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. کنـد و براي حفظ منافع خود عمـل  
و جهانی خـود  اي  داخلی، منطقه
تالش دارد با حفـظ   رو

تی و استراتژیک خود را 
ایـن مقالـه در   . منطقه بکاهـد 
ان بازمعنایابی و که روسیه تو

و در رقابـت اسـتراتژیک بـا    
اي  متحـد مقطعـی و منقطـه   

ایـران بـه نفـع    هاي  از ظرفیت
ن و ارتقـاي منـافع ملـی ایـران نیـز      

، منافع ملی، روسـیه، ایـران،   

و براي حفظ منافع خود عمـل   باشدناخشنود اي  فرامنطقههاي  قدرت
داخلی، منطقههاي  روسیه با استفاده از امکانات و ظرفیت

رو اش است؛ ازاین رفته دنبال احیاي موقعیت از دست به
تی و استراتژیک خود را و تقویت شرایط خود در زمینه انرژي، موقعیت امنی

منطقه بکاهـد  از قدرت و نفوذ ایاالت متحده در و ارتقا دهد
که روسیه تو بر این باور استگرایی  وواقعچهارچوب نظریه ن

و در رقابـت اسـتراتژیک بـا     رفته خود را دارد درنتیجه احیاي قدرت ازدست
متحـد مقطعـی و منقطـه    به عنوان از سایر کشورها از جمله ایرانامریکا 
از ظرفیتتنها  نه ، روسیهچهارچوبدر این . برد می بهره

ن و ارتقـاي منـافع ملـی ایـران نیـز      بلکه مانع برآورده شد ،برد می خود بهره
 .شده است

، منافع ملی، روسـیه، ایـران،   گرایی چندجانبه گرایی، واقع: هاي کلیدي واژه
  .امریکا 
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ایـاالت متحـده را    ،فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و پایان یافتن دوران جنگ سـرد 
قطبی به تنهـا ابرقـدرت دنیـا    

قطبـی   ت نظام تـک طبیعاند،  کرده
کنـد و زمینـه    قطب رهنمون می

در این میان روسـیه بـا   . آورد
 ، مسـتعد تبـدیل بـه   داشتن پشـتوانه دوران جنـگ سـرد و ژئوپلتیـک خـاص خـود      

نیـاز تحقـق چنـین     البتـه پـیش  
داشتن ایدئولوژي جایگزین، استراتژي مشخص و کارآمد در برابـر ایـاالت   

وجـود چنـین   . اسـت متحده و توانایی ایجاد ائتالف در مواجهه بـا قـدرت هژمـون    
در تقابل با ایاالت متحده خواهد شد که 

بدیهی اسـت کـه   . در پی خواهد داشت
در . طلبـد  مـی  فرصت و حوصله بیشـتري را 

 ا محدود به رقابت اسـتراتژیک ایـاالت متحـده و روسـیه و    
بـه دنبـال   امریکـا  کـه   درحـالی 

منطقه ژئواسـتراتژیک آسـیاي میانـه و    
امکانـات بـه بازیـابی    کند تا بـا اسـتفاده از تمـامی    

ایـران نیـز منـافع اقتصـادي،     
، بدون شـک  دارد حوزه دریاي خزر

  . دشو متأثر می
روسیه و ایاالت متحده، در دو سطح جهانی و 

  

  مقدمه
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و پایان یافتن دوران جنگ سـرد 

قطبی به تنهـا ابرقـدرت دنیـا     چهارچوب نظام تکدر جایگاهی قرار داد که بتواند در 
کردهو دیگران اشاره  والتزکه طور البته همان. شودتبدیل 
قطب رهنمون می ایر بازیگران را به موازنه با تکاست که ساي  به گونه
آورد می قطبی را فراهمقطبی یا چنددوهاي  نظام گیري شکل

داشتن پشـتوانه دوران جنـگ سـرد و ژئوپلتیـک خـاص خـود      
البتـه پـیش  . امریکـایی اسـت  جدي براي نظم جهانی  يچالشگر

داشتن ایدئولوژي جایگزین، استراتژي مشخص و کارآمد در برابـر ایـاالت   اي،  پدیده
متحده و توانایی ایجاد ائتالف در مواجهه بـا قـدرت هژمـون    

در تقابل با ایاالت متحده خواهد شد که هایی  در روسیه منجر به چالشهایی  ظرفیت
در پی خواهد داشتاي  ی و منطقهالملل بینپیامدهایی را در سطح 

فرصت و حوصله بیشـتري را ها،  و چالشها  بررسی ابعاد این ظرفیت
ا محدود به رقابت اسـتراتژیک ایـاالت متحـده و روسـیه و    این نوشتار دامنه بحث ر

درحـالی . ایم کردهآن بر منافع ایران در حوزه دریاي خزر تأثیر 
منطقه ژئواسـتراتژیک آسـیاي میانـه و    ویژه  به گسترش نفوذ در مناطق مختلف جهان

کند تا بـا اسـتفاده از تمـامی     می قفقاز است، روسیه نیز تالش
ایـران نیـز منـافع اقتصـادي،     کـه   ازآنجـایی  طبیعتـاً . جایگاه پیشین خود همت گمارد

حوزه دریاي خزرویژه  به سیاسی، دینی و فرهنگی در این منطقه و
متأثر می و روسیهامریکا گونه در روابط  از این فضاي رقابت

روسیه و ایاالت متحده، در دو سطح جهانی و  رقابت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی



حوزه دریـاي خـزر    اي، تبعاتی را بر امکان و شرایط تحقق منافع ملی ایران در
منظور تحلیل و ارزیابی چگونگی ارتقاي منافع ملی ایران در ایـن  

د که روسیه خواهیم داشت تا مشخص شو
خواهد با احیاي جایگـاه خـود، جهـان را بـه     

بررسـی  آنگـاه اسـتراتژي روسـیه در منطقـه را     
واقعی آن در کشـورهاي حـوزه دریـاي خـزر     

در تحلیل رقابـت   و از آن کنیم
این رقابت بر مافع ملـی ایـران اسـتفاده خـواهیم     
سپس به چرایی همراهی و همکاري روسیه با ایـران در راسـتاي جلـوگیري از    

یـل  در ایـن بخـش نیـز بـه دال    
و همچنین تالش ایاالت متحـده در مواجهـه بـا    

و راهکارهـا و   پـردازیم  منافع ایران در منطقه خزر مـی 
  .ي اسالمی ایران ارائه خواهیمداد

  گرایی
ایاالت د که هژمونی کن می این انتظار را ایجاد

گرایـی   اسـاس مفروضـات واقـع   
یک بازیگر در نظر گرفت که همانند یک فرد بـراي خـود   

دن منـافع خـود در   هاي عقالیی به دنبال بـرآورده کـر  
درت در این میان منافع و امنیت ملی نیـز بـا قـ   

گرایی،  در رویکرد واقع .)241
زیـرا امنیـت هـدف اصـلی      

کسـب عناصـر قـدرت را    گرایان 
در این دیدگاه امنیـت و قـدرت نیـز    

بر  ،بر قدرت یک کشور افزوده شود
بـر سـاختار آنارشـیک    گرایی 
بـه  دهنـده   شکل نیرويترین 

اي، تبعاتی را بر امکان و شرایط تحقق منافع ملی ایران در منطقه
منظور تحلیل و ارزیابی چگونگی ارتقاي منافع ملی ایران در ایـن   به. خواهد گذاشت

خواهیم داشت تا مشخص شو الملل بینمنطقه، ابتدا نگاهی گذرا به نظام 
خواهد با احیاي جایگـاه خـود، جهـان را بـه      می چگونه الملل بیندر نظام آنارشیک 
آنگـاه اسـتراتژي روسـیه در منطقـه را     . سـوق دهـد  گرایی  سمت چندجانبه

واقعی آن در کشـورهاي حـوزه دریـاي خـزر     هاي  سیاست د تا به تحلیلخواهیم کر
کنیم ایی استناد میگر در این بخش به نظریه واقع. بپردازیم

ـ  این رقابت بر مافع ملـی ایـران اسـتفاده خـواهیم     تأثیر  وامریکا  استراتژیک روسیه 
سپس به چرایی همراهی و همکاري روسیه با ایـران در راسـتاي جلـوگیري از    . کرد

در ایـن بخـش نیـز بـه دال    . نفوذ بیشتر ایاالت متحده در منطقه خواهیم پرداخت
و همچنین تالش ایاالت متحـده در مواجهـه بـا     حمایت روسیه از ایران و تبعات آن

منافع ایران در منطقه خزر مـی بر ها  این تقابلتأثیر  روسیه و
ي اسالمی ایران ارائه خواهیمدادهرچه بهتر منافع جمهورتأمین  پیشنهادهایی براي

گرایی چندجانبه بهقطبی  تک گذر از: الملل بیننظام . 1
این انتظار را ایجاد الملل بیندر روابط گرایی  رهیافت واقع

اسـاس مفروضـات واقـع    کلی بـر طور به. رو شود متحده با موانعی جدي روبه
یک بازیگر در نظر گرفت که همانند یک فرد بـراي خـود    به عنوان توان می دولت را
هاي عقالیی به دنبال بـرآورده کـر   جهتی دارد و با کنش هدف و

در این میان منافع و امنیت ملی نیـز بـا قـ   . است یالملل بینمیان سایر بازیگران 
241: 1375دویچ و دیگران، (بازیگران ارتباط مستقیم دارد 

 ؛دنشـو  مـی  تلقـی منافع ملی اغلب با امنیت ملی یکسان 
گرایان  بر این اساس است که واقع. سیاست خارجی است

در این دیدگاه امنیـت و قـدرت نیـز    . دانند می منافع و امنیت ملی حیاتیتأمین  براي
بر قدرت یک کشور افزوده شودهرچه  که طوري بههمراه و همدوش یکدیگرند؛ 

گرایی  نهایت رویکرد واقعدر. نیز افزوده خواهد شدمنیت آن ا
ترین  و اصلیترین  مهم کند؛ این عامل الملل تأکید می بیننظام 
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، هـدف اصـلی و   در وضعیت و شرایط آنارشـی 
کننـد   مـی  ملـی خـود را پیگیـري   

 شـده را معـین   میزان و نوع مشـروعیت قـدرت اعمـال   
حـاکی از آن اسـت کـه اقتـدار     
فراگیري وجود ندارد که سایر بازیگران را از استفاده از زور یا تهدید بـه اسـتفاده از   

در  .)5-16: 1390هنسـن و دیگـران،   
طلـب   کاري بـین کشـورهاي خودیـار و منفعـت    

ی تالش خواهنـد کـرد بـا بـاال     
در سایه قدرت تنها  نه یت خود،
  . بلکه بر دیگر بازیگران مسلط شوند

در نظام آنارشیک قدرت هر بـازیگري در مقایسـه بـا قـدرت سـایر بـازیگران       
ي از ایـن ابـزار   بعـد از فروپاشـی شـورو   
امـا در سـاختار    الملـل را عینـی سـاخت،   

االً به موازنه قـوا و  و احتماست 
ی تنهـا ابرقـدرت بـودن در نظـام    

تـا ایـن قـدرت     کننـد  می تالش
آنها از طریق منابع خارجی یعنی ایجاد ائتالف و همچنین منابع 

 زننـد؛  می خود، به چنین کاري دست
قطب به طـور تـدریجی بـه     ها و فرسودگی تک

 ؛)22 :1390هنسـن و دیگـران،   
ی را جستجوگران افزایش الملل

د از فروپاشـی اتحـاد   یکی از این بازیگران روسیه است که بع
. بینـد  مـی  فتـه ر دار آن، جایگـاه خـود را ازدسـت   
نیروي  به عنوان بازسازي و حفظ خود

 .)Graham, 2009: 3(» ابق اولویتی اصیل براي روسیه است
بازمعنایـابی اغلـب   . زنـد  گرایی می

                                                                
1. Resignification 

در وضعیت و شرایط آنارشـی . ستا کشورهاهاي  و کنشها  انگیزه
ملـی خـود را پیگیـري    آنها به طور طبیعـی منـافع  . است اولیه کشورها بقا

)Waltz, 1979: 95(. میزان و نوع مشـروعیت قـدرت اعمـال    منافع ملی
حـاکی از آن اسـت کـه اقتـدار      الملل بینآنارشی در نظام  .)Waltz, 1979: 104(کند  می

فراگیري وجود ندارد که سایر بازیگران را از استفاده از زور یا تهدید بـه اسـتفاده از   
هنسـن و دیگـران،   ( سلط یا حتی نابودي آنها باز داردزور براي ت

