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چكيده
ـتراتژيك بـوده و بـا      هامنطقه قفقاز كه به جهت موقعيت جغرافيايي و شرايط مكاني از گذشته     ي تـاريخي داراي اهميـت اس

اد شوروي قرار داشت، ولي به جهت واقع شـدن در منطقـه برخـورد دو                وجودي كه در دوره جنگ سرد، در حاكميت اتح        
ـتراتژيك برخـوردار بـود كـه در نهايـت پـس از                         قلمرو ژئواستراتژيك و دو پيمان نظامي نـاتو و ورشـو، از اهميـت ژئواس

ـيه خـارج و     فروپاشي اتحاد شوروي و استقالل جمهوريهاي آذربايجان، ارمنستان و گرجستان، آرام آرام از حيطه نفوذ ر                وس
به همين سبب اياالت متحـده بـه دنبـال منـافع خـود وارد منطقـه               . در محدوده منافع حياتي اياالت متحده قرار گرفته است        

ايههر يـك از بـازيگران منطقـ   . روسيه شده و سبب نگراني امنيت ملي روسيه گرديده است) ج نزديكارخ(حيات خلوت 
بحرانهـاي  . انـد  منطقـه را بـا بحـران مواجـه كـرده           ،ر يا رفع نگرانيهاي امنيتـي خـود       دنبال كسب منافع بيشت   ه ب ايهو فرامنطق 

 قرن بيـستم كـه هنـوز هـم حـل      90سرزميني، قومي، سياسي و اقتصادي پديد آمده ناشي از فروپاشي شوروي از آغاز دهه         
از آنجـا كـه منـافع     . انـد طقه منجر شده  تر شدن من  اند، به بحراني  خير انداخته أباقي مانده و توسعه و تحول منطقه را به ت         نشده

تـر   و بـه بحرانـي     انـد  اغلب با يكديگر در تضاد است آنها رو در روي يكديگر قرار گرفتـه              ايه و فرامنطق  ايهبازيگران منطق 
 و تواناييهـا ) از جمله نفت و گـاز (به همين سبب منطقه قفقاز با وجود توانهاي منابع طبيعي سرشار        . اندشدن منطقه دامن زده   

جانبه يك منطقه اسـت،     زير ساختهاي اقتصادي مناسب و جمعيت فعال و نيروي انساني آموزش ديده كه الزمه توسعه همه               
ـتراتژيكي مـورد                    . ي چندي روبروست  هابا بحران  در اين مقاله حضور اياالت متحده در ارتباط با متغيـر نفـت و عوامـل اس

مربوط به دوره جنگ سرد اين بـار        محصورسازي  ا ادامه دكترين مهار و      اياالت متحده ب  . بررسي و پژوهش قرار گرفته است     
قابـل  وسيه به عنوان ابرقدرت اتمي و غيـر محصورسازي ر، بلكه به )كه ديگر حيات سياسي آن پايان يافته (نه اتحاد شوروي    

. ش قرار گرفته استكنترل اقدام كرده است كه نحوه دستيابي به اين استراتژي و تاكتيكهاي آن مورد بررسي و پژوه
روسيه در قفقـاز   محصورسازي   اين است كه آيا اياالت متحده براي مهار و           شودمي اساسي كه در اينجا مطرح       تاالؤس

حضور يافته است؟ آيا يافتن جايگزين و تنوع بخشي به منابع نفتي وارداتي سبب حضور اياالت متحده در اين منطقه شـده                      
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 اهداف استراتژيك در منطقه حضور يافته است و تحوالت منطقـه از جملـه انقالبهـاي بـه                   الدنببهاست؟ آيا اياالت متحده     
ـتراتژيك آن صـورت                    ايهاصطالح رنگين چه رابط    ـتاي اهـداف اس  با حضور اياالت متحده دارد و آيا اين تحوالت در راس

فت و امنيت در قفقاز است و فـرض بـر           در پي يافتن رابطه بين متغيير ن      پژوهش  ها اين   سؤالگرفته است؟ براي پاسخ به اين       
كنـد كـه از نظـر تحليـل     مـي اين است كه اياالت متحده هم اهداف استراتژيك و هم اهداف اقتصادي را در منطقـه دنبـال                  

.  ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي قابل بررسي است

.د، اوراسيا، هارتلنمحصورسازيقفقاز، ژئوپليتيك، ژئواستراتژي، امنيت، نفت، : كليديهايهواژ

مقدمه

 كلي منطقه درياي خزر از جمله مباحث طوربهارتباط بين مقوله امنيت و متغير نفت در قفقاز و 
منطقه قفقاز به . بسيار حساسي است كه به چالشي مهم براي كشورهاي منطقه تبديل شده است

ور بازيگران حض. تنهايي چالشهاي بزرگي براي كشورهاي منطقه و پيرامون بوجود آورده است
 كه منافع آنها در برخي مواقع در راستاي يكديگر قرار نگرفته و ايه و فرامنطقايهمتعدد منطق

به ايجاد رقابت و بازي حاصل جمع صفر تبديل شده از جمله عواملي است كه امنيت منطقه را 
 اياالت  بارز و روشنطوربه (ايهمهمتر آنكه قدرتهاي مداخله گر فرامنطق. كندميتهديد 
 منافع خود هستند، تأمينكه هر يك داراي مقاصد گوناگوني براي ) روسيه (ايهو منطق) متحده

 امنيت مرزهاي تأمينروسيه براي . اندصحنه جغرافيايي قفقاز را به ميدان مبارزه تبديل كرده
 اداري جمهوريهاي خودمختار مناطق -جنوبي خود در قفقاز شمالي و در واحدهاي سياسي 

يراموني خود در مرز با قفقاز جنوبي و اياالت متحده براي ايجاد هر چه بيشتر فاصله و برهم پ
در اين مبارزه اياالت متحده با . اندزدن پيوستگي جغرافيايي روسيه با پيرامون به مبارزه برخاسته

 و گيري از توانهاي ژئواكونوميكي قفقاز و روسيه با در نظر گرفتن وجوه ژئوپليتيكيبهره
. ژئواستراتژيكي قفقاز هريك قصد آن دارند كه ديگري را از منطقه و صحنه بازي بيرون برانند

در اين ميان دولتها و ملتهاي منطقه قفقاز و كشورهاي پيراموني با در نظر گرفتن منافع ملي 
ثيرتأ كه توسعه و ثبات منطقه را تحت اندبنديهايي وارد شدهخود با اين دو بازيگر، در دسته

تأمينروسيه در گام نخست براي .  دادخواهدقرار پيروزي و شكست هر يك از طرفين بازي 
 منافع اقتصادي و تأمين براي آمريكاپذير خود نگران است و امنيت مرزهاي جنوبي آسيب
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اين منطقه به منطقه به همين سبب. كندمياستراتژيك خود ژئواكونومي منطقه را مديريت 
بديل شده كه هم فرصتها و هم تهديدهايي را براي كشورهاي منطقه و پيرامون برخورد منافع ت

.     فراهم كرده است
 امنيت قفقاز خواهد شد؟     تأمينآن است كه آيا نفت قفقاز سبب        پژوهش  پرسش كليدي اين    

آيا پيش از فروپاشي شوروي و ورود كارتلهاي نفتي به قفقاز، در قفقاز امنيت وجـود نداشـت؟                  
ي بر امنيت قفقاز دارد؟ چرا منطقه قفقاز مورد توجه قـدرتهاي بـزرگ قـرار    تأثيرفت چه عامل ن 

گرفته است؟ آيا قفقاز داراي چنان ويژگيهاي مهم است كه آن را به يـك صـحنه بـازي بـزرگ                     
تبديل كرده است؟

در گام نخست بايد اين مهم را ياد آوري كرد كه قفقـاز از نظـر جغرافيـايي داراي موقعيـت          
گيـرد و بـه    ميبنابراين آمد و شد انرژي و نيرو و كاال و مسافر در آن صورت               . رراهي است چها

اما پس پايـان    . اين نقش از دوره باستان تا كنون براي قفقاز وجود داشته است           . دهدميآن نقش   
جنگهاي ايران و روسيه در آغاز قرن نوزدهم كه به شكست ايران و اشغال اراضي ايراني قفقـاز                  

با روي كار آمدن حكومت     . ت روسيه تزاري منجر شد، اين منطقه به تصرف روسها درآمد          دسهب
 منطقه قفقاز از آغاز دهه دوم قرن بيستم تا پايان عصر اين حكوت و فروپاشي آن در                  ،بلشويكي

) روسـها ( بود كه تحت سلطه و حاكميت شـورويها        ايهبستة  دهه پاياني همين قرن، قفقاز منطق     
شد مگر آنكه در دوره جنـگ جهـاني دوم بـه    ميدالت و مناسبات جهاني مطرح نبوده و در معا  

جهت وجود نفـت آن و نيـاز ارتـش آلمـان نـازي بـدان، در ايـن دوره مـورد توجـه جهانيـان                 
 داشت كـه   راآلمان نازي با اشغال قفقاز شمالي قصد دسترسي به چاههاي نفت باكو  . قرارگرفت

 آرزوي آلمانها را براي دسـتيابي بـدان   1942ي قفقاز در سال شرايط نامناسب جغرافيايي و اقليم  
پس از جنگ جهاني دوم   . نقش بر آب كرد و آنان با تحمل شكست ناگزير به ترك منطقه شدند             

 دو پيمان نظامي ورشـو و نـاتو     تأسيسو تقسيم جهان به دو قلمرو ژئواستراتژيكي و پيدايش و           
در محـل برخـورد ايـن دو پيمـان واقـع شـده و بـر          در محدوده هر يك از اين قلمروها، قفقاز         

به همين سبب با فروپاشي شوروي قفقاز از دو جنبه متفاوت           . اهميت استراتژيك آن افزوده شد    
ي استراتژيك كه ايـن وضـعيت از دوره باسـتان تـاكنون        هامورد توجه قرار گرفت يكي از جنبه      

ي دور  هـا يـن مـورد نيـز از گذشـته        دوم از جهت اقتصادي كه ا     . داراي اهميت بسيار بوده است    
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مورد توجه بوده است و اين دو جنبه مهم و اساسي، از علل اساسي حمله امپراتـوري روسـيه و     
بسيار قابل توجـه    مهم مكاني كه    قفقاز ضمن دارا بودن موقعيت      .اشغال و انتزاع آن از ايران بود      

.است، از نظر اقتصادي و استراتژيك نيز داراي اهميت بسيار است

منطقه قفقاز

 است بسيار حساس و استراتژيك است و برخالف گفته برخـي پژوهـشگران، از         ايهقفقاز منطق 
بـه اسـتثناي دوره     ( سيستمي واحد و يكپارچه عمل نكرده اسـت        صورتبهنظر تاريخي هيچگاه    

). روسيه تزاري در قرون نوزده و اوايل قرن بيستم و مهمتر از همـه در دوره حكـوت شـوروي                  
جز كوهستان قفقاز كه شـامل رشـته كوههـاي          هاين اطالق منطقه به قفقاز اشتباه است زيرا ب        بنابر

گونه وحدت سرزميني، جغرافيايي، زباني، مذهبي و حتـي قـومي در آن             قفقاز بزرگ است، هيچ   
 سه جمهوري آذربايجـان، ارمنـستان، گرجـستان هـيچ عامـل             بين در قفقاز جنوبي  . وجود ندارد 

هـا ارد، آذريها مـسلمان هـستند، ارامنـه مـسيحي گريگـوري و گرجـي              وحدت بخش وجود ند   
در . گونه شـباهتي بـا هـم ندارنـد        اين سه جمهوري از نظر زبان و الفبا هيچ        . مسيحي ارتدوكس 

 زبان روسي است و    ايهوحدت منطق عامل  در اينجا تنها    . قفقاز شمالي وضع بسيار پيچيده است     
.شهروندي روسيه

