الگوی شناخت بحرانهای ژئوپلیتیکی
(با تأکید بر بحران قرهباغ)

علی ولیقلیزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه

سرشناسه :ولیقلیزاده ،علی- 9301 ،
عنوان و نام پدیدآور :الگوي شناخت بحرانهاي ژئوپلتيكی :با تأکيد بر بحران قرهباغ  /نویسنده علی ولیقلیزاده.
مشخصات نشر :تهران :پژوهشكدة مطالعات راهبردي.931۴ ،

مشخصات ظاهري۴9۸ :ص.
فروست :علوم سياسی؛  .907جغرافياي سياسی؛ .3
شابك978-600-5282-81-8 :
وضعيت فهرستنویسی :فيپاي مختصر.

یادداشت :فهرستنویسی کامل این اثر در نشانی : http://opac.nlai.irقابل دسترسی است
شناسه افزودهResearch Institute of Strategic Studies :
شناسه افزوده :پژوهشكده مطالعات راهبردي.

شماره کتابشناسی ملی3۸1۸007 :

الگوی شناخت بحرانهای ژئوپلتیکی :با تأکید بر بحران قرهباغ

نویسنده :علی ولیقلیزاده
ناشر :پژوهشكدة مطالعات راهبردي
چاپ و صحافی :مجاب
نوبت چاپ :اول 931۴
تيراژ9011 :
قيمت 011،111 :ریال
شابك17۸-011-00۸0-۸9-۸ :
تهران خيابان کریمخان زند ،خيابان آبان جنوبی ،خيابان رودسر شرقی،
شماره  - 7صندوق پستی9۴900-09۸1 :
دورنگار۸۸ ۸1 00 09 :
تلفن۸۸ 19 0۸ 31 :
روابط عمومی۸۸ ۸1 0۴ 77 :
تلفكس انتشارات۸۸ ۸1 0۴ 70 :
کليه حقوق براي پژوهشكده مطالعات راهبردي محفوظ است.

فهرست مطالب
پيشگفتار99 ............................................................................................................
مقدمة مؤلف 93 ........................................................................................................

بخش اول :مفهوم شناسی بحران ژئوپلیتیکی
فصل اول :تعاریف و مفاهیم 12 .............................................................................
بحران چيست؟ 09 ...............................................................................................
شناخت انواع بحران 03 ..........................................................................................
ریشهیابی بحرانهاي بينالمللی 07 ............................................................................
پيامدهاي بحرانهاي بينالمللی 01 ............................................................................
روند تكامل بحرانهاي بينالمللی 39 ..........................................................................
ماهيت سيستمی و شيوع جغرافيایی بحران 30 ..............................................................
منطقة بحرانی چگونه شكل میگيرد؟ 33 .....................................................................
بحران ژئوپليتيكی چيست؟ 30 .................................................................................
برخی از تئوريهاي مرتبط با بحرانهاي ژئوپليتيكی 30 ....................................................
مدل هايپوتيتكاي هاگت ۴1 ...................................................................................
نوارهاي شكننده کوهن ۴0 ......................................................................................
بالكان اوراسيایی برژینسكی ۴0 .................................................................................
جنگ تمدنهاي هانتينگتن ۴1 .................................................................................
سيستم سياسی  -فضایی بحران ژئوپليتيكی ۴1 ..............................................................