کاري بـین کشـورهاي خودیـار و منفعـت    چنین شرایطی امکان و احتمال هم
ی تالش خواهنـد کـرد بـا بـاال     الملل بینبازیگران . بسیار سخت و دشوار خواهد بود

یت خود،بردن ضریب امن بردن توان و قدرت خود، ضمن باال
بلکه بر دیگر بازیگران مسلط شوند ،دیگر بازیگران قرار نگیرند

در نظام آنارشیک قدرت هر بـازیگري در مقایسـه بـا قـدرت سـایر بـازیگران       
بعـد از فروپاشـی شـورو   امریکـا  ایاالت متحده . کند می اهمیت پیدا

الملـل را عینـی سـاخت،    بـین م قطـب بـودن نظـا    استفاده کرد و تک
است دوام نیاورده قطبی  تک ، نظامالملل بینآنارشیک نظام 

تنهـا ابرقـدرت بـودن در نظـام    . دادتغییر شکل خواهد چندقطبی  نهایت به نظامدر
تالشها  دولت سایر ؛ زیرابسیار فرسایشگر استقطبی  تک

آنها از طریق منابع خارجی یعنی ایجاد ائتالف و همچنین منابع . ندمفرط را موازنه کن
خود، به چنین کاري دستهاي  توانمندي وها  قابلیت داخلی، یعنی افزایش

ها و فرسودگی تک دولت بنابراین رشد نسبتاً سریع سایر
هنسـن و دیگـران،   ( قطبی منجـر خواهـد شـد   چنـد  گیري جهـان  شکل

الملل بینبنابراین غیر منطقی نخواهد بود که سایر بازیگران 
یکی از این بازیگران روسیه است که بع. قدرت و امنیت بدانیم

دار آن، جایگـاه خـود را ازدسـت    میـراث  به عنـوان جماهیر شوروي 
بازسازي و حفظ خود«: بیان کرده است توماس گراهامکه  گونه همان

ابق اولویتی اصیل براي روسیه استمسلط در فضاي شوروي س
گرایی می واقع 1در همین راستا، روسیه دست به بازمعنایابی

                         



سیاسی قرار دارند  یشود که در حواشی ساختارهای
گیري معانی دیگر که خواهان تغییر معانی قبلی از طریق بسط مفهوم یا از طریق دربر

کـه ایـن مفهـوم در مـورد     رسد 
انـده شـدن رهـایی یابـد و     که با جد و جهد تالش دارد تا از به حاشـیه ر 

ی براي الملل بیننمایی جهانی از طریق تشویق و پیشبرد تغییرات ساختاري در جامعه 
 :Makarychev, 2011( قدرت را ارائه دهد، کاربرد دارد

 .سـازد  مـی  مسـاعد گرایی  زمینه را براي ظهور و بروز چندجانبه
سـت  در تحلیـل سیا  گرایـی  هرچند مفاهیمی همچـون چنـدمرکزگرایی و چندمنطقـه   

. گرایـی مقبـول تـر اسـت     انـد، امـا چندجانبـه   
، بـا جهـان   بـه عاریـه گرفتـه شـده اسـت     

که گرایی  منطقهچند. ستالملل حاضر نی
نظامی است که ابرقدرت نـدارد و  

ی که حـول فضـاي   الملل بیننظام 
Makarychev, 2011: 16(.  

 بـه عنـوان   راگرایـی   واقـع هـاي  
جـذب کـرده   گرایـی   موازنه قـدرت در مـدل چندجانبـه   

را از واژگان غربـی وام گرفتـه و آن را بازمعنـا کـرده     
یـک ظـاهر   جزئی اساسی از مباحـث آکادم 

گرایــی بسـط یافتـه بـود، امــا    
صراحت سیاسی است و با بسـط یـافتن   

ــع ــرارگرایــی  وراي گفتمــان واق ــرد مــی ق  گی
عنصـر   ،روسیه در راستاي تبدیل شدن بـه ابرقـدرت جدیـد   

رو  ایـن  کنـد؛ از  مـی  هویت و فرهنگ را جایگزین عنصر ایدئولوژي کمونیسـم سـابق  
لیبـرال   چهـارچوب پـذیرد و در  

 ارفرهنگی و هـویتی خـود را انکـ   

شود که در حواشی ساختارهای می کار بردهتوسط کارگزارانی به 
که خواهان تغییر معانی قبلی از طریق بسط مفهوم یا از طریق دربر

رسد  می به نظر .)Schippers, 2009: 49( در خودشان هستند
که با جد و جهد تالش دارد تا از به حاشـیه ر اي  روسیه

نمایی جهانی از طریق تشویق و پیشبرد تغییرات ساختاري در جامعه 
قدرت را ارائه دهد، کاربرد دارد ترِ دارندگان تکثر بیشتر و سریع

زمینه را براي ظهور و بروز چندجانبهها  تالشگونه  این. )3
هرچند مفاهیمی همچـون چنـدمرکزگرایی و چندمنطقـه   

انـد، امـا چندجانبـه    خارجی روسیه بـه کـار گرفتـه شـده    
بـه عاریـه گرفتـه شـده اسـت      میشـل فوکـو  مرکزگرایی که از ایـده  چند

الملل حاضر نی بینقرابت دارد و منطبق با نظام  الملل پسابین
نظامی است که ابرقدرت نـدارد و   مطابق بااخذ شده است،  بوزانو  ویوراز دیدگاه 

نظام هاي  سیستماي یا  هاي منطقه سامانبر مبناي کثرت «
Makarychev, 2011: 16-17 (قرار دارد  »دنشو می گو ساخته پاسخاي  منطقه

هـاي   است که کرملین برخی از ایـده استدالل ما این 
موازنه قـدرت در مـدل چندجانبـه   کننده  قدرت بزرگ مدیریت

را از واژگان غربـی وام گرفتـه و آن را بازمعنـا کـرده     گرایی  روسیه چندجانبه. است
جزئی اساسی از مباحـث آکادم  به عنوان در غربگرایی  چندجانبه. است

گرایــی بسـط یافتـه بـود، امــا     واقـع  )نـو (گفتمـان  هــاي  چهـارچوب  شـد کـه درون  
صراحت سیاسی است و با بسـط یـافتن    ی بهمفهوم گرایی در تعابیر روسی، چندجانبه

ــع ،هــویتی و فرهنگــیهــاي  بــه مفهــوم وراي گفتمــان واق
)Makarychev, 2011: 3(.    روسیه در راستاي تبدیل شدن بـه ابرقـدرت جدیـد

هویت و فرهنگ را جایگزین عنصر ایدئولوژي کمونیسـم سـابق  
پـذیرد و در   مـی  غـرب را تلویحـاً  داري  سرمایه ایدئولوژي نظام
فرهنگی و هـویتی خـود را انکـ   هاي  اصالت شاخصه کند، ولی می دموکراسی عمل

  .کند نمی
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شـود ـ    مـی  کشـوري کـه هسـته اصـلی امپراتـوري شـوروي سـابق تلقـی        
امپراتـوري روسـیه از قـرن هفـدهم جـزء      
بزرگ بود و در کالبد شوروي، یکی از دو ابرقـدرت دوران جنـگ سـرد    

روسیه پس از پایان جنـگ  . ا با فروپاشی شوروي دچار افول شد
 کت در نظم جهانی توازن ایجاد کنـد؛ 

امریکـا  نزدیکی بـا  هاي  پس از پایان جنگ سرد همکاري
امریکـا  وسـیله   که عمدتاً به انی و اروپایی جدید

روسـیه بـه طـور     1990اواسـط دهـه   
را به عمل آورد تـا روابـط   هایی 

توانستند به طور بالقوه بخشی از یک ائتالف 
مشخصاً روابط نزدیـک   روسیه

تـر بـا هندوسـتان و     تصادي و امنیتی با چین برقرار کرد و به دنبال روابـط نزدیـک  
در جریـان  . )78: 1390هنسـن و دیگـران،   

اما در ایـن اواخـر    ،ه هم نزدیک شدند
در افغانسـتان  امریکـا  با گسترش نفوذ ایاالت متحده در قفقاز و آسیاي میانه، حضور 

تحـوالت  ویـژه   به و عراق، انتخاب خطوط انرژي دریاي خزر و تحوالت خاورمیانه،

همواره دو چراغ راهنما داشته است؛ خـارج  
دفتـر  (فرضی روسیه است » خلوت

که با اهمیت یافتن ذخایر و منابع انرژي 
فاصل دریاي خزر تا دریـاي سـیاه،   

Tertrov and et al., 2010: 191(. 
ایـن منطقـه از    .عنصري حیاتی در استراتژي روسیه اسـت 

 روسیه است و روسیه نسبت به هر نوع تالش
شـوروي  هـاي   به طور خاص جمهوري

بـدون  . در توسعه پیوندهاي سیاسی با شرکاي غربـی حساسـیت بـاالیی دارد   

  روسیه در منطقه خزرهاي  منابع و ظرفیت. 2
کشـوري کـه هسـته اصـلی امپراتـوري شـوروي سـابق تلقـی        روسیه ـ  
امپراتـوري روسـیه از قـرن هفـدهم جـزء      . بازنـده جنـگ سـرد اسـت    تـرین   بزرگ
بزرگ بود و در کالبد شوروي، یکی از دو ابرقـدرت دوران جنـگ سـرد    هاي  قدرت

ا با فروپاشی شوروي دچار افول شدام ،شد می محسوب
کت در نظم جهانی توازن ایجاد کنـد؛ سرد تالش کرده است بین ناسازگاري و مشار

پس از پایان جنگ سرد همکاريهاي  سال بنابراین، در اولین
انی و اروپایی جدیدآرایش امنیتی جه ا استقرارداشت و ب
اواسـط دهـه   از حـال   بـااین  .موافقـت کـرد   ،شد می تعریف

هایی  افزونی به سوي موازنه نرم حرکت کرد و تالشروز
توانستند به طور بالقوه بخشی از یک ائتالف  می بزرگ کههاي  قدرت خود را با سایر

روسیه. امریکا ایجاد کنند، بهبود بخشدقابل سنگ را در م هم
تصادي و امنیتی با چین برقرار کرد و به دنبال روابـط نزدیـک  اق

هنسـن و دیگـران،   ( ویژه آلمان و فرانسه بود به اتحادیه اروپا
ه هم نزدیک شدندرویداد یازده سپتامبر روسیه و ایاالت متحده ب

با گسترش نفوذ ایاالت متحده در قفقاز و آسیاي میانه، حضور 
و عراق، انتخاب خطوط انرژي دریاي خزر و تحوالت خاورمیانه،

  .لیبی و سوریه، فاصله بین آنها بیشتر شده است
همواره دو چراغ راهنما داشته است؛ خـارج  سیاست خارجی روسیه طورکلی  به

خلوت حیاط«حوزه خارج نزدیک . خارج دور نزدیک و
که با اهمیت یافتن ذخایر و منابع انرژي ) 305: 1388ی، الملل بینمطالعات سیاسی و 

فاصل دریاي خزر تا دریـاي سـیاه،    در حوزه دریاي خزر و مسیرهاي انتقال آن، حد
Tertrov and et al., 2010: 191( ستراتژیکی خاصی برخـوردار شـده اسـت   اهمیت ا از

عنصري حیاتی در استراتژي روسیه اسـت  ،اعمال نفوذ در این منطقه
روسیه است و روسیه نسبت به هر نوع تالش» پذیر نرم بخش آسیب«منظري امنیتی، 

به طور خاص جمهوري(منطقه دریاي خزر و دریاي سیاه هاي  دولت
در توسعه پیوندهاي سیاسی با شرکاي غربـی حساسـیت بـاالیی دارد   ) سابق



ایـاالت متحـده و دیگـر کشـورهاي غربـی در توسـعه       
ناخشنود و از حمایت ایاالت متحده از مسـیرهاي لولـه   

 Barnes and(نگـران اسـت    

بیشـتر از فرصـت   برداري هرچه 
ند اتحاد شوروي، ابرقـدرت  

نـد بـه   توا یمـ  ی اسـت کـه  المللـ 
ذخـایر گـاز   تـرین   بـزرگ  روسـیه 

 4/6میلیـارد بشـکه، یعنـی حـدود     
کـه محـرك اصـلی سیاسـت خـارجی      
بازیابی حوزه سنتی نفوذش اسـت،  