 جغرافيايي قـومي واقـع در جنـوب غربـي           ايهزار كيلومتر مربع، منطق    ه 320قفقاز با حدود    
سواحل غربي درياي خزر حـد شـرقي و         . روسيه، شمال غربي ايران و شمال شرقي تركيه است        
نـام قفقـاز برگرفتـه از نـام رشـته      . دهنـد ميسواحل شرقي درياي سياه حد غربي آن را تشكيل        

 جنـوب شـرقي     -يلومتر در جهت شمال غربي       ك 1500طول حدود   هكوههاي عظيمي است كه ب    
شـهر بـاكو   (از تنگه كرچ واقع بين درياي سياه و آزوف در شمال غربي تا شبه جزيره آبـشرون             

در غرب درياي خزر    ) پايتخت جمهوري آذربايجان و پيرامون آن در اين شبه جزيره واقع است           
نـام  )  روسي بولـشوي كاوكـاز     به)(قفقاز كبير (»قفقاز بزرگ «اين رشته كوهها    . كشيده شده است  

 جغرافياي آن قرار دارند، از      تأثيريي پيراموني اين رشته كوهها كه به نوعي تحت          هاقلمرو. دارند
ي شـمالي و جنـوبي ايـن        هـا دامنه. شوندميناميده  » منطقه قفقاز «گذشته تاريخي تا كنون به نام       

آنچه در شمال اين رشته كوههـا       . دكنميرشته كوهها آن را به دو منطقه جغرافيايي مجزا تقسيم           
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ي شمالي تا دشـتهاي گـسترده، بـاز و بالمعـارض جنـوب غربـي        هاسها بسوي دامنه  أاز خط الر  
سـها بـسوي    أ، و آنچه از خط الر     )به روسي سِوِرنو كاوكاز   (، قفقاز شمالي    شودميروسيه كشيده   

ـ ، قفقازشودميجنوب تا رود ارس در مرز ايران و مرزهاي تركيه كشيده            اصـطالح  ه  جنوبي يا ب
در قفقاز شمالي به ترتيب از ساحل دريـاي         . شودمي، ناميده   )به روسي زاكاوكازيا  (ماوراء قفقاز 

بسوي غرب تا ساحل درياي سياه به ترتيب جمهوريهاي داغستان، چچـن، اينگـوش، اوسـتياي               
عا به مساحت   جم (اند چركس و جمهوري آديگه واقع شده      - بالكار، قاراچاي    –شمالي، كاباردا   

در . كه از نظـر سياسـي در تركيـب فدراسـيون روسـيه قـرار دارنـد                )  هزار كيلومتر مربع   7/133
ي هـا ي جنوبي رشته كوههاي قفقاز بزرگ از ساحل درياي خـزر بـه ترتيـب جمهـوري               هادامنه

).  هزار كيلومتر مربع2/186 به مساحت جمعاً(آذربايجان، ارمنستان و گرجستان قرار دارند
ي گذشته تا كنون از     ها متر است و از دوره     3000گين بلندي رشته كوههاي قفقاز حدود       ميان

اهميت نظامي برخوردار بوده و براي روسـيه در سـه دوره تـاريخي امپراتـوري روسـيه، اتحـاد          
جماهير شوروي و فدراسيون روسيه كنوني، به عنوان سدي دفاعي در برابر دشتهاي بالمعارض              

روسيه براي تصرف اين سرزمينها و حفـظ و         .  ايفاي نقش پرداخته است    جنوب غربي روسيه به   
جنگ چچن در اين منطقه روي      . حراست از آنها جنگهاي متعدد تهاجمي و تدافعي داشته است         

.داده است
براي ورود به منطقه قفقاز از سوي اروپا بايد از طريق درياي سـياه كـه سـواحل شـرقي آن                     

كـولخيس  اينجـا دشـت  . ، وارد منطقـه شـد  دهـد ميا تشكيل   سراسر مرزهاي غربي گرجستان ر    
ي جنوبي  هااز طريق گذر از داالن قفقاز كه در امتداد دامنه         ) از غرب منطقه قفقاز   (از آنجا   . است

شوند كـه در ايـن سـو        رشته كوههاي قفقاز بزرگ كشيده شده است وارد حوزه درياي خزر مي           
هر نيرويي اين .  ارس كشيده شده است   - كر   نيز دشت هموار و بالمعارض    ) سمت شرق قفقاز  (

. تواند با گذر از درياي خزر وارد منطقه آسياي مركـزي شـود     ميداالن را در اختيار داشته باشد،       
گرجـستان دروازه ورودي غـرب بـه        . اين مسير در امتداد جنوبي قلمرو فدراسيون روسيه است        

. منطقه است
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روش تحقيق 

 ابتدا توسط هاري ترومن رئيس جمهوري اياالت متحده در           در هك1محصورسازيمفهوم مهار يا    
 ارائه شد، در زمينه تقويت حضور اياالت متحده در سراسر جهان، همچنين حمايـت      1947سال  

ايـن اصـل سياسـت    . و پشتيباني از رژيمهاي دوست از نظر اقتصادي و نظامي بكـار بـرده شـد               
كه جلوگيري از توسعه اتحـاد شـوروي را         خارجي اياالت متحده در طول دوره جنگ سرد بود          

بعدها اين سياسـت بـه دكتـرين تـرومن          ). 109:نامه سياست اكسفورد  واژه(هدف قرار داده بود   
 در نطقي در كنگره آمريكا در يك اجالس مشترك اين           1947 مارس   12ترومن در   . معروف شد 

شت نظام حكومت كمونيستي    او در اين اجالس با تهديد اخطار كرد كه سر         . دكترين را ارائه داد   
تجاوزگري و ستمكاري است و امكان انجام عمليات واژگوني حكومتهـا ممكـن اسـت تعـداد                 

.بيشتري از كشورها را تحت اين سيستم در آورد و در اين مورد هشدار داد
 ايـن  - در ابتـدا يونـان و تركيـه     - كمك به رژيمهاي مورد تهديـد      تأمينمقامات كنگره براي    

 كمونيزم كه توسـط  محصورسازيبكار گرفتند و اين نقطه آغازي بود براي استراتژي        دكترين را   
). 504:همان(روساي جمهوري بعدي اياالت متحده در دوره جنگ سرد تحول پيدا كرد

 بر اين مبنا استوار بود كه شوروي به جهت داشتن قلمرو وسيع             محصورسازينظريه مهار يا    
توانست قلمرو غيرقابل نفوذي را در اختيار داشته باشـد كـه بـا              مي،و واقع شدن هارتلند در آن     

استناد به نظريه هارتلند مكيندر بر جزيره جهاني فرمانروايي كند و قلمرو نفوذ خـود را توسـعه                  
اگرچه اسپايكمن با ارائـه نظريـه ريملنـد اثبـات           . داري را به مخاطره اندازد    داده و جهان سرمايه   

توانـد  مـي نشد، با تعريف منطقه ريملنـد     ميخالف آنچه كه انديشيده     كرد كه هارتلند مكيندر بر    
آميز باشد به شرط آنكه اياالت متحده در منطقه پيراموني هارتلند، ريملنـد را تقويـت و                 مخاطره

. از خروج غول كمونيسم از قلمرو خود جلوگيري كند
شـد،  مـي شـمرده   ) هارتلنـد (بنا به نوشته مجتهدزاده، اگر شوروي يك برج و باروي بلنـد           

در ادبيات سياسي، بكار گرفتـه شـدن        .  آشكار راه برخورد با آن، در مهار كردن آن بود          طوربه
گويند كه از سوي شماري از كشورهاي مخـالف شـوروي واقـع     مي» مهاركردن«اين نظريه را    

1
- Containment
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 آسياي در ريملند، زنجيره اين مهار بسته شد؛ ناتو در اروپا، سنتو در آسياي شرقي، و سيتو در
 از زنجيره مهار قطع شد، دخالت نظامي قطعيت پيـدا كـرد و ناحيـه                ايههرگاه كه حلق  . غربي

1945ي نظـامي كوچـك و بـزرگ دوران پـس از سـال               ها براي درگيري  ايهريملند، به منطق  
همـه  . شـد ميتبديل شد؛ مانند برلين، كره، خاورميانه و ويتنام كه يك درگيري بزرگ شمرده              

در .  جلوگيري شـود   »جزيره جهاني «براي آن بوده است كه از چيرگي شوروي بر          اين تالشها   
عمل ژئوپليتيك آمريكايي براي آشكار كردن خطوط قاطع جداييها براي استحكام بخشيدن به             

پرده «دنياي واقع شده در پس      : دو دسته تقسيم كرد   ه  حلقه محاصره رقيب، دنياي سياسي را ب      
شورهايي كه به كمونيزم نپيوستند و در اردوگاه غـرب سياسـي بـا              يا ك » دنياي آزاد « و   »آهنين

با امضاي دو پيمان ورشـو در اروپـاي شـرقي و نـاتو              . اياالت متحده آمريكا همداستان شدند    
»غـرب « و »شرق«ميان كشورهاي مغرب زمين، اين دو اصطالح جاي خود را به دو اصطالح           

). 155- 1381:154: مجتهدزاده(سياسي داد
بـردن ايـن   گرايي استوار است كه اياالت متحـده بـا بكـار   نظريه واقعپژوهش بر مبناياين 

 منافع ملـي و حيـاتي       تأمينالملل، سياست خارجي خود را براي       خواهد در محيط بين   آموزه مي 
ـ                 . خود دنبال كند    و  ايهدر اين بررسي از روش توصـيفي تحليلـي بـا اسـتفاده از منـابع كتابخان

حـضور  ) قفقاز، آسياي مركزي و روسيه    ( كه دفعات بسياري در منطقه       نگارندهتحقيقاتي ميداني 
نظران منطقه بحث و گفت و گو داشـته  داشته و در همايشهاي متعدد شركت جسته و با صاحب    

. است، انجام گرفته است

 و اطالعاتهابيان داده

اهميت قفقاز

مورد در راستاي اهداف تحقيق      و تژيكدر اين بررسي منطقه قفقاز از دو منظر اقتصادي و استرا          
:گيردبررسي قرار مي

اقتصادياهميت قفقاز از نظر : الف

. اهميت اقتصادي منطقه قفقاز از دوره باستان تا كنون بـه جهـت موقعيـت چهـارراهي آن بـود                   
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و آسياي صغير و آنـاطولي و       )وراردوان كهن ايراني  (ارتباط بين شمال غربي آسيا بين ماوراءالنهر      
ب غربي اروپا و نيز بين جنوب اروپا و شمال آسيا از برزخ يا داالن طبيعي قفقـاز صـورت                    جنو
وجود اديان و مذاهب و اقوام و زبانهـا و فرهنگهـاي متفـاوت در        . گيردميگرفت و صورت    مي

نـشان دهنـده رفـت و آمـدها و حـضور      )  هزار كيلـومتر مربعـي  300حدود  (اين منطقه كوچك  
 دور تا كنون است كه راههـاي ارتبـاطي را       ايهن و جهانداران از گذشت    كشورگشايان و جهانگيرا  

منابع معـدني غنـي     . زد و منطقه تالقي راههاي باستاني تجاري بوده و هست         مييكديگر گره   ه  ب
تـا جنگلهـا و رودهـاي پـرآب و          ) نفت و گاز  (تا منابع هيدروكربوري  ) منگنز(از فلزات كمياب    

بـه همـين سـبب قفقـاز     . ر اهميت منطقه قفقفاز افزوده اسـت     زمينهاي كشاورزي و مراتع غني ب     
تـرين و در عـين      آسـان . دروازه ورد به عرصه بسيار حساس هارتلند از سوي غرب بوده اسـت            

. حال قابل دسترس ترين دروازه ورودي به اين عرصه مهم از سوي غرب، منطقـه قفقـاز اسـت               
ان بزرگتـرين درياچـه جهـان و داراي    وجود دو پيكره آبي مهم منطقه يعني درياي خزر به عنـو          

