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  چكيده
قفقاز بين درياي سياه و درياي خزر در جنوب فدراسيون روسيه، شمال غرب ايران و شمال  منطقه

 قفقاز جنوبي اين منطقه را به يكي يراهبرد موقعيت جغرافيايي و اهميت .شرق تركيه قرار گرفته است
با گذشت چندين سال از فروپاشي اتحاد شوروي، همچنان . از مهمترين مناطق جهان تبديل كرده است

اي براي منطقه سياسي و منافع ملي و راهبردداليل گوناگوني از گذشته   ها كه به اين منطقه براي روس
قدرتي كه بعد از ء اما از طرف ديگر آمريكا با توجه به خال .اهميت زيادي دارداند؛ خود تعريف كرده

ويژه در زمينه انرژي و توسعه  گذاري اقتصادي به وجود آمد، با سرمايه فروپاشي شوروي در منطقه به
دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه است و با فدراسيون  هاي نظامي با كشورهاي منطقه، بههمكاري

ميان آمريكا و روسيه و احتمال  يراهبرد در اين رقابت ژئو.كندروسيه قدرت سنتي منطقه رقابت مي
ها در رابطه با ساختار جديد روابط آمريكا و روسيه  بروز جنگ سرد ميان دو كشور، بسياري از بحث

هاي داخلي تحوالت انقالب گل رز در هاي مربوط به بنيان  سپتامبر بحث11ويژه پس از حادثه  به
دنبال آن است  بر اين اساس اين مقاله به. گرجستان و جنگ روسيه با گرجستان را به حاشيه برده است

 ها و عوامل رقابت آمريكا و روسيه در قفقاز جنوبي را تبيين كرده و به اين سؤال پاسخ دهد كه تا علت

  هاي آمريكا و روسيه در اين رقابت چيست؟ هدف
  ها  واژه كليد

  فدراسيون روسيه، آمريكا، جنگ سرد جديد، قفقاز جنوبي، ناتو 

                                                            
*  Email: ebrahimi_shahrooz@yahoo.com 
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  مقدمه
هاي بزرگ را طلب اي كه تمايل قدرت نشان داده است كه هر منطقهيراهبردلعات مطا

تقسيم مي هر چند كه اين مناطق به دو دسته . ي و ژئوپليتيكي استراهبردداراي اهميت ژئو. كند
هاي بزرگ را تأمين ، ژئوپليتيك و اقتصادي قدرتيراهبردشوند، اول مناطقي كه فقط منافع 

از .  ايجاد تهديد براي يك يا چند قدرت بزرگ هستندظرفيتاطقي كه داراي كنند و دوم منمي
قفقاز جنوبي هر .  بيشتري براي ايجاد بحران استظرفيتبين اين دو گزينه، گزينه دوم داراي 

اقتصادي و از يك سو براي اياالت متحده آمريكا نقش و اهميت . كنددو نقش را ايفا مي
 .Vaezi, 2009, p) است تهديد ظرفيتيگر در مورد روسيه داراي ژئوپليتيكي دارد و از سوي د

41).   
از نظر فرهنگي قفقاز مرز ميان تمدن اسالمي، مسيحي و يهودي و سه فرهنگ تركي، 
روسي و ايراني و همچنين زيستگاه بيش از پنجاه گروه قومي، زباني و سه دين اسالم، يهود و 

 قومي، هاي حل نشده  از نظر سياسي اختالف).122، ص 1388قيصري و گودرزي، (مسيحيت است
موقعيت . نداشتن ثبات سياسي و نبود دموكراسي از مهمترين مسائل قفقاز جنوبي است

اين منطقه را به صحنه رقابت سياسي و  خاورميانه  قفقاز در مسير تالقي آسيا، اروپا ويراهبرد
د منابع نفت و گاز بر عطش از نظر اقتصادي، وجو. استها تبديل كردهاقتصادي قدرت

اين منطقه همچنين مسير حمل و نقل انرژي آسياي مركزي و . استبازيگران خارجي افزوده 
  ). Nixey, 2010, p. 126(درياي خزر به اروپا است

هاي شوروي و قفقاز جنوبي بر مدار الگوي بازي ميان آمريكا و روسيه در حوزه جمهوري
شود، در  مع صفر كه برد يكي شكست ديگري دانسته ميجنگ سرد يعني بازي با حاصل ج

زيرا روسيه همچنان مثل گذشته خواهان ادامه گسترش نفوذ خود در منطقه . حال گردش است
 و در حوزه منافع امنيتي خود 1»خارج نزديك«است و رهبران روسيه قفقاز جنوبي را بخشي از 

سرعت ضرورت حفظ  پس از فروپاشي بههايها در سال روس).Dadak, 2010, p. 90(دانندمي
هاي گوناگون براي جلوگيري مورد توجه قرار دادند و از اهرم» خارج نزديك«نفوذ خود را در 

  ). Shafee, 2010, p. 24(انداز نفوذ غرب بهره گرفته

                                                            
1. Near Abroad 
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بنابراين قفقاز جنوبي از اولويت بيشتري در سياست داخلي و خارجي روسيه برخوردار 
داند كه زير سلطه  ويژه آمريكا منطقه قفقاز را مهمتر از آن مي يگر غرب، بهاز سوي د. است

بنابراين روسيه و آمريكا در منطقه بر . و كنترل دولت غيرقابل اعتمادي چون روسيه باشد
كنند و اين رقابت به  سر مسائل امنيتي، اقتصادي، سياسي و مسائل ديگري با هم رقابت مي

رسد  نمينظر   اما با توجه به وضعيت و شرايط روسيه به.انجامد اصطكاك منافع دو طرف مي
 تركيه با توجه - در اين رقابت محور آمريكا. كه اين رقابت منجر به جنگ سرد جديد شود

  . تر عمل خواهد كرد ايران موفق-  به قدرت و امكاناتي كه دارد در برابر محور روسيه
جهان اين نظريه، .  تنظيم شده است2مكيندر» )نقلب زمي(1هارتلند«براساس نظريه  اين مقاله

هاي آسيا و اروپا است كه در داخل اين از يك جزيره بزرگ جهاني، تشكيل شده از قاره
موجود است و دولتي كه بر اين سرزمين مسلط شود، بر جهان » سرزمين قلب«جزيره، يك 

