نفت خزر؛ تزریق رقابت بهاوراسیا
واحد علوم و تحقیقات
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چكيده
درك رفتارهاي روسيه و امريكا در حوزه انرژي خزر نيازمند توجه بهمقطع زماني پس از سقوط شوروي ،نظريات
غالب در مقطع زماني مورد بررسي ،استراتژيهاي سياست خارجي دو طرف و دكترينهايي است كه بهمنظور
دستيابي بهاهداف اجرا شده است.
در مقطع اول مورد بررسي در اين نوشتار ،غلبه نظريه ليبراليسم و نهادگرايان ليبرال ،احتمال وجود نفت
فراوان در منطقه و استراتژي تنوعبخشي بهمنابع تأمين انرژي توسط امريكا موجب اجراي استراتژي تركيبي
نفوذ در اوراسيا و پيگيري نظريه رژيمسازي منطقهاي توسط نفت ،خطوط لوله نفت ،ترانزيت نفت و اتصال منطقه
بهاقتصاد بينالملل شد و نهادهايي چون ناتو ،سازمان توسعه و همكاري اروپا ( )OECDو اتحاديه اروپا براي
زمينهسازي نفوذ و اجراي سياست سد نفوذ روسيه فعال شدند تا در غفلت ناشي از حضور غربگرايان در كرملين
بتوانند رژيم موردنظر خود را براي تثبيت هژموني غرب با توجه بهاشتياق كشورهاي منطقه براي واگرايي از مسكو
در مقطع دوم رقابت ،غلبه گفتمان امنيتي در منطقه ،كمتوجهي امريكا بهمنطقه بهدليل درگير شدنش در عراق
و افغانستان ،همراهي عربستان و كشورهاي نفتخيز خليجفارس با امريكا ،مشخص شدن حجم منابع اندك
انرژي در منطقه ،حضور مليگرايان امنيت محور در كرملين و رشد قيمت نفت باعث شد تا روسيه استراتژي
بازگشت بهمونروئه و خارج نزديك را در قالب دكترين بازگشت توسط انرژي اجرا كند .اين استراتژي بهدنبال
استفاده از ابزار نفت و گاز در تشويق متحدان و تنبيه كشورهاي واگرا همچون اكراين ،گرجستان و آذربايجان
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اجرايي كنند.

بود و توانست در آسياي مركزي از طريق اتحاد با چين و شكلگيري پیمان شانگهاي و تقويت  CISمانع تثبيت
* دانشآموخته مقطع دکتری رشته روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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هژموني غرب شود و در قفقاز بهكسب سهم از منافع منطقهاي در كشورهاي اكراين ،گرجستان و آذربايجان
ختم شود .با توجه بهتالش دو طرف اين رقابت براي توسعه هژموني و نفوذ خود با توجه بهشرايط بسته منطقه،
ويژگيهاي نظامهاي سياسي منطقه ،نزديكي بهاروپا ،حضور چين و ايران و تركيه در منطقه و نفوذ نظريههاي
نئورئاليستي در محافل تصميمگيري و تصميمسازي كرملين و مسكو بهنظر ميرسد رقابت شكل گرفته حول
خطوط لوله و استخراج و ترانزيت نفت و اتحاديههايي چون گوام ،اتحاديه اروپا و  CISو شانگهاي تداوم يابد و
تأثير خود را در منطقه تداوم بخشد .نوع اين رقابت و سطوح آن بهتحوالت درون منطقهاي وابستگي جدي دارد
ولي در هر حال با توجه بهقدرت و ضعف طرفين داراي شدت و ضعف خواهد بود.

کلید واژهها
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نفت ،قفقاز ،اوراسيا ،رقابت امريكا و روسيه.
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مقدمه

با سقوط شوروي موجي از خوشبيني بر جهان مستولي شد و تصور پيروزي ليبراليسم بر كمونيسم موجب تحول در
بسياري عرصهها از جمله عرصه نظريهپردازي در روابط بينالملل شد .در اين مقطع ليبراليسم خود را در پوستهاي
جديد و در قالب نظرياتي چون نهادگرايي ليبرال و نهادگرايي نئوليبرال ظاهر كرد .اين خوشبيني با ضرورتها و
الزامات ژئوپلتيكي همراه شد و سياست خارجي امريكا را بهويژه در حوزه انرژي متأثر ساخت.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

اين مقاله در پی آن است که بهارتباط میان تحوالت منبعث از سقوط شوروي در حوزه انرژي خزر ،نظريات روابط
بينالملل در مقطع  ،1990الزامات سياست خارجي امريكا و نياز اين كشور بهانرژي بپردازد .بههمين دليل مقاله
حاضر ميكوشد تا عنصر زمان (مقطع  1990تا  )2007را با تحول در نظريهپردازي در غرب (رويكرد هاي جديد
در ليبراليسم) و نيز با استراتژيهاي كالن سياست خارجي امريكا در مورد انرژي در نظر گرفته و با توجه بهعناصر
سهگانه فوق و دكترينهاي مطرح در سياست خاجي امريكا در اين مقطع بهتأثير عناصر فوق بر منطقه انرژي خزر
و كشورهاي پيرامون آن (قزاقستان ،تركمنستان ،آذربايجان ،گرجستان ،روسيه ،اكراين) بپردازد.
مقاله حاضر همچنين ميكوشد تأثیر تروريسم و افول نظريات ليبراليستي را پس از  11سپتامبر بر منطقه بررسي
كرده و با توجه مجدد بهرويكردهاي نئورئاليستي بهتغييرات صورت گرفته در سياست خارجي امريكا در منطقه
اوراسيا (منطقه انرژي خزر) توجه كند و تأثير آن را بر كشورهاي منطقه (كشورهاي داراي نفت و كشورهاي مسير
صادرات و كشورهاي ترانزيتكننده) بررسی كند.
بهنظر نويسنده تالش براي كسب انرژي خزر پس از سقوط شوروي باعث نفوذ غرب بهمنطقه اوراسيا و كوشش
براي شكل دادن بهزنجيرهاي از مبدأ تا مقصد (توليدكننده و مصرفكننده) شد و بهشكلگيري دورهاي از رقابت
میان روسيه و امريكا در منطقه منجر شد .اين رقابت دو مقطع كام ً
ال متفاوت را شامل ميشود:
الف) مقطعي كه غرب مغرور از پيروزي ليبراليسم بر كمونيسم بهدنبال گسترش نظم سرمايهداري بهمنطقه
بود .اين مقطع با تنش و بينظمي در داخل روسيه و سكوت و مماشات مسكو در قبال تحركات امريكا و اروپا
مصادف شد و موجب تحركات موفقي از سوي غرب براي شكل دادن بهرژيم منطقهاي مبتني بر انرژي شد .اين
دوره تاريخي از  1990شروع و تا  1999ادامه يافت.
ب) مقطع دوم كه مصادف با غلبه گفتمان طالبان و مبارزه با تروريسم در جهان بود و با ظهور پوتين در روسيه
همزمان شد و در قالب استراتژي بازگشت بهخارج نزديك روسيه ،كرملين تالش كرد جايگاه از دست رفته در دهه
 1990قرن  20را بازيابي كند .اين زماني بود كه غرب و امريكا نيز با اعمال نفوذ روسيه در اوراسيا مماشات كرده
و امنيت در منطقه را بر رقابت براي نفت ترجيح دادند ،چرا كه آمارهاي ارايه شده از نفت منطقه غلط بود و انرژي
منطقه ارزش رقابت نداشت .اين مقطع از  1999تا  2007ادامه يافت.
اين مقاله اعتقاد دارد که رقابت براي نفت در دهه  1990در قالب دكترين گسترش توسط امريكا و تالش براي
بازگشت بهخارج نزديك از سوي روسيه در دهه  2000قرن  ،21باعث يارگيري اتحاد و ائتالف و تغيير در جايگاه
دوستان و دشمنان دو طرف رقابت در منطقه اوراسيا شد و همچنین موجب تحوالتي در كشورهاي منطقه از جمله
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در اكراين ،گرجستان ،قزاقستان و آذربايجان شد.
پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا نفت منطقه ارزش رقابت و تالش براي تصاحب را دارد؟
اين مقاله در چند بخش كلي ارايه خواهد شد:
الف) تحليلي بر چرايي شكلگيري رقابت بر سر نفت منطقه خزر
ب) بررسی مقطع اول رقابت بر سر نفت منطقه و عناصر مؤثر بر تكوين و تحكيم نفوذ غرب
ج) بررسی مقطع دوم رقابت روسيه و امريكا در منطقه انرژي خزر
د) آثار رقابت نفتي بر منطقه اوراسيا
ذ) نتيجهگيري
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الف) تحلیلی بر چرایی شکلگیری رقابت برای تصاحب نفت منطقه انرژی خزر
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چرا امریکا و روسیه برای تصاحب نفت منطقه خزر تالش کردند؟ آیا نفت منطقه ارزش رقابت داشت ؟ چگونه
تالش برای نفوذ در کشورهای صاحب نفت و کشورهای مسیر ترانزیت نفت باعث تحوالت ژئوپلتیک در منطقه
اوراسیا شد؟ عالوه بر این پرسشها ،دهها پرسش دیگر نیز در این مقاله قابل طرح است.
بهنظر میرسد برای دستیابی بهپرسش اصلی مقاله که آیا نفت منطقه انرژی خزر ارزش رقابت داشت توجه
بهمتغیرها و عناصر زیر راهگشاست.
در مقطع نخست رقابت در منطقه ،متغیرهای زیر باعث تزریق سریع رقابت بین امریکا و اروپا با روسیه و
متحدان منطقهای مسکو شد:
1ـ خوشبینی اولیه کشورهای منطقه نسبت بهنفوذ غرب؛
2ـ تالش کشورهای منطقه برای نزدیک شدن بهامریکا برای دور کردن خود از روسیه و افزایش واگرایی از
مسکو؛
3ـ نقش مخفی شرکتهای چندملیتی نفتی در ارایه آمارهای مختلف از نفت منطقه و کوشش برای وادارکردن
()1
حکومتهای خود جهت کسب حمایت در منطقه؛
4ـ استراتژی موفق کشورهای دارای نفت منطقه برای ارایه آمارهای اغواآمیز و اغراقی برای کشاندن غرب
()2
بهمنطقه؛
 5ـ تصور کشورهای منطقه نسبت بهکسب دالرهای نفتی و دور شدن از نفوذ اقتصادی روسیه و نیز کوشش
()3
کشورهای غربی برای اتصال منطقه اوراسیا بهاقتصاد بینالملل از طریق فروش نفت؛
 6ـ استراتژی نفوذ بهمنطقه انرژی خزر و کشورهای اوراسیا توسط امریکا با هدف قرار دادن اشتیاق کشورهای
منطقه بهسوی غرب که در قالب دکترین گسترش از سوی سیاستگزاران کاخ سفید ارایه و اجرا شد؛
7ـ ضعف در سیاست خارجی روسیه؛
 1ـ  7ـ مماشات و سکوت توأم با رضایت مسکو از دور شدن کشورهای منطقه که در این مقطع بهعنوان سربار
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روسیه مطرح شده بودند.
 2ـ  7ـ حضور غربگرایان و آتالنتیکگرایان در کرملین از جمله افرادی چون یلتسین و کوزیرف که خواهان اعطای
برخی امتیازات منطقهای با هدف نزدیک شدن بهاروپا و غرب و کسب مقام متحد آینده امریکا بودند.
 3ـ  7ـ ضعف شدید یلتسین در اداره روسیه ،حاکمیت الیگارشها در اقتصاد روسیه و عدم توجهحوالت سیاست
خارجی و اوراسیا بهدلیل رقابتهای داخلی در مسکو.
8ـ حاکمیت نظریه نهادگرایان و لیبرالها در واشنگتن که معتقد بودند میتوان حول نفت ،اکتشاف و استخراج نفت
و ترانزیت آن ،حلقهای از متحدان را با خط لوله ایجاد کرد و با حمایت تجارت آزاد ،اقتصاد بینالملل ،نهادهای
()5
بینالمللی و رژیمهای منطقهای بهسد نفوذ مسکو اقدام کرد؛
()6
9ـ استراتژی نفتی امریکا و اروپا.
()4

1ـ خوشبینیهای اولیه کشورهای منطقه نسبت بهحضور در منطقه
در این مقطع تفکر غالب در منطقه این بود که حضور امریکا و اروپا در کشورهای منطقه موجب جذب
سرمایهگذاریهای خارجی ،کسب کمکهای مالی ،اصالح اقتصاد کشورها و توسعه رفاه در آنها میشود .بهنظر
کشورهای منطقه حضور امریکا و اروپا بهسرعت کشورهای منطقه را اروپایی خواهد کرد .در این میان کشورهای
()7
آذربایجان ،قزاقستان ،اکراین و گرجستان بسیار نسبت بهحضور امریکا امیدوار بودند.

