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  چكيده
علت تسلط شوروي بر  به. بزرگ در حوزه خزر محدود بود هاي شوروي حضور قدرتاتحاد جماهير ن حيات در زما

ي نفوذ ها رسميت شناخته شدن حوزه براي درگيري با شوروي و به آمريكابخش وسيعي از منطقه خزر و عدم تمايل 
. از اينرو ثبات نسبي در منطقه برقرار بود. شوروي بود تأثيرها از سوي يكديگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و  ابرقدرت

قبل از فروپاشي شوروي  كه حاليدر  بنابراين. هاي متعددي در منطقه حضور يافتند اما بعد از فروپاشي شوروي قدرت
وجود يك قدرت مسلط باعث يكپارچگي و برقراري ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشي شوروي با وجود 

هاي بزرگ  در چنين وضعيتي قدرت. هاي فراواني در منطقه فراهم شد ها و چالش بروز رقابتهاي متعدد، زمينه  قدرت
  .كنند ميفاي نقش اي منطقهثباتي در  عامل بي عنوان به

هاي بزرگ را كه بعد از فروپاشي شوروي و وقوع تحوالت  است كه اين تغيير نقش قدرت مقاله حاضر اين هدف
هاي صاحب نفوذ در منطقه  براي اين منظور ضمن معرفي قدرت. تبيين نمايد ،افتاددر منطقه خزر اتفاق  ژئوپليتيك

ات اين تأثيرو  آنها هاي قبل و بعداز فروپاشي شوروي، به مقايسه عملكرد در سال آنها خزر و بررسي اهداف و منافع
ر دو دوره مورد مطالعه هاي بزرگ د قدرت تأثيربا اين بررسي سعي شده است تفاوت نقش و . است عملكرد پرداخته

هاي قبل از  سيستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال كه حاليكه در  دهد دست آمده نشان مي نتايج به. بيان شود
هاي بعد از فروپاشي شوروي اين سيستم به سيستم نفوذي  فروپاشي شوروي عامل ثبات در منطقه بوده، در سال

  .ثبات كننده تغيير نقش داده است بي
  

  .هاي بزرگ درتثباتي، منافع ق ثبات و  بيگر،  سيستم مداخلهدرياي خزر،  :كليدي هاي واژه
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  مقدمه
درياي مشترك بين  عنوان بهشوروي درياي خزر  اتحاد جماهير هاي قبل از فروپاشي در سال

ه ، در مسائل اين منطقخود بهمسائل مربوط  به غير ازاما ايران . شد ايران و شوروي شناخته مي
حوزه خزر، حوزه نفوذ شوروي بود و شوروي برمناطق شمالي، شمال . چندان نقشي نداشت

هاي  در اين دوره قدرت. بخشي از سرزمين خود، مسلط بود عنوان بهشرقي و غربي اين منطقه، 
جز مناطق (ه و تمايلي نداشتند و اين حوزه بزرگ به مداخله و نفوذ در حوزه خزر چندان توج

  . منطقه نفوذ انحصاري شوروي بود) يرانتحت حاكميت ا
. جغرافياي سياسي و مرزهاي منطقه تغيير كرد 1991با فروپاشي شوروي در سال 

تسلط  برچيده شدنبا . دشدنهاي آسياي مركزي و قفقاز از شوروي جدا مستقل  جمهوري
ر صدد قدرت بزرگ د عنوان بهها  هاي اين منطقه، تعداد زيادي از دولت شوروي بر جمهوري

با توجه . منطقه درگرفتاين نفوذ در حوزه خزر برآمدند و رقابتي سخت براي تسلط يافتن بر 
هاي  هاي مهم اين است كه بعد از فروپاشي شوروي نقش قدرت يكي از پرسش ،به اين تحول

ي  در ثبات منطقه تأثيرمنطقه خزر چه تغييري كرده و چه  سيستم نفوذي در عنوان بهبزرگ 
هاي بزرگ در منطقه خزر در  ت؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت رفتار قدرتداشته اس

ولي پس از . فرما شود دوران جنگ سرد موجب شد آرامش و ثبات نسبي در منطقه حكم
هاي  هاي متعدد در اين منطقه رقابت در حوزه خزر، با فعال شدن قدرت ژئوپليتيكتحوالت 

ثباتي را جايگزين  را از بين برد و ناآرامي و بي اي طقهمنها ثبات  اين رقابت. سختي شكل گرفت
  . آن كرد

  تعريف مفاهيم و اصطالحات
اين  تأثيرگيرد تا  مي هاي بزرگ با حوزه خزر در مورد مطالعه قرار در اين مقاله رابطه قدرت

هاي بزرگ، حوزه  لذا تعريف مفاهيم قدرت. ي منطقه مشخص شودثبات بيرابطه بر ثبات و 
  . ي ضروري استثبات بيثبات و  خزر، و
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   1هاي بزرگ قدرت
هاي فاحشي  ها از نظر حقوقي برابرند اما از نظر ميزان و سطح قدرت با يكديگر تفاوت دولت
در اين . اند بندي شده ها، آنها در سطوح مختلفي دسته با توجه به ميزان قدرت دولت. دارند
؛  2هاي درجه اول قدرت -1: كه عبارتند ازاند  ها به هفت گروه تقسيم شده قدرت بندي دسته

هاي  تقدر -5 ؛5هاي كوچك قدرت -4 ؛4هاي متوسط قدرت -3 ؛3هاي درجه دوم قدرت-2
  . 8مستعمرات -7 ؛7اي ذره كشورهاي -6 ؛6اي منطقه

هايي هستند كه از نظر عوامل مادي و معنوي قدرت بر ديگر  كشورهاي درجه اول   قدرت
كه آنها بتوانند بر سياست داخلي و خارجي  شود مياين ويژگي باعث . ها برتري دارند كشور

هاي درجه  عنوان ديگري كه براي قدرت. بگذارند تأثيرها در ديگر مناطق جهان  ساير دولت
هاي درجه  هاي درجه دوم در مقايسه با قدرت قدرت. است 9ابرقدرت شود ميكار برده  هاول ب

گذاري بر تأثيرنيز با توجه به ميزان قدرت خود توان  اول قدرت محدودتري دارند اما آنها
ها  اين دو گروه از قدرت. ها را در برخي از مناطق دارند سياست داخلي و خارجي ساير دولت

هاي  قدرت عنوان بههاي كشورهاي ساير مناطق را نيز دارند،  گذاري بر سياستتأثيركه توان 
هاي بزرگ يكي از  قدرت .)17-13: 1970كانتوري و اشپيگل، ( شوند ميبزرگ شناخته 

  .آيند حساب مي به گذار بر تحوالت مناطقتأثيرمتغيرهاي 
  
  

                                                           
1- Grate Powers 
2- Primarily Powers  
3- Second powers 
4- Average powers  
5- Small powers 
6- Regional governments 
7  - Particle states 
8- Colonials 
9- Superpower 
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  حوزه درياي خزر 
در درياي خزر  .نامند مي نيز دريارا ن و آراز اين .ترين درياچه جهان است بزرگزَر چه خدريا
حوزه يا منطقه خزر، . قرار داردتركمنستان و قزاقستان  پنج كشور ايران، روسيه، آذربايجان، بين

اين . گيرد اشاره به مناطق مجاور درياي خزر دارد كه عمدتاً پنج كشور ساحلي را در بر مي
شوروي . فتگر يك منطقه مورد مطالعه قرار نمي عنوان بهحوزه تا قبل از فروپاشي شوروي 

هاي تابعه  شد و جمهوري اي شناخته مي يك نظام منطقه عنوان بهيك كشور واحد، خود  عنوان به
 ،آمد نمي حساب به ايران نيز خود به تنهايي يك منطقه. آمدند مي حساب به آن نيز جزئي از آن

اشي شوروي اما با فروپ. شد عضوي از منطقه خليج فارس و خاورميانه شناخته مي عنوان بهبلكه 
 عنوان بههاي آن جغرافياي سياسي منطقه دگرگون شد و حوزه خزر  و استقالل جمهوري

اين حوزه پنج . هاي مختص خود است مورد مطالعه قرار گرفت اي كه داراي ويژگي منطقه
  .گيرد كشور ساحلي ايران، روسيه، آذربايجان، تركمنستان، و قزاقستان را در بر مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدوه جغرافيايي حوزه خزر: 1ماره نقشه ش
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  1اي ثباتي منطقه ثبات و بي
معناي برجاي ماندن، قرار گرفتن، دوام يافتن، پايدار ماندن و مفاهيمي  در فرهنگ معين ثبات به

در علوم سياسي تعريف واحدي از ثبات  .)1186: 1375 معين،( از اين نوع تعريف شده است
نظران در اين زمينه با توجه به دخالت متغيرهاي مختلف  صاحب. و ي وجود نداردثبات بيو 

اند تا اين مفهوم را تعريف و  اند و كوشيده ثباتي معرفي كرده الگوهاي مختلف ثبات و بي
وجود تعاريف مختلف، در يك  با .)1380ساندرز،(  گيري آن را تبيين نمايند چگونگي شكل

ها محدود شده و از بين  درگيري ها و تنش ثبات اشاره به وضعيتي است كه در آن ،تعريف كلي
هاي مرسوم و شناخته شده از  ها در چارچوب قواعد و رويه ها و سياست رود، و برنامه مي

ثباتي اشاره به وضعيتي دارد كه در آن تنش و درگيري  بي كه حاليدر . تداوم نسبي بر خوردارند
 اعتبار شده و يا ناديده گرفته ي معمول يا بيها وجه غالب روابط است و قواعد و رويه

ها چندان تداوم ندارند و همواره در حال تغيير و  ها و برنامه رو سياستاز اين. شوند مي
دانيم  ي، يك منطقه را در صورتي با ثبات ميثبات بيبا اين تعريف از ثبات و . دگرگوني هستند

ها و  محدود باشد، و برنامه ها در آن وجود نداشته باشد و يا ها و درگيري ها، تنش كه رقابت
در نتيجه . هاي آن منطقه از تداوم و استمرار نسبي برخوردار باشد اي دولت هاي منطقه سياست

اي بدين  ثباتي منطقه برعكس بي. گردد مي ها حاكم اعتماد و اطمينان متقابل بر روابط دولت 
هاي مستمر باشد و  ها و درگيري هاي شديد، و تنش معناست كه يك منطقه درگير رقابت

وضعيتي . هاي آن منطقه استمرار و تداوم نداشته باشد اي دولت هاي منطقه ها و برنامه سياست
  .هاي منطقه حاكم گردد اعتمادي و عدم اطمينان بر روابط دولت كه در نتيجه آن جوي از بي

  روش تحقيق
حليلي است و ت - با توجه به ماهيت نظري موضوع، روش توصيفي پژوهشروش تحقيق اين 

گيري آن استنتاجي  اي استفاده شده و نتيجه ها از منابع كتابخانه آوري اطالعات و داده براي جمع
بر . ه استشد ها درباره موضوع گردآوري  اي اطالعات و داده با استفاده منابع كتابخانه است و

                                                           
1- Regional Stability and Instability  
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آن بر  تأثيرف و هاي بزرگ در منطقه خزر توصي عملكرد قدرت ،ها مبناي اين اطالعات و داده
هاي بزرگ بر ثبات منطقه خزر در دو  قدرت تأثيرسپس با مقايسه  ه ودش منطقه تجزيه و تحليل 

هاي بزرگ در  كه نقش قدرت ه استشدگيري  دوره مورد مطالعه به استنتاج پرداخته و نتيجه
  .داشته است ي بر ثبات منطقه خزرتأثيرهاي بعد از فروپاشي شوروي چه تغييري كرده و چه  ل سا

  چارچوب نظري
قاسمي، (اند در نظر گرفته شده 3نظام خرده عنوان به 2، مناطق1يالملل بيننظام در بررسي و مطالعه 

را مجزا و منفك از  آنها توان ي خود يك نظام هستند و ميخود بهها  خرده نظام .)209: 1384
موعه روابط پيچيده بين ديگران در نظر گرفت اما در يك سطح تحليل كالن سيستمي، يك مج

