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 چکیده
ماهیت ژئوپلیتیک حوزۀ خزر و نگرش متعارض باازگگرن  اااحلن نتابت باد گراکگگر  اد       

گرفتد نز تحوالت دورن  پتاشوروی نات، نگن حوزه رن متاتعک تاییرگارنری باازگگرن      نشأت
گار و پیرنماونن  اد     باازگگرن  مکنخلاد   بد همین منظور،گر و پیرنمونن ااختد نات.  مکنخلد

دهنک، بد وناطۀ برقرنری رونبط ایااان   رن خزر رن تشریل منبخش مهمن نز نظام ژئوپلیتی
پردنزناک. در نگان میاا      نمنیتن با بازگگرن  ااحلن بد گتاترش نواود در نگان حاوزه مان      _

گار هتاتنک و    بازگگرننن نظیر آمرگرا، نتحادگد نروپا، ناارنئیل و یاین  اد در حلماۀ مکنخلاد     
منتاتا  و نفاانتاتا  نیاز  اد در حلماۀ       شورهاگن هماننک تر ید، گرجتتا ، نزبرتاتا ، نر 

تونننک در رونبط متمابل با گرکگگر گا بازگگرن  ااحلن تأییرگارنر   پیرنمونن خزر قرنر دنرنک، من
گر و  ژئوناترنتژی بازگگرن  مکنخلد»باشنک. بنیاد پژوهش  نونن بر نگن اؤنل ناتونر نات  د 

« دهاک   نگرن  رن تحت تأییر قرنر منپیرنمونن حوزۀ خزر یگوند نمنیت ملن جمهوری ناالمن 
گر و پیرنمونن نز طرگق گتترش رونبط نظامن ا   فرضید تحمیق نگن نات  د بازگگرن  مکنخلد

نمنیتن با بازگگرن  ااحلن خزر در نظامن  ارد  نگان حاوزه ماؤیر هتاتنک و نمنیات ملان        
د باا نااتواده نز   اازنک. نگان ممالا   جمهوری ناالمن نگرن  رن در نگن حوزه با یالش مونجد من

نی و منابع نگنترنتن بد  ها بد صورت  تابخاند روش تحمیق توصیون ا تحلیلن و گردآوری دنده 
گر و پنج  شور پیرنمونن در  برران روگرردها و نقکنمات نمنیتن و نظامن یهار بازگگر مکنخلد

 حوزۀ خزر و تأییر آنها بر نمنیت ملن جمهوری ناالمن نگرن  پردنختد نات. 
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 مقدمه

شیو  هیه  یه     خزر از جمله مناطق ژئوپلیتیک حائز اهمیت جهان شناخته می   ۀحوز
عنوان سیسیت    توان از آن تحت  های فرهنگ  و جغرافیای   ازیگران م   لیل ویژگ 

گیر و پیرامیون  اسیتر  ر     تا عه نیز یا  هر  هه مستعد تاثیرگذاری  ازیگران مداخله
تحیت سییهر  اتحیا  جمیاهیر     این راستا،  خش اعظم  از هشورهای ایین حیوز    

انیدر  یا    های فرهنگ  را از آن  ه ارث  ر   اند و  رخ  از ویژگ  شوروی قرار  اشته
وجو  این، هر یک از این  یازیگران طی  سیالیان پی  از فروپاشی  شیوروی،  یه        

هییای هییویت  و منییافخ ملیی  خییو   ر زهییارزو  مرزهییای     ییازتعریو ویژگیی 
ی هه  ر  رخ  مواقخ از مسکو فاصله گرفتیه و  یا   طور اند،  ه شان پر اخته سرزمین 

پر ازندر روسییه   های اقتصا ی، نظام  و امنیت  م  ای  ه همکاری  ازیگران فرامنهقه
 ه  عد تالش هر   است تا نفوذ و موقعیت  رتر ژئوپلیتیک  خیو    1990نیز از  هه 

 (رKaliyeva, 2004: 3را  ر حوزۀ خزر حفظ نماید )
میزان قا ل توجه   رجسته است؛  ش  ازیگران پیرامون  ه   ه  ر این میان، نق

گیر عمیل    عنوان یک حلقه ارتباط  میان  خش مرهزی و  یازیگر مداخلیه   زراهه  ه
گرای  ترغیب سیاخته و   توانند  ا اقدامات خو   خش مرهزی را  ه ه  هنند و م  م 

 ر اشت  ازیگران  یا  ا زالش اساس  مواجه سازندر این مسئله  ا توجه  ه نگرش و
گر و پیرامون  از  خش مرهزی سیست  قا ل ارزیا   است زیرا آنها  ر  نییا    مداخله

پر ازنیدر   روا ط خو   ا هر یک از  ازیگران  خش مرهیزی  یه اتخیاذ موامیخ می      
گر نیز  ر پیچیدگ  معا الت و شیو  ارتباطیات   اگرزه پیوند آنها  ا  ازیگران مداخله

  افزو   است، ا توجه  ه مجاورت جغرافیای   ا این حیوز    ر  خش مرهزی سیست
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الشیعا  اقیدامات خیو  قیرار  هنیدر  ر ایین        طیور مسیتقل آن را تحیت    قا رند  یه 
گر شامل آمریکا، اتحا یه اروپا، اسرائیل و زین و  خیش   زهارزو ،  خش مداخله

هیر ییک از    پیرامون   ر رگیرندۀ  ازیگران  است هه از منظر هویت  و جغرافیای   ا
تیوان از    ازیگران ساحل  قرا ت زیا ی  ارندر  ا  ر نظیر گیرفتن ایین عناصیر می      

عنیوان  یازیگران    هشورهای ترهیه، گرجستان، از کستان، ارمنستان و افغانسیتان  یه  
 خش پیرامون  نظام ژئوپلیتیک  خزر یا  هر  هه  ر ارتباط مستقی  یا غیرمستقی   ا 

 رندرهشورهای ساحل  خزر قرار  ا
هر یک از  یازیگران سیاحل  خیزر سیاختار     عالو   ر این،  اید اشار  هر  هه 

هایشان مؤثر  گیری سیاس  مختص  ه خو  را  ارند هه  ر اتخاذ تصمی  _اجتماع  
های ژئوپلیتیک  هر یک از آنها نییز  یا یکیدیگر متفیاوت اسیت هیه        استر ویژگ 

هوری اسالم  اییران را متفیاوت   تواند نو  هنشگری هر یک از آنها  ر قبال جم م 
ساز ر هر زند ط  زند  هۀ اخیر زیالش نظیام  و امنیتی  اییران  ر حیوزۀ خیزر       

هیای فرهنگی ، اجتمیاع ، جغرافییای  و اقتصیا ی       هاهش یافته است، ول  ظرفیت
 ازیگران ساحل  گویای این است هه  یه ییک رقییب  الفعیل  یرای اییران تبیدیل        

ژئواسیتراتژی  یازیگران   » ر این سؤال استوار است هه  نیا  پژوهش هنون  اندر  شد 
گر و پیرامون  حوزۀ خزر زگونه امنیت ملی  جمهیوری اسیالم  اییران را      مداخله

گیر و   فرمیه تحقییق ایین اسیت هیه  یازیگران مداخلیه       « هد؟ تحت تاثیر قرار م 
پیرامون  از طریق گسترش روا ط نظیام  ی امنیتی   یا  یازیگران سیاحل  خیزر  ر        

ام  هر ن این حوز   سیار مؤثر هستند و امنیت مل  جمهوری اسالم  اییران را  نظ
سیازندر ایین مقالیه  یا اسیتفا   از روش تحقییق         ر این حوز   ا زالش مواجه می  

ای و منیا خ   توصیف  ی تحلیل  )هیف ( و گر آوری اطالعات  یه صیورت هتا خانیه    
گر و پیرامون  حوزۀ خیزر  ر   خلههای نظام   ازیگران مدا اینترنت   ه تبیین فعالیت

 پر از ر جمهوری اسالم  ایران م را هه  ا امنیت مل  
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 چوب مفهومیر. چها1

 واستراتژیژئ. 1-1

شیو  هیه  یرای     ژئواستراتژی  ه مثا ه عل  را هۀ ژئوپلیتیک  ا استراتژی قلمدا  می  
و رییزی نظیام  و حریور اثیر خش  ر مییدان رزم و  رق  قییق اسیتراتژی         طرح

تاهتیک نظام  و آگاه  از تأثیر عوامل جغرافیای   ر عملییات نظیام  اهمییت  ار     
عل  هشو روا ه  اسیت هیه  یین     1(ر  نا راین، ژئواستراتژی148: 1390نیا،  )حافظ

اسییتراتژی و محیییط جغرافیییای  وجییو   ار  و  ییه تعیییین قلمییرو جغرافیییای      
پییر از ر  نظییام  میی هییای نظییام   یه منظییور هییدایت صییحی  عملییات    اسیتراتژی 

شو  و هنگیام  هیه    ژئواستراتژی  ه را هۀ قدرت و منهق تسلیحات نیز متمایل م 
هیای   هنید، اندیشیه   هیای نظیام  و لجسیتیک  هار سیت پییدا می         ه صورت هنش

شیوندر  ر طراحی  ژئواسیتراتژی،     ژئواستراتژیک   ه صورت تئوریک نیز تثبیت م 
شیوند: الیو(    هه  ه  و  سته تقسیی  می    عوامل جغرافیای  تأثیر زشمگیری  ارند
اند؛  ( عوامل ویژ  هه از جنگ   ه جنی    عوامل ثا ت هه عمدتاً عوامل جغرافیای 
هننید، نظییر: تسیلیحات، حمیل و نقیل و        یگر و حت   ر طول  رگیری تغییر می  

 (ر Claval, 1992: 37صنعت )

 امنیت ملی .1-2

امری است هه  ایید  یه وسییله قیدرت      های اجتماع  امنیت  ر اساس توجیه نظریه
(ر موقعیت امنیتی   سییاری از هشیورهای    walker, 1988: 71-82 ولت تامین گر   )

