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 مقدمه.1
به جماهيراتحادبا تجزيه  اقتصادي- دچار خأل سياسي، منطقه خزر جمهوري15 شوروي

نياز. همزمان با بازسازي اقتصادي درصدد دوري از روسيه برآمدندجانشين، رهايوكش. شد

به  و نيز دسترسي و بازسازي اقتصادي اين كشورها به تجربه ايران در زمينه صنعت نفت

برداري هاي اقتصادي فراهم بهرهنظير براي ايران جهتكمييهافرصتمسيرهاي انتقال انرژي، 

ها،1370/1991اما شرايط منطقه پس ازسال.آورد  ايجادو تهديدهايي را نيز براي ايران چالش

كه ابتدا بسيار وسوسه. كرد و گاز در اين منطقه مي جاذبه وجود نفت به نظر يك انگيز رسيد، از

ا و نزديكي و روسيه با درياي خزر و همجواري ايران ،و عراق افغانستان،ين منطقه با چين سو

و ديگر قدرت به اين منطقه باز كردپاي آمريكا اي.هاي بزرگ را به گونه اين قدرت ها هريك

به اينكه آمريكابا.بر منافع ايران تأثيرگذار بوده اند بيشترين تأثير را بر منافع ايران داشته، توجه

به برردراين مقاله مي تأثيرسي اين با طرح دو فرضيه زير و امنيتي :پردازيمات در ابعاد اقتصادي

 حضور آمريكا در حوزه خزر، مانع اصلي دستيابي ايران به منافع اقتصادي در اين- الف

.منطقه بوده است

به اتخاذ-ب  رفتار خصمانه آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران در حوزه خزر، ايران را

و .روسيه محور سوق داده استسياست خارجي امنيت گرا

مي دهدت  (Constructivism)"برساخته گرايي"چارچوب نظري بحث را اطالعات. شكيل

اي مورد نياز و روش تحقيق، توصيفي گردبه شيوه كتابخانه . تحليلي است-آوري شده

و منافعبر: چارچوب نظري.2  ساخته گرايي، سياست خارجي
را اص از بررسي پديدهخينوع گرايي رهيافت برساخته بر مطرح مي كند هاي سياسي كه

و در نتيجه قابل تغيير است چيز همه اساس آن، كانون اصلي مباحث اين. معلول تفسير

و  و سياست خارجي آن است كه هنجارهاي هويت ساز بر فهم رهيافت در روابط بين الملل

ميدرك دولت و به كنشنگذار ها از مفهوم منافع تأثير يكد و رفتارهاي دستگاه ديپلماسي ها

وميبهتر گرايي برساخته،رو از اين.دندهكشور شكل مي  تواند چگونگي تغيير رويكرد

و ناپايدار سياست خارجي گونه ا بر سه اين رهيافت.دهد توضيحراهاي متفاوت ستوار اصل

:است

مكه هنجارها-1 و بر در واقع همان انتظارهاي بيناذهني مشترك  در موردهاارزشبتني

،( رفتارها هستند ؛نددار اهميتبه اندازه ساختارهاي مادي)930،ص1382هاديان

و هنجارها در شكل-2 هاو منافع سرچشمه اقدامنقش اساسي دارند منافع گيري هويت

؛ هستند
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 ديگريكبادر تعامل دائمي) هنجارهاي داخلي(و كارگزار) هنجارهاي خارجي( ساختار-3

به شكلي مستمر خود را بازتعريف مي كنند و .قرار دارند

از هاي اجتماعي گرايي قرار دارد، در نظريه كانون توجه برساختهكه در (Identity) هويت

مي» ديگري«بيگانه يا به عنوان. گيرد نشأت مي»ما«ما خود را از شناسايي كه به اين دليل كنيم

،(ممتمايز هستي) ديگران(آنها   خاصاي در بردارنده مجموعه، هويتبنابراين.)16،ص1383كرمي

و از منافع، اولويت وي اقدام در قلمروهافرصتها .در ارتباط با بازيگراني خاص است خاص

به يك دولت ديگران را مطابق هويتي كه براي آنها قايل است، درك مي و در عين حال طور كند

ميهمزمان هويت خود را از طريق .)Hopf,2000,p.175( كند عملكرد اجتماعي روزانه باز توليد

و ها،ساختار اجتماعي تعامل تأثير ها تحت هويت دولت،گرايان برساختهاز نظر افكار هنجاري

منابع هويت يك نظام با هم كليتي بر اين باور است كه)Ted Hope( هوپتد. عقايد قرار دارد

د سازند را مي ميركه آن نظام به دنيا مي چارچوب آن و آن را معنادار آن نگرد و در نهايت كند

بر را برمي و مي سازد و از دل اين احكام، اساس آن براي هر چيزي، احكام ارزشي صادر كند

و راهبردهاي مطلوب را استنتاج مي و دشمنان مي منافع، دوستان و با آنها به كنش  پردازد كند

و كاظمي،( ازيهابرداشتين منافع در شرايطي ديگر براساسا.)219،ص1386 متقي ي متفاوت

. شوندميي امروزي دستخوش تغييرهابرداشت

ها تغيير طي. ها است، مستلزم تحول آگاهانه هويتبرداشت از نظر ونت اين تحول،

مي مراحلي صورت مي و منجر به فروپاشي تعهدهاي هويتي موجود و گيرد هاشود ي برداشت

مي» ديگري«و» خود«د در موردموجو را به اتخاذ» ديگري«و» خود«بااين كار. دهد را تغيير

به تدريج» ديگري«.انگيزد هويتي نوين برمي به گونه» خود«از اين طريق ايو روابطش با آن را

و منافع هويت،به اين ترتيب. كند جديد تعريف مي مييها ،( گيرند جديد شكل ،1383مشيرزاده

و،كننده سياست خارجي آنها است ها كه تعيينپس هويت دولت.)182ص  امري رابطه اي است

مي شودودريگميدر تعامل با ديگر كشورها شكل .دستخوش تغيير

و كارگزار– تعامل ساختار اونف، از نظر مي بر مبناي قواعد و جنبه هنجارها صورت گيرد

را. بيناذهني دارد وقواعد، كارگزاران ساختارها را بر مبناي كارگزاران براساس ساختارها

و محتواي قواعد،. كنند تعريف مي و با تغيير در تعداد، نوع رابطه اين تعاريف قطعي نيستند

به شكل مستمر باز تعريف مي و كارگزاران .)Onuf, 1989, pp.7-8( شوند ساختارها

با بر همين اساس و آمريكا، در اين مقاله درصدد از روا تحليلي برساخته گرايانهو بط ايران

هاو هستيم تأثير تهديدات در منطقه خزر را بر منافعي ايجاد شده بوسيله آمريكاچالش

مستلزمهاچالشة اين گسترودرك عمق. جمهوري اسالمي ايران مورد بررسي قرار دهيم
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و ظرفيتآگاهي از و سياسيها خز امنيتي در حوز– خألهاي اقتصادي  اتحاديه پس از تجزرة

و جماهير . در تأمين منافع جمهوري اسالمي ايران استآنها نقش شوروي

و سياسي.3 خزر؛ جغرافياي طبيعي، اقتصادي  درياي
 شهرت.)283،ص1375كواليي،( دارد هزار كيلومتر مربع وسعت424درياي خزر حدود

با.)71،ص1378دهقان طرزجاني،( است)(Caspian كاسپيناشالمللي بين  كشور روسيه،5 اين دريا

و آذربايجان همجوار استقزاقستان، تركمنستان آن6500از.، ايران 657، كيلومتر خط ساحلي

 1768 كيلومتر ساحل قزاقستان،1900 كيلومتر ساحل آذربايجان، 820كيلومتر ساحل ايران،

و به تركمنستان ،( كيلومتر ساحل روسيه است1355كيلومتر مربوط .)142،ص1380اميراحمديان

و در بخش جنوبي700 متر، در بخش مياني80بيشترين گودي دريا در بخش شمالي  متر

به دليل عدم ارتباط با درياهاي آزاد.)61ص،1386تقوي اصل،( متر است1000 درياي خزر

مي» درياچه« به هاي ايجاد شده از طريق اين درياچه فقط از طريق كانال. شود ناميده  رود ولگا