3ـ نقش مخفی شرکتهای چندملیتی در ارایه آمارهای اغراقی از نفت منطقه و کوشش برای
وادار کردن کشورهای مادر بهحمایت از فعالیتهای خود در منطقه
شرکتهای نفتی غرب بهویژه شرکتهای بریتیش پترولیوم سابقه حضور در منطقه در سالهای ابتدایی قرن
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2ـ تالش برای نزدیک شدن بهامریکا و استفاده از امتیاز اتحاد با امریکا برای دور شدن از مسکو
اکثر کشورهای منطقه ،استراتژی داخلی خود را بر نزدیکی با امریکا قرار داده بودند و میکوشیدند از این نزدیکی
برای دوری از مسکو سود ببرند .در این میان حجم سفرهای منطقهای مقامات غربی منطقه و سفرهای رهبران
منطقه بهاروپا بهمالکی برای دوری از مسکو تبدیل شده بود .در میان ،کشورهای منطقه رهبران گرجستان،
آذربایجان و قزاقستان بیشترین تالش را مبذول میکردند که با برگ امریکا دوری از روسیه را تجربه کنند ،در این
میان عوامل و عناصر داخلی نقش زیادی داشتند .برای نظربایف ،اعمال نفوذ چین بر مرزهای این کشور ،ترس از
تهییج احساسات ازبکها و بهخطر افتادن بخشهای جنوبی این کشور ،ترس از شکلگیری قومگرایی روسها در
مرزهای غربی و کوشش برای تثبیت موقعیت خود در داخل از مهمترین عوامل داخلی در گرایش بهسوی غرب بود.
در این میان غرب برای نابود کردن توان هستهای قزاقستان در سالهای 1990تا  1994کوشش کرد و کمکهایی
در قالب طرح «نان ـ لوگار» ارایه کرد تا با در پیش گرفتن سیاست نزدیکی بهآستانه ،سالحهای هستهای و توان
موشکی این کشور را از بین ببرد .عالوه بر این امریکا هرگونه نزدیکی بهقزاقستان را بهرفع و حل مشکل هستهای
()8
این کشور منوط کرده بود.
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 20را داشتند و نیز شرکت شورون و تگزاکو توجه ویژهای بهسرمایهگذاری در نفت منطقه داشتند .شورون در
قزاقستان و بریتیش پترولیوم در آذربایجان سرمایهگذاریهای اولیهای کرده بودند و مایل بودند تا برای حمایت از
فعالیتهای خود ،کشورهای مادر را در تحوالت منطقه وارد کنند .آنها برای دستیابی بهاین هدف ،ابتدا کوشیدند
تا آمارهایی ارایه کنند که کشورهای مادر بهمنطقه توجه کنند .آمارهایی که در این دوره ارایه شد حجم انرژی
منطقه را بهاندازه خلیجفارس پیشبینی میکرد و این اعتقاد وجود داشت که نفت منطقه ،ارزش سرمایهگذاریهای
بلندمدت را دارد)9( .
یکی از اولین آمارهایی که در این دوره از سوی شرکتهای نفتی منطقه ارایه شد ،حجم نفت منطقه را  235میلیارد
بشکه برآورد میکرد .این آمار حجم گاز احتمالی منطقه را  328تریلیون فوت مکعب اعالم کرد ،این در حالی است که
()10
بعدها حداکثر نفت منطقه  17میلیارد بشکه و حداکثر گاز نیز  230تریلیون فوتمکعب برآورده شده است.
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4ـ استراتژي كشورهاي منطقه در استفاده از برگ نفت منطقه براي واگرايي از روسيه
استراتژي فوق بهويژه از سوي آذربايجان و در حجمي كمتر از سوي تركمنستان و قزاقستان پيگيري ميشد.
حيدر علياف ،رئيسجمهور وقت آذربايجان با درك نياز كشورهاي اروپايي بهنفت منطقه و با توجه بهسياست
شركتهاي چندمليتي در نفوذ بهبازار انرژي منطقه و با استفاده از فضاي مثبت پس از جنگ سرد ،تالش كرد تا از
عنصر رسانهها براي بزرگنمايي نقش انرژي منطقه استفاده كند و از نفت بهعنوان ابزار سياست خارجي خود سود
()11
ببرد و در واقع پاي غرب را بهمنطقه با توجه بهمنافع آنها از انرژي منطقه گره بزند.
علياف در سپتامبر  1994با اعالم عقد قرارداد قرن تالش كرد تا مانع نفوذ مسكو شود .اهميت اين قرارداد از
زاويه سياسي بيش از اقتصادي است ،چرا كه بهنظر علياف اين قرارداد پايه حضور سياسي و امنيتي غرب در منطقه
بود .وی با برگ نفت و قراردادهاي نفتی يك بازي متوازن با روسيه و ايران ايجاد كرد .بهنظر او ديپلماسي نفت كه
با سه هدف درگير كردن منافع كشورهاي متعدد در مسائل منطقه با مشاركت آنها در قراردادهاي نفتي ،عالقهمندي
آنها بهحل و فصل مناقشات منطقهاي و ايجاد توازن در بين كشورهاي مختلف اجرا شد ،بهترين راهكار براي باكو
است .ديپلماسي نفت درگير كردن اقتصادي و سياسي كشورهاي فرامنطقهاي را مدنظر داشت و در راستاي سه
مؤلفه 1ـ تحكيم استقالل 2ـ بازسازي اقتصادي3ـ آزادسازي قرهباغ پيگيري ميشد و بهطور کلی يكي از عوامل
()12
مهم در نفوذ امريكا در منطقه است.
 5ـ تصور كشورهاي منطقه نسبت بهكسب دالرهاي نفتي براي بهبود اقتصاد و واگرايي از
روسيه و اتصال بهالگوهاي تجارت بينالملل
كشورهاي منطقه اميدوار بودند كه با فروش حجمي از نفت خود بهبازارهاي اروپا و كسب دالرهاي آن نه تنها مانع
شكلگيري اعتراضات داخلي شوند ،بلكه بهتقويت داخلي خود بپردازند .آنها اميدوار بودند که دالرهاي حاصل از
فروش نفت موجب توسعه داخلي ،باالرفتن رفاه ،كاهش نفوذ اقتصادي روسيه و رشد استقالل سياسي و اقتصادي
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شود .از نظر آنها دالرهاي نفتي ميتواند سطح روابط آنها را با اروپا افزايش داده و آنها را با خطوط لوله بهاقتصاد
بينالملل و تجارت بينالملل متصل كند ،در اينصورت تحوالت منطقه بر تحوالت اقتصاد بينالملل گره خورده و
()13
سطح حساسيت منطقه باال ميرفت و نفوذ مسكو با استفاده از نفت كاهش پيدا ميكرد.
در ميان كشورهاي منطقه بيش از همه آذربايجان و گرجستان بهپتر و دالرها اميدوار بودند ،هرچند در اوايل
دهه  ،90نظربايف نيز بهراههاي فراتر از همكاري با روسيه اميد داشت .آذربايجان بهويژه اميدوار بود که با نفت خود
را بهالگوي اقتصادي منطقه تبديل كند ،بههمين دليل کوشید تا با كمك تركيه الگوهاي اقتصادي غرب را اجرا كند
و يكي از اولين كشورهايي بود كه توصيههاي صندوق بينالمللي پول را اجرا كرد .گرجستان نيز اميدوار بود نياز اروپا
بهمسير ترانزيتي انرژي از خاك گرجستان باعث كسب حمايت غرب از اين كشور در برابر مسكو شود .همچنين
تفليس اميدوار بود دالرهاي حاصل از مسير ترانزيت ،بخشهايي از مشكالت اقتصادياش را حل كند.
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 6ـ استراتژي نفوذ بهخارج نزديك روسيه در قالب دكترين گسترش
استراتژي نفوذ بهخارج نزديك روسيه ،تداوم مراحل قبلي نفوذ بهبلوك شرق شوروي سابق بود كه در كشورهاي
يوگسالوي ،اروپای شرقي و خارج نزديك روسيه اجرا شد .در مرحله اول ،غرب کوشید تا از مزيت تنشهاي داخلی
در يوگسالوي سود ببرد و با تجزيه يوگسالوي ،اتصال اسالوهاي شمالي و جنوبي را قطع كند .اين سياست بهويژه
()14
پس از موضوع كوزوو و تحتالحمايه شدن اين منطقه توسط غرب بهموفقيت رسيد.
در مرحله بعد امريكا از اشتياق كشورهاي اروپاي شرقي براي اتصال بهغرب ،دوستي با امريكا و عضويت در
ناتو و اتحاديه اروپا سود برد و بهويژه با كشورهايي كه تاريخ پرتنشي با مسكو داشتند ،رابطهاي ويژه برقرار كرد،
بهگونهاي كه حتي طرح اروپاي جوان در برابر اروپاي پير را مطرح كرد تا مانع واگرايي اروپاي غربي شود .در ميان
كشورهاي اروپاي شرقي ،امريكا از دوستي با چك ،لهستان و مجارستان بيشتر سود برد و در مراحل بعد كشورهاي
روماني ،بلغارستان و بالتيك قرار گرفتند.
در موج سوم دكترين گسترش ،غرب با تصور اينكه پيروزي ليبراليسم قطعي شده ،كوشيد براي هميشه ريشههاي
رقابت روسيه را قطع كند و اين كشور را بهقدرتي درجه  2تبديل كند .بر اين اساس غرب كوشيد در زمانهاي كه
روسيه سرگرم ثبات اقتصادي و سياسي داخلي است بهخارج نزديك روسيه وارد شود كه در ميان آنها كشورهاي
اكراين ،گرجستان ،آذربايجان و قزاقستان در اولويت بودند.
دكترين گسترش را آنتوني ليك ،1مشاور امنيت ملي کلینتون در سپتامبر  1993در دانشكده تحقيقات بينالمللي
دانشگاه جان هاپكینز مطرح كرد .دكترين گسترش چند ماه پس از نامه کلینتون بهمسكو (دكترين کلینتون) اعالم
شد .در آن نامه کلینتون بهمسكو هشدار داده بود که نميتواند براي حل مشكل اقليتهاي روس در ساير كشورها
از نيروي نظامي سود ببرد .اين نامه اين تصور را دامن ميزد كه روسها پس از حل مشكالت داخلي بهتحكيم نفوذ
()15
منطقهاي خود اقدام خواهند كرد .بههمين دليل در دكترين گسترش امريكا كوشيد بدون آنكه احساسات رقابتي
روسها را تحريك كند ،با استفاده از عنصر اقتصاد و نفت واگرايي كشورهاي منطقه از مسكو را فراهم كند و تمامی
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روزنههای نفوذ مسکو در آینده را مسدود نماید .دکترین گسترش دارای چند مرحله بود :در مرحله اول هدف امریکا
مسدود کردن زمینههای نفوذ مجدد روسیه در خارج نزدیک بود .امریکا در این مرحله کوشید تا مانع شکلگیری
ساختارهای جدیدی در روابط مسکو و همسایگان شود ،همچنین در صورت شکلگیری این ساختارها ،مانع موفقیت
آنها شود .در این مرحله امریکا تالش کرد از اشتیاق کشورهای منطقه بهغربگرایی برای ممانعت از شکلگیری و
تحکیم نهادهای منطقهای روس محور (بهویژه  )CISسود ببرد .بههمین دلیل در آغاز شکلگیری  ،CISگرجستان،
اکراین و آذربایجان سعی کردند ،عضو شوند و در اضطرار عضویت با شروطی عضویت یافتند.
مرحله دوم گسترش تحت عنوان «گسترش و توسعه فضای دموکراسی و اقتصاد آزاد» پیگیری شد و هدف
آن حمایت اقتصادی از کشورهای تازه مستقل شده ،تالش برای کاهش وابستگی ساختاری اقتصادی کشورهای
منطقه بهروسیه ،گسترش نهادهای دموکراتیک ،تقویت حقوقبشر و توسعه نهادها و ساختارهای اقتصاد آزاد برای
تحکیم نفوذ غرب در منطقه بود .در بطن این دکترین ،سیاست عدم همکاری با کشورهای مایل بهمسکو (بالروس،
ازبکستان) پیگیری میشد و با ابزارهای رسانهای و عدم مشروطیت انتخابات و زیر سئوال بردن حکومتهای
منطقه ،تالش شد درصد همگرایی کشورهای منطقه با مسکو کاهش یابد ،یا از سرعت آن کاسته شود .در مرحله
دوم دکترین گسترش نهادهای غیرانتفاعی و NGOها وارد شدند.