هیا   گیر  و تهدیدات نسبت  ه  ولیت  توسعه  یشتر  ا عوامل  اخل  شکل م   رحال
محیه ، اقتصا ی، نظام ، مشکالت قیوم    ای از عوامل زیست  رخاسته از مجموعه

 یه عقییدۀ    (رAzar&In Moon, 1984: 35ط  ه جانشین  قدرت است )و مسائل مر و
، امنیت مل  از لحاظ مفهوم ، معیو و از نظر تعریو، مبه ، ول  از « اری  وزان»

نظر سیاس  مفهوم  قدرتمند  اق  ماند  است؛ زراهه مفهوم نامشخص امنیت ملی   
نظیام   یاز   را  را  رای طرح راهبر های  سط قیدرت توسیط نخبگیان سیاسی  و     

                                                                                                                                 

1. Geostrategy 
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الملیل ایین مفهیوم را     (ر فرهن  اصهالحات روا ط  ینWalt, 1991: 213گذار  ) م 
حالت  هه ملت فارغ از تهدید از  ست  ا ن تمام یا  خش  از جمعیت،  ارایی  ییا   

طیور هلی ،     یه (ر Basiri,2019:168-169خاق خو   ه سر  رند، عنوان  اشته اسیت ) 
 هید از تهدییدات      هه  ه یک هشور امکان م امنیت مل  یعن   ستیا    ه شرایه

 الفعل خارج  و نفوذ سیاس  و اقتصا ی  یگانه  ر امان  اشد و  ر را  پیشبر  امیر  
توسعۀ اقتصا ی، اجتماع  و انسان  و تأمین وحدت و موجو ییت هشیور و رفیا     

 (ر  Rowshandel,13 :2015 عامه، فارغ از مداخلۀ  یگانه گام  ر ار  )

 ای ـ جهانی و امنیت ملی یین رابطۀ ترتیبات ژئوپلیتیک منطقهتب. 1-3

 ایید اشیار     ای ی جهان  و امنیت مل   ترتیبات ژئوپلیتیک منهقه ر خصوص را هۀ 
هر  هه امنیت مل  یک  از الگوهای رفتاری  ر ژئوپلیتیک استر عوامل ژئوپلیتیک  

هیای قیدرت    )روا ط متقا ل جغرافیا، سیاست و قدرت(  ر اشت جدیدی از مؤلفیه 
هیای جغرافییای  ظهیور و  یروز  ارنید و       یک واحد سیاس  هستند هیه  ر عرصیه  

منیت خو   ه اشکال گوناگون از آن  هیر   ها  ه منظور رشد، توسعه و تأمین ا  ولت
 رندر  ر این اساس، نخستین عنصر  ر تبیین این را هه، فرای جغرافیای  است؛  م 

ای و جهیان  و مالحظیات امنیتی      جوهر  امنیت مل   ر فرای جغرافییای  منهقیه  
ناش  از مشخصات ظاهری و هالبدی واحیدهای سیاسی  اهمییت  ار ر  ر امنییت     

ا توجه  ه مالحظات جغرافیای  نظیر موقعیت راهبر ی ییک هشیور و   جغرافیای ،  
شو  تیا نقیاط میعو و قیوت هشیور هید         ومعیت اقلیم  همسایگان سع  م 

شناسای  شد  و  ه راهکارهای الزم  ر راستای ارتقیای امنییت ملی  اشیار  شیو ر      
 محور حیائز اهمییت   تحت این شرایط، مناطق جغرافیای   ر زهارزو  نگا  امنیت

پاییه و    شوندر این مناطق ممکن اسیت  یه واسیهۀ عوامیل جغرافییای  طبیعیت       م 
ای  ر ارتبیاط )وا سیتگ (    هیای فرامنهقیه   پایه  زار واگرای  شوند،  ا  ولت  انسان

های سیاس  متفاوت  نسبت  یه منهقیه     اشند، و عالیق اقتصا ی، جمعیت  و نگرش
هیای طبیعی ،    تجمییخ ظرفییت  خو   اشته  اشندر  یر ایین اسیاس، امنییت ملی  از      

شو ر ظرفییت طبیعی   ر واقیخ همیان       ر اری و راهبر ی  ر منهقه حاصل م   هر 
 شیو ر   افیزاری  یه آن توجیه می      افیزاری و نیرم   ژئوپلیتیک است هه از منظر سخت
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های مل  و فعلییت ییافتن آنهیا      ر اری  ه معنای تفاوت میان توانمندی ظرفیت  هر 
  اسییتر ظرفیییت راهبییر ی نیییز  ییه معنییای اجییرای   ر  سییتر فرییای جغرافیییای

های  است هه هر  ازیگر  ر راستای تقویت  نیه  فیاع  و امنیتی  خیو   ر     سیاست
ها  ر  ستر جغرافییا   سازی این ظرفیت های عملیات  شاخص هندر این فرا اتخاذ م 

 و نیازهای امنیت  مور نظر واحدهای سیاس  عبارتند از: فرای سرزمین  )قلمیرو(، 
موقعیت جغرافیای ، وسعت، توپوگراف ، منیا خ طبیعی ، اقلیی  و محییط زیسیت و      

 (ر  195: 1390نیا  فرای اسکان انسان )حافظ
هیای   عنصیر قیدرت، تحصییل امنییت ملی  مسیتلزم شیناخت مؤلفیه          ارۀ ر 

تأثیرگذار  ر قدرت مل  است؛ زرا هه اعمال صحی  قدرت ملی  موجیب تقوییت    
های جغرافیای  نظیر وسعت قلمرو، شیکل   اساس، مؤلفه شو ر  ر این امنیت مل  م 

سرزمین ، مرزها، موقعییت جغرافییای ، ومیعیت همسیایگان، جمعییت و نییروی       
 هید هیه    گیری عنصر قدرت تأثیرگذار هستندر این مسأله نشان م  انسان   ر شکل

فرای جغرافییای  پاییدارترین عنصیر قیدرت ملی  اسیت هیه  ر فراینید تیدوین          
ل   اید مور  توجه قیرار گییر ر  نیا راین، قیدرت عامیل پیونید  هنید         استراتژی م

جغرافیا  ا امنیت مل  استر ژئوپلیتیک نتیجه ایین تعامیل اسیتر سیرانجام، عنصیر      
ای و  سیاست  یانگر این است هه تعامالت سیاس  واحدها  ر سیه  ملی ، منهقیه   

ثیرات متقا یل   گیر  و منجر  ه ا جهان   ر زهارزو  فرای جغرافیای  صورت م 
ها، جوامخ انسان  و  ازیگران سیاس   ا  گیری انسان شو ر تصمی  سیاست و فرا م 

توجه  یه اییدئولوژی مسیلط آنهیا و تیأثیر آن  یر فریای جغرافییای  و همچنیین          
تیرین مسیأله    ها مه  گیری تصمیمات و سیاست تأثیرگذاری مقتریات فرا  ر شکل

رو، سیاسیت و فریا    جغرافیای  استر از این  ر را هۀ متقا ل عامل انسان   ا فرای
توانید مومیوع  جیدا از     های متقا یل یکیدیگر هسیتند و فریا نمی       متأثر از هنش

ایدئولوژی و سیاست  اشد؛ زیرا فرا هموار   ه صورت سیاس  و راهبیر ی عمیل   
های سیست  امنییت و میدیریت آن مرهیب از عناصیر      هندر  ر مجمو ، شاخص م 

 اشدر  یه عبیارت ، متغیرهیا و عوامیل جغرافییای   یا        قدرت م جغرافیا، سیاست و 
متغیرها و عوامل قدرت و تدا یر  ازیگران سیاس   ر زهارزو  اجزاء سیسیت   یا   
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یکدیگر مشارهت و تعامل  اشته هه خروج  آن  قاء و تأمین  هینۀ نیازهیای میا ی   
  اشدر ور ار م و معنوی استر  ر این اساس، امنیت مل  از مفهوم ژئوپلیتیک   رخ

 خزرمنطقۀ ژئوپلیتیکی  ترتیبات مدل مفهومی: .1شکل 

 

 )تدوین: نگارندگان(

 گر در منطقۀ خزر مداخله . ژئواستراتژی و کنشگری نظامی بازیگران2

 ریکاآم. 2-1

ای )روسیه(، منهقیۀ   متحد  و منهقه ویژ  ایاالت ای  ه گر فرامنهقه های مداخله قدرت
انیدر   ژئوپلیتیک خزر را ط  ا وار تاریخ  مختلو،  یه مییدان مبیارز  تبیدیل هیر       

یافتیه و   هیای اسیتقالل   روسیه  رای تأمین امنیت مرزهای جنو   خو   ر جمهوری
ه  ز ن پیوستگ  جغرافیای   یین   یشتر و  همتحد   رای ایجا  فاصلۀ هرزه   ایاالت

پر ازنید و متغییر نفیت نییز      روسیه  ا پیرامون  ه مبارزۀ ژئوپلیتیک  ا یکیدیگر می   
 Manning Senior)هنید   آفرینی  می    عنوان عامل اساس   ر ایین مناسیبات نقیش     ه

Fellow, 2000: 15-16) نفت  ریای خزر  ا منافخ مل  روسیه گر  خیور   اسیت و   ر
رل مستقی  و غیرمستقی  این هشور  ر منافخ نفت  خزر، نقیش مهمی   ر هنتیرل    هنت

هیای روسییه  ر    رغ  تالش عل  (رBlum, 2015: 426-427روسیه  ر این منهقه  ار  )
متحد  آمریکا  عد از فروپاش  شوروی سع  هر   اسیت هیه حریور     خزر، ایاالت