ين از يك سو به  محدوده اين سرزم.)4، ص 1389صفوي و شيخياني، (حكومت خواهد كرد
هاي هيماليا و رودخانه زرد رودخانه ولگا و اقيانوس منجمدشمالي و از طرف ديگر به كوه

مرحله  او معتقد بود از آنجا كه سياست جهان در ).127، ص 1386،  و ديگرانيزداني(شودمنتهي مي
هاي از خطر» سرزمين قلب«هاي بري و بحري است، بنابراين نهايي، كشمكشي ميان قدرت

بنابراين نظريه،  ).90، ص 1384قوام، (ناپذير استهاي دريايي در امان و آسيب ناشي از تهاجم
  .قفقاز جنوبي قسمتي از سرزمين قلب است

  
   و ژئوپليتيك قفقاز جنوبي براي روسيهيراهبرداهميت ژئو

. بود) اتحاد شوروري(از قرن نوزدهم ميالدي به بعد قفقاز جنوبي بخشي از سرزمين روسيه 
-پس از فروپاشي شوروي، حضور نخبگان دوره كمونيسم در رأس قدرت سياسي و سلطه روس

 Sammut) هاي اقتصادي به روسيه تداوم يافته استها ساكن بر اقتصاد منطقه و وابستگي ساختار

& Paul, 2011, p. 1).   
ن كشور تأكيد با افزايش نفوذ اوراسياگرايان در سياست خارجي روسيه كه بر ژئوپليتيك اي

هاي پيشين ها نسبت به نقش و نفوذ بازيگران خارجي در جمهوريتدريج، حساسيت دارند؛ به

                                                            
1. Heart Land  
2. Mackinder  
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چرا كه دستگاه سياست خارجي ). Tchantouidze, 2008, pp. 2-3(اتحاد شوروي شدت يافت
 هاي نظامي در گرجستان ووسيله پايگاه داند و به روسيه منطقه را بخشي از حوزه نفوذ خود مي

 در منطقه 3باغ، و قره2، آبخازيا1جنوبيارمنستان و در قالب نيروهاي پاسدار صلح در اوستياي
  ).10، ص 1379كرمي، (حضور يافته است

كارشناسان عنوان بخشي از حوزه شوروي مورد نظر همه  هميت قفقاز جنوبي براي روسيه بها
 روسيه يراهبردوار، به قلب متوان در يك تحليل اندا قفقاز را مي. روسي و غير روسي است

 كالن اين راهبردعنوان بخشي از   روسيه در برابر قفقاز جنوبي را بايد بهراهبردكه  تشبيه كرد
 دولت روسيه اسناد ).79، ص 1389كواليي، (كشور در برابر حوزه شوروي تحليل و ارزيابي كرد

نظامي توان به آيين جمله مي منتشر كرده است كه از آن 1990مهمي را در اين زمينه در دهه 
، 2000 تا 1996هاي ، سند امنيت ملي روسيه در سال)1994( براي روسيهراهبرد، )1993(روسيه
 بنابراين ).180 ، ص1385مرادي، (، اشاره كرد)1998 ( روسيه براي قرن بيست يكمراهبرد
 باعث شده تا دانند و از جمله داليلي كهعنوان حيات خلوت خود مي ها قفقاز را بهروس
 و يراهبردعنوان حياط خلوت خود در نظر بگيرند و براي آن اهميت  ها قفقاز را بهروس

  .ژئوپليتيك قائل باشند مي توان به موارد زير اشاره كرد
عنوان  مركزي و قفقاز بهپردازان علم جغرافيا سياسي، از منطقه آسياي مكيندر از تئوري-1

  هارتلند نام برده است،
دنبال آن سردمداران حزب كمونيست در شوروي، در راستاي  كمان تزاري روسيه و به حا-2

تواند حائل و  اي كه ميعنوان منطقه از اين منطقه به عمل به وصيت نامه منسوب به پتركبير،
هاي گرم خليج فارس و درياي عمان باشد نام  حلقه وصل كننده اوليه جهت دستيابي به آب

  دهند، زيادي ميبرده و به آن اهميت 
ها عليه ايران در زمان بدون شك يكي از داليل اصلي انجام دو دوره جنگ توسط روس -3

هاي قابل توجهي از اراضي آسياي مركزي و قفقاز، كه متعلق به حكومت تزارها و فتح بخش
  است،ايران بود، همين نظر و اعتقاد عملي به اجراي آن بوده 

                                                            
1. South Ossetia  
2. Abkhazia  
3. Karabakh  
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حكومت خود و با نظر مستقيم حكومت مركزي در مسكو با ادامه ها نيز در زمان كمونيست -4
همين راه، به تثبيت عملي فتوحات تزارها در اين مناطق پرداخته و حتي ساختار جمعيتي و 

  نفع خود تغيير دادند، به هاي داخلي موجود در اين منطقه رامرزبندي
طقه، از نفت و گاز و ساير  منابع طبيعي و ثروت قابل توجه زيرزميني موجود در اين من-5

  ).20، ص1377وحيدي، (منابع باعث اهميت منطقه شده است
 خود  تمايل. بنابراين هر وقت كه حكومت مركزي در مسكو از قدرت كافي برخودار باشد

هاي قفقاز جنوبي، آذربايجان، روسيه به جمهوري. را براي تسلط بر منطقه نشان داده است
كند و هر گونه تأثيري را كه بر اثر  خود نگاه مييراهبردنوان عمق ع گرجستان و ارمنستان به

عنوان تهديدي نسبت به امنيت ملي  هاي نيروهاي بيگانه در اين منطقه ايجاد شود، بهدخالت
قفقاز كانال ارتباطي روسيه با درياهاي آزاد است و  ).39، ص 1389الماسي و عزتي، (بيند خود مي

همين دليل روسيه  به ).60 ، ص1382حاتمي، (گذرد ورميانه از قفقاز ميهمچنين راه روسيه به خا
  :كند كه عبارتند ازهايي را دنبال مي در قفقاز هدف

كنترل خيزهاي قومي، مذهبي و جلوگيري از گسترش آن به داخل روسيه فقط براي امنيت  -1
  داخلي،

  هاني از سوي جنوب،هاي جدفاع از سرزمين روسيه در مقابل حمالت احتمالي قدرت -2
  جلوگيري از اعمال نفوذ كشورهاي آسيايي، -3
  هاي ارتباطي،يابي به بنادر و راهحفظ منافع اقتصادي از راه دست -4 
  خشونت،ثباتي ناشي از سرازير شدن سيل پناهندگان درپي گسترش جلوگيري از گسترش بي -5
كن است از آنها براي تهديد هاي خارجي به مناطقي كه ممجلوگيري از دسترسي قدرت -6