138

7ـ مماشات و سکوت توأم با رضایت مسکو در قبال رفتارهای امریکا در سالهای 1990تا 1999
در مقطع اول رقابت یکی از عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی نفوذ بهخارج نزدیک و دکترین گسترش ،مماشات
مسکو در قبال رفتارهای امریکا بود .در این مقطع نظریه غالب برای صاحبنظران مستقر در کرملین ،لزوم جدا
شدن از کشورهای منطقه بهعنوان سربار روسیه بود .افرادی چون الکساندر سولژنتسین 1در این مقطع اعتقاد داشتند
که باید هرچه سریعتر از این سربارها خالص شد و برای توسعه حرکت بهسوی غرب هزینه و سرمایهگذاری کرد.
این دیدگاه همزمان با حضور غربگرایان یا آتالنتیکگرایان در کرملین بود .آنها در این دوره معتقد بودند که اولویت
نخست سیاست خارجی روسیه دوری از شرق و کشورهای شرقی و نزدیکی بهغرب و نهادهای غربی و اروپایی
است .افرادی چون کوزیرف ،وزیرخارجه روسیه در این دوره خطر اسالمگرایان و کشورهای اسالمی را بیش از
امریکا و غرب میدانستند و معتقد بودند روسیه بهعنوان کشوری اروپایی باید با حفظ حریم قدرتمندی خود وارد
تعامل با اروپا شود و هرچه سریعتر بهاروپا متصل گردد .بهنظر آتالنتیکگرایان ،مسکو میتواند با اعطای برخی
امتیازات جزیی در حوزههای آسیایی روسیه بهاتحادی استراتژیک با امریکا دست یابد و مدل انگلستان را اجرا کند
()16
و از مزایای اتحاد با امریکا استفاده نماید.
در استراتژی امنیت ملی روسیه در  1993آتالنتیکگرایان بر وجود یک روسیه دموکراتیک ،قدرتمند و متحد
()17
امریکا توجه کرده و بر کاهش وابستگی بهکشورهای کوچک همسایه (جز اکراین) تأکید شده است .این در حالی
بود که ضعف شدید در حاکمیت روسیه و مدیریت یلتسین و نحوه اجرای خصوصیسازی در این کشور موجب
شکلگیری طبقهای از الیگارشها در روسیه شده بود که یلتسین خود را وامدار آنها میدانست و مجبور بود برای
1. Alexander Soljcnitsin
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حفظ قدرت خود بهالگوهای اجرایی آنها گردن گذارد .رقابت بین قوه مجریه غربگرا و پارلمان ملیگرا باعث
دورههایی از تنش و بینظمی و سردرگمی در روسیه شد که زمینه را برای ظهور ملیگراها و اوراسیاگرایان پس از
()18
سالهای  1996و بهویژه پس از پیروزی پوتین آماده کرد.
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 8ـ حاکمیت نظریه لیبرالیسم در دستگاه سیاست خارجی امریکا
بهطور کلی در تحلیل رقابت امریکا و روسیه در اوراسیا و تصاحب انرژی خزر ،سایه مناظره نئو ـ نئو یا نئولیبرالیسم
و نئورئالیسم وجود دارد .در مقطع اول رقابت ( 1990تا  )1999کلینتون در قالب نظریه لیبرالیسم اقدام بهنفوذ در
منطقه کرد .این دقیق ًا مقطعی بود که شوروی شکست خورده و جهانی شدن در حال شکلگیری بود .در این زمان
نظریهپردازانی چون فوکویاما معتقد بودند که ایدئولوژی مارکسیسم در نزاع و رقابت خود با لیبرالیسم شکست خورده
()19
و هیچ ایدئولوژی دیگری یارای رقابت با لیبرالیسم را (بهدلیل نزدیکی آن بهطبیعت و ذات بشریت) ندارد.
از زاویه لیبرالیستی ،کلینتون خواهان استفاده از قدرت امریکا برای گسترش نفوذ اقتصادی غرب بود .او بهایجاد
صلح از طریق تجارت ،گسترش سرمایهگذاری و توسعه بازرگانی بر اساس نفت منطقه امیدوار بود .در این مقطع
نظریهپردازان امریکایی معتقد بودند که لیبرالیسم تجاری و جمهوریخواه بهترین راهحل برای اوراسیاست و میتوان
با نهادهای مختلف اقتصاد بینالملل ،گسترش تجارت بینالملل و رشد شرکتهای چندملیتی بهسد نفوذ مسکو در
منطقه اقدام کرد .آنها معتقد بودند باید با گسترش دموکراسی در منطقه و حمایت از آن از طریق نهادهایی چون
ناتو ،برنامه مشارکت برای صلح ( ،)PFPسازمان امنیت و همکاری اروپا ( )OECDو گسترش نهادهای جامعه مدنی
در قالب کاهش اقتدارگرایی رهبران منطقه ،مانع شکلگیری تنشهای منطقهای شد .بهنظر آنها هرچه دموکراسی
در منطقه رشد کند ،زمینه برای حضور رهبران مایل بهمسکو کاهش مییابد و احتمال حضور نهادهای امنیتی و
()20
نظامی روسیه در تحوالت منطقه کاهش خواهد یافت.
در چارچوب نگرش لیبرالیستی در سیاست خارجی کلینتون ،نظریه رژیمها مورد توجه قرار گرفت .حامیان نظریه
رژیمها اعتقاد داشتند ،نفت منطقه و نیاز کشورهای منطقه بهصدور آن و لزوم ترانزیت آن باعث شکلگیری مدلی
از همکاری منطقهای میشود و دولتها را مجبور خواهد کرد وفاداریها و منابع خود را بهنهادهای منطقهای بدهند
که این امر موجب شکلگیری رژیم همکاری منطقهای حول نفت میشود .بهنظر آنها نهادهای منطقهای از جمله
سازمانهای منطقهای نفت محور (همچون گوام و تالش برای حفاظت از خطوط لوله نفت) نهادهای دموکراسی
محور در منطقه ،پیمانهای منطقهای دموکراتیک محور ،موافقتنامههای دوجانبه در قالب حقوقبشر ،جامعه مدنی
و احزاب غیردولتی میتواند باعث کاهش نفوذ روسیه در منطقه شود.
لیبرالها امیدوار بودند رژیمی بر محور تولید و ترانزیت نفت شکل بگیرد و باعث گسترش بهسایر حوزهها شود.
آنها همچنین در صدد بودند تا بخشهایی از مدل همگرایی اتحادیه اروپا حول ذغال و فوالد در منطقه اوراسیا
برای صادرات نفت شکل بگیرد.
بهنظر آنها بزرگترین اشکالی که در منطقه وجود دارد ترس کشورها از عملکرد یکدیگر ،عدم شفافیت و احتمال
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تقلب در رفتارها و سیاست خارجی کشورهای منطقه است که میتوان با شکل دادن بهرژیمهای همکاری منطقهای
()21
مانع عدم پایبندی کشورهای منطقه بهتعهدات خود شده و مانع اعمال نفوذ مسکو شد .در این میان آنها از نظریات
رابرت کوهن و جوزف نای بهعنوان نهادگرایان لیبرال سود بردند .بهنظر این دو نظریهپرداز ،بازیگران غیردولتی
میتوانند در کنار بازیگران دولتی باعث شکلگیری همکاری منطقهای شوند .از نظر آنها گروههای ذینفوذ
منطقهای ،شرکتهای چندملیتی و سازمانهای غیردولتی بینالمللی میتوانند روابط کشورهای اوراسیا را از حالت
()22
دولت محوری خارج کرده و باعث کاهش نفوذ رهبران اقتدارگرا شوند .اوج نظریه لیبرالها در سیاست خارجی
کلینتون را فوکویاما مطرح کرد .او در مقاله پایان تاریخ خود معتقد بود که امریکا برای کاهش سطح رقابت سایر
کشورها و پیروزی نهایی در جهان باید بهصدور لیبرالیسم اقدام کند .او خواهان جهانی کردن لیبرالیسم در حوزههای
اقتصادی و سیاسی بود و حتی از فروپاشی ساختارهای حکومتی اقتدارگرا و مداخله بشردوستانه علیه اقتدارگرایان
دفاع میکرد .بهنظر این گروه کشورهای قدرتمندی چون امریکا در فرصت بهدست آمده از سقوط شوروی باید از
اهرم نهادها برای وارد کردن کشورهای سابق ًا غیرلیبرال در نظم جهانی لیبرال سود برند.
اتحادیه اروپا و امریکا در روابط خود با روسیه و سایر کشورهای اروپای شرقی (همانند یوگسالوی) از این
دیدگاه سود بردند و اقدام بهداد و ستد و مبادله یا اجرای سیاست تشویق و تنبیه کردند .اعطای امتیاز مادی دسترسی
بهبازار واحد اروپا و سرمایهگذاری غرب در قبال پذیرش ارزشهای غربی در کشورهای اروپای شرقی از این جمله
سیاستها بود.
بهطورکلی در فردای کمونیسم و در مقطعی که نظریه رئالیسم و نئورئالیسم در شوک ناشی از عدم پیشبینی
سقوط شوروی قرار داشتند و امریکا سرمست از پیروزی بر مسکو بود و نظام تصمیمگیری امریکا سیاستهای
خود را عامل سقوط کمونیسم میدانست و در زمانهای که نظریهپردازی چون فوکویاما از پیروزی ابدی لیبرالیسم
سخن میراند ،نظریه غالب در تحوالت منطقه انرژی خزر تابعی از لیبرالیسم آن مقطع بود .آنها اعتقاد داشتند دلیل
سقوط شوروی ،رقابت تسلیحاتی یا جنگ نبوده است ،بلکه راهکارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تالش
برای نفوذ فرهنگی در خاک شوروی بوده است .بر همین اساس در این مقطع در قالب دکترین کلینتون موضوع
نفوذ فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی و عقد موافقتنامههای امنیتی و یافتن متحدان اجرا شد .تغییر در شعارها و
اهداف ناتو ،طرح اینوگیت (ترانزیت نفت و گاز منطقه بهاروپا) طرح تراسیکا (حمل و نقل کاال ازآسیا بهاروپا) ،طرح
مشارکت برای صلح ناتو ،طرح حضور ( )OECDیا سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوراسیا و طرح استفاده از