تکییه  یر ایین فرصیت      تیری  ر منهقیه  اشیته  اشیدر آمریکیا  یا       مستمر و پررن 
فر ی هه  ه  ست آور    و ، سیاسیت مقا لیه و محیدو  هیر ن اییران و       منحصر ه
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 ر (Shaffer, 2003: 17-18)طور آشکار  نبال هر  روسیه را  ر منهقه  ه
طور هل  سه شاخص اصل  رفتار آمریکا عبارتند از: نگا  آمریکیا  یه خیو  و      ه

معیت جهان ر  ر اساس شاخص اول، اقدامات  یگران، منازعه  رون   ر آمریکا و و
 رتیری  الیو(  تیوان  ر میوار  زییر جسیتجو هیر :       آمریکا  ر قبال منهقۀ خزر را م 

 اشیتن    ور نگیه  ج( مهار ایران و روسیه  یه طیرگ گونیاگون،    ( جانبۀ آمریکا،  همه
 (ر99: 1383هشورهای منهقۀ خزر از هانون  حران  خاورمیانه )سجا پور، 

منازعات  رون   ر آمریکا استر  ر آمریکا، سیه  سیته منازعیه     شاخص  وم،
هیای  ولتی      ر خصوص منهقۀ خزر وجو   ار ر  سته اول، منازعیه  یین سیازمان   

گیری و اجرای تصمیمات  ر منهقه استر از جمله مصیا یق ایین     رگیر  ر تصمی 
سیو و   کتوان  ه منازعۀ وزارت  ازرگان  و وزارت انرژی آمریکا از یی  ومعیت م 
خانیۀ نخسیت،  یه لحیاظ       اری از سوی  یگر اشار  هیر ر  و وزارت  وزارت خزانه

 ر اری از منیا خ انیرژی خیزر     منافع  هه  ارند، خواهان  رگیر شدن جدی  ر  هر 
های  است هیه طی      اری معتقد  ه اجرای تحری  هه وزارت خزانه هستند،  ر حال 

هیای آمریکیای   ر    شیرهت   همکیاری  سالیان گذشته علیه ایران ومخ شد  و میانخ 
شیو ر  شیواری ثبیت نماینیدگ       تعامالت مر یوط  یه اییران  ر حیوزۀ خیزر می       

 اری آمریکیا   های خارج   ر ایران از  یگر اقدامات تحریم  وزارت خزانه شرهت
هیای   استر  ستۀ  وم منازعات  رون  آمریکا،  ه منازعیات  یین  ولیت و شیرهت    

های نفت  مخصوصاً  ر حیوزۀ تعامیل  یا اییران      تگر  ر شره خصوص  نفت   رم 
 یدگا  متفاوت   ارند؛  رای آنها عبور خط لوله از ایران امری اقتصیا ی و  اصیرفه   
است، ول   رای  ولت زنین نیستر از جمله مصا یق این امر حرور فعال شرهت 

 تیا « آذری، زراغ و گونشیگل  »آمریکا  ر طرح توسعۀ میا ین نفت  « شورون»نفت  
، سه  خو  را  ه 2019،  و   استر این شرهت آمریکای  نهایتاً  ر سال 2019سال 

( واگییذار هییر ر  سییتۀ سییوم منازعییات  ییه منازعییات  MOLشییرهت مجارسییتان  )
هیای   گر  ؛  ه این صیورت هیه گروهی  از استراتژیسیت     استراتژیک ی فکری  رم  

طراحی  ییک نظیام    ای و  آمریکا معتقد  ه تعامیل و همکیاری  یا  یازیگران منهقیه     
ای هه  ر آن سه   ازیگران مختلو ملحوظ گر  ، هستندر متفکیران   همکاری منهقه



 121     گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله

و  ولتمر ان متعلق  ه حز   موهرات معموالً زنین نگرش   ارند و همکیاری  یا   
خیز نظیر  رخ  هشیورهای سیاحل   رییای خیزر را حیائز        ازیگران مناطق انرژی

هننید   طور هل  ر  م  یان تعامل  ا ایران را یا  ههه مهارگرا  انندر  ر حال  اهمیت م 
تیوان  یه مخالفیت زهیار      پذیرندر  ر ایین خصیوص می     یا  ه صورت گزینش  م 

اشار  هیر ر زنیین رفتیاری هیه  ر      2015سناتور آمریکای   ا توافق  رجام  ر سال 
زییز  یدون اییران     منجر شد، سیاست همه«  رجام» ولت ترامپ نهایتاً  ه خروج از 

ر مسیرهای خهوط انتقال انرژی خزر را  ییش از پییش تقوییت هیر ر  ر نهاییت       
احییوال جهییان   یییانگر  سییومین شییاخص، ومییعیت جهییان  اسییت هییه اومییا  و

ها و تمرهزهای عملیات  اسیتر  یر    پ  و  ه تبخ آن تغییر اولویتر    های پ تالط 
مر یوط  یه    هیای فکیری و عملی     توان گفت رفتار آمریکا  ر حوز  این اساس، م 

انرژی  ریای خزر اساساً تا ع  از مالحظات استراتژیک و سیاس  و پر ازش خهیر  
و تهدید  و   استر  ه این معنا هه  ر شرایط حیائز اهمییت شیدن مهیار زیین، از      

 یاغ   های  نظیر قیر   ها و جن  گیر ، ول   ا مهرح شدن  حران حوزۀ خزر فاصله م 
 (ر 44: 1396ولدان  و حسین ،     )جعفریگر مجد اً  ه سوی منهقۀ خزر  ازم 

 ر مجمو ،  ر  نیا  اسنا  وزارت امور خارجه آمریکا، سیاسیت خیارج  ایین    
تیوان طی  سیه  ور  تبییین هیر ر  ور  نخسیت        هشور  ر قبال منهقۀ خزر را می  

تیرین اهیدا  آمریکیا  ر ایین  ور ،      گیر ؛ مه  را  ر رم  1993تا  1991های  سال
هیای میال  و    گرای  از طریق ترویج مدل ترهیه  و ر ارائه همک اسالممقا له  ا رشد 

ای از  یگیر   هیای هسیته    وستانه  ا اهدا  سیاس  و هنترل تکنولوژی سیالح  انسان
را شیامل   2001تیا   1993های آمریکا  ر قبال منهقۀ خزر  و ر  ور   وم از  سیاست

گییری سیاسیت    سیمت  ،1993 ر سیال  «  ییل هلینتیون  »شو ؛  ا روی هار آمدن  م 
پیکر  رای اهتشیا ،   های نفت  غول خارج  آمریکا  ر حوزۀ خزر  ه حرور شرهت

استخراج، و انتقال موا  هیدروهر ن  و حرور فعال اقتصا ی  ر این منهقیه تغیییر   
یافتر عالو   ر این، منا خ نفت و گاز حوزۀ  ریای خزر از مسیرهای میور  عالقیه   

ز طریق افغانسیتان و مسییر شیرگ  یه غیر   یاهو ی        آمریکا )مسیر غر   ه شرگ ا
طیور هلی   ر  ورۀ     ا ر  یه  ترین اهدا  آمریکیا را شیکل می     جیحان( یک  از مه 
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زمامداری هلینتون، عالو   یر انیرژی، اهیدا  سیاسی ، فرهنگی  و امنیتی  نییز  ر        
ترین آنها   ستورهار سیاست خارج  آمریکا  ر قبال حوزۀ خزر قرار  اشت هه مه 

ارت  و ند از: ایجا  ساختار  موهراس  از نیو  غر ی ، تشیویق اقتصیا   یازار و      عب
گرایی    ای  ا هشورهای حوزۀ خزر، همکیاری و هی    گرای ، همکاری منهقه مصر 

سیتتامبر اسیت؛ از ایین     11الملل ر سومین  ور  معهو   یه  عید از     ر سیست   ین
نرژی  ولت هلینتون را  ر های ا ، سیاست« وش»خوا    ور   ه  عد،  ولت جمهوری

گیری آمریکا از مسیائل اقتصیا ی     ریای خزر  نبال هر ، ول  توجه اصل  و سمت
 ه مسائل نظام  و ژئواستراتژیک تغییر یافتر یکی  از اقیدامات آمریکیا  ر حیوزۀ     

 130ای معیا ل    یا  و جیه   2003 و  هه  ر سیال  « گار  یا نگهبان خزر»خزر طرح 
هیای وییژ  و     ه تصویب رسیید و  یر اسیاس آن یگیان     "گونپنتا"میلیون  الر  ر 

نیروهای ویژۀ پلی   ر هشورهای حاشیۀ خزر  ر نظر گرفته شدند تیا  تواننید  یه    
سرعت نسبت  ه اوما   حران  از جمله حملۀ تروریسیت   یه تاسیسیات نفتی  و     

« رامیپ  ونالد ت»و «  اراق او اما»های انتقال نفت واهنش نشان  هندر ط   ور   لوله
هیای   رغ  تمرهز آنها  ر منهقۀ جنو  شرگ آسیا  یرای مهیار زیین، همکیاری     عل 

نظام  و امنیت  آمریکا نظیر فیروش تسیلیحات  یه  یازیگران سیاحل  خیزر نظییر        
آذر ایجان استمرار پیدا هر ر  ر مجمو ، الگوی رفتاری سیاست خارج  آمریکا  ر 

 ه منا خ انرژی  ریای خیزر، خیارج   توان  ه صورت  ستیا    قبال منهقۀ خزر را م 
ساختن ایران از مسیرهای انتقال انرژی منهقه )سیاست همیه زییز  یدون اییران( و     
همکاری نظام  ی تسلیحات   ا  رخ  هشورهای سیاحل   یه منظیور اعمیال فشیار       

 (ر Weinthal, 2000: 36امنیت   ر  ازیگری نظیر ایران  انست )

 اروپا اتحادیه. 2-2

نخستین سند استراتژی اتحا یه اروپا  ر  قبال منهقۀ آسیای مرهزی و خزر  ر سال 
 از ین  این سند  ر  ستورهار اتحا یه اروپا قیرار   2019تدوین شدر  ر سال  2007

