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اي تاثیرگذار بر انتقال انرژي دریاي خزر و اي و فرامنطقههاي منطقههاي قدرتاین نوشتار به بررسی سیاست
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هاي اقتصادي، سیاسی، امنیتی و زیست محیطی منافع ملی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در بین در جنبه

دو مخزن انرژي دریاي خزر و خلیج فارس تیکی و قرار گرفتن بین یکشورهاي حوزه خزر ایران به دلیل موقعیت ژئوپل
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  مقدمه - 1- 1

توان گفت کـه هـیچ   داشتند. و میها کنترل کاملی را بر منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز قبل از فروپاشی شوروي، روس

ها در این منطقه نفوذ نداشت. البته در آن زمان نیز این منطقه اهمیت ژئوپلیتیکی خود را داشت. کشوري بغیر از خود روس

و همچنین در آن دوران نیز این منطقه داراي ذخایر عظیم انرژي به ویژه نفت و گاز بود. اما آنچه که مانع حضور کشـورهاي  

  ها بود.گردید، قدرت روسبه این منطقه میدیگر 

دیگر به خاطر اهمیت منابع انرژي نفت و و از طرف طرفاز یک بعد از فروپاشی شوروي به خاطر ضعف قدرت روسیه

روسیه، چین،  اياي و فرامنطقههاي منطقهبا قدرت خزرتیکی و همسایگی منطقه آسیاي مرکزي و یگاز، موقعیت ژئوپل

است. کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز نیز به خاطر اي قرار گرفتهاي و فرامنطقهترکیه مورد توجه بازیگران منطقهایران و 

هاي خارجی در کشور خود براي استخراج وابستگی بیش از حد به ذخایر انرژي خود، نیاز شدیدي را براي حضور شرکت

طرف، و ضعف روسیه در کنترل و ها به انرژي نفت و گاز از یکنفت و گاز داشتند. این نیاز و وابستگی شدید این کشور

هاي خاطر ضعف اقتصادي خود و فروپاشی شوروي از طرف دیگر، باعث ورود شرکتگذاري در این کشورها بهسرمایه

نند خاورمیانه از گذاري در این منطقه گردید. البته، منابع انرژي این منطقه در برابر مناطق دیگر مااي براي سرمایهفرامنطقه

ظرفیت کمتري برخودار است و همچنین به خاطر محاط بودن این منطقه در خشکی انتقال انرژي این منطقه از طریق 

اي توان گفت که منابع انرژي و در کل عامل اقتصاد براي بازیگران منطقهگیرد؛ بنابراین میبر می خشکی هزینه باالیی را در

  ت است. اي داري الویو فرامنطقه

باز مورد توجه از دیر -جاده ابریشم - موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه به خاطر پل ارتباطی دو قاره آسیا و اروپا

گذارد. هاي بزرگ بوده است.و نظریات ژئوپلیتیکی مانند نظریه مکیندر، به اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه صحه میقدرت

المللی به خاطر منزوي کردن کشورهاي این منطقه قدرت هاي بزرگ بینپس از فروپاشی شوروي و استقالل کشورهاي 

  همسایه این منطقه، از جمله روسیه، چین و ایران، درصدد نفوذ در این منطقه با ابزار اقتصادي شدند.

میالدي، پایان دوران جنگ سرد یا پایان نظام دوقطبی بود. خال ناشی ازفروپاشی  1991فروپاشی شوروي در سال 

اي را به این حوزه جلب کرد. از سوي اي فرامنطقههاي منطقهروي و وجود منابع غنی انرژي در این منطقه، توجه قدرتشو

ط کامل ل، کشور یا کشورهایی هستند که بر منابع انرژي جهان تس21دیگر، دیدگاه ژئوپلیتیک، قدرت برتر جهان در قرن 

هاي جایگزین نفت و گاز و از طرفی ارزانی این مواد روشن براي انرژيانداز داشته باشند. چرا که از طرفی نبود چشم

سوختی و گرانی دیگر منابع انرژي و همچنین در روند رو به رشد تقاضاي جهانی انرژي، روز به روز بر اهمیت استراتژیک 

سیرهاي نیاز است که به لحاظ افزاید. حال براي انتقال این منابع هیدروکربنی با ارزش استراتژیک به ممی 21این در قرن 

متغیرهاي تاثیرگذار نظیر امنیت سرزمین، هزینه انتقال، مسافت خطوط انتقال و وجود زیر ساخت هاي الزم براي انتقال 

  انرژي و ....... این امکان را فراهم کنند تا با کمترین مشکل بتوانند نقش ترانزیتی را بر عهده بگیرند. 

می ایران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی دارد و در عین اینکه جهموري اسالدر

ترین موقعیت جغرافیایی براي ارتباط کشورهاي حوزه خزر محصور در خشکی و دور از کرانه و انتقال این منابع به مناسب
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شنهاد مسیرهاي غیر منطقی انرژي براي هاي ذینفع در منطقه براي پیاست، با این همه، مبارزه طرفبیرون قرار گرفته

ها با منحصر کردن تمام مسیرهاي کسب نفوذ سیاسی و حفظ سیادت خود بر منطقه همچنان ادامه دارد. از یک طرف روس

صادرات از سرزمین خود مایلند که نفوذ و کنترل سنتی خود را بر کشورهاي تازه استقالل یافته حفظ کنند، از طرف دیگر 

ده آمریکا به عنوان رقیب جدي در منطقه وارد شده است، طرفدار مسیرهایی است که در راستاي اهداف ایاالت متح

  درازمدت و عالیق ژئوپلیتیک خود، به محدود کردن نقش واقعی و اصولی ایران در منطقه منجر شود.

الملل بوده کل نظام بین مسائل منطقه در ازنتیجه بسیاري  و کنندهدر حالی که منافع ملی، همواره عامل تعیین

است، اما نباید این واقعیت را نایده گرفته که با تحوالت ایجاد شده قرن حاضر در نظام جهانی، سهم عوامل اقتصادي نیز در 

اي افزایش یافته و در نهایت این منطق اقتصادي است که بر منطق سیاسی غلبه پیدا اي و فرامنطقههاي منطقهرقابت

هاي صحیح اقتصادي و سیاسی به ایفاي جاست که جمهوري اسالمی ایران باید با در پیش گرفتن استراتژيخواهد کرد. این

هاي ژئوپلیتیکی در این منطقه شمرده ها و سیاستگیري استراتژينقش در این زمینه بپردازد. عامل مهم که در شکل

  گذاري کرد.توان آن را سیاست خطوط لوله نامشود میمی

  همسئلبیان  - 2- 1

گاز و موقعیت جغرافیایی مهم بین  و قفقاز به لحاظ برخورداري از ذخایر زیرزمینی نفت و يمرکزي ایمنطقه آس

است. در  شدهلیتبد يااي و فرامنطقهمنطقه يهاقدرت يحوزه ژئواستراتژیک و مهم برا کیسیاه به ي خزر و دریا دریاي

ین ا که ها مواجه بوده استخزر با رقابت این قدرتي ایدر زهشوروي، حو جماهیر اتحاد گذشته پس از فروپاشی دهه دو

یافته تالش استقالل تازه درکشورهاي نفوذ برايي افرامنطقهو  ايمنطقه هاياست قدرت شده مقوله موجب

 و به 1ینسکینگاه برژ که از» ایاوراس«ي وراهبرد حساس منطقه در گرفتن قرار لیبه دل این منطقه. )1392:5(واعظی،نمایند

 ،2کیتیژئوپل لیقرن دوباره به دال کی حدود از ، امروزه پسشدهیم محسوب »قلب جهان« تلریه و نیاستال ریتعب

 تیاهم و ردهک جلب را به خود یالمللنیو ب يامنطقه گرانیها و بازنگاه جهان و قدرت ،4کیماژئواکونو و 3کیژئواستراتژ

 کیژئواستراتژي هاو الزام کایآمري برتر شطرنج: صفحه«عنوان با خود کتاب دری نسکیاست. برژ افتهیباز را خودی خیتار ادیز

منطقه بر  نیبوده و ا یجهان مرکز قدرت ایاوراس ها،ابرقدرتی اسیوع است که از زمان تعامل سضمو نیا انیبه دنبال ب» آن

به  يانرژ انتقال ریمس کی رانیا يبرا یقفقاز جنوب منطقه ).380:1380،ینسکیداشته است(برژ يبرتر سلطه و جهان هیبق

