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تاریخ دریافت1131/11/42 :
تاریخ پذیرش1132/6/5 :
چکیده
پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق تحوالتی در ساختار نظام بینالملل به وقوع پیوستت و ستاختار دوقی تی جتای
خود را به ساختار تکقی ی به ره ری ایاالت متحده آمریکا داد .در کنار این تحول ساختاری ،رشتد و پیرترفت ملت و
فناوری نیز به تحول و تکثر در بازیگران نظام بینالملل و تنوع در موضوعهای بتینالمللتی منرتر شتد .مرمومته ایتن
تحوالت س ب پیدایش و تکوین سازمانهای بینالمللی و افزایش نقش آنها در مرصه روابط بینالملل شد .از دهته 31
به بعد شاهد رشد و افزایش سازمانهای بینالمللی جهانی و منیقهای در نظام بینالملل هستتی  .افتزایش ستازمانهتای
منیقهای از اهمیت نقش مناطق و همگرایی منیقهای در سالهای اخیر حکایت دارد .یکی از این سازمانهای بینالمللی
منیقهای ،سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه است .ازاینرو ،پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی ،ستازمان
همکاری اقتصادی دریای سیاه را بررسی و ت یین میکند .ماحصل جستار حاضر اشاره دارد که سازمان بتا هتد

حفت

صلح و ث ات در منیقه دریای سیاه و برقراری روابط مسالمتآمیز میان کرورهای مضو ایراد شتد و کرتورهای مضتو
سازمان خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا هستند و این سازمان را بهمنوان یک باشگاه آمتادهستازی بترای مضتویت در
اتحادیه اروپا فرض میکنند.
واژگان کلیدی :تحوالت ساختاری ،منیقه دریای سیاه ،سازمانهای بینالمللی.

 .1دانرروی دکتری روابط بین الملل دانرگاه گیالن mfaraji62@yahoo.com
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مقدمه

از سال .1331م به بعد نظام بینالملل با دو تحول اساسی مواجه شد .تحول اول ،مربتو بته
ساختار نظام بین الملل است که متعاقب فروپاشی شوروی و بلوک شترق ستاختار دوقی تی
نظام بینالملل جای خود را به ساختار تکقی ی با مدیریت هژمونیک ایاالتمتحده آمریکتا
داد .دومین تغییر و تحول مربو به بازیگران و موضوعهای نظام بتینالملتل استت .از ایتن
دوره به بعد تحت تأثیر رشد و توسعه فناوری ،شتاهد افتزایش ارت اطتات و تعتامالت بتین
بازیگران نظام جهانی هستی  .مفاهیمی مانند وابستگی متقابل ،نهادهای بینالمللی ،همکاری،
ائتال

و  ...با تعریفهایی متفاوت از ق ل وارد ادبیات روابط بینالملل شد .دیگر ،بازیگران

نظام بینالملل فقط دولت – کرورها نیستند؛ بلکه بهتدریج شاهد ک رنت

شتدن حاکمیتت

کروری و افزایش نقش بازیگران غیردولتی بینالمللی مانند مؤسسهها و شرکتهای فراملتی
هستی  .موضوعهای روابط بینالملل نیز برخال

دوران دوقی ی و جن

سرد صرفاً نظتامی

و سیاسی نیستند؛ بلکه تنوع در موضوعها وجتود دارد و در کنتار موضتوعهتای سیاستی و
نظامی مسائل اقتصادی ،فرهنگی ،ارت اطی و فنی نیز میرح هستتند .از همته مهت تتر ،متدم
سلسله مراتب بین موضومات وجود دارد و برخال

دوران جن

سرد ،دیگر موضتوعهتای

نظامی در صدر موضوعها و تعیینکننده سیاست ختارجی کرتورها نیستتند؛ بلکته در کنتار
موضوعهای نظامی ،موضوعهای دیگر نیز حائز اهمیت هستند و سیاست ختارجی کرتورها
باید پاسخگوی آن ها نیز باشند .این موامل به پیدایش ،رشد و تکوین سازمانهای بینالمللی
در مناطق مختلف جهان منرر شده است .یکی از این سازمانها ،سازمان همکاری اقتصتادی
دریای سیاه است که پس از فروپاشی شوروی در منیقه دریای سیاه که زمانی دو ابرقتدرت
سعی در گسترش و توسعه نفوذ خود در آن داشتند ،متعاقب تحوالت باال توستط بتازیگران
منیقهای تأسیس شد .در اینجا این پرسش میرح استت کته ملتل تأستیس و شتکلگیتری
سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه چیست؟ فرضتیه ایتن استت کته ستازمان همکتاری

واکاوی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه262 / ...

اقتصادی دریای سیاه پس از فروپاشی شوروی و بلتوک شترق توستط بتازیگران منیقتهای
باهد

حف صلح و ث ات منیقهای و دستیابی به منافع مرترک شکل گرفتت .همچنتین،

کرورهای مضو سازمان خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند و این سازمان را بتهمنتوان
یک باشگاه آمادهسازی برای مضویت در اتحادیه اروپا فرض میکنند.
اصوالً در ساختار دوقی ی ،جهان به دو منیقه ژئواستراتژیک بلوک غرب و شترق بتا
ره ری آمریکا و شوروی تقسی شده بود .در این ساختار شوروی و آمریکا بر سر نفتوذ در
مناطق مختلف جهان با یکدیگر رقابت میکردنتد و بتازیگران منیقتهای نقتش چنتدانی در
مناطق ایفا نمیکردند؛ به م ارتی ،ساختار نظتام بتینالملتل اجتازه نقتشآفرینتی مستتقل بته
بازیگران منیقهای نمی داد .پس از فروپاشی شوروی ستاختار نظتام بتینالملتل بته ستاختار
تکقی ی ت دیل شد .در ساختار تکقی تی ،جهتان بتهصتورت یتک منیقته ژئواستتراتژیک
دربرگیرنده چندین مناطق ژئوپلتیکی به ره ری ایاالتمتحده آمریکا درآمد .در ایتن ستاختار
برخال