اشتیاق کشورهای منطقه بهغرب برای یافتن متحدان در کشورهای گرجستان ،اکراین ،آذربایجان و قزاقستان مورد
()23
توجه قرار گرفت.
در این مقطع نظریه رژیمها که توسط نهادگرایان مطرح شده بود ،بسیار مورد توجه قرار داشت ،طبق این نظریه
نهادهای منطقهای و بینالمللی میتوانند نفوذ غرب را در اوراسیا شکل داده و تثبیت کنند .بهنظر نهادگرایان لیبرال،
مجموعهای از سازمانها که مکمل یکدیگرند و یکدیگر را تقویت میکنند (اتحادیه اروپا ،ناتو ،اتحادیه اروپای
غربی ،سازمان امنیت و همکاری اروپا) میتوانند یک نظام اقتصادی ـ فرهنگی شکل دهند و مانع اعمال نفوذ
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مسکو در منطقه در آینده شوند.
رابرت کوهن در کتاب «پس از هژمونی» خود در مورد نظریه رژیمها بحث کرده است .بهنظر او رژیمهای
بینالمللی توسط سازمانهای بینالمللی ،دولتها را در غلبه بر مشکالت خود (در اوراسیا مشکالت فقر و فساد،
وابستگی بهمسکو و وضعیت نامناسب جغرافیایی و نیاز بهصدور نفت) یاری میکنند .او معتقد است که امریکا
میتواند برای اعمال تسلط خود در مناطق مهم جغرافیایی توسط رژیمسازی فعال شود .در این صورت حتی در
نبود قدرت نظامی امریکا یا افول این کشور ،رژیم منطقهای فعال خواهد بود .رژیمسازی امریکا در منطقه بر دو
محورتکیه داشت:
1ـ توسعه اقتصاد بازار آزاد در منطقه براساس مزیت نسبی (نفت) منطقه؛
2ـ توسعه دموکراسی و حقوقبشر در منطقه برای جلوگیری از شکلگیری رژیمهای اقتدارگرا در منطقه و ممانعت
()24
از نفوذ مسکو.
از نظر تصمیمگیرندگان مستقر در دولت کلینتون ،رژیم موردنظر غرب در اوراسیا باید در مرحله اول با تأکید
بر شفافیت نظامی و سیاسی ،تابعیت نظامیان از سیاستمداران ،ایجاد اعتماد بین کشورهای منطقه و کاهش ترس
و تقلب ،ایجاد معیارها و ضوابط غربی (انتخابات آزاد ،حقوقبشر و )...حرکت کند .در مرحله بعد ،توسعه اقتصادی
کشورهای منطقه توسط پول نفت و لزوم همکاری برای صادرات نفت میتواند باعث شکلگیری نهادهای همکاری
منطقهای شود .در این میان اروپا مایل بود منطقه بهسطحی از استانداردهای غرب دست یابد تا بیثباتی از این
منطقه بر اروپا تأثیر نگذارد ،بههمین دلیل ناتو کوشید با ترویج اصالحات سیاسی و اقتصادی بهعنوان شرط عضویت
()25
آنها در ناتو و نیز اعمال شروط سیاسی و حقوق بشری برای عضویت در اتحادیه اروپا بهاهداف خود برسد.
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9ـ استراتژی نفتی آمریکا و اروپا
از مقطع ترومن بهبعد ،تمامی استراتژیهای سیاست خارجی امریکا دارای بند ،ماده یا گزارهای پیرامون لزوم صدور
نفت از مناطق نفتی بهسوی غرب بوده است .سایه نفت بر استراتژیهای سیاست خارجی امریکا بهحدی قوی
میباشد که گاه بهعنوان عنصر اصلی در جهتگیری سیاست خارجی امریکا عمل کرده است .برای مثال در اوج
رقابت جنگ سرد شوروی و امریکا که با حمله شوروی بهافغانستان همراه بود ،دولت کارتر صراحت ًا اعالم کرد
نزدیکی بهمنابع نفت منطقه با پاسخ مستقیم واشنگتن مواجه خواهد شد .پیش از آن نیز سیاست دوستونی نیکسون
متوجه امنیت مناطق نفتی بود .دولت بوش نیز با درک وابستگی اقتصاد امریکا بهنفت خلیجفارس در اجرای سیاست
خارجی که شبیه سیاست نفتی کلینتون میباشد ،کام ً
ال مراقب تأمین آن بوده است .در استراتژی نفتی بوش بر سه
موضوع تأکید شده که بر تحوالت اوراسیا تأثیر گذار بوده است:
1ـ افزایش استخراج نفت از آالسکا و باال بردن بهرهوری از چاههای نفتی گذشته؛
2ـ متنوع کردن منابع تأمین انرژی و عدم وابستگی بهیک منطقه خاص و کاهش وابستگی بهخلیجفارس؛
3ـ ممانعت از تسلط رقبای قبلی و آتی بر منابع انرژی جهان برای استفاده از برگ انرژی در برابر آنها (بهویژه چین،
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روسیه و هند).
در ابتدای استقالل کشورهای منطقه ،امریکا با فرض وجود منابع عظیم نفتی و گازی در منطقه و با هدف
تنوعبخشی بهمنابع انرژی خود و متحدان و نیز بهمنظور جلوگیری از دسترسی چین (بهعنوان رقیب اصلی امریکا
در آینده) و جلوگیری از سلطه روسیه بر انرژی منطقه ،بهسرعت وارد تحوالت منطقه نفتی خزر شد ،همین امر
موجب شد تا بهسرعت رقابت بهمنطقه تزریق شود که موجب گره خوردن تحوالت داخلی و منطقهای اوراسیا
()26
بهتحوالت کالن نظام بینالملل شد .اروپا نیز با درک این نکته که  60تا  80درصد بهنفت منطقه خلیجفارس و
خاورمیانه بحران زده وابسته است ،برای کاهش این سهم ،بهشدت مایل بود تا در منطقه فعال شود ،بههمین دلیل
در اوایل دهه  90کوشید تا با اجرای سیاست خارجی و نظامی مستقل از امریکا خود را برای بهرهبرداری از انرژی
()27
منطقه آماده کند.
این سیاست در مقطعی مطرح بود که افرادی چون ژاک شیراک در فرانسه ،داگالس هرد در انگلستان و
هلموت کهل در آلمان تصور میکردند میتوان با الحاق اروپای شرقی ،اتحادیه اروپا را بهعنوان یک قدرت فراتر
از امریکا در جهان مطرح کرد.
این دیدگاه خواهان جذب روسیه بهعنوان یک کشور اروپایی و حل مسئله شرق برای آرامش حاضر و رهایی
از فشارهای جنگ سرد بود و تصور میکرد میتوان با باال بردن روابط اقتصادی اروپا و روسیه این کشور را مدیریت
()28
کرد.
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ب) بررسی ویژگیهای رقابت امریکا و روسیه (1990تا )1999
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رقابت روسیه و امریکا در مقطع اول (1990تا  )1999بسیار با مقطع دوم متفاوت است .در مقطع اول خوشبینی و
غرور ناشی از پیروزی لیبرالیسم بر کمونیسم ،وجود اعتماد بهنفس قوی در واشنگتن برای ممانعت از تجدید قدرت
روسیه ،توجه بهمنطقه انرژی خزر برای اعمال نفوذ بر چین ،سکوت و غفلت روسیه از تحرکات امریکا و شوق و
اشتیاق کشورهای منطقه انرژی خزر برای حضور امریکا در منطقه و تازهنفس بودن پروسه جهانی شدن و بکر بودن
منطقه برای شرکتهای چندملیتی ،نبود گفتمان امنیتی در منطقه و احتمال وجود نفت فراوان در منطقه و مناسب
بودن اقتصاد امریکا برای حضور در خارج ،قابل توجه است.
در مقطع اول رقابت ،محورهای زیر در سیاست خارجی امریکا در اوراسیا پیگیری میشد:
1ـ نفوذ بهجمهوریهای شوروی سابق با هدف جلوگیری از احیای مجدد روسیه؛
2ـ سرمایهگذاری در مناطق نفتی برای کاهش وابستگی بهنفت خلیجفارس؛
3ـ باز کردن بازارهای منطقه برای توسعه تجارت؛
()29
4ـ اتصال منطقه بهاقتصاد بینالملل از طریق نفت.
این چهار راهکار در قالب دکترین گسترش توسط آنتونی لیک 1قابلیت اجرا یافت .در این راستا در  1997خزر
بهعنوان منطقه استراتژیک امریکا معرفی گشت و تالش شد از طریق راهکارهای لیبرالی بهحلقه غرب متصل
1. Antony Lake
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شود .الیزابت جونز ،دستیار وزیر امورخارجه امریکا در این رابطه میگوید :هدف امریکا از کمک بهکشورهای منطقه،
ایجاد بازار آزاد و پیشبرد اصالحات سیاسی و اقتصادی ،محو دیکتاتوری در منطقه و کمک بهمنطقه برای ایجاد
()30
دموکراسی است.
در این مقطع ،تصور شرکتهای امریکایی ،توسعه سرمایهگذاری در منطقه بود ،چرا که منطقه ثروت عظیمی
()31
داشت .بههمین دلیل شرکتهای تگزاکو ،شورون ،اگزان موبیل برای حضور در منطقه فعالیت کردند در این مقطع
سد نفوذ روسیه از طریق راهکارهای اقتصادی مورد اقبال قرار گرفته بود .مادلین آلبرایت در این رابطه میگوید:
هدف سیاستگذاریهای امریکا باید نگهداشتن روسیه در پشت مرزهای کنونی باشد .برای این هدف امریکا باید
()32
هرچه بیشتر پیوندهای اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای منطقه محکم کند.
فعال كردن سيستم اعطاي وام در سالهاي  90تا  94و اعطاي بيش از  2/6ميليارد دالر وام بالعوض در
همین راستا بود.
در اين مقطع اين نظر مطرح ميشد كه تشكیل رژيم منطقهاي در حوزه خزر همانند حركت يك گلوله برف،
تمامی كشورهاي منطقه را مرتبط خواهد كرد و قاعدهاي در منطقه حاكم خواهد شد و در نتیجه زمينه را براي
اتصال منطقه بهاقتصاد بينالملل ،كاهش رقابت در منطقه و رشد همگرايي هموار خواهد كرد.
در اين دوره با توجه بهاحتمال وجود منابع عظيم نفتي در منطقه تمام فعاليتهاي سياسي و اقتصادي با توجه