  عليه روسيه استفاده شود،
  هاي مهم نظامي، حفظ پايگاه -7
المللي با پرهيز از دشمني آشكار با غرب و ايجاد نظام دوقطبي بر تبديل شدن به قدرت بين -8

  پايه برابري با آمريكا،
  .المنافعكسب اطالعات تدريجي كشورهاي منطقه در چارچوب كشورهاي مشترك -9
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  آمريكا  و ژئوپليتيك قفقاز جنوبي براي يراهبرداهميت ژئو
شدت   به1991 و ژئواكونوميك خود، پس از يراهبردواسطه اهميت ژئو قفقاز جنوبي به

اگر چه  ).9، ص 1388احمديان و غالمي، (مورد توجه غرب و در رأس آن آمريكا قرار گرفت
ها  در دوران طوالني جنگ سرد با هدف سال رقابت با شوروي، 45سياست خارجي آمريكا در 

شد، اما سناريوي جغرافياي سياسي كنوني تفاوت زيادي با هاي معين ترسيم ميو اولويت
 كند هايي را دنبال مي به همين دليل آمريكا براي رسيدن به منافع ملي خود هدف. گذشته داشت

  :كه عبارتند از
  ستخراج و صدور آن، دستيابي به نفت و گاز و در اختيار گرفتن ا-1
  اي و گسترش بازرگاني،  دستيابي به بازارهاي منطقه-2
هاي قومي و توسعه دولتي و حقوقي كشورهاي  ايجاد ثبات با از ميان برداشتن كشمكش-3

  ، )319، ص 1382فالحي، (منطقه
   رويارويي با نفوذ روسيه و ايران در منطقه و پشتيباني از گسترش نفوذ تركيه،-4
  ، )41، ص 1387اميراحمديان، (بت با چين در مقياس منطقه و جهان رقا-5
   افزايش نفوذ در قفقاز،-6
  هاي آمريكايي،هاي تجاري براي شركتبهبود فرصت -7
هاي قفقاز در قالب هاي نظامي با جمهوري حضور نظامي در منطقه و افزايش همكاري-8

  ق،هايي چون مشاركت براي صلح و گسترش ناتو به شرطرح
نورتن (ويژه در كنترل منابع انرژي ها بر سر كسب امتيازهاي بيشتر به رقابت با ساير قدرت-9

  ).89، ص 1388 و اميراحمديان، 17، ص 1379 تيلر،
  هاي انتقال انرژي درياي خزر، تقويت امنيت انرژي از راه متنوع سازي منابع و راه) 10
هاي قفقاز جنوبي و كمك به آنها  مهوريحمايت از تماميت ارضي و استقالل سياسي ج) 11

  ).53، ص 1388فيروزيان، (براي آنكه زير فشار و تطميع روسيه و يا ايران قرار نگيرند
، اطمينان به  و ايران اياالت متحده شامل مهار روسيههاي رسد كه هدفنظر مي بنابراين به

به منابع جايگزين و پاداش هاي دستيابي در دست گرفتن كنترل منابع انرژي درياي خزر، راه
اي شامل تركيه، گرجستان و آذربايجان، فراهم كردن فضا جهت حضور دادن به متحدان منطقه
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هاي ديگر با تأكيد بر ثبات منطقه و حل  تر در منطقه، شامل امكان ايجاد پايگاهنظامي پررنگ
ق همگرايي دوباره آنها در باغ از راه تشويمسائلي مانند موضوع آبخازيا و اوستياي جنوبي و قره

تر اياالت شكل كلي به. كشورها همراه با نوعي خودمختاري تضمين شده باشد-قالب شهر
هاي با خالء قدرت است كه متحده در جستجوي يافتن راهي براي افزايش تأثير خود در منطقه

ذ ايران  بزرگتري را شامل جلوگيري از عرض اندام روسيه، جلوگيري از گسترش نفوهاي هدف
  ). Nicu Sava, 2010,  p. 16(كندگرايي را دنبال مي و چين و كاهش نفوذ اسالم

هايي كه در منطقه براي خود تعريف كردند، چندين  ها براي رسيدن به هدفآمريكايي
هاي آمريكا جلوگيري از متحد شدن   چرا كه يكي از مهمترين هدف.كنند  را دنبال ميراهبرد

تصور بر اين است كه اگر چنين .  قدرتمند ديگري غير از آمريكا استمنطقه زير نظر كشور
قدرت واحدي منابع اين منطقه را در اختيار بگيرد، توازن جهاني به زيان آمريكا تغيير خواهد 

  :در چنين شرايطي براي آمريكا سه راهبرد وجود دارد. كرد
هاي ند به تجزيه و تضعيف قدرتتوااين راهبرد آمريكا مي: ثبات سازي رقبا بيراهبرد -الف

هاي زيادي است و احتمال تحقق اين راهبرد مستلزم صرف هزينه. اي استوار باشدمنطقه
  دهد،برخورد نظامي را افزايش مي

اين عملكرد نياز به منابع الزم و همكاري و هماهنگي كشورهاي ديگر :  مهار رقباراهبرد -ب
  ك تحقق مي يابد،دارد و درنهايت در برابر كشورهاي كوچ

اي با حفظ توازن قوا در  با استفاده از كشورهاي منطقهراهبرددر اين :  توازن قواراهبرد -ج
شود، در اين راهبرد زماني منطقه از روي كار آمدن قدرت برتر در منطقه جلوگيري مي

ور صورت مستقيم دخالت خواهد كرد كه توازن قوا بر هم خورده و منافع اين كش آمريكا به
  ).167 -168، صص 1387لطفيان،(جدي مورد تهديد واقع شودشكل  به

پردازان در اين خصوص دو در ميان نظريه.  امكان توازن قوا بيشتر استراهبرداز ميان سه 
آمريكا در گرو تداوم مداخله ي راهبردنظريه وجود دارد، گروهي بر اين باورند كه منافع ملي و 

هاي بزرگ  اين منطقه است، چون منطقه قفقاز جنوبي صحنه رقابتآن براي تعيين توازن قوا در
اي بايد اند كه بازيگران منطقهگروهي ديگر بر اين عقيده. در قرن بيست يكم خواهد شد