ساختار دوقی ی ،بازیگران منیقهای از آزادی ممل بیرتری برخوردارند و از آن جا

که هژمون خود به دن ال ایراد ث ات در مناطق مختلف جهان است تتا متانع فعالیتت رق تای
احتمالی شود ،درنتیره زمینه برای ایراد رژی های بینالمللی مستامدتر از ستاختار دوقی تی
است .تعدد بازیگران و تنوع در موضوعها نیز زمینهساز شکلگیری رژی ها و ستازمانهتای
بینالمللی استت .بتهطتورکلی ،تعتدد بتازیگران و تنتوع در موضتوعهتا زمینتههتای ذهنتی
شکلگیری رژی های بینالمللتی و تحتوالت ستاختاری نظتام بتینالملتل ،بستترهای مینتی
شکلگیری آنها را فراه کرد .بهم ارتیدیگر ،فرسایش حاکمیت کروری درنتیرته تعتدد و
تکثر بازیگران بینالمللی و افزایش نقش و اهمیت موضتوعهتای نترم و اقتصتادی بتهجتای
موضوعهای سخت و نظامی ،به تدریج به تغییر ذهنیت سل ی نس ت به همکتاری و تأستیس
رژی های بین المللی منرر شد و زمینه را برای همکتاری فتراه کترد .در کنتار ایتن متوارد
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تحوالت ساختاری به مینیت بخریدن به رژی ها و همکاریهای بینالمللتی منرتر شتد کته
نمود بارز آن را در منیقه اروپا و در قالب اتحادیه اروپا شاهد هستی .
این پژوهش سعی دارد سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه )BSECO(1را بررسی
کند؛ ولی ق ل از پرداختن به سازمان یادشده ،در آغاز اهمیت منیقهگرایی و منیقهستازی در
سیست بینالملل جدید میرح میشتود .ال تته ،ایتن توضتیح ختود بته افتزایش درک متا از
مسؤولیتهای سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نیز منرر میشود.
نخست؛ گروه بندیهای منیقهای بهمنوان اقدام امتمادسازی در نظر گرفته میشتوند.
نتایج اولیه یک پروژه تحقیقاتی که توسط مؤسسه میالعاتی غرب و شرق از تمرکز بر شتش
سازمان بهدستآمده ،بیانگر این موضوع است که کرورهای اروپایی همکتاری بترای حفت
ث ات و امنیت منیقه ،فراآتالنتیک را ادامه متیدهنتد و در اروپتا یتک همکتاری قتوی بتین
منیقههای فرمی(زیرسیست های منیقهای) و اتحادیه اروپا وجتود دارد(.)Bailes, 1997: 27

با توجه به نقش و اهمیتی که میتوان برای اتحادیه اروپا در حفت نظت و ث تات در منیقته
اروپا در نظر گرفت ،در مناطق بالکتان و حتوزه دریتای ستیاه نیتز از آن جتایی کته منتاطق
پیشگفته همیره شاهد تعارضهای منیقهای در طول تاریخ بودهاند ،ضترورت ایرتاد یتک
سازمان منیقهای برای حف ث ات و نظ در منیقه شدیداً احساس میشد.
دوم؛ اروپای جدید بهشدت به حلوفصل معضالت و نیازهای اقتصتادی کرتورهای
باث ات منیقه یورو و ایراد ساختارهای جدید اقتصادی نیاز دارد .بتر ایتن م نتا ،کرتورهای
مضو اتحادیه اروپا ساختاری بترای اروپتای متحتد طراحتی کتردهانتد کته شتدیداً مختالف
مضویت کرورهای توسعهنیافتهای است که با مضویتران مرکالت اقتصادی برای اتحادیته
به بار میآورند( .)Schwork, 1997: 107-115بر این اساس ،اتحادیه اروپتا بتر ایتن امتقتاد
است که گروهبندیهای منیقهای به اقتصادهای در حال گذار کمک میکنند که خودشتان را
1. Black Sea Economic Cooperation Organization
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برای وفق دادن با قوانین اقتصادی و اجتمامی ختا

اتحادیته بتا مضتویت در یتک گتروه

کوچک تر آماده کنند .از آن جایی که کرورهای منیقه دریای سیاه نیز خواهتان پیوستتن بته
اتحادیه اروپا هستند ،این سازمان فرصتی برای تحقق اهدافران فراه میکند.
سوم؛ سیست سیاسی بینالملل جدید به بلوغ سیاستی -و نته ترتارب ستل ی دوران
گذشته -احتیاج دارد .درنتیره ،سیست جدید از ایراد گروهبندیهای جدید منیقهای با ایتن
فرض که این گروهبندیها به حذ

رقابتهای منفی سیاستی ،ملتیگرایتی افراطتی و تنفتر

سیاسی منرر میشود ،حمایت میکند .قدرتهای بزرگ سیست جدیتد ،همچنتین بتر ایتن
امتقادند که توسعه سیاسی ،اقتصادی و اجتمامی کرورهایی که نقتش ره تر(پیرتگام) را در
مناطق ایفا می کنند ،الگوی خوبی برای کرورهای توسعهنیافتهای هستتند کته حقتوق برتر،
دموکراسی و روابط حسن همرواری با همسایگان را نقض میکنند.
چهارم؛ در سیست بینالملل جدید موضتوعهتای ستخت امنیتتی ماننتد :جنت

بتین

دولتها ،رقابتهای هستهای ،تسلیحات خیرناک ،برتری نظامی و غیره ،جتای ختود را بته
موضومات نرم امنیتی ماننتد :داروهتای خیرنتاک ،تروریست  ،آلتودگی زیستت -محییتی،
ملیگرایی افراطی ،دموکراسی کثرتگترا ،اقتصتاد بتازار و غیتره داده استت .در مواجهته بتا
موضوعهای مربو به امنیت نرم ،کرورهای اروپای غربی شدیداً از فراینتد منیقتهگرایتی و
گروهبندیهای منیقه ای با ایتن استتدالل کته از ایتن طریتق روابتط اقتصتادی ،فرهنگتی و
اجتمامی دوجان ه و چندجان ه به ودیافته و کرورها در قالب گروهبنتدیهتای منیقتهای بته
حلوفصل مستائل و مرتکالت خودشتان بترای یتک اروپتای امتن متیپردازنتد ،حمایتت
میکنند(.)Lodgaard, 1993: 7-24

پنر ؛ برای اروپای متحد منیقه بهتدریج بهجای دولتت – کرتور بته نقیته کتانونی
سیست بینالملل ت دیل شد .به نظر میرسد زمان جتایگزینی استتراتژی «تقستی و جتدایی»
روم باستان با مصر طالیی «هارمونی منیقتهای» فرارستیده استت( .)Bleda, 1991: 19ایتن
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روند با افزایش سیح و میزان ارت اطات در درون سیست بینالملل و جهانیشدن فرایندهای
آن و گذار جریانها از مرزهای سیستتمی از اهمیتت و پیچیتدگی خاصتی برختوردار شتده
است .این پیچیدگی تا حدّ زیادی به تغییر و تحول در سازههای سیست بینالملتل؛ ازجملته
سازه منیقهای آن منرر میشود .در همین راستا ،ش که منیقهای جایگزین مفهتوم کالستیک
منیقه میشود(قاسمی .)54 :1143 ،بر اساس این دیدگاه منیقتهگرایتی فراینتد آمتادهستازی
گروهبندیهای منیقهای برای همکاری تقری اً در هر زمینهای است.
با توجه به توضیحهای باال ،سیستت بتینالملتل جدیتد و نگترش غترب نست ت بته
گروهبندیهای جدید منیقهای و حمایت از منیقهگرایی ،هر دو راه را برای فعالیت ستازمان
همکاری اقتصادی دریای سیاه هموار میکند.
منطقه دریای سیاه

