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چکیده
از سال  1991به بعد ،منطقه ژئوپولیتی ی خگر -دریای خگر به هموراه پون
کشوووور کرانوووهای آن -بوووه دلیووول دارا بوووودن امتیوووازات ژئوپوووولیتی ی و
ژئواستراتژی ی خود مورد توجه قدرتهوای منطقوه ای و فرامنطقوهای قورار
گرفته است؛ اهمیت ژئوپولیتی ی خگر و جایراه برترش در نظام ژئوپولیتیک
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کنونی ،خگر را به صحنه ای از رقابت میان قدرتها تبدیل کرده اسوت .ایون
پژوهش با روی ردی توصیفی -تحلیلی به دنبال دستیوافتن بوه پاسوخ ایون
سواا ت اسوت کوه قوودرتهوای درگیور در رقابووت در منطقوه خوگر از چووه
تاکتیکهایی برای رسیدن به اهداف خود اسوتفاده مویکننود؟ ،کودامیک از
این تاکتیکها به عنوان مه ترین ابگار رقابتی در خگر توس قدرتها موورد
استفاده قرارمی گیرند؟ ،به منظور دستیوافتن بوه اهوداف ایون پوژوهش ،از
روش مطالعووه کتابخانووهای و روش میوودانی پرسشوونامه) بووا نظرسوونجی از
خبرگان ایرانی و غیرایرانی استفاده شده است .نتای پژوهش نشان میدهود
که از میان تاکتیک های مختلو رقابوت نظیور دیالماسوی ،تبلیغوات ،ابوگار
اقتصادی ،ابگار نظامی ،قدرت ،اتحواد و ائوتالف ،دیالماسوی اولوین تاکتیوک
مورد استفاده قدرتها در دستیابی به اهدافشان در منطقه خگر است.

واژههای کلیدی :تاکتیکهای رقابت ،قدرت ،سلطه ،منطقه خگر
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مقدمه
تا قبل از سال  ، 1991رریای خهار حهوزه نفهوذ رو کشهور ایهران و اتحهار جمهاهیر
شوروی محسوب می شد ،اما از آنجایی ک رر آن زمان شوروی یکهی از رو قهدر
برتر جهان روقطبی محسوب میشد و ایران نیا ب رلیهل نداشهت قهدر

نظهامی رر

ای رریا توان مقابل رر برابر شوروی را نداشت( ،ب غیر از اختیاراتی ک شوروی رر
عمال توانایی تصمیمگیری رر امهور منطقه خهار را راشهت .بها از بهی رفهت نظهام
روقطبی و تغییر رر ساختار جغرافیای سیاسی منطق  ،روابط ژئوپولیتیکی منطقه نیها
رچار تغییر شد.
رر ساختار جدید روابط ژئوپولیتیکی ،عملکررهای سیاسی رو قهدر
ایران و روسی ب منظور حفهظ و گسهتر

سهاحلی

جایگهاه برترشهان رر منطقه و عملکهرر

کشورهای آذربایجان ،ترکمنستان و قااقسهتان رر راسهتای پیشهرفت رر عرصه ههای
اقتصاری و گستر

توان سیاسی و نظامی ،ب منظور کاهش وابستگیها ب روسهی و

ایران ،فضایی از رقابت را رر خار به وجهور آورره اسهت .رر همهی راسهتا شهاهد
شکل گیری و توسد روابط کشورهای ساحلی با قدر های منطق ای و فرامنطقه ای
هستیم .قدر های منطق ای نظیر ترکی  ،چی و هند و قدر های فرامنطق ای نظیهر
امریکا ،ناتو ،اسرائیل و اتحاری اروپا است .روابطی که ههر روز شهکل جدیهدی از
رقابت را برای رستیابی ب برتری رر منطقه رغهم مهیزنهد .ایه امهر از یهکسهو
قدر های منطق ای و فرامنطق ای را برآن میرارر تا ب منظور رستیابی به اههداج
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برخی از قراررارها نظیر قراررار  1919ب ایران واگذار کرر) ،ایه شهوروی بهور که

و منافع خور رر خار ب رنبال شیوههای نوی هامونی بر منطقه باشهند و از سهویی
ریگر قدر های ساحلی را وا می رارر تا ب رنبال حفظ جایگاه برتر خور رر منطقه ،
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با کشورهای ساحلی و قدر های منطق ای و فرامنطق ای ب رقابت بپررازند.
ب منظور رستیابی ب اهداج پاوهش ،از منابع کتابخان ای و اطالعا

میهدانی

(پرسشنام ) استفاره شده است .بدی ترتیب که ابتهدا پرسشهنام طراحهی و توسهط
تدداری از نخبگان ای رشت مورر سنجش قرارگرفت و پایایی آن نیا توسهط آزمهون
کرون باخ با سط باالی  0/7مورر تایید قرارگرفت .سپس تدهدار  150خبهره علمهی
رانشگاهی ایرانی و خارجی رر رشت های جغرافیای سیاسی ،علوم سیاسهی و روابهط
بی الملل و مدیریت استراتایک و خبرگان حوزه مطالدا

خار انتخاب و پرسشهنام

از طریق ایمیل برایشان ارسال شد ک از ای میان تدهدار  100پرسشهنام گهررآوری
شد و پس از کمی سازی شهدن ،بها اسهتفاره از نهرم افهاار آمهاری اس.پهی.اس.اس،1
خروجی ها مورر بررسی قرارگرفت و رر نهایت کار تجای و تحلیل رارهها و آزمهون
فرضیا