و منابع هيدروكربوري و پتانسيل قوي حمل و نقـل          ) از جمله خاوياري  (ذخاير ماهيان ارزشمند  
دريايي در شرق و درياي سياه به عنوان درياي محيط بين كشورهاي تركيه، گرجستان، روسـيه،                

 غرب، بر اهميـت ارتبـاطي و   اوكراين، مولداوي، روماني، بلغارستان و تنگه مهم بسفر در آن در          
 چرايـي حـضور ايـاالت       سـؤال توان به   ميبا مالحظه اين ويژگيها     . اقتصادي قفقاز افزوده است   

.متحده در منطقه به آساني پي برد
. آذربايجان يـك كـشور محـصور در خـشكي اسـت     .  در آذربايجان است   عمدتاًنفت قفقاز،   

نفت مازاد براي صدور نياز به خط لولـه         . ستنفت آذربايجان بيش از نياز مصرف منطقه قفقاز ا        
اولين خطوط انتقال نفت در جهان در اين منطقه بود كه در دوره شوروي نفت باكو را بـه                   . دارد

حمـل و پـس از تـصفيه بـه بـازار            )در گرجـستان  (در ساحل شرقي درياي سـياه     ميبندر باطو 
. شدمصرف صادر مي

انرژي هيدرو كربوري شـامل نفـت و گـاز          . ستآسياي مركزي يك حوزه جغرافيايي بسته ا      
عمـدتاً (، تركمنـستان  ) نفـت  عمـدتاً (، قزاقـستان  )گازعمدتاً(نهفته در آن در كشورهاي ازبكستان     

ي انحـصاري انتقـال نفـت و    هـا است كه در دوره شوروي و پس از استقالل از طريق لوله         ) گاز
اكنون اين كـشورها در صـدد       . دشوميشد و   ميگاز از قلمرو روسيه به بازارهاي مصرف صادر         
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از طريق چـين و بـه بـازار         (ي جايگزين به سوي شرق    هامسير. خروج از انحصار روسيه هستند    
ايـران را  . مورد نظر اسـت ) ايران(و جنوب ) افغانستان و پاكستان(، به سوي جنوب شرقي  )چين

ادي سـازمان   دانند و در تحريمهـاي اقتـص      مي و برخي كشورهاي منطقه شريكي مطمئن ن       آمريكا
مسير جنوب شرقي با گـذر از افغانـستان و پاكـستان نـا امـن ريـسك بـااليي بـراي          . ملل است 

در مسير شرقي چين تـا كنـون موفقيتهـايي بـراي صـدور نفـت قزاقـستان                  . گذاري دارد سرمايه
مسير مناسبي براي صدور منابع انرژي اين كـشورها         ) آمريكازعم  هب(قفقاز  . دست آورده است  هب

تـا كنـون هـيچ ابتكـاري     . در اين مسير انتقال، درياي خزر واقع است     . ازرهاي مصرف است  به ب 
برداري از خط لوله انتقال گاز   براي گذر لوله از بستر درياي خزر فراهم نشده است، اگرچه بهره           

بلو استريم با گذر از بستر درياي سياه، صدور گاز روسيه را به تركيه فراهم كرده است، تجربـه                   
توانـد  مـي از اين رو حضور اياالت متحـده در قفقـاز   . شمار آيد هتواند ب ميي براي اين كار     موفق

.   آينده خطوط انتقال انرژي را نيز رقم بزند

استراتژيك اهميت قفقاز از نظر : ب

زيرا پلي است بين ملل مسيحي در شمال و ملـل اسـالمي             . قفقاز از نظر استراتژيكي بسيار مهم است      
منـافع  . بين فرهنگ شرقي و فرهنگ غربي و بين ذخاير نفتي و مـصرف كننـدگان نفـت                در جنوب،   

نفتي حوزه درياي خزر در استراتژي آغازين آمريكا، بيش از ذخاير كويت در نظر گرفتـه شـده                  
. بود

مريكـا  آي بازار آزاد است كـه از ديـدگاه سياسـت خـارجي              هاقفقاز جنوبي نوزاد دمكراسي   
. تواند پايدار بماندمييشتر، نبدون توسعه اقتصادي ب

تنوع خطوط انتقال نفت قفقاز از نظر اقتصادي مهم است، اما از نظر امنيتي مهمتر است زيرا                 
 نظارت انحـصاري بـه روي       دنبالبه كه   دهدمياين كشورها را كمتر مورد توجه مهاجماني قرار         

. نفت منطقه هستند
اسـتراتژي دفـاع    . ت كمپانيهاي نفتي اسـت    مريكا در منطقه ناشي از خواس     آسياست خارجي   

پيشگرانه آمريكا شامل جلوگيري از بحران در دورة بعد از جنگ سرد است و به عنوان بخـشي                  
.  اياالت متحده استياز استراتژي دفاع
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شـدت  ه كه رشد اقتصادي ملتهاي آنان ب      اندمقامات گرجستان و آذربايجان بارها اعالم داشته      
. ربوط به خطوط لوله و ديگر زيرساختهاي فيزيكي و مـالي آن بـستگي دارد              هاي م به موافقتنامه 

آنها اعتقاد دارند كه مناقشات قومي و مرزي بايستي از طريق مـذاكره حـل شـوند كـه بـيش از                      
. كندميتأميناستقالل براي آنها، امنيت را 

ي امنيـت  هـا امـه به نظر زوراب ژوانيا، رئيس سابق پارلمان و نخست وزير فقيد گرجـستان برن         
اين مسئوليت بـراي گرجـستان اسـت      . تواند محقق شود  مي بدون درگير كردن ارمنستان ن     ايهمنطق

رئـيس جمهـور   (فابنا به گفته حيـدر علـي  . ي نفتي مشاركت دهد هاكه بايد ارمنستان را در پروژه     
تـي منطقـه   ، ارمنستان بدون تخليـه اراضـي اشـغالي نبايـد بخـشي از معـادالت نف       )فقيد آذربايجان 

منظور آنها از اين ديـدگاه ايـن بـود كـه قفقـاز از نظـر                 ). www.stanford.edu/group/CISAC(باشد
امنيت بايد يكپارچه باشد و دولتها و ملتهاي قفقاز بايد به يك همگرايي برسـند كـه در آن جريـان        

جريان يابد و بـراي     ) آمريكااروپا و   (بسوي بازارهاي مصرف  ) آذربايجان(يدآرام نفت از منابع تول    
ثـروت و درآمـدهاي   ) گرجستان و تركيـه (و كشورهاي انتقال دهنده لوله) آذربايجان(توليد كننده 

توانـد ايـن جريـان آرام را        مـي اگر ارمنستان نا آرام باشـد       . ارمغان بياورد هنفتي و توسعه و ثبات ب     
وجود دارد كه جريان    ) از سوي كردها  (هايي  اگرچه در قلمرو تركيه نيز احتمال ناآرامي      . برهم بزند 

. زعم ژوانيا بايد ارمنستان نيز سهمي از اين درآمدها را تصاحب كندهپس ب. نفت را تهديد كند

 تحليلتجزيه و

ي هيدروكربوري منطقههااهميت انرژي

ي الزم اسـت نظـري   المللبين و ايه معادالت منطقبراي پي بردن به اهميت انرژي و نقش آن در 
در آن صـورت برخـي   .  داشـته باشـيم  2005در سال   ) IEA(ي انرژي المللبينبه گزارش آژانس    

 در منطقه درياي خزر و خلـيج فـارس و تحـوالت منطقـه     آمريكاابهامات در مورد علل حضور   
:ژانسي اين آهابر اساس توصيه. شودمي سپتامبر معلوم 11پس از 

 سال آينده عامل اصلي رشـد تقاضـا بـراي       30 رشد و توسعه اقتصادي و رشد جمعيت جهان در           -1
؛انرژي خواهد بود
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؛ سال آينده دو سوم افزايش خواهد يافت30 تقاضاي جهاني انرژي ظرف -2
؛ انرژي جهان خواهد بودتأمين سوختهاي فسيلي همچنان مهمترين منابع -3
؛ سال آينده افزايش خواهد يافت30 انرژي به ميزان چشمگيري در يالمللبين تجارت -4
؛تر از ساير سوختهاي فسيلي رشد خواهد كرد تقاضاي جهاني براي گاز طبيعي سريع-5
؛ امروزه امنيت عرضه انرژي در صدر اولويتها و نگرانيهاي سياستگذاران انرژي قرار گرفته است-6
ايد توجه خاصي بـه حفـظ امنيـت خطـوط لولـه در مـسيرهاي        دولتهاي وارد كننده انرژي ب     -7

داشته باشند و مجدانه در جهت متنوع ساختن تركيبات سـوختهاي مـصرفي             ) هانفتكش(دريايي
).12-11: 2005،انداز انرژي جهانچشم(خود و منشأ جغرافيايي اين سوختها بكوشند

2008 كشور بزرگ داراي ذخاير نفتي جهان12ميزان ذخاير، توليد و مصرف نفت خام در : 1جدول شماره 

مصرفتوليدذخيره اثبات شده

تبه
ر

نام كشور
مقدار

)ميليارد بشكه(

درصد نسبت

به كل

ميليون (مقدار

)بشكه در روز

درصد نسبت

به كل

ميليون (مقدار

)بشكه در روز

درصد نسبت

به كل

1/26421846/101/13224/27/2عربستان1

6/1379/10325/43/5730/11/2ايران2

٭1151/9423/23عراق3

5/1011/8784/25/3300/04/0كويت4

8/978/7980/25/3467/06/0امارات5

4/999/7566/24/3719/08/0ونزوئال6

793/6886/94/12797/23/3روسيه7

٭7/435/3846/12/2ليبي8

٭2/369/2170/27/2نيجريه9

8/392/3554/18/1229/03/0قزاقستان10

5/304/2736/68/7419/195/22آمريكا11

5/152/1795/38/4293/810چين12

. قرار دارند20ي كمتر از ها كشورهايي كه از نظر مصرف در رده٭

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2009. www.bp.com
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را در اين منطقه حساس مـورد مالحظـه قـرار           آمريكا  اكنون يكي از داليل اقتصادي حضور       
. گيردمي

نفت جهـان   % 5/22با اين وجود، اين كشور      . جمعيت جهان را داراست   % 5/4اياالت متحده   
نفـت مـورد نيـاز خـود را وارد          % 7/34 اياالت متحده آمريكـا      2008در سال   . كندميرا مصرف   

مصرف روزانه نفت خام اياالت متحده      .  ميليون بشكه در روز بود     13-12كرده است، كه حدود     
 هـزار ميليـارد دالر   12با توليد ناخالص داخلي حدود (براي حركت برترين ماشين اقتصاد جهان 

از ). 2008گزارش بـي پـي در سـال         (در روز است   ميليون بشكه    20،  )كل اقتصاد جهان  % 28يا  
تـأمين از منطقه خلـيج فـارس       % 30از نيمكره غربي و     % 48كل مقدار نفت خام وارداتي آمريكا       

 نفـت و    تـأمين بنابراين براي تنوع بخشي به منـابع        . شودميبقيه از اروپا و آفريقا وارد       . شودمي
تواند نقش  مي، قفقاز و در آينده آسياي مركزي،         كننده واردات  تأمينايجاد امنيت بيشتر در منابع      

. مهمي داشته باشد
 در مقايـسه بـا      2009بر اساس برآوردهاي وزارت انرژي اياالت متحده اين كشور در سـال             

 سـال در آغـاز .  هزار بشكه در روز از نفت مصرفي خود خواهد كاسـت 780 حدود 2008سال  
نسبت به دوره مـشابه در سـال        (ت مصرفي خود را      ميليون بشكه از نف    2/1 روزانه   آمريكا2009

اما با غلبه بر بحران اقتصادي در پايان سال مصرف نفت خام نسبت بـه            . كاهش داده بود  )گذشته
رود كه با بهبود اوضاع اقتصادي       احتمال مي  2010با آغاز سال    . آغاز سال افزايش خواهد داشت    