به  يمرکز سیايراه انتقال منابع نفت و گاز خزر و آ نیترباصرفه و نیترکوتاه عنوانخود را به رانیا نیچناروپا است. هم

 و یکیتیقفقاز از اهداف ژئوپل يکشورها و رانیاز آن عبور کند. ا تواندیم يخط لوله انرژ که داندیخارج م يایدن

. تحوالت مختلف در سازدیم يآنان را ضرور يآورده است و همکار دیپدا ر یکه منافع مشترک برخوردارند کیژئواکونوم

را  هیترک ه،یروس ن،یاروپا، چ کا،یامر ژهیوبه ،يافرامنطقه و يامنطقه يبا کشورها رانیقفقاز روابط امنطقه 

 يقرن جار دري که منابع انرژ دهدیدر منطقه نشان م حاضر گرانیعملکرد مجموع باز ).1392،يرینصیسازد(حاجیمتأثرم

رقابت مطرح است با  نیعنوان محرك امنطقه به کیتیژئوپل تیاهم بزرگ است و يهاقدرتي کارهم محور رقابت يالدیم

). 240:1384،ییباشد(سنا يمرکز يایقفقاز و آس عیوقا لیهمچنان روش عمده تحل ندهیدر آ کیتیروش ژئوپل افتیره نیا

                                                
1-Brzezinski 
2-Geopolitics 
3 -Geostrategic 
4 -Geoanomic 
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ثباتی و مشکالت ها، بیاز فروپاشی شوروي، مشکالت داخلی در روسیه، اختالفات قومی، بحران پس در نخستین دهه

 اوضاع از برداريبهره با تا کرد آمریکا و اروپا فراهم غربی یعنی هاياقتصادي کشورهاي منطقه، فرصتی را براي قدرت

از مناطق مهم که  یکیخود را در منطقه بسط دهند.  اقتصادي موردنظر و امنیتی هايکشورها، سیاست این اماننابس

مطالعات آماري از انرژي جهان پنج کشور(آذربایجان،  بر اساس خزر بود. يایگرفت حوزه دربزرگ قرار يهاموردتوجه قدرت

درصد از مجموع ذخایر  48نفت دنیا و  شدهتاثبادرصد از مجموع ذخایر 1/19 حدودایران، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان) 

ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، نگاه جهان و  ک،یتیحوزه خزر به دالیل ژئوپل درواقع. اردارندیاختگاز دنیا را در  شدهاثبات

تاریخی خود را بازیافته  و اهمیت زیاد را به خود جلب کرده یالمللنیو ب ياها و بازیگران منطقهقدرت

 ياآزاد، سبب شد تا گونه يهاآسیاي مرکزي و قفقاز به آب يهاي). دسترسی نداشتن جمهور1387:55است(واعظی،

که بر ژئوپلیتیک منطقه اثرگذار است؛ بدین معنا که چگونگی  مسیر انتقال یا ترانزیت پدید آید شورهايوابستگی به ک

تر، است. به سخن روشن شدهلیو ژئواستراتزیک تبد از یک موضوع بازرگانی و اقتصادي به موضوع سیاسی يانرژ انتقال

). 194: 1378است(یزدانی، شدهلیو ژئوپلیتیک تبد یتیامن- موضوع انتقال انرژي کشورهاي این منطقه به چالشی سیاسی

 قیکشورها از طر نیا يازهاین نیو تأم سوکیز از صادرت نفت و گا يبرا یجهان يحوزه خزر به بازارها يکشورها ازین

باشد. از  ياو ثبات منطقه يها مسائل صدور انرژدولت نیا يبرا یسبب شده تا موضوع اصل گرید ياز سو ینفت يدرآمدها

به آن کشور در  ياژهیو گاهیجا تواندیم یجهان يمنطقه به بازارها کی يانتقال انرژ رکشور د کیگذرگاه بودن  گرید يسو

و  يامنطقه يهامنطقه و قدرت يکشورها انیم يادهد، رقابت فشرده يانرژ تیری، کنترل و مدنیو همچن یمعادالت جهان

  ). 30: 1391،کارانهم و يدستجرد(استگرفته ها شکلآن يشنهادیپ يرهایشدن مس ییاجرا يراستا در يافرامنطقه

 تیماه گذشته برخالف يهاخزر در سال هیحاش يکشورها يخطوط لوله انتقال انرژ ریدرباره انتخاب مس بحث

انتقال نفت و گاز خزر  ریمس نییتع کهيطوراست. به شدهلیتبد یاسیس زیموضوع تنش برانگ کیموضوع، به  ياقتصاد

قرارگرفته است. چنانچه از آن به  ياو فرامنطقه يامنطقه يهاو رقابت ینفوذ خارج ،یاسیس قیمالحظات و عال ریتحت تأث

تمام  رندهیدربرگ دیاست که با نیخطوط لوله در ا یپلماسی. مشکل دشودیم ریخطوط لوله در منطقه خزر تعب استیس

  در خود باشد. يو تجار یاسیمنافع متضاد س

 گریهستند و از طرف د ییبازارهابه  ریمس نیترو ارزان نیخواهان بهتر یبزرگ نفت يهاشرکت طرفکی از

کشور را به نحو  نیکشور، نفوذ ا کیاز  عبور با خطوط نیا مبادا که دارند میاز آن ب نفوذيذ يهامردان و قدرتدولت

شمال به  یبر سر گذرگاه اتصال رانیا یاسالمي جمهور ییایجغراف تیموقع ). 75: 1387،ییدهند(کوال شیافزا يریچشمگ

در  ییبسزا ریتأث تواندیخزر م يانتقال انرژ يبرا گرید يشنهادیپ يرهایبه نسبت مس رانیا ریبودن مس نهیهزجنوب و کم

با منحصر  هی). روس30: 1391،همکارانو  يدستجرد(داشته باشد رانیا یاسالم يجمهور یاسیو س يقدرت اقتصاد شیافزا

 افتهی تازه استقالل يخود را بر کشورها یاست که نفوذ و کنترل سنت لیخود، ما نیصادرات از سرزم يرهایمسم تماکردن 

 است ییرهایشده است، طرفدار مس در منطقه وارد يجد بیعنوان رقکه به کایآمر متحدهاالتیا گریطرف دحفظ کنند، از

در منطقه منجر شود.  رانیا یاصول و یخود، به محدود کردن نقش واقع کیتیدرازمدت و عالئق ژئوپل دافاه يکه در راستا

را به خطر انداخته و در  رانیا یکیتیژئوپل تیموقع داًیشد رانیجز ابه یخزر از راه ياینفت و گاز حوضه در يهاعبور لوله

 ).55: 1383،یفضلیجهان را کاهش دهد(رحمان يو اقتصاد یدر معادالت نفت رانیا يرگذارینقش تأث تواندیدرازمدت م

گرفتن در مسیرهاي انتقال انرژي به بازارهاي مصرفی، سبب  خاص و قرار کیتیاز ابزار متمرکز انرژي در ژئوپل يریگبهره
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انرژي  به این ظرفیت داشته باشد. قفقاز جنوبی براي ایران یک مسیر انتقال ياژهیاسالمی ایران توجه و يشده که جمهور

مرکزي به دنیاي  ايیراه انتقال منابع نفت و گاز خزر و آس نیترو باصرفه نیترکوتاه عنوانایران خود را به به اروپا است.