گرفتر  ر این اساس، سه حوزۀ سیاسی  ی اجتمیاع  ) موهراسی ، حقیوگ  شیر و       
گرایی   ینی     میوا  مخیدر و افیراط   های لیبرال(، امنیت  ی  فاع  )تروریس ،   ارزش

ویژ   ر مجاورت افغانستان و افزایش تحرهیات  اعیش( و اقتصیا ی )مناسیبات       ه
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های اتحا یه اروپا  ر این سند استر  ر  ترین  غدغه تجاری و انتقال انرژی( از مه 
های سیاس  اقتیدارگرا  یه    این میان  وگانه متناقض امنیت ی آزا ی )حمایت از نظام 

روی  رخ  اعرای  ثبات  سیاس  و امنیت   ر سه  منهقه( و تک گران  از    لیل ن
عنوان  خشی  از   ویژ  ترهمنستان  ه اتحا یه اروپا نسبت  ه هشورهای حوزۀ خزر  ه

 یه  « خیزر  تیران  »های احییای مجید  طیرح     هریدور جنو   انتقال انرژی و زالش
روی اتحا ییه   ی را پییش موازات نفوذ رو  ه گسترش روسیه و زین، شرایط  شوار

 (ر  2: 1396گرهالج ،  اروپا  ر قبال این منهقه قرار  ا   است )هوز 
 ه  عد، اتحا یه اروپا عالو   ر رویکر  اقتصا ی  یه مسیائل    2003اساساً از سال 

سیاس  و امنیت  حوزۀ خزر توجه  یشتری از خو  نشان  ا  و تالش هر  تا  یا انجیام   
خیط لولیه   »ا نقش  یشیتری  اشیته  اشیدر امریای پیروژۀ      ه مذاهرات  ر هاهش تنش

، نمیو   یارزی از رویکر هیای ژئیوپلیتیک  جدیید اروپیا  ر       2009 ر سال  (1)«نا اهو
رقا ت  ا روسیه  رای حرور  ر گسترۀ ژئوپلیتیک  پیرامیون  خیزر و تیأمین امنییت     

همیک   یا   2015سازمان امنیت و همکاری اروپیا نییز  ر سیال     انرژی آن  و   استر
های مرز یان   رییای     افسران گار   ریای  آمریکا یک هارگا  آموزش   ر زمینۀ شیو 

واقخ  ر  خیش ترهمنی   رییای خیزر      " اش  ترهمن"و تأمین امنیت  ریای   ر شهر 
ترین اهدا  و منافخ اتحا یه اروپیا  ر خیزر عبارتنید از:     طور هل  مه   ه . رگزار هر 

 هد ذخیایر نفیت    ها نشان م   ین   ریای شمال: پیش الو( یافتن جایگزین  رای نفت
رو، اروپا حوز  خزر را هیه احتمیاالً     ریای شمال  ه تدریج رو  ه پایان گذار ر از این

 ارای ذخایری  ر حدو  منا خ  ریای شمال است،  ه  یید  یکی  از منیا خ جانشیین     
گیذاری   سیرمایه  نگر ؛  ( گسترش نفوذ سیاس  و نظام   ر خزر: اروپا از طریق م 

 ر اری اقتصا ی و تأمین انرژی  یرای آینید     های نفت  این منهقه ممن  هر   ر پروژ 
تیا  ر مقا یل منیاطق  ماننید        سترهای مناسب  جهت گسترش نفوذ خو  ایجا  هیر   

های سیاس  متعید ی مواجیه اسیت، جیایگزین مناسیب   یرای        خارمیانه هه  ا زالش
 (ر55: 1396ولدان  و حسین ،   ری)جعف تأمین انرژی خو  فراه  ساز 

 اسرائیل. 2-3

قفقیاز جنیو   و     طور هل ،  رخ  از عوامل  ر پیشبر  اهدا  اسرائیل  ر منهقیۀ   ه
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تیوان  یه ایین میوار  اشیار  هیر :        اند هه از جملیه آنهیا می     حوزۀ خزر مؤثر  و  
 ر مییان  رخی  از   گییری از نفیوذ ترهییه     های آمریکا و  هیر   مندی از حمایت  هر 

(ر Rubin, 2013: 10-12هشورهای منهقیه هیه ومیعیت اقتصیا ی میعیف   ارنید )      
نشین هشورهای قفقاز جنو   و حوزۀ خزر، جلوگیری از  حمایت از جوامخ یهو ی

های آن از قفقاز  ه هشورهای خاورمیانه  های غیرمتعار  و تکنولوژی صدور سالح
ر  ر این  ار ، اسرائیل، جمهیوری اسیالم    (Hyman, 1994: 34) و نهایتاً مسئلۀ ایران

آور  و  سترسی   یه    ایران را تهدید جدی علیه موجو ییت خیو   یه حسیا  می      
 اندر  ر مقا ل، هشورهای ایین   مرزهای این هشور را از اهدا  استراتژیک خو  م 

هیای صینعت  و اقتصیا ی اسیرائیل  ر       ر اری از توانیای   منهقه  ر جستجوی  هر 
سعۀ اقتصا ی و صنعت  خو ،  رقراری روا ط نز ییک  یا  نییای غیر  و     جهت تو

 افزایش توانای  نظام  ی  فاع  خو  هستندر
 ر اتحیا  جمیاهیر    اسیرائیل  ر را هه  ا مسائل نظیام   ایید اشیار  هیر  هیه      

 ر آسییای   شوروی سا ق روا ط نظام ، امنیت  و اطالعات  را توسیعه  ا  و اهنیون  
 قفقیاز مرهزی و حوزۀ خزر شیریک و همتیای  نظییر از کسیتان پییدا هیر   و  ر       

تیییرین روا یییط نظیییام  و امنیتییی  را  یییا آذر ایجیییان  ار ر تارنمیییای    نز ییییک
نامه امنیت  مهی  جمهیوری آذر ایجیان و     ر  توافقاسنا ی را  ر مو 1"لیک  ویک "

فاش هر  هه  ر اساس آن سه شرهت  زرگ این رژیی  متعهید  یه فیروش      اسرائیل
انیدر طبیق ایین اسینا ،      های موشک  و ارتباط   ه جمهوری آذر ایجان شید   سالح

هیای راهتی  و    متعهد  ه فیروش سیالح   3صنایخ نظام  اسرائیل و 2"سولتام"شرهت 
متعهید  یه فیروش تجهییزات ارتبیاط   یه        4"تیا ررنن "ارتباطات  موشک  و شرهت

هیای سیاسی     اندر هید   نییا ین ایین همکیاری،  رنامیه       جمهوری آذر ایجان شد 
های  زرگ  رای گسیترش نفیوذ و قیدرت عمیل      ای است هه توسط قدرت پیچید 

 (ر62: 1396ولدان  و حسین ،    است )جعفریخو   ر حوزۀ خزر  ه وجو  آمد
                                                                                                                                 

1. WikiLeaks 

2. Soltam 
3. Israeli Military Industries   
4. Tadiran Communications 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2/
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 چین. 2-4

های غر   زین و راهبر  تعامل  ا اروپا و آفریقا از طرییق   سیاست نگا   ه سرزمین
های جهان  زین افزو   استر امنیت انرژی،  آسیا  ر اهمیت حوزۀ خزر  ر سیاست

له موار  میور   گذاری، امنیت حمل و نقل و ارتباطات از جم امنیت تجارت، سرمایه
ییک همر نید و   »نظر زین استر راهبر  هالن زین  ر پاسخ  ه این الزامات، ا تکار 

توانند از طریق مغولسیتان   استر مسیرهای طراح  شد   ر این راهبر  م « یک را 
و روسیه یا از طریق قزاقستان ی  ریای خزر ی جمهوری آذر ایجیان و ییا از طرییق      

ران  ه سمت نواح  مختلو اروپا حرهت نماینیدر نحیوۀ   ترهمنستان، افغانستان و ای
گرایی  ییا تهدیید     گفتگو و انتخا  روش تعامل زین  ا منهقه خیزر فرصیت هی    

 (ر(Hyman, 1994: 34 هدر  واگرای  را افزایش م 
تغییر سوخت فسیل  از زغال سن   ه نفت نیز اهمیت  رییای خیزر را  یرای    
زین  وزندان هر   استر  ر این راستا، زیین سیع  هیر   اسیت وار ات انیرژی      

ترین  ارندگان انرژی حوزۀ  ریای خیزر   عنوان یک  از مه  خو  از ترهمنستان را  ه
،  یین  و  2009ی  ر سیال  افزایش  هدر  ه همین  لیل  و  هه خط لوله انتقال انرژ

تنها  سترس  زین  ه انرژی زیا ی را فراه  هر ،  هشور افتتاح شدر این خط لوله نه
زمان اولین جایگزین مه   رای خط لوله روسییه نییز  یو ر از نقهیه      طور ه   لکه  ه

نظر استراتژیک، نگران  اصل  زین نسبت  یه منهقیۀ  رییای خیزر، نفیوذ آمریکیا       
خور ر عالو   ر این، خیط لولیه    ها گر  م  ه منافخ پکن  ا روساستر  ر این مرحل

آغیاز  یه هیار     2006نییز از سیال    "آالشانکوی زین" ه  "آتاسو قزاقستان"نفت از 
تواند  ر آینید    هیلومتر استر این خط لوله م  2/962هر ر طول این خط لوله نفت 
 ر (Shaffer, 2003: 17-18) ه  ریای خزر متصل شو  

ترین منا خ نفت قزاقسیتان  ر سیواحل    رگ زین و روسیه  رای  زرگ ازی  ز
 "هنکییاق ی هومکیول   "و  "آتیرو ی هنکییاق " ریای خزر تنها پ  از افتتاح  و فاز 