المللـی   بـین جلـوي قـدرت و موقعیـت    
ئولوژي کمونیسـت و پیمـان   
براي روسیه این فلسفه بـوده  

بـه   کلید تولد مجدد اقتصادي و احیـاي آن 
رو، امنیت انرژي با امنیت ملی و 

امنیـت  . ی استالملل بینسالمت اقتصادي روسیه گره خورده و ابزار ورود به صحنه 
اقتصاد آن از تهدیـدهاي داخلـی و   
، شامل عوامل خطرپذیر ژئـوپلیتیکی بـازار انـرژي    

کـه   گونـه  همان. یه قرار داردبر این اساس عامل انرژي در مرکز دیپلماسی روس
جایگـاهی کـه روسـیه در همکـاري     

» گـذارد  مـی  مستقیماً بر رفاه حال و آینـده آن اثـر  
موقعیـت مسـلط بـازار اروپـا، روسـیه را در      

مـدیریت انـرژي    ،الزمه حفـظ و ارتقـاي چنـین امتیـازي    
در تقابل با ایاالت متحده و اروپـا  

روسیه با ترکیب دو عنصر انرژي و ژئوپلیتیک تـالش دارد از فرصـت اقتصـاد    
مبتنی بر انرژي استفاده کرده و به تقویت منافع و امنیت ملی خود بپردازد تـا بتوانـد   

ایـاالت متحـده و دیگـر کشـورهاي غربـی در توسـعه       هـاي   تالش از کرملینشک، 
ناخشنود و از حمایت ایاالت متحده از مسـیرهاي لولـه   » خارج نزدیک«نفوذشان در 

 ،کشـاند  مـی  روسیه را به چالش نفت و گاز در منطقه که
Smulcer, 2009: 11.( برداري هرچه  بهره روسیه به دنبالحال  درعین

ند اتحاد شوروي، ابرقـدرت  تواند همان نمی روسیههرچند  .انرژي خود و منطقه است
ـ   ر حوزه انرژيد باشد، ولی المللـ  بـین  یقـدرت و نیروی

روسـیه . )Smulcer, 2009:15( تبدیل شود» ابرقدرت انرژي«
میلیـارد بشـکه، یعنـی حـدود      4/79ست و صاحب حدود ا طبیعی جهان را دارا

کـه محـرك اصـلی سیاسـت خـارجی       گونـه  همـان . درصد از کل ذخایر جهان است
بازیابی حوزه سنتی نفوذش اسـت،  ی و الملل بینروسیه، آرزویش در بازسازي سلطه 

جلـوي قـدرت و موقعیـت     نرژي روسیه عنصـر اصـلی حرکـت روبـه    ا
ئولوژي کمونیسـت و پیمـان   شده، با جایگزینی روابط انرژي بـه جـاي ایـد    بازسازي

براي روسیه این فلسفه بـوده   والدیمیر پوتینکه محور دیدگاه  اي گونه ورشو است؛ به
کلید تولد مجدد اقتصادي و احیـاي آن  ،استراتژیک روسیه است که توسعه منابع

رو، امنیت انرژي با امنیت ملی و  از این ؛)Jaffe, 2009: 8( است جهانی یابرقدرت عنوان
سالمت اقتصادي روسیه گره خورده و ابزار ورود به صحنه 

اقتصاد آن از تهدیـدهاي داخلـی و   حفظ کشور، شهروندان و «انرژي روسیه مبنی بر 
، شامل عوامل خطرپذیر ژئـوپلیتیکی بـازار انـرژي    »خارجی با تولید انرژي قابل اتکا

بر این اساس عامل انرژي در مرکز دیپلماسی روس. است
جایگـاهی کـه روسـیه در همکـاري     « :پوتین در یکی از سخنرانی هایش اعالم کـرد 

مستقیماً بر رفاه حال و آینـده آن اثـر   ،آورد می دسته جهان ب انرژي در
)Cohen, 2011: 5( .موقعیـت مسـلط بـازار اروپـا، روسـیه را در       منابع انرژي فراوان و

الزمه حفـظ و ارتقـاي چنـین امتیـازي    . دهد می شرایط ممتاز قرار
در تقابل با ایاالت متحده و اروپـا  که روسیه را  است خصوص منطقه خزر هجهان و ب

  .قرار داده است
روسیه با ترکیب دو عنصر انرژي و ژئوپلیتیک تـالش دارد از فرصـت اقتصـاد    
مبتنی بر انرژي استفاده کرده و به تقویت منافع و امنیت ملی خود بپردازد تـا بتوانـد   
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اره از همـو  بـه همـین خـاطر،   
کند؛ چون معتقد است ایـن رویکـرد محـدود    

، بر وگو گفتروسیه ضمن صحبت از وابستگی و 
ــان   ــترك در می ــاي مش یت و خطره

از طـرف دیگـر،   . داردتأکیـد  
کند تـا ضـمن جلـوگیري از    

در همـین راسـتا،   . دا تقویـت کنـ  
  

  یه در منطقه دریاي خزر
هـاي بـزرگ همـواره     قـدرت 

که برایشان اهمیـت دارد و ممانعـت از نفـوذ    
نگرانی اصلی روسیه نفوذ تدریجی و 
 اهمیت استراتژیک منطقه خـزر در 
 .اخیر به طور شگفت انگیـزي بـراي ایـاالت متحـده افـزایش یافتـه اسـت       

حائز اهمیت از فرصت براي ایـاالت متحـده در   
منابع دریاي خـزر، قاچـاق مـواد مخـدر،     

در قفقـاز  ها  تروریست منطقه مثل آذربایجان و ارمنستان، احتمال انتقال
 را موجـه کـرده اسـت؛   در منطقـه  

اي ایـاالت  صـتی اسـتراتژیک بـر   
ایـن در حـالی اسـت کـه سیاسـت      

دورنمـاي  . گیـرد  مـی  وسـیله سـه دورنمـاي متفـاوت شـکل     
بـزرگ تمرکـز دارد؛ دورنمـاي صـنعت     

و دورنمـاي   تأکیـد دارد  ان از ترانزیت گـاز بـه اروپـا   
افراطـی،  گرایی  اسالم امنیتی بر تهدیدات فراملی علیه روسیه تمرکز دارد که از طریق

(.  
در  جزیره آبشـرون . اریخی دیرینی دارد

بـه همـین خـاطر،   . ازیابـد در سطح جهـان ب را رفته خود  جایگاه ازدست
کند؛ چون معتقد است ایـن رویکـرد محـدود     می رویکرد اروپایی امنیت انرژي انتقاد
روسیه ضمن صحبت از وابستگی و . به منافع واردکنندگان انرژي است

ــئول   ــدگان، مس ــراي تولیدکنن ــا ب ــان  تضــمین تقاض ــترك در می ــاي مش یت و خطره
تأکیـد   زیـت ترانهـاي   دولت کنندگان و تولیدکنندگان، مصرف

کند تـا ضـمن جلـوگیري از     می تحوالت امنیتی و انرژي منطقه دریاي خزر را رصد
ا تقویـت کنـ  جایگاه استراتژیک خـود ر  ،بزرگهاي  قدرت نفوذ

  .ها خواهیم پرداخت دست به اقداماتی زده است که بدان

یه در منطقه دریاي خزرتقابل استراتژیک ایاالت متحده و روس .3
قـدرت  خواهد همان چیـزي اسـت کـه    می آنچه روسیه امروز

که برایشان اهمیـت دارد و ممانعـت از نفـوذ    اي  اثرگذار ماندن در منطقه اند؛ خواسته
نگرانی اصلی روسیه نفوذ تدریجی و  .)Saunders, 2011: 5( اي هاي منطقه قدرت دیگر

اهمیت استراتژیک منطقه خـزر در . فزاینده ایاالت متحده در منطقه دریاي خزر است
اخیر به طور شگفت انگیـزي بـراي ایـاالت متحـده افـزایش یافتـه اسـت       هاي  سال

حائز اهمیت از فرصت براي ایـاالت متحـده در   اي  ساحلی خزر مجموعههاي  دولت
منابع دریاي خـزر، قاچـاق مـواد مخـدر،      اند؛ استراتژیک فراهم کرده منطقه مهم یک

منطقه مثل آذربایجان و ارمنستان، احتمال انتقالهاي  درگیري
در منطقـه  امریکـا  انگیزه حضـور   غیرهشمالی و افغانستان و

صـتی اسـتراتژیک بـر   فر ،بنابراین تقویت روابط دوجانبه امنیتی در منطقه
ایـن در حـالی اسـت کـه سیاسـت      . )Gorenburg, 2011: 1( متحده فراهم خواهد کـرد 

وسـیله سـه دورنمـاي متفـاوت شـکل      هروسیه در این منطقه ب
بـزرگ تمرکـز دارد؛ دورنمـاي صـنعت     هـاي   قدرت نظامی بر رقابت با /ژئوپلیتیکی

ان از ترانزیت گـاز بـه اروپـا   انرژي بر حق انحصاري اطمین
امنیتی بر تهدیدات فراملی علیه روسیه تمرکز دارد که از طریق

)Gorenburg, 2011: 4( ندآی می وجوده تروریسم و قاچاق ب
اریخی دیرینی داردسابقه ت ،اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه خزر



و  انجیـل . ت نفت و محصوالت نفتی اسـت 
الت نفتی منطقـه بـاکو اشـاره    
امروزه هم روسـیه و هـم ایـاالت متحـده     
 حوزه خزر هستند و هر دو اعالم

میلیارد بشکه  60. است شان اي حساس براي منافع ملی
 نـد افزای مـی  تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی بر حساسـیت منطقـه  

هــم در تقابــل  ،یــک از دورنماهــاي فــوق
 ،بر جمهوري اسـالمی ایـران  

نخســت، تقابــل اســتراتژیک ایــاالت متحــده و روســیه در  
این سه دورنما را در خصوص کشورهاي حوزه دریاي خـزر بررسـی و   

البتـه  . سپس اثرات این تقابل را بر روابط ایران با این کشورها بررسی خـواهیم کـرد  
. قبل از بررسی ایـن کشـورها توجـه بـه چنـد نکتـه کلیـدي و کلـی الزامـی اسـت          

ه روحیـه  ند کـ دار سـنتی هسـت  
روسیه از یک طـرف بـراي رهـایی از    

امریکـا  از جملـه  اي  منطقـه هاي بـزرگ فرا 
از طرف دیگر، بـه دلیـل حاکمیـت همـان     

س و امیـد  گونـه یـأ   ایـن  .باط خود با روسیه را حفظ کنند
اتژیک روسیه و ایاالت متحـده و  
با این توصـیفات بـه بررسـی    

ن روسـیه و  کـال هـاي   سیاسـت 

تریلیون متـر مکعـب ذخـایر    
ی المللـ  بـین گاز طبیعی است و در مسیر انتقال منابع انرژي دریاي خزر به بازارهـاي  

در شرق منطقه قفقاز در ساحل غربی دریاي خزر واقع شـده و  
ارمنسـتان و ترکیـه،   هاي  در جنوب با جمهوري اسالمی ایران، در غرب با جمهوري

ت نفت و محصوالت نفتی اسـت نخستولیدکنندگان  یاي خزر، ازغرب در
الت نفتی منطقـه بـاکو اشـاره    همچنین مارکوپولو در سفرنامه خود، به برخی محصو

امروزه هم روسـیه و هـم ایـاالت متحـده      .)Zeinolabedin and et al., 2011: 501( دارند
حوزه خزر هستند و هر دو اعالم بازیگران اصلی در امور سیاسی، امنیتی و اقتصادي

اي حساس براي منافع ملی منطقهکنند که منطقه خزر  می
تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی بر حساسـیت منطقـه   161نفت و 

)Chufrin, 2004: 2(.  یــک از دورنماهــاي فــوقخــاطر هربــه همــین
بر جمهوري اسـالمی ایـران   ه با ایاالت متحده و هم در تأثیراتشانیاستراتژیک روس
نخســت، تقابــل اســتراتژیک ایــاالت متحــده و روســیه در  . هســتندقابــل ارزیــابی 

این سه دورنما را در خصوص کشورهاي حوزه دریاي خـزر بررسـی و    چهارچوب
سپس اثرات این تقابل را بر روابط ایران با این کشورها بررسی خـواهیم کـرد  

قبل از بررسی ایـن کشـورها توجـه بـه چنـد نکتـه کلیـدي و کلـی الزامـی اسـت          
دار سـنتی هسـت   ، میـراث یافته از شوروي سابق هاي استقالل جمهوري