 يهااز آن عبور کند. ایران در تالش است تا با استحکام بخشیدن به زبر ساخت تواندیکه خط لوله انرژي م ندیبیخارج م

 ژهیوخود در منطقه پرداخته و به یکیتیالزم و با پیش گرفتن تدابیر اصولی و منطقی به ایفاي نقش مهم تاریخی و ژئوپل

 بخصوص در بحث انرژي از انزوايي اقتصاد کارآمدي امنطقه يهايبندانتقال منابع انرژي و با تشکیل گروه هنیدرزم

  ).11: 1388 نصرتی،و  ممعانت کند(اطاعت خودي اقتصادسیاست 

 ينهیدرزم هااستیو خطوط لوله نفت و گاز و س يانرژمنطقه از عامل  نیا يهایاز دگرگون ياریبس نکهیبا توجه به ا

خطوط لوله  ي پیراموناو فرامنطقه يامنطقه يهاقدرت يهااستینوشتار به شناخت س نیدر ا رد،یگیم هیآن، ما انتقال

  پرداخته خواهد شد.آن بر منافع ملی جمهوري اسالمی ایران  راتیتأثو خزر  يایدر يانرژ

   پژوهش: هايالوس - 3- 1

  اصلی: الوس 1- 3- 1

ی بر منافع ملی جمهوري راتیتأث انرژي دریاي خزر چه ر بر انتقالرگذایتأث يافرامنطقهي و امنطقهي هاقدرتي هااستیس

  اسالمی ایران داشته است؟

  فرعی:  هايلسوا - 2- 3- 1

 سیاسی بر منافع یراتیتأثخزر چه  انرژي دریاي انتقال بر رگذاریتأث يافرامنطقه و يامنطقهي هاقدرتي هااستیس

  داشته است؟ ایران جمهوري اسالمی

اقتصادي  ی بر منافعراتیتأثخزر چه  بر انتقال انرژي دریاي رگذاریتأثي افرامنطقهي و امنطقهي هاقدرت يهااستیس

  داشته است؟ اسالمی ایران جمهوري

  است؟کرده مواجه  ییهابا چه چالش را رانیا یاسالم يجمهور، خزر يایدر يانرژ لوله خطوطمسیرهاي فعلی 

  :هاي پژوهشفرضیه - 4- 1

 رانیمنجر به کنار گذاشتن اي، افرامنطقه و يامنطقه يهارقابت و یخارج نفوذ ،ارجحیت منافع سیاسی بر منافع اقتصادي

 يو اقتصاد یدر معادالت نفت رانیا يرگذارینقش تأث تواندیم بلندمدتکه در  است شده خزري ایدري انرژ خطوط لوله از

  .جهان را کاهش دهد

  مفاهیم و متغیرها -5- 1

و فرضیه ما از حالت نتزاعی به مفاهیم انضمامی تبدیل گردند احتیاج به  سؤالدر  کاررفتهبهبراي اینکه مفاهیم 

  از این مفاهیم خواهیم پرداخت. هرکدامسازي مفاهیم خواهیم داشت. بنابراین در ذیل به شاخص سازي شاخص

  منافع ملی-1

منافع  ل،یابزار تحل کیوان عنشود. به یبه کار برده م یاسیو هم در رفتار س یاسیس لیهم در تحل یمفهوم منافع مل

پردازد. به یکشور م کی یخارج استیس یستگیشا یرسبر ایمنشا و  یابیارز ایو  فیاست که به شرح، توص يالهیوس یمل

هر دو  گر،ید عبارت . بهشودیبه کار برده م هااستیس شنهادیپ ای حیبدر توجیه، تق یمنافع مل یاسیابزار رفتار س کیعنوان 
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 يهست که معنا زین شیگرا نیجامعه دارد. در هر دو مفهوم، ا يرا برا دهیفا نیشتریاست که ب زیبر آن چ یتککاربرد م

  دارد یامور خارج يرا برا دهیفا نیشتریب ایکه گو يزیمورد هدف را در آن چ

واحدهاي  یتی که عمأل در عرصه سیاست خارجیمنافع با همه اهم ).247: 1384(باربر و اسمیت، ندک محصور

سیاسی خود اختصاص داده است و به رغم توصیف آن به عنوان معیار، ستاره، راهنما، چارچوب، و قاعده اقدام سیاسی و به 

کند در هاي آن کمتر تعریف روشنی ازآن ارائه شده است. مورگنتا منافع ملی را بر حسب قدرت تعریف میدلیل ویژگی

: 1394کند(قامت،ح از منافع ملی به عنوان مفهومی پوچ و بی ارزش یاد میحالی که ریمون آرون در کتاب جنگ و صل

23.(  

  منافع ملی جمهوري اسالمی ایران -2

هاي حیاتی، اصول ی و تاریخی آن کشور منطبق بر ارزشیجغرافیانافع ملی در هرکشوري باتوجه به شرایط سیاست م

این اصول اساسی، خود برگرفته از فرهنگ و تاریخ، آداب و سنن و گذشته یک شود اساسی و مورد قبول جامعه تبیین می

از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ کشور ملت هستند. در جمهوري اسالمی ایران آزادي، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی 

 ش یک جامعه این منافعکلیه حرکات و تالمنافع ملی در حقیقت راهنمایی است براي  ملت است آنها وظیفه دولت و آحاد

منافع ملی هاي مولفه در این پژوهش از. )15: 1387بخشی و بیات، (علیتحت تاثیر عوامل اقتصادي و سیاسی هستند

  شود:می به منافع سیاسی و اقتصادي اشاره ،جمهوري اسالمی ایران

  سیاسی جمهوري اسالمی ایران نافعم - الف

و هم اهداف  باشدیم هاآنسیاسی، درواقع هم مسائل سیاسی موجود در این منطقه و کشورهاي همسایه  منافعمنظور از 

  :میکنیمي سیاسی اشاره هاشاخص به لیذ. که در ردیگیم بري بزرگ از حضور خود در منطقه را در هاقدرتسیاسی 

  منزوي کردن ایران از حضور خود در این منطقه  -

  روسیه در حوزه انرژي منطقه گري کاهش انحصار -

  موقعیت ژئویلپتیکی منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز -

  جمهوري اسالمی ایراناقتصادي خطوط انتقال انرژي  منافع -ب

یعنی منافع  ؛استکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ، منافع جمهوري اسالمی ایران منافع اقتصادي منظور از

منافع ملی  اري که برثو آ» برداري از منافع نفت و گازبهره«هايبررسی سیاست .هاي آیندهاقتصادي نسل کنونی و نسل

ي و یا ترانزیت انرژي سود گذارهیسرمادر حوزه انرژي نفت و گاز بخش ).84: 1384دانش،(فهیمجمهوري اسالمی ایزان دارد

اقتصادي نیز همین سود  منافعاز  و منظوردر این حوزه از اهمیت باالیی برخودار است  يگذارهیسرمااقتصادي ناشی از 

به استخراج  توانیماقتصادي نیز  منافعي هاشاخص ازجملهباشد.  آن سودي باید کمتر از گذارهیسرما. یعنی هزینه باشدیم

ي آزاد و عدم عبور از مناطق سخت هاآبتا مقصد)، دسترسی  مبدأ، نزدیکی مسیر ترانزیت(از گاز ونفت  نهیهز کمآسان 

  مانند مناطق کوهستانی و بستر دریا، اشاره کرد. 

  ي امنطقهافري و امنطقهي هاقدرت -4

اي هستند. تعداد هاي منطقهمناطق یا سیستمهاي در سطح واقع قدرتمندترین دولتاي، درهاي منطقهقدرت 

ي هاقدرتمنظور از  ).54: 1388(قنبرلو،منطقه داردهر منطقه، بستگی به وضع توزیع قدرت در آن اي در هاي منطقهقدرت

. منظور از اندشدهواقعکه در همسایگی این مناطق  استي در این تحقیق کشورهاي ایران، روسیه و ترکیه امنطقه
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که به دنبال منافع استراتژیک در این حوزه  ،خارج از منطقه آسیاي مرکزي و خزرهاي قدرت ،يامنطقهافري هاقدرت

  .است و چین آمریکا متحده االتیا، اتحادیه اروپاهستند همانند 

  .ي، خطوط انتقال انرژيامنطقهافري و امنطقهي هاقدرتسیاست  متغیر مستقل:

  .جهموري اسالمی ایران متغیر وابسته: منافع ملی

  : پژوهش هدف - 6- 1

 لوله اصلی انرژي نفت و گاز در حوزه دریاي خزر مورد خطوطدر  دیمفهدف از این تحقیق گردآوري یک اثر کامل 

 مسئله، آن براین خطوط انتقال انرژي حاصل گردد و عالوه  در موردباشد. تا از این طریق هم یک اطالعات کاملی می

خطوط لوله در منطقه آسیاي مرکزي و  سیتأسي بزرگ از هاقدرتاین است که در این تحقیق به اهداف اصلی  ترمهم

ي هاقدرتاین خطوط لوله توسط  سیتأسکه در فصول بعدي ذکر خواهد گردید، هدف از  گونههمانقفقاز پرداخته شود. 