6

الگوی شناخت بحرانهای ژئوپلیتیکی

فصل دوم :مبانی جغرافیایی بحرانهای ژئوپلیتیکی ۱2 ................................................
ادعاها و اختالفات سرزمينی 00 ................................................................................
ناهمگونیهاي جمعيتی 000 ....................................................................................
نيروهاي واگرا و مناقشات قومی 07 ............................................................................
نيروهاي واگرا و مناقشات مذهبی 01 ..........................................................................
اختالف بر سر منابع استراتژیكی و پتانسيلهاي اقتصادي 00 ..............................................
فصل سوم :عوامل دخیل در بحرانهای ژئوپلیتیکی 6۶ ...............................................
نظم ژئوپليتيكی حاکم بر فضاي جهانی 07 ...................................................................
دورههاي گذار ژئوپليتيكی 0۸ ...................................................................................
واقعيتهاي سياسی  -جغرافيایی (ژئوپليتيكی) 71 ..........................................................
مبانی هویتی یا اختصاصات ژئوپليتيكی حوزه درگير در بحران 79 ........................................
موقعيت جغرافيایی 70 ...........................................................................................
موقعيت ژئوپليتيكی 73 ..........................................................................................
موقعيت استراتژیكی 7۴ ..........................................................................................
جایگاه حوزه بحرانی در نظام ژئوپليتيك جهانی 7۴ ..........................................................
فقدان توازن ژئوپليتيكی در حوزه بحرانی 70 .................................................................
ساختار روابط ژئوپليتيكی 77 ...................................................................................
همكاري یا رقابت در حوزه درگير در بحران 71 ..............................................................
اختالف منافع بازیگران ۸9 ......................................................................................
ميراث تاریخی یا ذهنيت تاریخی بازیگران ۸0 ................................................................
فصل چهارم :بازیگران بحران ژئوپلیتیکی ۵۱ ...........................................................
انواع بازیگران۸0 ..................................................................................................
عوامل تأثيرگذار بر رفتار بازیگران در بحران ژئوپليتيكی ۸7 ................................................
رویكرد راهبردي بازیگران ۸7 ...................................................................................
کدهاي ژئوپليتيكی سياست خارجی بازیگران ۸1 ............................................................
تعلقات ژئوپليتيكی بازیگران 11 ................................................................................

فهرست مطالب

۶

نگرانیهاي ژئوپليتيكی بازیگران 19 ............................................................................
منافع ملی بازیگران 10 ..........................................................................................
عوامل تفوق بازیگران داخلی در بحران ژئوپليتيكی 13 ......................................................
گریز از انزواي ژئوپليتيكی 13 ...................................................................................
حداقل وابستگی ژئوپليتيكی 10 ................................................................................
وزن ژئوپليتيكی باال 10 ..........................................................................................
گرایش ایدئولوژیكی در بستري ژئوپليتيكی 10 ...............................................................
ثبات داخلی و سياست ملی نظاممند 17 ......................................................................
سياست خارجی و دیپلماسی کامالً پویا 1۸ ...................................................................
حمایت و پشتيبانی خارجی 911 ...............................................................................
مشروعيت ملی دولت درگير در بحران 919 ...................................................................
توان اقتصادي و دورنماي پيشرفت اقتصادي  -اجتماعی 910 ..............................................
برخورداري از توان نظامی برتر 913 ............................................................................
فصل پنجم :روند مدیریت بحران ژئوپلیتیکی 20۱ .....................................................
ميانجیگري 910 .................................................................................................
طبيعت و ماهيت ميانجیگري 917 ............................................................................
انگيزه ميانجی براي حل بحران 91۸ ...........................................................................
ميانجیگري موفق 991 ..........................................................................................
پيامدهاي بحرانهاي ژئوپليتيكی 990 .........................................................................
جمعبندي (شناخت بحران ژئوپليتيكی) 990 .................................................................
مبانی جغرافيایی بحرانهاي ژئوپليتيكی 991 ................................................................
عوامل دخيل در بحران ژئوپليتيكی 900 ......................................................................
بازیگران بحران ژئوپليتيكی939 ................................................................................
عوامل تأثيرگذار بر رفتار بازیگران در بحران ژئوپليتيكی 930 ..............................................
عوامل تفوق بازیگران داخلی در بحران ژئوپليتيكی 930 ....................................................
مدیریت بحران ژئوپليتيكی 9۴0 ................................................................................

۵

الگوی شناخت بحرانهای ژئوپلیتیکی
پيامدهاي بحران ژئوپليتيكی 9۴7 ..............................................................................