2009 در سـال  آمريكـا توليد نفـت خـام   . د هزار بشكه در روز بر مقدار موجود افزوده شو    290
شود كه اين مقـدار      پيش بيني مي   2010 ميليون بشكه در روز خواهد بود كه در سال           33/5برابر  

).http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/contents.html( ميليون بشكه در روز برسد46/5به 

شـود ميبا توجه به روند جريانات منطقة قفقاز با مديريت غربيها بويژه اياالت متحده معلوم      
كه نفت قفقاز براي سيطره غرب بر جهان انرژي بسوي غرب هدايت شده اسـت تـا از جريـان                    

 و آن به داخل آسيا و صدور به اقتصادهاي بزرگ در حال ظهور آسيايي از جملـه چـين و هنـد         
چين بنا بـه نظـر آمريكـا بايـد نفـت خـود را از راه           . تبديل آنها به رقباي بزرگ جلوگيري شود      

 ميليـون بـشكه     795/3 حـدود    2008چين در سال    .  كند تا قابل كنترل غرب باشد      تأميندريايي  
در ايـن  .  ميليون بشكه نفت خام در روز مـصرف كـرده اسـت   293/8نفت خام در روز توليد و  
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بنـابراين نيازمنـد يـافتن منـابع     .  ميليون بشكه در روز واردات داشته است       5/4نه  سال چين روزا  
ي آينده اقتصاد در حال رشد خـود        ها انرژي ارزان و قابل دسترس است كه بتواند در دهه          تأمين

.  كندتأمينرا از نظر انرژي 
جـان در   در حوزه درياي خزر دو كشور مهم توليد كننده نفت در حال ظهور هـستند، آذرباي               

 ميليـارد   7ذخاير اثبات شده نفت جمهوري آذربايجـان بـه          . قفقاز و قزاقستان در آسياي مركزي     
2008ايـن مقـدار مربـوط بـه سـال      .  ميليارد بشكه برآورد شده است8/39بشكه و قزاقستان به  

سـيبري و   (مهمتر اينكه در بخـش آسـيايي        . است كه امكان دارد ذخاير جديدي نيز كشف شود        
و بخش ولگاي روسيه مقادير زيادي نفت نهفته است كه در صورت استقالل اين مناطق                ) اورال

اين اهـداف از طريـق تجزيـه روسـيه و     . تواند مورد توجه اياالت متحده قرار گيردمياز روسيه   
توان گفت كه ايـاالت   ميبه همين سبب    . شودميتر اياالت متحده در منطقه حاصل       حضور قوي 

 منطقه را نخواهد داشت و جريان امور به سوي حضور هر چه بيـشتر در                متحده قصد خروج از   
.رودميمنطقه پيش 

ي دربارة جهت جريان صادرات نفت خام منطقـه دريـاي خـزر بـه بازارهـاي مـصرف                 سؤال
 راههاي صدور نفت مازاد حوزه درياي از كدام مـسيرها           ،شودميخارج از منطقه به ذهن متبادر       

متصور است؟
؛)رقيب آمريكا( چين يعني: شرق به سوي -1
يـابي  آمريكا مخالف هر نوع قدرت(از قلمرو ايران به بازارهاي مصرف      :  به سوي جنوب   -2

؛)ايران و حضور در بازارها و توسعه اقتصادي اين كشور است
؛و اياالت متحده) متحد آمريكا(بازارهاي مصرف اروپا و غرب:  به سوي غرب-3
.)روسيه رقيب آمريكا( روسيه به بازارهاي جهاني از طريق:  به سوي شمال-4

 و كشورهاي اروپايي سـرانجام خـط        آمريكا كه چرا    شودميبا توجه به مراتب باال مشخص       
از طريـق  (تـر، كوتـاهتر و ارزانتـر   ي امـن هـا  جيحان را با وجود گزينه   - تفليس -لوله انتقال باكو  

 ميليـارد   7/2( شده قبلي  بينيپيشاز مقدار   )دالر ميليارد   2/4(گذاري بيشتر   ، حتي با سرمايه   )ايران
ذربايجان بـسوي   آخط لوله انتقال گاز     . برداري رساندند تري، به بهره  و مدت زمان طوالني   ) دالر
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 كه قـرار اسـت   1برداري است و خط لوله نابوكو   كه در حال بهره   )  ارزروم – تفليس   -باكو(تركيه
از طريق تركيه به اروپا منتقـل       ) دون حضور ايران  ب(گاز منطقه آسياي مركزي و خزر و قفقاز را          

 و متحـدان اروپـايي آن بـراي حـضور بيـشتر در منطقـه و       آمريكاتالشدهنده سازد، همه نشان  
. از معادالت منطقه است) از جمله ايران و روسيه(منزوي كردن كشورهاي ناسازگار با آنان

ايان جنگ سـرد، شـوروي قربـاني         پس از پ   دهدميي كه بررسيهاي كارشناسان نشان      طوربه
گذاري در منابع نفت شوروي سـابق و كنتـرل          سيل كمپانيهاي نفتي براي سرمايه    . اين جنگ شد  

منابع نفت و گاز حوزه خزر در مالكيت يا كنترل شركتهاي نفتي           % 75حدود  . اين منابع آغاز شد   
شان دهنده اين اسـت كـه   اين امر ن. شودمي ميليارد دالر را شامل 100آمريكايي است كه حدود  

چرا جورج بوش پدر نخواست هنگامي كه موقعيت مناسب پـيش آمـده بـود، عـراق را تحـت                    
به همـين  . سلطه خود درآورد، زيرا مالكيت و كنترل منابع نفتي شوروي سابق، بسيار ارزانتر بود         

توجـه  بايد شورويها در آن زمان م     ميكرد و ن  ميي نفت به سرعت سقوط      هاسبب بايستي قيمت  
.  در حال تملك منابع نفتي هستندهاشدند كه آمريكاييمي

نفت خام در ايـن  . دست آورندهي پايين بها توانستند منابع نفتي را با قيمت    هاآمريكايي
ي كه ارزش افزوده آن در كـشورهاي توليـد كننـده بـه     طوربهدهه به كمترين قيمت رسيد،  

اكنـون موقـع آن رسـيده بـود كـه      .  قـرن رسـيد  برداريترين سطح در طول دورة بهره   پايين
بنابراين جهان با افزايش شديد قيمت نفـت        . دست آورند هگذاري شده را ب   دالرهاي سرمايه 

طوري كه اوپك بارها اعـالم كـرد كـه    به. در سالهاي آغازين عصر بيست و يكم روبرو شد       
هاي نفتي هـستند كـه بـه    دهند، بلكه اين كارتلمياين آنها نيستند كه قيمت نفت را افزايش  

).Oil war IIIavailable at: WWW.whale.To/b/SWJ.html (زنندمياين امر دامن 

جلوگيري از مشاركت روسيه در طرحهاي نفت و گاز خزر و خط لوله 

 قـرن بيـستم، دو      90مه دوم دهـه     در آغاز فعاليت شركتهاي نفتي آمريكايي در حوزه خزر در ني          
. گزينه براي استخراج و انتقال نفت خزر مورد توجه قرار گرفته بود

؛ انتقال نفت آذربايجان از درياي خزر در مسيري غربي به ساحل درياي سياه-1

1 - Nabucco
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 انتقال نفت از منابع عظيم نفتي تنگيز در قزاقستان توسـط شـركت شـورون در مـسيري                   -2
.درياي مديترانهغربي بسوي اروپا و 

دولتهاي غربي و شركتهاي نفتي مشاركت كننده در طرحهاي خطوط انتقال نفت آذربايجـان              
مـورد حمايـت و تـشويق       (آيا روسـيه نئوامپرياليـست     «:و قزاقستان با يك انتخاب مواجه بودند      

بر توسعه و صدور نفت اوراسيا تسلط خواهد يافت، يا يك بازيگر مساوي و مناسـب در       ) ايران
.»؟منطقه با تركيه، جمهوريهاي قفقاز و احتماالً با ايران خواهد بود

مريكا بايد تا حدودي حقوق شركتهاي روسـي را بـراي اسـتخراج و صـدور نفـت و گـاز                   آ
هر چند غرب عاليق برتري در تضمين آنچـه كـه جمهوريهـاي قفقـاز و آسـياي              . منطقه بپذيرد 
در غيـر ايـن صـورت مـسكو         . غرب را داراسـت   روي  ه   استقالل و باز شدن ب     تأمينمركزي در   

ـ            دسـت خواهـد آورد، از ايـن رو    هتقريباً كنترل انحصاري بر روي اين منابع حيـاتي انـرژي را ب
. وابستگي غرب بر ذخاير و خطوط صادراتي تحت سلطه روسيه، افزايش خواهد يافت

منطقـه، ايـاالت    بنا به نوشته آريل كوهن، براي تضمين دسترسي مناسب به منـابع نفتـي در                
:متحده بايد مالحظات زير را در نظر گيرد

كوشش براي حفظ استقالل و پايداري جمهوريهـاي تـازه بـه اسـتقالل رسـيده و توزيـع               -
مناسب درآمدهاي نفتي بين اين كشورها بـا تقويـت مناسـبات سياسـي و همكاريهـاي نظـامي                   

؛دوجانبه و چندجانبه با اين كشورها
 عنوان يك شرط مسلط، بلكه بيشتر يك شـريك مـساوي در توسـعه      تضمين روسيه نه به    -

توانـد بخـش كـسب و كـار     ميگيري مشاركت روسيه با شركتهاي غربي شكل. منابع نفتي قفقاز 
پيمان غرب مورد مالحظه قرار دهـد، هـر چنـد سـلطه توسـط ترتيبـات                 عنوان هم ه  روسيه را ب  

؛نظامي پذيرفتني نيست
و مجاري دو جانبه    ) OSCE( طريق سازمان امنيت و همكاري اروپا         انجام اقدامات الزم از    -

؛تواند بهترين ابزار باشدميOSCEبراي اين منظور . براي حل مناقشات قومي در قفقاز
 اخـص تركيـه و آذربايجـان عليـه گروههـاي         طـور بـه  تقويت جوامع مـسلمان سـكوالر،        -
؛نظامي اسالميشبه

جويي ديني به سبك ايراني، تهديـدي       ك روسيه و هم ستيزه    ي ژئواستراتژي هاطلبي هم جاه  -
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توان بـا كمـك بـه     ميبا اين تهديدات    .كندميطوالني مدت را بر جوامع مسلمان منطقه تحميل         
ايجاد اقتصادهاي بازار آزاد، احترام به حكومت قانون و ايجاد يك جامعه مدني كه دمكراسـي و             

؛د، مقابله كردپلوراليسم سياسي را مورد پذيرش قرار ده
.  پشتيابي از خط لوله غربي از طريق تركيه براي كاهش خطرات انتقال نفت در تنگه بسفر                -

. گيـرد مـي آميـز بـسفر صـورت       با نبود يك خط لوله جديد، حمل و نقل نفت از تنگه مخـاطره             
توانـد انتقـال    مـي  رخ داد،    1994ي تانكر نفت، هماننـد آنچـه در سـال           هاسوزي در كشتي  آتش

خير انداختـه و سـبب زيانهـاي ميليونهـا دالري و     أنكرهاي نفتي را از بسفر در طي روزها به ت      تا
اياالت متحده بايـد مـسير خـط لولـه از طريـق      . شودتهديد زندگي و سالمت شهروندان محلي    

ـ قلمرو گرجستان و تركيه را حمايت كند كه نفت اوراسيا را به         ادر دريـاي مديترانـه همچـون    بن
؛كيه، منتقل خواهد كردجيحان در تر

بـاغ بـراي   ازيـا و قـره  بخ حل بحرانهاي محلي و پايان جنگهاي داخلي در چچن، اوستيا، آ         -
ايـن جنگهـا خطـوط      . تضمين امنيت جريان انتقال نفت در قفقاز بسيار ضروري و حياتي است           