منطقه  سیاسی از قبیل منزوي کردن ایران و روسیه در این مسائلبزرگ (آمریکا و اتحادیه اروپا) در منطقه بیشتر به خاطر 

در حوزه انرژي با کشورهاي آسیاي مرکزي و  ژهیوبهاقتصادي  نهیدرزمو تالش براي عدم مشارکت و همکاري این دو کشور 

خزر بر  يایدر يانتقال انرژدر حوزه  يامنطقهاو فر يامنطقه يهاقدرت يهااستیس راتیتأث. هدف کلی بررسی استقفقاز 

ي هالیپتانسي و هاتیدادن ظرفنمونه، یکی از اهداف این تحقیق نشان  عنوانبه. است رانیا یاسالم يجمهور یمنافع مل

. استانرژي مناطق دیگر  نیتأمجمهوري اسالمی ایران در حوزه ترانزیت انرژي این منطقه به جهان خارج، و همچنین 

بت به دیگر مسیرهاي دیگر از اقتصادي نس بودن ازلحاظ صرفهبهمسیر ایران به دلیل نزدیکی به این منطقه و همچنین 

است ولی به خاطر یک سري موانع هنوز  برخوردارظرفیت بیشتري براي انتقال و ترانزیت انرژي این منطقه به جهان خارج 

تا به بررسی این  استاین  درواقعاستفاده از مسیر ایران براي ترانزیت انرژي محقق نگردیده است. هدف این تحقیق نیز 

اقتصادي  ازلحاظمسیر  نیترصرفهبهو نشان دهد چه عواملی باعث گردیده که مسیر ایران که بهترین و موانع بپردازد 

اقتصادي و ترانزیتی هزینه گزافی را  ازلحاظي استفاده شود که هم رهایمس ازقرار نگیرد و در عوض  مورداستفاده باشدیم

در بردارد. هدف دیگر این  ستیزطیمح نیهمچنامنیتی مخاطراتی را براي خود خطوط لوله  ازلحاظدر بردارد. و هم اینکه 

سیاسی و بر منافع  خزري ایدري انرژ انتقالدر حوزه  ياو فرامنطقه يامنطقه يهاقدرت يهااستیس راتیتأثاست که 

یی به آن هستیم این است گوپاسخ درصددچگونه بوده است. هدف دیگر این تحقیق که  رانیا یاسالمي جمهور اقتصادي

و ایران در مقابل این  منداکداست  روروبهبا آن  خزر دریاي انرژي لوله خطوط در اسالمی ایران جمهوريي هاچالشکه 

سیاسی  ازلحاظاقتصادي هم  ازلحاظچه راهکارهاي ارائه داده است تا بتواند که موقعیت خود را در منطقه هم  هاچالش

  تقویت کرده باشد.

  : پژوهش تیاهمضرورت و  -7- 1

مسائل  طرفکیاز جهات گوناگون حائز اهمیت است. از خزري ایدري انرژله لو خطوط پیرامون پژوهش و تحقیق

را  يافرامنطقه و يامنطقه گرانیباز انیرقابت م از يادهیچیپ يالگو حوزه، نیا از آن انتقال و خزر ي دریايمربوط به انرژ

حوزه شده  نیا در پیرامون ی کشورهايکیتیژئوپلي هااستیس و هاياستراتژي ریگشکل منجر به زین و است داده شکل

 باعث دریاي خزر انرژي لوله خطوط درواقعصورت گیرد.  پیچیده روابط این از یک شناخت علمی تا دارد است که ضرورت

 ای میمستق راتیتأث گرانیباز نیا حضور که است؛ دهیگردحوزه  نای دري افرامنطقهي و امنطقه گرانیباز حضور

 منافع و هاتیحساسشناخت  ،ی تحقیقاصل مسئله واقع در. است گذاشتهیران اقتصادي ا  منافع سیاسی را بر یمیرمستقیغ
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 انرژي لوله خطوط است خزري ایدر انرژي لوله خطوطپیرامون  رقابت نیا دري درگیر کشورهاسیاسی و اقتصادي بین 

 نهیدرزم ژهیوبه ي منطقهکشورها با رانیا روابط قیگسترش و تعمي برا یمناسب نهیزمند توایماز یک سو  خزري ایدر

 ترتنگ و منطقه دری غربي هاقدرت حضوري براي ابهانهد توانیم موضوع نیا گریدي سو از و کند جادیا منابع نیا انتقال

  که ضرورت دارد مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. باشد رانیا هیمحاصره عل حلقه شدن

  ي پژوهش:پیشینه -8- 1

 خزر يایدر يخطوط لوله انرژ رامونیپ يامنطقهاو فر يامنطقه يهاو قدرت رانیا یاسالم يروابط جمهور نهیدرزم

. اما تعداد  اندپرداختهجزئی و گزارشی به این امر  صورتبهتحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است و اکثر این تحقیقات 

  به موارد زیر اشاره کرد. توانیممعدودي است که 

 ايیآس منطقه کیتیخطوط لوله انرژي بر ژئوپل گاهیجا ریتأث ") در پژوهشی با عنوان1391ن(همکاراموسوي و 

که قه پرداخته است نتایج تحقیق نشان داده است منط کیتیژئوپلبر  خطوط لوله انرژي راتیتأثبه بررسی  "مرکزي و قفقاز

نداشته، بلکه باعث دخالت و نفوذ  اقتصادي صرفاً هدف ياو فرامنطقه يامنطقه گرانیاحداث خطوط لوله انرژي توسط باز

نوبه امر به نیاست که ا دهیمرکزي و قفقاز گرد ايیمنطقه آس کیتیژئوپل در گرانیباز نیا شتریهر چه ب یتیو امن یاسیس

) در 1390احمدي( منطقه کاسته است. نیا یتیو امن یاسیحوزه انرژي و مسائل س در هیروس انحصاري نفوذ زانیخود از م

اشاره به این  "خزرـ آسیاي مرکزي یکیتیژئوپلدر حوزه  يامنطقهسازمان  يریگشکل یکیتیژئوپلتبیین "ي با عنوانامقاله

قفقاز و  منجر به این شد که1991در سال  المنافعمشتركمستقل  يهايو استقالل جمهور يشورو یفروپاشدارد که 

و  گانیبا همسا یو فرهنگ ياقتصاد ،یتیامن ،یاسیمختلف سي هانهیارتباط در زم جادیمجدد در ا ییتوانا يمرکز يایآس

منطقه به لحاظ  نیاشوروي  نتایج این پژوهش نشان داد که پس از فروپاشی .ندکسب کرا  يافرامنطقه يهاقدرت ریسا

 در اه،یس يایخزر و در يایدر نیمهم ب ییایجغراف تینفت و گاز و موقع ینیرزمیز ریاز ذخا ياربرخورد لیبه دلو  يراهبرد

  ..است دهشلیتبد يافرامنطقهو  يامنطقه يهاقدرت موردتوجه يابه منطقه دیجد يایحوزه اوراس

مستقیم مسائل انرژي و انتقال آن  طوربهي در این منطقه و افزایش بهاي جهانی نفت راقتصادیغي رهایمساستفاده از 

قرار داده است در حقیقت براي کاهش اهمیت نفت خاورمیانه و نادیده گرفتن مسیر انتقال  ریتأثاز حوزه خزر را تحت 

) 2008زاده(صادق است. شدهگرفتهي انتقال انرژي در نظر اپروژهي آزاد جهان و دور ساختن ایران از هاآبانرژي از ایران به 

به بررسی سیاست خارجی ایران در این منطقه پرداخته است اشاره  "استراتژي ایران در قفقاز جنوبی"ي با عنوانامقالهدر 

یر یمجدد شده و یک تغ میخودتنظهمسایه شمالی  بهایران پس از انقالب اسالمی نسبت دارد که سیاست خارجی 

چشمگیر در امتداد مرزهاي شمالی خود انجام داده است. نتایج نشان داد که کشورهاي این منطقه به سمت همکاري با 

  .استعواملی نیز به کاهش روابط منجر شده حالنیدرعایران در حال حرکت هستند. 