روسیه از یک طـرف بـراي رهـایی از    . کند می مان تقویتاستقالل و وابستگی را توأ
هاي بـزرگ فرا  قدرت انقیاد رو به بیرون توجه داشته و با
از طرف دیگر، بـه دلیـل حاکمیـت همـان     . است  روابط نسبتاً نزدیکی را ایجاد کرده

باط خود با روسیه را حفظ کنندسنت مجبورند پیوند و ارت
اتژیک روسیه و ایاالت متحـده و  استرهاي  بر چالشها  موجود در میان این جمهوري

با این توصـیفات بـه بررسـی    . گذارند می نتیجه بر منافع و امنیت ملی ایران نیز اثردر
سیاسـت  نقش و جایگاه کشورهاي موجود در منطقه خزر بـر 

  .پردازیم می ایاالت متحده

  آذربایجان. 3- 1
تریلیون متـر مکعـب ذخـایر     30میلیارد ذخایر نفت و  7جمهوري آذربایجان داراي 

گاز طبیعی است و در مسیر انتقال منابع انرژي دریاي خزر به بازارهـاي  
در شرق منطقه قفقاز در ساحل غربی دریاي خزر واقع شـده و   راین کشو. قرار دارد

در جنوب با جمهوري اسالمی ایران، در غرب با جمهوري

ها،  رقابت قدرت
ژئوپولیتیک خزر 

منافع ملی و 
ایران
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان
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تان در شمال غربی با جمهوري گرجستان و در شمال با جمهوري خودمختـار داغسـ  
دهـد   مـی  مرزبندي نشانشکلی از 

هـاي   درصـد جمهـوري   90البتـه حـدود   
داراي قـدرت   ،محصور در خشکی

سیاسی محدودتري از دیگر همتایان ساحلی خود هسـتند و  
 :Idan and Shaffer, 2011(دهـد  

کنندگان اصـلی  کشـور محصـور در خشـکی، ازآنجاکـه صـادر     
. آذربایجـان، قزاقسـتان و ترکمنسـتان   

  . ی است
از استقالل، اقتصادي مبتنی بر تولید 

و دسترسی بـه بـازار   ها  گیري
روس و از لحـاظ سیاسـی، رهـایی از اقتـدارگرایی     

 نمـاد عـدالت و حقـوق بشـر    
منـابع مـالی و فنـی     اسـتفاده از دانـش، تجربـه و   

 .)Ghurbanov, 2011: 8-9( تخراج منابع انرژي دریاي خزر است
در مقابـل  . بدین ترتیب تمایل آذربایجان به اروپا و ایاالت متحده بیشتر شـده اسـت  

اش  آذربایجـان از وابسـتگی انـرژي   
به روسیه کاسته خواهد شد و ایاالت متحده معتقد است بـا کمـک بـه تولیـد نفـت      

بـه تولیـد   تنهـا   نه نفتی،هاي 
بلکه بدین طریق روسـیه و ایـران را در حاشـیه    

 ,Marosvari( آورد مـی  وجود

آذربایجان نیز در تالش بوده است تا مشارکت خارجی کشـورهایی چـون   
و بـه اسـتراتژي نفتـی     ربستان سعودي و روسیه را جذب کند

یه مسلمان، با اکثریت شیعه ایـران  
اهمیت ژئوپلیتیکی بـاالیی بـراي   

بلکه پل ارتبـاطی   ،بین ایران و روسیه قرار دارد
ف دیگـر، ایـاالت متحـده و اروپـا     

در شمال غربی با جمهوري گرجستان و در شمال با جمهوري خودمختـار داغسـ  
شکلی از چنین . مرز است هم) بخشی از فدراسیون روسیه(

البتـه حـدود   . که آذربایجان محصور در خشـکی اسـت  
محصور در خشکیهاي  دولت. اند شوروي سابق محصور در خشکی

سیاسی محدودتري از دیگر همتایان ساحلی خود هسـتند و  هاي  مانور کمتر و گزینه
دهـد   مـی  قـرار تـأثیر   این امر سیاست خارجی آنها را تحت

کشـور محصـور در خشـکی، ازآنجاکـه صـادر      9ز سه کشور ا .)242
آذربایجـان، قزاقسـتان و ترکمنسـتان    ؛نـد هاي زیادي مواجه با چالش ،انرژي هستند

ی استالملل بینچالش اصلی این کشورها دسترسی به بازار 
از استقالل، اقتصادي مبتنی بر تولید آذربایجان، همانند سه جمهوري دیگر، بعد 

گیري ي نفتی آذربایجان آزادي در تصمیماستراتژ. انرژي دارد
از لحـاظ سیاسـی، رهـایی از اقتـدارگرایی      اي و ملـی  جهانی، امنیت منطقـه 

نمـاد عـدالت و حقـوق بشـر     بـه عنـوان   و تلقی غرب تمایل به دموکراسی و آزادي
اسـتفاده از دانـش، تجربـه و   از منظر اقتصـادي،   مچنینه. است

تخراج منابع انرژي دریاي خزر استکشورهاي غربی در اس
بدین ترتیب تمایل آذربایجان به اروپا و ایاالت متحده بیشتر شـده اسـت  

آذربایجـان از وابسـتگی انـرژي    ي بااروپا بر این تصور است که از طریق همکار
به روسیه کاسته خواهد شد و ایاالت متحده معتقد است بـا کمـک بـه تولیـد نفـت      

هاي  آذربایجان محصور در خشکی و انتقال آن از طریق لوله
بلکه بدین طریق روسـیه و ایـران را در حاشـیه     ،کند می جهانی کمکتأمین  نفت در
وجوده ه و یک منطقه باثبات و آرام در قفقاز جنوبی بقرار داد
آذربایجان نیز در تالش بوده است تا مشارکت خارجی کشـورهایی چـون    .)5 :2011

ربستان سعودي و روسیه را جذب کندژاپن، ایاالت متحده، ع
یه مسلمان، با اکثریت شیعه ایـران  آذربایجان تنها همساحال  درعین .خود دست بیابد

اهمیت ژئوپلیتیکی بـاالیی بـراي    نسبت کوچک، آذربایجان رغم وسعت به علی .است
بین ایران و روسیه قرار داردتنها  آذربایجان نه .دارد ایاالت متحده

ف دیگـر، ایـاالت متحـده و اروپـا     از طـر . بین اروپا و انرژي غنی دریاي خزر است



مسـیر جـایگزین در ترانزیـت تجهیـزات و     
 شـان  از وابستگی تاسوخت نظامیان خود در آسیاي مرکزي و افغانستان استفاده کنند 
Graham, 2009: 11(.   تمایل آذربایجـان

  . شود نمی نع از نفوذ روسیه در این منطقه
باغ که ارامنـه   با ارمنستان بر سر ناحیه ناگورنو ـ قره 

ایـن  فرصتی جذاب را براي روسیه ایجاد کرد تا پاي خـود را در  
، »حکومـت کـن  تفرقه بینداز و 

در  واکنشـی  بـه عنـوان   حمایت روسیه از ارامنـه را بایـد  
اً بـه دنبـال کـاهش نفـوذ     د که دولت آذربایجان صراحت

اطمینان یافتن از تـداوم جنـگ   
: 1390هنسن و دیگـران،  ( ان متحمل شکستی تحقیرآمیز شد

نیروي روسـی  ، دائماً از طریق استقرار 
. واقـع شـد  مـؤثر   راهبـرد روسـیه تـا حـدي    

 غییـر داد؛ حـدودي ت  ، موضع خود را نسبت بـه روسـیه تـا   
  . چنانچه با مسکو معاهده رسمی دوستی، همکاري و امنیت متقابل را امضا کرد

 میلیارد بشـکه  30 ،ساحلی قزاقستان
کشـگان   تنگیز، قره چغانک و

شـده گـاز دارد   تأیید تریلیـون متـر مکعـب ذخـایر    
ــر از وارد ــدگحاض ــت کنن ــاز اس  ان گ

لی رشـد اقتصـادي قزاقســتان،   
ع نفت و گاز اسـت کـه اگـر محقـق شـود،      

ایـن کشـور   . انرژي در دهه بعـدي باشـد  
از سـه مسـیر   رو  ؛ ازایـن نیازمند دسترسی به بـازار جهـانی اسـت   
از طریـق خـط   (، غربـی  )آهن روسـیه 

و فارس  با دریاي سیاه و خلیج

مسـیر جـایگزین در ترانزیـت تجهیـزات و      به عنوان صدد هستند تا از آذربایجاندر
سوخت نظامیان خود در آسیاي مرکزي و افغانستان استفاده کنند 

Graham, 2009: 11( سخت و طوالنی پاکستان کاسته شود به مسیر

نع از نفوذ روسیه در این منطقهبه برقراري ارتباط تنگاتنگ با غرب ما
با ارمنستان بر سر ناحیه ناگورنو ـ قره جنگ آذربایجان  ،حال بااین

فرصتی جذاب را براي روسیه ایجاد کرد تا پاي خـود را در   ،بر آن مسلط بودند
تفرقه بینداز و »  کالسیک با تاکتیک یعمل ناحیه مجدداً باز کند و در
حمایت روسیه از ارامنـه را بایـد  . دآذربایجان را تضعیف کن

د که دولت آذربایجان صراحتمقابل این واقعیت ارزیابی کر
اطمینان یافتن از تـداوم جنـگ    ،بنابراین یک راه مجبور کردن آذربایجان روسیه بود؛

ان متحمل شکستی تحقیرآمیز شدبایجبود تا جایی که آذر
، دائماً از طریق استقرار روسیه براي آنکه اهرم فشار را حفظ کند .)75

راهبـرد روسـیه تـا حـدي    . نستان، این کشور را تقویت کرددر ارم
، موضع خود را نسبت بـه روسـیه تـا   1997آذربایجان در سال 

چنانچه با مسکو معاهده رسمی دوستی، همکاري و امنیت متقابل را امضا کرد

  قزاقستان. 2-3
ساحلی قزاقستان و برونساحلی  مجموع ذخایر هیدروکربنی درون

تنگیز، قره چغانک وهاي  قسمت اعظم تولید نفت قزاقستان در حوزه. است
تریلیـون متـر مکعـب ذخـایر     58که جود آنواقع است، اما با و

)www.205.254.135.24/countries/cab.( ،ــال ــر از وارد درح حاض
لی رشـد اقتصـادي قزاقســتان،   محـرك اصــ  .)66: 1389امیراحمـدیان و گـودرزي،   (

ع نفت و گاز اسـت کـه اگـر محقـق شـود،      گذاري خارجی گسترده در صنای سرمایه
انرژي در دهه بعـدي باشـد  کننده  پنج کشور اصلی صادر تواند جزء می

نیازمند دسترسی به بـازار جهـانی اسـت    ،همانند آذربایجان
آهن روسـیه  از طریق خط لوله و شبکه راه(الی خطوط شم

با دریاي سیاه و خلیج) رانبه ای از راه حمل(و جنوبی ) لوله کنسرسیوم خزر

ها،  رقابت قدرت
ژئوپولیتیک خزر 
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روابط امنیتی، اقتصادي و سیاسی قزاقستان و روسیه در سطح باالیی قـرار دارد  
چنـین  . که ریشـه در پیونـدهاي تـاریخی، فرهنگـی و سیاسـی ایـن دو کشـور دارد       

اما روابط قزاقسـتان بـا    سازد،
ایـاالت متحـده جـزء اولـین     

اش را در ژانویـه   رسـمیت شـناخت و سـفارتخانه   
در ویـژه   بـه  روابط دو کشور، به طور اساسی بعد از یازده سپتامبر،

ز جنـگ  پشـتیبانی ا هـاي   مقابله با تروریسم، استخراج انرژي و همکـاري 
Fitzgerald and Vira, 2011: 15(.    شـرایط ژئـوپلیتیکی و

است که خود ایاالت متحده و روسـیه خواسـتار   
 خاطر اهمیت استراتژیک قزاقسـتان هسـت کـه   

از حاکمیت استبدادي، از قبیل قوانین انتخابـاتی محـدود،   
نگاه ایاالت متحـده نسـبت بـه قزاقسـتان     

 ، رئـیس 2006در سـال   نظربـایف 

بـه نهادهـایی کـه     تعهدي نسـبت 
دولـت اوبامـا نیـز هـدف     . کـرد 

توسـعه کشـور در تبـدیل بـه     
www.fas.org/sgp/crs/row(.  قزاقستان بـین 

میلیارد دالر از امریکا کمک دریافت کـرده  
را برگـزار  » عقاب صحرا«و بریتانیا مانور 

کشـنده  اجازه انتقال مـواد غیر 
حمایـت   از ایـن  نظربـایف  ).