بهتوليد و توزيع انرژي منطقه تنظيم ميشد كه ميتوانست موجب ايجاد يك رژيم منطقهاي شود .اين رژيم شامل:
1ـ مشاركت تمامی سازمانهاي داخلي و خارجي تجاري ،سرمايهاي ،نيروي انسانی و تكنولوژيكي2ـ توسعه راههاي
گسترش تجارت و توسعه منطقهاي 3ـ درگیر کردن تمام بخشهاي اقتصادي منطقه در حوزه انرژي و تكنولوژي
اكتشاف ،استخراج و ترانزيت انرژي 4ـ سود سرمايهگذاري در منطقه بهگونهاي باشد كه تمامی كشورهاي متحد
غربي را بهحضور در اقتصاد منطقه تشويق كند.
امريكا براي مقابله با روسيه در منطقه از ابزارهاي زير در دوره اول رقابت سود برد1 :ـ مقابله با نفوذ اقتصادي
روسيه در منطقه از طريق دمپينگ و اعطاي وامهاي مختلف بهكشورهاي منطقه بهشكل تشويقي2ـ ساخت ساختارهاي
جديد اقتصادي براي اتصال منطقه بهاروپا و عدم وابستگي بهروسيه 3ـ تشويق حضور متحدان غرب براي مشاركت در
()33
تحوالت منطقه (حضور ناتو OECD ،و اتحاديه اروپا) 4ـ كمك گرفتن از اروپا براي سد نفوذ روسيه
در اين دوره نگرشی ژئو پلتيكي نسبت بهنفت و گاز منطقه وجود داشت ،چرا كه نقطه کانوني سياستهاي فوقالذكر
بود و با هدف نهايي جذب و مستحيل كردن منطقه بهاقتصاد سرمايهداري همخواني داشت .اوج اين رقابت در مورد
مسيرهاي انتقال نفت و گاز بود كه از سوي امريكا مسير شرقي ـ غربي و از سوي روسيه مسير شمالی ـ جنوبي مطرح
شد .اين خط لولهها رويكردي استراتژيك داشتند و در واقع نشانه اتحاد و ائتالف در منطقه بودند.
بر اين اساس خط لوله باكو ـ نوروسيسك توسط روسيه و خط لوله باكو ـ جيحان توسط امريكا مطرح شد .اين
دو خط لوله و تالش براي تسلط بر نفت منطقه در اين مقطع كه تصور بر حجم باالي انرژي در منطقه بود ،اهداف
زير را دنبال ميكرد:
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1ـ مديريت بازار نفت ،كاهش راديكاليسم در بازار انرژي و مديريت رفتار كشورهاي نفتخيز در منطقه و جهان؛
2ـ كاهش وابستگي بهواردات از خليجفارس؛
3ـ افزايش مناطق نفتخيز و تنوعبخشي بهمناطق تأمين انرژي غرب؛
4ـ آزاد كردن سياست امريكا در قبال كشورهاي نفتخيز با هدف اجراي استراتژي خاورميانه بزرگ و اعمال
فشار بر كشورهاي عربي منطقه خاورميانه؛
5ـ كاهش قيمت نفت توسط انرژي منطقه خزر؛
()34
6ـ كاهش نفوذ اوپك و اجراي استراتژي پس از  1973آژانس بينالمللي انرژي.
تحوالت منطقه باعث شد كه در اين دوره اصطالح بازي بزرگ جديد مطرح شود كه يادآور بازي بزرگ ابتداي
قرن  20بر سر منافع اقتصادي آسياي مركزي بين روسيه و انگليس بود.
مايكل کلر 1يكي از اساتيد دانشگاه یيل در اين رابطه ميگويد :مشكالت ارضي و مرزي منطقه خزر ،نبود توسعه
مناسب اقتصادي و وجود سطح باالي فقر و فساد ،عدم وجود حقوق بهرهبرداري از انرژي خزر ،دوري از اروپا و نياز
بهترانزيت انرژي منطقه موجب شده هر حركتي از سوي غرب در منطقه بهچالش سياست خارجي روسيه تبديل و
تعريف امنيتي پيدا كند.
()35
در اين مقطع امريكا تالش كرد از پتانسيل تركيه و گرجستان براي اعمال نفوذ در منطقه سود ببرد.
مهمترين عنصر براي اعمال نفوذ بر ديپلماسي انرژي محورانه مسكو توسط تركيه اجرا شد .اين كشور با بهراه
انداختن مدلهاي انتخاباتي سياسي و قومي خود کوشید تا خأل بهوجود آمده ژئوپلتيك ناشي از فروپاشي شوروي
را بهيك فرصت تبديل كند و بهنمايندگي از غرب در تحوالت منطقه عمل نماید .اين سياست موجب شكلگيري
رقابتي جدي میان تركيه و روسيه در كشورهاي منطقه بهويژه در آسياي مركزي شد .اين رقابت رؤياپردازانه در
قالب طرح ايجاد هژموني منطقهاي از سين کيانگ چين تا باكو پيگيري ميشد و قالبي قومي داشت که بهسرعت
فروكش كرد ،چرا كه روسها توانستند با اعطاي امتيازات آنكارا را بههمكاري ترغيب كنند .عالوه بر اين تركيه
بهزودي دریافت که توان پرداخت هزينه رقابت با مسكو را ندارد .همچنين رويكرد آرمانگرايانه و قومي اين كشور
از سوي كشورهاي ازبكستان و قزاقستان مورد بيتوجهي قرار گرفت .با اين حال در مقطع آغاز رقابت ،تركيه
توانست بهبهانه عدم مجوز عبور كشتيهای سنگين وزن از تنگههاي بسفر و داردانل فشار فراواني بر مسكو وارد
كند ،اين در حالي بود كه سياست روسيه در رقابت با غرب در اين دوره نامشخص ،مبهم ،مماشاتطلبانه و توأم
()36
با خوشبيني بود.
در اين دوره حضور غربگرايان و آتالنتيكگرايان در مسكو باعث نرمش در برابر عملكرد آرام اقتصادي غرب
شده بود ،حتي افرادي چون الکساندر سولژنتسین 2از دوري و استقالل كشورهاي منطقه شادمان بودند و اين كشورها
را سربار روسيه ميدانستند .در اين دوره يلتسين براي بهبود جايگاه روسيه در جهان سياست نزديكي بهغرب را
انتخاب كرد و آندري كوزيرف 3غربگرا را بهوزارتخارجه فرستاد و سياست نزديكي بهغرب با اين شعار كه روسيه
1. Mickel Keler
2. Alexander Soljenitsin
3. Andrey Kozerov
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كشوري اروپايي است و ميتواند با نزديكي بهاروپا و كسب مقام اتحاد استراتژيك با امريكا بهمنافع خوبي دست
يابد و از اين اتحاد جايگاه روسيه را بهعنوان كشوري دموكرات در جهان تقويت كند ،انتخاب شد .اعمال اصالحات
اقتصادي و سياستهاي تعديل اقتصادي ،خروج نیروهاي روس از كوبا و افغانستان و عدم پذيرش تعهد در قبال
ساير كشورهاي مخالف امريكا و تالش براي نزديكي غرب با اعطاي برخي امتيازات در خارج نزديك از اين جمله
بود .در اين راستا كوزيرف ،وزيرخارجه روسيه معتقد بود سقوط شوروي بهترين فرصت براي توسعه روابط امريكا و
()37
روسيه است كه سالها بهدليل نفوذ مليگراها و كمونيستها از آن غفلت شده است.
همكاري با امريكا در مديريت تحوالت بينالمللي ،حركت با غرب در تحوالت عراق و خاورميانه ،تالش براي
حضور در نهادهاي اقتصاد بينالملل و عضويت در اقتصاد بينالملل ،بيتفاوتي نسبت بهخارج نزديك روسيه ،عدم
اتكا بهسالح و تسليحات و ارتش در روابط خارجي و انتخاب استراتژي همكاري با غرب از مهمترين راهكارهاي
()38
يلتسين براي دلجويي از غرب بود.
از  1992بهبعد با شكلگيري نظریه مونروئه روسي ،تجهيز قدرت مليگراها و كمونيستها در ساختار قدرت،
شكست طرح دوستي با امريكا و غرب ،موضوع يوگسالوي و كوزوو و گسترش ناتو بهشرق را انتخاب پريماكف
بهعنوان وزيرخارجه و انتخاب سياست نگاه بهشرق توسط او باعث چرخشي مشهود از سوي يلتسين شد ،بهنحوي
كه از  1996بهبعد روسيه سياست توأم با همكاري را انتخاب كرد.
مونروئه روسی خواهان تجدید قوای روسیه در خارج نزدیک بود و میکوشید در قالب اتحادیههای جدید بر
مبنای هویتهای نوین پس از سقوط شوروی (اسالوگرایی ـ ملیگرایی ـ مخالفت با غرب ،شرقگرایی ـ اتحاد با
چین و  )...بهنهادسازی اقدام کند که در این راستا سازمان کشورهای مشترکالمنافع ( )CISاولین گام بود .عالوه
بر این از  1996بهبعد این نظریه در مسکو مطرح شد که هیچ یک از جمهوریهای همسایه روسیه نباید دارای
()39
رابطهای قوی و نزدیک با غرب باشند و برای جلوگیری از این اتصال ،از اهرم تشویق و تنبیه استفاده شد.
از  1996بهبعد بالتکلیفی در سیاست خارجی روسیه پایان یافت و توجه بههالل اسالمی (از دریای سیاه تا سین
()40
کیانگ) و نزدیکی ترکیه و ایران اجرا شد .در این مقطع تالش شد تا نظریه مونروئه روسی در حوزه اقتصادی اجرا
شود و هرگونه قرارداد نفتی و گازی توسط کشورهای منطقه بدون سهم روسیه منعقد نشود .عالوهبر این بهمنظور
حفظ نفوذ در خارج نزدیک ،استراتژیستهای روسی توجه بهموضوعات زیر را بهیلتسین گوشزد کردند:
1ـ گزینش و تربیت یک کادر قوی عملیاتی ،اطالعاتی و جاسوسی در تمام کشورهای خارج نزدیک؛
2ـ تالش برای استفاده از پتانسیلهای اقتصادی بهارث مانده از دوره شوروی در حوزه اقتصادی بهمنظور حفظ
وابستگی آنها؛
3ـ تالش برای نفوذ مالی و پولی در جمهوریها؛
4ـ تالش برای الگو قراردادن تحوالت فرهنگی روسیه در جمهوریها؛
 5ـ تالش برای عدم انزوا در تحوالت داخلی جمهوریها؛
 6ـ تالش برای عدم ورود بهرقابت با امریکا بهدلیل ضعف اقتصادی؛
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7ـ اجرای سیاست نزدیکی بهچین ،هند و ژاپن برای حفظ توان رقابت با امریکا.