ي ترمهمدر گرجستان، و عامل  ژهیوبهذربایجان، منافع روسیه در قفقاز عواملی چون احساسات ناسیونالیسمی در آ

ی .سی سیتر ي خطوط لوله شده است .هااستیسچون سیاست مهار آمریکایی مانع گسترش نفوذ ایران در قفقاز و 

به این نتیجه رسیده که خطوط انتقال انرژي "کریدور و قدرت: قفقاز و امنیت انرژي") در مقاله با عنوان2008(5جرمن

ي دیگر در این منطقه شده است. این هاقدرتامنیت را براي این منطقه ایجاد نکرده بلکه باعث حضور و دخالت  تنهانه

 نیای منعي از اتصاالت در حال رشد قفقاز به اروپا است و این به ترملموسمقاله اشاره به این دارد که خطوط لوله تجلی 

                                                
5 -Tracy C-Germain 
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کردن نفوذ این  فیتعري خطوط انتقال انرژي و هاپروژهکه آسیاي مرکزي و قفقاز در حال دور زدن ایران و روسیه در  است

  فقاز شده است.دخالت بیشتر بازیگران غربی مانند اروپا و امریکا در منطقه ق حالنیدرعدر منطقه و  کشور دو

به موقعیت استراتژیک منطقه پرداخته و  "و بحران در قفقاز کیتیژئوپل راتییتغ"ي با عنوانامقاله) در 2008وزیري(

ي و جذب مندعالقهبه این اشاره دارد که مسیرهاي دسترسی به منابع انرژي واقع در آسیاي مرکزي و دریاي خزر باعث 

که ترانزیت کاال و  کندیمبیان  گونهنیاي را مندعالقهدر این مناطق شده و دلیل این ي افرامنطقهي و امنطقهبازیگران 

براي ساخت خطوط  هاقدرتي استراتژیک یافتن نسبت به ایران و روسیه در منطقه منجر به رقابت میان وبرترانتقال انرژي 

  ي ارتباطی برانگیخته است.رهایمسلوله نفت و گاز و 

به بررسی مسائل پیرامون خط لوله "اروپا يانرژ تیخط لوله خزر و امن انتقال "ي با عنوانامقاله) در 2008(6کرنل

انتقال  يگاز اروپا و هم برا نیتأم يبرا ییباال تیاز ظرف رانیاخزر پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که 

 ایانتقال  نهیاز دو گز یکی عنوانبه رانیباعث شده که ا نیااست. و  برخوردارو قفقاز به اروپا  يمرکز يایآس يمنابع انرژ

  .مطرح شود ییو اروپا یغرب يکشورها يبرا هیبه روس یوابستگ

کشورها و  ي بینانرژ تیقدرت و امن ي: بازیدر قفقاز جنوب يژئو استراتژ"در کتابی با عنوان )2006(7اسهمارسل

 کی عنوانبه خصوصبه ،یاتیمنطقه ح کی یاسیس يایجغراف تیموقع لیبه دل یقفقاز جنوباست که  دادهنشان  "هاسازمان

براي مهم  ییایجغراف کیهدف استراتژ کی عنوانبهانرژي این منطقه منابع  است ایاروپا و آس انه،یم ایآس نیگذرگاه ب

 يرهبر ،یو جهان يامنطقه ،یمحل يهاقدرت نیب يریو درگ هاتنشنتایج نشان داده است که  ستا شدهلیتبدکشورها 

را  ي منطقه خزرانرژ یاسیس یتیامن تیوضع تواندیممسلحانه  يهايریدرگ،  افتهیسازمان جرائم، و طلبییجدامناطق 

  دهد.قرار  ریتأثتحت 

  و روش پژوهش: دادها - 9- 1

ي اکتابخانهمبتنی بر منابع اینترنتی و  هادادهو ابزار گردآوري  استتحلیلی  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

  بود.

  ی تحقیقدهسازمان - 10- 1

، فرضیه و سؤالکه در فصل اول آن کلیاتی را از عنوان موضوع،  استفصل انجام گرفته  پنجاین پژوهش شامل در 

نده این پژوهش حاصل براي خوان نامهانیپایک نگاهی کلی و اجمالی از موضوع  نکاتی ضروري دیگري را ارائه شده است. تا

گردد. درفصل دوم چارچوب نظري این تحقیق ارائه شده است. و تعاریف و نظریاتی در مورد مجموعه امنیتی انرژي و 

سوم به دو بخش  در فصلاست. شدهپرداختهها باري بوزن و پاتریک مورگان در این منطقه دیدگاه امنیت انرژي در نظریه

بر انرژي منطقه رگذاریتأثي امنطقهي و فراامنطقهي هاقدرتآن به بررسی سیاست  ي شده که در بخش اولبندمیتقس

است. در بخش  قرارگرفتهی بررس موردآمریکا  متحده االتیاهمانند آذربایجان، ترکمنستان، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و

ي از ایجاد این خطوط انتقال انرژي امنطقهفراي و امنطقهدوم به بحث خطوط لوله انتقال انرژي و منافع و اهداف کشورهاي 

است. براي بررسی این  شدهپرداختهاهداف سیاسی کشورهاي در این منطقه بر خطوط انتقال انرژي نفت وگاز  ریتأثو 

  از: اندعبارتمسیر  پنجاست. این  قرارگرفتهی موردبررسي پنچگانه از مسیرهاي خطوط لوله بندمیتقسخطوط لوله، یک 

                                                
6 . Kernel 
7 . Marcel Hass 
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. این مسیر دینمایمیر غربی( مسیري که نفت و گاز کشورهاي این منطقه را به کشورهاي اروپایی منتقل مس-1

  ).استامریکا  ژهیوبهو حمایت کشورهاي غربی،  موردعالقه

  ).رندیگیمي قرار بندمیتقسدر این  ندینمایممسیر شمالی( تمام خطوط لوله که از سرزمین روسیه عبور  -2

  ).استمسیر  نیترمنیاو  نیترارزانو به اعتقاد اکثر کارشناسان  دینمایممسیر جنوبی(مسیري که از ایران عبور  -3

و پس از عبور افغانستان و پاکستان و بندرهاي موجود در  گرددیممسیر جنوب شرقی( از ترکمنستان آغاز  -4

  ).رسدیمپاکستان 

چین منتقل  ژهیوبهورهاي منطقه را به کشورهاي واقع در شرق این منطقه مسیر شرقی( این مسیر نفت و گاز کش -5

  ).دینمایم

چهارم به منافع جمهوري اسالمی ایران در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. اعم از منافع سیاسی و  فصل در

هوري اسالمی ایران پرداخته شده اي بر روي منافع جماي و فرامنطقهها منطقهاقتصادي و تاثیري که این سیاست قدرت

  است.

و به تایید فرضیه و اهداف پژوهش باشد. در این فصل نتیجه گیري میدرفصل پنچم این تحقیق نیز،فصل نتیجه

 .شودبیان میهاي ایجاد شده براي ایران چالش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  دوم:فصل 

  نظري چارچوب    
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  مقدمه   -2-1

المللی و چگونگی روابط بازیگران با یکدیگر از نظریات مختلف بهـره گرفتـه   اي و بینامروزه براي تحلیل مسائل منطقه

انـد و از واکـاوي برخـی از مسـائل عمیـق عـاجز       ها را به نمایش گذاشـته شود، زیرا هر یک از نظریات قسمتی از واقعیتمی

هـایی هسـتندکه   بینی نحوالت آینـده از ضـرورت  ها و پیشاین، در دنیاي پیچیده کنونی تدوین استراتژياند. عالوه بر مانده

ها از جملـه  ها براي تامین امنیت به آن نیازمند هستند. به کارگیري استراتژي مناسب و مطلوب در جهت کاهش تنشدولت

ده و موثر بـا کشـورهاي منطقـه دارد. یکـی از موضـاعات      هایی است که اهمیت فراوانی براي اثرگذاري و تعامل سازنضرورت

اي از طریـق  اي است، کـه اساسـا بـه شـناخت مسـائل در سـطح منطقـه       تحلیل امنیت کشورها، سطح تحلیل امنیت منطقه

 1991بار باري بوزان و ویـور در سـال  اي را براي اولینپردازد. نظریه امنیت منطقههاي مورد تاکید آن نظریه است، میمولفه

بر یـک تعریـف   دهند. بنـا یک منطقه را تشکیل می̋ اي، گروهی از کشورهاست که معموالبیان کردند. مجموعه امنیت منطقه

مانند سطح توسـعه،   -اي از کشورها اشاره دارد که با جغرافیا و یک ویژگی مشترك یا بیشتررایج و شایع، منطقه به مجموعه

ندند. بنابراین تعریف، مناطق نه براساس یک معیـار مشـخص و معـین، بلکـه طبـق      فرهنگ، یا نهادهاي سیاسی باهم در پیو