تالش کرد تا رفراندمی را در قزاقسـتان  
ـ تمدید کن ت متحـده  االد که ای

اقـدام نظربـایف را محکـوم     
قستان ـ همانند سایر  موقعیت ایاالت متحده در قزا

بـه   قزاقسـتان ایـاالت متحـده را   

  .نتیجه بازار جهانی ارتباط برقرار کرده استدر
روابط امنیتی، اقتصادي و سیاسی قزاقستان و روسیه در سطح باالیی قـرار دارد  

که ریشـه در پیونـدهاي تـاریخی، فرهنگـی و سیاسـی ایـن دو کشـور دارد       
سازد، می اپذیرن نفوذ روسیه در قزاقستان را خدشه پیوندهایی

ایـاالت متحـده جـزء اولـین     . ایاالت متحـده نیـز در حـال توسـعه و تعمیـق اسـت      
رسـمیت شـناخت و سـفارتخانه    ود که قزاقستان را بـه کشورهایی ب

روابط دو کشور، به طور اساسی بعد از یازده سپتامبر،. دافتتاح کر 1992
مقابله با تروریسم، استخراج انرژي و همکـاري هاي  حوزه

Fitzgerald and Vira, 2011: 15( افغانستان توسعه یافتـه اسـت  

است که خود ایاالت متحده و روسـیه خواسـتار   اي  ژئواکونومیکی قزاقستان به گونه
خاطر اهمیت استراتژیک قزاقسـتان هسـت کـه   به . ایجاد و تدوام رابطه با آن هستند

از حاکمیت استبدادي، از قبیل قوانین انتخابـاتی محـدود،   هایی  وجود نشانهرغم  علی
نگاه ایاالت متحـده نسـبت بـه قزاقسـتان     موانعی بر آزادي مطبوعات و فساد فراگیر، 

نظربـایف در مالقات بین بـوش و  . عموماً مثبت بوده است
تعهدي نسـبت «با » ملتی آزاد«مهور امریکا قزاقستان را با عنوان ج

کـرد توصـیف  » سـازد  مـی  آزادي را براي شکوفایی قادر
توسـعه کشـور در تبـدیل بـه     استراتژیک ایاالت متحـده در قزاقسـتان را کمـک بـه     

www.fas.org/sgp/crs/row( ثبات و دموکراتیک توصیف کردکشوري با

میلیارد دالر از امریکا کمک دریافت کـرده   67/1مجموع ، در2008تا  1992هاي  سال
و بریتانیا مانور همچنین قزاقستان با مشارکت امریکا . است
اجازه انتقال مـواد غیر  2010نویه در ژا .)www.eurasianet.org/node/61750(کرد 

).?/www.jamestown.org/single( زمینش صادر کردرا از سر
تالش کرد تا رفراندمی را در قزاقسـتان   2011و در ژانویه  ایاالت متحده استفاده کرد

تمدید کن 2020جمهوري خود را تا برگزار کند و دوره ریاست 
 نهایتالمللی در بینبه مخالفان داخلی پیوست و جامعه 

موقعیت ایاالت متحده در قزامجموع باید اذعان کرد که در. کرد
قزاقسـتان ایـاالت متحـده را    کشورهاي آسیاي میانه ـ به خاطر دو عامـل اسـت؛   



داند و مشارکت ایاالت متحده در توسـعه  

سیاسی و ارضی کـه  ي ها حجم عظیم ذخایر گاز، این کشور را از بسیاري از درگیري
بخـش تـرکمن   . رو هستند، دور نگـه داشـته اسـت   

ترکمنسـتان یـک خـط لولـه     
. دهـد  مـی  میلیارد متر مکعب گاز به ایـران تحویـل  

کیلـومتر اسـت کـه از طریـق     
افغانستان به پاکستان، ساحل این کشـور در اقیـانوس هنـد و احتمـاالً در آینـده بـه       
چالش اقتصادي براي ترکمنسـتان  
 .طرفـی را در پـیش گرفتـه اسـت    

ل بـا ایـاالت متحـده در    طرفی رسمی، به طور معمو
مشـارکت  اي  امنیـت منطقـه  هـاي  

و اجـازه   را نپـذیرفت  1»شبکه توزیع شمالی
اما پـرواز از فضـاي    صادر نکرد،

و  ت متحـده در افغانسـتان را پـذیرفت   
Fitzgerald and Vira, 2011: 26(.   در کـل

دولـت بـوش    چنـد کننده نیست و هر
هـاي   همکاري نظامی و استراتژیک با ترکمنستان بود، اما دولـت اوبامـا گـام   

بیشـتر تحلیلگـران بـر ایـن باورنـد کـه       
حـال، ترکمنسـتان بـه خـاطر     

روسـیه و روابـط    وضعیت حقوق بشر ضعیف، نظام سیاسی اقتدارگرا، وابستگی بـه 
.  

کشــورهاي ازبکســتان، قرقیزســتان و تاجیکســتان در آســیاي میانــه و گرجســتان و  
                                                                
1. Northern Distribution Network 

داند و مشارکت ایاالت متحده در توسـعه   می وزنه مفیدي در هر تنش با ایران عنوان
   .بخش انرژي قزاقستان

  ترکمنستان. 3- 3
حجم عظیم ذخایر گاز، این کشور را از بسیاري از درگیري

رو هستند، دور نگـه داشـته اسـت    هسایر کشورهاي مشابه با آن روب
ترکمنسـتان یـک خـط لولـه     . تـوجهی اسـت   گاز قابلدریاي خزر نیز داراي نفت و 

میلیارد متر مکعب گاز به ایـران تحویـل   3کوچک ساخته است که حدود 
کیلـومتر اسـت کـه از طریـق      1500ه طـول  یک خط لوله ب ،دیگر شدة مسیر طراحی

افغانستان به پاکستان، ساحل این کشـور در اقیـانوس هنـد و احتمـاالً در آینـده بـه       
چالش اقتصادي براي ترکمنسـتان  ترین  بزرگ ،وابستگی به روسیه. رود می هندوستان

طرفـی را در پـیش گرفتـه اسـت     ، سیاسـت بـی  ترکمنسـتان بعـد از اسـتقالل   . است
طرفی رسمی، به طور معمو رغم سیاست بی علی ترکمنستان

هـاي   ها، از قبیل همکاري در مرزها و برنامه بیشتر حوزه
شبکه توزیع شمالی«ترکمنستان مشارکت در حال  بااین .دارد

صادر نکرد، ه در عبور از مرزها راایاالت متحدتأمین  مسیرهاي
ت متحـده در افغانسـتان را پـذیرفت   خود را در حمایت از اقـدامات نظـامی ایـاال   

Fitzgerald and Vira, 2011: 26( امریکـا اسـت  تجهیـزات نظـامی از    خریـدار 

کننده نیست و هر روابط و همکاري ترکمنستان با امریکا امیدوار
همکاري نظامی و استراتژیک با ترکمنستان بود، اما دولـت اوبامـا گـام   مخالف 

بیشـتر تحلیلگـران بـر ایـن باورنـد کـه       . محدودي را براي همکاري برداشـته اسـت  
حـال، ترکمنسـتان بـه خـاطر      بـااین . ژي، محور این همکاري اسـت انرهاي  همکاري

وضعیت حقوق بشر ضعیف، نظام سیاسی اقتدارگرا، وابستگی بـه 
.براي واشنگتن استپذیر  ی آسیبنزدیک با ایران، شریک

   سایر کشورها. 3- 4
کشــورهاي ازبکســتان، قرقیزســتان و تاجیکســتان در آســیاي میانــه و گرجســتان و  
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ارمنستان در قفقاز جنوبی دیگر کشورهایی هستند که در حـوزه رقابـت اسـتراتژیک    
قرار دارند که اگرچـه در حـوزه دریـاي خـزر     

اقتصـادي  هـاي   روسـیه از ابـزار  
سیاسـی و اقتصـادي معینـی    

. پذیرنـد  هـاي اقتصـادي روسـیه آسـیب    
هـاي   دولـت  یک از مناطق انحصاري پیشین خود، عالوه بر

دیگر رویارو شده که حتـی  اي 

هـاي بـزرگ بـراي اخـذ تضـمین در      
گشت احتمالی قدرت مسکو، موجب شده تا معادالت جدیـد شـکل بگیـرد    

هـاي   ویـژه مـوج انقـالب    بـه 
تـر   ، مسکو را نسبت به تحوالت این منطقـه نگـران  

میانه و قفقـاز بیـانگر   اهمیت استراتژیک کل آسیاي 
هـاي مـرزي بـه     به نظر روسیه، این سـرزمین 

با توجه به اینکه روسیه قدرتی محـاط  
در خشکی بدون مرزهاي طبیعی مشخص است، عمـق راهبـردي حاصـل از منـاطق     

). دورنمـاي امنیتـی  (کنـد   ه پیشگیري براي روسیه عمل مـی 
اي، عمق راهبردهاي دفـاعی داراي اهمیـت کمتـري بـود، امـا      

ویژه انرژي منطقه  کنند؛ به هاي مرزي همچنان نقش اقتصادي مهمی را ایفا می
، عنصري حیـاتی در  هاي انتقال نفت و گاز به بازارهاي جهانی

هاي  سرزمین).دورنماي صنعت انرژي
ثبـاتی در قفقـاز    مرزي همچنین در زمینه اهداف امنیتی مانند جلوگیري از سرایت بـی 

عالوه بر این، مناطق مـذکور نقـش مهمـی در    
هـاي راداري   م دفاع موشـکی و هـوایی روسـیه در مـورد ایسـتگاه     

دسترسی به ایـن  ). 69: 1390
دورنماها در چهارچوب ایدئولوژي جایگزین صورت خواهد گرفت که با فرهنـگ و  

رهنگـی مهمـی در   هویت این منطقه نیز گره خورده است؛ بنابراین، این مناطق نقش ف

ارمنستان در قفقاز جنوبی دیگر کشورهایی هستند که در حـوزه رقابـت اسـتراتژیک    
قرار دارند که اگرچـه در حـوزه دریـاي خـزر     ایاالت متحده و روسیه و منافع ایران 

روسـیه از ابـزار  . منطقه دخیل هستندهاي  سیاست اما در ،قرار ندارند
سیاسـی و اقتصـادي معینـی     هاي عی دارد آنها را به اتخاذ تصمیمو س کند ده میاستفا

هـاي اقتصـادي روسـیه آسـیب     این کشورها نسبت به تحـریم . مجبور سازد
یک از مناطق انحصاري پیشین خود، عالوه بروجود، روسیه در هر بااین

اي  خارجی مجاور یا حتی فرامنطقههاي  قدرت نوبنیاد، با
  . اند گاه دست باالتري نیز پیدا کرده

هـاي بـزرگ بـراي اخـذ تضـمین در       میل طبیعی این کشورها به تکیه بر قدرت
گشت احتمالی قدرت مسکو، موجب شده تا معادالت جدیـد شـکل بگیـرد    مقابل باز
بـه . سادگی آنها را تحمل کننـد  ها حاضر نیستند به که روس

، مسکو را نسبت به تحوالت این منطقـه نگـران  2005تا  2003هاي  رنگی در سال
اهمیت استراتژیک کل آسیاي ). 45: 1388کرمی، (ساخته است 

به نظر روسیه، این سـرزمین . گانه روسیه است کاربرد دورنماهاي سه
با توجه به اینکه روسیه قدرتی محـاط  . اند دالیل امنیتی، فرهنگی و اقتصادي مهم بوده

در خشکی بدون مرزهاي طبیعی مشخص است، عمـق راهبـردي حاصـل از منـاطق     
ه پیشگیري براي روسیه عمل مـی یک منطق به عنوانمرزي 

اي، عمق راهبردهاي دفـاعی داراي اهمیـت کمتـري بـود، امـا       اگرچه در دوران هسته
هاي مرزي همچنان نقش اقتصادي مهمی را ایفا می سرزمین

هاي انتقال نفت و گاز به بازارهاي جهانی خزر و کنترل بر شبکه
دورنماي صنعت انرژي(بازیابی اقتصادي روسیه پس از فروپاشی است 

مرزي همچنین در زمینه اهداف امنیتی مانند جلوگیري از سرایت بـی 
عالوه بر این، مناطق مـذکور نقـش مهمـی در    . کنند جنوبی به روسیه نیز نقش ایفا می

