
 

 

 

 

 

 جنوبی قفقاز منطقه در بزرگ هایقدرت رقابت
 2و مهدی خانی 1احسان جعفری فر

 

 

 چکيده
 ایه  در. شهد روروبهه قدرت خلأ نوعی با قفقاز و مرکزي آسیاي منطقه شوروي، جماهیر اتحاد فروپاشی با

 میه اه دوم، فهار خلیج خهزر، عنهوا  بها ههاغربی گسهررد  تبلیغهات و نفه  بههاي افهزای  بها هاسال

 و تحرکات برانگیخر  سبب بزرگ، هايقدرت هايرقاب  وجود اما گردید؛ مطرح منطقه ای  ژئواکونومیک

 غهر  سهوي از کهه شهودمی منطقهه ای  در تأثیرگذاري و نفوذ افزای  راسراي در سرد پساجنگ تحولات

 بی  جنگ اروپا، شرق در آمریکا موشکی دفاع سپر اسرقرار شرق، به ناتو گسررش نظیر، مصادیقی به توا می

 نهاتو و آمریکها پیشروي گرنظار  که هارو  مقابل در. کرد اشار  را جنوبی اوسریاي در گرجسرا  و روسیه

 در خود، راهبردي تواز  و ملی منافع حفظ راسراي در بودند، خود نزدیک خارج منطقه و خلوت حیات در

 سهرد جنهگ عنهوا  بها رویارویی ای  از کارشناسا  از برخی که شدند ناتو و آمریکا با رویارویی وارد عمل

 ايمنطقهه کشهورهاي نظهامی و مالی سیاسی، حمای  جلب براي نیز چی  اینکه علاو به کنند؛می یاد جدید

 ایه  بهه پاسخ درصدد رو پی  مقاله .اس  افراد  تکاپو به قفقاز در اقرصادي- سیاسی جایگاهی ایجاد براي

 در ما فرض اند؟کدام قفقاز منطقه در آمریکا و روسیه چی ، قدرت سه نفوذ هايحوز  که اس  اصلی سؤال

 و اقرصهادي و سیاسهی حهوز  سه در قفقاز منطقه در چی  و روسیه و آمریکا رقاب  که اس  ای  مقاله ای 

 هکه شهودمی منجهر ايفرامنطقهه و ايمنطقهه منهافع تضاد افزای  و قفقاز منطقه در امنی  کاه  به نظامی

 .بزند رقم را منطقه ای  آیند  هايبحرا  تواندمی
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 مقدمه

 و رسهید اسهرقلال بهه تهاز  منطقه یافر  اهمی  دوقطبی، نظام فروپاشی پیامدهاي تری مهم از

 پیهدای . اسه  منطقهه و هاکشهور ای  براي اقرصادي و امنیری جدي مشکلات بروز همچنی 

 رقابه  جدیهد رونهدهاي گیريشکل و سویک از جنگ و مناقشه درگیري، مخرلف هايزمینه

 روسهیه، و آمریکها قهدرت سهوي از سیاسهی و نظامی و امنیری اقرصادي، هايرقاب  قالب در

 اتحهاد فروپاشهی بها. اس  گذاشره نمای  به سرد جنگ از پس فضاي در را جدیدي وضعی 

 ایه  در. شهد روروبهه قهدرت خلهأ نهوعی بها قفقاز و مرکزي آسیاي منطقه شوروي، یرجماه

« دوم فهار خلیج خهزر،» عنهوا  بها ههاغربی گسررد  تبلیغات و نف  بهاي افزای  با هاسال

 چهو  ايدیرینهه رقیب وجود اما؛ (04:1:08 نامی،) گردید مطرح منطقه ای  ژئواکونومیک اهمی 

 آسهیاي و جنهوبی قفقهاز در آ  سهلطه از جلهوگیري و روسهیه مههار مالزا غر  براي روسیه

 جهه  در بیشرر داد، رخ شوروي از بعد که اتفاقاتی و تحولات بنابرای  برانگیخ ؛ را مرکزي

 بهه نهاتو گسهررش هها ازجملههاتفاق و رخدادها ای  از تعدادي به توا می که بود روسیه مهار

 در گرجسهرا  و روسهیه بهی  جنهگ اروپها، شرق در اآمریک موشکی دفاع سپر اسرقرار شرق،

 حیهات در نهاتو و آمریکها پیشهروي گرنظار  که هارو  مقابل در. کرد اشار  جنوبی اوسریاي

 را مهورد نظرشها  راهبهردي تهواز  و ملهی منهافع بودند، خود نزدیک خارج منطقه و خلوت

 از برخهی کهه شد ناتو و مریکاآ با رویارویی یک وارد عمل در مسکو روازای . دیدند درخطر

. (Papava, 2009: 98-102)کنند می یاد «جدید سرد جنگ» عنوا  با رویارویی ای  از کارشناسا 

 عنوا بهه چی  چو  دیگر کشورهایی تلاش که شودمی آشکارتر زمانی رقاب  مسئله پیچیدگی

 مقولهه ایه  بهه شهدبا مرحد ایالات هژمونی براي رقیب جدي تواندمی که نوظهور قدرت یک

 و رقابه  چگهونگی بهه تا اس  تلاش در توصیفی، و تحلیلی روش به مقاله ای . گردد اضافه

 در چهی  و آمریکها و روسیه کشورهاي از یک هر نفوذ افزای  و بزرگ هايقدرت مداخلات

 و روسهیه چی ، قدرت سه نفوذ هايحوز  که اس  ای  اصلی پرس  لذا بپردازد. قفقاز منطقه

 نفهوذ کهه اسه  مطهرح فرضیه ای  نیز سؤال ای  به پاسخ در اند؟کدام قفقاز منطقه در یکاآمر

 .هسرند قفقاز در بزرگ قدرت سه ای  رقاب  هايحوز  نظامی، و اقرصادي سیاسی،
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 نظری چهارچوب

 وارد هارئالیسه  بهه ایراداتهی سريمیلادي یک 1894 دهه اوایل میلادي و 14 دهه اواخر از

 بهه ایه  تهوا می کهه باشهند شد مطرح مسائل جوابگوي نوعیبه نروانسرند هاآ  که گردید

 از نهوینی مرحلهه میلادي به 1804 دهه اوایل در سرد جنگ شد  وارد -1 :کرد اشار  موارد

 علهاو  الملهلبی  عرصهه در مرعدد بازیگرا  وجود -2 .غر  و شرق میا  تسلیحاتی رقاب 

 بهه توجهه بها نیسه ، نظهامی تنها جنبهه قدرت -: .المللبی  امنظ بر هاآ  تأثیر و دول  بر

 هايقهدرت گیريشهکل -4 .مطهرح نظامی قدرت با وجود ویرنام جنگ در آمریکا شکس 

 .(04: 1:04قوام، )ژاپ   و آلما  مثل جدید اقرصادي

 کهرد  علمهی بهراي تلاشهی چیهز ههر از بهی  تهوا می را( گرایینوواقهع) نئورئالیسم 

 و گراسهن  کهه بهود آ  بهه مهرهم کلاسهیک گراییواقهع که شرایطی در. دانس  ییگراواقع

 کننهد عرضهه گراییواقع از علمی روایری کردند تلاش گرایا واقع از برخی اس ، غیرعلمی

 توجهه عدم لحاظ به گراییواقع طرفی از. باشد داشره مطابق  مرسوم علمی معیارهاي با که

 مورد توجهه هايحوز  از دیگر یکی درنریجه داش ، قرار انرقادمورد  نیز اقرصادي مسائل به

 نظریهه عنهوا  تح  اثرش در کن  والرز. بود المللیبی  اقرصادي مسائل جدید، گراییواقع

 داد ، ساما  را سیاسی رئالیسم هاياندیشه گسیخرهازهم کالبد کرد سعی «المللبی  سیاس »