هیای انیرژی قزاقسیتان  یو ،      گذاری و هسب اهثریت سهام شرهت هه پیامد سرمایه
مسیر اصیل  آتییرو از    اندازی های انرژی زین تغییر  ا ر را  موازنه را  ه نفخ شرهت

 ر سیواحل  رییای خیزر  یه آتاسیو  ر مرهیز        "هاشیغان "و  "تنگییز "هیای   میدان
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 20زین، ظرفیت صا رات را  یه   "جیان  شین"قزاقستان و  ر نهایت آالشانکو  ر 
میلیون تن  ر سال رساندر  ر اساس توافق  وجانبه زیین و قزاقسیتان، ایین هشیور     

میلیون  شکه نفت  یه زیین تحوییل    146ن تن معا ل میلیو 20 اید ساالنه  ه میزان 
 8میلییون  الر،   615 یا پر اخیت    "سیینوپک " هدر شایان ذهر است هیه شیرهت   

 رصد سهام طرح گاز شیمال   رییای خیزر را هسیب هیر  و متعاقیب آن امتییاز        
)رفییخ و   ر اری از منیا خ نفیت  ر جنیو  هومکیول  یه زیین واگیذار شید           هر 

 ر  (57-55 :1395جام ،   خیتاری

 . ژئواستراتژی و کنشگری نظامی بازیگران پیرامونی در منطقۀ خزر3

 ترکیه. 3-1

توان  ه  و  طور هل ، اهدا  سیاست خارج  ترهیه  ر حوزۀ خزر و قفقاز را م   ه
تیوان  یه     خش اقتصا ی و سیاس  ی امنیت  تقسی  هر ر  ر زمینه هد  نخست، م  

سازی خهیوط لولیه ییا سیاسیت زهیاررا        منهقه، تره عوامل  نظیر نیاز  ه انرژی 
گذاری  ا  رخ  از هشورهای ساحل  حیوزۀ   انرژی، توسعه روا ط تجاری و سرمایه

های  نظیر گسیترش نفیوذ    توان  ه مؤلفه خزر اشار  هر ر  ر زمینۀ هد   وم نیز م 
  ر منهقه و یافتن جایگاه  مناسب، اهمیت ژئوپلیتیک  حوزۀ خیزر، همکیاری  یا   

جهت گسیترش  یه شیرگ و مهیار اییران و روسییه،        "ناتو"ویژ  آمریکا و  غر   ه
توسعه روا ط  یا آذر ایجیان و گرجسیتان و هیاهش اخیتال   یا ارمنسیتان اشیار          

مرز  ای ه  از لحاظ ژئوپلیتیک نیز حوزۀ خزر و قفقاز منهقه (Abyet, 2018: 27).هر 
هییه تیأثیر  سیزای   اشیته  اشیدر      توانید  ر منیافخ تر    ا ترهیه است و این مزیت م 

هنید و   ای است هه ترهیه را  ه  ریای خزر متصیل می    عبارت   یگر، قفقاز منهقه  ه
همچنین این منهقه را  ورو  ترهیه  ه آسیای مرهیزی اسیتر میمن آنکیه پی  از      

ای حائیل مییان ترهییه و روسییه و از طیر        فروپاش  شوروی این حوز   ه منهقه
 (ر Torbakov, 2008: 48وسیه تبدیل شد  است ) یگر میان ناتو و ر

 ر زمینه همکاری نظام  ترهیه  ا هشورهای  خش ساحل  خیزر  ایید اشیار     
 ا ترهمنستان جهت ساخت شیش هشیت  نظیام      2013این هشور  ر سال  هر  هه
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همکاری  اشته استر هد  از ارائه این خیدمات تجهییز نظیام  و افیزایش تیوان      
از سیوی   (رKaya, 2009: 79)هیای خیزر  یو   اسیت      ر آ لجستیک  ترهمنستان  

طیوری هیه  ر    های مختلیو همکیاری  ار ،  یه     یگر، ترهیه  ا آذر ایجان  ر زمینه
منظور تقویت مومخ این هشور  ر قفقیاز جنیو       خش نظام  تجهیزات الزم را  ه

ق وزییر خارجیه سیا    «  او  اوغلیو » ه عقیید   و خزر  ر اختیارش قرار  ا   استر 
ای  ر قفقیاز   ترهیه، تا زمان  هه جمهوری آذر ایجان  یه موقعییت قدرتمنید منهقیه    

تواند حوزۀ نفوذ خو  را منهقیۀ  رییای خیزر افیزایش       ست پیدا نکند، ترهیه نم 
 2010(ر شایان ذهر است هیه ترهییه و آذر ایجیان  ر اوت    Aliyev, 2012: 34 هد )
نامه شورای همکیاری   نیز موافقت 2012نامه مشارهت راهبر ی،  ر  سامبر  موافقت

نامیه انتقیال فیاز     موافقتراهبر ی ترهیه و آذر ایجان را امراء هر ندر  ر اساس این 
از را  ترهیه  یه اروپیای شیرق  میور  توجیه قیرار        2016 ر سال  " نیز شا " وم 

هه نگرانی  مشیترق جمهیوری آذر ایجیان و     گفتن  است  .(Efe, 2012: 63گرفت )
ترهیه از توسعۀ نفوذ روسیه  ر ارمنستان نییز  اعین نز ییک شیدن  و هشیور  یه       
یکدیگر شد  استر تمایل ترهیه  ه پیوند هرزه  یشتر  ا هشورهای ترق ز یان نییز   

مقامیات ترهییه و آذر ایجیان  ر سیال     (ر Zasztowt, 2012: 1-9)مزید  ر علت است 
های سیاس ، امنیت  و نظام   ر خصوص مسائل قفقاز  ر زمینۀ همکارینیز   2015

 ر حوزۀ انرژی نیز مسیرهای  اهو اندر  و خزر  ه  یدار و گفتگو  ا یکدیگر پر اخته
ترین خهوط  هسیتند   مه  2آ ا  ی  اهو ی تفلی  ی آنکارا    و عشق 1ی تفلی  ی جیحان 

 رای انتقال نفت و گاز هشیورهای  هه  ر مقا ل مسیرهای پیشنها ی مرتبط  ا ایران 
 & Arasمتحد  آمریکا  رخور ارنید )  زمان ترهیه و ایاالت حوزۀ خزر از حمایت ه 

Akpinar, 2011: 57 ر) 
عنیوان یکی   یگیر از هشیورهای       ر خصوص روا ط ترهییه و قزاقسیتان  یه   

توان گفت هه طیرفین  یشیتر  ر زهیارزو  مبیا الت تجیاری و       ساحل  خزر م 
اند تا امنیت  و نظام ر  ا وجو  این، مقامات هر  و هشیور   همکاری  اشتهاقتصا ی 

                                                                                                                                 

1. Baku-Tbilisi-Ceyhan 

2. Eshghabad- Baku-Tbilisi-Ankara 



 1398زمستان  ♦ وچهارم چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     128

انید، سیند همکیاری اسیتراتژیک را  یه       ط   یدارهای متقا ل  هه  ا یکدیگر  اشیته 
های سیاسی ، اقتصیا ی، علمی ،     اند هه  ر اساس آن طرفین  ر  خش امراء رساند 
پر ازنیید  ی میی محیهیی ، انسییان ، فرهنگیی  و نظییام   ییه همکییار   فنیی ، زیسییت

(http://news.irib.ir...2019/3/25ر)     ر یک تحلیل ژئیوپلیتیک  از اهمییت قزاقسیتان 
توان گفت هه   رای ترهیه و فلسفۀ توسعۀ مناسبات راهبر ی آنکارا  ا این هشور م 

 رحسب ناهام  ترهیه  رای عرویت  ر اتحا یه اروپیا و  ورنمیای هیامالً تارییک     
گرای   یشتر و ا غیام سیاسی  ی     های ه  حا یه، تقویت زمینهمذهرات ترهیه  ا این ات

تواند خالق فرصیت  اسیتثنای   یرای تقوییت      اقتصا ی قزاقستان  ر این اتحا یه م 
جایگا  ترهیه  ر سیاختارهای اروپیای   اشیدر عیالو   یر ایین، قزاقسیتان پی  از         

ور گسیترش  منظ تواند پایگاه   ه آذر ایجان  ومین هشور ساحل  خزر است هه م 
نفوذ ترهیه  ر آسیای مرهزی و قفقاز  اشدر نهایتاً  ر زمینۀ روا یط ترهییه و روسییه    
 اید اذعان  اشت هه طرفین  یش از آنکه  ر همکاری نظام  تأهیید  اشیته  اشیند،    

های اقتصا ی، تجاری و توریس   یا یکیدیگر همکیاری  ارنیدر  ر       یشتر  ر حوز 
 ه مسائل امنیتی   ر آسییای مرهیزی، قفقیاز و      واقخ رویکر  متفاوت طرفین نسبت

 گر  ر  خزر مانخ از همکاری عمیق آنها  ر عرصۀ نظام  م 

 گرجستان .3-2

گرجستان تمایل  ه تأثیرگذاری  ر تحوالت منهقۀ خزر و گسترش روا ط اقتصیا ی  
ر از  یدگا  گرجسیتان  و سیاس  ی امنیت   ا هشورهای  خش مرهزی این حوز   ار  

تواند این هشور را  ه یک هشور امن  ر مسیر عبور خهوط لوله  همکاری  ا ناتو م 
رو، ترامیپ و هنگیر  آمریکیا گرزیه  ر      از اینانتقال انرژی منهقۀ اروپا تبدیل هندر 

تخمین حمایت سیاس  و نظام  از گرجستان  یا مشیکل مواجیه هسیتند،  ر سیال      
 ر این (ر Coffey, 2018: 16حمایت الزم از گرجستان  و ند )سریعاً  ه  نبال  2018

عنیوان یکی  از    توانید روسییه را  یه    زهارزو ، عرویت گرجسیتان  ر نیاتو می    
سیاز نفیوذ نیاتو  ر حیوزۀ      هشورهای مه   خش مرهزی خزر تهدید نماید و زمینه