م دفاع موشـکی و هـوایی روسـیه در مـورد ایسـتگاه     کارکرد بهینه سیست
1390هنسن و دیگران، ) (نظامی/ دورنماي ژئوپلیتیکی(دارند 

دورنماها در چهارچوب ایدئولوژي جایگزین صورت خواهد گرفت که با فرهنـگ و  
هویت این منطقه نیز گره خورده است؛ بنابراین، این مناطق نقش ف



یـک متناسـب بـا    گرایی، ایران و روسـیه، هر 
) حداقل در منطقه(گاه بهتر توانند به دنبال کسب جای

و شرایطی است کـه آن را  ها 
را در  یـاي ایـران  ، نقـش و رؤ 

یـاي  ؛ چـون روسـیه در رؤ  سـازد 
Rywkin, (کشوري که از یک  ؛

داراي حـق وتـو   و از لحاظ سیاسـی  
یاي ایفاي نقش ابرقدرتی است 

را برنخواهد تابید؛ ایـن  ) در اینجا منطقه خزر
یکـی از مـوازین سیاسـت    . ایـران 

در جهان و ایجاد توازن در برابر هـدف سـلطه   
اما این دلیل بر ایـن نیسـت کـه سـایر     

بنـابراین،  الف دائمی با آنهـا ببنـدد؛   
ایران در راستاي منافع خود، روسیه به دنبال منافع و امنیت خود است و حمایتش از 

گـران بـر   رغم اینکه بسـیاري از تحلیل 
نـد،  امریکـا بـا هـم متحد   روسیه به ایران خیلی نزدیک و حتـی علیـه   

روسیه از لحاظ تاریخی رقیبی امپریالیسـت، مهـاجمی   
از تـاریخ  هـایی   حال، در برهه

یـابی ایـران    در مقابل، روسـیه نیـز از قـدرت   
کـه ایـران ممکـن اسـت     اتحـاد شـوروي، از این  

انقالب اسالمی را به جمهوي آذربایجان و آسیاي میانه صـادر کنـد واهمـه داشـته و     
جـدي، از قفقـاز تـا    اي  اي، رقیب منطقه
Trenin and Malashenko, 2010: 19(. از امکـان   قطعاً روسیه

و ایجاد موازنه ژئـوپلیتیکی   اي و وسایل پرتاب آنها

  .تاریخ روسیه و افسانه ملی این کشور ایفا خواهند کرد

  یاهاها و رؤ رابطه ایران و روسیه؛ نقش. 4
گرایی، ایران و روسـیه، هر  ن مفروضات نظریه واقعبا در نظر گرفت

توانند به دنبال کسب جای می خودهاي  امکانات و فرصت
ها  اما این فرض که روسیه داراي امکانات، ظرفیت د،باشن

، نقـش و رؤ ده اسـت الملل کـر  بینامیدوار به بازمعنایابی در سطح 
سـازد  می محدود اي ـ  کسب قدرت ـ حتی خفیف منطقه 

Rywkin, 2008: 13(جایگاه ابرقدرتی در سطح جهان است کسب 

و از لحاظ سیاسـی   ظ امنیتی داراي توان نظامی و فنیطرف، از لحا
یاي ایفاي نقش ابرقدرتی است ز طرف دیگر، در رؤا همچنین. در سازمان ملل است

در اینجا منطقه خزر(گونه رقیب براي مشارکت و وجود هر
ایـران یـا   د ایاالت متحده باشد یا اسـرائیل توان می رقیب

در جهان و ایجاد توازن در برابر هـدف سـلطه   چندقطبی  خارجی روسیه، ایجاد نظام
اما این دلیل بر ایـن نیسـت کـه سـایر      ،)Adomeit, 2006: 8( امریکا استجهانی یافتن 
الف دائمی با آنهـا ببنـدد؛   یمان ائتیا پ بگیردخود را نادیده اي  رقباي منطقه

روسیه به دنبال منافع و امنیت خود است و حمایتش از 
رغم اینکه بسـیاري از تحلیل  علی .نتیجه مقطعی و سطحی، خواهد بودو در

روسیه به ایران خیلی نزدیک و حتـی علیـه   که این باورند 
روسیه از لحاظ تاریخی رقیبی امپریالیسـت، مهـاجمی   . اقعیت دقیقاً بر عکس استو

حال، در برهه بااین. نی ملحد براي ایران بوده استاستعمارگر و دشم
در مقابل، روسـیه نیـز از قـدرت   . اند داراي روابط خوبی با یکدیگر بوده

اتحـاد شـوروي، از این  از فروپاشی  روسیه بعد. هراس دارد
انقالب اسالمی را به جمهوي آذربایجان و آسیاي میانه صـادر کنـد واهمـه داشـته و     

اي، رقیب منطقه داند که ایران هسته می سیهوهمچنین ر. دارد
Trenin and Malashenko, 2010: 19-20( تاجیکستان، خواهد بود

اي و وسایل پرتاب آنها هستههاي  سالح دستیابی ایران به

ها،  رقابت قدرت
ژئوپولیتیک خزر 
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  .از هیچ سودي نخواهد برد
داشـتن منـابع مـالی     ،یکی از الزامات تبـدیل بـه ابرقـدرت   

ن قراردادهاي کالن با ایران از مبرم به بست
از ایـن  . دشـده را تقویـت کنـ   

رانه در نوع و گستره روابط ایـران  
، همکـاري  دیگـر  بـه عبـارتی  

ی در راسـتاي اهـداف و   المللـ 

از همین روي است که رهبران روسیه، تـوازنی را بـین جلـوگیري از دسـتیابی     
 ایـران نیـز بنـا بـر    . اند وجود آورده

 ،رو چنین وضعیتی را پذیرفته است؛ ازایـن 
داراي بیشـترین نفـوذ در تهـران اسـت     

ایـران و روسـیه در منطقـه    هاي 
. رفتـه روسـیه قـرار دارد    قدرت ازدست

ست، بلکه در منطقه نیامریکا 
بـا ایـن نگـرش،    . کنـد  مـی  گیري سایر رقبـا نیـز ممانعـت   

از رقابــت ژئــوپلیتیکی و ، متــأثر 
  .است

از تـالش بازمعنایابانـه و رقابـت    
منسـتان،  که آذربایجان، قزاقسـتان و ترک 

 نگرند، روسیه نیـز ایـران را رقیـب بـازار انـرژي خـود      
وجـود   ، اما اهمیت آسیاي مرکزي، قفقاز و حوزه خـزر، 

روابـط و  دهنـده   ، شـکل منافع مشترك و همچنـین رقیـب مشـترك در ایـن منـاطق     
شـک  بـدون   .)324: 1387حـدادي،  

گاه منحصر به روابط تهران و مسکو نبوده و پیوسته عنصر 

از هیچ سودي نخواهد بردو استراتژیکی در آسیاي میانه و قفق
یکی از الزامات تبـدیل بـه ابرقـدرت   که  ازآنجایی وجود، بااین 

از مبرم به بستگسترده است، روسیه براي کسب درآمد نی
شـده را تقویـت کنـ    خصوص تضعیف ی بالقوه، بهرقیب خواهد نمی اما دارد،

رانه در نوع و گستره روابط ایـران  کا روسیه عاملی فریبامریکا ـ  منظر، تیرگی روابط 
بـه عبـارتی   .)Trenin and Malashenko, 2010: 21-23(ـ روسیه اسـت  

المللـ  بیننزدیک ایران یا حمایت روسیه از ایران در مجامع 
  .منافع روسیه قرار دارد

از همین روي است که رهبران روسیه، تـوازنی را بـین جلـوگیري از دسـتیابی     
وجود آوردهه مدرن و همکاري نزدیک بهاي  ایران به فناوري

چنین وضعیتی را پذیرفته است؛ ازایـن  ،ی خودالملل بینجایگاه و شرایط اضطرارِ 
داراي بیشـترین نفـوذ در تهـران اسـت     المللـی   روسیه نسبت به بقیـه بـازیگران بـین   

)Adomeit, 2006: 8(. هاي  با توجه به این شرایط، همکاري
قدرت ازدست تأثیر بازمعنایابی و احیاي تحت ،دریاي خزر

امریکا روسیه براي احیاي قدرت خود تنها به دنبال مهار نفوذ 
گیري سایر رقبـا نیـز ممانعـت    از امکان و احتمال قدرت

، متــأثر چگــونگی دســتیابی بــه منــافع ملــی توســط ایــران
است و در ذیل آن قابل تبیین یک روسیه ـ امریکااتژاستر

  روسیه و ایراناي  منطقههاي  همکاري. 5
از تـالش بازمعنایابانـه و رقابـت    متـأثر   ، منافع ملی ایـران با توجه به توضیحات باال

که آذربایجان، قزاقسـتان و ترک  گونه همان. استامریکا استراتژیک روسیه با 
نگرند، روسیه نیـز ایـران را رقیـب بـازار انـرژي خـود       می قیبر به عنوان روسیه را

، اما اهمیت آسیاي مرکزي، قفقاز و حوزه خـزر، )Bird, 2003: 119(شمارد  می
منافع مشترك و همچنـین رقیـب مشـترك در ایـن منـاطق     

حـدادي،  ( اي ایران و روسیه بـوده اسـت   همکاري منطقه
گاه منحصر به روابط تهران و مسکو نبوده و پیوسته عنصر  روابط ایران و روسیه هیچ



المللی  بینهمین عنصر  .)176
ایران و روسیه عالیق و منافع مشترکی در مناطق آسـیاي میانـه،   
رقیب مشترك ایران و روسیه ـ یعنی ایاالت متحده  

پیمانان اصلی ایـاالت متحـده   
امریکا ـ  ی و در سایه رقابت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی 
در بـین   منطقـه قفقـاز جنـوبی   

مناطق مختلف حوزه دریاي خزر، به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی با ایران 
ایـن بـین، اسـرائیل از نوسـان و     

 )Valiyev, 2012: 4 and www. 

ز ا. و روابط نزدیکی را با این جمهوري برقـرار کـرده اسـت   
که نیازهاي فنی، نظامی و سیستم امنیتـی آذربایجـان   
کند، از نفوذ و اثرگـذاري در کشـوري کـه اکثریـت شـیعه را دارد و در      

از . کند می همسایگی ایران قرار دارد، اما جزء مسلمانان معتدل است، ابراز خرسندي
 2011طرف دیگر، جمهوري آذربایجان به خاطر ترس از اسالم رادیکالی که از سال 

باغ که ایـران   طقه شکل گرفته است، ترس از روسیه و موضوع ناگورنو ـ قره 
بیشـتري بـه   و اسـرائیل از آذربایجـان، گـرایش    

که در  گونه وجود، همان بااین. 
بـر  امریکـا  رقابت استراتژیک روسـیه و  

اسـرائیل بـر    ضـور حتـأثیر   منافع ملی جمهوري اسالمی ایران هستیم و قصد بررسی
آن بر چگونگی یـا امکـان ارتقـاي منـافع ملـی      

اي و  با همه اینها، رقابت استراتژیک روسیه با ایـاالت متحـده در سـطح منطقـه    
. دا شریک استراتژیک خـود انتخـاب کنـ   

در حـوزه  امریکـا  امنیتی شامل نفوذ سیاسـی  
هراسـی، حمایـت از ترکیـه و اسـرائیل،     
ایران در قبال بحران ناگورنو ـ قره باغ و حضور نظامی در حـوزه   

176: 1387سجادپور، ( المللی بر آن اثرگذار بوده است بین
ایران و روسیه عالیق و منافع مشترکی در مناطق آسـیاي میانـه،   باعث شده است که 

رقیب مشترك ایران و روسیه ـ یعنی ایاالت متحده  . ندباشقفقاز و دریاي خزر داشته 
  .ی همکاري ایران در این مناطق استالملل بینعنصر  ـ

پیمانان اصلی ایـاالت متحـده    یکی از هم به عنوان الزم به ذکر است که اسرائیل
ی و در سایه رقابت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی الملل بین يعنصر به عنوان نیز

منطقـه قفقـاز جنـوبی   . ر گذاشته اسـت ر همکاري ایران و روسیه اثروسیه ب
مناطق مختلف حوزه دریاي خزر، به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی با ایران 

ایـن بـین، اسـرائیل از نوسـان و      در. ارزش استراتژیکی بسیاري بـراي اسـرائیل دارد  
ـ    بی  ردهثباتی روابط ایران و جمهوري آذربایجـان بهـره ب