بخش دوم :شناخت بحران ژئوپلیتیکی قرهباغ
فصل اول :مقدمهای بر شناخت بحران ژئوپلیتیکی قرهباغ 2۱2 .......................................
نگاهی مختصر به وضعيت قرهباغ 909 .........................................................................
بحران ژئوپليتيكی قرهباغ 900 ..................................................................................
روند شكلگيري بحران قرهباغ 907 ............................................................................
تحوالت بحران قرهباغ پيش از فروپاشی اتحاد شوروي907 .................................................
تحوالت قرهباغ پس از فروپاشی اتحاد شوروي (سالهاي اوج بحران) 901 ...............................
وضعيت کنونی بحران قرهباغ 9۸9 ..............................................................................
فصل دوم :بنیانهای جغرافیایی بحران ژئوپلیتیکی قرهباغ 2۵۱.....................................
اختالفات سرزمينی بين آذربایجانیها و ارمنیها 9۸0 .......................................................
جابهجایی جمعيتی در قرهباغ (ورود ارمنیها – خروج آذربایجانیها) 910 ...............................
اختالفات قومی  -دینی بين آذربایجانیها و ارمنیها 91۴ ..................................................
پتانسيلهاي استراتژیكی و اهميت اقتصادي قرهباغ براي طرفين 917 ....................................
فصل سوم :عوامل دخیل در بحران ژئوپلیتیکی قرهباغ 2۱۱ ..........................................
فروپاشی نظام ژئوپليتيكی دو قطبی 911 .....................................................................
انتقال از نظام ژئوپليتيكی دو قطبی 019 ......................................................................
واقعيتهاي سياسی  -جغرافيایی قفقاز جنوبی 010 .........................................................
اختصاصات ژئوپليتيكی حوزه جغرافيایی بحران قرهباغ 017 ................................................
جایگاه حوزه بحرانی قرهباغ در نظام ژئوپليتيك جهانی 011 ................................................
فقدان توازن ژئوپليتيكی در قفقاز جنوبی 090 ...............................................................
ساختار روابط ژئوپليتيكی در بين بازیگران بحران قرهباغ 09۴ .............................................
رقابت در حوزه بحران قرهباغ 097 ..............................................................................
اختالف منافع بازیگران 009 ....................................................................................
ميراث یا ذهنيت تاریخی طرفين درگير در بحران قرهباغ 000 .............................................

فهرست مطالب

۱

فصل چهارم :بازیگران بحران ژئوپلیتیکی قرهباغ 11۶ ................................................
انواع بازیگران007 ................................................................................................
عوامل تأثيرگذار بر رفتار بازیگران در بحران قرهباغ 0۴0 ....................................................
رویكرد راهبردي بازیگران 0۴0 .................................................................................
کدهاي ژئوپليتيكی سياست خارجی بازیگران 001 ..........................................................
تعلقات ژئوپليتيكی بازیگران 00۴ ..............................................................................
نگرانیهاي ژئوپليتيكی بازیگران 00۸ ..........................................................................
عوامل قدرت بازیگران داخلی در بحران قرهباغ 000 .........................................................
گریز از انزواي ژئوپليتيكی 000 .................................................................................
حداقل وابستگی ژئوپليتيكی 00۸ ..............................................................................
وزن ژئوپليتيكی باال 079 ........................................................................................
گرایش ایدئولوژیك در بستر گرایش ژئوپليتيكی 070 .......................................................
ثبات داخلی و سياست ملی نظاممند 070 ....................................................................
سياست خارجی و دیپلماسی کامالً پویا 071 .................................................................
حمایت و پشتيبانی خارجی 0۸0 ...............................................................................
مشروعيت ملی دولت درگير در بحران 0۸۸ ...................................................................
توان اقتصادي و دورنماي پيشرفت اقتصادي  -اجتماعی 019 ..............................................
برخورداري از توان نظامی برتر 013 ............................................................................
فصل پنجم :روند مدیریت بحران ژئوپلیتیکی قرهباغ 1۱۶ ............................................
ميانجیگري در قرهباغ 017 .....................................................................................
طبيعت و ماهيت ميانجیگري در قرهباغ 310 ................................................................
انگيزه ميانجیگري در حل بحران قرهباغ 31۸ ................................................................
ماحصل ميانجیگري در قرهباغ 399 ...........................................................................
پيامدهاي بحران ژئوپليتيكی قرهباغ 39۴ ......................................................................