انجام گرفت.
جدول  .1آلفای کرون باخ

تاکتییهای رقابت

آلفای کرون باخ
0.704

تعداد گویهها
6

میاان آلفای کرون باخ بیشتر از  0/7بوره اسهت و رر واقهع اتفهاق نظهر خبرگهان رر
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مورر تدیید تدثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابست  ،با مقهاریر آلفهای کهرون بهاخ
ثابت شده است.
رو

تجای و تحلیل رارهها از طریق رو آزمون زیر انجام شده است

الا) آزمون تشخیص میاان تدثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابست ب
وسیل آزمون تک نمون ای 2،ب ای صور

ک اگر میانگی هرمتغیر مسهتقل از حهد

مدینی بیشتر بور ،آن متغیر رر پدیده موررنظر مؤثر تلقی مهیشهور .رر واقهع بها ایه
آزمون مشخص می شور ک آیا مقاریر ب رست آمده بیشتر یا کمتر از میاان استاندارر
بوره است .از آنجایی ک شیوه پرسشنام براساس طیا لیکر

بوره است ،بنهابرای

حد مدی (استاندارر) عدر  3خواهد بور.

1. SPSS
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2. One-Sample T Test

ب) آزمون مقایس میانگی چند جامد آماری 1،بهرای مقایسه میهانگی رو یها
چند جامد و برای نشان رارن وجور تفاو های مدنارار ب صهور

رو به رو ،بهی

گروههای مختلا از ای آزمون استفاره میشور .از آزمون توکی 2برای رتب بندی بی
متغیرهای مستقل استفاره میکنیم.
 .1چهارچوب مفهومی و پژوهشی
مناقش یا مسابق میان رو نظام حکومتی یا رو کشور رر فضای جغرافیهایی خهارج از
مرزهایشان ،رر هر بخشی از جهان سیاسی برای پیشهی گهرفت از یکهدیگر بهتهری

جلوهگاه "رقابت" است (مجتهدزاره .)110 1391 ،رقابت ب مجموعه تهال هها و
فدالیتهایی اطالق میشور ک با هدج کسب برتری رر زمین خاص بهی بهازیگران
ررگیر رر رقابت انجام میگیرر (حافظنیا.)370 1385 ،
رر نظریا

جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک ،رقابهت یکهی از سهطوح مختلها

قدر ها ب چند سط روابط تداملی ،رقابتی ،تقابلی ،نفوذ و سلط تقسیم مهیشهور.
رر ای ریدگاه ،رقابت بر پای برابری نسبی قدر

بهی بهازیگران شهکل مهیگیهرر.

بازیگران براساس منافع متدارض با هم رقابهت مهیکننهد تها حریها و رقیهب را از
رستیابی ب فرصت ها بازرارند .از رید نویسندگان تمهامی روابهط ژئوپهولیتیکی به
صور

یک طیا ،رر بستری از رقابت شکل میگیرر .رر واقع رقابت بستر و زمینه

شکل رهنده ب هر نوع رابط ژئوپولیتیکی است .حتی رر مسالمتآمیاتری شهکل آن
نیا ک رابط تداملی است ،هرکدام از طرفی رر رقابت بهرای رسهتیهابی به منهافع
بیشتر هستند.

1. One-Way Anova
2. TUKEY
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روابط ژئوپولیتیکی رر نظر گرفت شده است .رر ایه نظریها

روابهط ژئوپهولیتیکی
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فضای رقابت

از زمان پیدایش رولت مدرن ،وجور عناصر رقابت میان رولهتهها همهواره یکهی از
مؤلف های اساسی رر روابط بی کشورها بوره اسهت ایه رقابهت بهر سهر عهواملی
صور

میگیرر ک رستیابی ب آن میتواند منجر ب افاایش قهدر

کاهش قدر
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یهک طهرج و

طرج ریگر شور .به طهورکلی رر بررسهی ریهدگاهههایی مربهوط به

ریش ها و علتهای ریش ای رقابهت بهی کشهورها و ملهتهها رر عرصه جههانی،
میتوان از رو ریدگاه یار کرر نخست الگوی ایدئولوژیک ک رر بهروز رقابهت بهی
قدر های جهانی رر قرن بیستم و سدههای پیش از آن بوره است .ب نظر مهیرسهد
با پایان روران جنگ سرر ،ای ریدگاه کمتر میتواند رویکرری قابهل پهذیر

بهرای

ررک سرنوشت رقابت رر جهان کنونی باشد .الگوی ریگر الگوی عقالنهی رقابهت و
ررگیری است ک ماهیت رقابت را بی قدر ها و کشورها بر پای منهافع ملمهوس و
ماری همچون رسترسی ب منابع طبیدی ،انرژی ،موقدیت ژئواستراتایک یهک منطقه
تبیی می کند .بنهابرای از ریهدگاه الگهوی عقالنهی ،رقابهت رر عصهر جدیهد رارای
محتوای کامال ملموس ،عینی و ژئوپولیتیهک اسهت .رر ایه رویکهرر واقهعگرایانه ،
تصمیم ررست رر سیاست خارجی منوط ب شناخت رقیق شرایط ژئوپولیتیکی است
(احمدیپور و لشگری .)2 1389 ،کانونهای رقابت ،مکانها و فضاهای جغرافیهایی
هستند ک ب واسط رارا بورن ویاگی هایی چون منابع انرژی و مدهدنی ،قرارراشهت

بر سر مسیرهای مواصالتی (ویاگی ژئواستراتایکی) و امکان رسترسی به بازارههای
بی المللی و ...مورر توج قدر های منطق ای و جهانی قرارگرفت و ب محل تهال
قدر ها برای رست یهابی به قهدر

بیشهتر و رر نهایهت سهلط تبهدیل شهدهانهد.