ها در درون مرزهاي  اگرچه خرده نظامبنابراين . )14: 1968بورتون، (دها وجود دارد تمام واح
نظام  المللي زيرمجموعه ، اما در درون نظام بينكنند مييك نظام مستقل عمل  صورت به خود
از جهان است  اطقيمنشامل  ،يك خرده نظام عنوان به 4اي يك سيستم منطقه. المللي هستند بين

دهنده آن، از لحاظ جغرافيايي در همسايگي يكديگر قرار دارند و عوامل  كه بازيگران تشكيل
اين وضعيت . دهد ميمختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي آنها را به يكديگر پيوند 

نطقه و پيوندهاي بين اعضاي م. بگذارد تأثيررفتار هريك از آنها بر ديگري  شود ميباعث 
. يك سيستم عمل كنند صورت بهتا مجموعه آنها  شود ميپذيري اعضا از يكديگر موجب تأثير

كه داراي سه بخش هستند  5يك سيستم تابع عنوان بهاي، مناطق  لذا در برخي از مطالعات منطقه
 ؛  7بخش پيراموني -2 ؛6بخش مركزي -1: اين سه بخش عبارتنداز. در نظر گرفته شده است

  .)20-30: 1970كانتوري و اشپيگل، ( 8يستم نفوذ و مداخلهس  -3

                                                           
1- International System 
2- Regions 
3- Sub System  
4- Regional System 
5- Subordinate System  
6- Center Sector 

7- Periphery Sector 
8- Intrusive System 
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هاي  اين بخش مركز ثقل سياست. از يك يا چند كشور تشكيل شده است بخش مركزي، :الف
معموالً بخش مركزي از چند . دهد مياي است و بسياري از تحوالت منطقه را شكل  منطقه

مشتركند و يا پيوندهاي سازماني  هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشوري كه داراي زمينه
از اينرو اين بخش انسجام سياسي، اقتصادي، . گردد بيشتري با يكديگر دارند تشكيل مي

  .هاي ديگر منطقه دارد اجتماعي و سازماني بيشتري نسبت بخش
دليل متغيرهاي سياسي، اقتصادي،  شامل تمامي كشورهايي است كه به بخش پيراموني، :ب

گردند اما اين جدايي باعث حذف آنها از منطقه  اني از بخش مركزي جدا مياجتماعي يا سازم
اعضاي بخش . كنند مياي ايفاي نقش  هاي مربوط به نظام منطقه و آنها در سياست شود مين

پيراموني اصوالً با يكديگر نامتجانس بوده و معموالً كنش متقابل كمتري ميان اعضا آن وجود 
بخش پيراموني، موضوع جغرافيايي است و قرار  براي عضويت در اصوالً حداقل شرايط. دارد

عضو ناظر منطقه  عنوان بهكشورهاي پيرامون  شود مياي باعث  گرفتن در قلمرو سيستم منطقه
 .شناخته شوند

سيستم از لحاظ جغرافيايي در قلمرو  شامل بازيگراني است كه سيستم نفوذ و مداخله، :ج
سيستم نفوذ و . كنند ميمداخله اي  منطقه در سيستمهت كسب منافع ج، اما اي قرار ندارد منطقه

اي  روابط منطقهمسائل و در از منطقه  خارج هاي از مشاركت سياسي مهم قدرتمداخله 
 هايي هستند كه در درون منطقه كشورهر دو شامل پيرامون  هاي مركز و بخش .آيد وجود مي هب

هاي عضو  كشور. وذ در خارج از منطقه قرار دارندهاي عضو سيستم نف كشور، اما قرار دارند
توانند مناطق  ها كه مي اين قدرت. دهند هاي بزرگ تشكيل مي سيستم مداخله و نفوذ را قدرت

هاي  المللي با سياست هاي بين ها حلقه اتصال سياست قدرتاين . قرار دهند تأثيررا تحت 
اي را  المللي بر نظام منطقه نظام بين تأثير بررسي نقش آنها چگونگي. آيند حساب مي به اي منطقه

  ).203: 1370قاسمي،( كند ميقابل درك 
گيرد كه  و مداخله قدرتهاي بزرگ در يك منطقه به اشكال مختلفي صورت ميمشاركت 

  :از مهمترين آنها عبارتند
  ؛مانند ايجاد پيمان يا سازمان جهت دفاع مشترك جانبهترتيبات چندعضويت در  -1
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  ؛مانند ايجاد پيمان امنيتي متقابلجانبه ترتيبات دو در  تعضوي -2
   ؛مداخله نظامي جهت حفظ وضع موجود يا بازگرداندن وضع سابق -3
  ؛براندازي -4
  ؛استفاده از ابزار سازمان ملل متحد براي دخالت در امور منطقه -5
  ي؛آموزشوي فرهنگي ها فعاليت -6
  ؛تبليغات -7
  ).26-30: 1970كانتوري و اشپيگل، ( گذاري تجارت و سرمايه -8

هاي بزرگ و صاحب نفوذ در يك منطقه به تناسب شرايط و مسائل منطقه و با توجه  قدرت
توأمان جهت  صورت بهبه توانايي خود يكي از اشكال مداخله و يا اشكال مختلف را 

اي  هاي منطقه ظامتوانند با مداخله در ن از اينرو مي. گيرند كار مي هگذاري در يك منطقه بتأثير
تر  هاي آرام هاي خصومتي را به محيط توانند محيط آنها مي. ساز آثار مثبت و منفي باشند سبب

اما از سوي ديگر در صورت عدم رعايت . آيد حساب مي به كه اين از آثار مثبت تبديل كنند
ز منطقه و و يا دخالت دادن منافع خود در قالب كنترل بخشي ا اي منطقهطرفي  استراتژي بي

 ،اي منطقهرهاسازي بخشي ديگر و يا وارد ساختن عنصر خصومت با برخي واحدهاي 
 اي منطقهي نظام ها ساز انشقاق ساختاري در حوزه ساختارها و فرآيند توانند سبب مي

  ).191:1384 قاسمي،(شوند
. دارد رتأثيآنها در منطقه  تأثيرهاي صاحب نفوذ در يك منطقه نيز بر چگونگي  تعداد قدرت

 كه در يك منطقه تنها يك قدرت صاحب نفوذ باشد، وجود يك قدرت مسلط در در صورتي
اين قدرت مسلط در . شود ميقدرتي در منطقه  وجود آمدن ساختار تك هاين منطقه باعث ب

گيرد و از  مي منطقه براي حفظ موقعيت و منافع خود سياست حفظ وضع موجود را در پيش
ه منطقه و قدرت گرفتن هرگونه جريان مخالف در منطقه جلوگيري ورود قدرتهاي رقيب ب

از اينرو باعث . نمايد مي و يا از طريق تشويق، ترغيب و يا اجبار آنها را با خود همراه كند مي
و  ها برنامه شود مياين امر باعث كه  شود مي اي منطقهيكپارچه شدن سياستها و جريانهاي 

وجود يك  تأثيري مرسوم و معمول تداوم يابد و تحت ها يهسياستها در چارچوب قواعد و رو



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    144

  . ها محدود گردد و ثبات و آرامش نسبي در منطقه برقرار گردد درگيري قدرت مسلط تنشها و
دو يا چند قدرت دخالت داشته باشند، مداخله و نفوذ  اي منطقهدر ساختار قدرت  چنانچهاما 

وجود قدرتهاي متعدد در يك منطقه، بويژه . شود مي ي و درگيري در آن منطقهثبات بيآنها باعث 
ها و  ها داراي منافع متعارض و رقابتهاي سنگين باشند، باعث بروز گرايش قدرتاگر اين 

جهت  يك از قدرتها دردر چنين وضعيتي هر. گردد نطقه ميهاي متفاوت و متعارض در م جريان
نزديك  اي منطقهي و متحدشدن با بازيگران اي خود با يارگير ها و سياستهاي منطقه رهبري جريان

در چنين حالتي حمايت از . بگذارد تأثيررا تحت  اي منطقهكوشد تا فرايندها و مسائل  مي خود به
تالش براي حفظ وضع موجود جاي خود را به حمايت از يك جريان خاص با  يك وضعيت و

حمايت هريك از . دهد مينظر هدف تغيير و يا مديريت وضع موجود براي رسيدن به وضع مورد 
بيند باعث ايجاد  مي قدرتها از وضعي خاص كه منافع خود و متحدانش را در تحقق آن

. است اي منطقهگردد كه نتيجه آن بروز رقابتهاي  مي اي منطقهمتعارض  هاي متفاوت و بندي دسته
 اي منطقهر مسايل از طرف ديگر اضافه شدن هر بازيگر در منطقه افزايش تعداد صاحبان منافع د

بيشتر باشد، احتمال رسيدن به  اي منطقهل ئهرچه تعداد صاحبان منافع در مسا. آورد مي دنبال بهرا 
تر شدن  لذا دخالت قدرتهاي بزرگ موجب پيچيده. آيد مي تر تفاهم به همان نسبت پايين

. آورد مي عمل بهو از ايجاد تفاهم ميان كشورهاي منطقه جلوگيري  شود مي اي منطقهدرگيريهاي 
، باعث تداوم و استمرار شود ميمنجر  اي منطقهشكافهاي  گيري شكلاين امر ضمن آنكه به 

  .)205 :1370قاسمي،(گردد  مي ي و ناامنيثبات بيو در نتيجه ايجاد  اي منطقهاختالفات و منازعات 

  هاي بزرگ در حوزه خزر قبل از فروپاشي شوروي حضور و منافع قدرت
درياي خزر طبق . شد ا قبل از فروپاشي شوروي يك منطقه مجزا شناخته نميحوزه خزر ت
از . شد مي ايران محسوب –درياي مشترك شوروي  عنوان بهميالدي  1940و 1921قراردادهاي 

بخش جنوبي اين حوزه . اينرو در اين حوزه تنها دو كشور ايران و شوروي حضور داشتند
حوزه داخلي شوروي تحت حاكميت  عنوان بهآن هم هاي شمالي  تحت حاكميت ايران و بخش

  .با مسائل آن بود اين كشور و درگير
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 محدوه جغرافيايي تحت حاكميت شوروي سابق: 2نقشه شماره 

ايران جز . در زمان حيات شوروي سابق نقش و نفوذ ايران در حوزه خزر، بسيارناچيز بود
تالش ايران در اين . ي نداشتتأثيرو در مناطق تحت حاكميت خود در مناطق ديگر خزر نفوذ 

عوامل اصلي نقش و . دوره بيشتر به سمت ايفاي نقش در منطقه خليج فارس و خاورميانه بود
جايگاه و قدرت برتر شوروي  -1: نفوذ ناچيز ايران در حوزه خزر در اين دوره عبارت بود از

ر بخش وسيعي از حوزه خزر حاكميت شوروي ب -2؛ يالملل بيننسبت به ايران در ساختار نظام 
تمركز ايران برمسائل منطقه خليج  -3 ؛و مسدود بودن راه ايران براي ايفاي نقش در اين منطقه

كه در قطب مقابل شوروي قرار داشت و عمل  آمريكانزديكي ايران به  -4 ؛فارس و خاورميانه
ي نفوذ دو ها حوزهرسميت شناخته شدن  با توجه به. كردن براساس سياستهاي كالن بلوك غرب

شرق و غرب از طرف يكديگر در نظام دوقطبي، قدرتهاي غربي با وجود رقابت با  ابرقدرت
كردند و اگر هم  شوروي براي مداخله و نفوذ در مناطق تحت حاكميت شوروي اقدام نمي

دادند بسيار محدود، مخفيانه و غيرمحسوس بود، زيرا هر اقدامي باعث  اقدامي صورت مي
  .  گرديد شرق مي برقدرتاواكنش 

يك  عنوان بهخروج ايران از اردوگاه غرب، ايران كوشيد  بعد از وقوع انقالب اسالمي و
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اما مشكالت داخلي فراوان و وقوع جنگ . فا كنداي منطقه، نقش فعالتري در اي منطقهقدرت 
ان نتواند ابرقدرت باعث شد تا ايران همچن عنوان بهتحميلي و همچنين تداوم موقعيت شوروي 