مي از لحاظ حقوق بينودرياي سياه متصل است دهقان( رود الملل جزو آبهاي بسته به شمار

چويلهوسباين دريا به لحاظ جغرافيايي.)72ص طرزجاني، پيشين، و مناطقي ن اروپا، خاورميانه

.زدساميلي اين مناطق را به يكديگر متصلپ مانند در واقعو احاطه شدهآسياي شرقي

و گاز دارايي خزردريا 3از زان ذخاير احتمالي نفت اين دريامي. استذخاير عظيم نفت

در) درصد منابع جهان20معادل( ميليارد بشكه200 تا)61،ص1384كواليي،( درصد منابع جهان

 نزديك به دو سوم منابع هيدروكربن منطقه برآورده شده استآن ميزان منابع گازونوسان بوده

و طاهري شميراني،م( ص1380يرحيدر و نقل).62، كاال درياي خزر همچنين به دليل اهميت آن در حمل

و آب. مورد توجه قرار داردان وجود ذخاير ماهيو مسافر اين كم بودن غلظت مواد محلول در

.است هاي باارزش فراهم آورده اسب را براي پرورش ماهيمني، محيطدريا

المللي با موقعيت ژئوپليتيك به يك منطقه جديد بينرا دريا اين تجزيه اتحاد شوروي،

كرخاص  هاي جدا شده از شوروي براي حفظ استقالل خود از روسيه عزم جمهوري.دتبديل

ساز حضور بازيگرانو نياز آنها به كمك ديگر كشورها براي بازسازي اقتصادي؛ زمينه

و رقابت آنها در كنار قدرت فرامنطقه شد منطقههاياي اين امر، شرايط منطقه را از حالت.اي

در چنين شرايطي، آمريكا كه در دوران. بسته سياسي به فرصتي گشوده به روي جهان تغيير داد

به عنوان تنها ابرقدرت جهان براي خود رسالتي در راستاي گسترش دموكراسي  پساجنگ سرد

ت به بهانه كمك به اين كشورها، دردر جهان قايل بود، به اهداف سياسي خود  اينالش كرد

و ايران سه كشوري منطقه. جامه عمل بپوشاند منطقه به لحاظ همجواري با روسيه، چين كه اي

و عراق همچنين،هستندهاي هژمونيك آمريكاكه مخالف سياست به افغانستان به دليل نزديكي
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بدر واقع.است خاص برخورداريبه لحاظ سياسي براي واشنگتن از اهميت ويژهه درياي خزر

به داليل سياسي، بيش از آنكه به لحاظ اقتصادي2001 سپتامبر11پس از  – مورد توجه باشد،
.استاهميت داشته آمريكاو روسيه همچونيياهقدرتامنيتي براي

خزر–خأل هاي اقتصادي.4  سياسي در حوزه
طي كش يهي عميق با اين اتحاديها سال سيطره شوروي، پيوند70ورهاي حوزه خزر

كه مجال هرگونه استقالل عمل از آنها سلب شده بودبه گونه؛كمونيستي يافته بودند اين. اي

پسجمهوري وازها به طور طبيعي ها استقالل با ازهم گسيختگي ي گوناگون مواجه بحران

و اساسي مهم. شدند و اقتص ترين ادي بود؛ زيرا ترين مشكالت اين كشورها در ابعاد سياسي

. اقتصادي مواجه كرد–شرايط جديد تقريباً تمام اين كشورها را با نوعي خأل سياسي 

 تنگناهاي اقتصادي.4-1
، تالش براي سامانكشورهاي حوزه خزر پس از استقاللآشفتگي اقتصادي با توجه به

بو. قرار گرفتآنها در اولويت نخست سياست خارجييدهي اقتصاد  اقتصاددن تك محصولي

كن سبب شد پس از استقالل نتوانند اين كشورها به تنهايي تأمين اين.دننيازهاي خود را

كه جمهوري  حمايت از اقتصاد خود متكي هاي مسكو برايكمكبهتوانستند ديگر نميها

برخورداري از منابع. براي مبادالت تجاري با ديگر كشورها نيازمند ارز معتبر بودندباشند،

كه بيش از حد نياز آنها.راه را براي آنان گشودي، انرژ بهو است منابعي  بازارهاي جهاني بايد

.صادر شود

و به صدور منابع نفت زمينه دسترسي به بازارهاي ها را به ويژه در گاز، اين جمهوري نياز

بههبه روسي آنها اين مشكل به دليل وابستگي ساختاري. با خأل هاي جدي مواجه كردجهاني 

به گونهودر دوران حاكميت اتحاد شور.وجودآمد اي طراحي شده ي، خطوط ارتباطي منطقه

به جهان خارج به روسيه وابسته باشند كه اين كشورها براي دسترسي  كشورهاي حوزه.بود

ها در دوران حكومت بلشويك روس. مواجه شدندنيروي كار ماهرخزر همچنين با كمبود

هااينو نظام اداري مراكز حساس اقتصادي و در واقع نيروي جمهوري را در دست داشتند

و ناتوان.اين كشورها را تشكيل مي دادندكار ماهر  خروج ناگهاني اين افراد، اقتصاد ضعيف

د و نبود آينده احساسات ضدروسي در برخي جمهوري.دااين كشورها را سخت تكان ها

هاتباران در اين روشن براي روس به روسيه، سبب شد تا روند مهاجرت روسجمهوري ها

كه حكومت. افزايش يابد پيامدهاي ناشي ها براي جلوگيري از ميزان اين مهاجرت به حدي بود
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ها اين مهاجرت تا قبل از جايگزيني نيروهاي بومي، متوسل شدندابزارهاي مختلفبه آن از

).Kobishchanov, 2004,pp.174-176( صورت نگيرد

و جلوگيري ور رهايي از مشكالت ياد شده، اين دولتبه منظ ها دو هدف اساسي استقالل

 مدنظر خود براي بهبود وضعيت اقتصاديراگيري از امكانات خارجي بهرهواز تسلط خارجي

و حتي از سوي تصميمافهدا اين.قرار دادند هاگيران سياسي اين كشورها،احزاب ي گروه

به عنوان اهداف ملي شدمخالف  در راستاي تحقق اهداف ياد شده،.)Kate, 1994,p.34( پذيرفته

كه آنها را در به سوي هر كشوري دا ياري اين زمينهاين كشورها دست نياز .ندردك د، درازمي

. را براي حضور اقتصادي در اين كشورها گشود گستردهاياين شرايط عرصه

و ادامة حاكميت نخبگان قدي.4-2 مخأل سياسي
به شكلي و نه به ابتكار خود آنها، بلكه از باال و قفقاز استقالل كشورهاي آسياي مركزي

و تا حدي كنترل از غيرمنتظره در اين كشورها صورت سوي احزاب كمونيست موجود شده

قديم در ساختار سياسي اينبه همين دليل در فضاي پسا كمونيسم، حكومت نخبگان. گرفت

هاي قديمي در اين مسئله به معناي اعمال نگرش.يافت ادامه)ستانجز قزقيز(هاجمهوري

شكل. داري بود حكومت و فقدان افراد سياسي مجربي كه قادر عدم گيري طبيعي دولت ملي

 مستقل را در پيش گيرند، موجب روي كار آمدنيباشند در شرايط جديد با درايت الزم مسير

شدهايي در اين جمهوريدولت  براي هدايت سياست خارجي فعالراب مهارت الزماغلكه ها

واتاختالفثباتي سياسي،بي. نداشتنددر صحنه جهاني از در كنارقوميمرزي  بحران هويت

هاجمله مسئله هويت دوگانة اتباع. ها با آنها مواجه شدند يي بودند كه اين جمهوريچالش

كه اين كشورها و خواستآل خت ايده را براي شناآنهايكي از معضالتي بود شان هاي مليها

بيو دچار مشكل كرد در منشأ شداين جمهوريثباتي به. ها يك درواقع خاك اين كشورها جز

كه در آن زندگي مي ،( كنند قوميت معين،وطن اصلي ساير اقوامي است .)192،ص1383برزگر

بارهبران اين كشورها ياد شده،عوامل و مواجه پيچيدهي اوضاع را به شدت كرد آنها را

و راهنمايي و سازماني از بيرون ساخت نيازمند الگوپذيري  شرايط، اين مجموعه.هاي فكري

.فرصتي مناسب را براي حضور ايران در اين منطقه فراهم آورد

در منطقه خزر.5 و سياست خارجي ايران  اهداف
و پيوندهاي فرهنگيبه دليل ايران ريخي با كشورهاي منطقهتا–همجواري جغرافيايي