20

الگوی شناخت بحرانهای ژئوپلیتیکی

بخش سوم :جمعبندی و سخن پایانی
روند ایجاد بحران ژئوپليتيكی قرهباغ 303 ..........................................................................
مبانی جغرافيایی بحران ژئوپليتيكی قرهباغ30۴ ...................................................................
عوامل دخيل در بحران ژئوپليتيكی قرهباغ 300 ...................................................................
بازیگران بحران ژئوپليتيكی قرهباغ331 .............................................................................
عوامل تأثيرگذار بر رفتار بازیگران در بحران ژئوپليتيكی قرهباغ 3۴0 ...........................................
عوامل توفيق بازیگران داخلی در بحران ژئوپليتيكی قرهباغ 300 ................................................
روند مدیریت بحران ژئوپليتيكی قرهباغ 373 .......................................................................
پيامدهاي بحران ژئوپليتيكی قرهباغ 371 ...........................................................................
نتيجهگيري 3۸0 .......................................................................................................
مأخذشناسی 310 ...................................................................................................

پیشگفتار
به لحاظ دانش راهبردي ،یكی از روشهاي پيشگگيري از وقگوع بحگرانهگا بگه ویگژه در محگيط
بينالمللی ،داشتن معرفت نظري از طبيعت و ماهيت بحران اسگت .یعنگی بگه هگر ميگزان ابعگاد
مختلف بحرانها بيشتر و دقيقتر مورد مطالعه و تجزیه و تحليل قرار گيرد و هویت وجودي آنها
عميقتر ریشهیابی شود ،شناخت بهتر و کاملتري حاصگل خواهگد شگد .از همگين رو ،امگروزه در
ادبيات علمی جهان کارهاي تحقيقاتی زیادي درباره بحرانها ،به ویگژه بحگرانهگاي بگينالمللگی
صورت گرفته است .با این وجود ،مروري بر تحقيقات پيشين کامالً گویاي خگ علمگی و ضگعف
تئوریك در زمينه بحرانهاي ژئوپليتيكی در ادبيات مربوط به بحرانهاي بگينالمللگی اسگت .بگه
گونهاي که مؤلف در هيچ یك از تحقيقات پيشين  -غير از کتگاب اصگول و مفگاهيم ژئوپليتيگك
(محمدرضا حگاف نيگا )93۸0 ،بگه صگورت محگدود  -شگاهد وجگود گگذارههگاي نظگري دربگاره
بحرانهاي ژئوپليتيكی نبوده؛ با این حال ،این به معنی آن نيست که در حوزه شناخت معرفتگی
بحرانهاي ژئوپليتيكی هيچ ادبيات نظري خلق نشده است .به عبارتی ،عمدهترین شكاف موجود
در زمينه ادبيات معرفتی بحرانهاي ژئوپليتيكی یا بحرانهاي سياسی نگرش تك بعدي از سوي
متخصصين دانش روابط بينالملل ،علوم سياسی ،تاریخ سياسی و حتی سایر علوم مطالعگاتی در
حوزه مسائل سياسی به موضوع مورد بحث اسگت کگه ایگن نگوع نگگرش هگيچ تفگاوت معرفتگی
مشخصی در تبيين و شناخت بحرانهاي بينالمللی بگا علگت وجگودي یگا زمينگه جغرافيگایی و
سياسی قائل نمیشود .بنابراین ،بهرغم این که در زمينه شناخت منازعگات سگرزمينی ،قگومی -
نژادي و دینی که عمدهترین عوامل مؤثر در ایجاد بحرانهاي ژئگوپليتيكی محسگوب مگیشگوند،