توانست در اين  مي ي كه ايرانتأثيرنقش و  حداكثر. و فعالي در حوزه خزر ايفا كند مؤثر نقش
 بر آن واكنش شوروي را بر تأكيدمعنوي بود كه در صورت  تأثيرمناطق داشته باشد نفوذ و 

 رويدرياي مشترك ايران و شو عنوان بهدر اين دوره اگرچه درياي خزر «از اينرو . انگيخت مي
اينكه خاك آن كشور  و ابرقدرتيك  عنوان بهعمل حكومت شوروي  اما در. آمد حساب مي به

 درياي خزر را ازسه طرف احاطه كرده بود، نفوذ بيشتري بر اين دريا و مناطق اطراف آن اعمال
يك درياچه  صورت بهبه اين دريا بيشتر  آمريكارقيب، يعني  ابرقدرتهمين دليل  به .كرد مي

ديد در امور داخلي آن مداخله كند و يا درصدد  كرد و مصلحت نمي مي شوروي نگاه داخلي
  .)167:1380ميرحيدر و طاهري،(»دستيابي به منابع هيدروكربني آن برآيد

با توجه به وضعيت سياسي و حقوقي مرزبنديهاي منطقه و مناسبات ايران و شوروي با 
يعني ايران و مناطق تحت حاكميت شوروي يكديگر، در اين دوره دو بخش حوزه درياي خزر 

از نظر اجتماعي و . از نظر سياسي، اقتصادي، و سازماني از يكديگر منفك و جدا بودند كامالً
پيوندي بين  فرهنگي گرچه قرابتي بين اين دو بخش وجود داشت و موجب همبستگي و هم

متفاوت و متعارض ايران هاي سياسي و ساختاري و همچنين سياستهاي  شد، اما جدائي مي آنها
 صورت بهكه اي  گونه به شد كه همبستگي و پيوندي بين اين دو بخش مي و شوروي مانع از آن

خليج فارس و  اي منطقهبخشي از نظام  عنوان بهايران . بروز يابد ،يك منطقه ظاهر شوند
مسائل  شدند و مي بخشي از شوروي شناخته عنوان بهخاورميانه، و ديگر مناطق حوزه خزر 

  .آمد حساب مي به خزر موضوعي در روابط ايران و شوروي
در ايران . از نظر سيستم نفوذ و مداخله قدرتهاي بزرگ نيز وضعيت اين منطقه متفاوت بود

چندان به درگير شدن در  وجود، اما با اين. داشتند تأثيرنفوذ و  آمريكاقدرتهاي اروپايي و 
بنابراين مداخله و نفوذ قدرتهاي بزرگ در ايران . ندداد مسائل حوزه خزر تمايل نشان نمي

حساب  به مداخله و نفوذ در حوزه خزر نبود بلكه مداخله و نفوذ در خليج فارس و خاورميانه
كمي داشت  تأثيراز اينرو نتايج ناشي از مداخله و نفوذ قدرتها در ايران در حوزه خزر . آمد مي



 147      ...تحوالت ژئوپليتيك در حوزه درياي خزر و تغيير نقش قدرتهاي بزرگ        ____________________

  .داد مي انه نشانخود را در خليج فارس و خاورمي تأثيرو 
مداخله و نفوذ قدرتهاي خارج از منطقه در مناطق خارج از حاكميت ايران در حوزه خزر 

اين مناطق كه تحت حاكميت اتحاد جماهير شوروي قرار . نيز اساساً امكان بروز پيدا نكرد
رسميت شناخته  بخشي از قلمرو و سرزمين شوروي از سوي ديگر دولتها به عنوان بهداشتند 

حساب  به مداخله در امور داخلي شوروي ،از اينرو هرگونه مداخله در اين مناطق. شده بودند
شوروي نيز نه . گرديد مي پذير عف شوروي امكانآمد و تنها در صورت موافقت و يا ض مي

دولت ضعيفي بود كه قدرتهاي ديگر با استفاده از ضعف آن امكان مداخله و نفوذ در 
ي ها آن را پيدا كنند و نه آنكه به مداخله قدرتها براي نفوذ در حوزه سرزمينهاي تحت حاكميت

داد كه اين قدرتها بتوانند با جلب موافقت،  مي تحت نفوذ و حاكميت خود روي خوش نشان
. دست آورند هامكان مداخله و نفوذ در سرزمينهاي تحت حاكميت شوروي در سواحل خزر را ب

نسبت به  شدت بهاي راهبردي با ساير قدرتهاي بزرگ خاطر رقابته بلكه برعكس شوروي به
 تالش قدرتها براي نفوذ و مداخله در حوزه خزر حساس بود و با استفاده از ابزارهاي مختلف

ها نفوذ و مداخله قدرتهاي بزرگ در مناطق حوزه خزر،  براي شوروي. كوشيد مانع آن شود مي
در چنين وضعيتي با توجه به موقعيت . آمد مي حساب به تهديدي امنيتي عنوان بهحتي در ايران، 

ي، قدرتهاي درجه دوم از انجام دادن اقدامي كه آنها الملل بينابرقدرت در نظام  عنوان بهشوروي 
رقابت با  رغم به ابرقدرت عنوان بهنيز  آمريكا. كردند مي را در مقابل شوروي قرار دهد پرهيز

توانست منجر به رويارويي دو  مي ي كهشوروي از نفوذ در مناطق تحت حاكميت شورو
پرهيز ايران از درگير شدن در منطقه خزر و اجتناب قدرتهاي . كرد مي شود اجتناب ابرقدرت

تنها قدرت  عنوان بهكه داشت اين بود كه شوروي اي  هبزرگ براي مداخله در اين حوزه نتيج
  . پرداخت مي مسلط و با نفوذ در اين منطقه به ايفاي نقش

  هاي بزرگ در حوزه خزر بعداز فروپاشي شوروي و منافع قدرت حضور
با فروپاشي شوروي رقابتهاي عصر جنگ سرد در مناطق مختلف از بين رفت ولي در حوزه 

علت اين رقابتهاي تازه اين است كه با ايجاد . آغاز شداي  هآسياي مركزي و قفقاز رقابتهاي تاز
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از قدرتهاي جهاني براي كسب برتريهاي قدرت ناشي از فروپاشي شوروي هريك  ءخال
ي ساختارهاي امنيتي، تسلط بر منابع انرژي و توسعه حوزه ده شكلو كسب توانائي  ژئوپليتيك

: 1386دادانديش،( اند نفوذ خود، در صدد گسترش حضور در آسياي مركزي و قفقاز برآمده
 عنوان بهين بود كه شوروي جاد شد ااي منطقهتيكي كه با فروپاشي شوروي در يتحول ژئوپل .)77

  . جاي آن دوازده جمهوري مستقل متولد شدند بين رفت و به يك كشور از
شور روسيه، جاي يك كشور، چهار ك شوروي، در ساحل خزر به اتحاد جماهير با فروپاشي

در زمان حضور شوروي در  كه حالياز اينرو در . وجود آمد هو قزاقستان ب آذربايجان، تركمنستان
كشورهاي  عنوان بهخزر تنها دو كشور وجود داشت، بعداز فروپاشي شوروي پنج كشور  حوزه

با اين تغيير تسلط يك ابرقدرت كه اجازه مداخله و نفوذ در منطقه . منطقه خزر شناخته شدند
نتيجه آن بروز خالء قدرت در منطقه بود كه ديگر . داد از منطقه حذف شد را به ديگران نمي

پيامد ديگر اين . كرد مي مداخله در منطقه وسوسه و زمينه نفوذ آنها را فراهم قدرتها را براي
تغيير جانشين شدن دولتهاي ضعيف به جاي شوروي بود كه نه تنها توان مقاومت در برابر 

بلكه براي ايجاد رابطه با قدرتهاي بزرگ و كشاندن پاي  ،مداخله قدرتهاي بزرگ را نداشتند
  .دادند مي زيادي نشانآنها به منطقه اشتياق 
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  هاي جايگزين شوروي سابق مهوريج: 3نقشه شماره 

سو و اهميت سياسي و  شوروي از منطقه و ضعف دولتهاي نو استقالل از يكسلطه حذف 
قدرت  ءخال. اقتصادي اين منطقه از سوي ديگر باعث توجه قدرتهاي بزرگ به اين منطقه شد

 و در نياز آنها به حمايت ساير دولتها ف رهبران اين منطقه در اداره كشورشان ودر منطقه، ضع
عين حال دارا بودن منابع غني انرژي از جمله عواملي بودند كه بر اهميت اين منطقه افزودند و 

ك و يتياهميت ژئوپل). 116: 1384هاشمي، ( بيشتر كردند رقابتها براي تسلط بر اين منطقه را
سو و وجود منابع عظيم نفت و گاز و مواد هيدروكربني فراوان در اين  نطقه از يكاستراتژيك م

توجه به منابع . منطقه باعث گرديد تا توجه تمامي قدرتهاي بزرگ به اين منطقه جلب شود
 عنوان بهمنطقه خزر در سالهاي بعد از فروپاشي شوروي به حدي افزايش يافت كه اين منطقه 

 البته برخي اين ديدگاه را ناشي از اهداف سياسي. ج فارس مطرح شدرقيبي براي منطقه خلي
 پذير از منابع درياي خزر را تنها در صورتي امكان برداري بهرهو ) 116: 1384هاشمي، (دانند مي
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  ). 198-9: 1378جودت، (تيكي و ژئواكونوميكي آن از بين بروديدانند كه موانع ژئوپل مي
ها باعث ضعيف شدن آنها از ابعاد  ي بر اين جمهوريتسلط شوروي در يك دوره طوالن

 تأثيرهاي فرهنگي مردم اين منطقه تحت  از نظر فرهنگي، ارزش. مختلف شده است
لذا پس از خروج اين كشورها از . هاي نظام كمونيستي تضعيف گرديد ها و آموزش محدوديت

ي بر اساس آنها در ساز زير يوغ شوروي تالش براي بازگشت به ارزشهاي فرهنگي و هويت
هريك از كشورها در پي يافتن الگويي فرهنگي براي  كه حاليدر . بين مردم منطقه فزوني يافت

خود بودند، آگاهي قدرتهاي صاحب نفوذ از اين مسئله باعث شد تا آنها هريك در پي نفوذ 
نه نفوذ فرهنگي خود در اين منطقه بر آيند تا بتوانند از طريق نفوذ معنوي و فرهنگي زمي

از نظر اقتصادي، نيز ساختارهاي اقتصادي . اقتصادي، سياسي و نظامي خود را فراهم سازند
ريختگي نيز شده بود، نياز  مهضعيف كه بعد از جدايي از نظام كمونيستي دچار آشفتگي و در

از سوي ديگر نياز قدرتها . اقتصادي كشورهاي منطقه به قدرتهاي خارج از منطقه را موجب شد
هاي بزرگ را  اي دستيابي به بازارهاي گسترده منطقه عامل رقابتي عظيم براي مداخله قدرتبر

. از نظر نظامي و امنيتي هم كشورهاي اين منطقه موقعيت ضعيفي داشتند. در منطقه فراهم كرد
اما بعد از استقالل . امنيت آنها طي سالهاي طوالني بر عهده اتحاد جماهير شوروي بود تأمين
هم قدرت نظامي آنها به علت تغييرات ساختاري ارتش . اين پشتيباني را از دست دادندآنها 

امنيت را از دست  تأمينقدرتمند شوروي ضعيف شد و هم پشتيباني بازيگري قدرتمند براي 
 تأمينجانشين شوروي نه تنها ضعيف شده بود وكشور قابل اتكايي براي  عنوان بهروسيه . دادند
. شد مي تهديدي براي استقالل آنها محسوب عنوان بهآمد، حتي گاهي  مين حساب به امنيت