کانونهای رقابهت رر واقهع همهان منهاطق ژئوپولیتیهک هسهتند که رر نظریه ههای
ژئوپولیتیسی ها مورر توج قرارگرفت است .رقابت بهرای کسهب برتهری رر منهاطق
ژئوپولیتیک با استفاره از شیوه و اباارهایی صور

میگیرر ک بها توجه به شهرایط

ژئوپولیتیک منطق و ریپلماسی قدر ها متغیر است .رر واقع تاکتیکها فنهون عملهی
برای رست یابی ب اهداج هستند اباارهای مورر استفاره کشورها برای رستیابی ب
اهداج و منافع خور رر سط منطق ای و جههانی .اباارههایی که به واسهط میهاان
قدرتمنههدی کشههورها متفههاو

اسههت .تاکتیههکهههای رقههابتی قههدر ههها را از ریههد

ژئوپولیتیک و روابط بی الملل میتوان ب موارر زیر رست بندی کرر
ژئوپولیتیی
 -1دیپلماسی
 -2تحریمها و محاصرههای اقتصادی ،سیاسی و...
 -3جنگ و درگیری فیزیکی
 -4اتحاد و ائتالف
 -5قدرت

روابط بینالملل
دیپلماسی
 -2ابزار اقتصادی
 -3ابزار نظامی
 -4تبلیغات
----

منبع تدوی از نگارندگان

رقابت قدر ها برروی منابع کشورهای کوچک از طریق مذاکره و قدر
حمایت و نیا از طریق اقداما

اجبهاری و زور صهور

مهیگیهرر (

سیاسهی و

& Zimmitskaya

 .)Geldern, 2011: 1انتخاب اباارها وتکنیکهای رر رسترس قدر ها ،به قابلیهت رر
رسترس بورن توانایی های مناسب بستگی رارر .رولتی ک از لحها نظهامی ضهدیا
است ،طبیدتا می خواهد روابط خهارجی خهور را به کمهک اباارهها و تکنیهکههای
غیرنظامی گستر

رهد رولتهی که از لحها اقتصهاری ضهدیا اسهت ،مسهلما رر

انتخاب اباارها و تکنیک های اقتصاری محدوریت رارر و ...با ای حال انتخهاب ،بنها
ب میل رولت صور

نمی گیرر ،بلک با ارزیهابی مدقهول ایسهتارهای آن نسهبت به

طرج ریگر و وضع قدر

آن ب عمل میآید .رر محیط بی المللی تدثیرگذاریههای
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جدول  .2تاکتیکهای رقابت از دید ژئوپولیتیک و روابط بینالملل
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گریاناپذیری پدیدار میشوند و رقابتها و فرصتطلبیها رر هر زمینه بها گذشهت
زمان تغییر مییابد .رسهوم بهی المللهی و قواعهد بهازی حهاکم بهر کهنش و واکهنش
بی المللی بیتحرک نیست (فرانکل .)166-165 1382 ،س تاکتیک اباار ریپلماسهی،
اباار اقتصاری (با عنوان محاصرهها و تحریم های اقتصاری و سیاسی) و اباار نظهامی
(با عنوان جنگ و ررگیری فیایکی) ،رر بهی نظریه پهررازان ژئوپولیتیهک و روابهط
بی الملل مشترک است .از رید روابط بی الملل ،تبلیغا

روشی است ک کشورها بها

تدثیرگذاری بر اذهان ملت از آن برای رسیدن ب اهداج خور سور میجویند چیهای

ک امروزه از آن با عنوان "جنگ نرم" یار میشور .از رید ژئوپولیتیسی ها ،صرج باال
بورن قدر

ملی یک کشور میتواند عاملی رر جهت پیشبرر اهداج آن کشور و نیا

عاملی بازرارنده رر مقابل نیا

سوء سایر کشورها باشد .اتحار و یها ائهتالج روشهی

است ک ب واسط رابط تدامل و همکهاری بهی کشهورها بها یکهدیگر و بها سهایر
بازیگران بی المللی شکل میگیرر.
دیپلماسی :اباار اصلی سیاست خارجی کشورها است و تاکتیکهای مذاکره،
سالح اصلی ریپلما

رر ب کارگیری ای اباار اصهلی به شهمار مهیرور .کمیهت و
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کیفیت روابط سیاسی هر کشور زاییده مجموع ای از عوامل قهدر

نظیهر پیشهرفت

اقتصاری ،ایدئولوژی ،جمدیت ،نوع و سیستم حکومت ،جغرافیها ،تهاریخ و فرهنهگ
است (ربیری.)4 1374 ،
تبلیغات :کوششی اسهت مهنظم بهرای تدثیرگهذاری بهر اذههان ،احساسها
اقداما

گروه مدی ب خاطر مقصور همگانی خاص .تبلیغا

و

بیشتر خطاب ب مهررم

رولت های ریگر است تا ب حکومت آنها و منحصرا منافع ملی تبلیغ گر بر آن حهاکم
است و برای ساز

میان منافع ملی کشورهای رقیب کوششی صور

نمهیگیهرر (

فرانکل.)182-180 1382 ،
ابزارها اقتصاد  :رولتراری با استفاره از اباار اقتصاری عبار