ادبيات علمی پرباري وجود دارد ،موضوعی که از آن تحت عنوان بحران ژئوپليتيكی یاد میشگود
هنوز در ادبيات علمی دانش روابط بينالملل یا ژئوپليتيك کامالً بگه صگورت گگذارههگاي علمگی
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مشخص موجود نيست .براي مثال ،اگگر چگه بگا یگك جسگتجوي عميگق علمگی در پایگگاههگاي
اطالعاتی میتوان درباره شناخت بحران قرهباغ بگه عنگوان یكگی از مشگخصتگرین بحگرانهگاي
ژئوپليتيكی ،تحقيقات فراوانی از سوي افراد مختلف از حوزههاي علمی متفاوت بگه دسگت آورد،
اما نگرش موجود مشخص نمیکند که این بحگران بگينالمللگی یگك بحگران سياسگی اسگت یگا
ژئوپليتيكی؟ غير از این ،در اکثر کارهاي علمگی غالبگاً نگگرش حقگوقی ،سياسگی و تگاریخی بگه
موضوع غلبه دارد .به عبارتی ،بهرغم این که علت بحران (اختالفات سرزمينی ،قگومی  -نگژادي و
دینی) به خوبی مورد بررسی قرار گرفته ،اما نگرشی که علت بحران (اختالف پيرامون ارزشهاي
جغرافيایی – ملی) را در چارچوب مفاهيم و اصول ژئوپليتيكی مورد بررسی و تبيين قگرار دهگد
وجود ندارد.
از اینرو ،براي مؤلف این اثر علمی ضرورتی احساس شد تا در راستاي شناخت ژئگوپليتيكی،
به تبيين و استخراج الگوي شفافی از بحرانهاي ژئوپليتيكی بپردازد تا شگاید نتيجگه ایگن اثگر و
بالطبع زمينهاي که براي کارهاي علمی بعدي فراهم خواهد کرد ،بتوانگد خگ موجگود در حگوزة
ادبيات بحرانهاي بينالمللی را مرتفع نماید .بنابراین ،در صورتی که این اثر بتواند الگوي شفافی
از شناخت ماهيگت بحگرانهگاي ژئگوپليتيكی ارائگه دهگد ،احتمگاالً دریچگه تگازهاي در شگناخت
بحرانهاي بينالمللی خواهد گشود و انتظار میرود که الگوي ارائه شده بتواند به عنگوان الگگوي
راهبردي در مدیریت مسائل بينالمللی مورد استفاده قرار گيرد.
از طرف دیگر ،با توجه به تبعات مختلف ژئوپليتيكی ،سياسی ،اقتصادي ،اجتمگاعی ،امنيتگی
و ...بحرانهاي ژئوپليتيكی ،ازجمله بحران قرهباغ که ایران تنها بگازیگر آن اسگت کگه بگا فضگاي
بحران تماس مستقيم جغرافيایی  -فرهنگی دارد ،ضروري است تالش وافري در جهت شگناخت
طبيعت این نوع بحرانها به کار گرفته شود.
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تاریخ مطالعات علمی درباره بحرانهاي بينالمللی زیاد طوالنی نمیباشد .نخستين بار از اواسگط
قرن بيستم ،برخی محافل علمگی  -آکادميگك و سياسگی  -دیپلماتيگك در آمریكگا و انگلسگتان
درصدد تحقيق درباره بحرانهاي بينالمللی برآمدند تا با بررسی آنها ،به شگناخت دقيگقتگري از
عوامل و عناصر متشكل در بروز بحرانها و ارائه الگوهاي شفافی در زمينه پگيشبينگی و کنتگرل
پيامدهاي ناشی از آنها نائل آیند .شناخت بحرانهاي بينالمللی و بررسی شگيوههگاي مگدیریتی
آنها در نظام پيچيده جهانی از جهات گوناگون حائز اهميت است .چرا کگه شگناخت ریشگههگا و
علل بروز و ظهور بحرانها ،انواع بحرانهاي بينالمللی ،و پيامدهاي متفاوت آنها ضمن آن که در
زمينه جهتدهی و مدیریت صحيح سياست خارجی دولگتهگا ،شگناخت جگامعتگري از محگيط
بينالملل فراهم میسازد ،میتواند در جلگوگيري و بگه حگداقل رسگاندن آثگار منفگی بحگرانهگا
یاريدهنده دولتها و بازیگران درگير در بحران باشد.