 زيرا آمريكا در ).39 ص ،1387 دهشيري،(مسئوليت ايجاد توازن قوا را در منطقه بر عهده گيرند
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نيت انرژي، دسترسي به آسياي مركزي، جنگ بر عليه تواند به اممنطقه قفقاز جنوبي مي
  .(Nichol, 2010, pp. 9-10)تروريسم و حضور در مرزهاي ايران و روسيه دست يابد

 

  رقابت يا همكاري؟: آمريكا و روسيه در قفقاز جنوبي
رقابت و تعارض وجه . خود ديده است روابط بين آمريكا و روسيه تحوالت زيادي را به

 روسيه و هاي در مورد تاريخ دقيق شروع تعارض. ط اين دو كشور بوده استحاكم بر رواب
بعضي به شروع اختالف اين دو . گران اختالف نظر وجود داردآمريكا، ميان مورخان و تحليل

-كشور از زمان پايان جنگ جهاني اول معتقدند و برخي به تاريخ خيلي پيشتر استناد مي

هاي اخير همواره با فراز و  روابط دو كشور در سال).157، ص 1387نقدي نژاد و سوري،(كنند
. توان اين روابط را به دو دوره تقسيم كرد با اين حال مي. استهاي گوناگون روبرو بوده نشيب

 ادامه يافت و دوره 2001 سپتامبر 11دوره نخست، از فروپاشي اتحاد شوروي آغاز شد و تا 
  .دوقلوي تجارت جهاني آغاز و تاكنون ادامه داردهاي دوم، با حمالت تروريستي به برج

واسطه فروپاشي اتحاد شوروي از ميان رفته بود و  در دوره نخست رقابت ايدئولوژيكي به
هاي نظامي آمريكا كه بر پايه ضديت و مهار كمونيسم طراحي شده هاي امنيتي و آيينسياست

قطبي جديد همچنان سعي   به ساختار تكاما آمريكا با توجه.  راهبردي شدهاي بود، دچار ابهام
 و 1در دوره دوم، قدرت گرفتن والديمير پوتين. در نمايش برتري خود نسبت به روسيه دارد

جديد  سپتامبر دو عنصر مهمي بود كه روابط آمريكا و فدراسيون روسيه را وارد مرحله 11حادثه 
 . كرد

گيري از يك سو جهت. رده بودپوتين شرايط نامساعد روسيه را تا حد زيادي مطلوب ك
نمايي در م نشان داد و از سوي ديگر به قدرتاي را در زمينه مبارزه با تروريسهمكاري جويانه

كلي هيچ يك از اين بازيگران توان صورت  اما به). 64 ص ،1387اميدي، (خود روسيه پرداخت
يابي به منافع همچنان بر ناديده انگاشتن طرف ديگري را ندارند، از اين رو رقابت براي دست

آمريكا و روسيه در قفقاز جنوبي بر سر مسائل مختلف با هم رقابت . جاي خود باقي مانده است
 . كنندمي

                                                            
1. Vladimir Putin  
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هاي رقيب در اوراسيا  آمريكا خود را موظف به مقابله با ظهور قدرتيراهبردژئودر صحنه 
ازد و از موج گسترش ناتو به شرق و پرداز اين جهت آمريكا به افزايش نفوذ در قفقاز مي. بيند مي

تدريج و  روسيه نيز به. كندهاي همكاري براي صلح در چارچوب آن پيمان حمايت ميبستن پيمان
ها در اين و اين يعني كه روس. با تحكيم موقعيت خود سعي در ايجاد نفوذ در منطقه اوراسيا دارد

چشمگير قيمت نفت و گاز با توجه به منابع روسيه از افزايش . انديشندمنطقه به دوران شوروي مي
ويژه اروپا و  المللي و بهسرشار انرژي موجود در آن كشور، براي در اختيار گرفتن بازارهاي بين

  ).1 -3، صص 1387 عامري و هاديان،ثقفي(گيرد بهره مييراهبردعنوان اهرم  استفاده از آن به
  
  يتي در قفقاز جنوبيرقابت روسيه و آمريكا بر سر مسائل امن -الف

هاي جهاني بزرگ در اين  مهم مربوط به قفقاز مسئله رقابت قدرتهاي يكي از موضوع
شود،  قفقاز نيز تعبير مي1»بازي بزرگ«منطقه و باز شدن فضاي جديدي از رقابت جهاني كه به 

هاي بزرگي همچون آمريكا و  قفقاز از هر جهت براي قدرت).126، ص 1389كواليي، (است
هاي مختلف بر  روسيه جذاب است، در اين رقابت هر يك در جهت تأمين منافع خود به شكل

هاي اين منطقه و نيز تحوالت كند تا جمهورياي تأثير گذاشته و تالش ميمعادالت منطقه
  ). 10، ص 1378خاني و نصوفيان، حسن(جاري در آن را همسو با منافع خود سوق دهد

، 2ينل ديواز ديدگاه مايكل. ا بايد در حوزه نفوذ روسيه باقي بمانندهاز ديدگاه مسكو جمهوري
هاي تازه استقالل يافته، درست مانند كشورهاي كارائيب هستند كه زير سلطه آمريكا جمهوري
 سياسي و -به همين دليل خال امنيتي ناشي از فروپاشي شوروي، توسعه اقتصادي . قرار دارند

قه را تحت تأثيرخود قرار داده و توجه تمام كشورهاي منطقه و روابط واحدهاي موجود در منط
است، به اين ترتيب هاي دور و نزديك براي ايجاد ترتيبات امنيتي معطوف شده قدرت

سناريوهايي از سوي هر كدام از بازيگران مهم ارائه شده است كه معطوف به دستيابي به منافع 
توان از ميان همه سناريوها دريافت كرد واژه كه ميتنها نكته مشتركي . گروهي از كشورها است

  .ثبات و امنيت است

                                                            
1. Great Game  
2. Michael Devlin 
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اي هر يك از ديدگاه خود ترتيبات امنيتي را تعريف و عوامل كشورهاي منطقه و فرامنطقه
هاي خود نسبت راهبردها در آمريكايي. كنند تأثيرگذار و تأثيرپذير را بنابراين تعريف مشخص مي

المللي اين كشور نقش كنند، ضمن آگاهي بر توانايي تأثيرگذاري بين ميبه روسيه همواره تالش 
هاي سنتي روسيه به مسئله  به همين دليل آمريكا آگاه از تعريف. اي آن را نيز تعريف كنندمنطقه