 اقرهدار فقهدا  بهر تأکیهد ضهم  نئورئالیسم. ازدس مطرح رسمی نظریه یک صورتبه را آ 

 المللبی  نظام ساخرار که اس  معرقد و دهدمی قرار المللبی  نظام را تحلیل سطح مرکزي،

 تحه  ههادول  همهه خارجی سیاس  اسا  ای  بر. کندمی مشخص را بازي قواعد و نوع

 فیزیهک و هندسهه قواعد هما  از بیلیارد هايتوپ مانند و دارند قرار ياسامانه عوامل تأثیر

 تأکیهد الملهلبی  نظام ساخراري مخرصات بر هانئورئالیسم ازآنجاکه. کنندمی تبعی  سیاسی

 و افراد در تفاوت با وجود تا شودمی سبب ساخراري فشارهاي چنی  که معرقدند ورزند،می

 منظهر از. شهود خهاذات هاآ  سوي از همگونی و یکسا  نسبراً هايرویه و هاروش ها،دول 

 با وجهود اینکهه. اس  محدود بسیار همکاري امکا  الملل،بی  آنارشیک نظام در نئورئالیسم

 اقرصهادي عوایهد امها ببرنهد، اقرصهادي سهود همگرایی و همکاري از اس  ممک  هادول 
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 از ناشهی عواید توزیع چگونگی از هموار  هادول . گیردمی قرار سیاسی منافع الشعاعتح 

 ببرنهد؛ سهود همکهاري از ههاآ  از بیشهرر دیگهرا  که ترسندمی آ  از و اندنگرا  مکاريه

 امها باشهد، زیهاد همکاري از ناشی 1مطلق دسراورد یا سود اس  ممک  آنکه رغمبه بنابرای 

 مهانع باشد، هاآ  زیا  به اگر که اس  2نسبی دسراورد دارد بیشرري اهمی  آنچه هاآ  براي

 و همکهاري میهزا  در کهه اسه  آنارشهی ایه  پهس. شهد خواهد آ  تداوم یا همکاري از

 قهرار به ای  نئورئالیسم اصلی هايفرضیه یطورکلبهکند. می ایجاد محدودی  آ  هايحوز 

 ایه  گفرهه ای  از هاآ  منظور. اس ( آنارشی) ومرجهرج اسا  بر المللبی  نظام -1:اس 

 هیچ که اس  ای  معنیبه ومرجهرج بلکه اس  آشو  اسا  بر الزاماً مزبور نظام که نیس 

 کشهورهایی-2.ندارد وجود باشد، داشره را هادول  رفرار و کنررل توانایی که مرکزي قدرت

 هايتوانمنهدي نهاگزیر بهه قهدرت گسهررش و خود از دفاع براي دارند حاکمی  ادعاي که

 یکهدیگر علیهه بالقو  خطري ار همو هاآ  ترتیبای به. دید خواهند تدارک تهاجمی نظامی

 شود.می اعرماديبی نوعیبه منجر( که قطعی  عدم) تردید-:.آیندمی شمار به

 

 نظریه چهارچوب کاربست

 الملهلبی  روابهط در نیرومنهد بهازیگرا  کرد  مهار در بنیادي عامل نیروها تواز  والرز، دید از

 را تهاز  نیروهاي تواز  و هابنديدسره لذا، نیس  پیوسره و پایدار هموار  نیروها موازنه. اس 

 برقهرار پیوند تاز  نیروهاي با یکدیگر مهار جه  در کنندمی سعی بزرگ هايقدرت. طلبدمی

 بهه توجههکشورها با  ها،دول  میا  تواز  نبود صورت دراس  که  معرقد والرز طرفی از. کنند

 ،خهارجی بُعد در ايفرامنطقه و ايمنطقه هايسیسرم تشکیل با و داخلی در زمینه خود توانایی

 قهدرت سهه ایه  از هرکدام بزرگ هايقدرت رقاب  در .درساننمی تعادل بهرا  المللبی  نظام

 از آگهاهی گرایینوواقع طبق بر .کندمی مقابل طرف اقدام برابر در تواز  ایجاد در سعی بزرگ

 از نسهبی شهناخری جغرافیهایی، عی وض و اقرصادي توانایی نظامی، قدرت همچو  معیارهایی

                                                           
1. Absolute Gain 

2. Relative Gain 
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 عامهل اقرصهادي و جغرافیهایی لحهاظ به منطقه ای  رو، اهمی دهد ازای میبه دس   کشورها

 .اس  منطقه ای  در بزرگ هايقدرت هايسیاس  هايگیريتصمیم در مهمی

 

 جنوبی قفقاز هایویژگی

 آزوف، و سیا  دریاي هب غر  از که اس  روسیه غربی جنو  در کوهسرانی ايمنطقه قفقاز

 ایرا  با جنو  از و روسیه مانیچ - کوما پس  اراضی به شمال از و خزر دریاي به شرق از

 و ژئههوپلیریکی اهمیهه  دلیههل بههه منطقههه. شههودمی محههدود ترکیههه بههه غربههی جنههو  از و

 ازجمله بزرگ هايقدرت منازعات و هارقاب  براي محلی دارد، و داشره که ژئواسرراتژیکی

 پهس امها اس ، بود  آمریکا امروز  حری و انگلسرا  ،(امروزي ترکیه) عثمانی روسیه، را ،ای

 دچهار جنهوبی قفقهاز در قدرت نظام و امنیری معادلات شوروي، جماهیر اتحاد فروپاشی از

 فهراوا  هايکشمک  و رقاب  صحنه جنوبی قفقاز امروز  کهطوريبه. شد اساسی تحولات

 و رقابه  نهوع پهنج منطقهه ایه  در امهروز . اسه  شد  ايفرامنطقه و ايمنطقه هايقدرت

 مرحهد ایالات منهافع برخهورد و رقابه  نخسه ،. کهرد بنديطبقه توا می را منافع برخورد

. آیهدمی شهمار بهه اقرصهادي و امنیری منافع برخورد و رقاب  تری مهم که روسیه و آمریکا

 آمریکها، و ایهرا  منافع برخورد و رقاب  سوم، ،ترکیه و روسیه منافع برخورد و رقاب  دوم،

 و رقابه  پنجم، و ترکیه و ایرا  منافع برخورد و رقاب  چهارم، رژیم صهیونیسری، و غر 

شهود مهی خلاصهه انهرژي و اقرصهادي مهوارد در بیشهرر کهه چهی  و آمریکا منافع برخورد

 . (0:1:84: ،گرا یو د پیشهفلاح )

 

 جنوبی قفقاز در چین و آمریکا، روسیه استراتژی

 استراتژی آمریکا در قفقاز 

 کهارل مکینهدر، ههالفور بعهدها و شهد شهروع 1ماهها  آلفهرد از که سیاسی جغرافیاي رشره

 منابع وجود کردند، عرضه را خود آثار نیز مورگنرا. جی هانس و اسپایکم  یکلا  هاشوفر،

                                                           
1. Alfred Thayer Mahan 
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 قفقهاز. (Shultz etal, 2007: 346) اسه  دانسهره را حیهاتی کشهورها ملی قدرت براي طبیعی