در واقع ،به لحاظ دانش راهبردي یكی از روشهاي پيشگيري از وقوع بحرانها بگه ویگژه در
محيط بينالمللی ،داشتن معرفت و دانش نظري درباره طبيعت و ماهيگت بحگران اسگت .یعنگی
هم چنان که در پيشگفتار نيز به آن اشاره شد ،به هر ميگزان ابعگاد مختلگف بحگرانهگا بيشگتر و
دقيقتر مورد مطالعه و تجزیه و تحليل قرار گيرد و هویت وجودي آنها عميقتر ریشهیابی شگود،
شناخت بهتر و کاملتري از بحران حاصل خواهد شد .در همين ارتباط ،از جمله بحرانهایی که
میتوان به لحاظ ماهيت ،دالیل بروز ،بازیگران درگير ،الگوي رفتاري بازیگران ،پيامگدها و غيگره
در بين بحرانهاي بينالمللی و منطقهاي شخصيت ویگژهاي بگراي آنهگا قائگل بگود ،بحگرانهگاي
ژئوپليتيكی هستند که در متون مربوط به بحرانهاي بينالمللی وجگه تمگایز مشگخص معرفتگی
بين این دسته از بحرانها با بحرانهاي سياسی که رایجترین نوع بحرانهاي بينالمللی هسگتند
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دیده نمیشود .بحگرانهگاي ژئگوپليتيكی بحگرانهگایی هسگتند کگه غالبگاً از منشگأ جغرافيگایی
برخوردارند و این موضوع مهمترین مشخصه بحرانهاي ژئوپليتيكی است.
به عبارتی ،تجارب مختلف بحرانهاي بينالمللی نشان دهنده این اسگت کگه برخگی از ایگن
بحرانها ،اساساً از ماهيت ژئوپليتيكی برخوردار هستند که از مهم ترین آنها میتوان به اختالفات
سرزمينی ،مناقشات قومی  -نژادي و اختالفات و رقابتهاي دینی در دهههاي اخير بگه ویگژه در
بالكان (مناقشات خونين بالكان در پی تجزیه یوگسالوي) ،مناقشات خونين خاورميانه (فلسطين
 اسرائيل) در چند دهه قبل ،اختالفات عميگق هنگد و پاکسگتان در جگامو و کشگمير ،مبگارزاتاستقاللطلبی در مناطق مختلف جهان از جمله چچن ،اوستياي جنوبی ،قرهبگاغ و غيگره اشگاره
کرد .در این بين ،بحران قرهباغ از شاخصترین بحرانهاي ژئگوپليتيكی اسگت کگه بگا توجگه بگه
طبيعت خاص بحران ،ماهيت کامالً بينالمللگی بگه خگود گرفتگه اسگت .کارشناسگان ایگدههگاي
مختلفی درباره علل این بحران بيان میکنند .به اعتقاد برخی ،بحران قگرهبگاغ نتيجگه ادعاهگاي
سرزمينی متقابل ارمنیها و آذربایجانیها در قرهباغ است .متقابالً برخی آن را ماحصل اختالفات
قومی  -دینی بگين دو ملگت ارمنگی و آذربایجگانی مگیداننگد .برخگی دیگگر علگل بحگران را در
رقابتهاي سياسی و ژئوپليتيكی قدرتها در قفقاز جنوبی جستجو میکنند.
در هر صورت ،بحران قرهباغ در زمره مناقشاتی است که بگا حگوادث تگاریخی در هگم تنيگده
شده است .موضوع قرهباغ عالوه بر اذهان سياستمداران دو کشگور در حافظگه تگاریخی مگردم دو
کشور نقش بسته و گمان نمیرود به آسانی از اذهان پاک شود .کتب و اسگناد منتشگره در ایگن
زمينه مملو از کشتار ،خونریزي و عقدهگشاییهاي قومی و مذهبی است .یعنی ،دشمنی بگين دو
ملت منحصر به مسائل سياسی و سرزمينی نيست؛ بلكه جنبههاي قومی و مذهبی نيز بگه خگود
گرفته است (واحدي .)090 -7 :93۸0 ،به گونهاي که اکنون بعد از دو دهگه هنگوز ایگن بحگران
حل و فصل نشده و روند کنونی آینده بحران را در هالهاي از ابهام نشان میدهد .در حال حاضر،
به جرأت میتگوان گفگت بحگران قگرهبگاغ دیگگر منازعگهاي بگين ارمنگیهگاي سگاکن منطقگه و