بهمنظور درک بهتر ساختار سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در آغتاز بایتد بته منیقته
دریای سیاه؛ یعنی محییی که سازمان در آنرا شکلگرفته است ،پرداخته شود .حوزه دریتای
سیاه یکی از ناهمگونترین و پیچیدهترین مناطق در جهان است .منیقه شتامل کرتورهایی
است که ازنظر سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی و مذه ی تفاوت بارزی با یکدیگر دارنتد.
تعارضات الینحل منیقهای ،تراک تنشها و اختالفات ،خصومتهای رایج ،همه به جتدایی
کرورها از یکدیگر منرر شده است( .)Pavliuk: 2004, 7اهمیتت منیقته دریتای ستیاه بته
ملت وجود منابع اقتصادی و انرژی ،پتانسیل انسانی آن و طیف وسیعی از صتنایع تکمیلتی
بناشده در آن است .اگرچه امکانات منیقه نامحدود است؛ اما بهرهبترداری از آنهتا متوانعی
دارد؛ درحالی که بعضی از این موانع مربو به اختالفات دیرین و بعضی نیز بته تحتوالت و
اختالفات حال حاضر منیقه مربو است .اصوالً در تتاریخ ایتن منیقته اختالفتات زیتادی
ث تشده است:
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اول؛ بالکان ،که در جنوب شرقی اروپا و ماوراء قفقاز واقتع استت و همیرته شتاهد
اختالفات و تعارضات میان قدرتهای بزرگ اروپایی بوده است .شت هجزیتره بالکتان یتک
خط انتقالی است که دسترسی آسان از اروپا به آسیا و بالعکس است .منیقه در یک چهارراه
استراتژیک واقعشتده کته محتل تالقتی مستیرهای حمتلونقتل زمینتی ،هتوایی ،دریتایی و
رودخانه ای است .پس از حکومت امپراتوری روم ،بیزانس ،مثمانی و هابس ورگ در منیقته،
منیقه به محل رقابت بین اتحاد جماهیر شوروی و ایاالتمتحتده آمریکتا ت تدیل شتد .ایتن
منیقه همیره یک فاکتور مه استراتژیک و سیاسی در روابط بینالملل بوده است.
دوم؛ تالشهای همکاریجویانته بستیاری در طتول تتاریخ در منیقته دریتای ستیاه
صورت گرفته که به شکست انرامیده است .با توجه به اهمیت ژئواستراتژیک منیقه دریتای
سیاه که در تقاطع خلیجفارس ،شرق مدیترانه و اروپا واقع است ،تالشهای گوناگونی بترای
ایراد همکاری و همگرایی در این منیقه صورت گرفتته استت .بزرگتترین ستعی و تتالش
توسط ترکیه در زمان مصیفی کمال آتاتورک در سال .1312م انرام گرفت .تالش دیگتر در
اواخر دهه  21صورت گرفت که از اولی محدودتر و کوتاهتر بود .بعالوه ،به کوششهایی از
ناحیه دیگر کرورها نیز اشاره شده که همه شکستخورده و نتیرته آنهتا تکتهتکته شتدن
منیقه بوده است .دلیل این ناکامیها را شتاید بتتوان در مرمومتهای از موامتل جغرافیتایی،
فرهنگی ،تتاریخی ،قتومی و متذه ی منیقته کته بته تعتارضهتای و سترزمینی ،دشتمنی و
بیامتمادی منرر میشود ،جسترو کرد(.)Kona, 2003: 6

سوم؛ با توجه به فقدان مرارکت سیاسی جمعی در اکثر کرورهای منیقته؛ بتهویتژه
بالکان ،حکومتهای است دادی و رژی های فاشیستی باقی ماندنتد .ایتن رژیت هتا اغلتب از
طریق اتحاد و ائتال

باقدرتهای بزرگ فرامنیقهای بهراحتی بامث ایراد یکشور ملتی در

تودهها میشوند که به حمایت از سیاستتهتای برتتریجویانته در مواجهته بتا همستایگان
منیقهای میپردازند(.)Sander, 1993: 33
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چهارم؛ مواجهه مذهبها و فرهن ها نیز ساختار منیقه دریای ستیاه را تحتت تتأثیر
قرار میدهند .برخوردهای مذه ی در منیقه م تنی بر فرهن های اسالمی و مستیحی استت.
برخوردهای مذه ی در منیقه ممیقاً ریره دیرینه در تقابل مسیحیان پادشتاهی بلغارستتان و
کی یف روسیه در قرن های نه و ده میالدی و در فتح بیزانس توسط امپراتتوری مثمتانی
در قرن  15میالدی دارد( .)Pisarev, 1993: 124برخوردهای متذه ی هنتوز هت در منیقته
رایج بوده و بهتدریج افزایشیافته است .مسأله یوگسالوی نمود بارز این برخوردها بود.
بنابراین ،میتوان گفت که اختال های سیاسی ،اقتصادی و مذه ی ،مستأله جدیتدی
برای کرورهای منیقه دریای سیاه نیست؛ به ویتژه کرتورهای شت هجزیتره بالکتان همیرته
درگیری های شدید سیاسی را ترربه کردهاند که این امر بامث متیشتود کرتورهای منیقته
بهجای ترویق دموکراسیهای کثرت گترا و بلتوغ سیاستی در منیقته ،بته گستترش منتاطق
نفوذی شان همت گمارند .بنابراین ،کرورهای منیقه بالکان رژی های است دادی که آنهتا را
در تحقق طرحها و برنامههایران کمک متیکننتد ،تترجیح متیدهنتد .همته ایتن متوارد در
بلندمدت به نارضایتی اجتمامی و ضعفهای سیاسی منرر متیشتود(.)Aral, 2002: 73-74