يافته كه در پي حفظ استقالل خود بودند براي بازسازي نظامي و كسب  كشورهاي تازه استقالل
هاي نظامي و امنيتي با قدرتهاي خارج از  سوي همكاري امنيت خود به تأمينپشتيباني در جهت 

آنها . بودند ثبات بيضعيف و  شدت بهر سياسي نيز دولتهاي منطقه از نظ. منطقه گرايش يافتند
ضمن  ،دست گرفته بودند هكه بعد از فروپاشي ساختارهاي سياسي نظام كمونيستي قدرت را ب

از . تالش براي حفظ استقالل خود، در صدد شكل دادن ساختارها و ايجاد نظام سياسي بودند
جاي نظام كمونيستي  مي براي جايگزين كردن بهلگويي بومدل و ا ها آنجا كه اين كشور
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نداشتند، با الگو گرفتن از نظامهاي ليبرال غربي سعي در ايجاد ساختارهاي سياسي متناسب و 
اين امر ضمن تسريع و گسترش رابطه سياسي با . هماهنگ با اين نوع از نظامها را داشتند

شتيبان سياسي و حافظ استقالل آنها مطرح پ عنوان به، اين قدرتها را آمريكاقدرتهاي اروپايي و 
لذا . سوي غرب حساسيت روسيه و چين را برانگيخت از سوي ديگر اين گرايش به. ساخت

ضمن آنكه موجب رقابت قدرتهاي غربي براي نفوذ سياسي در منطقه خزر شد، رقابت ديگري 
د از فروپاشي شوروي، از اينرو در سالهاي بع. را بين قدرتهاي غربي با روسيه و چين شكل داد

چه ميزان نفوذ و مداخله آنها به اگر. هاي متعدد شد ر و نفوذ قدرتمنطقه خزر عرصه حضو
و  كنند ميفاي نقش اي منطقهدر تحوالت  مؤثر بازيگران عنوان بهيك اندازه نيست، اما همه آنها 

  . دارند تأثيردر منطقه 
له در منطقه خزر در اين دوره هاي بزرگ صاحب نفوذ و قدرت مداخ ترين قدرت اصلي

هريك از اين . چين -4 ؛اتحاديه اروپا -3 ؛روسيه -2 ؛آمريكااياالت متحده  -1: عبارتند از
كه گاهي در رقابت و تضاد كامل با منافع  كنند ميقدرتها منافع خود را در اين منطقه تعقيب 

ريكا و روسيه در اين رويارويي آم تاتعارض و ها شك محور اصلي تنش بي. ديگر قدرتهاست
كسب، حفظ و آنها مقصود . كنند اي خود تكيه مي منطقه است كه هريك بر متحدان منطقه

در اين منازعه تعيين كننده توانمندي اقتصادي، نظامي  .استخويش المللي  بين افزايش قدرت
ايت وصنعتي آمريكا با موقعيت جغرافيايي روسيه تا حدي به توازن رسيده است، اما در نه

توانمندي فزاينده فني و نظامي اين كشور موازنه را  اي آمريكا و وجود دوستان متعدد منطقه
رقابت اصلي بين ). 82: 1381زاده، نقيب( آن تغيير خواهد داد اي منطقهنفع آمريكا و متحدان  به

ن به و روسيه است، ولي ديگر قدرتها نيز در منطقه منافعي دارند كه براي رسيدن به آ آمريكا
 صورت بهدر اين بخش اهداف و منافع هريك از قدرتها . پردازند مي رقابت با ساير قدرتها

    .شود مي جداگانه مرور
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  در حوزه درياي خزر منافع اياالت متحده آمريكا
با تحقق اين . امري حياتي است) اوراسيا( تسلط بر منطقه خزر و مناطق اطراف آن آمريكابراي 
و در غير  ي خود را حفظ كندالملل بيناند نظام، نقش اقتصادي، و نفوذ تو مي آمريكاامر 
 .صورت با مشكالت اقتصادي، اجتماعي و امنيتي داخلي و خارجي روبرو خواهد بود اين

بايد در اين مناطق نقش برتر را داشته  ،اگر بخواهد به نقش جهاني خود ادامه دهد آمريكا
منطقه « عنوان بهدرياي خزر را 1997خارجه آمريكا در سالوزارت ). 64: 1383اميدوارنيا،(باشد

را ) خزر و قفقاز آسياي مركزي،(، جنوب روسيه 1999در سال  خود اعالم كرد و »منافع حياتي
قرار ) فرماندهي مركزي ارتش آمريكا در خاورميانه( 1در قلمرو مسئوليت نيروهاي سنتكام

سپس از  نطقه ابتدا از طريق شركتهاي نفتي وبه اين م آمريكاورود  ). 7: 1383كرمي، (داد
 –طريق متحد خود تركيه و سرانجام از راههاي آشكارتر مانند حمايت از خط لوله باكو 

و باالخره ادامه تحريم ايران و  شود ميكه موجب دور زدن مسيرهاي ايران و روسيه  2جيحان
صورت اي  هتكنولوژي هستروسيه در امر انتقال  تراشي در همكاري ميان ايران و اشكال
  ). 171: 1380هري،مير حيدر و طا(گرفت
سپتامبر تسلط بر مناطق استراتژيك  11از حادثه جمله اهداف راهبردي آمريكا بعد از
سوي دونالد  بدين منظور در اليحه اصالح دكترين دفاعي آمريكا كه از. تيك جهان بوديوژئوپل

احداث پايگاه در  كنگره تقديم شد، حضور نظامي وآمريكا تهيه و به  وقت رامسفلد وزير دفاع
بر اين اساس، . مناطق استراتژيك جهان بويژه استقرار در مراكز منابع انرژي دنيا لحاظ گرديد

در خطر ببيند از اقدام نظامي با  منابع نفتي را آمريكا هرگاه امنيت اين مناطق استراتژيك و
تكيه بر قدرت نظامي براي پيشبرد . هد بوداستفاده از پايگاههاي مستقر برخوردار خوا

استفاده از تهديد قوه قهريه در مقابل آن دسته از دولتهايي كه از  سياستهاي راهبردي كشور و
هاي امنيتي آن مطمئن و قانع سازند، از  طريق مذاكره نتوانند آمريكا را نسبت به دلمشغولي

در دوران  آمريكادر دكترين امنيتي . ) 75: 1381صدقي،( جمله ديگر بندهاي اين اليحه است

                                                           
1- CENTCOM 
2- Baku - Ceyhan 
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دهد،  مي آنچه منافع اصلي آمريكا را در منطقه خزر تشكيل. شد تأكيداوباما نيز بر اين اصل 
وقايع در اين منطقه اگر روند نامطلوبي پيدا . تيك اين منطقه استيژئوپل موقعيت استراتژيك و

از ديد كارشناسان . جدي خواهد گذاشترتأثي ثباتي پيش رود بر منافع آمريكا سوي بي كند و به
جمهوريهاي آسياي  آمريكايي تحوالت نامطلوب، بنيادگرايي اسالمي، درگيري ميان روسيه و

گسترش  منابع طبيعي، بحران گرايشات قومي و خاطر مسايل قومي، ارضي و هقفقاز ب مركزي و
ور در منطقه خزر از يك آمريكا با حض .)129: 1380رادمهر،( شود مي سالحهاي اتمي را شامل

. برتر منطقه مطرح گردد قدرت بالمنازع و عنوان بهسو سعي دارد تا مانع از آن شود كه روسيه 
سالحهاي اتمي از  كوشد مانع از گسترش مواد اوليه و تكنولوژي هسته اي و مي از طرف ديگر

   .)79 :1375اسكليارف، ( آسياي مركزي به ساير كشورهاي آسيايي شود
پايگاهي جهت مقابله با نفوذ ايران،  عنوان بهكا سعي دارد از كشورهاي منطقه خزر آمري

كوشد با ادعاي اينكه روسيه و چين در پي ايجاد  مي اين كشور. روسيه و چين استفاده كند
ايران نيز بخاطر ترويج بنيادگرايي اسالمي  هاي غيردموكراتيك و غيرمردمي هستند و حكومت

در اين . اتي در منطقه است، عرصه را براي حضور و نفوذ آنها محدود كندثب در پي ايجاد بي
 پشتيباني ازهاي اقتصادي و  آمريكا از قدرت سخت نظامي ناتو و قدرت نرم حمايت جهت

آمريكا براي گسترش نفوذ خود در . برد بهره مي سيدموكراسياسي با عنوان حمايت از تحوالت 
ي آسياي مركزي از ايران، درصدد برآمد خواسته منطقه و دوري هرچه بيشتر كشورها

. توجه قرار دهد صلح مورد رايكشورهاي منطقه را تحت پوشش ناتو و برنامه مشاركت ب
 و گرايي معاون فرمانده كل نيروهاي ناتو در اروپا دليل اين امر را لزوم مبارزه با اسالم

بعد از فروپاشي  .14:1373هان،روزنامه كي(جلوگيري از نفوذ ايران در اين منطقه ذكر كرد
ها دو مدل يا الگوي  يياز نظر آمريكا ،شوروي و استقالل كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز

مدل تركيه بر مبناي  -1: سياسي براي كشورهاي منطقه جهت انتخاب نوع حكومت وجود دارد
از نظر . استمدل نظام جمهوري اسالمي ايران و پيوند دين با سي -2 ؛جدايي دين از سياست

زيرا تركيه با داشتن گرايشات غربي، . آمريكا، تركيه الگوي مناسبي براي كشورهاي منطقه است
 جهت است و و هم همسوعضويت در ناتو واعتقاد به جدايي دين از سياست، با منافع آمريكا 
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  ). 129: 1380رادمهر،( منطقه گردد مي تواند مانع از پيشرفت نفوذ ايران در
: شود مينافعي را كه در منطقه براي خود تعريف كرده است در سه كلمه خالصه م آمريكا

امنيت براي خود و  تأمين آمريكا ،زير اين سه عنوان). 2006كوهن، (امنيت، انرژي و دمكراسي 
. كند مييي را تعقيب آمريكاهاي  متحدانش، تسلط بر منابع انرژي و گسترش ارزش

 آمريكااهداف «: نويسد مي در منطقه آسياي مركزي و قفقاز يكاآمراهداف  دربارهاميراحمديان 
تسلط بر منابع نفت و گاز، دستيابي به . گيرد مي در اورآسيا نشات آمريكادر خزر از اهداف 

در  آمريكابازارهاي منطقه، كنترل نفوذ روسيه و ايران، و همچنين رقابت با چين از اهداف 
  .)88: 1388، اميراحمديان(»منطقه است

پشتيباني از : عبارتند از كند مياهداف سياسي كه آمريكا از حضور در منطقه دنبال 
از بين  جهت سياستهاي خود و قزاقستان در آذربايجان، تركمنستان و كشورهاي منطقه مانند

بردن وابستگي به روسيه و جلوگيري از قدرت گرفتن آن در اين كشورها، حمايت از 
 وسط شركتهاي آمريكايي در منطقه در جهت كاهش قيمت نفت وهاي نفتي ت اريگذ سرمايه

اين كشورها به نفت منطقه خليج فارس، رواج نظام ليبرال دموكراسي در كشورهاي منطقه  ءاتكا
 آفريني تركيه در منطقه و در حمايت از نقش اي و هاي هسته خزر، جلوگيري از گسترش سالح

از حضور در آسياي مركزي و قفقاز و  آمريكاهدف . انزوا قرار دادن بيش از پيش ايران
همچنين حمله به افغانستان اين بوده كه از تسلط هر بازيگري در منطقه و تبديل شدن آن به 

  ). 2002ياسوپف، (قدرت هژمون منطقه جلوگيري نمايد
براي گسترش نفوذ خود در حوزه خزر و مناطق اطراف آن در پيش  آمريكاراه ديگري كه 

و اروپا اگرچه از گسترش ناتو منافع  آمريكا. ست گسترش ناتو به شرق استگرفته، سيا
دست  هكوشند با استفاده از ناتو ب مي مشتركي دارند اما هريك منافع خاصي نيز مد نظر دارند كه