و برخورداري از سابقة حكومت خزر از يك و برداري از منابع انرژي غني بهره تجربه داري، سو

و خطوط ريليراهدارا بودن و موقعيتي برتر از از سوي ديگر، هاي مواصالتي امتيازي خاص
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ب همكاريبرايدر مقايسه با ديگر رقبا و چندجانبه كشا هاي دوجانبه . ها برخوردار استوراين

،( كيلومتر مرز مشترك با درياي خزر 675 وجود ص1380شفاعي بهو)52، خط2 نزديك هزار مايل

و مبرا بودن از كشمكش و درگيري هاي جغرافيايي، جنگساحلي در جنوب هاي هاي داخلي

به ايران جايگاهي خاص نزد كشورهاي محصور در خشكي حاشيه درياي خزر تجزيه طلبانه

آب جهت دست به ديابي مي .ده هاي آزاد

ومزيتبا توجه به اين  اهداف زير را مد نظر با درك شرايط جديد پساجنگ سرد، ايرانها

:قرار داد

و تماميت ارضي كشور؛)1 از تقويت اعتبار بين)2 حفظ امنيت و خروج آن المللي ايران

و انزوا از بهره)3؛ هابرداري .ي اقتصاديفرصت

اردر شد، سياستهدافاستاي تحقق اين :هاي زير اتخاذ

و واگرايي؛-1  خنثي-2 مخالفت با تغيير مرزهاي سياسي موجود با جلوگيري از كشمكش

و پان مقابله با پان-3؛انجام شده براي انزواي ايران در منطقههاي كردن تالش  آذريسم؛ تركيسم

امقابله با حضور-4 دربيگانگان بويژه به-5؛ منطقهسراييل  حوزه مخالفت با ورود آمريكا

از تالش براي-6 خزر؛ به سهمي عادالنه  جلوگيري از تخريب محيط-7 درياي خزر؛دستيابي

در-8؛ اين دريازيست  گسترش تالش براي-9و خزر؛حوزه مقابله با گسترش نظاميگري

و چندجانبه اقتصادي با باروابط دوجانبه به كشورهاي اين منطقه عنوان تأكيد بر اهميت ايران

وترين مسير انتقالاقتصادي و گاز كاال .كشورهااين منابع نفت

به شمال، خواهان استقرار رژيمايران راستا،همين در با در نگاه در هاي  ثبات

و آسياي مركزي بودجمهوري در.ه استكردو از استقالل آنها حمايتههاي قفقاز آنچه ايران

ب به آن توجه داشت، رهه از زمان به عنوان باالترين اولويت سياست خارجياين حفظ اش

ازدر قبال تهديدهايخود تماميت ارضي  ها ناشي كه از جمله هاي منطقهو مناقشهبحران بود

به تحريك آنها مي و طرح ادعايي نشين ايرانذرآمناطقدراحساسات قوميتي توان

و. جمهوري آذربايجان اشاره كرد، از سوي»آذربايجان بزرگ« در ايران، نفوذ  حضور خود را

و اعتمادسازياين منطقه با ايفاي نقش ميانجي در مناقشه هاي در ميان جمهوري ها

نه تنها از انزوا مسلمان نشين آغاز كرد تا با دستيابي به جايگاه برتر در حوزه خزر، خود را

به عنوان يك قدرت منطقه؛برهاند نگاهي سياسي نگاه ايران به منطقه، ابتدا.ي مطرح كندا بلكه

. كار منطقه قرار گيرد محافظهتوانست مورد قبول ساختار نميموضوعاين. ايدئولوژيك بود-

و به عنوان اقدامي عربستان سعودي، امارات متحدة عربي، بحرين كويت، روند جديد را

و ثبات منطقه دانستند ص 1378مي،احتشا( پردامنه عليه نظم كه ايران نيز خيلي زود دريافت.)12،

رو؛رد تا سياسياسالم براي مردم اين منطقه بيشتر جنبة فرهنگي دا از راه ايدئولوژيو از اين
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 اسالمي، رقابت ايدئولوژيبر ايران تأكيد علت عمده.اي معكوس دست خواهد يافتبه نتيجه

سكآنكارا.تركيه در منطقه بودبا و پان كه الگوي مي والريسم از سوي،كرد تركيسم را مطرح

ميغرب و دموكرات مسلمان معرفي دشبه عنوان نمونة كامل يك دولت مدرن غيرمذهبي

.)252،ص1382 هانتر،(

به هنجارهاي حاكم دولتمردان ايراني در ابتدا و بدون توجه  با الهام از هنجارهاي داخلي

و به همساية قدرتمند اسالمي نگراني رهبران بر منطقه عمل كرده اين كشورها را نسبت

و مهم از اين نگراني از سوي رسانهيبخش. كم گرفتند خويش دست و سياستمداران غربي ها

به ماهيت مذهبي نظام سياسي ايرانشدميحتي روسي ايجاد  سكوالر ماهيتوو بخشي نيز

منظام و خارجي، جمهوري اسالمي در نتيجه تعامل هنجارهاي داخ.بر مي گشتورزبهاي لي

وگرايانه اتخاذ سياست خارجي عملايران به  مصلحت ملي را بر ايدئولوژي اولويت روي آورد

و1370و مسئله چچن از نيمه دوم دهه در قبال جنگ داخلي تاجيكستانايرانموضع. داد

 ايران در ايني اقتصادمنافع. استگرايي بهترين مثال براي اين عملاتخاذ اهداف اقتصادي،

و گاز(حوزه، در دو بخش انرژي و بازرگاني مطرح بود) نفت .و تجارت

و گاز در ساختار اقتصادي كشورهاي ساحلي، مشاركت صادراتبا توجه به اهميت  نفت

و استخراج ايران در پروژه گيري از موقعيت ترانزيتيو بهرهانرژي در درياي خزرهاي اكتشاف

به بازارهاي جهاني، ايران براي انتقال و چندجانبه همكاريگسترشبه آن  اينباهاي دوجانبه

اكشورها وينجاممي مي كرد موقعيت ايران را در اين منطقهد به نوبة خوداين امر. تقويت

با ايران توانست بر موضعمي شرايط جديد. خزر تأثيرگذار باشدرژيم حقوقي در ارتباط

ميهمچنين به ايران اين امكا در داد تا با بهرهن را برداري از منابع انرژي در قلمرو دريايي خود،

موارد ياد شده در كنار بازارهاي مصرف كشورهاي. اش تالش كند جهت تأمين منافع اقتصادي

هاساحلي خزر،  فراهم ري روابط ايران با اين كشورهاي اقتصادي متنوع را براي برقرافرصت

واما حضور بازيگران؛كرد مي از منطقه اي به ويژه آمريكا در حوزه خزر مانع فرامنطقه اي

شداين تحقق  .اهداف

ها.6 خزر چالش ي آمريكا براي ايران در حوزه
در از فروپاشي شوروي، پس آمريكا براي نخستين بار بعد از دو قرن فرصتي براي نفوذ

در. اوراسيا پيدا كرد مي1370دهه ابتداي از اين منطقهعملكرد آمريكا كه تاكنون نشان  دهد

در اين كشور به نظريات اوراسياي مركزي اهداف خود را هايي مانند استراتژيست ژئوبا توجه

مكو همچنينزبيگنيو برژينسكي  مي،براين اساس. دنبال كرده استكيندر آلفرد شود ادعا

كه بتواند بر منابع اوراسيا تسلط يابد، مي  حياتي آمريكا را به خطر اندازدتواند منافع قدرتي
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صص1383لطفيان،( و نظامي مجموعهاز اين رو، واشنگتن.)170و153، اي از اهداف اقتصادي، سياسي

به اجرا در آورد را  و سلطة قدرتي خاصدر حوزه خزر و روسيهتا از حاكميت  از جمله ايران

و حضور خود را و قفقاز جلوگيري كرده در همين. منطقه تثبيت كند در ايندر آسياي مركزي

به اجرا در آورد راستا، سياست به چالش كشاندن منافع ايران در منطقه خزر در.هايي را براي