مالوه بر وجود اختالفات سیاسی منیقه در طول تاریخ ،بیث تاتی اقتصتادی نیتز در جوامتع
منیقه بارز بوده است .اقتصادهای کرورهای منیقه دریای ستیاه هرگتز امیدوارکننتده ن توده
است .در بعضی از کرورهای منیقته؛ بته ویتژه در جمهتوریهتای ستابق شتوروی ،ملتت
ضعف های اقتصادی ریره در اقتصاد متمرکز دولتیای کته متانع شتکلگیتری ستاختارهای
اقتصادی لی رال شده ،بوده است .تعارضهای منفی یادشده درگذشته سالیان متمادی به طول
انرامید و بهکرورهای تازه استقاللیافته در منیقه دریای سیاه انتقال یافتت .گذشتته از ایتن
ترارب منفی ،که ممیقاً در تاریخ منیقه ریره دارد ،بعضی از اختالفتات جدیتد در ستاختار
سیاسی ،اقتصادی و اجتمامی منیقه فقط پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأستیس
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کرورهای تازه استقاللیافته ظاهر شد .چر انداز جدید منیقه بیانگر ویژگیهای منفی زیتر
است:
 .1ه اکنون منیقه بالکان و ماورای قفقاز با درگیریهای شدید ملیگرا مواجه استت.
بر اساس آمارهای ملی کرورهای منیقه بالکان ،بیست میلیون رومانیایی ،ده میلیون یونتانی،
هرت میلیون صرب ،هفت میلیون بلغاری ،پنج میلیون آل انیایی ،یتکمیلیتون مقدونیتهای و
پانصد هزار مونتهنگرویی در منیقه بالکان زندگی میکنند .ث ات در چنین جمعیتت ترکی تی
بسیار شکننده است .پس از فروپاشی بلوک شرق ،جن شهای ملیگرا رشد فوقالعتادهای در
منیقه داشتند .پس از سال .1331م ایدئولوژی ناسیونالیس برای پرکتردن ختا ایتدئولوژیک
ناشی از فروپاشی بلوک شترق و کمونیست ظهتور کترد .سیاستتمداران ملتیگترای منیقته،
ناسیونالیس را به منوان ابزاری برای تقویت مررومیت و اهدافران و بعضتی از گتروههتای
نامرروع منیقهای برای کسب فواید شخصی و توجیه اقدامات غیرقانونی خود به کاربردنتد.
ناسیونالیس نیتز بته افتزایش درک ممتومی از هویتت منیقتهای ،ویژگتیهتای فرهنگتی و
ارزشهای تاریخی منیقه منرر شد(.)Kona, 2003: 7

 .4اختالفات سرزمینی و قومی در منیقه بته بتروز مستائل و مرتکالت شتدیدی در
حال حاضر منرر شده است .منیقه از نظر جمعیت قومی نست تاً آشتفته استت؛ درحتالیکته
وجود ترکها در یونان و آل انی ،پراکندگی روسها در کرورهای شوروی سابق ،قوم ارامنته
در گرجستتتان ،گرجتتیت ارهتتا در آذربایرتتان و آذریهتتا در گرجستتتان ،موضتتومی بتترای
سوءاستفاده و تحقق اهدا

سیاستی بتازیگران بتینالمللتی و فرامنیقتهای در منیقته استت

( .)Yerasimos, 1995: 83همچنین اختالفات سرزمینی همراه بتا تحتوالت قتومی نیتز بته
بی ث اتی اجتمامی در منیقه منرر می شود .تاریخ جدید منیقه شاهد تعارضات خرونتی بین
یونان و ترکیه بر سر ق رس ،جن

بین ارمنستان و آذربایران بر سر قرهباغ ،تتنشهتای بتین

روسیه و مولداوی ،وضعیت کریمه و آینده ناوگان دریای سیاه بین روسیه و اوکراین ،ادمای
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روسیه بر چچن ،جن

قومی بین اوستیا و آبخازیا در گرجستان و اختالفات بین آل انیاییها

و صربها بر سر کوزوو است.
 .1نارضایتی اجتمامی نیز بامث هرج ومترج در منیقته استت .مهتاجرت اج تاری و
غیرقانونی ،قاچاق اسلحه ،جترائ ستازمان یافتته ،قاچتاق متواد مختدر و دارو ،تروریست و
گروههای غیرقانونی نرأت گرفته از خا سیاسی -ایدئولوژیک و بیقتانونی منیقتهای ،همته
بامث بیث اتی اجتمامی در منیقه میشوند.
 .2مسأله زوال اقتصادی و تحلیل مالی در منیقه است که بخری به انتقتال ستریع از
ساختار اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازار آزاد و بخری دیگر به کرورهای بلتوک شترق
سابق مربو است .امروزه جوامع منیقه با آرمانهای رفاهی باال ،زیرساختهتای اقتصتادی
پایین ،تورم ،استانداردهای پایین زندگی ،آمار باالی بیکتاری ،منتابع متالی محتدود ،کتاهش
امت ار مالی و فقدان ارز قابلت دیل؛ حتی ارزهای ملی روبهرو هستند.
 .5مورد آخر وجود اختال های سیاسی در منیقه استت .اگرچته مناقرتههتای بتین
ترکیه و یونان بر سر ق رس و دریای اژه و ترکیه و روسیه بر سر تنگتههتا بته برخوردهتای
نظامی گسترده منرر نرده است؛ اما مناقرههای یادشده همواره خیرهتایی را در منیقته بته
دن ال داشته است .یکی از مه ترین مسائل چالشزا در منیقه ،اختال

روسیه و اوکراین در

مورد تقسی ناوگان دریای سیاه است ،که مرکب از  111تا  211کرتی ،تعتدادی زیردریتایی
و شماری بالگرد و حدود  01هزار نیروی نظامی است(کوالیی.)413 :1131 ،
بنابراین ،منیقه دریتای ستیاه را متیتتوان منیقتهای فاقتد معیتار دانستت کته در آن
کانونهای منیقهای شکلگرفتهاند؛ اما هنوز به مرحلته ستاماندهی کامتل نرستیدهانتد .پتس
همچنان قانون توزیع قدرت بر آن حاک است(قاسمی .)114 :1140 ،از ویژگیهتای منیقته
که کامالً با منیقه فاقد معیار منی ق است؛ خوشته ای بتودن آن ،فراوانتی مداخلته ختارجی،
قدرت محوری منیقه ،متمایز بودن واحدهای منیقه از منظر آستیبهتای ناشتی از مداخلته
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خارجی ،آسیبپذیری مرزها ،آسیبپذیری نظامهای سیاسی منیقه از مداخله خارجی؛ ولتی
بهصورت متمایز ،انرقاقهای درونی و مدم جامعه امنیتی جامع در منیقه است .ال ته ،وجود
دو قدرت منیقهای روسیه و ترکیه در منیقه و رقابت بر سر کنترل جریان م ادلهها ،ویژگتی
سلستتله مرات تتی را نیتتز بتته منیقتته متتیبخرتتد(قاستتمی .)62 :1143 ،بنتتابراین ،تتتالشهتتای
همکاریجویانه در منیقه تحت این شرایط و متغیرها قترار دارد .بتر ایتن استاس ،ستازمان
همکاری اقتصادی دریای سیاه باید بهمنوان یک مرمومته ستازمانیافتته در زمتان و مکتان
مناسب بهدرستی ممل کند.
روسیه و منطقه دریای سیاه

منیقه دریای سیاه حیاتی تترین منیقته در سیاستت ختارجی روستیه بتا توجته بته اهمیتت
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منیقته استت( .)Bozkurt, 2011: 9سیاستت روستیه در منیقته
دریای سیاه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چهار مرحله را پرت سر گذاشته است:
 .1فاز ابتدایی ،از  1331تتا .1332م :ویژگتیهتای ایتن دوره ظهتور درگیتریهتای
مسلحانه قومی ،قیع روابط کرورهای منیقه با روسیه و ازسرگیری دوبتاره روابتط پتس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.
 .4فاز چچن ،از  1335تا .4114م :در این دوره روسیه وضعیتش را در منیقه دریتای
سیاه از طریق منرور جن

چچن بازبینی و اصالح کرد.