()41
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ج) مقطع دوم رقابت امریکا و روسیه در منطقه انرژی خزر
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مقطع دوم رقابت روسیه و امریکا در منطقه انرژی خزر و کشورهای حوزه اوراسیا گرچه تحت تأثیر گفتمان امنیتی و
مبارزه با تروریسم است ،اما همچنان نقش نفت و انرژی و خطوط لوله در آن مشهود میباشد ،چراکه خطکشیهای
صورت گرفته در مقطع اول پیرامون متحدان امریکا در مسیر خط لوله باکو ـ جیحان و متحدان روسیه حول خط
لوله باکو ـ نوروسیسک همچنان ادامه حیات میدهد .در این مقطع در استراتژی ترکیبی امریکا تغییرات ناشی از
غلبه گفتمان امنیتی ـ ضدتروریستی بهوجود آمد و حفظ سطوح قبلی نفوذ ،ضمن همکاری با روسیه در مبارزه با
تروریسم در منطقه و مماشات با سیاستهای امنیتی این کشور در خارج نزدیک اهمیت یافت .در استراتژی ترکیبی
مقطع اول رقابت (1990تا  )1999اولویت بر نفوذ اقتصادی و تسلط بر نفت ،توسعه اقتصاد بینالملل ،اتصال منطقه
بهجهانی شدن ،توسعه حقوق بشر و دموکراسی و نفوذ نظامی و سیاسی بود ،اما در مقطع دوم (1999تا )2007
مبارزه با تروریسم ،همکاری با روسیه در مبارزه تروریستی ،عدم توجه جدی بهدموکراسی و حقوقبشر و تالش
برای همکاری با کشورهای منطقه جهت مبارزه با تروریسم اولویت یافت و بهدلیل مشخص شدن حجم ناچیز نفت
()42
منطقه ،رقابت برای نفت بهرقابت برای حفظ خطکشی نفتی تثبیت شده تغییر یافت.
این در حالی بود که در مسکو ،حضور پوتین ،شکست سیاستهای اقتصادی و سیاسی آتالنتیکگرایان و رشد
نیروها و حامیان اوراسیاگرایی باعث شده بود که تفکر بازگشت بهخارج نزدیک از سوی مسکو پیگیری شود و
کرملین تالش کند حوزههایی که در دوره اول مورد بیتوجهی قرار گرفته را مجدداً مورد توجه قرار دهد .استراتژی
بازگشت بهمونروئه پس از سیاستهای اقتدارگرایانه پوتین و تثبیت قدرت در داخل در سیاست خارجی اجرا شد.
()43
محور این سیاست ،تشویق کشورهای همراه روسیه در منطقه و تنبیه کشورهای واگرا بود .این سیاست با سکوت
غرب همراه شد .در اجرای این سیاست ،مسکو دوستی با کشورهای منتقد غرب در جهان (سودان ،ایران ،روسیه،
کره شمالی ،کوبا ،لیبی و  )...را انتخاب کرد .همچنین با کسب درآمدهای حاصل از نفت و گاز بهاصالح موقعیت
خود در داخل پرداخت و از ارز حاصل از فروش نفت برای حل بدهیها و رفع مشکالت اقتصادی داخل سود برد.
پس از آن سیاست بازگشت بهمونروئه را با توجه بهپتانسیلهای حاصله از دوره شوروی اجرا کرد .از جمله مهمترین
این پتانسیل وابستگی اقتصادی کشورهای منطقه بود که از  %31تا  %86در نوسان است .همچنین سیاست مونروئه
روسی برخالف دوره یلتسین که مدارا با غرب را تشویق میکرد ،در دوره پوتین خواهان استفاده از برگ انرژی
برای جلوگیری از واگرایی کشورهای اوراسیا بود .فشار بر استونی و کشورهای حوزه بالتیک ،اکراین ،بالروس،
مولداوی و گرجستان در زمستان سالهای  2003تا  ،2006بهراه انداختن جنگ قیمتها در این کشورها ،فشار بر
کشورهای منطقه جهت اخراج نیروهای کار آنها ،عدم خرید محصوالت صادراتی این کشورها و تالش برای باال
بردن درصد وابستگی اروپا بهواردات از روسیه و ایجاد انحصارهای نفتی و گازی توسط شرکتهای لوک اویل،
گاز پروم و ترانس نفت بهمنظور اعمال نفوذ بر سیاستهای اروپا در قبال روسیه اجرا شد .در این مقطع روسیه میکوشید
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میان اروپا و امریکا در قبال سیاستهای خود در منطقه اوراسیا اعمال نفوذ کند و با ابزار انرژی مانع نزدیکی اروپا
()44
بهامریکا و فشار بر روسیه شود.
پوتین در این دوره از ابزارهای زیر سود برد1 :ـ افزایش و رشد روابط اقتصادی و نظامی با کشورهای منطقه
2ـ تالش برای دلسرد کردن رهبران منطقه نسبت بهدوری از مسکو 3ـ کوشش برای وابسته کردن اقتصاد کشورها
بهروسیه 4ـ تقویت نفوذ مسکو در حوزههای اصلی اقتصاد این کشورها بهویژه نفت و گاز 5ـ افزایش و ارتقای
توانمندیهای ترانزیتی و صادراتی روسیه در منطقه 6ـ ممانعت از شکلگیری رقبای انرژی همچون ترکیه و ایران
()45
در منطقه 7ـ تالش برای وابسته کردن اروپا بهانرژی روسیه با راهاندازی خط لولههای جدید بهشمال و جنوب اروپا.
پوتین در این دوره در حوزه انرژی مانیفست سهگانه خود را اجرا کرد:
1ـ در هر رژیم اقتصادی و انرژی محور در منطقه انرژی خزر باید نقش روسیه پررنگ باشد و سهم مناسبی
بهمسکو اعطا شود2.ـ برای تبدیل شدن بهغول نفتی جهان و حفظ جایگاه در جهان ،روسیه باید بهجذب سرمایههای
خارجی بهویژه برای توسعه نفت و گاز روسیه اقدام کند3 .ـ بهمنافع شرکتهای دولتی در منطقه توجه شود تا این
()46
شرکتهای وابسته بهدولت در جهان و منابع انرژی جهان فعال شوند.
این تحوالت موجب شد تا غرب بپذیرد که نفت و گاز منطقه خزر با حفظ قیومیت روسیه صادر شود .ادوارد
شایرلی ،1تحلیلگر مسایل  CISدر این رابطه معتقد است امریکا از اواخر دهه  90متوجه شد که بهتر است نفت و
گاز جمهوریهای منطقه انرژی خزر تحت مدیریت روسیه بماند و با هماهنگی روسها استخراج شود.
حادثه  11سپتامبر بر تحوالت منطقه انرژی خزر تأثیرگذار بود ،چرا که فضا را برای سیاستهای پوتین و استراتژی
بازگشت بهمونروئه آماده کرد 11 .سپتامبر فرصتهای زیر را برای روسیه در اوراسیا بهوجود آورد1 :ـ ترس از تروریسم
باعث نزدیکی امریکا بهمسکو شد 2ـ امریکا سیاست ضدروسیه را در منطقه معلق کرد و برای عملکرد روسیه فضای
وسیعتری تعریف کرد 3ـ امریکا ،هژمونی روسیه را در منطقه پذیرفت و واشنگتن سیاست مماشات و سکوت در قبال
عملکرد روسیه را انتخاب کرد 4ـ امریکا پذیرفت ،برای مقابله با نفوذ تروریسم باید نفت و گاز منطقه بهخارج صادر
شود تا حداقلهایی از رفاه در کشورهای منطقه بهوجود آید 5ـ اروپا سیاست ضدروسیه را کنار گذاشت چون نگران
ناامنی در خاورمیانه بود.
در برابر این امتیاز ،روسیه نیز سیاست همکاری هدفمند با امریکا را پذیرفت و خطکشیهای شکل گرفته در دوره
اول رقابت را قبول کرد .بههمین دلیل روسیه تقریب ًا نظم جدید پس از  11سپتامبر را قابل دفاع دانست ،چرا که طبق
این نظم ،امریکا و اروپا در قفقاز صاحب نفوذ باالتری نسبت بهروسیه بودند و در عوض روسیه در آسیای مرکزی جایگاه
باالتری داشت .امریکا و روسیه بهطور غیررسمی خواهان عدم شکلگیری رقابتهای جدیدتر در منطقه بودند و این
در تحلیل نهایی بهنفع امریکا بود چرا که در قفقاز نفوذ کرده بود .بهطور کلی پس از حضور پوتین در کرملین و وقوع
حادثه  11سپتامبر ،روسیه کوشید در تقابل با رژیمسازی غرب در دهه  ،90رژیم موردنظر خود را شکل دهد .این رژیم
گرچه دارای شاخصهای امنیتی است ،اما در بطن خود دارای عناصری از انرژی و اقتصاد نیز میباشد.
این رژیمسازی هدیهای بود که تروریسم و طالبان بهروسیه دادند و دارای  4مرحله بود1 :ـ تالش برای متحد
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کردن کشورهای منطقه از طریق استفاده از فرصتهای تجاری ،اقتصادی ،ترانزیتی و اشتراکات قومی ،زبانی ،نظام
سیاسی بهمنظور ایجاد اتحادیههای نظامی ،سیاسی و اقتصادی 2ـ تالش برای تبدیل کشورهای منطقه بهمتحدان
نزدیک روسیه و ایجاد سپرهای دفاعی در برابر غرب با استفاده از ترسهای مشترک امنیتی 3ـ جلوگیری از رشد
واگرایی کشورهای منطقه که در دهه  90شکل گرفته بود (دوری اکراین ،کشورهای بالتیک و آذربایجان از روسیه)
از طریق اعمال فشار اقتصادی و نظامی در کشورهای منطقه 4ـ کوشش برای دوستی مجدد با کشورهای بلوک
()47
شرق بر اساس مزیتهای اقتصادی و واقعیتهای موجود.
پوتین از انرژی و نیاز بهآن برای ایجاد نظام همگرایی سود برد و کوشید یک نظام انرژی محور بهوجود آورد،
بههمین دلیل در قالب پیمان شانگهای موضوع گاز و اوپک گازی را مطرح کرده و میکوشد با گاز رقابت با چین
را مدیریت کند.
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د) تأثیر رقابت روسیه و امریکا بر منطقه اوراسیا
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1ـ نقشآفرینی ناتو در منطقه
رقابت امریکا و روسیه در دو مقطع مختلف آثار متفاوتی بر منطقه اوراسیا گذارد:
در مقطع اول امریکا درصدد سد نفوذ روسیه بود و راهکار رژیمسازی منطقهای ،گسترش نرمهای غربی ،توسعه
دموکراسی و حقوقبشر و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بهمنظور سرعت دادن بهاستقالل کشورهای منطقه از
روسیه و گسترش واگرایی از مسکو را پیگیری میکرد.
غرب در راستای وجود فضای مناسب داخلی در روسیه نسبت بهامریکا ،وجود نگرش مثبت نسبت بهامریکا
در کشورهای منطقه و اعتماد بهنفس حاصل از فروپاشی کمونیسم اقدام بهتدوین یک استراتژی ترکیبی در قالب
دکترین گسترش کرد .دکترین گسترش مدعی بود روسیه پس از حل مشکالت داخلی و عبور از مرحله گذار مجدداً
اقدام بههژمونیسازی منطقهای خواهد کرد ،بههمین دلیل خواهان در برگیری کشورهای بلوک شرق بود .این در
برگیری از یوگسالوی شروع شد و بهاروپای شرقی رسید و در مرحله نهایی بهکشورهای هممرز روسیه کشیده شد.
()48
در این مرحله اولویت نخست غرب جدا کردن قفقاز از روسیه بود.
دکترین گسترش خواهان ایجاد متحدینی جدید در منطقه بود و بهدنبال کشورهای نزدیک بهغرب برای ایجاد
اتحادیهها و ائتالفهای جدید حول استخراج و اکتشاف و صادرات و ترانزیت نفت بود .حاکمیت نظریه لیبرالها
در واشنگتن موجب شد تا اولویت رژیمسازی بهحوزههای تجارت آزاد ،حقوقبشر ،دموکراسی و انتخابات هم داده
شود .بر همین اساس گسترش سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی در منطقه ،گسترش فعالیت در حوزه انرژی
منطقه ،تالش برای توسعه جامعه مدنی و احزاب در منطقه ،تالش برای اعمال فشار بر حاکمان اقتدارگرای
منطقه ،تالش برای نظارت بر انتخابات و تقویت شفافیت نظامی و سیاسی در منطقه مورد توجه قرارگرفت .برای
اعمال این سیاستها ،غرب نیازمند ابزارها ،راهکارها و سیاستهای خاص بود که در همین راستا از نفوذ اتحادیه
اروپا ،ناتو ،سازمان توسعه ،همکاری اروپا ( )OECDاستفاده کرد .ناتو در طرحهای معطوف بهمنطقه انرژی خزر از
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الگوی امنیت ناپیوسته سود برد .این الگو خواهان شکل دادن بهپیمانهای امنیت دستهجمعی منطقهای با نظارت
غیرمستقیم غرب بود .این الگو تفسیری موسع از امنیت ارایه کرده و خواهان همکاری همهجانبه متحدین در منطقه
بود ،بههمین دلیل در قالب طرح گسترش ناتو بهاوراسیا ،گسترش حوزه فعالیت سازمان  OECDو برنامه  PEPیا
مشارکت برای صلح تالش شد تا از تمایل کشورهای منطقه بهسوی غرب سود ببرد .طبق این الگو مشکالت سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه میتواند امنیت شکننده منطقه را بهخطر اندازد و عاملی برای نقشآفرینی
روسیه شود.
ناتو با تشویق کشورهای منطقه قفقاز بهحرکت بهسمت اروپایی شدن بدون ارایه تعهدات عملی بهکشورها تاکنون
()49
توانسته سیاست واگرایی را اجرا کند.
عمدهترین اقدام ناتو در منطقه برنامه مشارکت برای صلح است که تکتک کشورهای اوراسیا (جز تاجیکستان) را تحت
نظر قرار داده است .ارمنستان بهعنوان کشوری مسیحی و دارای البی قدرتمند در اروپا و امریکا تاکنون این برنامه 30
فعالیت ساالنه داشته است .عمدهترین هدف برنامه  PFPشفافسازی نظامی و دور کردن نظامیان از سیاست و توسعه
()50
روابط امنیتی با غرب است.
آذربایجان نیز در خصوص امنیت انرژی در چارچوب راهکارهای دوجانبه در قالب برنامه  PFPحرکت سریعی