 شهدتمیلهادي به 1881 از پهس خود، ژئواکونومیک و ژئوراهبردي اهمی  واسطهبه جنوبی

 قفقهاز منطقهه قبهال در آمریکها گرف . سیاس  قرار آمریکا آ  رأ  در و غر  مورد توجه

 مرحلهه چههار منطقه، هايدول  اسرقلال و شوروي فروپاشی زما  از خزر دریاي و جنوبی

میلهادي  2440 سهپس و 2440 تا 1880 و 1814-1880 ،1881-1884 هايسال در را د عم

 حهوز  را قفقهاز منطقهه مرحهد ،ایالات گف : توا می درمجموع» اما اس ؛ کرد  طی تاکنو 

 داد  قهرار فشارتح   راسراي در را منطقه در حضور و کندمی اعلام خود اسرراتژیک منافع

« کندمی تعریف منطقه ای  ژئوپلیریکی فضاي در ایرا  اسلامی جمهوري و روسیه فدراسیو 

(2001:47,. Fairbanks)جنهگ طولانی دورا  در شوروي، با آمریکا رقاب  سال 44 طول . در 

 و اههداف سیاسهی جغرافیاي تغییر با اما شد،می ترسیم معی  هاياولوی  و هابا هدف سرد

 ههايجمهوري ایجهاد و شهوروي فروپاشهی ابه. اسه  کهرد  تغییهر نیهز سیاسی هايانگیز 

 :از انهدعبارت قفقاز منطقه در خود ملی منافع به رسید  براي آمریکا هايهدف تأسیس،تاز 

 بهه دسهریابی -2 آ ، صهدور و اسهرخراج گهرفر  اخریهار در و گهاز و نفه  به دسریابی -1

 و قهومی هايکشمک  برداشر  میا  ثبات ایجاد-: بازرگانی، گسررش و ايمنطقه بازارهاي

 و منطقهه در ایهرا  و روسیه با نفوذ رویارویی-4 ،منطقه کشورهاي حقوقی و دولری توسعه

 حضهور-1 جهها ، و منطقهه مقیها  در چی  با رقاب -4 ترکیه، نفوذ گسررش از پشریبانی

 ههاییطرح قالهب در قفقهاز هايجمهوري با نظامی هايهمکاري افزای  و منطقه در نظامی

 بر سر کسب هاقدرت سایر با رقاب -9 شرق، به ناتو گسررش و صلح براي رک مشا چو 

 .(08: 1:00 ،ا یاحمدریام و 19: 1:98 تیلر، نورت ) انرژي منابع کنررل در ویژ به بیشرر امریازهاي
 

 استراتژی روسيه در قفقاز 

 از راتژياسهر ایه  در شهد، تدوی  روسیه جدید میلادي اسرراتژي 1882 سال در کههنگامی

 روسیه. شد برد  نام روسیه ملی امنی  منافع عرصه عنوا به سابق شوروي جغرافیایی حوز 

 جنهوبی قفقهاز اهمیه  بهر مسرقل دول  یک عنوا به خود موجودی  روزهاي نخسری  از

 فدراسهیو . اسه  کهرد  تأکیهد آ  اسرراتژیک منافع لحاظ به مهم بسیار منطقه یک عنوا به
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 رغمبهه. اس  شوروي اتحاد جانشی  عنوا به قفقاز ژئوپلیریک در ویژ  قشین مدعی روسیه

اسه ،  فهوق ادعهاي مؤید روشنیبه روسیه سیاس  ارتباط، در ای  رسمی دکرری  یک نبود

 1884 دههه اوایهل در آذربایجا  و گرجسرا  داخلی امور در دخال  و صلح حفظ عملیات

 شهوروي بهه مرعلهق هايسرزمی  از بخ  ای  رب خود سلطه حفظ بر مسکو عزم میلادي  و

 در کمونیسه  حهز  چو  احزابی هنوز. (Markedonov,2009: 11)اس   کنند نگرا  سابق،

 را قفقهاز زیهرا کننهد ملحهق روسیه به را شوروي از جداشد  مناطق باید که معرقدند روسیه

 ایجهاد در سهعی وقعی ،م تحکیم با و تدریجبه روسیه. دانندمی روسیه خاک حوز  در هنوز

 شهوروي دورا  بهه منطقهه ای  در هارو  که اس  آ  معناي به ای  و دارد منطقه در نفوذ

 آذربایجها ، جنهوبی، قفقاز هايجمهوري به . روسیه(11: 1:09 هادیا ، و عامري ثقفی) اندیشندمی

بهر  کهه را ريتهأثی هرگونه و کندمی نگا  خود راهبردي عمق عنوا به ارمنسرا  و گرجسرا 

 امنیه  بهه نسب  تهدیدي عنوا به شود، ایجاد منطقه ای  در بیگانه نیروهاي هايدخال  اثر

 اسه  آزاد دریاههاي با روسیه ارتباطی کانال قفقاز. (8:: 1:08 عزتی، و الماسی) بیندمی خود ملی

 قفقهاز در روسهیه دلیهل همهی  گهذرد. بههمی قفقهاز از خاورمیانهه به روسیه را  همچنی  و

 خهارجی، هايقهدرت دسررسی از جلوگیري- 1:از اندعبارت که کندمی دنبال را هاییهدف

 از جلهوگیري و مهذهبی قهومی، خیزههاي کنرهرل-: المللهی،بی  قهدرت به شد تبدیل -2

ثبهاتی بی گسهررش از جلهوگیري -4داخلهی،  امنی  براي فقط روسیه داخل به آ  گسررش

 روسیه. سرزمی  از دفاع و نظامی مهم هايپایگا  حفظ -4 منطقه،
 

 استراتژی چين در قفقاز

 سیاسهه  و اسهرراتژیک برنامهه سرع به چی  شوروي، جماهیر اتحاد فروپاشی دنبال به

 بازگههشایی. کههرد بهازتعریف را مرکزي آسیاي در خود شد  تعلیق مدتطولانی خارجی

 خطههر بها وجهود اقرصادي سعهتو به داد  اولوی  براي را پک  جسورانه تصمیم مرزهها

 اولیهه هايپایهه چهی ، بنابرای  ساخ ؛ منعکس کیانگ سی  خودمخرار منطقه در ثباتیبی

 و گرایهیافراط تروریسهم، طلبی،جهدایی با مقابله با هدف را شانگهاي همکهاري سازما 

 تلهاش غیررسهمی، طوربه مدت ای  در پک . کرد تأسیس آمریکا هژمهونی ضهمنی طوربه
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 بههه را انهرژي منهابع به دسررسی و اقرصادي منافع امنی ، تهضمی  سیاسهی، نفوذ تا کرد

 اخیههر، هايسال در مرکزي آسیاي و چی  میا  روابط سریع رشد طرفی، از. آورد دسه 

 در اصهلی اولویه  یهک بهه و داد  ارتقها مهرزي موقعیه  از را مرکزي آسهیاي اهمیه 

 در هم مرکزي آسیاي گذشره، دهه در. اس  کرد  یلتبد چی  خهارجی سیاس  اسرراتژي

 بهها رقابهه  موقعیه  در چهی  جهانی جایگا  تحول جنبه از هم و هاچینی نفوذ عرصهه

 منظهر، ایه  از. اسه  یافرهه معنا قدرتمند، کشورهاي دیگر و اروپا روسیه، مرحد ،ایالات

 فراتر خود ابعاد افزای  يبرا فردمنحصربه فرص  یک عنوا به را مرکهزي آسهیاي چی ،

 در چی  انرژي اسرراتژي. بیندمی سرد جنگ پایا  از پس دور  در آسهیا شهرق قهدرت از

 روابهط تأسهیس اول، اسهه : بعههد سههه داراي طهور عمهد بهه مرکهزي آسهیاي جهه 

 دوم، تجهاري؛ روابهط توسعه و اقرهصادي ادغهام طریهق از منطقهه بها انرژي مدتطولانی

 بهه منطقهه در تولیدکننهد  کهشورهاي از گهاز و نف  حامل مسرقیم هايلوله خط  ساخ

 احمهدیا ،) مرکهزي آسهیاي هايدول  در ايفرامنطقه کشورهاي نق  کاه  سوم، و چی 

را  مرکزي آسیاي منطقه در چی  خارجی سیاس  رویکردبنابرای ، . (11 و 9:1:82 ي،آباددول 