ترین واهنش روسیه  ه غیر ، میانور نظیام   ر نز یکی  مرزهیای       خزر  اشدر مه 
 یو    "آ خازیا"و سرنگون  پهبا   ولت گرجستان  ر فراز  2008گرجستان  ر سال 



 129     گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله

(Cheterian, 2009: 164ر) وییژ     ه غر  و  یه «  یمیتری مدو یو»رو،  ولت  از این
آمریکا نشان  ا  هه مسکو  یش از این انقبیا  ژئوپلیتییک را  رنخواهید تافیت و     

اقدام نظام  نییز متوسیل خواهید شید       رای تأمین منافخ خو   ر این زمینه حت   ه
(Schneider, 2009: 221ر) 

توانید   عالو   ر این، همسایگ  گرجستان  ا آذر ایجان، ارمنستان و ترهییه می   
گری  ر این حیوز ،   حلقه ارتباط  ناتو  ا این هشورها  اشد هه ممن تقویت نظام 

هیدر  ر واقیخ،     الشیعا  قیرار می     امنیت مل  جمهوری اسالم  ایران را نیز تحیت 
سو و همراه   یا ترهییه و آذر ایجیان  ر مسیائل      همکاری گرجستان  ا ناتو از یک

خزر از سوی  یگر ممن تحریک مسکو جهت افیزایش قیدرت نظیام  خیو   ر     
سیاز ر  ر ایین زمینیه     قفقاز جنو   و خزر، امنیت ایران را نیز  ا زالش مواجه می  

 2012گرجستان  ه آذر ایجیان  ر سیال    وزیر نخست« ایوانیشویل »توان  ه سفر  م 
ای و  رتبۀ آذری و گفتگو  ر میور  مسیائل منهقیه    اشار  هر ر  یدار  ا مقامات عال 

 -تفلیی   -و مشکالت مرزی و احداث خط آهن  اهخصوص مسائل  الملل   ه  ین
 اسیت   یو    آذر ایجان جمهوری  ه سفر  ر ایوانیشویل  های  رنامه  یگر از قارص

http://fa.trend.az...2019/2/13)). گرجسیتان  ر  یروهیای عملییات وییژ     همچنین، ن
 یا ترهییه و    ر آنکارا  رگیزار شید،    2012هه  ر سال  "های قفقاز عقا "رزمایش 

 (ر  443: 1395آذر ایجان همکاری قا ل توجه   اشت )هوالی ، 

 ازبکستان .3-3

هیا   گییری از فرصیت   منظور گسترش نفیوذ و  هیر    های الزم  ه از کستان از ظرفیت
هیای   از کستان همکاریجهت تاثیرگذاری  ر تحوالت منهقۀ خزر  رخور ار استر 

قیرار ا   »روا ط  وجانبه طرفین  ه  نبال امرای  نظام  قا ل توجه   ا روسیه  ار ر
،  یه تیدریج رو  یه  هبیو ی     2004 ر میا  ژوئین سیال    « های استراتژیک همکاری

گذاشتر  ر این قرار ا  تصری  شد هه  ر صورت  روز هرگونیه تهدیید و تجیاوز    
های الزم از جمله  و همک  خارج  علیه یک  از این  و هشور، طر   یگر حمایت

نیز  2017 ر سال (ر Cohen, 2005: 158نظام  را از آن هشور  ه عمل خواهد آور  )
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وزیر  فا  از کستان  ر مسکو « یو  ر ی قا ل»وزیر  فا  روسیه و  1«شایگو سررگ »
  شیوهت »نییز   2018آوریل  11های نظام  و فن  امرا هر ندر  ر  قرار ا  همکاری

جمهور از کسیتان اذعیان  اشیت تاشیکند  یه  نبیال گسیترش         ، رئی 2«میرمیایو
خو   ا روسییه   و نقل و ارتباطات  گذاری، حمل های نظام  و فن ، سرمایه همکاری

سیازمان  »ترین زالش  ر روا ط روسیه و از کستان،  استر شایان ذهر است هه مه 
است هیه از کسیتان زنیدین  یار از آن خیارج شید  اسیت         3«پیمان امنیت جمع 

(Mcdermott, 2009: 20-22ر) 

از سوی  یگر  اید  ه روا ط نظام  ی امنیت  از کستان  ا قزاقستان اشیار  هیر     
،  ه توسعۀ  یشتر روا ط  و 2016 فا  ممن مالقات  ا یکدیگر  ر سال هه وزرای 

هیای جدیید    جانبه  ر حیوزۀ  فیاع ، امنیتی  و واهینش سیریخ  ر مقا یل فعالییت       
اندر وزیر  فا  قزاقستان  ر این  ییدار  یا    های افراط  و تروریست  تأهید هر   گرو 

و « آلتین اوهی  »عنوان  ژ  تحتالملل  میان نیروهای وی اشار   ه مسا قات نظام   ین
 ا هد  تقویت  یشتر روا ط نظام   ین « 2017-آرم  »الملل  نظام   های  ین  ازی

 2017 ر سیال   و هشور، از کستان را  رای شرهت  ر این مسا قات  عوت هیر ر  
نیز وزرای  فا  قزاقستان و از کستان  رای اولین  ار  ر تاشکند قیرار ا  همکیاری   

هیای نظیام     هر ندر زنین قرار ا ی  ر تاریخ روا ط  وجانبه سیازمان نظام  امرا 
 (ر(tnews.ir...2019/3/6 سا قه  و   است  از کستان و قزاقستان   

 ارمنستان .3-4

ارمنستان از لحاظ امنیت   یش از آنکه  ه نیروهیای  فیاع  خیو  متکی   اشید،  یه       
تیرین   المنافخ متک  استر مه  های امنیت  خو   ا روسیه و هشورهای مشترق پیمان

 ه امراء رسید هه  ر اسیاس   1996پیمان نظام  میان ارمنستان و روسیه  ر آوریل 
هیای نظیام  خیو  را  ر     نید  پایگیا   سال آی 25آن  ه روسیه اجاز   ا   شد ظر  

 اغ نیز روسیه و ارمنستان  (ر  ر  حران قر Irasieh.irررر (2019/1/25ارمنستان ا ار  هند

                                                                                                                                 

1. Sergey Shaygo 

2. Shaukat Mirazyayev 

3. Collective Security Treaty Organization 

http://irasieh.ir/
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انید؛ زراهیه هید  روسییه       ا یکدیگر همکاری نظام  و امنیت  قا ل توجه   اشته
ز توسعۀ نفوذ غر  و نفیوذ روزافیزون   حفظ موازنه راهبر ی  ر قفقاز و ممانعت ا
نییز روسیییه توانسیته اسییت میییان    2020جهیان اسییالم  ر منهقیه اسییتر  ر سییال   
 :Cornell, 1999گیری هنید )    اغ میانج  آذر ایجان و ارمنستان  ر را هه  ا جن  قر 

(ر از نظر اقتصا ی نیز ارمنستان  ه روسیه وا سته استر  یرای مثیال  یا وخامیت     55
های غیر  علییه ایین     ا ی  ر روسیه  ر اثر هاهش  های نفت و تحری اوما  اقتص

 رصد هاهش یافیت   20، ارزش پول  مل  ارمنستان حدو  2014هشور  ر  سامبر 
و اییین امییر از وا سییتگ  اقتصییا ی اییین هشییور  ییه روسیییه حکایییت  ار          

(Hunter,2017:18 ر  ر این اساس، م)        تیوان گفیت هیه روا یط روسییه و ارمنسیتان
ساز تأثیرگذاری  یشتر طرفین  ر حوزۀ قفقاز و خزر استر  ر این میان امکیان   نهزمی

همک نظام  ارمنستان  ه روسیه جهت  رگزاری رزمایش  ر خزر نیز  ر  لندمیدت  
گا  امنیتی  ارمنسیتان  ر  را یر     ترین تکیه قا ل تصور خواهد  و ر اساساً روسیه مه 

(ر Gamaghelyan, 2005: 8ای اسیت )  قهتهدیدات احتمال  از سوی  رخ  رقبای منه
نامیه نظیام  جدیید  یین روسییه و ارمنسیتان        ،  ا امرای توافیق 2010اوت  20 ر 

تمدیید گر یید    2044تا سیال   1«گومری» ر پایگا  نظام   "هرملین"حرور نظام  
(Ramos-Peña, 2017: 8ر)  

روسییه   102عالو   ر این، ارتش روسیه  و پایگا  عمد  نظام  )پایگا  نظام  
 ر نز یک  پایتخت ایین   362 ر منهقه گومری  ر شمال ارمنستان و پایگا  هوای  

شیمار   عنوان قدرت مسلط  ر سیاسیت ارمنسیتان  یه    هشور(  ر ارمنستان  ار  و  ه
(ر نکتۀ حائز اهمییت ایین اسیت هیه سیاقط شیدن       Sonnleitner, 2016: 85رو  ) م 

 ر مرز  ین سیوریه   2015یه  ر نوامبر هواپیمای جنگ  روسیه توسط نیروهای تره
 و ترهیه  اعن تسریخ  ر طرح  فا  هوای  مشترق روسیه و ارمنستان گر ییدر  عید  
از این حا ثه، روسیه اعیالم هر  هه هواپیماهیای جنگی   یشیتری را  یه ارمنسیتان      
اعزام خواهد نمو ر  ییا ا امییه تحییوالت  ر محییط امنیتی  منهقیه و  یا تأسیی          

وا ستگ  نظیام    ،2016نظیام  میشترق ارمنیستان و روسییه  ر نیوامبر های  یگان

                                                                                                                                 

1. Guymri 
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 ر (Kogan, 2016: 1) ارمنستان  ه روسیه تشدید شد
تیرین   از سوی  یگر، ارمنستان  ا آذر ایجان مشیکالت فراوانی   ار  هیه مهی     