واقع تحوالت هويتي ايران پس از انقالب اسالمي، سبب تغيير برداشت آمريكا نسبت به آن

كه يك  به عنوان يك دوست و شد؛ بطوري كه واشنگتن، جمهوري اسالمي را نه دشمن

و از هيچ اقدامي براي منزوي كردن آن رويگردان نبوده  تهديدكننده منافع خود ارزيابي كرده

. است

ها.1-6  امنيتي–ي سياسي چالش
در سياست منزوي كردن ايرانآمريكا،:نفوذ سياسي آمريكا در حوزه خزر.1-1-6 را با نفوذ

به اجرا درآورد و قفقاز  طراحي قانوندر از اهرم نفوذ اين راستادر.كشورهاي آسياي مركزي

و ساير مقررات استفاده كرد ، بر نظام سكوالر قانون اساسي اين كشورها تأكيد.اساسي

 در اين منطقهو مخالفت آن با گسترش نفوذ ايران دهندة حمايت آمريكا از نفوذ تركيه نشان

و برقرا،حمايت از حقوق بشر. بود  در واقعري نظام اقتصاد بازار تالش براي ترويج دموكراسي

ا.دوستانه بود هاي آمريكا همراه با توجيه هاي انساناعمال سياست مي توان به رتباطدر همين

و قرقيزستان اشاره كردانقالب ازيبخش. هاي رنگي در گرجستان،اوكراين تالش براي مهم

و نظام بازار  صورت)GUAM(ن گوامآزاد در اين منطقه از طريق پيما استقرار دموكراسي

.گرفته است

به منظور كنترل منطقه ن را به عنوان حوزهآ1999در سال تحت پوشش گوام،آمريكا

وةزيرا در حوز منافع استراتژيك خود اعالم كرد؛ مي تواند مسير عاليق نفتي آن قرار دارد

وانتقال انرژي را از كنترل روسيه خارج ي منزوي كند اين كشور را به لحاظ سياسكرده

)Rusila ,2008 .(به گوام عالوه بر ايفاي نقش مشورتي، كمك ميآمريكا  دهدهاي مالي نيز ارايه

)http://www. guuam.org (.،و توسعة اقتصادي در اين منطقه از نظر واشنگتن فقدان دموكراسي

و مي و تنش باشد را فعاليت شركت تواند يكي از علل اصلي ناآرامي .مختل كندهاي غربي

و ايران هراسي.2-1-6  به طرح خطر بنيادگرايي اسالمي از نوع ايراني: ايجاد جو اسالم هراسي

از ايران حوزه خزر شگرد آمريكا براي دور كردن كشورهاي عنوان عامل ناآرامي در منطقه،

بيكر در سخناني به رؤساي جمهوري كشورهاي آسياي مركزي در مورد نفوذ جيمز.بود

و از آنها خواست بطور كامل از اين جريان كنار بمانند اسالم  گرايي تحت تأثير ايران هشدار داد

و ايزدي زمان آبادي،( از.)105،ص1383بصيري كه مبارزه عليه بنيادگرايي اسالمي 2001 سپتامبر11بعد
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بايو طالبان ابعاد عر گسترده يافت، اين نگراني شدت گرفت كه ايران كه در و الگوهايي اق

و تفكر خود كند  ايران براي برنامه. لبنان نشان داده است، مسلمانان اين منطقه را نيز شيفته الگو

به دانش هسته به عنوان دستيابي كه از سوي آمريكا هاي غيرمتعارف سالح توليدتالش براياي

مي شود، ا ديگر براي دور كردن كشورهاي منطقه از ايران بودييزآودست تعبير آمريكا.سته

و لغو طرح با تحت فشار قرار دادن روسيه براي تجديد نظر در روابط تسليحاتي اش با ايران

 درصدد تضعيف محور روسيه، فشار بر چين،اعمال همچنينو راكتور اتمي در ايران4ساخت 

و چين برآمد و تركيه رقيب اصلي ايدئولوژيكدر مقابل با حمايت از اسراييل دشمن. ايران

درجم .منزوي كندايران را در حوزة خزر تالش كرد، اين منطقه هوري اسالمي

و.3-1-6 و دشمني آمريكا با ايران:تركيه حمايت از اسراييل  بهترين فرصت را براي اسراييل

و دوستهر. تركيه جهت گسترش نفوذ در حوزه خزر فراهم آورد به عنوان متحد دو كشور

ميهاي آمريكا عامل اجراي سياست در.روند واشنگتن در اين منطقه به شمار اهداف اسراييل

هاي اين رژيم براي رفع نگراني. امنيتي دارد تا اقتصادي–منطقه خزر، بيشتر جنبة سياسي 

و غلبه بر انزواي خود نزد كشورهاي مسلمان تالش كرد را عامل قوميت استهسياسي

به بلوك اسالمي در مجامع از پيوستن كشورهاي تا مانعكند اسالم جايگزين مسلمان منطقه

و منطقه  خنثي سازي تالش ايران براي ترغيب در راستاياين سياست. شوداي جهاني

ضمن آنكه تحقق. كشورهاي تازه استقالل يافته جهت پيوستن به سازمان كنفرانس اسالمي بود

به جمهوري اس ميچنين امري، مانع از نزديك شدن هرچه بيشتر اين كشورها .شد المي ايران

اسراييل همچنين با ناكارآمد جلوه دادن نظام اسالمي ايران، الگوي سكوالريسم تركيه را به

 تمام":يك مقام مسؤل اسراييل گفته بود. عنوان بهترين الگو براي اين كشورها تبليغ كرده است

و فكري اسراييل به خدمت گرفته شده است تا ايران در همه  جا بد نام تأسيسات سياسي

ا.)37ص،1373 بيل،("شود ماطبرتدر ميهايزيت با مدل تركيه بر ،(شد زير تأكيد ،1381 سجادپور

:)166ص

هاي است كه از نظرتركيه داراي سيستم)1( همارزش  است؛سوي دموكراتيك با آمريكا

ياز نظر اقتصادي سيستم بازار آزاد تركيه توانسته به موفقيت)2(  ابد؛هايي دست

ميزباني غالب اين جمهوريهم)3( را ها با تركيه تواند بار فرهنگي بنيادگرايي اسالمي

 تضعيف كند؛

ميو تركيه عضو ناتو)4( و و آمريكا است آن متحد نظامي غرب توان روي نقش نظامي

. حساب كرد

به همراه به غربييلهوسب رهبران اين منطقهبه شدهترس القاموارد باال ويژه آمريكا از ها

به سمت تركيه سوق داد اسالم انقالبي ايران، تركيه، رقيبي جدي براي ايران در اين. آنها را



67 تاثير حضور آمريكا در حوزة خزر بر منافع جمهوري اسالمي ايران

 خزرتر از ايران در منطقه فعالوتر، جدياين كشوربخش خصوصي. رود منطقه به شمار مي

به روي هاي تركيه براي تبديل شدن به دروازه خزراياالت متحده از تالش.عمل كرده است

به اين تالشي براي، جيحان– خط لوله باكو راه اندازي.دنكمي جهان حمايت  عينيت بخشيدن

.بوداستراتژي 

با.4-1-6  كه باغ بحران ناگورنو قره: باغ موضع ايران در قبال بحران ناگورنو قره مخالفت

و در سال1988از گذشته از سيل هاي نظامي منجر شد،به درگيري1991– 1992هاي آغاز

و ناتوبه سوي ايرانآوارگان جنگي .به همراه داشتاين بحراندررا، خطر مداخله آمريكا

ب.، طرح گوبل را مطرح كردآمريكا در قالب گروه مينسك ه دليل وجود البي واشنگتن كه

ا تواند قدرتمند ارامنه نمي و ارمابرتدر اين بي تفاوت باشد، ضمن بازي با آذربايجان  نستانط

مي دانددردارد؛ حفظ اين وضعيت در سعي كه ايران اين مناقشه را تهديدي عليه خود  حالي

آنو به ميانجيبا هدف پايان دادن به ،(ه است گري بين دو كشور اقدام كرد، ، 1381افشردي

.)352ص

و افزايش همكاري: حضور نظامي در حوزه خزر.5-1-6 هاي حضور نظامي آمريكا در منطقه

و شكل (PFP)»مشاركت براي صلح«هايي چون هاي منطقه در قالب طرحنظامي با جمهوري

به شرق، و گسترش ناتو و جاسوسي استقرار پايگاه دادن ترتيبات امنيتي منطقه هاي نظامي

و در جوار مرزهاي ايران و اسراييل در منطقه قفقاز به-)415افشردي،پيشين،ص( آمريكا كه ظاهراً