؛اندازدميانتقال نفت را در قفقاز به مخاطره 
اگـر عربـستان    .  محـوري اسـت    21اقتصادي در آغاز قرن      منابع نفت اوراسيا براي توسعه       -

ثبات شود، يا اگر ايران و عراق موجب انگيزش مناقشه نظـامي درگيـري در منطقـه                 سعودي بي 
؛آميز و غيرقابل اطمينان خواهد بود مخاطرهايهشوند، عرضه نفت خاورميان

 بـا درآمـدهاي نفتـي    تنهـا . نفت اوراسيا همچنين براي توسعه اقتصادي قفقاز، كليدي اسـت       
توانند وابستگي به مسكو را كاهش داده و قطع كنند كه موجب توسعه             مياست كه اين كشورها     

ـ . شـود مـي اقتصادهاي بازارهاي جديد و جوامـع آزاد         عـالوه، اگـر ايـن منـابع وسـيع مـورد         هب
. خواهـد شـد   برداري قرار گرفته و توسعه يابند، دهها هزار اشتغال آمريكايي و غربي ايجاد              بهره

 اقتـصادهاي غربـي و محلـي        اياالت متحده آمريكا بايد دسترسي آزادانه اين منابع را براي منافع          
).cfn.hlgol/RussiaandEurasia/research/org.heritage.www،كوهن(دتضمين كن

ز و رقابـت بـا   قفقـا  در منطقـة  آمريكا منافع تأمين معلوم است تركيه در راستاي    ي كه طوربه
تركيه رقيبي براي ايـران و روسـيه در منطقـه           . شودمي برخوردار   آمريكاايران از حمايتهاي زياد     

از اينرو در سالهاي پس از فروپاشي شوروي و استقالل جمهوريهاي قفقاز با كمك              . قفقاز است 
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تـاز ايـن   رنگ سازد و خـود يكـه  نقش و حضور روسيه و ايران در منطقه را كم          توانست   آمريكا
، تغيير مسير خطوط لولـه از   1995لغو سهم ايران در كنسرسيوم نفت خزر در سال          . عرصه باشد 

جنوب و شمال بسوي غرب و حمايت از دولتهاي سكوالر منطقه، تشويق كشورهاي منطقه بـه                
-يي، كمك بـه سـركوبي نيروهـاي ملـي         آمريكا- اروپايي عضويت در ناتو و ديگر ساختارهاي     

 از جمله كارهايي است كه تركيه براي كنـار          آمريكامذهبي و فعاليتهاي بسيار ديگر با حمايتهاي        
-تركيـه در جهـت توجيـه اقتـصادي خـط لولـه بـاكو       . گذاشتن روسيه و ايران انجام داده است     

ر داده و با مخالفت با عبور تانكرهـاي نفـتكش   جيهان، امنيت شهر استانبول را بهانه قرا      -تفليس
 ضرورت صدور نفت خام منطقه از طريق        آمريكااز درياي سياه به تنگه بسفر و مرمره، با كمك           

خواهد با تمركز انتقال و بارگيري نفت خـام و گـاز        مياكنون تركيه   . لوله را تقويت و دنبال كرد     
امـضاي موافقتنامـه   . ليتيكي خـود بهـره ببـرد   طبيعي منطقه از قلمرو خود از اين موقعيـت ژئـوپ        

.    شودمي در اين راستا ارزيابي 2009احداث خط لوله ناباكو در استانبول در ژوئن 
 مربوط به منابع عظيم نفتي كشورهايي اسـت كـه         ايه ساد طوربهجذابيت منطقه درياي خزر     

در حـالي كـه     . جارت دارنـد  گذاري و توسعه ت   شدت نياز به كسب درآمد، سرمايه     هدولتهايشان ب 
توسعه نفـت و گـاز داراي پتانـسيل    . زني مطلوبي برخوردارند  ي از موقعيت چانه   المللبينصنايع  

كمكهاي قابل توجه به اولويتهاي اقتصادهاي جمهوريهاي تازه اسـتقالل يافتـه، همچـون ثبـات                
ربايجان، قزاقستان و   البته مؤلفه كليدي اقتصادي آذ    . سياسي و استقالل داراي اهميت بسيار است      

. تركمنستان، منابع نفت و گاز است

جنگ جهاني براي نفت 

 هزار دريايي   50 هزار نيروي زميني،     100 كه شامل    1آمريكا، نيروي واكنش سريع     1983 سال در
2آمريكـا عالوه پرسنل نيروي دريايي و هوايي بود، به فرماندهي مركـزي ايـاالت متحـده     iو ب

 اين نهاد نيروي نظامي اياالت متحـده خـود را موظـف بـه               تأسيسپس از   چند دهه   . تبديل شد 
. داندمياجراي دكترين كارتر در مقياس جهاني 

1 -RDJTF 

2 -USCENTCOM
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در منطقـه قفقـاز، كـه ممكـن اسـت      :در مورد استراتژي ملي انرژي بايد خاطر نشان كرد كه
در نبـرد بـا      ميليارد بشكه نفت ذخيره داشته باشد، نيروي نظامي آمريكا با جـديت              200بيش از   

 مـارس   مـاه  در. كندمي فعال كار    طوربهتروريزم و گزينه ممكن خطوط انتقال نفت درياي خزر          
 ميليون دالر در قالب كمكهـاي نظـامي بـه كـشور غنـي از نفـت                  4/4 اياالت متحده    2001سال  

. آذربايجان اختصاص داده است
لح و ثبـات در قفقـاز و        اين كمكها براي رويارويي با تهديداتي چون تروريـزم، توسـعه صـ            

 رئـيس جمهـور   افحيـدر علـي  . توسعه تجارت و داالنهاي ترانزيتي در نظر گرفته شـده اسـت       
طور اهم مبارزه با تروريزم و حفاظت خطوط لولـه را بـا هـم درآميخـت و اظهـار                   آذربايجان به 

- جيحـان و خـط لولـه انتقـال گـاز بـاكو      - تفلـيس -ضمانت امنيت خط لوله نفت باكو :داشت
. كوشش عليه تروريزم استناپذير ارزروم، جزو اصول تجزيه-تفليس

 ميليون دالر كمك نظامي     64، واشنگتن اظهار داشت كه گرجستان را با         2001 سال در فوريه 
 سـرباز   2000 مشاور نظامي مخصوص را براي آموزش        180پشتيباني خواهد كرد و قول داد كه        

وزير دفاع گرجستان رسماً اعـالم كـرد كـه          .  خواهد كرد  گرجي را براي مقابله با تروريزم اعزام      
 جيحان بكـار گرفتـه خواهنـد    - تفليس-اين نيروها ممكن است براي حفاظت از خط لوله باكو       

/word traveler.com/oil-watchكرتزمن،(شد oil-security-war-html WWW.third.(

 تريليون فوت مكعب ذخـاير گـاز        30يارد بشكه ذخاير نفتي و حدود        ميل 7-12آذربايجان بين   
 هزار بـشكه مـصرف   108 هزار بشكه در روز توليد،   2/319 اين كشور    2004در سال   .طبيعي دارد 

 ميليـون تـن   8/40 در آذربايجـان  2007در سـال   .  هزار بشكه در روز صادرات داشته است       211و  
در همين سـال    . مناطق دريايي خود استخراج كرده است     نفت از   )  هزار بشكه در روز    800حدود  (
كل نفـت توليـدي     .  ميليون تن نيز از مناطق نفت خيز داخل خشكي نفت استخراج شده است             8/1

).Azerbaijan Statistical Yarbook 2007: 421 ( ميليون تن بوده است6/42اين كشور 
الحظه قرار گرفته اسـت كـه   براي صادرات نفت قفقاز به غرب خطوط لوله متعددي مورد م       

.  غربي از هر نظر براي اياالت متحده مطلوب بوده است–در نهايت خطوط لوله شرقي 
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 جيحان -خط لوله باكو

1700 آذربايجـان صـادرات نفـت خـود را از ايـن خـط لولـه             2005 سـال   ماه مـي   25 روز در
اين خط لوله نفـت     .  شده است   ميليارد دالر ساخته   4اين خط لوله با هزينه      . كيلومتري آغاز كرد  

ـ      جنـوب  ايهباكو در آذربايجان را از طريق گذر از تفليس در گرجستان، به جيحـان، بنـدر تركي
. سازدميشرقي تركيه، شمال شرقي مديترانه متصل 

9/2هزينـه اوليـه آن      . ظرفيت خط لوله براي يك ميليون بشكه در روز طراحي شـده اسـت             
. برداري رسيد به بهره2005 سال ساخت آن آغاز شد و در2002در سال . ميليارد دالر بود

 جيحان -علت انتخاب خط لوله باكو

خطرپـذيري  : نفت در منطقه قفقاز و آسـياي مركـزي  « تحت عنوان  ايهدر مقال » اوستين نورنگ «
، علت انتخاب اين خط لوله را از سوي كمپانيهاي غربـي بـه              »سياسي و بازي بزرگ ادامه يافت     

:ير ارزيابي كرده استشرح ز
؛ دور كردن آذربايجان از ايران، روسيه و ارمنستان، به عنوان همسايگان نامطلوب-
 تركيه، كنترل مسيرهاي خط لوله را ابزار مهمـي بـراي تقويـت    ايه ايران و روسيه رقباي منطق  -

؛دهندمينفوذ خود در منطقه درياي خزر مورد مالحظه قرار 
كا از اين مسير به عنوان اينكه نفوذ روسيه را در منطقه كاهش خواهـد داد                 اياالت متحده آمري   -

؛دهدميو موجب دوري از ايران خواهد شد، مورد مالحظه قرار 
بـرد بنـابراين بـا      مي گرجستان به عنوان يك حلقه اتصال، از كمبودها و ضعف اقتصادي رنج              -

؛ بهره مند شودنآتواند از درآمدهاي ميعبور اين لوله از قلمرو آن 
ارمنـستان در مقايـسه بـا دو        . كنـد مـي  اين مسير از نزديكي مرزهاي شمالي ارمنـستان عبـور            -

،پيمـان سـنتي روسـيه در منطقـه اسـت     جمهوري ديگر قفقاز داراي ارتشي نيرومندتر است، هم       
؛ي ايران برخوردار استهاارمنستان همچنين از پشتيباني

 سياسي، دولتـي ضـعيف اسـت، اگرچـه دمكراسـي آن بـه نظـر                  در مقابل، گرجستان، از نظر     -
؛رسد در حال تحكيم باشدمي
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خط لوله ممكـن اسـت از سـوي نيروهـاي           .  گرجستان از سوي روسيه تحت فشار قرار دارد        -
 مستقيم از سوي نمايندگان آنها، اگر تمايل داشته باشند كـه جلـوي              طوربهارمني قطع شود و يا      

تواننـد ارمنـستان را     مـي ايرن از جنوب و روسيه از شمال        . جان را بگيرند  مدهاي نفتي آذرباي  آدر
).WWW.cancasus.dk/publication8.html(تقويت كنند

كـرد ايـن خـط    مـي كه ايران از خطوط لوله انتقال جنوبي از طريق ايران حمايت نيابا وجود
كرد، در آن صورت امنيت منطقـه  مي كه اين خط لوله از ايران عبور  شودميفرض  . ب نشد انتخا

شدت مورد نگراني ايـاالت متحـده و حتـي    هخورد و اين موضوع بميقفقاز به امنيت ايران گره  
. رفتميكرد ناگزير به خليج فارس     مياز طرفي نفت منطقه كه از قلمرو ايران عبور          . روسيه بود 

ي نفـتكش   هـا بنابراين نفتي كه از آنجا به كـشتي       . شودميتأميننفت غرب   % 65حدود  در آنجا   
شد بايد از آنجا به سمت اروپا و بيشتر به جنـوب اروپـا در دريـاي مديترانـه حمـل                ميتحويل  