آذریایجانیهاي محلی نيست .بحران قرهباغ به خاطگر ماهيت بازیگگران موجود در آن و به لحاظ
نوع مسائلی که بگه وجگود آورده و خواهگد آورد ،بحرانگی اسگت کگه هگر روز ابعگاد منطقگهاي و
بينالمللی آن زیادتر شده و این امر به نوبه خود حل بحران را پيچيده و سختتگر مگیکنگد .در
این زمينه ،نظریهپردازان مدیریت بحران بر این اعتقادند که بسياري از مناقشات خشونتآميز را
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نمیتوان به طور کامل و براي هميشه حل و فصل کرد؛ چرا که آنها نتيجه اختالفات ارزشهگا و
منافع جمعی جوامع هستند و همواره بازتوليد شده و دائماً وجود دارند .بگه ویگژه ایگن کگه ایگن
اختالفات منجر به تأسيس نهادهاي اجتماعی و توزیع قدرت از یك سو و از سگوي دیگگر باعگث
ایجاد حافظه تاریخی و اشتراکات و عالیق پایدار میشوند .بنابراین ،حل قطعی چنين مناقشگاتی
غيرواقعبينانه تلقی میشود .در چنين شرایطی بهتگرین کگار ممكگن ،مگدیریت بحگران و گگاهی
رسيدن به یك سازش تاریخی است که در چنين موقعيتی احتماالً خشگونت تعگدیل و سياسگت
معمول از سر گرفته شود ( .)Miall, 2003: 3با توجه به این اصل ،اگرچه درباره بحران قرهبگاغ،
از زمان شروع رویدادهاي قرهباغ در سال  91۸۸تاکنون طرفهاي ذینفع (به صورت رسگمی) در
بحران ،سازمانهاي بينالمللی ،دولتهاي خگارجی و افگراد مسگتقل ،و بسگياري از تشگكلهگاي
اجتماعی و سياسی ،پيشنهادها و راه کارهاي مختلفی براي حل بحران ارائه دادهاند ،اما بگا توجگه
به ماهيت پيچيده بحران هيچ یك با نتيجه دلخواه همراه نبوده و بهرغم اعالم آتشبس در سگال
 ،911۴کماکان روند بحران از وضعيت شكننده برخوردار است.
با توجه به آنچه که ذکر شد ،براي شناخت راهبردي نسبت به بحرانهاي ژئگوپليتيكی ،ایگن
اثر علمی در پی شناخت ماهيت بحرانهاي ژئوپليتيكی اسگت .بگه عبگارتی ،شگناخت فلسگفی از
هویت یگا طبيعگت نگوع خگاص بحگرانهگاي ژئگوپليتيكی کگه ایگن امگر در دو بخگش متفگاوت:
«مفهومشناسی بحران ژئوپليتيكی»« ،شناخت بحران ژئوپليتيكی قرهباغ» به انجام رسگيده و در
نهایت خالصه بحث در بخش سوم با عنوان «سخن پایانی» به صورت مفصل و نظاممند همراه با
ارائه مدلهاي تحليلی ارائه شده است.
در این اثر علمی ،هدف از شناخت و طبيعت بحرانهاي ژئوپليتيكی ،چيستی بحران و فعگل
و انفعاالت درونی بحران است .در همين ارتباط ،مهم ترین متغير معرف چيسگتی بحگران زمينگه
بحران است که مشتمل بر ارزشهاي مختلف جغرافيایی ازجمله جغرافيایی  -سياسی (سرزمين،
تماميت ارضی ،مرزها و  ،)...جغرافيایی  -فرهنگی (مليت ،قوميت ،هویت ،شریعت ،فرهنگگ و )...
و جغرافيایی  -اقتصادي (منابع انرژي ،منابع آب و دیگر ذخگایر اقتصگادي) اسگت کگه در بسگتر
بحران در معرض تهدید مستقيم هستند و تهدید آنها با تهدیگد موجودیگت سياسگی هگر ملتگی
ارتباط مستقيمی دارد .عالوه بر زمينه بحران که در ایجاد بحگران ژئگوپليتيكی نقگش زیربنگایی
دارد ،دومين متغير مطرح در ایجاد بحران ،عوامل دخيل در بحران هستند .شاید چنين برداشت
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شود که عوامل دخيل در بحران با زمينه بحران همپوشگانی کامگل دارنگد؛ امگا ،در واقگع چنگين