  : مريكا و غرب از گسترش ناتو به شرق عبارتند ازاهداف آ. آورند
  مهار و محاصره روسيه؛ .1
2. امنيتي كشورهاي منطقه؛ –يي نظامي مگرات هجلوگيري از موفقي 

 ؛افزايش پيوند و تبادالت با كشورهاي منطقه به نسبت فرسايش پيوندهاي روسيه با اين كشورها .3
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ژي، بازار مصرف، منابع اوليه و راههاي مواصالتي  محدود نمودن دسترسي چين به انر .4
 كشورهاي منطقه؛

نحوي كه  ايران به يان روسيه، چين ونوعي منطقه حايل م تبديل تدريجي اين منطقه به .5
 هاي مذكور را با مشكل مواجه سازد؛پيوندهاي كشور

سوق دادن تدريجي كشورهاي حوزه درياي خزر به هويتي متفاوت با تاريخ و فرهنگ اين  .6
 به مجموعه اي متمايز و همكار غرب؛كشورها و تبديل اين منطقه 

 ؛ممانعت از ايجاد حكومتهاي ضد غربي در منطقه .7
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يكي تمايل كشورهاي  ،كند ميدو عامل گسترش نفوذ آمريكا را در منطقه خزر تسهيل 

همراه قدرت نظامي آن  هتوانائيهاي اقتصادي آمريكا ب ،منطقه براي حضور آمريكا در منطقه
مل دوم عا. باعث گرديده تا كشورهاي اين منطقه تمايل زيادي به بسط نفوذ آمريكا نشان دهند

. ي نظامي، اقتصادي و سياسي بعد از فروپاشي شوروي استها ضعف نسبي روسيه در زمينه
تواناتر است  كشوري كه از هر جهت قدرتمندتر و عنوان به آمريكااين امر باعث شده است تا 

  .در منطقه حضور يابد

     منافع روسيه در حوزه درياي خزر
معادالت  بويژهجهان  بر روسيهگذاري تأثيري ول ،فروپاشيدشوروي ميالدي  1991در سال 

كشورهاي حاشيه درياي خزر از نظر موقعيت اقتصادي . از بين نرفت مركزي و قفقاز آسياي
نعتي، ترين كشور ص ترين و وسيع پيشرفته عنوان بهتيكي با يكديگر متفاوتند ولي روسيه يوژئوپل

درياهاي سياه و بالتيك به اقيانوس روسيه از طريق  .اي دارد در اين مجموعه موقعيت ويژه
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وجود منابع عظيم نفت وگاز  لحاظ به همچنين به اقيانوس آرام دسترسي داشته و اطلس و
 اسكليارف،(سيبري و سيستم خط لوله صادراتي آن، اصوالً وابستگي كمتري به درياي خزر دارد

ي به روسيه وابستگي از شورو يافته استقاللهاي  اين در حالي است كه جمهوري .)80: 1385
  .دارند

اي  هپاي عنوان به رهبران كشورهاي حوزه درياي خزر توسعه ذخاير هيدروكربني خود را
و  اند اما اين كشورها در خشكي محصور شده. گيرند مي شان در نظر براي كاميابي اقتصادي

ي عبور الملل بينكه از چندين مرز اي  همجبورند نفت و گاز طبيعي خود را از طريق خطوط لول
تواند براي كشورهاي  مي عبور خطوط لوله. دنبه بازارهاي مورد نظرشان حمل كن كند مي

خطوط لوله موجود در مسيرهاي . ترانزيت كننده منافع متعدد سياسي و مالي به ارمغان آورد
منظور پيوند دادن مناطق داخلي اتحاد جماهير شوروي سابق طراحي شده بود،  منطقه خزر به

طراحي شده بود كه اكثر خطوط لوله نفت و گاز اي  گونه به كرد و مي از خود روسيه عبور لذا
روسيه  .)130:  1384هاشمي،( دكر ميروسيه در درياي سياه حمل  1خزر به بندر نوروسيسك

كوشيده است باحفظ مسيرهاي سنتي انتقال انرژي از خاك خود، كشورهاي حوزه خزر را 
غرب كه . حفظ و با توسعه حضور بيگانگان مقابله كند آمريكا يژهبوهمچنان از نفوذ غرب 

رسميت  هاي امپرياليستي و به بيند، اين كشور را به پيگيري سياست مي روسيه را مانع خود
هاي دو طرف براي  تالش. كند مينشناختن حاكميت ملي كشورهاي ساحلي خزر متهم 

 اي منطقهي وسيعي را در سياستهاي ها دگرگوني خود  بهنو دسترسي به اين منابع عظيم انرژي به
   .)87: 1377دبيري، (ايجاد كرده است 

و  آمريكاروسيه در پي اعمال مجدد سلطه خود بر منطقه خزر و در رقابت شديد با 
همچنين روسيه در پي آن است كه با تسلط بر منابع انرژي اين منطقه . دولتهاي اروپايي است

دنبال  هالبته اين كشور به هيچ وجه ب. ت مسلط در منطقه بيفزايدقدر عنوان بهبر نقش خود 
درگيري با غرب نيست بلكه در جستجوي قرار گرفتن در كنار غرب و رسيدن به تعادلي پايدار 

در واقع، روسيه كشورهاي غربي را نه يك تهديد ذاتي، بلكه فرصتي اساسي براي . با آن است
                                                           
1- Novorossiysk 
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البته . شد با آن در مقابل تهديدات ديگر هماهنگ شودمي كو قدرتمندي پنداشته و توسعه و
ي ضد آمريكايي مطرح است، اما كمتر توان ظهور در سطح ها هنوز هم در داخل روسيه، انديشه

از اينرو سعي دارد از تسلط بر آسياي ). 62 :1383 كرمي،(كند  مي سياستگذاري امنيتي را پيدا
دست آوردن منافع بيشتر و امتياز گرفتن از  بهاهرم فشاري براي  عنوان بهمركزي و قفقاز 

  .دولتهاي غربي استفاده كند
 كه يافت همسوغرب  بعد از فروپاشي شوروي به علل مختلف منافع خود را با روسيه

  ؛ضعف اقتصادي روسيه در مقابل توانمندي اقتصادي غرب -1: عبارتند از آن مهمترين علل
داشتن پيشينه و تاريخ فكري و  -3 ؛تهاي غربي در منطقهي از سوي شركگذار سرمايهنياز به  -2

مقابله با تروريسم و تالش براي جلوگيري از نفوذ بنيادگرايي  - 4 ؛فرهنگي مشابه اروپايي
با توجه به اين عوامل روسيه در انجام بسياري از اقدامات خود با اتحاديه . اسالمي در منطقه

اين كشورها روي آورده است تا جايي كه اتحاديه حركت كرده و به همزيستي با  همسواروپا 
ل سياسي باعث ئاما وجود برخي مسا. اروپا به مهمترين شريك تجاري روسيه تبديل شده است

اين مسايل . سيه با اتحاديه اروپا گرديده استايجاد مشكالتي بر سر راه گسترش روابط رو
هاي غربي در اين  تمايل به دمكراسيهاي م حمايت دولتهاي اروپايي از حكومت -1: عبارتند از

گيري  مانند بحران چچن  و گرجستان و موضع اي منطقهوجود بحرانهاي متعدد  -2 ؛منطقه
الحاق كشورهاي شرق اروپا به اتحاديه اروپا  گسترش ناتو به شرق و -3 ؛اروپا در مقابل روسيه

ي شركتهاي نفتي در منطقه و گسترش فعاليتها -4 ؛كند ميكه روسيه آن را تهديدي امنيتي تلقي 
  . يي و اروپاييآمريكاان گذار سرمايهدر دست گرفتن نبض اقتصادي منطقه توسط 

ي دارد ولي نفوذ بيش از گذار سرمايهروسيه احتياج به حمايت شركتهاي غربي در زمينه 
ايجاد هاي بزرگ مانعي بر سر راه  قدرتسازد كه اين  مي حد آنها روسيه را با اين تهديد روبرو

سلطه روسيه در منطقه خواهند بود و كنترل اين منطقه را از دست روسيه خارج خواهند  نفوذ و
با گسترش ناتو به سمت شرق از نقش روسيه در مسايل امنيتي اين منطقه كاسته . ساخت

هايي است كه حضور ناتو در  هراس مسكو از نظامي شدن درياي خزر از نگراني. خواهد شد
صورت تقسيم  به عقيده كارشناسان در. ضمني براي روسيه ايجاد كرده است صورت بهخزر 
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درياي خزر هريك از كشورهاي ساحلي آن براي حراست از مرزهاي خود به استقرار نيروهاي 
نظامي دست خواهند زد و در اين جهت از قدرتهاي غربي كمك خواهند گرفت كه چنين 

 .)151: 1384هاشمي،( دهد ميگري سوق  ي نظاميسو قه نيست و منطقه را بهنفع منط امري به
روسيه نيز با انجام اقداماتي مانند حمايت و پيگيري جدي روند همگرايي با كشورهاي منطقه و 

ظامي با عضويت كشورهاي تقويت روابط اقتصادي و ديپلماتيك و طرح تشكيل سازمان  ن
  .)132: 1378موسوي، (ده است العمل متناسب را به گسترش ناتو به شرق نشان دا منطقه عكس

انگيز در ميان بر اهميت اقتصادي و سياسي خزر باعث شده است تا نوعي تحرك مناقشه
از گسترش نفوذ اي  هروسيه بيش از هر مسئل. جاد شوداي  منطقهاي صاحب نفوذ در  قدرته
زهاي در مناطق آسياي مركزي و قفقاز مر آمريكابا حضور . در منطقه در هراس است آمريكا

حيدري و محمدي، ( ي روسيه تالقي و انطباق پيدا كردبا مرزهاي جغرافياي آمريكا ژئوپليتيكي
مخالف بوده و آن را تهديد امنيتي  كامالًدر منطقه  آمريكاجانبه  مسكو با قدرت يك. )91: 1386

 اي منطقهلذا در پي ايجاد ثبات در منطقه با شركت بازيگران درون . كند ميتلقي  دبراي خو
از سوي ديگر روسيه در پي افزايش قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي خويش است تا . است

بازيگري بزرگ در صحنه بازيهاي  عنوان بهبار ديگر قدرت گذشته خود را احيا نموده و خود را 
از سوي ديگر روسيه با پيوستن كشورهاي اين منطقه به اردوگاه غرب . ي وارد نمايدالملل بين

داند كه با  مي روسيه خوب. در پي ترويج فرهنگ خود در بين مردم اين منطقه است مخالف و
تالش روسيه . تواند اين كشورها را با خود همراه نمايد مي كنترل افكار عمومي مردم اين منطقه

در منطقه خزر اين است كه نفوذ سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي خود را در منطقه بدون 
مقابله با  .)110:1384يوسفي، يحاج(في بر اقتصادش تحميل شود، حفظ كنداينكه بار اضا
ي و تنش در منطقه توسط ديگر ثبات بيگرايي افراطي در منطقه و جلوگيري از  گسترش اسالم

 شيرازي، ابوالحسن(گر اهداف روسيه در منطه است ياز د  آمريكاقدرتهاي بزرگ از جمله 
1379 : 65(.  