اي بـراي نجزیـه و   شناسانه بـا سـطح تحلیـل منطقـه    اي روششوند. این نظریه، نظریهاهداف پژوهشگر از یکدیگر متمایز می

و چهارچوب خود، در واقع یـک  المللی است. این روش به علت انتخاب سطح تحلیل به عنوان مبنا تحلیل مسائل امنیت بین

  ).57:  1394شود(بوزان و همکاران،شناسی امنیتی نیز محسوب مینظریه محیط

یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادي کشورها در جهان کنونی، اتخاذ سیاست و استراتژي مناسب در راستاي تـامین  

کننـدگان انـرژي متفـاوت اسـت، امـا در      کنندگان و مصرفشان است. که با نگاه به امنیت انرژي از سوي تولیدامنیت انرژي

هـاي امنیـت انـرژي    توان گفت امنیت انرژي آنها مکمل یکدیگرهستند؛ یعنی کشورها با آگاهی از سیاستبرخی از موارد می

گیرنـد  پـیش توانند با اتخاذ سیاست و دیپلماسی مناسب روابط همکاري جویانه و یا حاصل جمع مضاعف را در همدیگر، می

کننده و هم تولیدکنندگان انرژي همراه است. امنیت انـرژي از جملـه   وري و سود هم براي مصرفکه حاصل آن افزایش بهره

المللی نفت و گاز در ایـن  هاي بزرگ بینها در واحدهاي سیاسی ارتباط دارد. اگرچه بنگاهبا دولت ̋مواردي است که مستقیما

هـا محسـوب   ها و دولـت هاي همیشگی حکومتا دارند، اما انرژي و تامین آن از جمله دغدغههاي خاص خود رزمینه نگرانی

  ). 135:1389شود(ملکی،می

شـده انـرژي،   در خصوص اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دریاي خزر باید خاطر نشان کرد کـه ذخـایر تـازه کشـف    

واقـع ذخـایر نفـت و گـاز منطقـه      یک منطقه بوده اسـت. در بخشی به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومترین عامل اهمیتمهم

سـو ایـن ذخـایر در اثـر     آسیاي مرکزي، رابطه دوجانبه و مستقیمی با وضعیت امنیت این منطقه داشـته اسـت. از یـک   -خزر

یگـر  دباشـد. و از سـوي  هاي در استخراج و انتقال به بازارهاي جهانی مصرف مواجه میهاي ژئوپلیتیک با محدودیتپیچدگی

  وجود این ذخایر بر اهمیت ژئوپلیتیک منطقه افزوده است.
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  امنیت -2-2

و در بردارنده احساس امنیت در حـاالت و  امنیت شامل معانی اطمینان، عدم خوف و در امان بودن و نهراسیدن است  

وابسـته اسـت. یکـی از    به امنیت اجتماعی بدیهی است امنیت ذهنی و عینی از بعد فردي عینی است  وهاي ذهنی موقعیت

امنیـت از  ).90: 1394کـاظمی، هاي اساسی و حیاتی مورد قبول جامعـه اسـت(اخوان  معیارهاي اساسی، حفظ و ایمنی ارزش

هایی سـاختاري و  الملل، کشورها از نظر تواناییدیرباز مورد توجه جوامع بشري بوده است. به واقع از آنجایی که در نظام بین

گـردد. از ایـن رو تـالش    نی قرار ندارد، تضاد منافع به نوعی بسترساز بروز درگیري میان آنهـا مـی  کارکردي، در سطح همسا

باشـد.  المللـی مـی  هـاي کشـورها در عرصـه بـین    تـرین الویـت  براي تامین امنیت یا گسترش آن به سطوح دیگر یکی از مهم

  نمایند. ی خود را تنظیم میهمچنین کشورها بر مبناي دو الویت امنیت ملی و منافع ملی، سیاست خارج

کشـور در سـال   -اصوال ریشه امنیت در تـاریخ بشـري دارد، امـا پیـدایش آن بـه صـورت رسـمی بـا پیـدایش دولـت          

مـورد   9و تومـاس برگـر   8الملل توسط افرادي چون باري بوزان، ریچارد لیتلهماهنگ است و توسعه آن در روابط بین1648

المللـی، امنیـت   هـاي متعـددي ترکیـب مـی شـود، امنیـت بـین       مفهوم امنیت با واژهواکاوي قرار گرفته است. در عین حال 

هاي از ترکیب امنیت با مفاهیم دیگر اسـت کـه معمـوال    اجتماعی، امنیت انسانی، امنیت ملی و امنیت زیست محیطی نمونه

ه کـرد. امنیـت از نظـر وي،    تعریف جدیدي از امنیت را ارائـ  1990شوند. باري بوزان در دههبراي تخصیص امنیت مطرح می

شود؛ فرایندي که از آن بـا عنـوان   نتیجه مستقیم تهدید نیست، بلکه بیشتر نتیجه تفسیرهاي سیاسی است که از تهدید می

). بوزان پنچ بخش مجزا بـراي امنیـت در نظـر    1395:238تهدید یا شکل باشد(ساعی و پاشنگ، امنیتی شدن نام از هرگونه

ر بخش سیاسـی کـه شـامل ثبـات داخلـی و خـارجی کشـور اسـت. دوم، در بخـش نظـامی کـه            گیرد نخست، امنیت دمی

دهد. سوم، امنیت اجتماعی که به مفهوم ثبات هویت فرهنگـی اسـت. چهـارم،    هاي تدافعی و تهاجمی را شکل میتوانمندي

م اکولـوژي اسـت(بوزان و   محیطـی کـه بـه مفهـو    امنیت اقتصادي به مفهوم دستیابی به بازارها و منابع است. پـنجم، زیسـت  

  ).   49:1394همکاران،

( براساس وجود تهدیـدي راسـتین) اتخـاذ کـرد و یـا رویکـردي       10توان رویکردي عینیدر این چارچوب امنیت را می

( براساس احساس تهدید) و هیچ تضمینی وجود ندارد که این دو رویکرد کارها را راست و ریس کنند. تمـایز میـان   11ذهنی

ــ           بـراي صـورت  ایـن رویکـرد    وزان و بنـدي برداشـتی از امنیـت کـه مناسـب کـار چنـد بخشـی باشـد اهمیـت قـاطع دارد(ب

  ).60:1394همکاران،

ها مورد توجه قرار گرفته است. برحسب صورت یک ارزش حیاتی و هدفی غایی رفتار دولتبه لحاظ تاریخی، امنیت به

شود. تحت ایـن  ، بیشتر بر روي ابعاد نظامی آن تاکید میهاي مربوط به امنیت در چارچوب سیاست خارجیسنت در تحلیل

هاي امنیتی کالسیک، راهبردهایی گذاريشوند. در سیاستتوانند به صورت جنگ و تعارضات نشان دادهشرایط تهدیدات می

ر یـک ارزیـابی   هاي گوناگون بسیار متداول است. دو به وجود آمدن اتحاد و ائتالف 12نظیر موازنه قدرت، مسابقات تسلیحاتی

                                                
1-Richard Little 
2-Thomas Berger 
3-Objective 
4-subjective 
5-Arms races 
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گردد که مکتب کپنهاگ نسبت بـه آنهـا انتقـاداتی را مطـرح کـرده      کلی سه نظریه و رویکرد مهم نسبت به امنیت مطرح می

  است و این نظریات عبارتنداز رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاري.