از نظر،)Caspian Guard(و همچنين طرح نگهبان خزر- كشورهاي منطقه بودهدرخواست 

را1376در آمريكا.تلقي مي شودتهديد امنيتي عليه ايران دولتمردان ايراني   ميالدي منطقه خزر

و1370از اواخر دههو عنوان حوزة منافع حياتي خودعنوان كرد به  مذاكراتي را با آذربايجان

رد1382نيز در سال» نگهبان خزر«طرح. ها انجام دادباط با استقرار پايگاهرجستان در ارتگ

به سفير آمريكا در باكو واگذار شد و اجراي آن شد،براساس اين طرح. پنتاگون مطرح  مقرر

كه بتواند شبكه و نيروهاي پليسي در كشورهاي ساحلي خزر تشكيل شود اي از واحدهاي ويژه

و تأسيسات نفتي واكنش از جمله حمله تروريست ادهالع در برابر اوضاع فوق به خطوط لوله ها

شده ايران با پايگاه،با اجراي اين طرح. نشان دهد مي .اي نظامي احاطه

پي وقوع حادثه فرصت  براي آمريكا فراهم شد؛ زيرا 2001 سپتامبر11 چنين تحركاتي در

 نبايد اجازه احداثها كشوراين،المنافعي كشورهاي مشتركعبراساس پيمان امنيت دستجم

به كشورهاي ديگر را بدهند و عراق در با استقرار دولت. پايگاه نظامي هاي جديد در افغانستان

به نظر مي آنييرسيد نيروهاي آمريكا حالي كه  رفته رفته منطقه را ترك كنند، شواهد حاكي از

مسأله زماني قوت گرفت كه آمريكا اين. است حضور دائم در منطقهدر انديشهبود كه آمريكا

با.)338،ص1383شرشنيف،( هايش براي هميشه در اين منطقه باقي خواهند مانداعالم كرد پايگاه
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واشنگتن كه در قدم اول موجوديت نظامي خود را در منطقه از طريق، وجود حساسيت روسيه

ا 25تا15ين قراردادها را از انعقاد قراردادهاي يك ساله با كشورهاي منطقه اعالم كرده بود،

و قندهار در همچنين حضور نيروي هوايي آمريكا در پايگاه. سال تمديد كرد هاي بگرام

و  و» آباد خان«افغانستان  اين كشور نظامي سريعه مداخل با هدفقرقيزستان» ماناس«ازبكستان

و حتي خاورميانه درضم؛)169لطفيان،پيشين،ص( صورت گرفتدر آسياي مركزي ن آنكه با حضور

و ايران زير نظر اين پايگاه مي شدندها چين، روسيه، افغانستان .گرفته

ها.2-6 ي اقتصادي چالش

پي تأمين:جلوگيري از مشاركت ايران در پروژه هاي اقتصادي.1-2-6  منافع اقتصادي آمريكا در

راخود در اين منطقه، و مبتني بر هاي انتقال انرژي از طريق مسيرهايهمديريت غيرمتمركز

به عهده گرفتجهت كنندگان خارجي گروگان عرضهشانرژي مورد نياز؛ تا هاي مختلف را

را خليج فارس،1990بحران.)Gendzier,2003,p.49(نباشد ثبات به لحاظ سياسي بي اين انگيزه

به كشورهاي صنعتي غربدر  عنوانو از جمله آمريكا تقويت كرد كه به منابع نفتي خزر

كنيجايگزين - تفليس– پس از افتتاح خط لوله باكو.ند مناسب براي منطقه خليج فارس توجه

-7كواليي،( تايمز لندن آن را ابزاري براي استقالل غرب از خاورميانه خواند1384جيحان در

ص1386 كه اجراي.)61، بههاي استخراج نفت از مرحل پروژهاز آنجا به ازارهاي اكتشاف تا انتقال

و سرمايه، باال جهاني، مستلزم هزينه كشورهاي حوزه خزر بود،گذاري عظيم تكنولوژي مدرن

و گاز. هرچه بيشتر به سمت آمريكا سوق يافتند كشورها به اين خطوط لوله انتقال نفت

نپاسخگوي بازارهاي جهاني  دليل عدمبهها كشوراين.بودنياز منطقه در شرايط جديد

درند ناگزيرهاي آزاد،آب دسترسي به ايران.ندكنكشورهاي همجوار استفاده از مسيرهاي واقع

و خليج فارس مسير مي رود استثنايييبه دليل واقع شدن بين درياي خزر  ديگر.به شمار

از گزينه  ارمنستان،–آذربايجان(مسير غرب،)روسيه(مسير شمال: هاي اين كشورها عبارتند

و گرجستان اين). پاكستان–افغانستان( مسير جنوب شرقي�) چين(مسير شرق،)تركيه

و .شوندنمي باال احداث خطوط لوله، اقتصادي تلقي يا هزينه مسيرها به دليل ناامن بودن

از1387 جيحان در بخش ارزنجان تركيه در تابستان–انفجار در خط لوله نفت باكو ، نمونه اي

،( رودها به شمار مي اين ناامني و بورس .)17،ص22/5/1387اطالعات اقتصاد

حمايت موردمسير جنوب شرقي.دآمريكا با عبور خطوط لوله از خاك ايران مخالفت كر

و درياي عمانبه پس از گذر از افغانستانرا تركمنستان واشنگتن، نفت  بندر كراچي پاكستان

را انتقال و آمريكا در نظر داشت آن خ مي داد و پاكستان جايگزين ط لولة صلح هند

در به دليل ناامنياحداث اين خطوط لوله.كند و باندهاي قاچاق مواد مخدر هاي افغانستان
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به مرحله عمل در نيامده استباال خطرپذيري بلوچستان پاكستان داراي و تاكنون از. بوده

ايكههاآمريكاييرو اين و به روسيه با نمي خواستند خطوط نفت اين منطقه ران وابسته باشد،

و غرب را فعال كردند– شرق مسير جيحان،– تفليس–حمايت از احداث خط لوله باكو 

خط لوله از اين عدم عبور. حتي بخشي از اين خط لوله از خاك ايران شدند مانع از عبور

و سياسياز نظر،ايران را زيراتمام شد؛ جمهوري اسالمي زيانبه اقتصادي مهم آن زاياي از

همدريافت حق ترانزيت محروم  و  تركيه را نصيبها امتياز سياسي كنترل خط لولهكرد

ميياگر مسير.ساخت گذشت با توجه به نياز مناطق شمالي كوتاه از اين خط لوله از ايران

شد ايران به نفت آذربايجان، تأمين سوخت اين مناطق، مي ضمن آنكه عبور خط لوله؛ تسهيل

و گاز  و امنيت در آن استه نشان،از يك كشورنفت كه مسئله. ثبات سياسي  براياي

.دارد بسيارگذار خارجي اهميت سرمايه

شد) قرارداد باكو(ايران همچنين از كنسرسيوم اول قرارداد در شهريور اين.كنار گذاشته

رس عليبوسيله 1373 به امضا كه؛ لقب يافت» قرارداد قرن«ودياف از اهميت حاكي توصيفي

در.)Olson,2004,p.130( اين قرارداد براي آذربايجان بود  پس از ابراز تمايل ايران براي حضور

به ايران واگذار5 كنسرسيوم، دولت آذربايجان اين از اما؛كرد درصد از سهام خود را پس

كو با).(Moscow News , 1995, May21-28, p.1 اعمال فشار از سوي آمريكا آن را پس گرفت

ا ؛شد» شاه دنيز«ز مشاركت ايران در طرح توسعه حوزة نفتيهمچنين تحت فشار آمريكا، مانع

بهدر حالي كه از ايران موفق  ديگريقرارداد. سهام اين كنسرسيوم شده بود كسب ده درصد

و اجيب ايتاليايي) درصد5/32(ميان چهار شركت لوك اويل روسي با هر(، پنزاويل آمريكايي

با) درصد30يك با شد) درصد5/7(و شركت ملي نفت آذربايجان كهاز سهام امضا

در. نام گرفت"كنسرسيوم دوم"  گرفته نشد نظر دراين كنسرسيوم نيز جايي براي ايران

در بوده تنها كشور ساحلي خزربه اين ترتيب، ايران.)202ص، 1380الراجحي،(  كه

و گاز گذاري سرمايه به نفت و در اين ميان تنهاناديده گرفته شدههاي مربوط  پيامدهاي است