. است) ژاپن و چين( هاي آسيايي  امنيتي روسيه، رقابت با قدرتچالش ديگر در سيستم 
از اينرو قدرت اقتصادي نوظهور . دارند رقابت شديد با يكديگر چين و روسيه  سابقه جنگ و
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 اهميت اين كه سناريوي تهديد پكن را كم چين و موقعيت ژئواستراتژيك آن، مسكو را از
موجود و قراردادهاي مرزي و توافقات دو  هاي يهمكاربا وجود . دارد مي د بر حذرشمار به

كشور براي كاهش دوجانبه نيروهاي نظامي در منطقه، احتمال دشمني بين آن دو خيلي دور از 
از . برابر ارتش روسيه است جمعيت چين نه برابر جمعيت روسيه و ارتش آن دو. ذهن نيست

و  1آن بر سر جزاير كوريل طرف ديگر روسيه از احتمال يك جنگ از سوي ژاپن و متحدان
از اين جهت روسيه با گسترش نفوذ و مداخله چين ). 7: 1383كرمي، (نگران است  2ساخالين

با اين همه روسيه براي جلوگيري از گسترش ناتو به . و ژاپن در منطقه خزر مخالف است
 آمريكاو  هاي آسيايي براي ايجاد شرقي متحد كه بتواند در برابر غرب شرق به همكاري قدرت

اين موضوع از جمله محورهاي مشترك براي همكاري روسيه و چين . قد علم كند نياز دارد
  . است

  منافع اتحاديه اروپا در حوزه درياي خزر
در اين جهت . اش به ذخاير انرژي خاورميانه و روسيه كاسته شود اروپا ميل دارد از وابستگي

اين امر باعث شده . راههاي انتقال آن نيز توجه دارندامنيت انرژي و  تأمينها به مسئله  يياروپا
. است كه منطقه خزر براي آنها هم از لحاظ اقتصادي و از لحاظ سياسي و امنيتي مهم باشد

 مد نظر كامالًكشورهاي اروپايي در رابطه خود با كشورهاي منطقه خزر، رابطه با روسيه را 
، با مؤثر يكي از عناصر عنوان بهز بازيابي اقتصادي آنها روسيه را بايد پس ا نظر به زيرا. دارند

قطبي شدن جهان تحت  اروپا از تك. توجه به ظرفيتهاي بالقوه آن در مجموعه اروپا جاي داد
خوشحال نيست و در جستجوي عواملي است كه در تحقق اين مسئله  آمريكارهبري بالمنازع 

از سوي ديگر گسترش نهادهاي . اروپا است موانعي ايجاد نمايد كه يكي از آنها، تقويت باشگاه
از منابع انرژي درياي خزر موجب افزايش عالقه و  برداري بهرهاروپايي و تسريع روند توسعه 

ي از صحنه الملل بينيك بازيگر  عنوان بهخواهد  نمياروپا . مشاركت اروپا به منطقه گرديده است
  .)148: 1384هاشمي،(رقابتهاي خارجي در اين منطقه عقب بماند 
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ند كه بايد از بازسازي قدرت ا در اين نكته همراه در عين رقابت با يكديگر آمريكااروپا و 
در حالي كه روسيه نگران تحكيم نفوذ خود . روسيه و سلطه مجدد ان بر منطقه جلوگيري كرد

يه به اين قض آمريكااما نگاه اروپا و . در كشورهاي همسود و گسترش ناتو به اين كشورهاست
نفوذ همه جانبه اقتصادي، سياسي و نظامي و در نتيجه  دنبال بهبيشتر  آمريكا. يكسان نيست

ارهاي فتح باز دنبال بهبيشتر  اروپا كه حاليانسداد مرزهاي ايران و پس راندن روسيه است؛ در 
ين انرژي مهمتر تأمينفقدان امنيت منابع  .)79: 1381زاده، نقيب(منطقه و منافع اقتصادي است 

گاز مصرفي  كشورهاي اروپايي مقادير عظيم نفت و. آن روبروست اي است كه اروپا با مسئله
كنند كه در  مي تأمينساير كشورهاي حوزه درياي خزر همچون قزاقستان  روسيه و خود را از

و از  )گاز مانند خط لوله نفت و(اين مورد نيز بايد از طريق زير ساختهاي انتقال انرژي روسيه
انرژي براي  تأمينمنابع عظيم گاز تركمنستان نيز منبع بزرگ . اين كشور منتقل شودخاك 

ها به  از سوي ديگر همراهي كشورهاي اين منطقه با اروپايي. آيد مي شمار به اتحاديه اروپا
 هاي استراتژيك و نيازمندي تأمين معناي تضمين براي حمايت از نيروهاي ناتو در افغانستان و

  . ستروزمره آنها
 اين امر. گردد مي حضور اتحاديه اروپا در منطقه خزر در ابتدا موجب اختالف با روسيه

اين در حالي است كه اروپا توانايي .  آيد شمار به ثباتي در منطقه ساز بي تواند زمينه مي
بازيگران اصلي  اتحاديه اروپا اگرچه يكي از. پوشي از ذخاير عظيم درياي خزر را ندارد چشم
ين منطقه است اما در تدوين سياست خارجي واحد براي نفوذ در اين منطقه و اتخاذ در ا

شود اين  مي اين ناهماهنگي باعث. راهكارهاي مناسب اقتصادي در اين حوزه ناهماهنگ است
زيرا هدف اصلي . اتحاديه نتواند از قدرت بالقوه اقتصادي كه واقعاً نيازمند آن است بهره گيرد

امنيت حمل  تأميننياز خود و  تأميناري در بخش انرژي منطقه خزر و گذ رمايهساين اتحاديه، 
با توجه به تعارض منافع اروپا با منافع روسيه و . گاز از مسير انتقال انرژي است نقل نفت و و

آمريكا در منطقه،  ي روسيه وها كارشكني در اين زمينه و با توجه به موانع موجود و آمريكا
  .شود ميثباتي منطقه محسوب  مينه يكي از بزرگترين عوامل بيز رقابت در اين
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  حوزه درياي خزرمنافع چين در 
چين در كنار رقابت اقتصادي با ساير قدرتهاي جهان، در پي ايجاد رقابت سياسي با ديگر 

منطقه . ي به بازيگران ديگر بقبوالندالملل بينيك بازيگر مهم  عنوان بهقدرتها است تا خود را 
براي چين قلمداد شود كه از اي  هدرواز عنوان بهتواند  مي تيكيييك منطقه ژئوپل عنوان به خزر

عقيده كارشناسان، اين كشور   هب. ي كندالملل بينتواند خود را وارد بازي قدرتهاي  مي طريق آن
توان  مي علت اين اعتقاد كارشناسان را .تواند مركز جديد قدرت در منطقه خزر شود مي بزودي

دولتهاي قدرتمند وجود چين «. در همراهي چين با ايران و روسيه بر ضد آمريكا دانست
دولتهاي ضعيف نيز از افزايش قدرت چين . گيرند مي رقيبي بالقوه در نظر عنوان بهقدرتمند را 

 تر در نظر متحدي بالقوه در مقابل قدرتهاي قوي عنوان بهترس دارند اما در عين حال آن را 
نفت  چين در اين منطقه در حال ساختن خط لوله انتقال گاز و .)304: 1382آليكر،(»گيرند مي

رشد صنعت در چين و دستيابي اين كشور به بازارهاي كشورهاي اين . از تركمنستان است
منطقه براي فروش مصنوعات خود از جمله عواملي است كه حضور چين را در منطقه ممكن 

كوشد  مي چين. القوه صاحب نفوذ در منطقه مطرح ساخته استقدرت ب عنوان بهو اين كشور را 
در برابر مداخله  آنها را تقويت نمايد تا آنها بتوانند اي منطقهبا حمايت و پشتيباني از بازيگران 

تواند با كمك  مي در منطقه خزر ايران .تراشي نمايند آرايي و مانع ها در منطقه صف ديگر قدرت
  . اي در مقابل ساير قدرتها ايفاي نقش كند وزنه عنوان بهعدني موجود چين براي استخراج مواد م

چين در پي افزايش نفوذ خود هستند تا مانع گسترش  سوي ديگر در اين منطقه روسيه و از
كنترل كشورهاي اين منطقه توسط اين  نفوذ آمريكا در منطقه و. حوزه فعاليت آمريكا شوند

زيرا . آيد حساب مي به اقتصادي سي، استراتژيك ودولت براي روسيه و چين شكستي سيا
 المللي بين اعتبار در همسايگي خود، به قدرت، موقعيت و اي منطقهشكست اين دو كشور در 

زني آنها را در فضاي  رساند و آنها را در انزوا قرار داده، قدرت چانه مي ها آسيب اين قدرت
غرب تمايل چنداني به ايجاد  و آمريكاخالف  چين و روسيه بر. رساند مي به حداقل المللي بين

رهبران اين منطقه نيز تمايل دارند تا به . دموكراسي ليبرال مورد نظر غرب در اين منطقه ندارند
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براي نزديكي چين با رهبران اين اي  هتواند زمين اين خود مي. حكومت نمايند شكل متمركز
خواهانه و اشاعه فرهنگ ليبرال  آزادي ولي از سوي ديگر نفوذ و رخنه افكار. كشورها شود

 شود ميدر نزد افكار عمومي در اين منطقه باعث  آمريكادموكراسي از سوي كشورهاي غربي و 
 اما چين .راحتي وارد اين منطقه شده و از استقبال عمومي برخوردار گردد هچين نتواند ب

محصولي آنها  و اقتصاد تك گيري از ساختار ضعيف اقتصادي كشورهاي منطقه كوشد با بهره مي
چين در زمينه فرهنگي و جذب دانشجو از . گسترش نفوذ خود در اين منطقه بپردازد به بسط و

چين سعي دارد از . دهد ميهاي زيادي انجام  كشورهاي منطقه خزر و مناطق اطراف آن فعاليت
  .يت نمايداين طريق به اهداف فرهنگي  خود برسد و فرهنگ شرقي را در اين منطقه تقو

هم نزديك  هروسيه را ب ، كشورهاي چين و1شانگهاي  همكاريدر منطقه شرق آسيا سازمان 
دو كشور  اي هر همراه توان اقتصادي چين و توان هسته هقدرت نظامي روسيه ب. كرده است

تواند آنها را  مي اين وضعيت. رقيبي در مقابل ناتو درآيد عنوان بهباعث شده است تا اين پيمان 
چين با نفوذ خود در اين . زني آنها را افزايش دهد ي كرده و قدرت چانهالملل بينوارد بازيهاي 

يك  بازيگر بزرگ در منطقه آسياي مركزي و  عنوان بهست كه خود را ا منطقه نه تنها در پي آن
سوي بر عهده گرفتن  سكوي پرش به عنوان بهكوشد از اين منطقه  مي قفقاز مطرح سازد بلكه

توان آنها را در جدول  مي مرور اهداف و منافع قدرتهاي بزرگ با. استفاده كند المللي بينش نق
 :ترسيم و معرفي كرد 1شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1- Shanghai Cooperation Organization 
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  اهداف و منافع هريك از قدرتهاي بزرگ در حوزه خزر :1جدول شماره 

  اهداف و منافع  قدرتها

  آمريكا

دستيابي به منابع موجود در  -2 ؛و ايفاي نقش جهانيتسلط بر منطقه براي پيگيري اهداف استراتژيك  -1
كنترل  -5 ؛دستيابي به بازارهاي منطقه -4 ؛كنترل راههاي انتقال كاال و انرژي -3 ؛منطقه بويژه منابع انرژي

امنيت  تأمين -6 ؛هاي ضد غربي مخل ترتيبات مورد حمايت غرب ييگرايشات قومي و مذهبي و بنيادگرا
حمايت از الگوهاي مورد حمايت خود و جلوگيري از ايجاد و تقويت الگوهاي  -7 ؛اي منطقهخود و متحدان 

جلوگيري از  -10 ؛مقابله با نفوذ روسيه، چين و ايران -9 ؛گسترش ارزشهاي لبيرال دمكراتيك- 8 ؛ضد غرب
  .اي هاشاعه تكنولوژي و مواد هست

  روسيه

جلوگيري از نفوذ قدرتهاي  -3 ؛بر منابع انرژي حفظ تسلط-2 ؛حفظ وابستگي كشورهاي منطقه به روسيه -1
؛  زني خود براي گرفتن امتياز از قدرتهاي غربي منطقه براي افزايش اعتبار و قدرت چانه تسلط بر -4 ؛غربي

بر ) ، اروپا، چين و ژاپنآمريكا(جلوگيري از تسلط قدرتهاي رقيب -6 ؛جلوگيري از نظامي شدن منطقه -5
مقابله با -10 ؛مقابله با تهديدهاي تروريستي -9 ؛گرايي مقابله با اسالم-8 ؛گ روسيگسترش فرهن -7 ؛منطقه