قهرار داد.  مهورد توجهه« چهی  آمیزدکرهری  مسهالم » چو چهار درباید  ویژ شکل  به

 در خهود اهداف پیشبرد براي پک  که دهدمی نشا  چی  رویکرد نوع در تأمل درمجموع،

 دو ههر از منطقهه در آمریکها خارجی سیاس  پیامدهاي تعدیل یا کاه  و مرکزي آسیاي

 موازنهه بر مبرنی محورنهمواز نظم. اس  گرفره بهر  «سخ  موازنه» و« نرم موازنه»حال  

 سهاخر  مروقهف براي هاآ  دوي هر یا اتحادها نظامی، قدرت از اسرفاد  درصدد سخ ،

 به هژمو  قدرت ساخر  محدود جه  که راهبردهایی نظم، ای  اس . در هژمونی قدرت

 هژمهونی برتهري کهه مخربهی تأثیر از خواهدمی چراکه اس ؛ آمیزصلح شود،می کار برد 

 و المللههیبی  نهادهههاي از اسههرفاد  نظیههر راهبردهههایی. بپرهیههزد باشههد، داشههره نههدتوامی

 هم آیند  در سخ  موازنه براي ايپایه تواندمی اقرصادي، بنیه تقوی  کنار در دیپلماسی،

 .(1:4- 1:1 و :141:1:8گرکالجی، کوز  کرمی،)باشد 

 قفقاز  در چین و روسیه آمریکا، اقدامات
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 ههايقدرت هايکوش  «جدید بزرگ بازي» چهارچو  در ذکرشد ، هاياسرراتژي بر طبق

 تحلیهل و شناسهایی بایهد ايمنطقهه مسهائل در خود مورد نظر منافع به دسریابی براي بزرگ

و دخاله  در منطقهه  دسه  بهه اقهدام روسیه نق  کاه  و در راسراي انزوا آمریکا. شوند

 افهزای  در سعی و نیس  خود موضع از ینشینعقب به حاضر روسیه نیز مقابل در ،زندیم

 و مرکهزي آسهیاي در نفوذ دنبال به رشد به رو قدرت یک عنوا به نیز چی . دارد خود نفوذ

 .اس  قفقاز

 

 قفقاز منطقه در چین و روسیه و آمریکا هایسیاست
 اقدامات آمریکا

بهه  یکهم و بیسه  قهر  در آمریکا نظامی آرای  چگونگی آمریکا، ملی امنی  اسرراتژي در

 از یکههی دریاههها سههويآ  در آمریکههایی نیروهههاي حضههور: »اسهه  شههد  آورد  صههراح 

 در مرحهد الاتی. ااسه  خهود دوسهرا  و مرحهدا  به آمریکا تعهدات نمادهاي تری اساسی

 از دفهاع در نیروهها ایه  از اسرفاد  به مایل آزادي، از حمای  براي قوا تواز  حفظ راسراي

 و بینهیپی غیرقابهل  حهواد  بها مقابلهه بهراي رابطهه، همهی  در و اسه  دیگرا  و خود

 بیهرو  و درو  در ههاییپایگا  و مراکز نیازمند ما، روي پی  امنیری هايچال  با رویارویی

 بهراي الحصهول سهریع اما موق ، تمهیداتی همچنی  و آسیا شرق شمال و غربی اروپاي از

جلهب  آمریکها درواقهع نظامی حضور .«اس   دوردس نقاط در آمریکایی نیروهاي اسرقرار

 مثلهاً اسه . کشهورها دیگهر بها تعارضهات در از برخی کشورها حمای  براي آمریکا توجه

 امریهازي افغانسرا  به آمریکا حمله از حمای  قبال در اینکه امید به باکو، گرايغر  محافل

 خهود خهارجی سیاسه  اولوی  در را غر  از پیروي کنند، کسب باغقر  مناقشه حل براي

 پایگها  اسهرقرار بحه  و کهرد اعزام نیرو نیز عراق به آذربایجا  راسرا، ای  در و قرار دادند

 از بسهیاري .(141: 1:00،ا یاحمهدری)ام شهد مطهرح آذربایجها  جمهوري خاک در آمریکا نظامی

 ههايوش ک تداوم و باغقر  مناقشه وفصلحل در بس ب  مانند منطقه در امنیری هايپدید 

 در آمریکها و روسهیه مقامهات مرضهاد ههايدیهدگا  و گرجسهرا  و چچ  در طلبانهجدایی
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 مهورد محورهها ای  پرتو در نیز گرجسرا  و آذربایجا  در نظامی نیروهاي حضور خصوص

 هايپایهه کهه بهود عهاملی سهپرامبر 11 وقهایع. (124 و 128: 1:01 واعظی،) گیرندمی قرار تحلیل

 توسهط نهه خود تاریخ در بار اولی  براي اینکه دلیل به نمود لرزا  را ریکاآم موشکی دفاعی

 خهود خهاک درو  در و نامحسهو  و نامرئی قدرتی سوي از بلکه مرئی و خارجی قدرتی

 آرایه  چگهونگی و دفهاعی اسهرراتژي در بهازنگري لهزوم لهذا گردیهد، واقع مورد تهاجم

 قابهل و انعطهافقابهل  سهبک، نیروههاي به آ  تبدیل و جها  در آمریکایی نظامی نیروهاي

 حهوز  توسهعه طهرح پیشهبرد منظوربه ناتو. ساخ  آورالزام ازپی بی  را سریع جاییجابه

 المللهیبی  جدیهد نههاد طریهق از نخسه ،. نمهود اقدام طریق سه از خود مورد نظر امنیری

 دسهامبر در اتونه شهوراي تصهمیم پی در که- «شمالی آتلانریک همکاري شوراي» به موسوم

 ارتبهاط سیدالرأسهیجد نههاد ایه  طریق از گرف  تصمیم ناتو -گرف  میلادي شکل 1881

 بهه. نمایهد برقهرار ورشو پیما  سابق اعضاي و ناتو سازما  اعضاي بی  را مسرمري و منظم

 ازجملههه المنافعمشههررک مسههرقل کشههورهاي تمههام میلههادي، 1882 مههار  در آ  دنبههال

 شهمالی آتلانریک همکاري شوراي عضوی  به جنوبی قفقاز و رکزيم آسیاي هايجمهوري

 پهذیرف ؛ صهورت «صهلح بهراي مشارک » طرح طریق از ناتو، اقدام دومی . شدند پذیرفره

 طهرح، ایه  ههدف که شد میلادي بنا نهاد  1884 ژانویه در ناتو سرا  اجلا  در که طرحی

 ایه  بها دفهاعی و نظهامی ههايهمکاري توسهعه بهراي ناتو در عضو غیر کشورهاي ترغیب

 کنرهرل تضهمی  اي؛بودجهه رونهدهاي و ملی دفاع هايبرنامه سازيشفاف طریق از سازما 

 عملیهات در نقه  ایفاي براي دفاعی آمادگی و هاقابلی  حفظ دفاعی؛ نیروهاي دموکراتیک

 اماعله اروپها همکهاري و امنی  سازما  هايمسئولی  یا و مرحد ملل سازما  نظارت تح 

 میلهادي و 1884 مهار  در گرجسرا  ،1884 در می آذربایجا  جنوبی، قفقاز منطقه در. شد

. درآمدنهدنهاتو  صهلح بهراي مشهارک  طهرح عضهوی  میلادي به 1884 اکربر در ارمنسرا 

میلهادي  2444 سهال در 1«نهاتو بها انفهرادي مشارک  اقدام برنامه» اعلام با ناتو اقدام سومی 