است از ههر

عمل سیاسی ک از اباار اقتصاری برای حصول رفتار سازگار از سوی کنشگر مقصهد
استفاره می کند .کاربرر آن مترارج بها مفههوم رابطه قهدر

اسهت (ایهوانا و نونهام،

 .)228 1381تحریم ها رر ابدار اقتصاری با استفاره از اباارهای اختصاصی کشهور و

100

یا اهرمها و فرصتهای بی المللی (نظیر شهورای امنیهت) ،مهیتوانهد امکهان تحقهق

اهداج کشورها را فراهم کند.
تیان نظام  :قدر

نظامی یهک کشهور همچهون عوامهل تولیهد ثهرو  ،قابهل

اندازه گیری نیست رر عی حال از اهمیت خاصی برخوررار است ک ناشی از توج
رولتها ب مسئل امنیت و ثبا

است .تا زمانی که کشهورهای مختلها بها اههداج

متضار وجور رارند و تا زمانی ک نیروی نظامی وسیل ای برای رسترسهی به مقاصهد
سیاسی باشد ،توسل ب زور وجور خواههد راشهت (عاتهی )22-98 1384 ،امها رر
آخری مرحل از رقابت ،جنگ تنها سالح مطلوب خواهد بور.
اتحاد و ائتالف :استراتایِ تقویهت امکانها
ترکیب امکانا

و توانهاییهها و قهدر

از طریهق

چند واحد سیاسی و یا کشور است .پیمانی است جمدی ک تمهامی

اعضاء متدهد ب همکاری و مساعد

برای رستیهابی به اههداج یکهدیگر هسهتند

(حافظنیا.)133 1389 ،

یافتهها کتابخانه ا  :رریای خار از ریرباز ب واسط جایگاه جغرافیهای سیاسهی و
ژئواکونومیکی خور ،پیوندی بی آسیای مرکای و منطق قفقاز ایجار کرره و همهواره
نقش پراهمیتی رر سیر رویدارهای منطق ای و فرامنطق ای ایفا کرره است نقشی که
با تلفیق رو مؤلف انرژی و امنیت پررنگتر هم شده اسهت .کشهورها و قهدر ههای
ررگیر رر منطق خار ب واسط عوامل مؤثر بر رقابت رر خار ،از سویی بها یکهدیگر
رر رابط روسوی تداملی بوره و از سوی ریگر با یکدیگر بر سر منافع خور رر خار،
رارای روابط یکسوی رقابتی هسهتند .پهس از فروپاشهی اتحهار جمهاهیر شهوروی،
کشورهای آسیای مرکای ب خوبی رر جامد بی المللی شناخت شدهاند و نقش خور
رارر چشمانداز اقتصاری و سیاسی بی المللی افاایش رارهاند ).(Zabortseva, 2012: 170
بیشتری منابع نفت و گاز حوزه رریای خار متدلق ب آذربایجهان ،قااقسهتان و
ترکمنستان است .بدد از فروپاشهی اتحهار جمهاهیر شهوروی ایه کشهورهای تهازه
استقالل یافت برای صاررا

تولیدا

انرژی خور ب شبک خط لول شوروی وابسهت

شدند .روسی ب رلیل رارا بورن موقدیت مرکای رر خط لول شوروی ،ب عنوان یک
بازیگر مهم باقی مانده است و ای وابستگی کشورهای ساحلی رریای خار ب خهط
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لول شوروی ،ب اباار مهمی رر سیاست خارجی روسی تبدیل شده اسهت اصهطالح
خارج ناریک یا همان سیاست حفظ نفوذ .بر ای اسهاس روسهی موفهق به متقاعهد
ساخت قااقستان برای ساخت اولی خط لول صهاررا

نفهت پهس از فروپاشهی از

طریق خاک روسی شد .هرچند پس از چندی سال با البیهای فشرره توسط ایهال
متحده ،جمهوری آذربایجان اولی خهط لوله پهس از فروپاشهی شهوروی را جههت
صاررا

نفت خور و اجتناب از مسیر روسی  ،از طریق گرجستان ب ترکی ساخت (

 .)Heinrich & Pleines, 2015: 110ترکمنستان مهمتری منابع گازی را رر حوزه خار رر
اختیار رارر و قااقستان بیشتری منابع نفتی را نسبت ب آذربایجهان و ترکمنسهتان رر
رریای خار راراست .روسی ب عنوان یک قدر

بارگ ژئوپولیتیک ،ب مقابل مؤثر با

نفوذ رو ب رشد نیهروی نهاتو و اتحاریه اروپها به منهاطق قهو
میپررازر و با وجور ضدا نسبی رر قهدر

اسهتراتایک خهور

اقتصهاری ،ایه کشهور مجبهور اسهت

رهبری فدلی خور را با تمرکا بر انرژی ب عنوان یک منبهع رشهد اقتصهاری و اههرم
سیاست خارجی تثبیت کند (.(Baev, 2012: 179
از میان کشورهای حهوزه خهار ،روسهی و جمههوری آذربایجهان روابهط امنیتهی
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پیچیدهتری رارند ک ب نظر میرسد ای مسئل بر روی روابط انرژی آنها تدثیر گذاشهت
است .جمهوری آذربایجان عضوی از مشارکت برای صل ناتو 1است و از پیوست به
سازمان پیمان امنیت جمدی روسی  2خهورراری کهرره اسهت (
95