  .ي و تنشهاي مخل امنيت روسيهثبات بي

  اروپا

؛       تسلط بر راههاي انتقال انرژي منطقه -2 ؛تسلط بر منابع انرژي و كاهش وابستگي خود به روسيه -1
جلوگيري از سلطه مجدد روسيه  -4 ؛آمريكاگرايي  جانبه بل يكجذب روسيه و تقويت باشگاه اروپا در مقا-3

 تأمين -7 ؛امنيت انرژي تأميني و ناامني براي ثبات بيمقابله با  -6 ؛تسلط بر بازارهاي منطقه -5 ؛بر منطقه
 مقابله با -8 ؛همجوارنيازهاي استراتژيك براي تعقيب اهدافي مانند مقابله با تروريسم در منطقه و كشورهاي 

تقويت و پشتيباني از بازيگران و روندهاي مورد  -9 ؛بازيگران و عوامل مخل ترتيبات مورد حمايت اروپا
  .گرايانه ترويج ارزشهاي ليبرال دمكراتيك و گرايشهاي غرب -10 ؛حمايت اروپا

  چين

 ؛ازارهاي منطقهدستيابي به ب -3 ؛كنترل منابع انرژي -2 ؛ي خودالملل بينحضور در منطقه براي تثبيت نقش  -1
مانند  اي منطقهها با قدرتهاي  گسترش همكاري -5 ؛در منطقه آمريكامقابله با نفوذ قدرتهاي رقيب بويژه  -4

جلوگيري از ايجاد نظامهاي ليبرال دمكرات و گسترش ارزشها و  -6 ؛ايران براي پيشبرد سياستهاي خود
حمايت از نخبگان و فرايندهاي  -8 ؛بيترويج فرهنگ شرقي در مقابل فرهنگ غر - 7 ؛الگوهاي غربي

  .گرا گرا در مقابل نخبگان و فرايندهاي غرب شرق

  از فروپاشي شوروي همسويي و تضاد منافع قدرتهاي بزرگ در حوزه خزر در سالهاي بعد
عنوان  9با توجه به آنچه قدرتهاي بزرگ در منطقه خزر مدنظر دارند، منافع و اهداف آنها را در 

 :و ترسيم كرد بندي دسته توان مي زير

  ؛تسلط بر منطقه براي پيگيري اهداف استراتژيك -1
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 ؛تسلط برمنابع منطقه بويژه منابع انرژي حوزه خزر -2

  ؛كنترل راههاي انتقال كاال و انرژي منطقه -3
  ؛تسلط بر بازارهاي منطقه -4
  ؛خزر جلوگيري از تسلط و نفوذ قدرتهاي بزرگ بويژه قدرتهاي رقيب بر منطقه -5
منظور حفظ وابستگي  ان سياسي طرفدار خود در منطقه بهحمايت و حفظ نظامها و نخبگ -6

  ؛خود  بهآنها 
  ؛اشاعه و گسترش ارزشهاي سياسي و فرهنگي مورد نظر خود در جوامع حوزه خزر -7
  منطقه؛مقابله با عوامل مخل ثبات و امنيت مورد حمايت خود در  -8
  . ود در منطقهخمورد حمايت  اي منطقهاستقرار ترتيبات  -9

با مرور اهداف و منافع هريك از قدرتهاي صاحب نفوذ در منطقه خزر و مقايسه آن با 
يگر و در مواردي نها در برخي موارد سازگار با يكدآمنافع ديگر قدرتها، درمي يابيم كه منافع 

. كنند ميبر منطقه تالش  مثال همه قدرتها براي تسلط عنوان به. سازگار با يكديگر هستندنيز نا
بلكه متضاد با  كنند ميدر پيگيري اين هدف قدرتهاي بزرگ نه تنها همسو با يكديگر عمل ن

زيرا تسلط يك قدرت بر منطقه نسبي و مترادف با حذف حضور و نفوذ ديگر . هستند يكديگر
، شود ميال در عين حال با توجه به اينكه اين اهداف از سوي قدرتهاي متعدد دنب. قدرتهاست

مثال هريك از اين قدرتها  عنوان به. شوند مي جهت و هم همسودر مواردي منافع و اهداف آنها 
لذا منافع دو قدرت در تالش براي محدود . سعي دارند مانع تسلط ديگر قدرتها بر منطقه شوند

ر دوي آنها در ممانعت از حضو كردن نفوذ و حضور يكديگر در منطقه متضاد است، اما هر
كه روسيه مخالف اروپا و اروپا مخالف  چنان. شوند مي جهت و هم همسوقدرتي ثالث در منطقه 

يا  آمريكادوي آنها مخالف تسلط  اما هر. روسيه در پيگيري سياست تسلط بر منطقه هستند
 در روي يكديگر قرار دارند رقيب، اما وقتي رو آنها وقتي رو. آيند حساب مي به چين بر منطقه

  . شوند مي جهت و هم همسوگيرند  مي يا چين قرار آمريكاي در رو
توان منافع آنها را در  مي با توجه به ميزان سازگاري اهداف و منافع قدرتها در منطقه،
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، 1همسومنافع : اين سه گروه عبارتند از. مواجهه با منافع ديگر قدرتها به سه گروه تقسيم كرد
ه دسته از منافع موجب بروز سه نوع رفتار از سوي اين س. 3، و منافع متضاد2منافع رقيب

 همسودر مواردي كه منافع قدرتها با يكديگر . شود ميقدرتهاي بزرگ در مواجهه با يكديگر 
در مواردي كه منافع آنها رقيب يكديگر است . آورند مي يكديگر روي است آنها به همكاري با

در مواردي كه منافع آنها متضاد . پردازند مي آنها براي كسب منافع بيشتر به رقابت با يكديگر
  . شوند مي يكديگر است آنها براي مقابله با يكديگر وارد عمل

 گر در حوزه خزر را با توجه به اشتراكات و قرابت منافع آنها به يكديگر قدرتهاي مداخله
اين سه . توان در سه گروه جاي داد و ميزان همكاري و رقابت آنها را با يكديگر سنجيد مي

 ؛روسيه و چين در مقابل هم -2 ؛و اروپا آمريكاروسيه و چين در مقابل  -1: دسته عبارتند از
گروه از  توان منافع هر مي از منافع، بندي دستهبا توجه به اين . و اروپا در مقابل هم آمريكا-3

آنها در  قدرتهاي صاحب نفوذ در حوزه خزر را در مقابل ساير قدرتها، كه مشخص كننده رفتار
  .ارائه نمود 2شماره مقابل يكديگر است، به شرح جدول 

  
 

  
  
  
  
  
 

 

  

                                                           
1- Interests aligned 
2- Competing interests 
3- Conflicting interests 
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  هاي بزرگ در حوزه خزر در مقابل يكديگر انواع منافع قدرت: 2جدول شماره 
  منافع متضاد  منافع رقيب همسومنافع  قدرتها

روسيه و 
 در چين

مقابل 
اروپا و 
 آمريكا

 جلوگيري از تسلط و نفوذ ساير قدرتها در -1
  منطقه؛

 .مقابله با عوامل مخل ثبات و امنيت منطقه -2

دسترسي به منـابع   -1
ــابع    ــويژه من ــه ب منطق

  ؛انرژي حوزه خزر
ــاي  -2 ــرل راههـ كنتـ

ــرژي  انتقــال كــاال و ان
 ؛منطقه

ــه   -3 ــي بــ دسترســ
 .بازارهاي منطقه

تسلط بر منطقه براي  -1
ــداف   ــري اهـــ پيگيـــ

  ؛استراتژيك
ــات  -2 ــتقرار ترتيبـ اسـ

مايـت  مـورد ح  اي منطقه
   ؛خود در منطقه

ــظ  -3 ــت و حفـ حمايـ
نظامها و نخبگان سياسي 

  ؛طرفدار خود در منطقه
ــهاي   -4 ــاعه ارزشـ اشـ

سياسي و فرهنگي مـورد  
 .منطقه نظر خود در

روسيه و 
چين در 
 مقابل هم

 جلوگيري از تسلط و نفوذ ساير قدرتها در-1
  ؛منطقه

   ؛مقابله با عوامل مخل ثبات و امنيت منطقه -2
مورد  اي منطقهله با استقرار ترتيبات مقاب -3

  ؛حمايت غرب در منطقه
مقابله با نظامها و نخبگان سياسي طرفدار -4

  ؛غرب در منطقه
مقابله با اشاعه ارزشهاي سياسي و فرهنگي  -5

 .منطقه ليبرالي در

دسترسي به منـابع   -1
ــابع    ــويژه من ــه ب منطق

  ؛انرژي حوزه خزر
ــاي  -2 ــرل راههـ كنتـ

ــرژي انتقــال كــاال و ا ن
 ؛منطقه

ــه  -3 ــي بــ دسترســ
 .بازارهاي منطقه

تسلط بر منطقه براي  -1
ــداف   ــري اهـــ پيگيـــ

 .استراتژيك

 

و  آمريكا
اروپا در 
 مقابل هم

 جلوگيري از تسلط و نفوذ ساير قدرتها در -1
  ؛منطقه

  ؛مقابله با عوامل مخل ثبات و امنيت منطقه -2
مورد حمايت  اي منطقهاستقرار ترتيبات  -3

  ؛قهغرب در منط
حمايت و حفظ نظامها و نخبگان سياسي -4
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مرور منافع قدرتهاي بزرگ در منطقه خزر در سالهاي بعد از فروپاشي شوروي نشان 
 هريك از اين قدرتها نيز. كنند ميدر اين دوره قدرتهاي متعدد در اين منطقه مداخله  دهد مي

. كنند ميقتصادي، فرهنگي، نظامي و امنيتي را در منطقه تعقيب اهداف و منافع متنوع سياسي، ا
با يكديگر منافع مشترك دارند اما منافع رقابتي و متضاد  ها گرچه اين قدرتها در برخي زمينه

منافع بيشترند،  دنبال بهها  از سوي ديگر برخي از قدرت. شان است آنها بيش از منافع مشترك
ات تأثير باهاي بزرگ  قدرتآميز  رقابتمداخله و نفوذ  .ستلذا رقابت آنها بسيار زياد ا

از اين ). 272: 1382آليكر، ( آيد مي حساب به آميزي كه دارد عاملي براي تنش و واگرايي رقابت
، با منافع، نگرانيها و تهديدهاي اي منطقهو فرا اي منطقهوجود بازيگران متعدد داخلي، «رو 

رقابت ). 92: 1388اميراحمديان، (» به چالش كشيده است متفاوت و متعارض، ثبات منطقه را
هر يك از اين دو در پي . روسيه است و آمريكاپيشين،  ابرقدرتاصلي در اين منطقه بين دو 

از سوي ديگر تالش . جانبه ديگري در منطقه است جلوگيري از ايجاد هژموني و تسلط يك
و در مقابل تالش روسيه براي كنترل اين  يكاآمربيشتر از منابع منطقه توسط  برداري بهرهبراي 

هاي غربي و افزايش نقش خود در  اهرم فشاري ضد دولت عنوان بهمنابع با هدف استفاده از آن 
نظر بودن روسيه با اتحاديه اروپا در  هم. و روسيه افزوده است آمريكامنطقه بر دامنه رقابت 

اي از مواقع همراهي روسيه  ريكا در پارهقطبي به رهبري آم جهت جلوگيري از ايجاد جهان تك
نيز با اتحاديه اروپا در زمينه جلوگيري از ايجاد  آمريكارا با اتحاديه اروپا در پي داشته است اما 

  . و سلطه مجدد قدرت روسيه در اين منطقه  همراه است
در اين منطقه جهت ترويج فرهنگ غربي و اشاعه  آمريكايي كشورهاي اروپايي با همسو

اين اشتراك منافع . و اروپاست آمريكاي اشتراك منافع ها دموكراسيهاي ليبرال يكي از زمينه
روي روسيه و تا حدي چين  در و اروپا را در پي دارد، اما در مقابل آنها را رو آمريكاهمراهي 