 غیهر کشهورهاي از هرکهدام و ناتو بی  دوجانبه قرارداد صورتبه طرح ای . گرف  صورت

                                                           
1. Individual Partnership Action Plans، (IPAPs) 
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 گذاشهره مهورد اجهرا بهه هسهرند، سهال دو مهدت بهه ناتو با همکاري به مندعلاقه که عضو

میلهادي  2442 پهراگ اجلها  در بار نخسری  ناتو، با انفرادي مشارک  اقدام برنامه. شودمی

 عمهل شرکا به مشاور  ارائه و پشریبانی انجام ه ج مرحدا  براي ابزاري عنوا به و شد ارائه

 آذربایجها  و 2444 اکربر 28 در گرجسرا  نیز جنوبی قفقاز منطقه در. (24:1:09 قام ،)کند می

 برنامهه ای  عضوی  میلادي به 2444 دسامبر 11 در نیز ارمنسرا  میلادي و 2444 می 29 در

 جنهوبی، قفقهاز محور در ناتو اجرایی و عملیاتی سازوکارهاي. (Cordesman,2010)درآمدند 

 رهبهرا  که رسدمی نظر به میا  ای  در. گیردبرمی در را هافعالی  از مرنوعی و وسیع طیف

 بها مقایسهه در بیشهرري تمایهل گرجسهرا  و آذربایجها  ویژ به جنوبی قفقاز هايجمهوري

 نهاتو بها اجرایی و عملیاتی هايمشارک  خصوص در مرکزي آسیاي هايجمهوري رهبرا 

 .بود نخواهد چی  و روسیه واکن  بدو  مسلماً امر ای . (144:1:84 اردبیلی، زاد عیوض)دارند 

 
 چين و روسيه اقدامات

 خهوی  ملهی اههداف علیهه تهدیهدي را آمریکها گراییجانبههیک روسیه و چی  کشور دو

 چهی  و روسهیه. دارنهد تمایهل چنهدقطبی نظهامی و جدیهد جهانی نظم ایجاد به و بینندمی

 قفقهاز و مرکهزي آسهیاي منطقهه سم  به آ  گسررش و ناتو و آمریکا نفوذ نگرا  همچنی 

را  شهانگهاي سهازما  در خهود عضهوی  درخواس  آمریکا میلادي، 2444 سال در. هسرند

 خهود منهافع تهأمی  بها ههدف مرحهد ایالات. شهد رد اعضا توسط که داد ارائه ناظر عنوا به

 همه از و منطقه در خود سیاسی-نظامی حضور گسررش انرژي، منابع به بخشینوعت ازجمله

 ناتو گسررش هموار  روسیه کهدرحالی نگرد،می مرکزي آسیاي منطقه به روسیه مهار ترمهم

 را خهود نگرانهی بارهها رو ، مقامهات و کرد  قلمداد تهدید یک را خود نزدیک محیط در

 ابراز ناتو در کشورها ای  احرمالی عضوی  و مرکزي آسیاي منطقه به ناتو گسررش بر مبنی

 سهال در. اس  مرکزي آسیاي و آسیا غر  در آمریکا هژمو  نفوذ نگرا  نیز چی  ...اندکرد 

 محهور عنوا بهه را لیبهی و شمالی کر  ایرا ، کشور سه بوش جرج که زمانی میلادي، 2442

 به پاسخ در ،(زمی  جیانگ) چی  وق  جمهوررئیس کوتاهی مدت در کرد، قلمداد شرارت
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 گراییجانبههیک مخهالف چهی  کهه بهود پیام ای  حاوي سفر ای . کرد دیدار تهرا  از بوش

. (944:1:81حسهینی، کوشهکی،)اسه   منهاطق دیگهر و آسهیا غهر  بر کشور ای  تسلط و آمریکا

 بهه داد  شهکل یع،سر واکن  نیروهاي اندازيرا  از ترکیبی روسیه نظامی اقدامات رو،ازای 

. اسه  جدیدالاسهرقلال ههايجمهوري در جدیهد نظامی هايپایگا  گرفر  و مرزبانی نیروي

 مهرزي نیهروي خاص ترکیب و شکل کند،می نظر جلب سریع واکن  نیروي از بیشرر آنچه

 از برخهی خهود، امنیرهی عوامهل و نظامی برتر قدرت از اسرفاد  با روسیه. اس  ايمنطقه و

 خهود هايسیاسه  در را کشهور ایه  منهافع کهرد  لحاظ به تمایل که را منطقه هايدول 

 تغییهر بهه مجبهور مخرلهف هايروش از گیريبهر  با و غیرمسرقیم و مسرقیم طوربه ندارند،

 ي منطقه  دو گرو  که اولهیبندقطبدر  طورکلیبه .(:8-4: 1:04 وحیهدي) اس  نمود  سیاس 

 طرفدار باشندمی تاجیکسرا  و قرقیزسرا  قزاقسرا ،نسرا ،ارم بلارو ، کشورهاي از مرشکل

 از و بهود  کهرملی  سهلطه مخهالف که دومو گرو  هسرند  کشور ای  کنررل تح  و مسکو

 و مولهداوي اوکهرای ، آذربایجها ، گرجسهرا ، کشورهاي شامل برخوردارند؛ غر  حمای 

لهی و خهارجی روي کشهورهاي داخ تهأثیراتي، امنطقهي هايبندقطبهسرند. با  ازبکسرا 

 :میپردازیممنطقه وجود خواهد داش . در ادامه به بررسی چند مورد 
 

 بحران گرجستان

 در «شههواردنادز  ادوارد» مخالفهها  از زیههادي میلههادي تعههداد :244 نههوامبر در کههههنگامی

 بهراي برگهزاري او اسهرعفاي خواسرار و کرد  تجمع جمهوريریاس  کاخ مقابل گرجسرا 

 بهه توجهه بها ههاتحلیل از تهوجهیقابل  بخ  بلافاصله شدند، کشور ای  در سالم خاباتانر

 سهم  ایه  بهه تفلهیس در آمریکا سفیر گسررد  هايتلاش و مخالف احزا  رهبرا  سوابق

 و روسهیه موقعیه  تضهعیف براي آمریکا کوش  قالب در را هااقدام ای  که کرد پیدا سوق

 درو  بهه روسهیه رانهد  عقهب و سهاخر  محهدود براي کوششی تر،بزرگ چهارچوبی در

 میخائیههل آمههد  کههار روي رو،ازایهه . (114:1:81 کولههایی،)کننههد  تفسههیر خههود ملههی مرزهههاي

 روي از پهس کشور ای . بود بار درای  آمریکا هايتلاش محصول گرجسرا  در ساکاشویلی

 از مهانع تها نمود  تلاش و پرداخره او از حمای  به مرعددي موارد در ساکاشویلی آمد  کار
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 روسهیه علیه ساکاشویلی افراطی مواضع. گردد هارو  توسط ساکاشویلی موقعی  تضعیف

 گرجسهرا  ارت  با نزدیکی ارتباطات هاآمریکایی. اس  بود  بخ اطمینا  آمریکا براي نیز

 ههارو  جنهگ حی  در. داشرند فعالی  کشور ای  ارت  در کشور ای  مسرشارا  و داشرند

 ضهبط و کشف گرجسرا  از مناطقی در را آمریکایی هايسلاح از انبارهایی که شدند مدعی

 بهه انسهانی هايکمک ارائه بهانه به آمریکا نظامی هايکشری نیز جنگ پایا  از بعد. اندکرد 

 و شدمی محسو  ايسابقهبی امر خود ای  که گرفرند پهلو کشور ای  سواحل در گرجسرا 

 اوسهریاي درگیهري در همچنهی . (1:00::10قامه ،)شهد  تکهرار هم بعدي موارد در اقدام ای 

 و روسهیه اتبهاع و مهردم از دفاع بهانه به روسیه میلادي، ارت  2440 اوت اوایل در جنوبی