Strategicriskindex.com (   و روابط نزدیکی را با این جمهوري برقـرار کـرده اسـت
که نیازهاي فنی، نظامی و سیستم امنیتـی آذربایجـان   یک طرف، اسرائیل به غیر از این

کند، از نفوذ و اثرگـذاري در کشـوري کـه اکثریـت شـیعه را دارد و در       تأمین می را
همسایگی ایران قرار دارد، اما جزء مسلمانان معتدل است، ابراز خرسندي

طرف دیگر، جمهوري آذربایجان به خاطر ترس از اسالم رادیکالی که از سال 
طقه شکل گرفته است، ترس از روسیه و موضوع ناگورنو ـ قره در من. م

و اسـرائیل از آذربایجـان، گـرایش    و روسیه از ارمنستان حمایت کردند 
. )Geiman and Course, 2013: 2-3(اسرائیل پیدا کرده است 

رقابت استراتژیک روسـیه و  تأثیر  دنبال بررسیه ب ،ایم مقدمه بحث آورده
منافع ملی جمهوري اسالمی ایران هستیم و قصد بررسی

آن بر چگونگی یـا امکـان ارتقـاي منـافع ملـی      تأثیر  نتیجهچگونگی این رقابت و در
  .جمهوري اسالمی ایران را نداریم

با همه اینها، رقابت استراتژیک روسیه با ایـاالت متحـده در سـطح منطقـه    
ا شریک استراتژیک خـود انتخـاب کنـ   روسیه ر ،ایران جهانی باعث شده است که

امنیتی شامل نفوذ سیاسـی  هاي سیاسی ـ   امریکا در چالشران با ای
هراسـی، حمایـت از ترکیـه و اسـرائیل،      هراسی و ایران اسالم دریاي خزر، ایجاد جو
ایران در قبال بحران ناگورنو ـ قره باغ و حضور نظامی در حـوزه    مخالفت با مواضع

ها،  رقابت قدرت
ژئوپولیتیک خزر 
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هـاي   از مشـارکت ایـران در پـروژه   
اقتصادي، مخالفت با پیوستن کشورهاي حوزه خزر به اکو، تالش بـراي بـه حـداقل    

چـابکی،  ( هاي اقتصـادي مواجـه اسـت   
و مطلـوب  قطبـی   الملـل تـک  

مدت، مجبور است بـا   قویت جایگاه خود، الاقل در کوتاه
استثنایی جغرافیاي ایـران کـه در   

عمـالً   ،فارس و دریاي خزر، قرار گرفته است
ل شده است که روسیه نیز از آن 

که ذکر شد، برخی از تحلیلگران و حتی مسئوالن جمهـوري اسـالمی   
Lotfizadeh, 2011: 2239(کـه   حـالی ؛ در

ی اسـتراتژیک نیسـت، بلکـه نـوعی همکـاري      
 شـود  مـی  سطح و میزان همکاري توسط روسـیه تعیـین  

بی و بـه  بازیگر مسلط منطقه، بـراي بازمعنایـا  
از منظـر  . کنـد  می منطقه را مدیریت

 براي دسترسی به بازار گاز اروپـا 
قیـب  مسیر ترانزیت ر به عنوان
Jaffe and et al., 2009: 12(،     امـا اکنـون روسـیه

تواند قدرت ژئواستراتژیک خود را از طریق همکـاري بـا ایـران    
ایران اسـت و از  اي  تجهیزات نظامی و تکنولوژي هسته

انـرژي  هـاي   سیاسـت  روسیه با این اقدام
و از تجارت مستقیم بین ایـران و تعـداد زیـادي از    

بدین طریق مـانع  . آورد می گیري به عمل
عالوه بر ایـن،  . دشو می از فرصت دستیابی ایران به رقابت با روسیه در حوزه انرژي

را  الملـل  بینایران، بازارهاي نفت 
ید نفتـی روسـیه   برد و از این طریق عوا

بدین ترتیب، روسیه در راستاي دورنمـاي  

از مشـارکت ایـران در پـروژه    اقتصـادي شـامل جلـوگیري   هاي  و چالش خزر
اقتصادي، مخالفت با پیوستن کشورهاي حوزه خزر به اکو، تالش بـراي بـه حـداقل    

هاي اقتصـادي مواجـه اسـت    رساندن سهم ایران در دریاي خزر و تحریم
الملـل تـک   بـین کشوري که نظـام   به عنوان ایران .)71-56: 1390

قویت جایگاه خود، الاقل در کوتاهبراي ت ،پذیرد نمی راامریکا 
استثنایی جغرافیاي ایـران کـه در   هاي  در مقابل، ویژگی. روسیه همکاري داشته باشد

فارس و دریاي خزر، قرار گرفته است خلیجمیان دو حوزه مهم انرژي جهان، 
ل شده است که روسیه نیز از آن ی تبدیالملل بینو اي  به فرصتی براي بازیگران منطقه

  .برد می بهره
که ذکر شد، برخی از تحلیلگران و حتی مسئوالن جمهـوري اسـالمی    گونه همان

Lotfizadeh, 2011: 2239( پندارنـد  می روسیه را شریک استراتژیک خود

ی اسـتراتژیک نیسـت، بلکـه نـوعی همکـاري      شـراکت همکاري بین روسیه و ایـران،  
سطح و میزان همکاري توسط روسـیه تعیـین  در آن ایانه است که گر عمل

)Dinpajouh, 2009: 6(. بازیگر مسلط منطقه، بـراي بازمعنایـا   به عنوان روسیه
منطقه را مدیریتهاي  بازي ،رفته خود دنبال احیاي قدرت ازدست

براي دسترسی به بازار گاز اروپـا  دورنماي صنعت انرژي، ایران رقیب طبیعی روسیه
به عنوان و شاید تحت شرایط ژئوپلیتیکی متفاوت بتواند است

Jaffe and et al., 2009: 12(براي صدور انـرژي خـزر عمـل کنـد     

تواند قدرت ژئواستراتژیک خود را از طریق همکـاري بـا ایـران     می دریافته است که
تجهیزات نظامی و تکنولوژي هستهکننده  تأمین مسکو. ببردپیش 

روسیه با این اقدام. کند می ایران حمایتاي  هستههاي  فعالیت
و از تجارت مستقیم بین ایـران و تعـداد زیـادي از     کند می ایران را کنترل و مدیریت
گیري به عملجلو ،انرژيکنندة  کشورهاي صنعتی مصرف

از فرصت دستیابی ایران به رقابت با روسیه در حوزه انرژي
ایران، بازارهاي نفت اي  هستههاي  بر سر برنامهامریکا تنش بین ایران و 

برد و از این طریق عوا می دهد، قیمت نفت را باال می در نوسان قرار
بدین ترتیب، روسیه در راستاي دورنمـاي   .)Jaffe and et al., 2009: 13( یابد می افزایش



حتی روسـیه از دیپلماسـی   . 
روسـیه بـا   . کند می انرژي خود در پایان بخشیدن به مذاکرات اثربخش اوپک استفاده
و ها  الشعاع خواسته سران اوپک، جلسات سران آن را تحت

است بزرگ قرار داده  یقدرت
نشانده یـا الاقـل متحـد چندجانبـه بسـازد و از ایـن       

بـازیگر مسـلط منطقـه،     به عنوان
روسیه، در همین راستا، . کند

اما در آسیاي میانه از سیاست 
قاز جنوبی نخسـت در حـوزه نفـوذ اروپـا     

 کریـدور  بـه عنـوان   الزم در ایفاي نقـش 
کند، کنتـرل   می غرب که دریاي سیاه و خزر را به هم مرتبط

 کـه  تروریسم در منطقـه و افـزایش وسـعت شـبکه توزیـع شـمالی      
بخشـی از   بـه عنـوان   آذربایجان،

اسرائیل و ترکیه اسـت و   امریکا،
همچنـین در  . دخـارج شـو  المنـافع  

هـاي   سـازمان  و در روسیه عضـویت نـدارد  
 Idan and( اي که گاه با هـم در تضـادند، عضـویت دارد   

متحدان استراتژیکی هستند و 
صـلی  مسـیر ا  در پشـتیبانی نظـامی در افغانسـتان،   

براي افغانستان و مسیر زمینی 
 ,Vira and Fitzgerald(اسـت   

 ـ بـرخالف قفقـاز ـ     قزاقستان و ترکمنستان
 روسـیه بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـران       

بـر ایـن اسـاس، از    . تواند در حل بسیاري از مسائل در آسیاي میانه همکاري کند
اقتصـادي را در همکـاري   کند و روابط سیاسی ـ  

Fitzgerald and Vira, 2011: 1(.  

. دکن می انرژي ایران را کنترلهاي  سیاست صنعت انرژي،
انرژي خود در پایان بخشیدن به مذاکرات اثربخش اوپک استفاده

سران اوپک، جلسات سران آن را تحتنزدیک با برقراري روابط 
قدرته خود در راستاي تبدیل شدن به اهداف تجدیدنظرطلبان

نشانده یـا الاقـل متحـد چندجانبـه بسـازد و از ایـن        هاي پیرو، دست دولت از آنها تا
   .طریق ایاالت متحده را تحت فشار قرار دهد

به عنوان نظامی، /از منظر دورنماي ژئوپلیتیکیروسیه، 
کند می شوروي سابق را با ایران تنظیمهاي  روابط جمهوري

اما در آسیاي میانه از سیاست  ،کند می در قفقاز جنوبی همواره از ابزار تهدید استفاده
قاز جنوبی نخسـت در حـوزه نفـوذ اروپـا     قف. گیرد می چماق و هویج اقتصادي بهره

الزم در ایفاي نقـش هاي  قرار داشت که به خاطر داشتن ظرفیت
غرب که دریاي سیاه و خزر را به هم مرتبطتجارت و امنیت شرق ـ  

تروریسم در منطقـه و افـزایش وسـعت شـبکه توزیـع شـمالی      م، قاچاق و جرائ
آذربایجان،. شدمطرح امریکا براي  ،ستکننده افغانستان ا تأمین

امریکا،قفقاز جنوبی، در پی تقویت مناسبات نظامی خود با 
المنـافع   از اتحادیه کشورهاي مستقل مشترك تالش دارد

روسیه عضـویت نـدارد  جمعی به رهبري سازمان معاهده امنیت 
اي که گاه با هـم در تضـادند، عضـویت دارد    اي و فرامنطقه مختلف منطقه

Sheffer, 2011: 255( .متحدان استراتژیکی هستند و  ،ایاالت متحده و آذربایجان امروزه
در پشـتیبانی نظـامی در افغانسـتان،   امریکا آذربایجان بخشی از تالش 

براي افغانستان و مسیر زمینی  ائتالفگیري و فرود سربازان  پرواز بلندمدت، سوخت
 هـا  تأمین غذا و زیرساخت اصلی براي سوخت نظامیان،

قزاقستان و ترکمنستانویژه  کشورهاي آسیاي میانه به. )2011:19
روسـیه بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـران       . وسیه دارنـد در این بعد روابط نزدیکی با ر

تواند در حل بسیاري از مسائل در آسیاي میانه همکاري کند می
کند و روابط سیاسی ـ   ذ خود در این منطقه استفاده مینفو

Fitzgerald and Vira, 2011: 17(کند  می با ایران به این کشورها تحمیل

ها،  رقابت قدرت
ژئوپولیتیک خزر 

منافع ملی و 
ایران
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چـالش   ،طلبـی  گرایی افراطـی و جـدایی  
طلبی چچـن بـا رهبـري     ة جدایی
 یاسـی ـ  مشـکالت س تنهـا   نه
طلبـی   ؛ چون اگـر جـدایی  امنیتی نیز بود

داغسـتان،  شـد تـا منـاطقی همچـون     
عمـالً   غیره نیز خواستار اختیارات بیشتر براي خود باشند کـه 

کـه در منـاطق    نحوي ؛ به)51
ــه قفقــاز شــمالی، ولگــاي مرکــزي، داغســتان و تاتارســتان   نشــین از جمل

تر و به  آرامبه دالیل مختلف، 
این  پیش رفته و با وجود اینکه هنوز قانون اساسی روسیه در

ویارویی بـه خـود نگرفتـه    زه و ر
به همین  .)53: 1388کرمی، (

ر روسـیه د . تر شده اسـت  گرایی در این مناطق جدي
که در همه دورنماهـاي   اي گونه

بـه همـین   . آسیاي میانه از یکدیگر بیشتر هراس دارند تـا روسـیه  
مثبـت را در پـیش    طرفـی  ها به غیر از ترکمنستان که سیاسـت بـی  