 آلودگي. را تحمل مي كندبهره برداري غير اصولي از منابع انرژي درياي خزر زيست محيطي

كه سبب كاهش مستقيم بر صنعتي تأثيرخزر و كشاورزي اين منطقه دارد؛ بطوري خاويار

دريلهوسبميزان صيد رسمي ماهيان خاوياري  6/2از) 1387تا 1369از( سال18تمد ايران

به منزله محروم شدن اين ادامه.)4-5،صص1386-7پوركاظمي،( شده استتن208هزار تن به روند

. استخاويارصدور ايران از درآمد ارزي حاصل از

 عضويت براييراناهنگامي كه:مخالفت با پيوستن كشورهاي حوزه خزر به اكو.2-2-6

خزكشورهاي مي كرد)اكو( هاي اقتصادي سازمان همكاريدررحوزه عالقه ،آمريكا تالش

به اكوراايران عنوان نشانه تالش آن براي توسعه نفوذ ايدئولوژيك،به پيوستن اين كشورها
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و دادن ديدگاه با بزرگ جلوهو)Calabrese,1994,p.96( كردمي هاي متفاوت ايران، تركيه

و بهبود، درصدد برآمدي آسياي مركزيهاپاكستان در مورد جمهوري هرگونه اميد به پيشرفت

ب به اكو شودردبكيفي اين سازمان را از ميان . تا مانع از پيوستن اين كشورها

در.3-2-6 ابتدا در راستاي ايران: درياي خزرتالش براي به حداقل رساندن سهم ايران

و به منظور فراهم كردن زمينه باه سياست نگاه به شرق اي اتحاد استراتژيك با روسيه، همسو

مي كرد پي پذيرش اصل.)116ص،1382 نادرپور،( اين كشور از رژيم حقوقي مشاع حمايت در

بر،تقسيم از سوي مسكو هر20 يعني- بطور مساويتقسيم درياايران –كشور درصد براي
اص،پيشنهاد ديگر ايران.تأكيد كرد  در صورت.ل انصاف بود تقسيم دريا بر اساس رعايت

، كه اين سهم براي درصد خواهد بود20سهم ايران حدود همان رعايت اين اصل ؛ در حالي

مي تواند كمتر يا بيشتر از اين ميزان باشد بزرگ از نظر ايران، خزر درياچه. ديگر كشورها

نه يك دريا استآن درياها در مورد1982اين امر به معناي عدم شمول كنوانسيون. است

)Namazi,2004,p.236(مي؛ آب اما آذربايجان، اين نظر را مطرح  كند كه كل سطح دريا شامل

و نيز بستر آن بر پايه خط نيمساز به ميزان خطوط ساحلي با)Median Line( هاي فوقاني توجه

و هر كشور در حوزه  در اين. حاكميت پيدا كندخودملي كشورها ميان آنها تقسيم شود

از13تا12 سهم ايران تنها،صورت ص( خواهد بود دريا اين درصد آمريكا.)67تقوي اصل،پيشين،

مه. كند از پيشنهاد آذربايجان حمايت مي به حيدرعلي اف رئيس1995كلينتون در ماه  در پيامي

و قول تضمين آن را به آذربايجان داد جمهور آذربايجان از تقسيم منطقه  اي خزر حمايت كرد

صناد( ، در. حمايت آمريكا در موارد مختلف شامل حال آذربايجان شده است.)117ر پور، پيشين

) بريتيش پتروليوم(به كشتي شركت نفت انگليسيايران نيز هنگامي كه يك ناو 1380سال

شد،دستور داد منطقه را ترك گويد  اجازه يافته بود به اين كشتي. مورد اعتراض آمريكا واقع

كه-و چراغ)Aloy(، آلوي)Araz(ازآر اكتشاف در راقلمرو آبي -نامدمي"البرز" ايران آن

از. بپردازد به يك نمايش هوايي پس  واكنش ايران، هواپيماهاي جنگي تركيه بر فراز باكو دست

كه به  از زاويهاين تحركاتبه ). Katik,2004,P.297( بود حمايت تركيه از آذربايجان منزلهزدند

باعضويت ترك .يد نگريستيه در ناتو

گذاري در بخش هاي اقتصادي، سرمايه آمريكا با اعمال تحريم:تحريم اقتصادي ايران.4-2-6

و گاز ايران را محدود كرد  در كنگرة 1996/1375در» داماتو«با تصويب قانون. صنعت نفت

ب سرمايهابتدا آمريكا، و سپس40يش از گذاري دالر در بخش انرژي ميليون20 ميليون دالر

در.ايران ممنوع شد از نظر آمريكا فعال شدن بخش انرژي در ايران، امكانات مالي بيشتر را

و حمايت از آنچه واشنگتن تروريسم هاي كشتاربراي دستيابي به سالحآن اختيار   جمعي

شآمريكا با اعمال تحريم. دهدميداند، قرارمي ده است كشورها هاي چنداليه عليه ايران سبب
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پيبه. هاي اقتصادي با ايران تصميم بگيرند همكاريبرايطور مستقل نتوانند به عنوان مثال در

و سينوپك2001/1379توافق ژانويه   چين، وزارت)Sinopec( ميان شركت ملي نفت ايران

نهيكا قرارداد در تناقض با قوانين آمراين ببيندتاخارجه آمريكا تحقيقاتي را آغاز كرد  هست يا

)Financial Times , 2001, 23Jan , p.15,(.

آب در بخش جنوبي درياي خزر، با به عمق زياد و توجه در عمليات اكتشاف  حفاري

و تكنولوژي مدرن است  خودداري. قلمرو مربوط به ايران، نيازمند سرمايه اي عظيم

برداري جمهوري اسالمي از ذخاير از سرمايه گذاري در ايران، ميزان بهره نفتيهاي شركت

و در نفت از.حد صفر نگه داشته است گاز خزر را جمله آذربايجان در حالي كه ساير كشورها

ميو به كمك سرمايه هاي خارجي، حداكثر استفاده را از اين منابع به عمل .آورندقزاقستان

ز اين اقدامات خصومتعملي نتيجه به به لحاظ اقتصادي ويان آميز  جمهوري اسالمي بوده

از مانع از بهره هابرداري آن و از نظر سياسي، امنيت مليي اقتصادي در اين منطقه شده فرصت

. آن را مورد تهديد قرار داده است

 روسيه محوري در سياست خارجي: واكنش ايران.7
ي را مريكا عليه ايران در حوزه خزر، جمهوري اسالمآامنيتي–ي اقتصادي چالش ها

همسويي منافع امنيتي در اين راستا.ساخت خارجي در سياست امنيتياتخاذ رويكرد ناگزير از

را از ناحيه آمريكا، مشتركاحساس خطرو مسكو–تهران  بههرايران نزديك روسيه چه بيشتر

به شرق از طريق همكاري با شانگهاي دولت محمود احمدي. كرد به نژاد در سياست نگاه

و نيز تالش برايعنوان اعضو ناظر ايابرت جلب حمايت روسيه از ايران در ط با برنامه هسته

و روسيه منافع امنيتي. خشيدبسياست خارجي شدتدرروسيه محوريبه  سياسي–ايران

:از جمله؛ارنددمشترك در منطقه

 ند؛ هست مخالف افزايش نفوذ آمريكا در منطقه-1
ر-2  پذيرند؛ا نمي نفوذ تركيه در منطقه

هاو مقابله با تجزيه طلبي-3 ي تجزيه طلب در دستور كار هر دو كشور قرار دارد؛گروه

اي رويكرد-4  اي دارند؛ط با منازعات درون منطقهابرت مشترك در

و سلفي با افراط-5 .د هستنگري مخالف گرايي ديني

بر1384در ارديبهشت سبب شد پيشنهاد روسيه اين اشتراك منافع ايجاد يك ساختار مبني

به بيان دقيق تر نيروهاي واكنش سريع در خزر و با استقبال جمهوري اسالمي دفاعي جديد

ش -27ص،1384 بالنك،( مهم در موضع اعالم شده ايران بودياين امر نشان دهنده تغيير.دوروبرو