 محاسههباتی اشههربا  بحههرا ، ایهه  بههروز دلایههل تههری مهم از. شههد منطقههه وارد ملههی منههافع

 اعمهال در کهردیمه تصور چراکه بود؛ جنوبی وسریايا به حمله در گرجسرا  جمهوررئیس

 نهوع مقابهل در. اسه  غر  و آمریکا جانبههمه مورد حمای  جنوبی اوسریاي در حاکمی 

 روسهیه آمهادگی ایه  اسه  و انرظار از دور و غیرمنرظر  جنوبی اوسریاي در روسیه واکن 

 درصهدد آمریکها کهه زمهانی تها رسهدمی نظهر به. دهدمی نشا  را بحرا  ای  با مقابله براي

 سهعی و باشهد نهاتو طریهق از خهود نفوذ گسررش و منطقه در روسیه نفوذ ساخر  محدود

 حلیرا  کند، تجهیز و بسیج روسیه ملی امنی  و منافع علیه را منطقه سیاسی هاينظام نماید

 .(109 و 101:1:00قام ،) یاف  توا نمی بحرا  ای  براي
 

 بحران قفقاز

 بحهرا  در. اسه  منطقهه اقدامات و رقاب  روسیه و آمریکا دوقطبهی شهد  هايبازتا  از

 در میهانجیگري فعالیه  وارد خود راهبردي منافع از برحسب تعریف جهانی آمریکا باغ،قر 

 المللهیبی  بهازیگرا  سهایر بها رقابه  در کهه اس  ای  آمریکا اصلی هدف. شد منطقه ای 

 تشههدید جنههوبی قفقههاز در را خههود دائمههی نفههوذ انههدبرو روسههیه، ویژ بههه بههاغقر  بحههرا 

 نفهوذ سیاس  اول، دارد؛ ریشه واشنگر  کلا  سیاس  در مسئله ای . (1:81::1نژاد،ویسی)نماید

 خود خاص راهبردي و ژئوپلیریک موقعی  دلیل به باغقر  که جها  مهم و کلیدي مناطق در

 آذربایجها  کشورهاي که انرژي می تأ سیاس  دوم، اس . فراوا  اهمی  حائز جه  از ای 
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 انهرژي ترانزیه  و تولیهد جهه  باغقر  بحرا  در درگیر اصلی طرفی  عنوا به ارمنسرا  و

 نقه  ایفهاي دنبهال بهه بهاغقر  بحرا در  زینروسیه  (119:1:04هاشهمی،) دارند فراوانی اهمی 

. کهرد ارمنسرا  را از انیفراو نها  و آشکار هايحمای  روبرآمد. ازای  کنند تعیی  و مسلط

 را برتهر دس  ارمنسرا  از حمای  طریق از تا کندمی ترغیب را روسیه باغقر  ویژ  موقعی 

 بها نظهامی همکهاري تقویه  از روسهیه ههدف. (0:1:81نهژاد،ویسی) باشد داشره باغقر  بحرا  در

 دههد کهه پیهام نهاتو و آمریکها بهه که اس   یاجنوبی  قفقاز در حضور و پا جاي تقوی  ارمنسرا 

 در دیگهر هايقهدرت حضور صورت در و اس  مسکو مورد توجه منطقه و نفوذ حوز  جزو قفقاز

 در گهريافراطی رشهد ی در روند ناامنی وطورکلبه .داد خواهد نشا  واکن  شدتبه روسیه منطقه

 ارامنهه یها لهابی بازیگرانی چو  لهابی  .لحاظ کرد را خارجی عوامل نق  غیرمسرقیم توا می قفقاز

 شهد  عایدشها  زیهادي سهود بحهرا  نشد  حل از دارند و مناقشه نق  ای  در رژیم صهیونیسری

. اسه  رژیهم صهیونیسهری خریهد  از اسلحه دلار میلیارد 1/1 ،2412 سال در فقط آذربایجا . اس 

 از را حهرا ب حهل براي لازم هايانگیز  فروشندگا ، براي اسلحه تجارت اقرصادي درآمد حجم ای 

ي ههاینهاآرام تواننهدیمهیی چو  عربسهرا  نیهز . کشورها(94: :1:8 دیگرا ، و ارجمند جوادي) بردیم بی 

 آمریکها همهاهنگی بها پی ، سال چند از که اس  در دس  قفقاز را تشدید کنند، چنانچه، شواهدي

اجهرا درآمهد   بهه قفقاز و مرکزي آسیاي در گريسلفی گسررش طرح سعودي، عربسرا  موافق  و

 وههابی مبلغها  تحرکات علل از یکی توا می را شوروي فروپاشی ابرداي هاينابسامانی. البره اس 

 .  (9:1:81: آیی ، پاک) دینام جنوبی و شمالی قفقاز منطقه در

 

 قفقاز منطقه در اقتصادی هایرقابت

 همچنهی  و اجاسهرخر حهوز  در گذاريسهرمایه به که اس  کشورهایی از یکی تنها آمریکا

 و نفه  بهه آمریکها نیازهاي عمد  البره. اس  پرداخره منطقه ای  گاز و نف  ذخایر ترانزی 

 دلیهل بهه نیهز طرفهی از. گهرددمی تهأمی  جنوبی آمریکاي و خاورمیانه مانند مناطقی از گاز

 و اسهرخراج هايهزینهه خشهکی، در قفقاز و مرکزي آسیاي منطقه کشورهاي بود  محصور

 تهوا نمی بنهابرای  دههد؛می افهزای  آمریکها براي شدتبه را منطقه ای  در انرژي ترانزی 
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 ریچارد. باشد برخوردار اقرصادي صرفه از تنها منطقه ای  در آمریکا گذاريسرمایه که گف 

 جهاري سیاس  که کرد بیا  قفقاز و مرکزي آسیاي انرژي براي ویژ  فرسراد اسرار  مورینگ

 امهر ایه  کهه شهودمی قفقهاز و مرکزي آسیاي گاز و نف  انرژي منابع توسعه باع  آمریکا

 اسه  ممکه  ذخهایر افزای  نف ، مورد در. دارد پی در را جها  انرژي منابع تنوع افزای 

 اروپها اتحادیه انرژي امنی  تأمی  آمریکا هدف دومی . برساند سود آمریکا به مسرقیم طوربه

 عمهد  کننهد تأمی  عنوا به) روسیه به وابسره که وپاییار کشورهاي از برخی بنابرای  اس ،

. باشهند روروبهه انهرژي هايکننهد تأمی  تنوع با آیند  در اس  ممک  اند،بود  (گاز و نف 

 بهه جدیهد مسیرهاي توسعه براي قفقاز و مرکزي آسیاي کشورهاي به کمک هدف، سومی 

 داشهره را خهود انهرژي قیم  براي قاب ر توانندمی هاآ  بنابرای  اس ، جهانی بازار سم 

 برتهر قدرت اید  مقابل، در. (Nichol, 2003: 39-40) نباشد روسیه هاآ  خریدار تنها و باشند

؛ شهد میلادي مطهرح 2448 تا 2441 هايسال در روسیه دول  توسط که بود اياید  انرژي،

 اصهطلاح اس . و... نگسزغال طبیعی، گاز و نف  بزرگ ذخایر داراي که کشوريبه معناي 

 داراي تعهاریفاز  برخهی در یها و اورانیومکه  دگردمی اطلاق کشوري به« ابرقدرت انرژي»

 از یکهی در انهرژياصهلی  صهادرکنندگا  شمار در حداقل و باشند تجدیدشوند  هايانرژي

 دسه  بهه را جهها  انهرژي بهازار کنرهرل انرژي، ابرقدرت .بگیرند قرار شد  فهرس  منابع

 جههانی اقرصهاد در کلیهدي نق  آورد  دس  به و گذاريقیم  در نفوذ به قادر و گیردمی

 نیهز عظیمی سود جهانی کنندگا مصرف میا  در انرژي تقاضاي بالاي میزا  دلیل به و اس 

 بهر ههارو  انرژي، انرقال مورد در. (142:1:84پسهندید ،) شد خواهد انرژي ابرقدرت ای  عاید

 نهورو -باکو لوله ازجمله کشور ای  خاک از بیشررش که قدیمی لوله وطخط از برداريبهر 

 میلیهو  یهک تها روزانهه تواننهدمی و کنندمی کیلومرر اس ، تأکید 1444 حدود در سیسک،

 از بهرداريبهر . برسهانند سهیا  دریاي در نوروسیسک بندروسی به را آذربایجا  نف  بشکه

 خواههد پهی را در ههاآ  انهرژي بهر هارو  سلطه سرانجام هاآذري سوي از لوله خط ای 

 لولهه خطهوط ضهعف نقاط پوشاند  با کوشیدند ابرکاراتی طرح با همچنی  هارو  داش .