در اين صورت تانكرهاي نفتكش بايد با گـذر از تنگـه اسـتراتژيك هرمـز وارد دريـاي                   . شدمي
 گذر از تنگه باب المندب وارد درياي سرخ شده و بـا گـذر از كانـال    شدند و سپس با  ميعرب  

سوئز و پرداخت عوارض زياد به درياي مديترانه وارد شده و به بازارهـاي مـصرف در دريـاي                   
اين گزينه هم از نظر زمان و      . شدميمديترانه يا با گذر از تنگه داردانل و بسفر وارد درياي سياه             

. داشـت مـي  جيحان مزيـت بـسيار كمتـري         - تفليس   - خط لوله باكو     هم از نظر هزينه نسبت به     
 از نظر اقتصادي و استراتژيك گزينه مناسبي بود كه براي           آمريكازعم  هبنابراين خط لوله كنوني ب    

. تركيه نيز مزيت بسيار دارد

 سوسپا-خط لوله نفت باكو

شمالي درياي سياه در خـاك       مايل، باكو را به بندر سوسپا در ساحل          515اين خط لوله به طول      
 هـزار بـشكه در      145 هزار بشكه در روز به       115ظرفيت آن اخيراً از     . سازدميگرجستان متصل   
هزينه آن  .  هزار بشكه در روز برسد     600 تا   300در نظر است ظرفيت آن بين       . روز رسيده است  

 هزار  115زانه رو  آغاز شد و حدود    1999صادرات نفت در آوريل     .  ميليون دالر بوده است    600
. شودميبشكه از آن ترانزيت 
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 ارزروم - تفليس-خط لوله انتقال گاز باكو

از منطقه قفقـاز بـه سـمت غـرب از           )  نيز معروف است   BTEكه به خط لوله     (اين خط لوله  
شودميآذربايجان به تفليس و سپس در مسيري بسوي جنوب تركيه به شهر ارزروم كشيده 

ايـن خـط لولـه گـاز        . وله سراسري گاز تركيه متصل خواهد شد      كه در آنجا به شبكه خط ل      
، كـه ذخـاير     »شاه دنيـز  « دريايي استخراجي منابع عظيمي از گاز طبيعي آذربايجان در منابع        

اين خط لولـه بـا      .  ميليارد متر مكعب است، به تركيه منتقل خواهد كرد         460اثبات شده آن    
 در سـال    و را به تركيه منتقل خواهد كرد         ميليارد مترمكعب گاز   8تمام ظرفيت خود ساالنه     

 در نظر گرفتـه شـده       2006شروع به كار اين خط لوله در سال         .  توسعه خواهد يافت   2009
ي خـط لولـه     هـا و اتمام پـروژه   » شاه دنيز «است كه بستگي به اتمام كار استخراج در منابع          

).WWW.inogate.org/html/maps/mapsgas.htm(دارد
 مايـل در گرجـستان و   170 مايل در آذربايجـان و  290 مايل، شامل    630طول اين خط لوله     

اعتبـارات آن از  . هزينـه آن حـدود يـك ميليـارد دالر بـرآورد شـده اسـت              . بقيه در تركيه است   
ي و المللـ بـين اروپا، شركت مالي   ي شامل بانك جهاني، بانك ترميم و توسعه         المللبينمؤسسات  

تـأمين اعتبـارات را    % 70 خواهد شد كه حـدود       تأمينسرمايه گذاراني از اياالت متحده و ژاپن،        
ظرفيـت سـاالنه آن بـه    .گـردد مـي تـأمين از سوي سهامداران شاه دنيز % 30خواهند كرد و بقيه   

).ب آغازين ميليارد فوت مكع777از ( تريليون فوت مكعب قابل افزايش است06/1
 ميليـارد   282رود سـاالنه حـدود      مـي در مرحله اول استخراج گاز از مخزن شاه دنيز، انتظار           

تـوان بـراي    مـي فوت مكعب ظرفيت خالي داشته باشد كه در صورت پيوستن تركمنستان بدان،             
. )WWW.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgapase.html(بكار گرفتبراي اروپا صادرات گاز 

TCGPخط لوله گاز طبيعي ترانس خزر

در شـرق دريـاي خـزر در سـاحل     ) كراسنو ودسـك سـابق  (» تركمنباشي«اين خط لوله از بندر   
رسـد و بـه   مياز آنجا به ارزروم   . رسدميتركمنستان آغاز و با گذر از بستر درياي خزر به باكو            

 ميليارد فـوت مكعـب در مرحلـه         565ظرفيت آن   . ه سراسري گاز تركيه متصل خواهد شد      شبك
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 مايل و هزينـه  1029طول آن .  ميليارد فوت مكعب قابل افزايش است1/1اول خواهد بود كه تا   
 آغـاز  2001مذاكره بين تركمنستان و آذربايجـان از اكتبـر       . گرددمي ميليارد دالر برآورد     3-2آن  

بدست آمد،  1»بلواستريم«توجه به تجربيات گرانبهايي كه از احداث خط لوله گاز           با  . شده است 
در ايـن مـورد   . امكان احداث اين نوع خطوط لوله بـا گـذر از بـستر دريـا فـراهم آمـده اسـت            

 جيحان اميدوارتر شده -قزاقستان نيز به آينده خط لوله نفت خود و اتصال آن به خط لوله باكو                
، آقاي اوزاكباي كارابالين، رئيس شركتهاي ملي نفت و گاز قزاقستان           2005 دسامبر   28در  . است

كازموكاي گاز، در يك مصاحبه به كانال تلويزيون خبر اعالم كرد كه قزاقـستان اعتقـاد دارد كـه        
.  در بستر درياي خزر كشيده شودايهدر آينده كامالً ممكن است كه خط لول

در حـال  .  جيحـان متـصل شـود   - تفلـيس -د به خط لوله بـاكو توانميبه اعتقاد او، قزاقستان   بنا
سـت كـه از آن طريـق و     احاضر، قزاقستان در حال آزمايش تحويل نفت توسط تانكر بـه بـاكو        

 جيحان بـراي    -خط لوله باكو  . شودمي جيحان به بازارهاي جهاني صادر       -توسط لوله نفت باكو   
. زاقستان در نظر گرفته شده استانتقال نفت توليدي ذخاير نفتي ميدان كاشاقان در ق

 سـاخت  مـسأله  ميليون تن در سال برسد،      20هنگامي كه توليد نفت تجاري اين ميدان نفتي به          
در عين حال، بايد براي اتصال خـط لولـه          . خط لوله در بستر درياي خزر به باكو پيش خواهد آمد          

يش نـويس ايـن موافقتنامـه در حـال          پ. الدولي به امضاء برسد   قزاقستان به باكو، يك موافقتنامه بين     
 كـه ايـن     شودميبينيپيش. حاضر توسط كارشناسان وزارت انرژي و منابع معدني تهيه شده است          

 WWW.Tass.ru/eng/level2.html?NewsKazakhstan(موافقتنامه بـين دو دولـت بـه امـضاء برسـد     

supports idea of Caspian Sea bottom pipeline:ID=2758624&page Num=028.12.2005.(
رجـب   از سـوي     1388 تير 22روز دوشنبه   قراداد احداث خط لوله انتقال گاز ناباكو كه در          

ـ  به همراه نخست وزه ي ترك ريوزب اردوغان نخست    يط و مجارسـتان  ،بلغارسـتان ، شي اتـر راني
دهنده عزم اياالت متحـده    در استانبول امضاء شد، نشان    ) و بدون حضور ايران و روسيه     (روماني  

. ي انرژي خود در منطقه استهابرد استراتژيبراي پيش

1 -Blue Stream



__________________________1388پاييز، دومفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال پنجم، شماره 88

مريكا در اوراسيااهداف آ

كنـد  مي اهداف اقتصادي و استراتژيكي را در منطقه قفقاز دنبال           آمريكابا توجه به آنچه گذشت      
خواهد با كنترل جريان    مياياالت متحده   .  نقش اساسي دارد   آمريكاو انرژي در سياست خارجي      

نفتـي جهـان    ي  ها در تمام حوزه   آمريكا. نفت در جهان سيطره همه جانبه خود را گسترش دهد         
بـراي همـين   . از خليج فارس، درياي شمال در اروپا، تا شرق آفريقا و مركز آفريقا        . حضور دارد 

اكنـون  .  حضور دارند  آمريكاي نفتي جهان نيروهاي نظامي و پايگاههاي        هامنظور در تمام حوزه   
ينـسكي  بـه نظـر برژ  . كنـد مي در حوزه خزر نيز همين اهداف را دنبال     آمريكا كه   شودميمعلوم  

:شرح زير بوده استه در اوراسيا در آغاز فروپاشي شوروي بآمريكااهداف 
 ساله عبارت است از تثبيت و پايدار كردن تكثرگرايي ژئوپلتيكي رايـج  5هدف كوتاه مدت يا     -

ه يك مانور سياسي و فريب ديپلماتيـك را در جهـت            ئاين استراتژي مزيت ارا   ؛  در نقشه اوراسيا  
آميز كه بتواند پيشتازي آمريكـا را بـه مبـارزه بطلبنـد بـه               يش ائتالفي خصومت  پيشگيري از پيدا  

؛همراه خواهد داشت
 ساله بايستي در جهت پيدايش شركاي سـازگار اسـتراتژيكي هـدايت             20هدف ميان مدت يا     -

 امنيت دلخواه از طريق همكاري در دو سوي اوراسيا شكل           تأمينمريكا را براي    آشود تا رهبري    
؛دهد

عنـوان هـسته جهـاني مـسئوليت در     تـوان بـه   مـي  هدف سوم يا دراز مدت آمريكا در اوراسيا          -
بنابراين هيچ دولتي احتماالً توان رقابت با آمريكا در هر چهـار بعـد       . اشتراك سياسي نهفته باشد   

تنهـا  . آوري و فرهنگي را كه تشكيل دهنده نفـوذ سياسـي هـستند، نـدارد              نظامي، اقتصادي، فن  
برژينسكي، يك ژئواستراتژي   (ي خواهد بود  المللبين واقعي رهبري آمريكا اغتشاشات      جايگزين

).براي اوراسيا
 در اوراسياسـت كـه      آمريكـا ت گرفتـه از سياسـتهاي       أاهداف آمريكا در منطقه خزر نيز نـش       

:شرح زير ارزيابي شودهتواند بمي
؛و صدور آن دستيابي به منابع نفت و گاز و در اختيار گرفتن استخراج -1
؛ دستيابي به بازارهاي منطقه و گسترش تجارت و بازرگاني-2
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 ثبات در منطقه از طريق حل منازعات قومي و توسعه نظام دولتـي و حقـوقي در ايـن      تأمين-3
؛كشورها

؛ مقابله با نفوذ دولتهاي روسيه و ايران در منطقه و حمايت از گسترش نفوذ تركيه-4
).31 و 27، ص 1380: سالله جنيني، ديني( و جهان ايهياس منطق رقابت با چين در مق-5

از ديدگاه برژينسكي هدف از حضور آمريكا در آسـياي مركـزي و قفقـاز را در آغـاز قـرن                     
:بندي كردتوان به شرح زير جمعميبيست و يكم 

؛جانبه آنها تقويت اقتصادي و نظامي اين كشورها در راستاي استقالل همه-1
.  انرژي نفت و گاز و استفاده از موقعيـت         بويژهبرداري از منابع و ذخاير زيرزميني آنها         بهره   -2

؛اين كشورها به عنوان اهرم برعليه جنوب، شمال و مشرق
 اقتصادي دسـت  - متحد به استقالل كامل سياسيايه چنانچه اين كشورها بتوانند در مجموع      -3

.شت آنها به روسيه وجود نخواهد داشتگپيدا كنند و به عبارتي قوي شوند، امكان باز

اهداف غائي آمريكا در اوراسيا 

پيمانان آن در قلمرو ژئواستراتژي دريايي در كنار ديگر         در دوره جنگ سرد، اياالت متحده و هم       
. شـد مـي نيز اسـتفاده    » محصورسازي«اصول و تئوريهاي مبارزه با بلوك شرق، از روش و مدل            