ا- تهران. گري در درياي خزر بوده است كه همواره مخالف نظامي)25 باابرت مسكو در ط
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و. اند قره باغ نيز اشتراك مواضع داشته-بحران ناگورنو  سكوت ايران در قبال مسأله چچن

ا  از روسيه محوريي ديگريهانمونهط با جنگ داخلي تاجيكستانابرتهمراهي آن با مسكو در

بر.به شمار مي روندايران  درياي خزر پذيرش رژيم حقوقي دوگانه براي تصميم ايران مبني

در را نيز)15،ص1387ملكي،(1386 نشست تهران در مهردر روسيه. دانست راستا همينمي توان

و آذربايجان  هبا تقسيمو بر اساس يك رژيم دوگانه عمل كرده، در توافق با قزاقستان اي آب

آب بستر دريا بر اسهاساس خط ساحلي هر كشور، و مشترك دانسته .تاي سطح دريا را مشاع

به قدرت دريايي با مسكو و تسلط توجه و عاليق ژئواستراتژيك جهت حضور نظامي  برتر

آب،بر سراسر درياي خزر .كيد داردأت اين درياهاي سطح بر مشاع بودن

به شانگهاي كه بيشتر تالش ايران براي پيوستن اهداف امنيتيبابه عنوان عضو دايمي

ازايصورت گرفته، نشانه به عملكرد ديگر و روسيه محوري آن در واكنش امنيت گرايي

و نسبت. آمريكا در منطقه است شانگهاي نسبت به حضور آمريكا در منطقه خزر حساس بوده

در.به آن واكنش نشان داده است  از آمريكا خواست نيروهاي خود را 1384سال اين سازمان

اعضاي مواضعن دهنده همسويي اين امر نشا.خارج كنداز خاك كشورهاي عضو شانگهاي

باشانگهاي با جمهوري اسالمي ايران  و از داليل عمد حضوردر ارتباط ة آمريكا در منطقه

كهاين همسويي.پيوستن ايران به اين سازمان است  روسيه در برخي در حالي مطرح است

و منافع ملي ايران موا –ي امنيتيها با انعقاد پيمان مسكو.مي كندعمل رد، خالف مصالح
ونظامي با دولت در هاي حوزه خزر منطقه درصدد نشان دادن برتري انجام مانورهاي نظامي

در. نظامي خود بوده است به همراه1381سال رزمايش گسترده روسيه  در درياي خزر

و آذربايجان بالگردها صص1383اميني،(و نيروهايي از قزاقستان ماد بارز چنين تمايلين)53-252،

و. است كشورهاي ساحلي خزر از خاك گاز مخالفت روسيه با عبور خطوط لوله انتقال نفت

به قطعنامه هاي تحريم ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در  ايران، رأي مثبت آن

باابرتا و به تعويق انداختن تكميل برنامهط به آمريكا هسته اي نيروگاه بوشهر، پيشنهاد پوتين

به جاي اروپاي جهت استقر ار سامانه پدافند ضد موشكي آمريكا در خاك جمهوري آذربايجان

به جاي استقرار سامانه راداري در  و استفاده از پايگاه راداري قبله در آذربايجان شرقي

شد–جمهوري چك   گذشته-)6،ص11/10/1387روزنامه كارگزاران،(كه بوسيله مدودف نيز تكرار

مي سازد، نشان دهنده شدت ناگزيري ايران از از آنكه نيات مسكو را در مورد ايران برمال

به دليل احساس خطر از ناحيه آمريكا است به روسيه . نزديكي
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 نتيجه.8
پس واشنگتن نشان داد-انه از روابط تهران گراي برساختهتحليل تحول هويتي دولت ايران

ع"خود"از انقالب موجب تغيير برداشت آن از به كشوري به به آمريكا نوان كشوري وابسته

و نگرشاه مستقل از ابر قدرت به را دولت ايران شد درو نقش آن آمريكا("ديگري"نسبت

و حفظ نظم موجود بين المللي شددداتغيير) ايجاد جمهوري اسالمي ايران با ارسالو سبب

و عاليمي مبني بر مخالفت با نظم موجود، تعاريف  از) ويژه آمريكاهب("ديگري"نشانه ها را

وهد تغيير"خود" "ديگري" با توجه به اين تغييرات،.زداتخاذ هويتي جديد برانگيبهد
با) آمريكا( آن. جديد تعريف كردايبه گونه) ايران("خود"به تدريج روابطش را پي  در

دگهايي صورت واكنش و تهديد بين و احساس عدم امنيت به دشمني كه و كشور رفت

به.انجاميد از مبني بر حمايت عليه ايران، طرح ادعاهايياين وضعيتواكنش آمريكا نسبت

، اختالل در روند صلح خاورميانه، و تالش براي دستيابي به سالح تروريسم هاي كشتار جمعي

 حوزهو از جمله بين المللهمنزوي ساختن ايران در عرص بود كه به منظور نقض حقوق بشر

هااين راستا آمريكادر. صورت گرفتخزر در اينو تهديدهاي بسيار براي ايران چالش

 جمهوري اسالمي ايران در شرايطي قرار گرفت 1370 در حالي كه در دهه. منطقه بوجود آورد

ي كه به شرايط. شده بودند دگرگونيالمللي دچاركه هم هنجارهاي داخلي وهم هنجارهاي بين

تا اين امكان را يرانا بهبه منافع خود توجه كند با اتخاذ سياستي عمل گرايانهمي داد فرصتو

كه تجزيه اتحاد شورويها .؛ بينديشددر اختيارش قرار داده بودي اقتصادي كم نظير

با آمريكا هاهمزمان  البته. اقتصادي، تهديدهاي امنيتي بسيار را متوجه ايران كرديچالش

هانيز روسيه اچالش به دليل همسويي با ايران در برخي موارد نمي يي براي يران ايجاد كرد؛ اما

ازگدشمني آمريكا. قرار دادآمريكا توان آن را در رديف  از ذشته كه ايران را تحقق اهداف آن

از، سبب تغيير كردمواقتصادي محر به رويكرد سياست خارجي آن عمل گرايي اقتصادي

ب. امنيت گرايي شد به همسويي سياسيااتخاذ اين موضع و- توجه مسكو به دليل امنيتي تهران

هاي منطقه اي روسيه محوري در سياستصورتبه احساس خطر مشترك از ناحيه آمريكا 

كه. ايران ظاهر شد  عدم تمايل مسكو به گسترش نفوذ تهرانازآگاهي ايران باوجود سياستي

به اجرا به روسيه–ايران از منظر سياسي. آمددر در حوزه خزر به پيامدهايد نگرمي امنيتي و

هاي صادره عليه ايران اگر آراي مثبت روسيه به قطعنامه. ندارديتوجه آن در حوزة اقتصادي

ا به،اي ايران يادآور شويم هستههط با برنامابرتدر شوراي امنيت را در ازيك تنها  مورد

به روسيه بي كر در اين زمينه اعتباري اتكا بدشمنياما در شرايط. ايمده اشاره ا با آمريكا، ايران

به اعتمادي به مسكو چارهبيوجود نظامي� جهت تأمين نيازهاي اقتصاديآناي جز نزديكي

.خود ندارد
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به موارد باال، به نظر مي به با توجه رسد جمهوري اسالمي ايران براي دستيابي مطلوب

و منافع خود در حوزة خزر در، نياز اهداف  اش در اين منطقه سياست خارجيبه تجديد نظر

درهاچالشدارد تا بتواند بر كه بايي اين اقدام مستلزم. مواجه است، فايق آيدنآاين حوزه

به لحاظ سياسي، امنيتي، موجود هايواقعيت شناخت جانبه با هدف اي همه مطالعه در منطقه

كه بي و فرهنگي است و حساسيت هرچه تمام تر انجام گيرد؛ زيرابادباي ترديد اقتصادي  دقت

مي هر به نوبة خود كشور رفتار سياست خارجي، محيط بيروني را به واكنش وادار و ر كند ا ما