 از تها کردنهد دور چچه  از را لوله خط نمونه براي دهند، نشا  جذا  را آ  همچنا  خود
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ولهی . (19-10: 1:09 ي،معهز دیلمهی)کننهد  جلهوگیري را  ایه  بهود  ناام  مورد در گیريخرد 

 مسهیر تری هزینههکم بهرهری ، تهری ،ام  عنوا را بهه جیها  -تفلیس باکو، لوله خط آمریکا

 سنایی،)گرفرند  نام نبرد بزرگ بازند  زمینه ای  در هارو  و کرد انرخا  جنوبی قفقاز انرژي

 آسهیاي رهايکشهو بها چندجانبهه هايمشهارک  توسهعه در چهی  مقابل در. (1:81::9خلیلی،

 منهافع دنبهال بهه ونقلحمل مسیرهاي و تجارت انرژي، مثل هاعرصه از بسیاري در مرکزي

 لولههخهط  چهی ، و مرکزي آسیاي بی  انرژي توافقات تری مهم از یکی. اس  بود  بزرگی

 انرقهال چهی  بهه قزاقسهرا  و ازبکسهرا  طریهق از را ترکمنسهرا  گاز که اس  مایلی 1144

 و شهد میلهادي شهروع 2448 سهال چهی  در مرکزي آسیاي گاز لوله خط تعملیا. دهدمی

 مههم پهروژ . بهود سهال در گاز مررمکعب میلیارد 44 سالانه کامل ظرفی  به رسید  هدف 

 چهی  مسهرقیم واردات لولهه خط اولی  اس  که چی -قزاقسرا  نفری لوله خط انرژي دیگر

 مرعهددي ههايوام چهی  ایه ، بر علاو  ند؛کمی پمپاژ را نف  ت  میلیو  14 سالانه که اس 

 چهار حدود ،2448 در پک  مثال، براي. اس  داد  تخصیص مرکزي آسیاي کشورهاي براي

 توسهعه را جنهوبی عثمها  یولوتها  گهازي میدا  تا کرد تأمی  ترکمنسرا  براي دلار میلیارد

 دلهار میلیهارد پهنج لهازجم قزاقسرا  براي وام دلار میلیارد 14 چی  ،2448 در همچنی . دهد

 بهی  روابط درمجموع،. کرد تأمی  قزاقسرا  گاز و نف  ملی شرک  «گاز موناي کاز» به وام

 تهری بزرگ .اسه  توسعه درحالو  سازند  و فعال بسیار مرکزي آسیاي کشورهاي و چی 

 کنهد، مرنهوع و امه  را خهود مورددنیهاز انهرژي انرقهال مسهیرهاي که اس  ای  چی  هدف

. کنهدمی تبدیل کامل تجاري شریک یک به را منطقه مرکزي، آسیاي منابع فراوانی و نزدیکی

 هايگذاريسهرمایه نیهز مرکهزي آسهیاي هیهدروکرب  از سرشار هايجمهوري خود، نوبهبه

 چهی . کنندمی دریاف  خودشا  طبیعی منابع از برداريبهر  براي را چی  از خود مورد نیاز

 مثبرهی تهأثیر قطعهاً که دهدمی افزای  برابر سه به میلادي، 2424 ات را خود طبیعی گاز سهم

. (24:1:84ي،آبهاددول  صهالحی احمهدیا ،) داشه  خواههد مرکهزي آسهیاي و چهی  بی  روابط در

 در منطقهه رهبهرا  اسهرقبال روسهیه، سهنری نفهوذ برابر در تعادل وزنه عنوا به چی  جایگا 

منطقهه،  انهرژي خریهدار عنوا بهه چهی  موقعیه  اقرصهادي، شرکاي به بخشیتنوع راسراي
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 در چهی  کهه جایگها  اس  شد  اس ، موجب انرژي انرقال واسطه تنها که روسیه برخلاف

 کرمهی،) ابهدی افزای  توجهی شایا  صورتبه مرکزي آسیاي منطقه اقرصادي تحولات عرصه

 مههسیرهاي از هرژيانه واردات بههه وابههسرگی کهاه  تلاش براي .(:1:8::14 گرکهالجی، کوز 

 حملهه نهوع ههر یهها جنههگ وقههوع صهورت در. اسه  بهود  دریهایی براي چی  نیز مهم

 ایه  بهه انههرژي عرضهه مالاگها، پذیرآسیب تنگه در ویژ به و دریایی خطوط در تروریسری

 سهر بهر آمریکها و چهی  میها  ايمنازعه وقهوع زیهرا شود؛ مروقف آسانیبه تواندمی کشور

 تهأثیري تواننهدمی یههک هههر فهار ،خلیج منطقههه در جدیهد جنگهی آغهاز یها و یوا تها

 آبهادي،دول  احمدیا ،)د نبگذار کهشور ایه  بهه وارداتهی نفه  میهزا  نیهز و قیمه  بهر جدي

14:1:82). 

 

 گيرینتيجه

 قلهب ظریههن طبق بر که آیدمی شمار به جها  ژئوپلیریک مناطق از یکی جنوبی قفقاز منطقه

 بهر جهها  یهافر  غلبهه بهه منجر آ  بر داشر  سیطر  که اس  مناطقی از یکی مکیندر زمی 

 اینکهه یکهی اسه ، تهرمهم عوامل دیگر از منطقه ای  یافر  اهمی  براي عامل دو. شودمی

 قهار  سهه اتصهال حلقهه و اس  جنو  به شمال و شرق به غر  ارتباطی را  جنوبی قفقاز

 در گهاز و نفه  انهرژي منابع داراي منطقه ای  اینکه دیگري و اس  آفریقا یزن و اروپا آسیا،

 قهدر بنهابرای . اسه  آذربایجها  جمههوري اخریار در منابع ای  که اس  خزر دریاي حوز 

 رقابه  بهه یکهدیگر با حیاتی منطقه ای  در نفوذ براي بزرگ هايقدرت که اس  آ  مسلم

 بیشهرری  منطقهه ایه  در کهه بزرگهی قدرت دو. نمایند  تأمی را خود ملی منافع تا بپردازند

 سیاسه  یهک ههر واسهطه ایه  بهه و آمریکها دیگري و اس  روسیه یکی را دارند حضور

 مقالهه ایه  در. باشهند داشره نفوذ منطقه ای  در که اندکرد  تنظیم ايگونهبه را خود خارجی

 را بهزرگ هايقدرت رقاب  مسئله نظامی، و سیاسی و اقرصادي شاخص سه از کردیم سعی

 شهاهد چهی  و روسهیه و آمریکها رقابه  بررسی و نظامی بُعد در. دهیم قرار مورد بررسی

 و پیونهد ایجهاد هها،پایگا  تأسیس نظامی، حوز  افزای  براي کشورها ای  از هرکدام تلاش