در همين حال . داند كه روسيه همواره نگران امنيت محيط پيراموني خود استامنيت است و مي
زيرا چنانچه روسيه بازيگر . سلط روسيه بر كشورهاي همسايه خود شودمراقب است تا مانع ت

  .هاي جنگ سرد از نو احيا شودمسلط منطقه شود اين ترس وجود دارد كه تنش
بيشتر در قالب . شوداي آن ارائه ميهايي كه از سوي آمريكا و متحدان منطقهبنابراين طرح

اي يعني ر بر كنار گذاشتن دو قدرت منطقهسازمان امنيت و همكاري اروپا بوده است و ناظ
در اين راستا واشنگتن دو نكته را در نظر دارد؛ نخست به روسيه اجازه . روسيه و ايران است
هاي امنيتي خود را برطرف كند، دوم در نظر الملل شود و نگرانيهاي بينندهد كه وارد سيستم

فر، سلطاني(ا همچنان به حال خود باقي است قوداشته باشد كه با وجود پايان جنگ سرد، موازنه
  ).102-103، صص 1384

توان حول سه محور هاي امنيتي روسيه در منطقه قفقاز جنوبي را مي از طرف ديگر هدف
اساسي يعني تالش براي تداوم حضور سياسي، امنيتي و نظامي خود در منطقه، جلوگيري از 

 امنيتي آمريكا و ناتو در منطقه و -ضور سياسيويژه ح  امنيتي به-توسعه نفوذ ساختار نظامي
ها روس بنابراين طرح ).180 ص ،1385مرادي، (تضمين امنيت مرزهاي جنوبي روسيه ارزيابي كرد

. نشات گرفته از اين ذهنيت تاريخي است كه قفقاز پاشنه آشيل و بخشي از قلمرو روسيه است
، 1389گر كالجي، دادانديش و كوزه(است كرده 3+1در اين ارتباط، مسكو اقدام به پيشنهاد سيستم 

  ).94ص 
  
  رقابت در انرژي و شكل انتقال آن به بازارهاي مصرف -ب

آيد و كشوري حساب مي عنوان يك متغير تأثيرگذار در قدرت به در دنياي كنوني، انرژي به
 دادن به كه توانايي در اختيار گرفتن و تسلط بر آن را داشته باشد؛ توان بيشتري در شكل
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 اني دوره نفت ارزان و فراوان رو به پا1 كالركليبه گفته ما. المللي خواهد داشتتحوالت بين
از اين . )Hallinan, 2009, p. 1( در راه استياست و احتماال دوره رقابت كشنده بر سر انرژ

 يافته گيري رو با توجه به جايگاه انرژي درياي خزر، موقعيت ژئوپليتيكي منطقه افزايش چشم
در قفقاز » بازي بزرگ«و اصطالح . ها را براي كسب آن افزايش داده استاست و رقابت

ها در آينده كه براي امنيت ملي دولت. جنوبي، نشان دهنده اهميت منابع انرژي در منطقه است
  ).Sander, 2006, p. 4(حياتي است

ه آمريكا منابع اقتصادي و  در اين راستا منابع نفت و گاز درياچه خزر، موجب شده است ك
انرژي سهم عظيمي در تدوين زيرا  .راهبردي مهمي در منطقه خزر براي خود در نظر بگيرد

گيرد و  سياست خارجي آمريكا دارد و هر كشور داراي انرژي در داخل آن قرار ميراهبرد
اي را ويژهرود و جايگاه شمار مي اي در روابط خارجي آن كشور بهمحور مهم و تعيين كننده

بايد يك سياست ملي «:  از نظر طراحان سياست خارجي در آمريكا.دهدخود اختصاص مي به
صورتي غيرمنقطع و قابل اتكا و دسترس براي عموم و بخش  هانرژي كه امكان عرضه انرژي ب

بيني نيازها، منابع و ذخاير   و اين براساس پيشكار گرفت به ،كنداقتصادي را فراهم مي
نمايد، اين است كه با  بنابراين آنچه براي آمريكا مهمتر مي).142، ص 1386ياضي، ف(»است
يابي به نفت و گاز خزر، از وابستگي كشورهاي غربي به نفت و گاز خليج فارس و ديگر دست

 به سمت خزر داشته كه در يراهبردبنابراين آمريكا يك چرخش . مناطق دنيا كاسته شود
قه خاورميانه و قطع احتمالي جريان نفت، به كشورهاي خزر رو صورت بروز بحران در منط

  ). 82، ص 1388اميراحمديان، (آورد
.  سپتامبر دارد11هاي بزرگ بر سر انرژي درياي خزر ريشه در حوادث البته چالش قدرت

. هاي بزرگ را در بر گرفت سپتامبر بحران انرژي بسياري از قدرت11حوادث تروريستي در پي
بدين ترتيب از نظر . ثه از ميزان اتكاي كشورهاي بزرگ به انرژي خاورميانه كاستاين حاد

بر اين اساس آمريكا . كندها بزرگ ايفا ميژئوپليتيك، انرژي نقش خاصي را براي رقابت قدرت
 كرد  رقابتي در بخش انرژي با حمايت از مسير افقي خطوط لوله نفت و گازراهبرداقدام به يك 

هاي چون در دوره شوروي و سال). 317، ص 1382فالحي،(وسي رقابت كندتا با خطوط ر

                                                            
1. Michael Kare  
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 روسيه انحصار بازار انرژي را بدست داشت و 1بعد از فروپاشي اين كشور شركت گازپروم
بنابراين بعدها آمريكا با حضور . كردروسيه از اين راه اراده سياسي خود را به منطقه تحميل مي

برداري ار، احداث خطوط لوله نفت و گاز را مطرح و به بهرهدر قفقاز براي كاهش اين انحص
ها به كريدور انرژي شرق به غرب توجه جدي كردند؛ كه حاصل آن، رو آمريكايي از اين. رساند
- تفليس-ن و خط انتقال گاز باكو جيحا-يس تفل-ريزي احداث خط انتقال نفت باكوبرنامه

عبور اين خط لوله انتقال انرژي از خاك آذربايجان، ها  چون از ديدگاه آمريكايي. ارزروم بود
گرجستان و تركيه ضمن تحكيم روابط سياسي و اقتصادي اين كشورها، نفوذ روسيه و ايران را 

  ).Baban & Shiriyev, 2010, pp. 96-97(دهدنيز كاهش مي
منطقه دريج و با تحكيم موقعيت، سعي در ايجاد نفوذ در ت اين در حالي است كه روسيه به