بهسوی غرب داشته است .عضویت این کشور در شورای همکاری آتالنتیک ،مشارکت در عملیات حفظ صلح ،عضویت

در کمیته نظامی ناتو و مشارکت جدی در برنامه  PFPنشانگر این سیاست است .آذربایجان کوشیده تا از امتیاز
()51

عضویت ترکیه در ناتو نیز سود ببرد.

تقویت نیروی نظامی این کشور ،آموزش نظامیان ،تعامل عملیاتی با ناتو ،استانداردسازی ارتش ،عضویت در برنامه

اقدام مشارکت فردی و تالش برای تقویت فرآیندهای اصالحی و نهادهای دموکراتیک نیز نشانگر عمق عالقه

این کشور بهعضویت در ائتالف غرب است.

گرجستان نیز با عضویت درطرح  PFPبهشکل فعال و مشارکت در رزمایشهای مشترک ،دورههای آموزشی

کوتاهمدت برای افراد و شرکت در کنفرانسهای مختلف ناتو توانسته از شکنندگی روابط خود با روسیه برای

و دموکراتیک برای دست یافتن بهاستانداردهای عضویت و حضور در عملیات حفظ صلح کوزوو و ایساف نشانگر
()52

تمایل قوی این کشور بهدوری از روسیه است .عالوه بر این گرجستان ایده تشکیل یک ائتالف قوی در قفقاز علیه
روسیه با حضور ترکیه و گرجستان را دنبال میکند و از بانیان اصلی تشکیل گوام بوده است.

این در حالی است که در مقطع اول رقابت ،امریکا و غرب توجه چندانی بهآسیای مرکزی نداشتند و تنها در

قالب طرح  PEPو کریدور تجاری شرق بهغرب عمل میکردند .تفکر غالب در این مقطع در مورد آسیای مرکزی
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سرعت بخشیدن بهغربگرایی سود ببرد .ابراز تمایل رسمی برای عضویت در ناتو و حضور در فرآیندهای اصالحی

این بود که در آینده میتوان از پتانسیل تجاری شرق (کشورهای شرق آسیا) سود برد و زمینه این ارتباط تجاری با
()53

غرب و اروپا را از طریق آسیای مرکزی فراهم نمود.
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 -2تشکیل گوام
گوام یکی از آثار نفوذ غرب در آسیای مرکزی و قفقاز در مقطع پس از فروپاشی شوروی بود .این سازمان در 1996
با حضور کشورهای واگرا از روسیه (گرجستان ،آذربایجان ،مولداوی ،اکراین) تشکیل شد .گرچه هدف از تشکیل این
نهاد ،همکاریهای منطقهای است ،اما حضور کشورهای انگلستان و امریکا بهعنوان ناظر و جهتگیری ضدروسی
کشورهای عضو نشانگر تالش این نهاد برای سد نفوذ روسیه است .گوام پس از رسمیت بینالمللی در نشست
 1998ناتو و پذیرش بینالمللی مانورهایی برای حفاظت از خط لوله باکو ـ جیحان برگزار نموده و با تشکیل یک
گردان حفاظتی رویکرد ضدروسی خود را تقویت کرده است .همکاری جدی این نهاد با ترکیه و امریکا با توجه
()54
بهاهداف غرب در قفقاز نشانگر موفقیت امریکا در مرحله اول نفوذ بهمنطقه و جدا کردن قفقاز از روسیه است.
شایان ذکر است در مقطع اول رقابت ،روسها بهمنظور کسب و جلبنظر مساعد غرب و امریکا نسبت بهخود
در مورد فعالیتهای امریکا در منطقه نگرش مماشاتطلبانه داشتند و بهدلیل بحران در سیاست و اقتصاد خود توان
رقابت با امریکا و اروپا را نداشتند.
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3ـ نقشآفرینی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا بهعنوان مهمترین نهاد رژیمساز غرب پس از فروپاشی با توجه بهفضای مساعد در منطقه و امیدواری
کشورها بهسود حاصل از عضویت در این نهاد نقش بسیار مهمی در نفوذ بهاوراسیا داشت .اروپا در تداوم نگرش امریکا
بهدنبال تقویت واگرایی کشورهای منطقه از روسیه بود و اولویت فعالیتهای خود را بهسه کشور اکراین ـ گرجستان
و آذربایجان داده بود .هدف اصلی اروپا تقویت امنیت خود از طریق مدیریت تحوالت منطقه و جلوگیری از سرایت
تنشهای منطقه بهاروپا بود .در اولویت دوم اروپا خواهان جلوگیری از تنشهای منطقهای بهمنظور عدم حضور
روسیه در قفقاز در قالب برنامه صلحسازی بود .اروپا همچنین میکوشید سیاست تنوعبخشی بهبازار انرژی را با
جلب و جذب انرژی منطقه پیگیری کند تا درصد وابستگی خود بهنفت خاورمیانه را کاهش دهد .در اولویت بعدی
جلوگیری از شکلگیری مونوپولی انرژی توسط روسها و ترانزیت انرژی منطقه از طریق روسها پیگیری میشد.
مجموع این اهداف باعث شد تا اروپا در قالب برنامههای تجاری ،اقتصادی و سیاسی سعی کند گذار منطقه تأثیر
سویی بر این قاره نگذارد .با این هدف اروپا با اعالم سیاست همسایگی با قفقاز و اعالم پیش شرطهایی چون
شفافیت سیاسی و نظامی ،انتخابات آزاد ،توسعه حقوق بشر و دموکراسی و رفع مشکل اقلیتها و فقر و فساد،
()55
استانداردهایی برای عضویت قفقاز در اتحادیه اروپا تدوین کرد.
عالوهبر این با اعالم عضویت قفقاز در مرزهای اروپا و پیشنهاد تالش کشورهای منطقه برای حل مشکالت
خود نقش مهمی در تحوالت منطقه داشت .همچنین هر یک از کشورهای انگلستان ،آلمان و فرانسه با انتخاب
نماینده ویژه برای کشورهای قفقاز سعی کردند نفوذ خود را در منطقه تقویت کنند .در بین کشورهای خارج نزدیک
روسیه ،اکراین و گرجستان در مرحله اول عضویت در اتحادیه اروپا هستند و اروپا میکوشد تا از اشتیاق این کشورها
()56
برای جذب آنها بهغرب استفاده کند.
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4ـ رژیمسازی روسمحور
در مقطع دوم رقابت روسیه و امریکا در اوراسیا بهدلیل غلبه گفتمان تروریسم در منطقه ،حضور ملیگرایان در
کرملین ،باال رفتن قیمت نفت در جهان و باال رفتن درآمدهای نفتی مسکو ،مماشات امریکا با روسیه برای توسعه
قدرت خود در اوراسیا و درگیر بودن امریکا در بحران عراق و افغانستان ،غرب رقابت توأم با همکاری را انتخاب
میکند .این امر باعث تغییراتی در استراتژی ترکیبی غرب در منطقه شد و نظریه رژیمها جای خود را بهنظریه
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رئالیسم داد که معتقد بود برای حفظ نظم باید اولویت را بهحوزه امنیتی و نظامی داد .در این راستا واشنگتن کوشید
سد نفوذ مسکو را با ابزار تبلیغی آغاز کند و با ترساندن کشورهای منطقه از روسیه و هشدار بهمسکو برای عدم
اعمال نفوذ در منطقه ،مانع تجدید قوای روسیه شود .این در حالی بود که حضور ملیگرایان و افرادی با نگرش
امنیتی در کرملین و اعتقاد بهتجدید قوای روسیه در منطقه باعث شکلگیری استراتژی بازگشت بهخارج نزدیک
توسط مسکو شده بود .این دکترین معتقد بود عملکرد یلتسین در واگذاری خارج نزدیک اشتباه بوده و باید از میراث
()57
اقتصادی و نظامی شوروی برای تجدید قدرت سود برد.
در مقطع دوم برخالف مقطع اول که شاهد نظارهگری مسکو بود ،شاهد فعالیت کرملین و سکوت مقطعی
واشنگتن هستیم .این شرایط باعث شد تا مسکو رویکرد دوجانبه در اوراسیا را پیگیری کند .در مورد آسیای مرکزی
این رویکرد ،شاهد سکوت غرب و فعالیت مسکو و پکن برای اعمال سلطه هستیم .در این راستا شکلگیری
شانگهای و سازمان همکاریهای نظامی آسیای مرکزی ( )CSTOمؤید این نکته است که غرب شرایط را برای
هژمونی روسیه و سد نفوذ چین فراهم نمود .در حوزه قفقاز ،روسیه مایل بود از طریق میراث عصر شوروی بهتجدید
قدرت خود اقدام کند و بهسهم مساوی با غرب برسد بههمین دلیل شاهد استفاده از تمامی ابزارها برای کسب سهم
هستیم .پوتین برای اجرای استراتژی بازگشت بهمونروئه اقدامات زیر را انجام داد:
1ـ شرکت در مناقصههای نفتی آذربایجان و کسب سهم  25درصدی از آن؛
2ـ راهاندازی خط لوله باکو ـ نوروسیسک برای مقابله با خط لوله باکو ـ جیحان؛
3ـ راهاندازی مسیر ترانزیتی از روسیه برای کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای نفتخیز قزاقستان و
ترکمنستان؛
4ـ اعمال فشار از طریق وابستگیهای اقتصادی کشورهای منطقه بهاقتصاد روسیه از نظر صادرات ـ واردات؛
 5ـ تالش برای استفاده از نفت جهت تنبیه کشورهای واگرایی چون اکراین و گرجستان در فصول سرد سال؛
 6ـ تالش برای اعمال نفوذ در تصمیمات اتحادیه اروپا و ناتو از طریق باال بردن سهم وابستگی آنها بهنفت
روسیه؛
 7ـ تالش برای سازماندهی روابط با کشورهای شرق اروپا با توجه بهمیراث عصر شوروی
()58
 8ـ تالش برای ایجاد اتحادیههای منطقهای از قبیل تقویت ،CISایجاد شانگهای و . CSTO
تمامی این اقدامات با هدف ایجاد متحدان نزدیک بهمسکو در آسیای مرکزی و کسب سهم مناسب در
قفقاز بود که تا حدودی موفق شد.
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اين نوشتار معتقد است که برخالف تصور عمومي مبني بر همراهي پوتين و روسيه با امريكا و غرب ،ما شاهد مدلي
از رقابت توأم با همكاري در منطقه انرژي خزر هستيم.
نقطه آغاز شكلگيري رقابت در منطقه ،تصور اوليه و دروغين مبني بر حجم باالي منابع نفت و گاز در
محدوده انرژي خزر بود كه در قالب استراتژي كالن امريكا مبني بر كاهش وابستگي بهنفت خليجفارس و
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تنوعبخشي بهمنابع انرژي دارای اهميت بود .تالش غرب براي دسترسي بهحجم فراوان نفت فوق موجب تزريق
رقابت بهمنطقه و استخواني شدن تحوالت منطقه شد .نفوذ غرب بهمنطقه در مقطع پس از فروپاشي شوروي در
اوج خوشبيني نظريهپردازان ليبرال دموكراسي بود و در این شرایط حضور کلینتون در قدرت باعث شد واشنگتن
دكترين گسترش را در قالب استراتژي تركيبي براي نفوذ در راستاي رژيمسازي ليبراليستي دنبال كند و با شكل
دادن بهرژيمهاي اقتصادي ،سياسي و امنيتي در منطقه در مورد استخراج و توليد نفت و ترانزيت آن بهشكلدهي
اتحادهاي دو و چندجانبه اقدام كند .دكترين گسترش با هدف سد نفوذ روسيه انجام شد و معتقد بود ميتوان با
رژيمسازي در منطقه با تقويت استقالل كشورهاي منطقه از روسيه بهتوسعه واگرايي از مسكو كمك كرد .اين
سياست در قفقاز قرين موفقيت بود و شكلگيري خط لوله باكو ـ جيحان و تشكيل گوام و نزديك شدن كشورهاي
گرجستان ،اكراين ،آذربايجان و ارمنستان بهغرب نشانه موفقيت غرب در نفوذ بهقفقاز بود .گرچه غرب سعي كرد
در قالب رژيمسازي در چارچوب ناتو و اتحاديه اروپا شرايط را براي حضور در آسياي مركزي فراهم كند ،اما رويداد
11سپتامبر و تغيير فضاي بينالمللي و دوری از خوشبينيهاي ليبراليستي و درگير شدن امريكا در افغانستان و
عراق و روي كارآمدن مليگراها در مسكو و عوامل ديگر باعث شد در مقطع دوم مورد بررسي اين نوشتار یعنی
از  1999تا  2007روسها براي تجديد نفوذ در منطقه ،استراتژي بازگشت بهخارج نزديك را تدوين كنند .براي
موفقيت در اين استراتژي دالرهاي حاصل از صادرات نفت گرانقيمت روسیه بهخارج ،شكلگيري مونوپوليهاي
انرژي توسط پوتين ،سياست تشويق و تنبيه توسط صدور يا عدم صدور انرژي و تأسي بهميراث اقتصادي دوره
شوروي در روابط روسيه و كشورهاي منطقه بسيار مؤثر بود و موجب شد روسيه حداقل در آسياي مركزي بهتجديد
قوا بپردازد و از طريق شانگهاي هژموني خود را تثبيت كند .اين اقدام در مماشات اجباري امريكا پس از حادثه 11
سپتامبر و ميل اين كشور بهسد نفوذ چين توسط روسيه عملي شد .روسيه هر چند سعي كرد در قفقاز نيز تجديد قوا
كند ،اما تاكنون نتوانسته بهاهداف خود برسد و گوام توانسته با حمايت تركيه ،امريكا و انگلستان بهعنوان مانعي در
برابر روسيه باشد .بههر حال روسيه پذيرفته بهحداقلهايي از سهم خود در قفقاز و ميراث عصر شوروي قانع باشد،
چرا كه شرايط كلي منطقه بهسود غرب و اروپا و آتالنتيكگرايي است.
تحوالت روي داده در منطقه موجب شكلگيري روندهاي مختلفي شده است .در منطقه قفقاز ،روسيه ميكوشد
از ميراث شوروي سود ببرد ،بههمين دليل بهمديريت بحرانهاي منطقه (قرهباغ ،آبخازيا ،اوستیا ،آجاريا) اقدام
ميكند و در آسياي مركزي ميكوشد تا از طريق مقابله با انقالبهاي مخملين و انديشههاي غربگرايانه بهرقابت
با غرب بپردازد و بههمين دليل بهمديريت تحوالت منطقه پرداخته است .غرب نیز میکوشد سهم مناسب کسب
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شده در دهه  90قرن  20را با مدیریت تحوالت در کشورهای قفقاز حفظ کند.
بهنظر ميرسد گرچه نفت منطقه امروزه از ارزش رقابت کاسته است ،اما همچنان محور اتحاد متحدان خطوط
لوله نفتي و نحوه ترانزيت آن است .بر اين اساس ما شاهد متحدين غرب در قالب خط لوله باكو ـ جيحان شامل
آذربايجان ،گرجستان ،تركيه ،اكراين ،امريكا ،اتحاديه اروپا از یکسو و متحدين روسيه در قالب خط لوله باكو ـ
نوروسيسك و تنگيز ـ نوروسيسك با حضور روسيه ،قزاقستان ،ازبكستان ،چين ،ايران ،بالروس هستيم كه خود را
همچون غرب در قالب شانگهاي تجديد قوا کردهاند.
در هر حال برخالف تصور مقطع كوتاه خوشبينيهاي جهاني شدن ،امروزه رويكردهاي رئاليستي و نئورئاليستي
بيشترين قابليت تحليل را در منطقه دارد و بههمين دليل ما شاهد رقابت و همكاري امريكا و روسیه هستيم كه
زمان قطعي براي پايان آن وجود ندارد.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387
153