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 4441 پاییز، 11 شمار  ،پنجمسال  راهبردي، محیط فصلنامة / 14

 

 هه ج خهوبی بهانهه نیهز منطقهه ای  هايبودیم. بحرا  اقرصادي نفوذ و نظامی قراردادهاي

 برواننهد پررنهگ نق  ایفاي و آ  حل ابرکار گرفر به دس   با تا بود مناطق ای  در مداخله

 هايقهدرت حضهور. باشهند برخوردار مؤثري و بالا جایگا  از منطقه ای  کشورهاي نظر در

 بحهرا  چهو  ههاییبحرا  بهروز سبب منطقه کشورهاي داخلی اوضاع در دخال  و بزرگ

 اقرصهادي ههايرقاب . انجامدمی گرجسرا  و روسیه درگیري به ای درنه که شودمی اوسریا

 از گهاز و نفه  هايکمپانی هايگذاريسرمایه عرصه ای  در که بود رقاب  شاخص سومی 

مهورد  دیگهر سهوي از انهرژي ترانزیه  مسهیر تعیی  سر بر رقاب  دیگر طرف از و سویک

 .گرف  قرار بررسی
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 ومآخذ منابع فهرست

 منابع فارسیالف. 

 فصهلنامه ،قفقهاز در مرحهد یالاتا حضور و پیامدهاي علل (، بررسی1:00) ،، بهرامیا احمدیرام 

 .2ژئوپلیریک، سال پنجم، شمار  

 ، ابرکهار) چهی  «جدیهد ابریشهم جاد » (،1:84) الله،روح آباد،دول  صالحی بهرام، امیراحمدیا 

 زمسهرا  ،1: شهمار  نههم، سهال الملهل،بی  روابط عاتمطال فصلنامه ،(هاچال  و موانع اهداف،

 .14-41 صص ،1:84

 ، خهارجی سیاس  راهبردهاي و اهداف (،1:82) الله،روح آباد،دول  صالحی بهرام، امیراحمدیا 

 .1:82 زمسرا  ،04 شمار  قفقاز، و مرکزي آسیاي فصلنامه مرکزي، آسیاي در چی 

 ، آسهیاي مطالعهات فصهلنامه ،«روسهیه خهارجی سیاس  در انرژينق   (،1:84) ،سمیه پسندید 

 .94 شمار  قفقاز، و مرکزي

 یسه سال خارجی، سیاس  فصلنامه گرایی،افراط هايچال  و قفقاز (،1:81) محس ، آیی ،پاک 

 .::-42 صص ،1:81 تابسرا  ،2 شمار  یکم،و 

 علل هايررسیب» ،(:1:8) پور، سعید ،حضرت و بیحب محمدجعفر؛ رضازاد ، ارجمند، جوادي 

 .49-04صص  ،1 دور  مرکزي، اوراسیاي مطالعات ،«آذربایجا  جمهوري و ایرا  روابط سردي

 ،فصهلنامه  هها،چال و  جنهوبی، منهافع قفقهاز دراروپها  هیاتحاد سیاس  ،(1:00) ،دیحم رهنورد

 .::1-140 صص ،14 شمار  قفقاز،و  کزيمر يایآس

 ژئوپلیریک و ژئواگونومی تعامل: جهانی سیاس  در قفقاز و مرکزي آسیاي» امی ، معزي، دیلمی»، 

 .249-240 هايشمار  اقرصادي، -سیاسی اطلاعات

 ،اسهلامی جمههوري خهارجی سیاس  مقایسه و بررسی ،(1:81) کریمی، خلیل، و مهدي سنایی 

 ،98 شهمار  قفقاز، و مرکزي آسیاي مطالعات فصلنامه جنوبی، قفقاز در روسیه فدراسیو  و ایرا 

 .پاییز

 ،الملهل،بی  روابهط نظریهه و سهازيمل  سهازي،دول  ،(1:04) افشی ، عبدالعلی و زرگر،  قوام 

  تحقیقات و علوم واحد اسلامی، آزاد دانشگا  تهرا :

 ،قفقهاز، از نفه  انرقهال ژئوپلیریهک اول، سال مرکزي، اوراسیاي مطالعات ،(1:09) الهه، کولایی 

 .49-94صص  ،1 شمار 

 ،سهود،هم مسهرقل کشورهاي سازما  در گراییهم موانع ،(1:81) محمد صداق ، الهه و کولایی 

 .84-114 صص ،1:81 زمسرا  و پاییز ،1 شمار  اول، سال الملل،بی  سیاس  ایرانی نامهپژوه 
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 ،عضهوی  ههايچال  و هافرصه  ،(1:81) محمهود، سهید حسهینی، محمدصهادق و کوشهکی 

 پاییز ،: شمار  ،49 دور  سیاس ، فصلنامه شانگهاي، همکاري ا سازم در ایرا  اسلامی جمهوري

 .9:9-942 صص ،1:81

 ، دانشهنامه، ،(برچهر مایکهل مهدل اسا  بر) گرجسرا  بحرا  کالبدشکافی ،(.1:00) جعفر قام 

 100-119 صص ،1:00 پاییز ،(1:00 پاییز :9): ،2 دور 

 جنهوبی قفقهاز -مرکهزي آسیاي محور هب ناتو گسررش چرایی ،(1:84) حس ، اردبیلی، زاد عیوض 

 .1:1-140 صص ،1:84 بهار هجدهم، شمار  سیاسی، علوم تخصصی فصلنامه سرد، جنگ از پس

  ترکیه خارجی سیاس  ،(1:84) محمدمهدي، مظفري، وحید و شربری، الله؛حشم  پیشه،فلاح 

 سهوم، سهال سه ،سیا راهبهردي ههايپژوه  فصهلنامه روسیه، و ایرا  منافع و جنوبی قفقاز در

 .9:-14 صص ،4 یاپیپ ،1:84بهار  ،12شمار  

 ،در چی  و روسیه ایرا ، هژمونیک ضد الگوهاي ،(:1:8) ولی، کالجی، گرکوز  جهانگیر و کرمی 

 .120-148 صص ،:1:8 بهار ،04 شمار  قفقاز، و مرکزي آسیاي فصلنامه مرکزي، آسیاي

 ثقفهی ،«روسهیه و آمریکا مرلاطم روابط کانو  در ایرا » ،(1:09) حمید، و هادیا ، هادیا ، ناصر 

 .21 شمار  راهبردي، تحقیقات مرکز: تهرا  راهبردي، گزارش عامري،

 ،8: شهمار  دنیا، هايرسانه پیروز، فرانک ترجمه ،«تاز  بزرگ بازي» ،(1:98) ریچارد، نورتنریلر، 

 .24-14 صص

 (بهازیگرا  و ههابنیا ) قفقهاز و يمرکهز آسهیاي در بحهرا  ژئوپلیریک ،(1:01) محمود، واعظی، 

 انرشارات. و چاپ مرکز خارجه، امور وزارت المللیبی  و سیاسی مطالعات دفرر: تهرا 

 ،روسهیه، واکن  قفقاز، و مرکزي آسیاي در آمریکا نظامی حضور (،1:04) الرضا،موسی وحیدي 

 .بهار ،9: شمار  قفقاز، و مرکزي آسیاي فصلنامه

 امنیه  بر آ  تأثیر و باغقر  مناقشه ،(1:81) محمد، پور،تقی و امید غفاري، ؛امیدعلی نژاد،ویسی .

 یازدهم. سال پژوهی، امنی  فصلنامه ایرا ، اسلامی جمهوري ملی

 ،خارجه. امور وزارت تهرا : جنوبی، قفقاز در امنی  ،(1:04) غلامرضا، هاشمی 
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