زها و حفظ تمامیـت ارضـی   گرایی، امنیت در اشکال سیاسی و نظامی به صورت حمایت از مردر چارچوب پاردایم واقع

گراهـا امنیـت از جملـه    المللی متخاصم تعریف شده است. از نظر واقعهاي یک دولت در مقابل خطرهاي محیط بینو ارزش

کننده واحدهاي سیاسی است و امنیت شود که در اندیشه آنها ناامنی همواره تهدیدالملل قلمداد میمفاهیم اصلی روابط بین

شـود بـه همـین دلیـل     ها در پی آن هستند. قدرت از جمله عوامل بروز ناامنی محسوب مـی که دولتهدفی یا چیزي است 

آوردن قـدرت  هاي بازیگران بـراي دسـت  الملل در نتیجه کنشکشمکش و رقابت بر سر قدرت ناامنی فراگیر در سیاست بین

تهدید امنیت فیزیکی آن هـم از نـوع نظـامی     گرایان امنیت به معنی نبود). از نظر واقع47:1394است(دهشیري و همکاران،

هـاي  ). یکـی از مولفـه  4: 1391گرایی مطرح شد(سازمند و قنبري،است و در دوران جنگ سرد امنیت در قالب پارادایم واقع

ران اصلی ها بازیگگراها دولتاند. از نظر واقعها هستند که آن را مرجع امنیت قرار دادهگرایی در ایجاد امنیت دولتمهم واقع

دانند که سبب المللی معنادار میدر سطح بین ̋المللی هستند.که با نفی امنیت در داخل کشور، آن را صرفاو مسلط نظام بین

مکتب نئورئالیسم جاي خالی  1970). بعدها در دهه 81: 1389خانی،شود(عبدالهبروز وضعیت ناامنی در خارج کشور نیز می

الملـل  الملل، سطح تحلیـل را نظـام بـین   گرایان ضمن تاکید بر فقدان اقتدار مرکزي در نظام بینگرایی را گرفت. نوواقعواقع

گرایـی تـدافعی   گرایی تهاجمی و واقـع گرایی را به صورت واقعدانستند. پژوهشگران مطالعات امنیتی دو برداشت از نوواقعمی

گرایـان  ها از اهمیت بیشتري برخودار اسـت و واقـع  اي دولتگرایان تهاجمی معتقدند که قدرت نسبی برکنندو واقعارائه می

گرایان، امنیت ملی یا نـاامنی  طور کلی از دیدگاه نوواقعدانند. بهعقالنی یک جامعه میهاي غیرتدافعی جنگ را ناشی از نیرو

هـاي  در میـان نظریـه  نظریه رئالیسم تهاجمی ). 4: 1391سازمند و قنبري،(الملل استتا حد زیادي حاصل ساختار نظام بین

قـدرت   امنیتـی کـردن   کـه بـر  اسـت  پـرداز ایـن رویکـرد    تـرین نظریـه  مهـم » جان میرشایمر« بر اساس تحلیل که رئالیسم

تـرین اصـول نظریـات آنهـا     الملل پاینـد هسـتند. مهـم   هایی در سیاست بینپردازد.رئالیست تهاجمی به اصول و مفروضهمی

  عبارتنداز: 

تـرین  المللی است، جان میرشایمر ساختار آنارشی و فقدان قدرت مرکـزي را مهـم  بارز و مشخصه نظام بین وجه سمشیآنار-

کنـد؛  طلبی گریزان نمـی ها را از جنگ و توسعهداند. او معتقد است که این شرایط وضعیت، قدرتالملل میویژگی نظام بین

کننـد.   خـود را اقـدام  ه بتوانند براي افزایش نفـوذ، قـدرت و در نهایـت هژمـونی     آورد که آنان هرگاشرایطی را پدید میبلکه 

ترین راه براي رسین به امنیت افـزایش قـدرت و مقهـور    بنابراین، در وضعیت آنارشی که ناآمنی دایمی را به دنبال دارد، مهم

  هایی است که ممکن است تهدیدي براي آنها باشند.کردن دیگر دولت

الملـل  ها هستند که بیشترین تاثیر را بر عرصه سیاست بـین باشد، زیرا دولتهاي بزرگ میقطه تمرکز این نظریه بر قدرتن-

اند، نسبت به محیط خـارجی خـود آکاهنـد و بـراي بقـاي خـود در ایـن        عقالییازیگران بهاي بزرگ دارند. به عبارتی قدرت

و بنیـادین در پشـت رفتارهـاي    صـلی  االملـل، انگیـزه   نـد. در محـیط بـین   کنمحیط رفتار استراتژیک مناسب را انتخاب می

  هاي بزرگ نهفته است، بقا است.قدرت

ها به شدت به دنبال کسـب  الملل است این دولتها در این نظریه دسترسی به جایگاه موثر در نظام بینهدف تمامی دولت -

  .)170: 1393(طباطبایی و حضرتی،هستندقدرت 

-  
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مانند هر ایدئولوژي به دنبال تغیر و تحول در جوامع انسانی، و سازماندهی آن براساس اصول و اهـداف خـود   لیبرالسم 

گرایی که بر امنیت ملی تاکید دارد، بر پایه صلح استوار است و معتقدند که پیـروزي  است. این رویکرد در مقابل رویکرد واقع

باشند(سـازمندو  صـدد چـالش مجـدد بـا فاتحـان مـی      ردگـان در تواند تضمین کننـده امنیـت باشـد؛ زیـرا شکسـت خو     نمی

ها معتقدند که یکی از محورهاي امنیتی مسئله عقاید است، و بر ایـن باورنـد کـه سیاسـت قـدرت      ). لیبرال3: 1391قنبري،

لـذا بـا    رند؛کند. از سوي دیگر؛ عقاید قابل تغییبندي میحاصل عقاید است و عقاید مفهوم امنیت را نزد بازیگران چهارچوب

هـا الگوهـاي فکـري مـرتبط در خصـوص مسـائل امنیتـی، داراي        یابد. لیبـرال تغییر عقاید امنیت نزد بازیگران نیز تغییر می

هاي غیردموکراتیک تاکید دارنـد، و  هاي متفاوتی هستند، بطوري که علل جنگ بر گزینه امپرالیسم، موازنه قوا ویا رژیمپاسخ

). 95: 1389خـانی، ه امنیت جمعی، روابط تجاري و یا حکومـت جهـانی اصـرار دارند(عبدالـه    در خصوص صلح سازي بر گزین

زدا و توسـعه و همکـاري جهـانی از طریـق     هاي غیردموکراتیـک از عوامـل امنیـت   ها بر این باورند که رژیمبطور کلی لیبرال

  ).3: 1391دانند(سازمند و قنبري،زا میالمللی را از جمله عوامل امنیتنهادهاي بین

شـناختی سـاختاري، نظریـه    الملل اسـت کـه محصـول زبـان    هاي روابط بینانگاري به عنوان یکی دیگر از نظریهسازه

اي است که ضمن تاکید بر ساختار هویـت و منـافع،   مدرن، نظریه انتقادي، نقد ادبی و مطالعات فرهنگی رسانهسیاسی پست

انگـاران بـه   سـازد در حقیقـت سـازه   الملل را مطرح میصه نظریه روابط بینهاي داخلی به عربازگردانیدن فرهنگ و سیاست

انگـاران امنیـت داخلـی و خـارجی را بـه هـم       الملل هستند و این دغذغه سازههاي داخلی و بیندنبال ایجاد پلی میان نظام

). 48: 1394هشـیري و همکـاران،  شود(دترین بازیگر شناخته میانگاري، دولت به عنوان مهمکند. در رویکرد سازهمرتبط می

انگاران، امنیت و ناامنی از نحوه تفکر نسـبت بـه   دولتی نیست. در مطالعات امنیتی سازهالبته این به معناي نفی بازیگران غیر

گیرد. اینکه امنیت بیش از عوامل مادي قدرت بر میـزان فهـم و درك مشـترك بـازیگران از     منافع و تهدیدات سرچشمه می

شوند. اما نکته حایز اهمیـت ایـن اسـت    ترین گزارهاي پارادایم امنیتی سازه انگاران محسوب میکی است، از مهمیکدیگر مت

سپتامبر، رویکرد امنیتی تلفیقی غالب شده است(سـازمند  11خصوص بعداز حوادث جنگ سرد و بهکه در فضاي امنیتی پس

  ).5 :1391و قنبري،

انگـاري بـا تعـدیل    تـوان گفـت مکتـب سـازه    انگاري در رابطه با مسئله امنیت مـی سازهتفاوت میان مکتب کپنهاك و 

الملـل  هاي حداکثري در رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم، کیفیت حیات اجتماعی، نظامی، اقتصادي و غیزه سیستم بینخواسته

انگـاري انجـام   ی که بـا رویکـرد سـازه   کند تا درك مطلوب و نزدیک به حقیقت را کسب کند. مطالعات امنیترا بازخوانی می

المللی را در ارتباط بـا یکـدیگر مـورد ارزیـابی قـرار دهـد. آنهـا        هاي تحول اجتماعی و بینگرفته است، تالش دارد تا فرآیند

هـاي متفـاوتی از   است. ودر این ارتباط، قـدرت بـا شـاخص   معتقدند که معادله قدرت و امنیت در شرایط موجود تغییر یافته