 .1دوره به ود ،از  4111تا .4114م :در این دوره روسیه شروع به فعالیت در چنتدین
حوزه در منیقه کرد .در اوایل سپتام ر  4111پوتین رئیسجمهوری روسیه بتر منیقته آزو
دریای سیاه بهمنوان یک منیقه که حاوی منافع مه استراتژیک بترای روستیه استت ،تأکیتد
داشت .وی بیان داشت که روسیه به دن ال ت دیل منیقه دریتای ستیاه بته مهت تترین مستیر
حملونقل در جهان است.
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 .2فاز استراتژی فعال منیقهای :از اگوست  4114تاکنون ،این فاز با جنت

پتنجروزه

در قفقاز آغاز شد .استراتژی جدید روسیه در منیقته دریتای ستیاه منی تق بتا ویژگتیهتای
سیاست خارجی روسیه است .خیلی قاطعانه م تنی بر اصول سیاست قتدرت و دربرگیرنتده
انگیزه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی است .روسیه در چارچوب ایتن سیاستت بته دن تال
دستیابی به حقوق و منافع بیرتر از سایر کرورهای منیقه است(Kobrinskaya, 2008: 1-
.)10

از یکچر انداز سیاسی – نظامی استراتژیستهای روسیه بیان متیکننتد کته منتافع
اصلی کرورشان در منیقه دریای سیاه ،حف صلح و ث ات منیقهای و تأسیس یک کریتدور
ارت اطی در منیقه است .بهم ارتدیگر ،منافع روسیه در منیقه دریای ستیاه در حفت وضتع
موجود است.
ترکیه و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه

سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه پس از سقو بلتوک کمونیستت و فروپاشتی اتحتاد
جماهیر شوروی و ظهور کرورهای مستقل مرترکالمنتافع بتا ابتکتار ترکیته تأستیس شتد.
تغییرات در سیست بینالملل نهفقط نظ جهانی را متأثر کرد؛ بلکه همچنتین نظت منتاطق را
نیز تحت تأثیر قرارداد .ترکیه به منوان کروری کته همزمتان درگیتر در چنتدین زیرسیستت
منیقه ای اروپا ،بالکان ،شرق مدیترانه ،دریای سیاه و خاورمیانه است ،بهشدت از ایتن تغییتر
و تحوالت متأثر شد .متعاقب این تغییرات ،ترکیه بهمنوان کرور پیرگام برای جمهوریهای
تازه استقالل یافته آسیای مرکزی میرح شد .ترکیه به دن ال ایراد روابط دوجان ه و چندجان ه
با کرورهای منیقه رفتار آزادانهتری را در سیاست خارجی برگزید .اگرچه توضیح جزئیات
سیاست خارجی ترکیه در دوران جن

سرد کاری فراتر از ایتن پتژوهش را متیطل تد و از

مهده این مقاله خارج است؛ اما ویژگیهتای اساستی الگوهتای سیاستت ختارجی ترکیته و
ابتکار ممل آن کرور در سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه بیان میشود.
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در زمان جن

سرد ترکیه متحد اجتنابناپذیر غرب؛ بهویتژه ایتاالتمتحتده آمریکتا

بود .سیاست خارجی ترکیه بهجای تحقق منافع این کرور مستقیماً در راستای تحقتق منتافع
و نیازهای غرب و ناتو تدوین میشد .به م ارتی بهتر ،در این دوره ترکیه محکوم به اجترای
نقش طراحیشده توسط بلوک غرب بتود و در سیاستت ختارجی استتقالل ممتل چنتدانی
نداشت .بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ترکیه بهجای اجرای تصمیمات دیگران بته
یک بازیگر تصمی ساز درصحنه بینالمللتی ت تدیل شتد .در بحتران خلتیجفتارس و مستأله
یوگسالوی ،ترکیه در اقدامات احتیاطی الزم و قترار دادن موضتوع(مستأله یوگستالوی) در
دستورکار برنامه سازمان ملل کامالً تأثیرگذار بود .بر این اساس ،سازمان همکاری اقتصتادی
دریای سیاه را شاید بتوان سومین موضوع در این زمینته(استتقالل ممتل سیاستت ختارجی
ترکیه و ایفای نقش فعال در جهان میابق با نیازها و منافع خودش) دانست .ترکیه بتهمنتوان
مؤسس سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه به آسانی پیامی را به بقیه جهان میفرستد کته
ترکیه از منافعش بهمنوان یک دولت میانری در منیقه آگاهی یافته و تصمی به آزادی ممتل
در سیاست خارجی و همچنین ،تحقق خواستههای سیاست خارجیاش دارد.
ایده یک مدل همکاری در منیقه دریای سیاه برای اولین بار توسط دیپلمتات ستابق
ترکیه ،سوکرو الکداق 1میرح و توسط رئیس جمهور سابق ،تورگوت اوزال در سال .1331م
مملی شد( . )Kona, 2003: 4به دن تال ایتن اقتدام ،اتحتاد جمتاهیر شتوروی ،بلغارستتان و
رومانی اظهار مالقه کردند و مذاکرات در میان کرورهای ذینفتع آغتاز شتد .متذاکرات در
آغاز غیررسمی و ممدتاً شامل مسائل فنی مانند کاهش تعرفهها و جابهجایی آزاد کتاال بتود.
از اواخر ستال . 1331م تتا اواستط متاه ژوئیته  1331چهتار نرتت برگتزار شتد .سترانرام
کرورهای مذکور موفق شدند سندی را که مرتمل بر چارچوب کلتی همکتاری در منیقته
بود ،طراحتی کننتد .بعتد از ستقو بلتوک شترق و فروپاشتی شتوروی ،کرتورهای تتازه
1. Sukru Elekdag
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استقالل یافتته؛ ارمنستتان ،آذربایرتان ،گرجستتان ،مولتداوی و اوکتراین در فراینتد توافتق،
مرارکت جسته و روسیه جایگزین اتحاد جماهیر شوروی شد .اولین موافقتنامه در فراینتد
تأسیس سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در منیقه توسط وزرا و معاونان وزرای امتور
خارجه کرورهای شرکتکننده در  1فوریه  1334در استان ول اتختاذ شتد .سترانرام ستران
دولتهای یازده کرور مرارکتکننده در  45ژوئن  1334امالمیه سران را امضا کردنتد و در
 46ژوئتتن  1334ستتازمان همکتتاری اقتصتتادی دریتتای ستتیاه در قالتتب بیانیتته بستتفر امتتالم
موجودیت کرد .ایده سازمان همکاری اقتصادی دریتای ستیاه ،همچنتین توجته کرتورهای
آل انی و یونان را که از کرورهای ساحلی دریای سیاه ن ودند ،جتذب کترد .آنهتا خواستتار
مضویت کامل شدند و به مضویت کامل درآمدند .کرتورهای لهستتان ،استلواکی ،اتتریش،
فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،مصر و اسرائیل امضای نتاظر ستازمان هستتند( Noyan and Guney,
.)2012: 3

سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه

ساختار ترکیالتی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه م تنی بر سه بدنه اصلی استت-1 :
شتتورای وزیتتران امتتور خارجتته1؛ -4مرمتتع مرلستتی(پارلمانی)4؛  -1شتتورای ترتتاری و
کسبوکار.1
شورای وزیران امور خارجه باالترین مقام تصمی گیری سازمان است .جلستات ایتن
شورا ششماهه و تصمیمات درباره مسائلی ،مانند :پذیرش امضای جدید ،امیتای وضتعیت
ناظر به کرورهای ثالث و خلق ارکان جدید در سازمان از طریتق اجمتاع اتختاذ متیشتود.
تصمی گیری درباره مسائل خا

 ،مسائل مربو به موضومات فنی یا مملکردی سازمان از

طریق دوسوم اکثریت آرا اتخاذ میشود .جلسه شورا چرخرتی و در کرتورهای مضتو بته
1. The Council of the Ministers of Foreign Affairs.
2. Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation.
3. The BSECO Business Council.
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ترتیب حرو

الف ای انگلیسی نام کرورها برگتزار متیشتود .ریاستت شتورا هت در میتان

کرورهای مضو هر شتش متاه یتکبتار بتر استاس حترو

الف تای انگلیستی در چترخش

است(.)Noyan and Guney, 2012: 4-5

مرمع مرلسی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه( ،)PABSECمتعاقب امضتای
امالمیه مرتترک توستط راستای مرلتس هتای آل تانی ،ارمنستتان ،آذربایرتان ،گرجستتان،
مولداوی ،رومانی ،روسیه ،اوکراین و ترکیه در  46فوریه  1331آغتاز بته کتار کترد .مرمتع
دارای سه کمیته؛ کمیته امور اقتصادی ،تراری ،فنّاورانه و موضومات زیست-محییی؛ کمیته
امور سیاسی و حقوقی؛ کمیته امور اجتمامی ،آموزشی و فرهنگتی استت .اصتول و اهتدا
اصلی مرمع مرلسی م ارتند از :آمتادهستازی و فتراه کتردن زمینتههتای قتانونی اجترای
مملیات سازمان ،حمایت سیاسی از مرمع مرلسی سازمان توسط مرلتسهتای کرتورهای
مضو ،ترویق مردم کرورهای مضو به ق ول آرمانها و ایدهآلهای سازمان از طریتق کمتک
از نمایندگان مرالس کرورهای مضو ،گسترش امتماد و روابط دوستانه در میان کرتورهای
مضو از طریق هماهنگی و همکاری در مسائل سیاستی ،اجتمتامی ،اقتصتادی و فرهنگتی و
ایراد صلح و ث ات در منیقه دریای سیاه است(.)Cindoruk, 1995: 13-17

شورای کسب وکار سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه؛ با فترض ایتنکته موتتور
اصلی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه بخش خصوصی استت ،شتورای کستبوکتار
بهمنوان یک مرکز تعامل از کرورهای مضو ستازمان ترتکیلشتده استت کته بته گستترش
سرمایه گذاری مرترک و دیگر طرحهای تراری در منیقه کمک میکند .مسؤولیت شتورای
کسبوکار ،گردآوری و اجتماع سرمایه گذاران بالقوه تراری از درون و بیرون منیقه ،ایرتاد
و گسترش پیرنهادها و طرحها در حوزههای متفاوت همکاری ،توستعه و گستترش روابتط
اقتصادی با اشخا

و سازمان های تراری ثالث است .بانتک اروپتایی نوستازی و توستعه،

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و شرکت مالی بینالمللی ،در زمره سازمانهای بینالمللتی
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اقتصادی هستند که با مرمع تراری سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه روابط اقتصتادی
دارند(.)Ozer, 1997: 97

مالوه بر سه بدنه اصلی یادشده ،ستازمان مرتتمل بتر مرمومتهای از ادارات محلتی
مانند مرمع شهرداران پایتخت های کرورهای دریای ستیاه ،ستازمانهتای غیردولتتی ماننتد
انرمن وکالی سازمان همکاری اقتصادی دریتای ستیاه ،نهادهتای ملمتی ماننتد مؤسستات
دانرگاهی دریای سیاه یا مرکز بین المللی میالعات دریای سیاه و غیتره استت کته همته بته
به ود و بهتر شدن کارایی سازمان کمک میکنند .اهدا
سیاه بهطور واضح و شفا
استان ول هد

سازمان همکاری اقتصتادی دریتای

در امالمیه سازمان بیانشده است .بتر استاس امالمیته اجتالس

سازمان ،فراه کردن محیط ،جهتت گتردش آزاد کتاال و ارائته ختدمات بته

شرکت های تراری و سرمایهگذاران در میان کرورهای مضو است .ایتن امالمیته همچنتین
خواهان دستیابی به پروژههایی در موضوعهای حملونقل ،ارت اطات ،انترژی ،کرتاورزی،
تروریست  ،پتتردازش متتواد معتتدنی و متتواد ختتام ،ت تتادل اطالمتتات اقتصتتادی و ترتتاری و
مراق ت های بهداشتی و اقالم دارویی برای رشد و توسعه منیقه استت .بیانیته بستفر ژوئتن
 1334که یک روز پس از امالمیه همکاری اقتصادی دریای سیاه بیان شتد؛ بته یتک هتد
سازمان به طور واضح اشاره داشت «ت دیل دریای سیاه به یک منیقه باث ات ،صلحآمیتز ،آزاد
و رفاهی .)Canli, 2006: 6-7(»....