روسيه از . انديشندها در اين منطقه به دوران شوروي ميدارد و اين به معناي آن است كه روس
افزايش چشمگير قيمت نفت و با توجه به منابع سرشار انرژي موجود در آن كشور، براي در 

- بهره ميدراهبرعنوان اهرم  ويژه اروپا و استفاده از آن به المللي و بهاختيار گرفتن بازارهاي بين

كوشد  بنابراين روسيه براي كنترل همه سويه قفقاز مي).11، ص 1387عامري و هاديان، ثقفي(گيرد
- خواست و ميروسيه مي. از هر ابزار ممكني از حضور آمريكا و غرب در آنجا جلوگيري كند

ژي را در خواهد انرژي قفقاز از راه روسيه به بازارهاي جهاني منتقل شود تا همواره ابزار انر
هاي غربي به انتقال انرژي شركتهمسويي گرجستان با غرب در تشويق . دست داشته باشد

تنها روسيه را از دستيابي به  منطقه از خاك گرجستان به تركيه و از آنجا به بازارهاي جهاني، نه
هاي خود در قفقاز دور كرد، بلكه سبب حضور بيشتر غرب در قفقاز و در كنار مرزهاي  هدف

شكل  هاي روسيه، آمريكا به چون در برابر تالش).50، ص 1387 اميراحمديان،(جنوبي روسيه شد
، ص 1387كواليي، (مستمر، عقب راندن اين كشور به مرزهاي فدراسيون را دنبال كرده است

50.(  
گذاري در مسير توان گفت كه آمريكا با ديدي اقتصادي و با سرمايهصورت كلي مي به

 سپتامبر ماهيت و موضوع امنيت انرژي در اين منطقه 11نطقه شد و پس از حادثه انرژي وارد م
 بنابراين ماهيت و حوزه درگيري ).15، ص 1383 اناركي،زاهدي(در دستور كار آمريكا قرار گرفت

                                                            
1. Gazprom  
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هاي دو طرف تنها بستگي به توانمندي روسيه و آمريكا در مواد خام و انتقال مواد منطقه، نه
با توجه به همه . شود  تقاضاي كشورهاي منطقه و موقعيت سياسي آنها مربوط ميدارد، بلكه به

شان را در قفقاز جنوبي تحكيم كنند؛ توانند موقعيت تنها نمي اين شرايط مسكو و واشنگتن نه
هاي مشتركشان براي برگرداندن ثبات سياسي و اقتصادي به منطقه، بلكه سهم زيادي از تالش
اين . المللي صرف خواهد شدرونشاندن آتش مبارزه عليه تروريسم بينجهت خاموش كردن و ف
هاي درگير در منطقه يعني روسيه و آمريكا و مردم قفقاز هماهنگي امر با منافع همه طرف

  ).246، ص 1382نيازي، (دارد
  

  جنگ سرد جديد
 كه دوران چهل ساله جنگ سرد الگويي از روابط را ميان آمريكا و شوروي توسعه بخشيد

هاي سياسي، نظامي، امنيتي و حتي اقتصادي و ويژگي بارز رقابت و رويارويي در همه عرصه
شود كه در آن دو طرف جنگ سرد به وضعيتي گفته مي. فرهنگي در يك بستر جغرافيايي بود

درگير همه تدابير سياسي، اقتصادي، رواني، شبه نظامي و حتي نظامي خود را به غير از جنگ 
. گيردكار مي هاي ملي و ناكام گذاردن طرف مقابل به داوم براي دستيابي به هدفمسلحانه م

الملل، تحوالت  دليل موقعيت ابرقدرتي آمريكا و شوروي و نفوذ وضعيت دوقطبي بر نظام بين به
هاي  ها و بلوك بنديگيريسرعت به جهت داخلي در ساير كشورها نيز در دوران جنگ سرد به

شود و اين اعتقاد وجود دارد كه هر تحول داخلي در هر يك از  زده ميالمللي پيوندبين
واعظي، (شودكشورهاي جهان در راستاي منافع يك ابرقدرت و ناكامي ابر قدرت ديگر دنبال مي

  ). 100-102، صص 1384
هاي فروپاشي اما پس از آن كه واشنگتن با عملياتي كردن راهبرد مهار و جنگ سرد، زمينه

عنوان  سازان آمريكايي مهار روسيه به و تصميمازانسراهبرداز سوي .  فراهم كردشوروي را
هاي جهان ها و توانمندي گرايش.  كاخ سفيد توصيه شدهاي خوار اين امپراتوري به مقامميراث

ژئواكونوميكي اولي روسيه، برخورداري از حق وتو در شوراي امنيت، در اختيار داشتن زرادخانه 
 آمريكايي براي مهار روسيه، پس راهبردسازاني ديگر، در واقع داليلي بودند كه روسيه از سو

در اين زمان موقعيت ژئواكونوميكي روسيه . كردنداز فروپاشي اتحاد شوروي به آنها استناد مي



 1390، بهار و تابستان 8، شماره چهارماي مركزي، سال مطالعات اوراسي                                                                             14

چون اين كشور . هاي جهان اولي روسيه را تشديد كند توانست گرايش موضوعي بود كه مي
 ,Stephen) گاز طبيعي جهان و بزرگترين صادر كننده گاز طبيعي استداراي بيشترين ذخاير 

2007, pp. 20-19.(  شوروي را كنار پس از فروپاشي شوروي، آمريكا بالفاصله سياست مهار
پس از آن . آورداز روسيه نوين در منطقه قفقاز جنوبي روي » خلع يد«گذاشت و به سياست 

  ).12، ص 1379البرز، ( از منطقه عقب برانندرهبران آمريكا تصميم گرفتند روسيه را
ها بعد از فروپاشي شوروي سياست مهار روسيه را در سياست خارجي بنابراين آمريكايي
مهار روسيه مستلزم جلوگيري از سلطه روسيه در قفقاز جنوبي و آسياي . خود در پيش گرفتند

ژئوپليتيكي،  اولي روسيه، موقعيت هاي جهانها و توانمندي مركزي است تا افزون بر مهار خواسته
بنابراين تحوالت و اتفاقاتي كه بعد از . ي و حتي ژئواكونوميكي روسيه تضعيف شودراهبردژئو

توان به تعدادي از اين رخ دادها و  شوروي رخ داد، بيشتر در جهت مهار روسيه بود كه مي
يكا در شرق اروپا، جنگ بين ها يعني گسترش ناتو به شرق، استقرار سپر دفاع موشكي آمراتفاق

 و ناتو كايمرآ يشروير پگ  ها كه نظاره روس.روسيه و گرجستان در اوستياي جنوبي، اشاره كرد
 نظرشان مورد يراهبرد و توازن ي خود بودند، منافع ملكي خلوت و منطقه خارج نزداتيدر ح

 ي كه برخدش و ناتو كايمرآ با يياروي روكيوارد در عمل  رو مسكو نياز ا. دنديرا در خطر د
 .Papava, 2009, pp) كنند ي مادي »ديجنگ سرد جد« با عنوان يياروي رونياز كارشناسان از ا

98-102). 
  