نيست .به عبارتی ،اگر چه نقش عوامل دخيل در بحران از نظر کارکردي (نقش مؤثر در ایجاد یا
تشدید بحران) با نقش زمينه بحران شباهتهایی دارد ،اما موضوع مهم این است که این عوامگل
همچون زمينه بحران اوالً درونی نيستند و ثانياً نقش روبنایی دارنگد .بنگابراین ،هگدف از عوامگل
دخيل در بحران شرایط زمانی  -مكانی سيستم درگير در بحگران اسگت کگه بگراي ایگن منظگور
شاخصهاي مختلف نظم ژئوپليتيكی حاکم بر جهان ،دورههاي گذار ژئگوپليتيكی؛ واقعيگتهگاي
سياسی  -جغرافيایی (ژئوپليتيكی) ،مبانی هویتی یا اختصاصات ژئوپليتيكی سيسگتم درگيگر در
بحران ،جایگاه سيستم در نظام ژئوپليتيك جهانی ،ماهيگت تگوازن ژئگوپليتيكی ،سگاختار روابگط
ژئوپليتيكی ،همكاري یا رقابت در سيستم ،اختالف منافع بازیگران و ميراث تگاریخی یگا حافظگه
تاریخی بازیگران مورد مطالعه قرار گرفته است.
هم چنان که قبالً نيز ذکر شد ،عالوه بر چيستی بحران ،موضوع دیگري کگه معگرف ماهيگت
خاص بحرانهاي ژئوپليتيكی است فعل و انفعاالت ویژه درونی بحران است که مثل هگر بحگران
بينالمللی در ماهيت نقشآفرینی بازیگران (داخلی  -خارجی) بحگران و رونگد مگدیریت بحگران
خالصه میشود .براي این منظور ،در راستاي مطالعگه الگگوي رفتگاري بگازیگران ،شگاخصهگاي
مختلفی مثل رویكرد راهبردي ،کدهاي ژئوپليتيكی ،تعلقات ژئوپليتيكی ،نگرانیهاي ژئوپليتيكی
و منافع ملی بازیگران (داخلگی  -خگارجی) و انگزواي ژئگوپليتيكی ،وابسگتگی ژئگوپليتيكی ،وزن
ژئوپليتيكی ،گرایش ایدئولوژیكی ،ثبات داخلی ،دیپلماسی و سياست خارجی ،پشتيبانی خارجی،
مشروعيت ملی ،توان اقتصادي و توان نظامی بازیگران داخلی و براي تبيين روند مدیریت بحران
معيارهاي ماهيت ،انگيزه و ماحصل ميانجیگري مطالعه شده است.
موضوع دیگري که الزم به ذکر است این است که در این اثر علمی ،در بررسگی رویگدادهاي
بحران قرهباغ ،براي رعایت اصل بیطرفی علمی ،تگا حگد امكگان از منگابع هگر دو طگرف درگيگر
(آذربایجان  -ارمنستان) در بحران استفاده شده است.
در خاتمه ضمن اذعان به این که خود را مرهون کسانی میدانگم کگه از آثگار و نوشگتههگاي
ارزشمند و همچنين راهنماییهاي علمی آنها به ویژه دکتگر محمدرضگا حگاف نيگا ،دکتگر زهگرا
احمديپور و دکتر یاشار ذکی در توليد این اثر بهره وافر بردهام ،الزم میدانم از همسگر و دختگر
عزیزم که با صبوري و تحمل خود تگدوین و نگگارش ایگن کتگاب را ممكگن سگاختند و از دکتگر
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محمود یزدانفام و دیگر همكاران محترم و همچنين پژوهشكده مطالعگات راهبگردي کگه بگراي
چاپ و نشر آن اقدام کردند تشكر و قدردانی نمایم.
مسلماً این اثر نيز مثل هر کار دیگري عالوه بر نقاط قوت با نقایص و نقگاط ضگعف متفگاوتی
نيز (هم به لحاظ روش تحقيق و هم ابعاد و شاخصهاي مورد بررسی درباره بحران ژئوپليتيكی)
روبهروست که در این زمينه اميد است پژوهشگران دیگر با نقد و بررسی و تكميل بحث بحگران
ژئوپليتيكی و مطالعه آن بر روي دیگر بحرانهاي ژئوپليتيكی (اختالفگات فلسگطين  -اسگرائيل،
بحران بالكان و  )...بر غناي علمی آن بيافزایند.
علی ولیقلیزاده
(استادیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه)
بهار 29۱1