يك اتخاذ هر تصميمي در حوزة سياست خارجي،به بيان ديگر. سازدمياز واكنش اگزيرن آغاز

. بيني خواهد بود پيشاي غيرقابل المللي تا آينده تعامل در عرصة بين

و تحول درآن احساس مي كه ضرورت تجديد نظر  سياست رويكردشود، يكي از مواردي

كه نيازمند ورود خارجي درو اتخاذ تصميم براساس منافع ملي گرايي واقع به حيطهاست

و گيري موضع. استتمامي عرصه هاي سياست خارجي تعامالتدرتهاجميهاي آرمانگرايانه

 اما توانسته است تأثيرات خود را بر سياست خارجي،شامل حوزة خزر نشدهچه اگر اي،همنطق

و بديهي است نمي.ه تحميل كندحوزايران در اين توان در بخشي از منطقه تهاجمي عمل كرد

 با درك اين موضوع لذا. انتظار داشت در بخشي ديگر، عمل گرايي از كارآيي برخوردار باشد

مي منطقه خزر تحت تأثيركه مناسبات در گيرد؛ اتخاذ سياستي عملكرد آمريكا شكل

نه هويت دشمن، مي و و منطقي براي سياست تواند گزينه هوشمندانه مبتني بر منافع اي معقول

بخارجي ايران  به.اشدنسبت به اياالت متحده كه تجديد نظر در اين زمينه بايد توجه داشت

ومعناي كنار گذاشتن آرمان هاي منطقي بلكه به منزلة يافتن راه؛اصول ايدئولوژيك نيست ها

و شيوه. متناسب با شرايط تحقق آنها است كه كم ا اي به كار گرفتهابرتبيش در . ايمط با روسيه

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

و:، ترجمه)يتاقتصاد، دفاع، امن(سياست خارجي ايران در دوران سازندگي،)1378(احتشامي، انوشيروان.1 ابراهيم متقي

.انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي: چي، تهران زهره پوستين

و قفقاز«،)1380تابستان(الراجحي، صالح عبداهللا،.2 و گاز در كشورهاي آسياي مركزي حجت:، ترجمه»وضعيت نفت

صص26، شماره پياپي2، شماره8، سال فصلنامه خاورميانهرسولي،  ،227-193 .

و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،)1381(افشردي، محمدحسين،.3 سپاه پاسداران:، تهرانژئوپليتيك قفقاز

و ستاد دوره عالي جنگ . انقالب اسالمي، دانشكده فرماندهي

و درياي خزر در چشم«،)1380پاييز(اميراحمديان، بهرام،.4 و قفقازمطالعات آسياي مركز،»انداز ژئوپليتيك ايران ، شمارهي

ص35 ،175-139.

و امنيت ملي ايران«،)1383( اميني، آرمين،.5 ص31، شماره راهبرد،»عضويت روسيه در ناتو ،258-225.
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و: ده سال پس از فروپاشي«،)1383بهار( برزگر، كيهان،.6 چارچوبي مفهومي براي تحليل مسايل ايران، آسياي مركزي

سافرهنگ انديشه،»قفقاز صص9، شماره3ل، ،206-179.

و ايزدي.7 مطالعات.»اهداف سياست خارجي آمريكا در آسياي مركزي«،)1383(آبادي، مژگان، زمان بصيري، محمدعلي

و قفقاز صص48، شماره آسياي مركزي ،131-91.

و روسيه در خزر«،)1384تير( بالنك، استفان،.8 صص2، شمارهسايرامجتبي دميرچي،:، ترجمه»همكاري ايران ،27-25.

و ايران"،) 1373 ارديبهشت–فروردين( بيل، جيمز،.9 ها: اياالت متحده و واقعيت امير محمد حاجي:، ترجمه"پندارها

 ، صص79-80، شماره پياپي7-8، شماره8 ،سال اقتصادي–اطالعات سياسي يوسفي ،42-37.

10.، و كنوانسيون محيط زيست«،)1386-7 بهار–زمستان( پوركاظمي، محمد دو فصلنامه،»منابع زنده درياي خزر

صصمطالعات اوراسياي مركزي .1-21، سال اول، شماره اول،

، شماره5-6، شماره22، سال اقتصادي–اطالعات سياسي رژيم حقوقي درياي مازندران،«،)1386(اصل، سيدعطا، تقوي.11

صص245-246پياپي ،72-58.

و قفقاز«،)1378(جاني، محمود، دهقان طرز.12 و منابع تهديد منافع ملي ايران در آسياي مركزي اطالعات سياسي،»اولويتها

ص145- 146، شماره پياپي2و1، شماره14سال. اقتصادي– ،84-68.

و عملي چند گفتار در عرصه(سياست خارجي ايران،)1381( سجادپور، سيدمحمدكاظم،.13 انتشارات:، تهران)هاي نظري

.مطالعات راهبردي، چاپ اول

و ماوراء قفقاز«،)1383( شرشنيف، لئونيد،.14 مجموعه مقاالت دهمين:در،»روند گرايشات توسعه در آسياي مركزي

ده(المللي آسياي مركزي همايش بين و)اندازه آينده تجربيات گذشته، چشم: ساله تحوالت ، تهران، مركز چاپ

صصانتشارات وزارت امور .329-343 خارجه،

و ابزار توسعه تكيه: ذخاير انرژي درياي خزر«،)1380پاييز( شفاعي، غالمرضا،.15 و،" گاه امنيت، ، قفقاز. آسياي مركزي

صص35شماره ،55-27.

و سياست خارجي«،)1383( كرمي، جهانگير،.16 ، 1383، بهار1، شماره18، سال فصلنامه سياست خارجي،»هويت دولت

.1-38صص

و امنيت«،)1375تابستان( كواليي، الهه،.17 فعال كردن شوراي كشورهاي ساحلي درياي خزر، گامي در مسير تحكيم صلح

و قفقاز،»اي منطقه صص14، دوره دوم، شماره5، سال مطالعات آسياي مركزي ،294-283.

18.، چا"،) 1384( كواليي الهه و ، تهديدها ؛ فرصت ها هاايران وروسيه  فرصت ها،: كتاب امنيت بين الملل:در"لش

و چالش هاي فراروي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران و:، تهران2جلد)ج3(، تهديدها مؤسسه فرهنگي مطالعات

ا برار معاصر تهران  .تحقيقات بين الملل

و بهار( كواليي، الهه،.19 ، سالو فصلنامه مطالعات اوراسياي مركزيد،»ژئوپليتيك انتقال نفت از قفقاز«،)1386-7زمستان

.47-70اول، شماره اول، صص

و ژئوپليتيك اوراسيا«،)1383( لطفيان، سعيده،.20 صص9، شماره3، سال فرهنگ انديشه،»اهميت استراتژيك ،178 -149 .

و كاظمي حجت،.21 ا سازه«،)1386( متقي ابراهيم و سياست خارجي جمهوري فصلنامه،»سالمي ايرانانگاري، هويت، زبان

صص4، شماره37، دوره سياست ،238 -209.

و علوم سياسي،«گفتگوي تمدنها از منظر سازه انگاري«،)1383بهار( مشيرزاده، حميرا،.22 ، شماره مجله دانشكده حقوق

صص63 ،202 -169.

و روسيه«،)1387فروردين( ملكي، عباس،.23 در(نگاهي به روابط ايران و قفقازسخنراني ،») مركز مطالعات آسياي مركزي

و تحليل صص22، سالها رويدادها ،17-12.

و طاهري شميراني، صفت.24 و،»ژئوپليتيك درياي خزر«،)1380پاييز(اهللا، ميرحيدر، دره فصلنامه مطالعات آسياي مركزي

صص35، شماره قفقاز ،97-55.
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ا«،)1382( نادرپور، بابك،.25 و ، شماره10، سال فصلنامه مطالعات خاورميانه،»ياالت متحده در منطقه خزررقابت ايران

صص33اول، شماره پياپي ،131-111.

،17، سال فصلنامه سياست خارجي،»الملل تا سياست خارجي از روابط بين: انگاري سازه«،)1382زمستان( هاديان، ناصر،.26

صص4شماره ،950-915.

فصلنامه مطالعات آسياي پريوش مظفري،:، ترجمه»اي عملگرايانه ايران سياست منطقه«،)1382 پاييز( هانتر، شيرين،.27

و قفقاز صص43، دوره سوم، شماره12، سال مركزي ،272 -251.

:نشريات.ب
و بورسروزنامه اطالعات،.1  24263ش. 22/5/1387، اطالعات اقتصاد

 676 شماره پياپي،3 سال،280ش. 11/10/1387،كارگزاران روزنامه.2
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