با  انرژي همواره دچار مشكل بوده و تأمينروسيه با اتحاديه اروپا در زمينه . دهد ميقرار 
  . ستفاده از منابع انرژي و احتياج اروپا به انرژي، اتحاديه اروپا را در تنگنا قرار داده استا

در منطقه و گسترش ناتو به شرق همراه است  آمريكاچين با روسيه براي جلوگيري از نفوذ 
چنانكه هر دو كشور با تشكيل سازمان همكاري شانگهاي كوشيدند . و منافع مشرك دارد
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در  آمريكاآنها در مخالفت با گسترش نفوذ . سوي خود جذب كنند قه را بهكشورهاي منط
در منطقه  آمريكاهاي  شانگهاي خواستار بسته شدن پايگاه 2005جوالي  5منطقه، در اجالس 

اما اين دو كشور براي تسلط بر منطقه و استفاده هرچه بيشتر از منابع ). 2003چان، (شدند 
  . كنند ميي مصرف با يكديگر رقابت معدني آن و تسلط بر بازارها

  در حوزه خزر قبل و بعداز فروپاشي شوروي اي منطقههاي بزرگ بر ثبات  قدرتتأثير
كه با بررسي حضور و منافع قدرتهاي بزرگ در حوزه خزر در سالهاي قبل از فروپاشي  چنان

. وزه بوددر اين ح تأثيردر اين دوره شوروي تنها قدرت صاحب نفوذ و  ،شوروي مشخص شد
تنها قدرت مسلط در منطقه و ممانعت از مداخله و نفوذ ساير قدرتها،  عنوان بهحضور شوروي 

از اينرو از مطرح شدن . خزر شد اي منطقهقدرتي در نظام  وجود آمدن ساختار تك هباعث ب
توانست موجب كشيده شدن  مي منافع متفاوت، متعارض، و متضاد قدرتهاي بزرگ در منطقه كه

از سوي ديگر شوروي براي . ه رقابتهاي قدرتهاي بزرگ به درون منطقه شود جلوگيري شددامن
حفظ موقعيت و منافع خود سياست حفظ وضع موجود در منطقه را در پيش گرفت و از ورود 

  .قدرتهاي رقيب به منطقه و قدرت گرفتن هرگونه جريان مخالف خود جلوگيري كرد
ي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه و سازي ساختارها شوروي با يكپارچه 

هاي منطقه را با  اعمال حاكميت مطلق خود در منطقه از طريق ساختارهاي حزبي، جمهوري
شد و  اي منطقهاز اينرو باعث يكپارچه شدن سياستها و جريانهاي . خود همراه و هماهنگ كرد

اين امر باعث  .ر منطقه جلوگيري كرداز بروز جريانها و رفتارها متفاوت با سياستهاي شوروي د
وجود يك قدرت مسلط و  تأثيرتحت  .تداوم يابد منطقه مسلط شود و شد جرياني واحد بر

جلوگيري از مداخله قدرتهاي متعدد در منطقه خزر، سياست مسلط و هماهنگي در منطقه 
 نطقه برقراردرگيريها محدود و ثبات و آرامش نسبي در م جريان يافت كه باعث شد تنشها و

عهده  عمده شوروي آن را بر طور بهاز اينرو نقش قدرتهاي بزرگ در حوزه خزر، كه . گردد
ساز بوده و سيستم نفوذ و مداخله در اين منطقه در اين دوره  داشت، نقش بازيگران ثبات

  .   در برقراري ثبات در منطقه عمل كرده است مؤثر عاملي صورت به
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اي  هگر در منطقه خزر مجموع وروي تعارض منافع قدرتهاي مداخلهوپاشي شاما در سالهاي بعد از فر
ي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امنيتي ها هاي موازي و متقاطع را در زمينه از تضادها و رقابت

اين امر رقابتهاي دائمي را ميان قدرتهاي بزرگ شكل داده و باعث شده تا رقابت و منازعه آنها . شكل داد
 يي كه همكاري قدرتها را باها رو هم زمينهاز اين. وديكديگر بر سر منافع خود به درون  منطقه كشيده شبا 

و هم درگيريهاي دولتهاي منطقه با يكديگر، همه ) مانند مبارزه با تروريسم( كند مييكديگر ايجاب 
هاي  درگيري يك يا چند قدرت خارجي در تداوم يا حل و فصل شوند مي راههايي هستند كه باعث
اين رقابت گرچه بين قدرتهاي بزرگ است اما بستر اجرايي . )334: 1382آليكر،(منطقه حضور پيدا كنند 

كوشند با جذب همكاري دولتهاي منطقه منافع خود را  مي شدن آنها منطقه خزر است و قدرتهاي بزرگ
ارد كردن دولتهاي اين منطقه هر يك از قدرتهاي صاحب نفوذ در منطقه سعي دارند با و. تعقيب نمايند

منافع خود در منطقه، نقش و دامنه قدرت  تأميندر حوزه نفوذ خود، ضمن اتحاد و نزديكي با آنها براي 
   .)79: 1375اسكليارف،(خود را در صحنه جهاني وسعت بخشند

هريك از دولتهاي منطقه نيز براي تعقيب منافع خود ممكن است همكاري و اتحاد با يكي 
منافع دولتهاي  بنابراين. رتهاي بزرگ را ترجيح داده به گسترش روابط با آن قدرت بپردازداز قد

تبع آن رقابتهاي قدرتهاي بزرگ به رقابت  خورد و به مي منطقه با منافع قدرتهاي بزرگ پيوند
. شود ميسوي يكي از قدرتها تمايل پيدا كرده است، تبديل  بين دولتهاي منطقه كه هركدام به

تواند روند  مي )شامل اياالت متحده(عه اتحادها با كشورهاي همسايه يا دول دور دست توس«
حال اگر در نظر داشته باشيم كه ). 438: 1382آليكر،( »بروز كشمكش در منطقه را شتاب بخشد

در منطقه خزر و مناطق اطراف آن شكافها و اختالفات زيادي وجود دارد، پيوند رقابتهاي 
. شود مياين شكافها و اختالفات موجب تشديد و فعال شدن آنها  قدرتهاي بزرگ با

اين مناطق را به   همجوارهاي سياسي و بافت قومي و زباني منطقه خزر و مناطق  مرزبندي
، 2، بحران چچن1مناقشات قره باغ. كانون كشمكش گروهها، اقوام و كشورها مبدل ساخته است

بين تركمنستان با ازبكستان،  1بر آمودريا، اختالف بر سر مالكيت 3شورش آبخازستان
                                                           
1- Karabakh 
2- Chechen  
3- Abkhazia 
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، اختالف بين آذربايجان با ارمنستان، منازعات بين 2قبا قزاقستان بر سر بخشي از استان مانقشال
وجود آورده  هثباتي و آوارگي و مهاجرت را بين كشورهاي منطقه ب اقوام و ناامني و بي

طقه ممكن است با هدف بهبود موقعيت خود در دولتهاي من). 14: 1375اميراحمديان، ( است
در مقابل قدرتهاي . سوي اتحاد و همكاري با قدرتهاي بزرگ روي آورند به اي منطقهرقابتهاي 

براي پيگيري منافع خود به حمايت از يكي از  اي منطقهبزرگ با هدف استفاده از رقابتهاي 
ين وضعيت آن است كه با اميدوار كردن نتيجه ا. پردازند مي اي منطقهطرفهاي رقابت و منازعه 

برد  و به  مي منافع خود از طريق منازعه، امكان مصالحه را از بين تأمينطرفهاي منازعات به 
گردد كه از پيامدهاي آن تداوم  مي افزايش شكافها، تشديد رقابتها و گسترش منازعات منجر

رسد در يك  نظر مي به رتهاي بزرگبا توجه به رقابتهاي قد«. وضعيتهاي بحراني در منطقه است
دوره طوالني قدرتهاي بزرگ منافع يكديگر را در منطقه ناديده خواهند گرفت و آن را تهديدي 
براي خود تلقي خواهند كرد كه اين امر موجب تداوم وضعيتهاي بحراني در منطقه خواهد 

آميز  ي رقابتي و مناقشهافع خود در فضاتالش دولتها براي پيشبرد من). 77: 2008واعظي، ( »شد
 وجود بهدر نتيجه با توجه . دهد ميسوي شكل دادن ائتالف و اتحاد با يكديگر سوق  آنها را به

گيريهاي سياسي  ها و جبهه بندي دستهمنافع متعارض، متضاد و مشترك قدرتها و دولتهاي منطقه 
رقابتها و كمك به  اين امر با تداوم بخشيدن به. گيرد مي متفاوت و رقيب در منطقه شكل

  . شود ميي در منطقه ثبات بيو بروز  اي منطقهاستمرار شكافها و منازعات موجب تزلزل در ثبات 

  گيري نتيجه
ات نفوذ و مداخله قدرتهاي بزرگ در منطقه خزر در دو مقطع قبل و بعد تأثيربا مرور نقش و 

در زمان جنگ سرد  .از فروپاشي شوروي با دو وضعيت متفاوت در منطقه روبرو هستيم
تنها قدرت برتر و مسلط در بخش وسيعي از سرزمينهاي سواحل  عنوان بهشوروي  ابرقدرت

اين امر باعث شد ساختار نظام . گرديد مي درياي خزر، مانع از ورود ديگر قدرتها به اين منطقه
ي در چنين شرايطي از بروز سياستها. ، ساختاري با وجود يك قدرت مسلط باشداي منطقه

                                                                                                                                                    
1- Amu Darya 
2- Mangyshlak 
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 بنابراين. متفاوت و رقيب در منطقه جلوگيري شد و سياست واحدي در منطقه جريان يافت
ي منجر شود امكان بروز ثبات بيتوانست به بروز تنش و  مي هايي كه شكافها، منازعات و رقابت

رتهاي از اينرو نقش قد. فرما گرديد بر منطقه حكم اي منطقهلذا ثبات و آرامش نسبي . نيافت
  .ساز بوده است اين دوره نقش ثبات بزرگ در

قدرت در آسياي مركزي و قفقاز،  ءوجود آمدن خال هاما با فروپاشي شوروي سابق و ب
ژئواكونوميك، عرصه رقابت  تيك، ژئواستراتژيك ويمنطقه خزر با توجه به ويژگيهاي ژئوپل

و متضاد با توجه به منافع متعارض . و قدرتهاي بزرگ شد اي منطقهسخت بازيگران فرا
سر مسائل منطقه  قدرتهاي بزرگ در منطقه خزر، امكان همسويي قدرتهاي رقيب با يكديگر بر

وجود رقابت دائمي قدرتهاي بزرگ در منطقه ضمن آنكه . دشوار و غيرممكن شده است
سر منافع را براي قدرتهاي بزرگ دشوار كرده، با كشاندن رقابتهاي قدرتهاي بزرگ  مصالحه بر
باعث تعميق رقابتها در منطقه  اي منطقهتسري دادن آنها به درون شكافها و منازعات  به منطقه و

هاي سياسي  يبند گروهتداوم رقابتها و ايجاد . شده است اي منطقهو تشديد شكافها و منازعات 
در . ي در منطقه شده استثبات بيباعث بروز  گر در حوزه خزر توسط قدرتهاي مداخله اي منطقه

  .اند ي شناخته شدهثبات بيتي قدرتهاي بزرگ در منطقه عامل چنين وضعي
ي ناشي از مداخله قدرتهاي بزرگ در منطقه را از بين ببرد، محدود ثبات بيتواند  مي آنچه

اين . است اي منطقههاي  كردن مداخله قدرتهاي بزرگ در منطقه و گرايش به همكاري
عي دولتهاي منطقه كمك كند، با محدود منافع جم تأمينتواند به  مي ها ضمن آنكه همكاري

آميز قدرتهاي بزرگ از تشديد اختالفات و منازعات بر اثر مداخله  كردن سياستهاي رقابت
  . نمايد مي آميز قدرتها جلوگيري رقابت

  قدرداني
به خاطر مساعدت در انجام ) ره(المللي امام خميني  نگارندگان از معاونت پژوهشي دانشگاه بين

  .آورند عمل مي قدرداني به پژوهش حاضر
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