   گسترش ناتو به شرق-الف

دليل  الملل اعتقاد داشتند كه بهبا فروپاشي شوروي بسياري از كارشناسان مسايل روابط بين
كل گرفته در آن مقطع زماني نيز به پايان حيات خود پايان دوران جنگ سرد تمام نهادهاي ش

ناتو يكي از اين نهادهاي امنيتي بود كه تصور غالب بر آن بود كه با از بين رفتن . اندرسيده
، ص 1381تائب، (است نهايي فعاليت خود رسيده  به نقطه- پيمان ورشو-خواهر خوانده خود

هاي جديدي را براي خود تعريف كند  وقطبي، هدفاما ناتو توانست بعد از پايان عصر د). 508
روند گسترش ناتو به  .تنها از بين نرفت بلكه شروع به گسترش به شرق كرد و در نتيجه نه

  . اي انجام شدشكل غافل گيرانه
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همين دليل برنامه مشاركت براي صلح  به.  مسئله گسترش ناتو مطرح شد1993در سال 
به برنامه مشاركت براي صلح پيوستند و ) بايجان و گرجستانآذر(اعالم شد و كشورهاي قفقاز

ها از همان ابتدا به مخالف با روس. ها بودتر شدن عرصه براي روساين به معناي تنگ
اما با توجه به قدرت ناتو و عالقه كشورهاي منطقه به رابطه با . گسترش ناتو به شرق پرداختند

 روسيه در مقابل گسترش ناتو ناموفق بوده هاي قدامتوان گفت كه تا حدودي اغرب و ناتو مي
كنند كه   طرفداران گسترش ناتو به شرق داليلي را ذكر مي).110، ص 1386حيدري، (است

  :عبارتند از
اين گروه از احياي قدرت سنتي مسكو هراس دارند و مايلند : طرفداران گسترش محدود -1 

  طرف شرق حركت كند،  تحوالت پس از جنگ سرد ادامه يابد و ناتو به
-به عقيده اين گروه مناقشه تجديد شده بين روسيه و غرب اجتناب: روسيطلبان ضدتوسعه -2

  ناپذير است،
سوي يك  اين گروه عقيده دارند كه ناتو بايد از يك اتحاديه به: جانبه  همه طرفداران توسعه-3

شود، به ه شامل روسيه نيز ميسيستم امنيت جمعي تغيير يابد تا همه دشمنان گذشته ناتو ك
توان گفت كه هدف از گسترش ناتو درمجموع مي ).91، ص 1387خادمي،(عضويت آن درآيند

ويژه آمريكا به قفقاز و حضور در پهنه درياي خزر و  به خاور دور، ورود اعضاي آن به
ران و مركزي براي حايل شدن ميان شمال و جنوب، بين روسيه، ايسرانجام رسيدن به آسياي

چين و جدا كردن ارتباط زميني ايران و روسيه براي پيشبرد منزوي كردن ايران و جدا كردن 
  ).40، ص 1387احمديان،امير(روسيه از قفقاز است

  
   استقرار سپر دفاع موشكي در شرق اروپا-ب

طرح استقرار سامانه سپر دفاع موشكي آمريكا در چك و لهستان در ادامه همان سياست 
ها در روس. شديد روسيه است كه توسط آمريكا بعد از فروپاشي شوروي دنبال ميمهار جد

هايي از خود نشان دادند و حتي پيشنهاد كردند كه اين سامانه در خاك برابر آن واكنش
آمريكا از داليل استقرار اين سامانه، مهار ايران . آذربايجان مستقر شود كه آمريكا آن را رد كرد

 .كرد را مطرح مي
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تواند هدف آمريكا را كه مقابله با خطر تهديد ايران  اما اين در حالي است كه روسيه نمي
 ).60 ، ص1387اميدي، (داند  نسبت به خود مييراهبردچون آنرا تهديدي . است، درك كند

هاي روسيه و موضوع اسقرار سامانه دفاع موشكي آمريكا در چك و لهستان، به مخالفت
ها كه شاهد پيشروي آمريكا و روس. اي بخشيدز كاخ سفيد شكل تازهناخشنودي كرملين ا

 مورد يراهبردناتو در حيات خلوت و منطقه خارج نزديك خود بودند؛ منافع ملي و توازن 
از اين رو مسكو در عمل وارد يك رويارويي با آمريكا و ناتو شد . نظرشان را در خطر ديدند

 ,McNamara)كنند عنوان جنگ سرد جديدي ياد مي  بهكه برخي از كارشناسان از اين جريان

2008, p. 2).  
 در -در اين ارتباط روسيه با نظامي كردن امنيت انرژي و قطع صادرات گاز به اوكراين

 به ادامه مهار آمريكا و اروپا در مهار جديد مسكو پاسخ 2006 درآغاز سال -حقيقت به اروپا
سيه مصادف بود با افزايش بهاي جهاني انرژي كه تسليحاتي كردن انرژي از سوي رو. داد
نوعي نمايش قدرت روسيه را با موفقيت همراه كرد و نقطه ضعف و پاشنه آشيل اروپا را به  به

اين اقدام روسيه درواقع حامل پيام ديگري هم براي آمريكا و اروپا بود و نشان . رخ آنها كشيد
 & Sadri)  آغاز شده بهره ببرديراهبرددر بازي هاي خود تواند از ظرفيتداد كه مسكو ميمي

Burns, 2010, p. 131).روسيه در رويارويي جديد با آمريكا و ناتو هاي  به صورت كلي اقدام 
  :گيردموارد زير را در بر مي