همـین امـر   . هستند ، عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبري روسیه
آنچه که در گرجسـتان و   ی نسبت به

Olcott, 2009: 10(. یـران نیـز در ایـن    ا
هـاي   گروه نقش ایران در میانجی

درگیر تاجیکستان، حمایت از ارمنستان در برابر آذربایجان، سکوت در مقابل کشـتار  

شرایطی را مهیا کرده است که هم ایـران و هـم روسـیه بـراي     
 شوند و از ابعادي مختلـف در کنـار هـم قـرار    

البته نباید نادیده گرفت که هر کشوري از جمله روسیه بـه دنبـال تقویـت    

گرایی افراطـی و جـدایی   اسالم از نگاه دورنماي امنیتی، افزایش
ة جداییبا ظهور روسیه جدید. اصلی روسیه در منطقه است

نه این بحران که. وجود آورده بحرانی را ب جوهر دودایف
امنیتی نیز بود یبحرانساز  ، بلکه زمینهاقتصادي به بار آورد

شـد تـا منـاطقی همچـون      مـی  موجـب  ،رفـت  می چچن با موفقیت پیش
غیره نیز خواستار اختیارات بیشتر براي خود باشند کـه تاتارستان، بایقرستان و

51: 1384صفري، ( کرد می عیار روسیه را دچار بحران تمام
ــه قفقــاز شــمالی، ولگــاي مرکــزي، داغســتان و تاتارســتان   نمســلما نشــین از جمل
به دالیل مختلف،  در تاتارستاناین وضعیت . هایی صورت گرفت فعالیت

پیش رفته و با وجود اینکه هنوز قانون اساسی روسیه دراي  گونه صورت اصالح
زه و رخواهی شکل ستی جمهوري تصویب نشده، استقالل

( وضع در چچن و داغستان متفاوت استاما این  است،
گرایی در این مناطق جدي اسالم خاطر روسیه در مبارزه با

گونه رده است؛ بهتر عمل ک این زمینه در آسیاي میانه موفق
آسیاي میانه از یکدیگر بیشتر هراس دارند تـا روسـیه  هاي  دولت مذکور

ها به غیر از ترکمنستان که سیاسـت بـی   دولت خاطر همه
، عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبري روسیهاست گرفته

ی نسبت بهمتفاوتکامالً  سازد تا استراتژي می روسیه را قادر
Olcott, 2009: 10( ، در پیش بگیـرد برد می حتی آذربایجان به کار

نقش ایران در میانجی. و به نفع روسیه عمل کرده است مناطق تحت تاثیر
درگیر تاجیکستان، حمایت از ارمنستان در برابر آذربایجان، سکوت در مقابل کشـتار  

   .از جمله این اقدامات است غیرهان چچن ومسلمان

  گیري نتیجه
شرایطی را مهیا کرده است که هم ایـران و هـم روسـیه بـراي      الملل بینساختار نظام 

شوند و از ابعادي مختلـف در کنـار هـم قـرار     می ایفاي نقش جدید و برجسته آماده
البته نباید نادیده گرفت که هر کشوري از جمله روسیه بـه دنبـال تقویـت    . گیرند می



منافع و امنیت ملی خویش هستند و در هر نوع همکاري، تحقق منافع ملـی خـود را   
اعمـالی  هـاي   سیاسـت  بر اساس

نظـامی و اقتصـادي بـین ایـران و     
. پـردازد  مـی  روسیه، ایران بیشتر در راستاي تحقق استراتژي روسیه بـه ایفـاي نقـش   

هـاي   واقعیت این است که ایران در سه دورنماي اقتصادي، نظامی و امنیتـی قابلیـت  
هـاي   گرچه برخـی پیشـرفت  

امـا   ،ده اسـت ا در سطح منطقه خاورمیانه کسـب کـر  
متفـاوت اسـت و در ایـن    کـامالً  

کـالن  هـاي   سیاسـت  کالن روسیه در تقابل با
حال، پـوتین   بااین. شود می طراحی و اجرا

امـا   ،گفتمان اوراسیاگرایی معتقد است که روسـیه منـافع دائمـی دارد   
ست که هر آن احتمال همکـاري بـین   

منـافع  امریکـا  وسـیه و  وجود دارد و هر نوع نزدیکی و همسـویی ر 
توان در توافـق   می نمونه برجسته این مخاطره را

وجـود   بـا . مشـاهده کـرد   300
اي، روسـیه از یـک طـرف     هاي هسته

بـاال رفـتن    وامریکـا  طرف دیگر، خواهان تنش ایـران و  
طرفـه  بر اساس همین بـازي دو 

سـر بـاز زد، در قبـال تهدیـد بـه      
ایـران چنـین   ی با خونسردي اعالم کرد که اگـر  
  .ایران حمایت نخواهد کرد

 در حـوزه خـزر و  امریکـا  سایه سنگین رقابت روسـیه و  
ـ امریکـا   خصـوص اسـرائیل    هو ب
بلکه امنیت ملـی ایـران    ،اندازد
در پـرواز پهبادهـاي    تـوان  مـی 

کـه   مشـاهده کـرد  اسرائیلی از مناطق مرزي آذربایجان با ایران و جاسوسی از ایـران  

منافع و امنیت ملی خویش هستند و در هر نوع همکاري، تحقق منافع ملـی خـود را   
بر اساس. دهند می هایش قرار ها و استراتژي راهنماي سیاست

نظـامی و اقتصـادي بـین ایـران و     هـاي   همکـاري رغـم   علی روسیه در منطقه خزر و
روسیه، ایران بیشتر در راستاي تحقق استراتژي روسیه بـه ایفـاي نقـش   

واقعیت این است که ایران در سه دورنماي اقتصادي، نظامی و امنیتـی قابلیـت  
گرچه برخـی پیشـرفت  . چندانی براي ایفاي نقش اثرگذار در منطقه خزر ندارد

ا در سطح منطقه خاورمیانه کسـب کـر  لیت ایدئولوژیکی رنظامی و قاب
کـامالً   شرایط استراتژیکی و امنیتی در حوزه دریاي خـزر 
  . حوزه روسیه نسبت به ایران سلطه استراتژیک دارد

کالن روسیه در تقابل باهاي  سیاست باید توجه داشت که
طراحی و اجرااي  در سطح جهانی و منطقه ایاالت متحده

گفتمان اوراسیاگرایی معتقد است که روسـیه منـافع دائمـی دارد    چهارچوبدر 
ست که هر آن احتمال همکـاري بـین   ا این بدین معنا .دوست و دشمن دائمی ندارد

وجود دارد و هر نوع نزدیکی و همسـویی ر امریکا روسیه و 
نمونه برجسته این مخاطره را. ایران را به مخاطره خواهد انداخت

300اس هـاي   موشـک نـدادن  تحویل  امریکا و روسیه در
هاي هسته توانمندي تشویق ایران توسط روسیه در کسب

طرف دیگر، خواهان تنش ایـران و  و از اي  مخالف ایران هسته
بر اساس همین بـازي دو . امریکا استنتیجه، فشار بر قیمت جهانی نفت و در

سـر بـاز زد، در قبـال تهدیـد بـه      ها  است که روسیه، زمانی که از تحویل این موشک
ی با خونسردي اعالم کرد که اگـر  الملل هاي بین شکایت ایران به دادگاه

ایران حمایت نخواهد کرداي  هستههاي  سیاست از ،کاري را انجام دهد
سایه سنگین رقابت روسـیه و   ،از جمله تبعات دیگر

امریکـا  آن بر منافع منطقه گرایش آذربایجان به سمت تأثیر 
اندازد می خاطرهمنافع ایران در منطقه را به متنها  نه است که

مـی  نمونـه ایـن را  . سازد می را با مشکالت عدیده مواجه
اسرائیلی از مناطق مرزي آذربایجان با ایران و جاسوسی از ایـران  
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کـالن  هاي  سیاست اثرپذیري
قزاقستان، ترکمنستان و سایر کشورهاي آسیاي میانه از رقابت اسـتراتژیک روسـیه و   
گویاي این است که ایران نتوانسته است جـاي پـاي   

توانـد بـا جـدي     مـی  جمهوري اسالمی ایران
ر حوزه دریاي راهبردي جدیدي را د

  :دتوان اشاره کر
تنها برگ برنده ایران در حوزه دریـاي خـزر اشـتراکات تـاریخی، فرهنگـی،      

جمهـوري اسـالمی   . یافتـه اسـت  
دلیل اصلی ایـن  . کندبرداري 

نهایت پیروي از تیجه نزدیکی ایران به روسیه و در
 ایـران بـه خـاطر هـراس ایـن کشـورها از روسـیه       

ایگاه مناسبی را در این کشورها 

تواند از وجه قدرت نسبی ایـدئولوژیک خـود در   
. اده بهینـه کنـد  برقراري ارتباطات و مناسبات فرهنگی با جمهوري آذربایجـان اسـتف  

د توان می است که ایراناي  برگ برنده
برقـرار سـازد و مـانع    اي  درست با این جمهوري روابط حسنه
 .دخصوص اسرائیل شو
تنهـا   شـده اسـت کـه نـه    باعث 

ولوژیک ماند، بلکـه روسـیه از رقابـت ایـدئ    
جمهـوري اسـالمی   . براي به حاشیه راندن توان انرژي ایران بهره ببرد
توانـد در   امریکـا مـی  همسویی در مخالفت ایـدئولوژیک روسـیه بـا    

رقیـب آن در   بـه عنـوان   و حتـی 
طبیعتاً اتحادیـه اروپـا بـازیگرانی    

جمهـوري  . باشـند ) روسیه(خواهند از نظر انرژي وابسته به یک منبع 
.    

اثرپذیري. کند رو می روبه جديهاي  امنیت ملی ایران را با چالش
قزاقستان، ترکمنستان و سایر کشورهاي آسیاي میانه از رقابت اسـتراتژیک روسـیه و   

گویاي این است که ایران نتوانسته است جـاي پـاي   امریکا نتیجه ایران و امریکا و در
جمهوري اسالمی ایران. خود را در این کشورها تحکیم بخشد

راهبردي جدیدي را دهاي  سیاست ها، راهکارها و گرفتن این واقعیت
توان اشاره کر می که از جمله به موارد زیر خزر تعریف کند

تنها برگ برنده ایران در حوزه دریـاي خـزر اشـتراکات تـاریخی، فرهنگـی،      . 1
یافتـه اسـت   اسـتقالل  ي مشترك با کشورهاي تازهدینی و اقتصاد

برداري  بهره به نحو احسنها  این ظرفیتایرن نتوانسته است از 
تیجه نزدیکی ایران به روسیه و درنامریکا در منطقه و درحضور  ،امر

ایـران بـه خـاطر هـراس ایـن کشـورها از روسـیه       . استراتژي بازمعنایابانانه آن است
ایگاه مناسبی را در این کشورها جایگاه و پ هاي باال استفاده کند و تواند از ظرفیت می

  .دست آورده ب
تواند از وجه قدرت نسبی ایـدئولوژیک خـود در    می جمهوري اسالمی ایران. 2

برقراري ارتباطات و مناسبات فرهنگی با جمهوري آذربایجـان اسـتف  
برگ برنده ،مذهب جمهوري آذربایجان اکثریت مردم شیعه

درست با این جمهوري روابط حسنههاي  پردازي با سیاست
خصوص اسرائیل شو هگرایش آن به سمت ایاالت متحده و ب

باعث امریکا سایه سنگین رقابت استراتژیک روسیه و 
ماند، بلکـه روسـیه از رقابـت ایـدئ    بانرژي ایران مسکوت باقی هاي  ظرفیت
براي به حاشیه راندن توان انرژي ایران بهره ببردامریکا ایران و 

همسویی در مخالفت ایـدئولوژیک روسـیه بـا    رغم  ، علیایران
و حتـی  بگیرداز روسیه فاصله ) انرژي(دورنماي اقتصادي 

طبیعتاً اتحادیـه اروپـا بـازیگرانی    . دایفا کن مستقل و برجسته یبازار انرژي اروپا نقش
خواهند از نظر انرژي وابسته به یک منبع  نمی هستند که

.تواند از این حساسیت بهره الزم را ببرد می اسالمی ایران



: ، تهـران روسـیه و امنیـت ایـران   دریاي خـزر، منـافع   
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