در کنار اهدا

گفتهشتده بتاال ،همچنتین ستازمان بته تحقتق بعضتی از اهتدا

در

موضومات اقتصادی ،فرهنگی و اجتمامی که در امالمیه استتان ول و بیانیته بستفر بته آنهتا
اشاره نرده است ،میپردازد .اینها شامل موارد :ایراد و به ود روابط متنتوع اقتصتادی هت
درمیان کرورهای مضو و ه در میان کرورهای مضتو بتا کرتورها و ستازمانهتای ثالتث
بهمنظور تسریع درروند ادغام کرورهای منیقه در اقتصاد جهانی ،کمتک بته اقتصتادهای در
حال گذار در ایراد ساختارهای بازار آزاد ،به ود و اصتالح مرتارکت بختش خصوصتی و
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ایراد زمینه برای فعالیت بختش خصوصتی در اقتصتاد کرتورهای مضتو ،کاستتن از وجته
سخت همکاری و تأکید بر ابعاد نرم ترتی ات همکاری ،کتاهش موانتع ترتاری در منیقته و
ترارت آزاد ،جذب سرمایههای خارجی و تحقق اتحادیه گمرکی در منیقه ،ایرتاد صتلح از
طریق تمرکز بر چندجان هگرایی و برقراری روابط دوستانه بتین کرتورهای منیقته ،ترتویق
کرورهای مضو به ایراد روابط اقتصادی با کرورهای اروپتای غربتی ،ترتویق کرتورهای
مضوی که فاقد نهادهای دموکراتیک ،حقوق برر و قوامد دموکراسی کثرتگرا هستتند ،بته
ایرتتاد ایتتن نهادهتتا و ارزیتتابی برونتتدادهای ستتازمان همکتتاری اقتصتتادی دریتتای ستتیاه
است(.)Akgonence, 1994: 75-77

اگرچه قدمت سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه زیتاد نیستت؛ امتا پتروژههتای
اجراشده سازمان زیاد است .سازمان در طول هفت سال  44پروژه را در حوزههای مختلتف
مملیاتی کرده است .اینها شامل تأسیس مرکزی برای ت تادل دادههتای آمتاری و اطالمتات
اقتصادی ،بانک توسعه و ترارت سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه ،ایراد مرکز بالکتان
بهمنظور حمایت از سرمایه گذاران کوچک و متوسط ،ایراد مرکز انرژی منیقه دریای ستیاه،
تأسیس مرکزی به منظور توسعه روابط فرهنگی و ملمی بین کرورهای دریای سیاه ،کمپتانی
تراری دریای سیاه ،انرمن همکاری دریای سیاه ،مرمع بتینالمللتی دریتای ستیاه و غیتره
است( .)Smirnov, 1997: 80-83با توجه به پروژههای اجراشده سازمان میتوان منوان کرد
که سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه ختودش را بتهمنتوان یتک ستازمان دارای فوایتد
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی برای کرورهای منیقه اث ات کرده است.
فواید سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه

در این جا فواید سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه برای منیقه و جهتان در حتوزههتای
امنیتی ،اقتصادی ،اجتمامی و فرهنگی بررسی میشود:
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 .1حوزه امنیتی :مموماً مفهتوم امنیتت م تنتی بتر پرهیتز از جنت  ،دولتتمحتوری،
استراتژیهای نظامی دوران جن

سرد و دستیابی به صلح از طریتق ستازمانهتا و نهادهتا

بین المللی ،دیپلماسی نرم ،استراتژی های غیرنظامی و همگرایی است .کارل دویچ تحتول در
ادراک امنیتی دولت ها را با مفهوم اجتماع امنیتی برای اث ات تغییر در سیاستهای کرورهای
اروپایی و مواجهه غیرنظامی با مستائل و ت تدیلشتدن از دولتت انحصتاری بته واحتدهای
چندجان ه توضیح میدهد(مریرزاده .)21 :1146 ،گفته میشود که همگرایی منیقهای بامتث
ترکیل رسمی و غیررسمی گروههای غیردولتی یا انرمنهای فراملی میشود .نای با توجته
به شرایط جامعه اروپا و محیطهای دیگری چون آمریکای مرکزی و آفریقا ادما میکنتد کته
این انرمن ها هنوز ضعیف هستند .وی معتقد است ،ایراد نومی احستاس هویتت مرتترک
منیقهای بامث حمایت شدید از همگرایتی منیقتهای متیشتود .از دیتدگاه نتای ،احستاس
پایداری مرترک هر چه قویتر و جاذبه هویتبخش منیقهای هتر چته شتدیدتر باشتد ،بته
همان نس ت گروههای مخالف از معارضته مستتقی و رودررو بتا جریتان همگرایتی بیرتتر
دوری خواهند کرد .در این شرایط احتمال تحمل زیانهای کوتتاهمتدت بتهوستیله امضتا و
احتمال سرمایه گذاری مؤسسات اقتصادی به امیتد بهتره بتردن مستتمر از حضتور ختود در
بازاری گسترده افزایش مییابد(دوئرتی و فالتزگرا  .)641 :1442 ،شکلگیری هویتتهتای
م تنی بر این وضعیت امنیتی همراه با چالش است .نه تنها در تحلیلهای امنیتی؛ بلکه مموماً
در تئوری های روابط بین الملل نیز هنوز آمادگی تفکر ساختاری دربتاره سیاستتهتای پستا
حاکمیتی وجود ندارد(.)Waever, 1995: 48

در چارچوب این ادراک امنیتی جدید که اهمیت زیادی به واحتدهای چندجان ته در
حف امنیت جهانی و منیقهای میدهد ،سه ستازمان همکتاری اقتصتادی دریتای ستیاه در
برقراری صتلح و ث تات در یکتی از متعتارضتترین منتاطق جهتان بستیار استت .از منظتر
ژئوپلتیک ،وضعیت میانری دریای سیاه بین اروپا و آسیا و مراورت جغرافیایی بتا مدیترانته
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و خاورمیانه برای منافع غرب حائز اهمیت بسیاری است .حضور دائمی ستازمان در منیقته
به حلوفصل مسائل و مرکالت در منیقه قفقتاز ،دریتای ختزر و آستیای مرکتزی ،کمتک
میکند( .)Kovalsky, 1994: 115درواقع ،سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه ،نته طترح
امنیتی ارائه میکند و نه اقدامات امنیتسازی انرام میدهد؛ آن تنها ممکتن استت بتهمنتوان
یک اقدام امتمادسازی ممل کند .سازمان از طریق تقویت روابتط دوستتانه بتین کرتورهای
مضو ،تحریک کرورهای مضو به تحقق دموکراستی کثترتگترا ،توستعه روابتط اقتصتادی
چندجان ه ،حمایت از ایراد نهادهای سیاسی لی رال ،اهمیت دادن به کنوانستیونهتای امنیتت
دسته جمعی همکاری اقتصادی و معاهده هلسینکی به تحقق کارویژه هتای نهادهتای امنیتتی
کمک میکند.
 .4حوزه اقتصادی :کرورهای دریای سیاه که  5درصد از جمعیت جهتان را ترتکیل
میدهند ،بیرتر از  5درصد از ترارت کل جهتان را در دستت دارنتد .منیقته بتا در اختیتار
داشتن  21درصد از منابع ط یعی جهان 15 ،درصد از ذخایر زیرزمینی و  11درصد از منتابع
زغالسن