، ايهست جهان كمونيستي با برخورداري از زرادخانه سالحهاي هـست         طور كه معلوم ا   زيرا همان 
موشكي و بالستيك قدرتمند و سالحهاي مخرب شيميايي و ميكروبي بسيار پيچيده و قـوي بـه           
نوعي از موازنه تسليحاتي و قدرت بازدارندگي با غرب دست يافتـه بـود كـه آن را نـاگزير بـه                      

بـدين  . رش انديشه و قلمرو كمونيـستي كـرده بـود   انتخاب روشي ديگر يعني جلوگيري از گست 
 شامل كـشورهاي متحـد و       ايهدور قلمرو ژئواستراتژي قار   ه   ب ايهترتيب كه غرب با ايجاد حلق     

در ايـن دوره هـدف غـرب        . هاي آن را در بر گرفته بـود        پيمان ناتو و شاخه    تأسيسپيمان و   هم
پيمـان ماننـد   الجزايـر هـم  ن و ديگر مجمـع پيمان ناتو در اروپا، جزاير ژاپ. مهار بلوك شرق بود 

پيمـان در   جزيره اسكانديناوي در غرب و كـشورهاي هـم        فيليپين در شرق، جزاير بريتانيا و شبه      
جزيـره عربـستان و ديگـر     از جمله كشورهاي واقـع در شـبه      ايهجنوب قلمرو ژئواستراتژي قار   

طـور  هال قلمرو ژئواستراتژي نيز بدر شم. كردندمينقاط خاورميانه اين حلقه محاصره را تكميل       
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. نوس منجمد شمالي قرار داشتاطبيعي اقي
در دوره جنگ سرد هدف ژئواستراتژي دريايي جلـوگيري از توسـعه قلمـرو ژئواسـتراتژي                

 كـل  محـصورسازي ، جنگ ستارگان و مهمتـر از همـه    ايه با بازدارندگي سالحهاي هست    ايهقار
يكي از ايـن  . ي فدراسيون روسيه هدف قرار گرفته استپس از جنگ سرد در برگير.قلمرو بود 

در دوره جنگ سرد قلمرو ژئواستراتژي برّي در پيرامـون مركـز ثقـل             . استقرارگاهها قفقاز است  
:دادميسه حلقه را تشكيل ) مسكو(

:، شاملحلقه اول، سرزمينها، قلمروها و جمهوريهاي خودمختار داخل فدراسيون
؛اضافه دو منطقه خودمختار كراسنودار و استاوروپله شمالي ب هفت جمهوري در قفقاز -
؛ دو جمهوري و يك منطقه خودمختار در شمال غربي-
؛ شش جمهوري و يك منطقه خودمختار در ولگا-
؛ منطقه خودمختار در سيبري5 چهار جمهوري خودمختار و -
. منطقه خودمختار در شرق دور4 يك جمهوري خودمختار و -

شامل جمهوريهاي بالتيك در شمال غربي، جمهوريهاي :  دوم جمهوريهاي متحدحلقه
اروپاي شرقي شامل بالروس، مولداوي، اوكراين، جمهوريهاي قفقاز در جنوب غربي، 

.ي آسياي مركزي در جنوبهاجمهوري
ويتنام، كره شمال (اروپاي شرقي، آسياي شرقي: حلقه سوم، كشورهاي سوسياليستي شامل

).چينو
 ديوار برلين در آلمان پيش از فروپاشي پاشيبا ظهور جنبش همبستگي در لهستان، فر

پس از فروپاشي شوروي و انحالل پيمان . شوروي بخشي از اين سد دفاعي فروريخته بود
با سقوط يوگسالوي در بحران بوسني و . ورشو حلقه سوم از سيطره روسيه خارج شد

سالوي و انقالب روماني و خروج بلغارستان و و فروپاشي فدراسيون يوگوگوين هرز
حلقه سوم نه تنها ديگر .  بالكان دگرگون شدايهمجارستان از حيطه روسيه، منطقه درواز

كاركرد گذشته خود را نداشت، بلكه با تمايل اين كشورها در پيوستن به ناتو به قلمروي براي 
.     تهديد روسيه تبديل شد
جامعـه كـشورهاي مـستقل     «تأسـيس تقالل جمهوريهاي متحد و  و اس 90حلقه دوم در دهه     
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رنـگ  و سپس تمايل اين جمهوريها به پيوستن به ساختارهاي غربي و كم   » )CIS(مشترك المنافع 
 در منطقه در آغاز هـزاره     آمريكاشدن كاركرد اين جامعه بويژه در دوره يلتسين و حضور فعالتر            

ـ   سپتامبر و بروز انقال    11سوم پس از واقعه      اصـطالح انقالبهـاي رنگـين، دگرگـون و از          هبهاي ب
.حيطه روسيه خارج شد

حلقه اول ورود مورد تهديد انقالبهاي رنگين و موج دمكراسـي بـه منـاطق و جمهوريهـاي                  
 قرار گرفته است و ادامه بحـران        آمريكاخودمختار داخل فدراسيون روسيه است كه مورد توجه         

به همين سبب آينده قفقاز از نظر امنيـت         . اين مدل است  چچن براي يافتن الگويي براي اجراي       
اكنون مهار دوره جنـگ سـرد از       . دارد)  و روسيه  آمريكا(و ثبات بستگي به بازي اين دو بازيگر         

منتقـل  ) يعنـي حلقـه اول    ( قلمرو فدراسيون روسيه     محصورسازيسوي ژئواستراتژي دريايي به     
 نـاتويي بـراي   تأسـيس رو ژئواسـتراتژيك يـا   به همين سبب روسيه در پي ايجاد قلم . شده است 

). همشهري ديپلماتيك: 1384اميراحمديان، (شرق با كمك چين و هند در آسياست
 در پيرامون روسيه در قفقاز عالوه بر خـروج آذربايجـان و گرجـستان، بـه                آمريكاتهديدات  

 كـه سـرژ     يطـور بـه ارمنستان متحد نزديك و سنتي روسيه در قفقاز را نيز شامل خواهـد شـد                
سركيسيان، وزير دفاع ارمنـستان، جانـشين احتمـالي كوچاريـان از ضـرورت برقـراري روابـط                  

او در سـمينار نـاتو در ايـروان در تابـستان            . ر با غرب سخن گفتـه اسـت       ت امنيتي نزديك  -دفاعي
 بيان داشت كه تضمين امنيت در ارمنستان در گروي اتحاد نظـامي روسـيه و ارمنـستان و                  2005

سركيسيان در سفر به اياالت متحده در همـين     . كاريهاي ايروان با ناتو و آمريكاست     گسترش هم 
.سال، با وزير دفاع آمريكا مالقات داشته است

در راستاي تثبيت حضور غرب در منطقه قفقاز و از ايـن طريـق آسـياي مركـزي و تكميـل                     
ي يـورو  هـا اركردن مهار روسيه از جنوب، توسعه رونـد پيوسـتن كـشورهاي منطقـه بـا سـاخت            

 مشتمل بر شوراي اروپا، طرح مـشاركت بـراي صـلح    هااين ساختار . آتالنتيكي دنبال شده است   
ناتو، همسايگي با اروپا، سازمان امنيت و همكاري در اروپا يا تشكيالتي شـده اسـت كـه بـراي           

وپـا،  كريـدور حمـل و نقـل ار    كه عبارتند ازانداين منطقه و در رويارويي با روسيه شكل گرفته  
ي اقتـصادي  هـا سـازمان همكـاري   (، گوآم )انتقال انرژي (، اينوگيت )تراسكا(قفقاز، آسياي مركزي  

. ، و برخي ديگر است)كشورهاي گرجستان، اوكراين، آذربايجان، مولداوي
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پس از فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سرد، منطقه قفقاز نه تنهـا اهميـت خـود را از                    
 امنيتـي و  -عيـت كليـدي و چهـارراهي خـود، از ابعـاد نظـامي          دست نداد، بلكه به جهـت موق      

گران خارجي و وجود منابع انرژي قابل توجه و جريان سرمايه با             با مداخله  ايهدرگيريهاي منطق 
.  بسيار استراتژيك تبديل شده استايهي به منطقالمللبين و ايهبازيگران داخلي، منطق

 با منافع، نگرانيها و تهديدات متفـاوت  ايه و فرامنطق  ايهوجود بازيگران متعدد داخلي، منطق    
و ) روسـيه  (ايهدو بـازيگر عمـده منطقـ      . و متعارض، ثبات منطقه به چالش كشيده شده اسـت         

با منافع و تهديدات متعـارض، يكـي در پـي اسـتمرار موقعيـت از                ) اياالت متحده  (ايهفرامنطق
گـذاري در ترتيبـات     تأثيربيـشتر و    دست رفته پيشين و ديگري در جستجوي چگونگي حضور          

 قـرار  تأثير نظامي منطقه و حذف روسيه از معادالت منطقه، اين منطقه شكننده را تحت       -امنيتي  
اين تعارض و تقابل بين نيروها درست در پيرامون مرزهـاي بالفـصل ايـران در شـمال                  . اندداده

ناتو بسوي شـرق، دريـاي   سترش گگيرد كه با توسعه اين تحوالت و از جمله         ميغربي صورت   
 قرار خواهد داد كه مرزهاي بالفصل شـمال غربـي،           تأثيرخزر، و سپس آسياي مركزي را تحت        

. گيردميايران را نيز در بر ) سراسر مرزهاي شماي ايران(شمالي و شمال شرقي 
 منافع حياتي خود از جمله تنـوع  تأميناياالت متحده به دنبال كسب منافع حداكثري و براي      

 سياسـي خـود و از همـه مهمتـر مهـار           - انرژي، گسترش حضور نظـامي       تأمينخشي به منابع    ب
 جهان و قـدرت اتمـي برتـر، بـه منطقـه آمـده و بـا                  ايهروسيه دارنده بزرگترين زرادخانه هست    

ساماندهي، مديريت و هدايت انقالبهاي رنگين در جمهوريهاي سابق اتحاد شوروي در پيرامون             
 روسيه و تشويق و كمك آنها به خروج از مـدار روسـيه و پيوسـتن بـه                   و همسايگي فدراسيون  

، »سـازمان امنيـت و همكـاري در اروپـا         « آتالنتيكي، از جمله عـضويت در        -ساختارهاي يورو   
مـشاركت بـراي    «، و حضور در سـاختارهاي       »تراسيكا«،  »گوآم«، تشكيل اتحاديه    »شوراي اروپا «

. كندميرا بسوي ادغام در اتحاديه اروپا تشويق و سپس پيوستن به ناتو آنها » صلح ناتو
تبـار در    امنيت شـهروندان روس    تأمينروسيه براي حفظ ثبات و امنيت در مرزهاي جنوبي،          

اين جمهوريها، جلوگيري از حضور نيروهاي خارجي در خارج نزديـك خـود و جلـوگيري از                 
كنـد  ميحوالت منطقه را دنبال     تجزيه و استقالل واحدهاي تركيب دهنده فدراسيون، با نگراني ت         

بـا ايـن   ) كه اتحاد شوروي را از هستي ساقط كـرد (و ياراي ورود به مسابقه تسليحاتي را ندارد   
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به همين سبب تقابل اين دو نيرو، به يك         . حال تمايل دارد ابتكار عمل را در منطقه بدست گيرد         
ايران و  . دهدمي قرار   ثيرتأبازي يك طرف برد و يك طرف باخت تبديل شده و منطقه را تحت               

تـأثير روسيه نيز هر كدام در انديشه حـضور بيـشتر در منطقـه، بدسـت آوردن منـاقع بيـشتر و                      
اين تحوالت سبب بروز چالش بين روسـيه و جمهـوري اسـالمي ايـران               . گذاري در آن هستند   