Smith Stegen & Kusznir,

 .)2015:برخالج روسی ک ب رنبال نفوذ بیشتر و تثبیت مواضع رر حوزههای نفهوذ

خور است (مناقش قرهباغ) ،جمهوری آذربایجان روابط انرژی با اروپها و ترکیه و نیها
همکاری با ایران را گستر

راره است

(2014

 .)Khatinoglu,سیاست خارجی روسی رر

قبال غرب عمدتاً همراه با تغییر سیاستهای غهرب رر قبهال روسهی اسهت .مناسهبا
روابط بی امریکا و روسی رر زمان پوتی حاکی از ایه بهوره که سیاسهت خهارجی
روسی رر روران ریاست جمهوری والریمیر پوتی  ،منجهر به کهاهش کمهی و کیفهی
نسبی طرحهای همکاری بی ایاال متحده و روسی بوره اسهت (.)Kasymov, 2012: 58
ایران رر میان قدر های منطق ای یک بازیگر بسیار مهم است ،اگرچ به رلیهل بهروز
1. PFP
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2. CSTO

مشکال

رر حلوفصل وضدیت حقوقی رریای خار توسهط ایرانیهان سهرزنش شهده

است .فدالیتهای ایران رر منطق خار ب حوزه خارج از اکتشاج محدور شهده اسهت.
همچنی تهدید امریکا و تحریمههای سهرمای گهذاری بهارگ خهارجی بهر مشهکال
ایرانیها افاوره است .با ای حال ،ایرانیها تال

کررهاند بها «سیاسهت خهط لوله » و

همکاری ریگر کشورهای رریای خار ،ب منظور توسد یک مسیر صاررا

جنوبی که

ایرانیها استدالل میکنند کمهاین تر از هرگاین ریگری است ،ب اهمیهت نقهش خهور
رر منطق بیافاایند ( .)Kubicek, 2013: 7رقابت بازیگران خهارجی بها تهال

کشهورهای

ساحلی برای کسب ماایای بیشتر از انتقال انرژی ای رریاچ ررهم آمیخهت .نیازههای
روزافاون جهان صندتی ب منابع انرژی سبب شد تها توجه جههانی به منهابع انهرژی
رریای خار از روند سریع برخهوررار شهور .به ایه ترتیهب آذربایجهان ،قااقسهتان و
ترکمنستان رر شهرایط پهس از فروپاشهی اتحهار شهوروی رر پهی کسهب ررآمهدهای
اقداماتی را انجام رارند (کوالیی .)3 1387-1386 ،فراتر از آنچ رر ورای ژئوپولیتیهک
نفههت و گههاز خههار  -آسههیای مرکههای روی راره ،امضههای شههمار زیههاری قههراررار
سرمای گذاری رر منطق است ک براساس آن ایهاال

متحهده توانسهت ارعهای راشهت

منافع واقدی را رر منطق پیش کشد تها بتوانهد از خهالء ژئوپولیتیهک برجهای مانهده از
شوروی یاری گرفت و حرج آخر را رر امور منطق از آن خور سازر و رر ای راستا از
عدم موفقیت ایران رر زمین توافق با  4کشور ساحلی رر تدیی رژیهم حقهوقی رریهای
خار بهره جست تا از راه گستر
سوی ترتیبا

ناتو ب سوی خار  -آسهیای مرکهای ،آرام آرام به

امنیتی ویاه خور رر منطق حرکت کند.

رخالت ایاال

متحده امریکا رر رریای خار ب اوایهل رهه  1990برمهیگهررر،

یدنی زمانی ک شرکتهای انرژی امریکا عالق مند ب بهرهبرراری از منابع نفتهی غیهر
اوپک شدند .ایاال

متحده امریکا متوج شد که مهیتوانهد بها حمایهت از خطهوط

لول ای ک ایران و روسی را رور می زنهد ،از نفهوذ ایه رو کشهور جلهوگیری کنهد.
ب گون ای ک ایاال

متحده رر چهارچوب یک طرح کلی جایگای ب منظور صهارر
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صاررا

منابع انرژی ب تال

پرراختند و ایران و روسی رر پی حفظ موقدیهت خهور

کررن نفت و گاز خار رر مسیرهای باکو  -جیهان از طریق گرجستان و ترکی  ،مسیر
ترکمنستان  -پاکستان از طریق افغانستان ،مسیر گرجستان  -روسی از طریهق چچه
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و نیا ترکمنستان و آذربایجان سرمای گذاریهای بسیاری انجام راره است .رر بحهث
مسیرهای حمل ونقل انرژی ،خطوط لول ویاه کلید اصلی مبحث ژئوپولیتیک منطقه
خار است .ایاال

متحده امریکا و چندی کشور اروپایی تال

کررهاند پهروژهههای

انتقالی ک انرژی خار را از طریق کریهدور انهرژی شهرق  -غهرب از خهاک روسهی
میگذرر را کاهش رهند مانند بی.تی.اس 1ک اولی بخش ایه مسیراسهت .هرچنهد
روسی از ای قدر

استفاره کرره است تا تقریبا صاررا

هم انرژی آسیای مرکای

را تحت کنتهرل خهور حفهظ نمایهد ( .)Guliyev, 2009: 2رر مجمهوع از ریهد روسهی
حضور امریکا رر اوراسیا و اتحهار جمهاهیر شهوروی سهابق به صهور
تال هایی تلقی میشور ک ایاال