 ه  نبال  روز  1980های پایان   هۀ  این مناقشه از سال  اغ استر  لیل آن مسئلۀ قر 
ها و ارامنه شکل گرفت و  ه جن  میان  و طیر  منجیر شیدر     اختال  میان آذری

را  ر ایین   884و  879، 853،822هیای   شورای امنیت سیازمان ملیل نییز قهعنامیه    
روی   ر  اولییین گفتگوهییای رو Gresh, 2006: 3).)خصییوص صییا ر هییر   اسییت 

 ر  1992غ  ر سیال   ا نمایندگان ویژ  جمهوری آذر ایجان و ارمنستان  ر مور  قر 
، مجد اً میان طیرفین  ر  2020(ر ول   ر سال Behneer, 2019: 2تهران  رگزار شد )

 یر ایین اسیاس،  ر صیورت تیالش ارمنسیتان        اغ جن  رخ  ا   استر  منهقه قر 
توان شاهد  جهت تأثیرگذاری  ر تحوالت خزر و همکاری  ا هشورهای ساحل  م 

یجیان  یو ر نکتیۀ حیائز اهمییت ایین اسیت هیه         پیامدهای امنیت  منف   یرای آذر ا 
)الهه وحشت( را  ه  لیل اختالفات  هه  ر قیرن   "روس  اسکندر"  ارمنستان سامانه

  یسیییت  مییییان طیییرفین  یییه وجیییو  آمییید،  ر خیییاق خیییو  مسیییتقر هیییر    
.(www.shahrekhabar.com...2019/3/3)  

 . افغانستان3-5

های نظام  شید  اسیت و تماییل زییا ی      افغاستان  ا قزاقستان وار  روند همکاری
 رای همکاری امنیت   ا هشورهای ساحل  خیزر  ار ر قزاقسیتان  یه  نیدر  رییای       

 ه زش  پایتخت  القو  منهقۀ  ریای خزر، نقهیه تقیاطخ ترانزیتی ، مرهیز      1"آهتاو"
 نگیر ر ایین  نیدر    حصییل  و حتی  توریسی  می     ای  ر زمینه ت های منهقه همکاری

 ا ریشی   را  ترهییب   ر افغانستان - ترهمنستان -ن تواند  خش  از مسیر قزاقستا م 
 ایین ر هنید  می   میرتبط  یکیدیگر   یه  را میانه آسیای و مرهزی آسیای هه شو  جدید
 قزاقسیتان   یا  افغانسیتان  نظام  و امنیت  اقتصا ی، روا ط تقویت  ر تواند م  مسئله

ای ایفا هندر از سوی  یگیر افغانسیتان  یا آذر ایجیان همکیاری       نقش قا ل مالحظه
نظام  قا ل توجه   ار ر قرار ا  همکاری نظام  مییان افغانسیتان و آذر ایجیان  ر    

 (رGolunov, 2019: 4) ه امرا رسید  2016جوالی  15 اهو، پایتخت این هشور،  ر 
                                                                                                                                 

1. Aktau 

http://www.shahrekhabar.com...2018/3/1
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ای هه مقامات این هشیور   گونه افغانستان  ا روسیه نیز همکاری نظام   ار ،  ه
های نظام   تواند مانع   رای همک نم  "ها ل ی واشنگتن "معتقدند هه پیمان امنیت  

 یگر هشورها  ه افغانستان شو ر شایان ذهر است هیه تهدییدات  از جانیب محییط     
تیوان  یه زیالش     استر  ر این زمینه م ای افغانستان متوجه روسیه   اخل  و منهقه

گیری، تروریسی  و میوا  مخیدر اشیار  هیر ر  ر  هیۀ         سازی، افراط  ی ملت    ولت
گذشته مسئلۀ موا  مخدر  ه تهدیدی علیه امنیت انسان  و مل   رای روسیه تبیدیل  

تُن هروئین صا ر شد  از  365تُن از  90(ر حدو  Stepanova, 2013: 12شد  است )
، از مسیر شمال  و  ا عبیور از تاجیکسیتان، قرقیزسیتان ییا     2009ن  ر سال افغانستا

از کستان )از طریق  ر  فرغانه(  ه قزاقستان و از آنجا  ه روسیه قازاگ شد  اسیت  
(Golunov, 2019: 4  ر تعدا  استفا)   2هنندگان موا  مخدر  ر فدراسیون روسیه  یین 
سال  30تا  15 رصد از آن را جمعیت  6 تا 5شو  هه  میلیون نفر  رآور  م  5/2تا 

 (ر International Narcotics Control Board,2014:87 هد ) تشکیل م 

. پیوندهای ژئواستراتژیک دوجانبه و چندجانبه بازیگران خزر و امنیت 4

 ملی جمهوری اسالمی ایران

 ر خصوص پیوندهای ژئواستراتژیک  وجانبیه و زندجانبیۀ  یازیگران خیزر  ایید      
گر  ه  نبال گسترش ارتبیاط  یا  رخی  هشیورهای سیاحل        فت  ازیگران مداخلهگ

آمریکیا  یا   شان  ست یا نیدر  ر ایین زهیارزو ،     خزر هستند تا  ه منافخ مور نظر
ای  ار  و  یافته حوزۀ پیرامون  خیزر همکیاری گسیتر      های تاز  استقالل جمهوری

زیر  ه مرر جمهوری اسالم   ساز تحوالت ژئوپلیتیک  تواند زمینه این همکاری م 
ژئوپلیتیک  آسیای مرهزی و قفقیاز  ر   _ایران  ر منهقه  اشد: الو( توسعۀ فرای  

جهت شرگ  ه غیر  و هیاهش ارزش ژئیوپلیتیک  اییران؛  ( هیاهش وا سیتگ        
و جمهوری اسالم  ایران  ا تسیلط آن  یر منیا خ نفیت      "اوپک"آمریکا  ه سازمان 

هیای اسیرائیل   ر    های حرور  رای شرهت دن زمینهوگاز حوزۀ خزر؛ ج( فراه  ش
منهقه و  ه تبخ آن جلوگیری از نفوذ ایران و ایجا  شرایط تهدید امنیت  ایران؛  (  ا 

هیای مختلیو  ر  و سیوی مرزهیای شیمال  جمهیوری        توجه  ه حرور قومییت 
تواند تهدییدی  یالقو   یرای  یروز و ظهیور       اسالم  ایران، حرور آمریکا حت  م 
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های قومیت  نییز  اشیدر از سیوی  یگیر اتحا ییه اروپیا  ر قالیب اسیتراتژی          ان حر
گسترش ناتو  ه سوی شرگ و سند جدید استراتژیک خو   ر قبال آسییای مرهیزی   

هنید؛ زییرا هنیوز     ، اهدا  سیاس  مهم  را  ر این منهقه پیگیری م 2019 ر سال 
یه جهیت  یه خهیر    خصوص آمریکا از قیدرت فدراسییون روسی    اتحا یه اروپا و  ه

انداختن منافخ غر   ر منهقه آسیای مرهزی، قفقاز و خیزر  یی   ارنید و هوشیش     
گرای  هشیورهای ایین    هنند  ا حرور قدرتمند و فعال  ر این مناطق مانخ از ه  م 

 حوز   ا روسیه و ایران گر ندر  
ایین  یازیگر   امنیت  حریور   _ ر خصوص اسرائیل  اید گفت تأثیرات نظام  

 ر حوزۀ خزر از زند ُ عد  ر امنییت ملی  اییران تاثیرگیذار اسیت: الیو( تقوییت        
خصیوص  ر   هیای شینو   ر منهقیه  یه     حرور نیروهیای نیاتو؛  ( ایجیا  پایگیا     

 ر قفقیاز و   اسرائیلمجاورت مرزهای ایران؛ ج( افزایش حرور هارشناسان نظام  
سرانجام، زیین تیالش    رای و موشک  ایران های هسته خزر؛  ( مر ه ز ن  ه  رنامه

هر   است  ا یک رویکر  اقتصا ی روا یط خیو  را  یا هشیورهای سیاحل  خیزر       
محسیو    گسترش  هدر  ر این راستا، ایران و روسیه  و قدرت مه  منهقیۀ خیزر   

 شوند هه نقش تأثیرگذاری  ر معا الت سیاس ، اقتصا ی و نظام  منهقیه  یازی   م 
های اقتصا ی مسیتحک   یا ایین  و هشیور،     هنندر وجو  روا ط مهلو  و پیوند م 

را  ه انرژی منهقه تسهیل هر   و امنیت عرمۀ نفیت و گیاز از ایین      سترس  زین
 هندر ناحیه را ترمین م 

 ر ارتباط  ا پیوندهای  وجانبه و زندجانبۀ  ازیگران پیرامون   ر حوزۀ خیزر  
ای سیاحل  خیزر    اید اشار  هر  هه روا ط  وجانبه و زندجانبۀ ترهیه  یا هشیوره  

موازنیه   دین شکل است هه همکاری نظام  ترهیه  ا  رخی  هشیورهای سیاحل ،    
قوای میان  ازیگران ساحل  خزر هه از لحاظ توانای  نظام  تا حدو ی  ه یکیدیگر  
شبیه هستند ) ه غیر از روسیه هه نسبت  یه زهیار هشیور سیاحل  قیدرت نظیام        

ویژ  تجهییزات   خرید تسلیحات نظام   هتواند  ه گسترش  ای  ار ( م  العا   خارگ
مر یوط  ییه ناوگییان نظییام   یانجامیید و امنیییت ملیی  جمهییوری اسییالم  ایییران را  

ترهیه همکاری و تحرهات نظام  خو   ر خزر را  یشیتر از   الشعا  قرار  هدر تحت
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هند تا ایران و روسییهر   طریق هشورهای آذر ایجان، قزاقستان و ترهمنستان  نبال م 
تواند منجر  ه گسترش نفوذ ترهیه  ر خزر، افیزایش همکیاری امنیتی  ی      م  این امر