  گر با آمريكا و اروپا، گسترش فروش تسليحات روسيه به كشورهاي چالش-1
  درتمند ساختن ارتش روسيه، ميلياردي براي ق200 اجراي پروژه -2
   روسيه در مناطق دوردست،يراهبردهاي  از سرگيري پرواز بمب افكن-3
   تالش براي تثبيت حاكميت روسيه بر مناطقي از قطب شمال،-4
   كاهش نيروهاي متعارف در اروپا،پيمانتعليق عضويت روسيه از  -5
  هاي انگليسي از روسيه، اخراج ديپلمات-6
  پيماي جديد،هاي قاره آزمايش موشك-7
  هاي شانگهاي و تأكيد بر جنبه دفاعي آن، بخشيدن به سازمان همكاري هويت-8
  ).142، ص 1388رهنورد، (هاي خود با ناتو تا اطالع ثانوي به تعليق در آوردن همكاري-9
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  جنگ بين روسيه و گرجستان در اوستياي جنوبي -ج
كوچك گرجستان كشوري . ه با گرجستان انجاميدرقابت روسيه و آمريكا به رويارويي روسي

گرمي به آمريكا اين جرأت را يافت كه پذيراي درگيري نظامي با بازيگر و ناتوان كه با پشت
با اين وجود رقابت آمريكا و روسيه تبديل به جنگ سرد . اي شودقدرتمند و تأثيرگذار منطقه

هاي پس از جنگ سرد با وجود فراز و لزيرا روابط آمريكا و روسيه در سا. جديد نخواهد شد
تعامل هاي فراوان در روابط با يكديگر روندي را طي كرده كه بيش از روياوريي و رقابت، نشيب

اين رويكرد جنگ سردي به روابط آمريكا و روسيه، برخي . گذاردو همكاري را به نمايش مي
فرايند عامل فعاالنه در هاي منطقه، ضرورت تاز روندهاي جهاني ضرورت گسترش همكاري
توجهي قرار  كمهاي ليبرال دموكراسي را مورد اقتصاد جهاني و همچنين سلطه و گسترش ارزش

توان گفت كه بهبود اوضاع داخلي و روند افزايش بهاي انرژي باعث  درنهايت مي. دهدمي
. قاز شدهاي ضدروس در قف تر با تحريكاعتماد به نفس رهبران روسيه براي رويارويي سخت

ها در حوزه تنها نشانه حضور دوباره روس جنوبي نهدخالت نظامي گسترده روسيه در اوستايي
ژئوپليتيك قفقاز است، بلكه راهكاري بازدارنده و هشداري جدي به كشورهاي منطقه براي 

  ).83، ص 1387گركالجي،كوزه(شان استهاي ضدروسيبازنگري در گرايش
  
  نتيجه

دنبال   كه در دوران جنگ سرد بخشي از قلمرو اتحاد شوروي بود، بهمنطقه قفقاز جنوبي
گيري سه كشور آذربايجان، گرجستان و ارمنستان  و شكل1999فروپاشي اين كشور، در سال 

اندازي از از اهميت خاص در ژئوپليتيكي جهان پس از جنگ سرد برخوردار شد و چشم
منطقه . اي شكل گرفتاي و فرامنطقهگران منطقهمنازعه تا همكاري بين سه كشور قفقاز با بازي

 ينظام ،يخي تار،ياسي مسائل سك،يتي و ژئوپلياسي سياي خاص جغرافطي شراليدل   به جنوبيقفقاز
  .است حال مهم جهان ني و در عزيخ  از نقاط بحران،يشناخت و جامعه 

هاي بزرگ در اين  مهم مربوط به قفقاز، مسئله رقابت قدرتهاي بنابراين يكي از موضوع 
- قدرتقفقاز جنوبي از هر جهت براي. منطقه و باز شدن فضاي جديدي از رقابت جهاني است

جماهير اتحاد  هي كه پس از تجزكاي آمر.هاي بزرگي همچون آمريكا و روسيه بسيار جذاب است
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 به ژهي نگاه وكي همواره با و داند،يالملل مني خود را تنها قدرت هژمون در نظام بيشورو
 اطي وارد حسمي با بهانه مبارزه با ترورامبرپتس 11حادثه بعد از   است،ستهي نگر جنوبيقفقاز

 راه خود از ي پاي منطقه تمام تالش خود را جهت محكم كردن جاني شد و در اهيخلوت روس
 ي به كشورهاي اقتصاديها و كمكي نظاميهاگاهي پاجادي، اي نظامي و اتحادهاهامانيبستن پ

 دست به ،هي روسدوباره از ترس سلطه زي نافتهي تازه استقالل يكشورها. دهد انجام مينطقه م
 اداره كشور ندارند و ي الزم را براياسي كشورها تجربه سنيا . شدندگري ديهادامن قدرت

  .شوند ي وابسته مكايمرآ به رديگي موضوع سر چشمه مني كه از اييهايكاستدليل  به
دليل ضعف و مشكالت  روسيه به. يكا حضور مستقيم در اين منطقه استراهبرد اصلي آمر

فراوان داخلي نتوانسته است جانشين مناسبي براي اتحاد شوروي، جهت ايفاي نقش در منطقه 
هاي نفوذ و حضور سنتي شوروي نبوده روسيه همچنين قادر به حفظ حوزه. قفقاز جنوبي باشد

ز اين وضعيت حساس سعي در پر كردن خال امنيتي كرده بنابراين آمريكا با استفاده ا. است
 از دريچه تسلط بر ذخاير انرژي، يراهبردمنافع اين كشور را افزون بر حفظ الگوهاي . است

بر اين اساس . توان ارزيابي كردتأمين امنيت خطوط لوله نفت، مقابله با نفوذ روسيه و ايران مي
حاصره غرب را در چارچوب روندهايي چون كشيده تدريج حلقه م بعد از فروپاشي، روسيه به

هاي شدن دامنه ناتو به شرق، راه افتادن انقالب رنگي در پيرامونش و به قدرت رسيدن دولت
برد كه هدف نهايي غرب فرسودن تر يافت و سرانجام پيگرا در گرجستان و اوكراين تنگغرب

رت نمايي روسيه در اوستيايي پس قد. روسيه و چه بسا پاره پاره كردن اين كشور است
اين رقابتي . جنوبي، پاسخي به توسعه طلبي غرب به رهبري آمريكا در حوزه سنتي مسكو است

  . شود منافع اين دو در قفقاز ميبرخوردكه بين آمريكا و روسيه وجود دارد موجب 
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