مجموعه

متحده سدی رارر از طریهق آن حهس جهاهطلبهی

خور را از طریق محدور کررن روسی رر منهاطق اسهتراتایک تهدمی کنهد (

& Giusti

.)Penkova, 2008: 19
رر حالی ک از رید برخی از کارشناسان ایرانی و خارجی ،مسیر ایران میتوانهد
بهتری راه برای انتقال انهرژی محسهوب شهور ،رکتهر مجتههدزاره مدتقهد اسهت «از
ریدگاه اقتصاری ،لول کشی کررن نفت و گاز منطق خار  -آسیای مرکای به رنیهای
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خاور و بازارهای جدید مصرج رر هند و چی و همچنهی به رنیهای بهاختر از راه
سرزمی های ایرانی ،بدون تررید ،عملیتری راه قابل رقابت سهاخت بههای نفهت و
گاز صارراتی ای منطق است .راه ایران ب اروپا و امریکا کوتهاهتهری  ،امه تهری و
ارزانتههری گاینه را میههان راههههای صههارراتی گونههاگون بههرای صههاررکررن کههاالی
انرژی زای منطق رر اختیار رارر» (مجتهدزاره .)23 1387 ،هرچند ایران میتوانسهت
با استفاره از شبک خط لول ایران و تاسیس امکانا
مسیر صاررا
ایاال

رر بندر خلیج فارس سارهتری

نفت از رریای خار باشد ،با ای حال ایران ب رالیل سیاسهی توسهط

متحده ب حاشی رانده شد و از سوی ریگر همچنی عدم همکهاری ایهران رر

مورر وضدیت حقوقی رریای خار ،مانع اکتشاج منهابع و همچنهی برنامه ای بهرای
صاررا

رریای خار از طریق خط لول ترکمنستان و قااقستان ب غرب شهده اسهت

(.)Heinrich & Pleines, 2015: 110
1. BTC

ب نظر میرسد رر شرایط کنونی چی از مهمتری قدر های خارجی رر خهار
باشد چی میلیاررها رالر سهرمای گهذاری رر ایه منطقه انجهام راره اسهت و ایه
سرمای گذاری رر بیشتر بخش ها مورر استقبال کشورهای حاشی خهار شهده اسهت.
همچنی ای کشور رر حال حاضر اصلیتری شریک تجاری قااقستان و ترکمنستان
است .همچنی آذربایجان نیا رر برخی موارر از سرمای گذاری چهی اسهتقبال کهرره
است (.)Standish, 2014
یافت های میهدانی رر فرضهیا

تحقیهق پرسهش  1ایه اسهت که آیها تمهامی

تاکتیک های رقابتی رر فضای رقابتی خار وجور رارند؟ و رر پاسخ به ایه پرسهش
فرض  1ای است ک تمامی اباارهای رقابت رر شکل رارن ب رابط رقابتی رر خار
تدثیر راشت باشد.
رر آزمون فرض  1باید ب بررسهی تهدثیر متغیرههای مسهتقل بهر متغیهر وابسهت
میانگی متغیرهای مستقل با استاندارر یا تدیی ارز  ،1تدثیر یا عدم تهدثیر هریهک از
متغیرهای مستقل (اباارهای رقابهت) بهر متغیهر وابسهت (رابطه یها فضهای رقهابتی)
مشخص شور .از آنجایی ک ای پرسشنام ها براساس طیا لیکر

طرح شده عهدر

استاندارر عدر  3است .بنابرای رر صورتی ک هرکدام از متغیرها از عدر  3بارگتهر
باشد بر فضای رقابتی خار تدثیر رارر.
فرض  =H0میانگی تمامی متغیرهای مستقل مساوی با عدر  3است.
فرض  =H1میانگی تمامی متغیرهای مستقل باالتر از عدر  3است.
جدول  .3آزمون تک نمونهای برای تاکتیکهای رقابت

گویهها
دیپلماسی
ابزار اقتصادی
توانایی نظامی
قدرت
اتحاد و ائتالف
تبلیغات

فراوانی
خیلی کم

کم

--

--

---8
8

2۹
4
24
16
25

تاحدودی
24
31
28
24
20
14

زیاد
55
32
52
44
40
45

خیلی زیاد
21
8
16
8
16
8

فراوانی کل
100
100
100
100
100
100

میانگین

انحراف
معیار

3.۹700
3.1۹00
3.8000
3.3600
3.4000
3.2000

67353.
۹5023.
75210.
۹3765.
1.17207
1.145۹2

1. Test Value
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پرراخت .رر ای مرحل با استفاره از آزمون تک نمون ای انجام میپذیرر تا با مقایس
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جدول شماره  3نشان میرهد ک تمامی تاکتیکهای رقابتی با راشت میانگینی بهاالی
 3رر رابط رقابتی منطق خار موثرند .با پذیر

ای مطلب ،فرض  H0که حکایهت

از مساوی بورن میاان میانگی ها با عدر  3رارر ،رر میشور .بنابرای میتهوان گفهت
ک فرض اول ما مبنی بر اینک تمامی تاکتیکهای رقابت بر فضهای رقهابتی برمنطقه
خار تدثیر رارند ،پذیرفت میشور.
پرسش  2ای است ک آیا تفاوتی بی میاان تدثیر هریک از تاکتیکها بهر رابطه
رقابتی رر منطق خار وجور رارر؟ مؤثرتری تاکتیکهای رقابتی کدامنهد؟ رر پاسهخ
ب ای پرسش ،فرض  2ای است ک بل ب نظر مهیرسهد تفهاو