نظام   ا  رخ  از هشورهای ساحل ، تقویت توانای  نظام  ی  فاع  آنها و  ه تبیخ   
آن هاهش نقش ایران  ر این حوز  گر   و امنیت مل  را  ا زالش مواجه سیاز ر از  

ران روا ط سیاس  و اقتصیا ی  ایجمهوری اسالم   ا  سوی  یگر، اگرزه گرجستان
 ار ، همکاری نظیام  زنیدان   یا یکیدیگر ندارنید و روا یط طیرفین همیوار   یا          

ر  ر خصوص از کستان  اید گفت هه حساسیت آمریکا و اسرائیل مواجه  و   است
گرای  امنیت  تاشکند  ا آستانه و مسکو منجر  ه تقویت  گسترش روا ط نظام  و ه 

گر   هه  یه تبیخ آن از    ا  ر آسیای مرهزی، قفقاز و خزر م توان نظام  این هشوره
شیو ر  ر واقیخ همکیاری  یازیگر      قدرت تاثیرگذاری ایران  ر این حوز  هاسته م 

پیرامون  نظیر از کستان  ا  رخ  از  ازیگران ساحل  خزر، ومعیت ایین حیوز  را   
   یازیگران   ه مرر ایران تغیییر خواهید  ا ر  نیا راین، همکیاری امنیتی  و ائیتال      

پیرامون   ا  ازیگران  خش مرهزی )ساحل (  ه معنای هاهش توان نظام  اییران  ر  
ارزییا   رویکیر     اش خواهید  یو ر   تیأثیر قیرار گیرفتن امنییت ملی       خزر و تحت

ژئواستراتژیک ارمنستان گویای این است هه این هشور، از میان هشورهای سیاحل   
یل  ار ر  نا راین، تاثیرگیذاری ارمنسیتان  یر    خزر  یشتر  ه روسیه و ست  ایران تما

طور قهع   ر مقا ل امنیت مل  ایران  انسیت؛ زراهیه    توان  ه تحوالت خزر را نم 
ای  ا یکدیگر  ارندر  ا وجو  این، تمایل  سییار زییا     های گستر   طرفین همکاری

انید  ر  تو ارمنستان مبن   ر نز یک   ه روسیه و همکاری راهبر ی  ا این هشور می  
از میان هشورهای سیاحل     لندمدت امنیت مل  ایران را نیز  ا زالش مواجه ساز ر

خزر، روسیه، قزاقستان و آذر ایجان مور  توجه مقامیات افغانسیتان قیرار  ارنید و     
تیری قیرار  ار  هیه ایین امیر       همکاری نظام   ا ترهمنستان و ایران  ر سه  پایین

مل  را نیز  ا زالش مواجه  رعیو ساز  و امنیتتواند مومخ ایران  ر خزر را ت م 
 ساز ر

 گیری نتیجه

گر و پیرامیون   ر حیوزۀ خیزر و      ر ارۀ اقدامات سیاس  ی امنیت   ازیگران مداخله 
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همکاری نظام  آنها  ا  رخ  از  ایگران ساحل  ) خش مرهزی(  اید اذعان  اشیت  
هه حرور آمریکا و اسرائیل  ر این منهقه و همکاری نظام   ا هشورهای سیاحل   

  اییران خواهید شیدر رویکیر       اعن  ه خهر افتا ن امنیت مل  جمهیوری اسیالم  
توان نقش  اتحا یه اروپا و زین  ه خزر  یشتر حول محور انرژی است، هرزند نم 

مسائل امنیت  را  رای ایین  یازیگران نا یید  انگاشیتر از سیوی  یگیر،  یازیگران        
پیرامون  نظیر ترهیه  ه  نبال مهار و گسترش نفوذ ایران  ر این حیوز  هسیتندر  ر   

ای  اشیته اسیتر    یه از نظر اقتصا ی و نظام  پیشیرفت قا یل مالحظیه    ار ، تره این
گذاری و  یازار   رقا ت  ر زمینۀ خهوط انتقال نفت و گاز، مبا الت تجاری، سرمایه

های اصل  رقا ت اقتصا ی تهران ی آنکارا  ر قفقیاز جنیو   و خیزر      مصر  حوز 
ر، تمایل  یه گسیترش   عنوان یک   یگر از  ازیگران پیرامون  خز استر گرجستان  ه

روا ط  ا غر   ار ؛  ر این راستا  ا هشورهای ساحل  نظیر آذر ایجان هه  ر مسیر 
غر  قرار  ارند، همکاری اقتصا ی و امنیت   ار ر  نا راین، همکاری گرجستان  یا  

سو و همراه   ا ترهیه و آذر ایجان  ر مسائل خزر از سوی  یگر ممن  ناتو از یک
فزایش قدرت نظام  خو   ر قفقاز جنیو   و خیزر، امنییت    تحریک مسکو جهت ا

هیای از کسیتان نییز     ساز ر از سوی  یگیر سیاسیت   ایران را نیز  ا زالش مواجه م 
عنوان یک هشور پیرامون   ا روسییه   محدو   ه حوزۀ آسیای مرهزی نیست؛  لکه  ه

 و قزاقستان همکاری امنیت  زیا   ار ر 
آمیز  یا آذر ایجیان  ار ،  یا روسییه همکیاری       ارمنستان نیز گرزه روا ط تنش
ارمنستان عرو سازمان پیمیان امنییت جمعی      .اقتصا ی و امنیت  قا ل توجه   ار 

شیو ر   است و مرزهای این هشور  ا ترهیه و ایران از سیوی روسییه محافظیت می     
همچنین مشاوران نظام  روسیه  ر ساختارهای نظام  و امنیتی  ارمنسیتان حریور    

،  ر زمینۀ همکاری صینایخ  فیاع    2010ندر ارمنستان قرار ا ی را  ر سال مؤثر  ار
روسیه و ارمنستان  ه امراء رسانید و خواهان همکاری  یشتر  و هشیور  ر  خیش   
صنایخ  فاع  شدر سرانجام، افغانستان  ه  نبال افزایش همکاری نظام   یا روسییه،   

توانید توانیای      لندمدت م  آذر ایجان و قزاقستان است هه گسترش این روا ط  ر
  فاع  ی نظام  هشورهای ساحل  را  ر مقا ل ایران افزایش  هدر
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رسد هه ترهیه و گرجستان  ه واسیهۀ پشیتیبات  و حماییت نظیام        ه نظر م 
هیای نظیام  خیو  را  یا      متحد  آمریکیا و اتحا ییه اروپیا قا رنید همکیاری      ایاالت

میایش  تر ازنیدر از سیوی  یگیر،     هشورهای ساحل  خزر افیزایش  هنید و  یه رز   
عنیوان   هشورهای ارمنستان و افغانستان  یشتر  ه  نبیال جلیب حماییت روسییه  یه     

تأثیرگذارترین  ازیگر حوزۀ خزر هستندر  ر این میان، از کستان سیاسیت خیارج    
هند و ممن همکاری نظام   ا روسیه  ر تالش است تا  پذیری را  نبال م  انعها 

  رخور ار شو ر  از حمایت غر  نیز
 تیوان گفیت هیه    گر و پیرامون  می   های  ازیگران مداخله  ا توجه  ه هنشگری

های ایران  ر حوزۀ خزر عمدتاً ژئوپلیتیک  است؛ زراهه  رخ  همسیایگان   نگران 
ایران  ر حوزۀ خزر از ارا   سیاس  زندان مسیتقل   رخیور ار نیسیتند و حریور     
فعال آمریکا، اتحا یه اروپا و اسرائیل  ر این منهقیه، اییران را  ر  رخی  مواقیخ  یا      

ثبات  سیاس  ی اقتصا ی و عدم       یتلماس  واهنش  مواجه ساخته استر معو و
هیای   هایشیان، اسیتراتژی   گییری  خییز منهقیه  ر تصیمی     استقالل هشورهای انیرژی 

ستیز آمریکا، رقا ت ترهیه و روسیه  ا اییران  ر تسیلط  یر مسییرهای صیدور       ایران
ایین نتیجیه     نیا راین، ترین موانخ موجو   ر سر را  ایران هستندر  انرژی منهقه، مه 

گر و پیرامون  خیزر  یه  لییل افیزایش هزینیه        ازیگران مداخلهشو  هه  حاصل م 
سو و گسترش روا ط نظام  ی امنیتی   یا  یازیگران      تسلیحات  و نظام  خو  از یک

هیای نظیام  ایین حیوز  میؤثر ظیاهر        ساحل  از سوی  یگر  ر گسیترش فعالییت  
سیه پاییه اسیتوار    تواند  یر   ، سیاست ایران  ر  ریای خزر م اندر  ه این منظور شد 

 اشد: الو( تامین امنیت مرزهای شمال  از طریق همک  ه شهرهای سیاحل  خیزر   
توسعۀ روا ط  یا هشیورهای    ای؛  (  ر جهت حفظ و تقویت ثبات و امنیت منهقه

هیای    ساحل  خزر  ر زهارزو  جلوگیری از تقویت حرور و نفوذ  ول و قدرت
نبه  ا روسیه و ترهیه  ه منظور نفوذ تقویت روا ط  وجا خارج   ر این منهقه؛ پ(

 ایر  یشتر  ر آسیای مرهزی و قفقاز و تفاه   رای همکاری  یشتر منهقه
 



 

 

 نوشت پی
نا اهو، گاز  ریای خزر و هشورهای آذر ایجان، ترهمنستان، قزاقستان و عراگ خط لوله ر 1

را از خاق ترهیه،  لغارستان، رومان ، اسیلواه  و مجارسیتان  یه اتیریش و اروپیا      
منتقل خواهد هر  و اتحا یه اروپا  ر آن است تا از این طریق  ا انحصار تهیه گیاز  

 اروپا از سوی روسیه مقا له هندر
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