ـ      شودمي ان در  كه در ظاهر داعيه همكاري با يكديگر دارنـد ولـي در عمـل برآينـد نيروهـاي آن
ايهايران بسوي تبديل شدن به يك قدرت اتمـي و منطقـ           . جهت رقابت و حذف يكديگر است     

روسيه رقيـب ايـران     . رود و روسيه تحمل ايران اتمي در مرزهاي جنوبي خود را ندارد           ميپيش  
). براي نمونه جلوگيري از صدور گاز ايـران بـه گرجـستان از طريـق ارمنـستان                (در قفقاز است  
 آن  ايه و هـم پيمـان منطقـ       آمريكـا ده از اين فضاي متصلب نصيب اياالت متحده         حداكثر استفا 

 كه موفق شدند با استفاده از رقابت روسيه و ايران در تعيين خط لوله انتقال نفـت          شودميتركيه  
كرد آن را بسوي شـمال و از طريـق قلمـرو خـود بـه      ميكه روسيه كوشش    (حوزه درياي خزر    

تـرين راه از  تـرين و ارزان كرد كه نزديكترين، امنمي و ايران تبليغ  بازارهاي مصرف هدايت كند   
، اين خط لوله انتقال انرژي را از راه سوم و در جهت شرقي غربي از قلمـرو                  )طريق ايران است  

. تركيه به درياي مديترانه هدايت كنند و در نهايت هر دو رقيب را از صحنه بازي حذف كنند
18كرد و يكـي از منـاطق        مي پيروي   ايهوي از يك سيستم منطق    قفقاز اگرچه در دوره شور    

تر با البته در سطحي گسترده   (» قفقاز شمالي «و ديگري را در     » قفقاز جنوبي «گانه اقتصادي را در     
داد، ولـي پـس از فروپاشـي شـوروي و اسـتقالل             مـي تـشكيل   )مناطق و سرزمينهاي پيرامـوني    

ت و بين اجزاء آن پيوستگي ارگانيك وجود نـدارد و            اس ايه، فاقد يك سيستم منطق    هاجمهوري
هر كدام از جمهوريهاي قفقاز جنوبي از استقالل برخوردارند و با وجود همكاريهاي گرجـستان      
با آذربايجان، در شرايط كنوني، مناقشاتي ارضي و مـرزي نيـز وجـود دارد كـه بـه علـت نيـاز                       

موضـوع  . شـود مـي  مطـرح ن   ي فعـالً  گرجستان به انرژي و درآمـدهاي حاصـل از انتقـال انـرژ            
ساكن در منـاطق جنـوب شـرقي گرجـستان در همجـواري بـا               شهروندان آذري تبار گرجستان   

مرزهاي غربي آذربايجان، از جمله مسائل مناقشه برانگيز دو كشور است كـه در كنـار مالكيـت                  
. دارا هـستند   بـراي مناقـشه    مـسأله آذريها بر صومعه گرجي در خاك آذربايجان، به اندازه كـافي            

همچنين وجود . احتمال دارد اين مناقشات در آينده در روابط دو كشور سبب بروز تيرگي گردد      
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تبار در گرجستان در همجواري مرزهاي شمالي ارمنستان بـا گرجـستان كـه              تعداد زيادي ارمني  
در . خواستار الحاق قلمرو خود به ارمنستان هستند، سبب تيرگي روابط دو كـشور شـده اسـت                

» آهـسكا «نار اين مسائل، بازگشت گرجيهاي ترك زبان مسختي كـه بـه تركهـاي مـسختي يـا                   ك
روابط آذربايجان با ارمنستان نيز از گذشته تا كنـون          . اند، از ديگر مسائل گرجستان است     معروف

 درصد از خـاك     20بسيار تيره بوده كه جنگ قره باغ بر تيرگي اين روابط افزود و اكنون حدود                
هم گرجستان و هم آذربايجان با      . طلب و استقالل خواه است    در اشغال ارامنه جدايي   آذربايجان  

هادر هر حال قفقاز با اين ويژگي      . روسيه مناقشاتي دارند كه بر سر مسائل ارضي و مرزي است          
.  ناآرام تبديل شده استايهبه منطق

ه تفكري خواهـد  جدي گرفتن استقرار سيستم سپر دفاع موشكي غرب در اروپا، سبب توسع 
شد كه روسيه توانايي رويارويي با غرب را ندارد و تكيه بر توان روسيه در برابر ايـن تحـوالت                

. رودميشمار هاشتباهي استراتژيك ب

گيرينتيجه

 در منطقـه  آمريكـا خطوط لوله انتقال انرژي در قفقاز و امنيت اين خطوط از اولويتهـاي امنيتـي               
 بـا همكـاري قزاقـستان و        2005 در سـال     آمريكـا ر از سـوي     ابتكار تـشكيل پلـيس خـز      . است

آذربايجان، تشكيل گروه نظامي متشكل از نظاميـان آذري و گرجـي و تـرك بـراي حفاظـت از                    
 با آذربايجان در درياي خـزر، دعـوت از   آمريكاخطوط لوله، برگزاري مانورهاي نظامي مشترك      

و اقـدامات   و گرجستان از سوي اين دولتها،     ناتو براي ايجاد پايگاه نظامي در اراضي آذربايجان         
بحران قره باغ، اوستياي جنوبي     . مشابه ديگر نشان دهنده شكنندگي امنيت در منطقه قفقاز است         

و آبخازيا و نيز ارامنه مستقر در جاواخت گرجستان و تمايل آنان در پيوستن قلمرو قومي آنهـا                  
جـستان و مـسائل مـشابه ديگـر از جملـه      به ارمنستان، ناآراميهاي آذريهاي سـاكن در شـرق گر      

تواند عبور آرام و امن انرژي از قفقاز به غـرب           ميبحرانهاي قفقاز شمالي در فدراسيون روسيه،       
 جيحـان  -ارمنستان نيز توانايي ايجاد مزاحمت و تخريب خط لولـه بـاكو        . را به مخاطره بياندازد   

ورت آغـاز جنـگ بـا آذربايجـان، بـراي           تواند در صـ   مي ارزروم را در داالن قفقاز دارد و         -باكو
. جلوگيري از روانه شدن دالرهاي نفتي به ماشين جنگي آن، جلوي صدور نفت و گاز را بگيرد                
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طور كه گفته شد گرجستان خواستار به بـازي گـرفتن ارمنـستان در بـازي                به همين سبب همان   
. انرژي قفقاز است

ي كـه در سـال      طـور به.  برخوردار است  امنيت خطوط لوله براي آذربايجان از اهميت بسيار       
 هنگام ديدار رئيس جمهوري آذربايجان از ايـران موافقتنامـه اصـول مناسـبات دوسـتي و          2002

: همكاري بين دو كشور به امضاء رسيد در اين موافقتنامه
؛طرفين نسبت به عدم اقدام يا تهديد به اعمال زور عليه يكديگر موافقت كردند-
؛شناسدميت و تماميت ارضي آذربايجان را به رسميت  ايران حق حاكمي-
.  قرار گرفتتأكيد تخليه اراضي اشغالي آذربايجان توسط ارمنستان از سوي ايران مورد -

 و حمله نظامي روسـيه بـه گرجـستان در منطقـه اوسـتياي               2008جنگ قفقاز در اوت سال      
 آن شناسـايي    دنبـال بـه گرجستان و   جنوبي و سپس اعالم استقالل اوستياي جنوبي و آبخازيا از           

رسمي اين دولتها از سوي شوراي فدراسيون، دوماي دولتي و سپس صدور اعالميـه رسـمي از                 
 كه روسيه بـراي مقابلـه بـا حـضور تمـام عيـار       دهدميسوي نهاد رياست جمهور روسيه نشان       

ر داده و   اياالت متحده در قفقاز جنوبي با حـساسيت منـافع ملـي خـود را مـورد مالحظـه قـرا                    
در عـين  . داردمـي تهديدات منافع ملي خود را در مرزهاي جنوب غربي با جـديت از ميـان بـر         

حال روسيه با در نظر گرفتن مسائل و مشكالت اياالت متحده از جمله بحران مالي و اقتـصادي     
جهاني و انتخابات رياست جمهوري، به عنوان نقاط ضعف و ناامني در عـراق و افغانـستان بـه                   

برداري و با حمله نظامي به گرجـستان  ان تهديدات و چالشهاي خارجي، از اين فرصتها بهره   عنو
از همين رو اياالت متحده با مالحظـات يـاد شـده، در             . به زعم خود مسئله را فيصله داده است       

اين هنگام تنها به صدور اعالميه محكوميت حمله نظامي روسيه به اوستياي جنوبي و پيـشروي                
روسيه براي پيشگيري از وخامت اوضـاع در        . هي روسيه تا نزديك تفليس اكتفا كرد      نيروهاي زر 

در چارچوب منـشور    (توانست پيش بيايد  ميطلب كه با پيوستن گرجستان به ناتو        مناطق جدايي 
، پيـشدستي   )ناتو كه حمله به خاك هر يك از اعضاء به منزله تجاوز به كل قلمرو سازمان است                

 پيوستن گرجستان به ناتو و اعمال نفوذ در اتحاديـه اروپـا، بـا تعويـق                 كرده و ضمن مخالفت با    
عضويت گرجستان در ناتو، اقدام به حمله نظامي به گرجـستان كـرد و اعـالم اسـتقالل آنهـا را              

روسيه با مخالفت با پيوستن گرجستان و اوكراين به نـاتو و اعمـال اراده خـود بـر                   . تدارك ديد 
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كننـدگان مهـم انـرژي از روسـيه         مله فرانسه و آلمـان كـه از وارد         ج اقتصادهاي مهم اروپايي از   
هستند و با اعمال فشار بر اوكراين در انتقال گاز از طريق اين كشور به اروپا، ايـاالت متحـده را    

 اين تحوالت اياالت متحده از طريق آغـاز بكـار           دنبالبه. تا حدودي در قفقاز منفعل كرده است      
2009گاز حوزه قفقاز و آسياي مركزي به نام ناباكو كه در ژوئـن              احداث طرح خط لوله انتقال      

از سوي كشورهاي آذربايجان، تركيه، بلغارستان، مجارستان و اتريش، به امضاء رسيد، روسيه را              
با پيوستن تركمنـستان و  . از معادالت امنيتي و نفت و گاز حوزه درياي خزر منزوي خواهد كرد          

 آسياي مركزي به ناباكو و حذف ايران و روسيه از آن به منـزوي               ازبكستان و قزاقستان از حوزه    
از سـوي   . شدن هرچه بيشتر مخالفان اياالت متحده از ابتكارات منطقه قفقاز منجر خواهـد شـد              

ي هـا ديگر در منطقه آسياي مركزي نيز بر خالف انتظار روسيه، قرقيزستان بـا وجـود مخالفـت                
آمريكـا پايگاه هوايي ماناس براي تداركات نيروهاي نـاتو و    دولت و پارلمان با تمديد استفاده از        

 داده  آمريكـا  اجازه استفاده از اين پايگاه به         امنيت در افغانستان، مجدداً    تأمينت  امستقر در عملي  
يي را در سال    آمريكادر ازبكستان نيز دولت اين كشور كه پس از واقعه انديجان نيروهاي             . است
 اجـازه مكـان     2009بيرون رانـده بـود، از سـال         ) هوايي خان آباد  از پايگاه   ( از خاك خود   2005

 از پايگاه هوايي نوايي در جنوب اين كشور در مرز با افغانـستان              آمريكااستفاده نيروهاي ناتو و     
بدين ترتيب اياالت متحده بـا اتخـاذ سياسـتهاي الزم نـشان             . را براي حمل تداركات صادر كرد     

اقتصادي و استراتژيك خود در منطقه حـضور داشـته و خواهـد      منافع   تأمينداده است كه براي     
اين بر عهده كشورهاي منطقه است كه در تعامل با اياالت متحده يا روسـيه منـافع ملـي        . داشت

.  كنندتأمينخود را 
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