وجهور رارر و از

میان تاکتیکهای رقابتی ،مهوارر زیهر الها) اباارههای نظهامی – تسهلیحاتی و ب)
قراررارهای اقتصاری – تجاری ،مؤثرتری تاکتیک ها رر روابط رقهابتی منطقه خهار
هستند.
رر آزمون فرض  2باید ب تدیی تاکتیکهایی مؤثر بهر رقابهت رر منطقه خهار
توج شور .از میان تاکتیکهای رقابتی که توسهط کشهورها ،رولهتهها و بهازیگران
سیاسی رر عرص سیاست خارجی اتخاذ میشور ،تاکتیکهای زیر رر عرص رقهابتی
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خار مورر سنجش قرارگرفت تا تاکتیک ههای مهؤثر بهر ایه روابهط و میهاان تهدثیر
هرکدام مشخص شور.
جدول  .4تاکتیکهای رقابت

1
دیپلماسی

2
تبلیغات

تاکتییهای رقابت
4
3
ابزار نظامی
ابزار اقتصادی

5
قدرت

6
اتحاد و ائتالف

آزمون مقایس میانگی چند جامد آماری 1ب وسیل ای آزمون ابتدا تفاو
تفاو

یا عهدم

رر میاان تدثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابست مشخص شده و سهپس

متغیرهایی ک بیشتری و کمتری تدثیر را رر متغیر وابست رارند بررسی میشوند.
فرض  =H0تفاو

مدناراری بی میاان تدثیر هریک از تاکتیکههای رقابهت بهر

رابط رقابتی رر منطق خار وجور ندارر.
فرض  =H1حداقل بی میاان اثر یکی از تاکتیکها با سایر تاکتیکههای رقابهت
1. One-Way Anova

مدناراری وجور رارر.

رر منطق خار ،تفاو

جدول  .5تحلیل واریانس میزان تأثیرگذاری هریک از تاکتیکهای رقابتی

ارزش عددی گویهها از دید خبرگان
مجموع مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

F

واریانس بینگروهی

57.833

5

11.567

12.275

واریانس درونگروهی
کل

55۹.740
617.573

5۹4
5۹۹

0.۹42

سطح معناداری

sig

000.

رر جدول شماره  5ک حاصل آزمون توکی از مجموع آزمونهای مقایسه میهانگی
چند جامد آماری است ،سط مدناراری صهفر و کوچهکتهر از سهط آلفهای 0/50
است ک رر ای حالت میتوان گفت ک فرض  H0ک همان عدم وجهور تفهاو
متغیرهای مستقل است ،مورر پذیر
تفاو

رر

نیست و بها قبهول فهرض H1مهیپهذیریم که

مدنیراری بی میاان تدثیر هریک از تاکتیکهای رقابت بهر رابطه رقهابتی رر

از آزمون توکی ،متغیرهای مستقل ک همان تاکتیکهای رقابهت هسهتند ،به ترتیهب
اهمیت و تدثیرشان رتب بندی میشوند.
جدول  .6گروههای همگن

ارزش عددی گویهها از دید خبرگان
آزمون توکی
تاکتییهای رقابت

فراوانی

ابزار اقتصادی
تبلیغات
قدرت
اتحاد و ائتالف
توانایی نظامی
دیپلماسی
سطح معنیداری

100
100
100
100
100
100

Subset for alpha = 0.05

1
3.1100
3.2000
3.3600
3.4000

0.282

2

3.800
3.۹700
0.818

براساس آمارهای جدول  ،6تاکتیک های رقهابتی مهؤثر رر خهار رر رو گهروه جهای
گرفت اند ک رر گروه اول ب ترتیب اولویهت چههار رسهت از تاکتیهکههای اتحهار و
ائتالج ،قدر  ،تبلیغا
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خار وجور رارر .رر ای مرحل با استفاره از خروجیهای جدول گروهههای همگه

و اباار اقتصاری با رارا بورن میانگی ههای ناریهک به ههم،

اهمیت تقریبا یکسانی رر رقابت رر منطق خار رارند ،اما ررج اهمیتشان ب تناسهب
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کم تر از گروه روم است .گروه روم یدنهی ابهاار نظهامی و ریپلماسهی ،بها رارا بهورن
میانگی هایی باالتر از گروه اول ،رر ررج اول اهمیت و کاربرر قراررارند و به تبهع
نقش مهمتری را رر روابط رقابتی منطق خار ایفا میکنند .با توج ب نتهایج حاصهل
شده از ای آزمون میتوان تدیید یا رر فرض  2تحقیق را سنجید .فرضهی  2تحقیهق

از میان تاکتیک های رقابتی ،موارر زیر الا) اباارههای نظهامی – تسهلیحاتی و ب)
قراررارهای اقتصاری – تجاری ،مؤثرتری تاکتیک ها رر روابط رقهابتی منطقه خهار

است.
همان گون ک مشاهده شد ،خروجیهای آزمون میانگی ها حکایت از ایه رارر
ک بخشی از فرض روم یدنی بخش الا ک برای اباارهای نظامی  -تسلیحاتی نقش
مهمی رر منطق خار قائل است ،تدیید میشور اما بخهش روم فهرض رر مهیشهور.
خروجی های آماری نشان از اهمیت بیشتر نقش تاکتیکهای ریپلماسی و اباار نظامی
 تسلیحاتی ،ب نسبت سایر عوامل رارر .یدنهی ریپلماسهی رر ررجه اول اهمیهت وکاربرر قراررارر و پس از آن اباار نظامی و تسلیحاتی مؤثرتری تاکتیک مورر استفاره
رر فضای رقابتی کنونی است.
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

108

 .3تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری
با توج ب یافت های تحقیق ،از رید خبرگان مهمتری تاکتیک مهورر اسهتفاره و مههم
رر فضای رقابتی خار ،استفاره از ریپلماسی اسهت .اسهتفاره از ابهاار نظهامی رومهی
شیوه مهم و مؤثر رر رقابت است و تاکتیکهای ریگر رقابتی (ب ترتیب شامل اتحار
و ائتالج ،قدر

و اباار اقتصاری) رر ررجه بدهدی اهمیهت قراررارنهد.