نفت خزر؛ تزریق رقابت بهاوراسیا

پینوشتها:

1- www.caspianoil.org

 -2مرادي ،منوچهر« ،چشمانداز همكاري ايران و اتحاديه اروپا در تأمين ثبات و امنيت در قفقاز جنوبي :حدود و
امكانات» ،تهران :انتشارات وزارت خارجه  ،1385،ص .144
 -3همان ،ص .147
4ـ نصیری ،علی« ،نفت خزر ،خطوط لوله و امنیت قفقاز» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،1380 ،ص .44
5ـ هاشمي ،غالمرضا« ،امنيت در قفقاز جنوبي» ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت خارجه ،1384 ،ص .17
 -6موسوی شفایی ،علی« ،نفت خزر و رفتار امریکا و اروپا» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،1386 ،ص .47
 -7هاشمي ،غالمرضا ،پیشین ،ص .119
 -8آ.آ.تونیکف ،گلوشنکو ،برونو ،کوپیترز ،مجموعه مقاالت مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی پیرامون استراتژی انرژی
روسیه پس از پوتین ،سال سوم ،شماه  ،8بهار .1378
9- www.caspianoil.org

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

10- www.eia.org

154

 -11مرادي ،منوچهر ،پیشین ،ص . 89
 -12همان ،ص .48
 -13اداره اطالعات انرژی ،فوریه .2000
 -14آ.آ.تونیکف ،گلوشنکو ،برونو ،کوپیترز ،پیشین ،1378 ،ص . 67
 -15آليكر اولگا ،ساينا ،تامس ،گسلهاي منازعه در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي ،ترجمه محمدرضا گلشنپژوه و ديگران،
تهران :ابرار معاصر ،1382 ،ص .295
 -16نصیری ،علی ،پیشین ،ص . 88
 -17همان ،ص . 89
 -18هاشمي ،غالمرضا ،پیشین ،ص .112
 -19همان ،ص .119
 -20آ.آ.تونیکف ،گلوشنکو ،برونو ،کوپیترز ،پیشین ،ص . 86
 -21ثقفي عامري ،ناصر ،استراتژي و تحوالت ژئوپلتيك پس از جنگ سرد ،تهران :انتشارات وزارت خارجه ،1373 ،ص . 69
 -22بليس ،جان ،اسميت ،استيو ،جهاني شدن ،دولت ،امنيت ،تهران :ابرار معاصر ،1383 ،ص .587
 -23حیدری ،جواد« ،اجالس اینوگیت در کیف» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،1378 ،28ص . 66
 -24بليس ،جان ،اسميت ،استيو ،پیشین ،ص .529
 -25مرادي ،منوچهر ،پیشین ،ص . 122
26- www.caspianoil.org
27- www.centeralcaucasusanalyst.org

 -28کاظمی ،علیاصغر« ،توسعه و مسئله ترانزیت کشورهای آسیای میانه و قفقاز» ،فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز ،شماره ،4
 ،1372ص .499
 -29ملکی ،عباس« ،بازیگران نقش اول در دریای خزر» ،روند اقتصادی ،1384 ،ص .117
 -30آریانفر ،کوشا« ،جایگاه انرژی آسیای مرکزی در رفتار امریکا در حمله بهافغانستان» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،1384 ،
ص .387
 -31همان ،ص .380
 -32موسوی شفایی ،علی ،پیشین ،ص .99
 -33سجادپور ،سید کاظم« ،روسیه و قفقاز :اقتصاد و مالحظات امنیتی» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،1384 ،ص .460

دکتر مسعود سوری
 -34همان ،ص .482
 -35نوازنی ،بهرام« ،نقش نفت و گاز خزر در آینده انرژی جهان ،ماهنامه اطالعات سیاسی و اقتصادی ،1384 ،ص .507

36- Journal of international affairs: 2002.

 -37افشردي ،محمدحسين ،ژئوپلتيك قفقاز و سياست خارجي ج.ا.ا ،تهران :دانشكده فرماندهي و ستاد ،1381 ،ص .54

38-Tabakov, Igor: ‘’Russia struggles to counter balance Rising us Influence in the caucasus’’, in:
http://www.euyasianet.org/departments/insight/articles.
39-Shashe, Maxim. ‘’Russian peace keeping in Near- Abroad’’ Survival, vol. 36. 3, (Autum 1994).
40-Henriksen H. Thomas. ‘’the coming Great power competition’’. World Affairs, vol.158. No2.

 -41افشردي ،محمدحسين ،پیشین ،ص .58

(Fall 1995).

42-Hill. Fiona. ‘’Centeral Asia and the Caucasus: The Impact of the waron Terrorism’’ vol.2.
No3.( Autumn 2002).
43- Mayers, charrls William. ‘’Achilean model for Russia’’ foreign affairs. March – April 2003.
44- www.gpf.globalpolicy.org

 -45مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی ،1382 ،ص .44
 -46فو ،گوان«،نقش منابع در توسعه اقتصادی کشورهای آسیای میانه» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،1383 ،ص .490
 -47افشردي ،محمدحسين ،پیشین ،ص .122
 -48آ.آ.تونیکف ،گلوشنکو ،برونو ،کوپیترز ،پیشین.
 -49ریولکین ،مایکل« ،روسیه و ثبات منطقهای» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،1376 ، 8ص .74
 -50دارمي ،سليمه،ناتو در قرن  ،21تهران :ابرار معاصر ،1386 ،ص .189
 -51مرادي ،منوچهر ،پیشین ،ص .112
 -52همان ،ص .120
 -53نقیبزاده ،احمد« ،رقابت قدرتهای منطقهای در آسیای مرکزی» ،اطالعات سیاسی و اقتصادی ،1376 ،ص .115
 -54واعظی ،محمود« ،الگوهای آسیایی امنیت انرژی» ،راهبرد ،شماره  ،1386 ،43ص .102
 -55مرادي ،منوچهر ،پیشین ،ص .172
 -56همان ،ص .174
 -57زبیب ،رضا« ،پوتین و اقتصاد روسیه» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،1379 ،31ص . 89
 -58افشردي ،محمدحسين ،پیشین ،ص .202

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387
155

156

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