دارای پتانسیلهایی برای تحوالت سریع اقتصادی استت( .)Canli, 2006: 4اکثتر

امضای سازمان ،فرایند سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه را بهمنتوان یتک میتانری در
پیوستن به اتحادیه اروپا می دانند .هد

نهایی آنها پیوستن به اتحادیه اروپاست .بااینحتال

مضویت در اتحادیه اروپا برای کرورهای تازه استقاللیافتته منیقته کته فاقتد ستاختارهای
اقتصادی بازار آزاد هستند ،بهآسانی ممکتن نیستت .بتر ایتن استاس ،مضتویت در ستازمان
همکاری اقتصادی دریای سیاه نومی آمادهسازی و مهیا شدن برای ادغام بتا اقتصتاد جهتانی
است؛ اگرچه برای امضای سازمان مادت کردن بته اتختاذ قتوانین شتفا

و استتانداردها و

روشهای قابلپذیرش اتحادیه اروپا بسیار مرتکل استت .متالوه بتر مضتویت در اتحادیته
اروپا امضای سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در پی دستتیتابی بته مزایتای روابتط
اقتصادی ،افزایش ترارت خارجی ،شرکت در قراردادها و معاهتدات دوجان ته و چندجان ته
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اقتصادی ،آغاز روابط اقتصادی با بازیگران ثالث و سازمانهای بینالمللی هستند ،که ق تل از
مضویت در سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه فاقد آن بودند.
 .3حوزه اجتماعی فرهنگی :با توجه به ترارب منفی منیقه در طتول تتاریخ؛ بتهویتژه در
زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق و جن

سرد ،فقدان امتماد ،مدم اطمینان ،نفرت ملتی و

ناامنی در منیقه نس ت به ملل دیگر وجود داشته استت .گذشتته از ایتن ،واضتح استت کته
تفاوت بین فرهن های اسالمی و مسیحی همیره به بروز مرکالتی نهفقط در منیقه دریای
سیاه؛ بلکه در کل مناطق جهان منرر شده است .کرورهای مضو سازمان همکاری اقتصادی
دریای سیاه از مذاهب و فرهن های مختلف هستند ،که این روشی در حذ

تفتاوتهتا و

اختال های مذه ی بین اسالم و مسیحیت و مرارکت کرورها در ادای احترام به فرهن ها
و مذاهب مختلف است .سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه بتا داشتتن ایتن ویژگتیهتا
است که خودش را بهمنوان یکی از گروهبندیهای منیقهای چند فرهنگی ،متفتاوت از اکثتر
گروهبندیهای منیقهای موجود در سیست بینالملل اث ات کرده است.
نتیجهگیری

پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق ،تحوالتی در ساختار نظام بینالملل بهوقوع پیوستت
و ساختار دوقی ی نظام جای خود را به ساختار هژمونیک به ره ری ایتاالتمتحتده آمریکتا
داد .در ساختار دوقی ی ،نظام بینالملتل بته دو منیقته ژئواستتراتژیک دربرگیرنتده چنتدین
منتتاطق ژئوپلتیتتک تقستتی شتتده بتتود .دو ابرقتتدرت شتتوروی و آمریکتتا در ر س منتتاطق
ژئواستراتژیک قرار داشتند و کنترل شدیدی بر مناطق تابعته ختودی اممتال متیکردنتد .در
چنین شراییی قدرت های منیقه ای درون بلوکی تابع ابرقدرت بلوک ختود قترار داشتتند و
نقش مستقل چندانی در نظام ایفا نمیکردند .با توجه به اممال کنترل شدید درون بلتوکی از
ناحیه ابرقدرتهای هر بلوک ،سازمانهای بینالمللی نیز در ساختار دوقی ی مرتال بتروز و
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ایفای نقش مستقل از بلوک خود را نداشتند .با فروپاشی اتحاد جمتاهیر شتوروی و ستقو
بلوک شرق قدرتهای منیقهای در اتخاذ سیاست خارجی مستقل ،از آزادی ممتل بیرتتری
برخوردار شدند و زمینه برای فعالیت سازمانهای بینالمللی(جهانی و منیقتهای) فتراه تتر
شد .همچنین ،با توجه به تغییر و تحوالتی که در حوزه مل و فنتاوری بته وقتوع پیوستت،
ماهیت قدرت نیز در این دوره دستخوش تغییر شد و در کنار بعد ستختافتزاری و نظتامی
قدرت ،ابعاد نرمافتزاری آن اهمیتت یافتنتد .ایتن موامتل بته رشتد و افتزایش همگرایتی و
همکاری در مناطق مختلف جهان منرر شتده استت کته نمتود بتارز آن را در منیقته اروپتا
شاهدی  .سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نیز در دهه  31تحت تأثیر چنتین تغییراتتی
در نظام بینالملل باهد

حف صلح و ث ات در منیقه دریای سیاه و ت دیل منیقته بته یتک

منیقه رفاهی با ابتکار ممل ترکیه و مضویت کرورهای منیقه تأسیس شد .همتانطتور کته
گذشت ،با توجه به وجود مداخالت خارجی و انرقاقها و تضادهای داخلی منیقه ،محتیط
سازمان یا به م ارتی بهتر ،ژئوپلتیک منیقه و یا ش که دریای سیاه از نوع فاقتد معیتار استت
که در آن کانونهای منیقهای شکلگرفتهاند؛ اما هنوز به مرحله ساماندهی کامل نرسیدهانتد.
در این منیقه انرقاق های درونی وجود دارد و قانون توزیع قدرت بر آن حاک است .وجود
دو قدرت منیقهای روسیه و ترکیه بامث شکلگیری رقابت بین این دو کرور بر سر کنتترل
جریان م ادالت شده است .بهطورکلی ،فرایند ارت اطات و تعامالت در منیقه دریای سیاه بتا
توجه به ویژگی فاقد معیار بودن منیقته ،ستیزشتی و تعارضتی استت و ستازمان همکتاری
اقتصادی دریای سیاه باید در یک محیط نهچندان مناسب بهدرستی ممل کند و رقابتتهتا را
به حداقل کاهش دهد .ال ته ،این سازمان تتا بته امتروز فوایتد سیاستی ،امنیتتی و اقتصتادی
مناسب را داشته است که بیان شد.
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