و تبلیغا

آنچ ک از نتایج آزمونها مشخص میشور و توج ب آن ضهروری اسهت ،ایه که
نتایج حاصل از مطالدا

کتابخان ای رر زمین فضای حاکم بر منطق خار ،بها نتهایج

حاصهل از تحلیهل آزمهونههای آمهاری برگرفته از نظهرا

کارشناسهان و خبرگههان

ک توج ب روابط و مناسبا

شهکل گرفته رر خهار

همسویی ندارر .بدی صور

مؤید ای مطلب است ک رر فضای رقابتی خار ،غلب با اباارهای اقتصاری و نظهامی
است و ای تاکتیک رر اولویت نسبت ب سایر تاکتیهکهها اسهت ،امها نتهایج آمهاری
حاصل از ریگاههای کارشناسان علمی ،ریپلماسی را رر اولویت تاکتیکههای رقهابتی

قرارمیرهد.
بررسی تطبیقی نتهایج حاصهل از مطالدها

کتابخانه ای و تحلیهلههای آمهاری

حاصل از نظرسنجی از خبرگان مؤید ای مطلب است ک رر منطق ای ک اسهتفاره از
اباار اقتصاری -عقد پیمان های اقتصاری و تجاری -مرتبط با منابع انرژی ب ابهااری
برای حضور و نفوذ بیشتر کشورها و ب ویاه قدر های فرامنطق ای شهده اسهت .از
ریدگاه کارشناسان ،ریپلماسی مهمتهری رو

رقابهت رر خهار شهناخت مهیشهور

تناقضی ک نمون بارز آن را میتوان رر عدم ب کارگیری ریپلماسهی صهحی توسهط
ایران رر مسئل جغرافیای سیاسی منطق و عدم تدیهی مرزههای سیاسهی کشهورهای
ساحلی رریای خار رانست ک ای مسئل را ب عاملی بسیار مهم رر ایجار و تهداوم
مناقشا

خار تبدیل کرره است.

با نگاهی ب مناسبا

شکل گرفت بی کشهورهای سهاحلی خهار و کشهورهای

همسایگان قدرتمنهد و تهال

رر جههت کسهب و حفهظ اسهتقالل و امنیهت ،پهای

قدر های منطق ای را ب خار گشهوره اسهت .مناسهباتی که نه تنهها به امنیهت و
استقالل منتهی نشد ،بلک سیاست خارجی کشهورهای سهاحلی را رر گهرو نیهاز به
توسد اقتصاری و کمک های مالی قراررار .رر ای شرایط حفاات از شرایط راخلهی
کشور رر مقابل با رخالت خارجی ،رشوار خواهد بور .شاید رر شرایط کنهونی ایه
کشورها از لحا اقتصاری زیار فقیر و وابسهت نباشهند ،امها از لحها سیاسهی بایهد
رنبال رو قدر هایی چون ایاال

متحده باشند.

همچنی محصول بهرهگیری از تاکتیکههای رقهابتی بهی قهدر ههای ررگیهر،
فضایی پر از چالش و تنش ب ویاه برای کشورهای ساحلی منطق خهار به وجهور
آورره است ک نمون بارز آن اناوای کشورهای ساحلی خار -ب ویاه ایران -اسهت.
شکلگیری پیمانهای تسلیحاتی و نظامی ب ویهاه اجهرای مانورههای تسهلیحاتی بها
حضور قدر های فرامنطق ای ک ب رلیل عدم وجهور همگرایهیههای منطقه ای رر
خار شکل گرفت است ،از سویی بها ههدج رور نگه راشهت کشهورهای سهاحلی از

ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر  زهرا احمدیپور و زهرا حسینی سادات محله

منطق ای و فرامنطق ای ،مهی تهوان متوجه شهد وجهور احسهاس نهاامنی و تهرس از

مسائل امنیتی خار -ب ویاه ایران و روسی  -شکل می گیهرر و از سهویی ریگهر ،به
تشدید فضای ناام رر خار منجر میشور.
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وجور منابع انرژی و آبای و همچنی ویاگیهای جغرافیایی کشورهای منطقه
موقدیت استراتایک ،موقدیت بری و بحری و - ...رر سای عدم وجهور ریپلماسهیصحی  ،عدم شکلگیری همگراییهای منطق ای با حضور تمامی کشورهای سهاحلی
را منجر شده و ب مناقشا

سیاسی و استراتایک رر زمین ژئوپولیتیک لول های نفتی

و ژئوپولیتیک رسترسی ،رام زره است مسئل ای ک منافع کشورهای سهاحلی را بها
خطر مواج کرره است .تال

برای رستیافت ی یک همگرایی منطق ای با حضور

تمامی کشورهای ساحلی خار ،شاید راهکار برون رفت از ای مشکل باشهد و ایه
امر محقق نخواهد شد مگر ب واسط ریپلماسی صحی .
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