7-9اردتاهشت) دتدگاههای دو اشور در اتپ ماورد
اامي در جهت مخال

تکدتگر حرات اردا و و لذا تکی ا منافع اص ی تانح اتاپ دو

اشور هم ناب جاقی است .طاق دتدگاا اتاراب رژتام ح اوقی خاثر جاتاد جاا توجا جا
قراردادهای  2412و  2494و جر اساس  14درصد سهم مشاع اتراب تعييپ شود و اگار
اشورهای ساح ی اصرار جر ت يم درتا داشل جاشند ،حداق سهم اتراب 14 ،درصاد در
سط مناجع دجی و هم نيپ ج لر درتا خواهد جاود .در م اجا دتادگاا د رجاتمااب ااامي
ملفاوت است .ا دتدگاا اتپ اشور ،سط د

خثر می تواند جا صاورت مشااع ماورد

جهرا جرداری مشلر اشورهای ساح ی قرار گيرد ،اما ج لر درتا جاتاد جار اسااس طاوا
خطوط ساح ی اشورها ت يم شود.
ا دتگر مشکيت جيپ جمهوری اسيمی اتراب و جمهوری د رجاتماب ،سياست نفلای
د رجاتماب می جاشد .اتپ سياست ا تحت فشار دمرتکا ،جر ضاد مناافع م ای اتاراب مای
جاشد جاع

خدش دار شدب رواجط دو اشور گردتدا است.

واهم رهاراب جمهوری د رجاتماب ا اسيمی سياسی هم مشک دتگری جار سار راا
رواجط جيپ دو اشور می جاشد .رهاراب ،روشنفکراب و نخاگااب م ای گارا در جمهاوری
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د رجاتماب ج سمت حکومت غير ماذهای گاراتح دارناد .در حاليکا نظاام جمهاوری
اسيمی اتراب تک نظام مذهای است وج دلي اشلرا

دتنی جمهوری د رجاتماب جااتراب،

خطر توسع اسيم سياسی جرای اتپ اشور قاج توج است.

نتیجه گیری
 -8جر اساس تئوری اانلوری و اشليگ  ،همگراتی جمهوری د رجاتماب جاا ارمن الاب
حداق در دتندا نثدتک ج يار دشوار جنظر می رسد ولی مين های همگراتی جمهاوری
د رجاتماب جا گرج لاب مناسب جودا و امکاب همگراتی اتپ دو اشور وجود دارد.
 -1جحراب قرا جاغ ،تکی ا مو رترتپ عوام در رواجط اشورهای منط قف ا جنوجی
جودا و جدوب ح م المت دميث دب انلظاار همگراتای در منط ا قف اا جناوجی ،جيهاودا
خواهد جود .اتپ جحراب تمام ملغيرهای ار شادا در پاشوهح را ملاا ر سااخل و جاعا
واگراتی در اتپ منط گردتدا است .جاا حا م االمت دمياث جحاراب قارا جااغ ،امکااب
همگراتی جمهوری د رجاتماب جا ارمن لاب ،ج يار جيشلر خواهد جود.
 -7همگراتی در قف ا جنوجی جاع

ص

و امنيت و اات در منط خواهاد شاد اا

اتپ امر می تواند فرصلهای تادی را در اخلياار جمهاوری اسايمی اتاراب قارار دهاد .در
حاليک واگراتی در اتپ منط جاع

جی ااتی و نا امنی در مر های شامالی اتاراب شادا و

ج ضرر اتراب خواهد جود .همگراتی در قف ا جنوجی ،مين را جرای توسع رواجط اتاراب جاا
اتپ منط در امور اقلصادی ،امنيلی ،سياسی و فرهنگی افثاتح خواهد داد .لاذا همگراتای
در اتپ منط جرای جمهوری اسيمی اتراب جيشلر تک فرصت است تا تک تهدتد.
 -9دتدگاا جمهوری اسيمی اتراب جا توج ج مطالب اار شادا ،قاانوب اساسای و
سياست خارجی جمهوری اسيمی اتراب ،ن ات ج همگراتای در قف اا جناوجی ،مثاات
جودا و جرعکس جمهوری اسيمی اتراب مخال

واگراتی در اتپ منط می جاشد.

نند پيشنهاد جرای جمهوری اسيمی اتراب:
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 -2ميانميگری در ح مناقشات قف ا جنوجی ا می تواند جاع

اتماد همگراتی در

منط گردد.
 -1عدم فعاليت فرهنگی و مذهای تحرتک دميث در جمهورتهای قف ا جنوجی ،جوتشا
در جمهوری د رجاتماب.
 -7جا توج ج اعلماد سا ی مياب جمهوری اسيمی اتراب و اشورهای قف ا جناوجی
ج عنواب م دم ای ضروری جرای گ لرش و ت وتت همکارتيهای فيماجيپ.
 -9همکاری سياسی و امنيلی جا روسي در جهات محادود نماودب نفاو دمرتکاا در
منط  ،جدوب اتماد ح اسيت و جهت گيری منفی جمهوری د رجاتماب و گرج لاب.
 -1اتراب جاتد تيش اند تا ج همراا تراي و روسي جحرانهای منط ا جاوتشا جحاراب
قرا جاغ را ا مياب جردارد .تراي تکی ا اشورهای مهم منط می جاشد و جا گرج الاب و
جوتشا جمهوری د رجاتماب رواجط نثدتکی دارد.
 -6مشارات فعاا در طرحها و ترتياات امنيلی منط جا تاايد جر اشورهای قف ا .
 -3توافق جرای تعييپ رژتم ح وقی درتای ما ندراب جا دوللهاای سااح ی اتاپ درتاا
جوتشا جمهوری د رجاتماب.
 -8تعميق و گ لرش هرن جيشلر رواجط اقلصاادی اتاراب جاا اشاورهای منط ا  ،ا
طرتق اتماد ساخلارهای اقلصادی و ارتااطی ج نحوی ا اشورهای منط ا را ا لحااا
اقلصادی ج خود مرتاط نماتد.
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