ها و موضـوعات، خصوصـا   ن گذشته همراه است. آنها سرچشمه امنیت و ناامنی را در نحوه تفکر بازیگران نسبت به پدیدهدورا

ها و موضوعات نامتجانس و هدانند و معتقدند که هریک اندازه ادراکات و منطق بازیگران نسبت به پدیدمنافع و تهدیدات می

رونـد، امـا اگـر دانـش     ها بیشتر به سوي خودیاري مـی نها افزایش می یابد و دولتاعتمادي میان آتر باشد، میزان بیمتناقض

انگاري امنیت بیش از قدرت بر میـزان  آمیزتري رفت. از منظر سازهتوان به سمت جامعه امنیتی صلحمشترك ایجاد شود، می

سـاختارهاي اجتمـاعی، عملکردهـا را    درك و فهم مشترك بازیگران از یکدیگر استوار است. به نحوي که برخی از اوقات بـر  

شود. این دیدگاه امنیت را بـه عنـوان   دهند که اتخاذ هرگونه استراتژي بري تغییر آن غیرممکن میچنان تحت تاثیر قرار می

است. در این راستا گفتمان در عرصه امنیت بـه وسـیله   ها و نخبگان شکل گرفتهکنند که در ذهن گروهیک ساخته تصور می
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هـا، گفتمـان   گردد که جدال بین این گفتمـان گیرد و نوعی تکثیر گفتمانی پایدار میو نخبگان درون واحد شکل می هاگروه

  ).49 :1394نماید(دهشیري و همکاران،هاي امنیتی در عرصه سیستم اقدام میهاي امنیت و داللتحاکم به ترسیم حوزه

هاي آن از سوي مکتب کپنهاگ مورد انتقاد واقـع شـده   ت که مولفههاي تکامل در زمینه امنیمجموع مطالعات سنتی و دروه

  توان یافت:است را در نمودار زیر می

  ):سیر تکامل امنیت2-1شکل(

  

  

  

  
  ) 304 :1391منبع:قاسمی(

باري بوزان معقتد است پس از گذر از ترتیبات امنیتی، به اجماعی میان دولتی براي همکاري در مواجهه با تهدیـدات  

اي پرداخت. ایـن نـوع مشـارکت بـا اسـتفاده از      امنیتی و ارتقاي صلح و ثبات در منطقه باید به مشارکت براي امنیت منطقه

هـاي گفتگـوي   هـاي تجـاري و اقتصـادي، فراینـد    نامـه رسـمی، توافـق   توافقات اقدام جمعی، ساز و کارهاي مثـل معاهـدات  

سازي، دیپلماسی پیشگیرانه و پـرداختن بـه محـیط داخلـی     هاي ایجاد صلح و ثبات مثل اقدامات اطمینانچندجانبه، پیمان

ه از هـا چـون: آگـاهی کشـورهاي منطقـ     شـرط اي در پـیش گیرند. ویژگی اصلی این مدل مشارکت امنیت منطقهصورت می

1955-1970دوران طالیی تا اوایل دهه:مرحله سوم
تمرکزبر نحوه استفاده از سالخ هاي کشتار جمعی به عنوان 

ابزار سیاست ها و خط مشی
سالح هسته اي پیدایش

1945-55: دوم  مرحله

عنوان یکی از اهداف در میان سایر اهداف بهامنیت تنها  مانند آزادي هاي مدنی،  داخلیرابطه امنیت ملی و امور 

اقتصادي و غیره

مرحله اول

و مشکل شناخته شده که نیازمند مداراست بیماريجنگ به عنوان   صلح و امنیت باالترین ارزش

2001سپتامبر  11تا 1989دوره نوین از :مرحله ششم
به امنیت اقتصادي، مهاجرت، آلودگی هوا، جرائم توجه تمرکز بر جنبه غیر نظامی امنیت

مرحله پنجم
مهم شدن مطالعات امنیت بین المللی شکست سیاست تنش زدایی و شدت یافتن جنگ سرد

)70دهه(دوره زوال:  مرحله چهارم
زوال مطالعات امنیتی فروکش شدن جنگ سرد

مرحله هشتم تاکید بر قدرت هوشمند و امنیت پایدار

تمرکز مجدد بر روي ابعاد نظامی و ترکیب آن و ابعاد غیر  ( 2006تا 2001سپتامبر  11بعداز: مرحله هفتم

) نظامی تهدیدات
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المللـی و منطقـه و   اندك یا نبودن رقابت قدرت در سیاسـت بـین   وابستگی متقابل و تاثیرات محلی مشکالت جهانی، رقابت

شده که هـر چقـد کـه مشـارکت امنتـی توسـعه یابـد،        اند گفتهالمللی، دانستهاستفاده از محدود از خشونت در منازعات بین

توانـد ایجـاد گـردد، امـا در     شـود و جامعـه امنیتـی مـی    یکدیگر نزدیکتر میفرهنگ و سیاست امنیتی کشورهاي منطقه به 

هــاي موجـود بــه جوامــع امنیتــی  وضـعیت فعلــی همکــاري امنیتـی در منــاطق بــه حـدي نیســت کــه شــاهد گـذار رویــه    

  ).543 :1389خانی،باشیم(عبداله

  بندي امنیت تاثیر گذارند، که عبارتند از:از نظر بوزان چهار سطح در شکل

هـاي منحصـر بـه فـرد آنهـا،      هایی است که در درون منطقه وجود دارنـد و از جملـه ویژگـی   سطح داخلی مربوط به دولت.1

  شود.پذیري آنها را سبب میآسیب

  باشد.اي که هست، می.روابط دولت با دولت که پدید آورنده منطقه به گونه2

  .تعامالت منطقه با مناطق همجوار.3

  منطقه. هاي بزرگ در.نقش قدرت4

اي همیشـه  اي دیگر متقاوت است، اما در این میان سطح منطقهاي به منطقهاز نظر بوزان بین سطوح مذکور از منطقه

اي، چهار سـطح  بندي دیگر، سطوح تحلیل امنیتی را بر مبناي نظریه مجموعه امنیتی منطقهمهم خواهد بود. در یک تقسیم

کننـد، امـا   گیرد. که در یک خوشه امنیتی، هر چهار سطح همزمان عمل میدر بر میالمللی و جهانی را اي، بینملی، منطقه

دهشـیري و  (تـوان آن را در تحلیـل نادیـده انگاشـت    پردازد و نمیاي در هر شرایطی به ایفاء نقش میدر میان سطح منطقه

  ).63 :1394همکاران،

  امنیت در دوره جدید -2-2-1

هاي غیـر نظـامی نظیـر    الملل به خصوص پدیدهتحوالت جدید در ساختار نظام بینبا فروپاشی نظام دوقطبی و ظهور 

هـاي قـومی و نـژادي،    هـاي جدیـد، خشـونت   سـابقه بیمـاري  محیطی، مهاجرت و رشدبیي اقتصادي، تغییرات زیستتوسعه

دگاه رئالیسـتی امنیـت در   هاي جدید و ناتوانی دیـ دیگر، ظهور پدیدهنقدهایی جدي بر نگاه سنتی امنیت وارد شد. به عبارت

گنجید. فروپاشـی شـوروي   نظر در باب مفهوم کالسیک امنیت شد که تنها در مقوله نظامی میها، منجر به تجدیدتحلیل آن

سیاسـی) مهـر تاییـدي بـر ناکارآمـدي      -اجتماعی-بر اثر دو گروه از دالیل سیاسی(رقابت تسلیحاتی) و غیر نظامی( اقتصادي

هـاي اخیـر همـراه بـا     الملـل در دهـه  که نظـام بـین   هاي سیاسیقرن حاضر بود. متعاقب دگرگونی نظریات سنتی امنیت در

هاي نوین باشد، انست پاسخگوي واقعیتتوپیدایش بازیگران تازه و منازعات جدید، همراه آن بوده، مکتب رئالیسم دیگر نمی

در امنیت شد و مطالعات مستقل و تخصصی در تحلیل بنابراین مجموعه عوامل فوق منجر به بازبینی و طرح نظریاتی جدید 

جنـگ  الملل است که به مطالعات امنیتی دوره پساهاي اصلی در روابط بینآن صورت گرفت. مکتب کپنهاك یکی از رهیافت

اول گـام   ).76 :1389کـالجی، گـر اندیش و کوزاي که در حوزه امنیت رخ داده، تمرکز کرده است(دادسرد و تغییرات گسترده

ي امنیت را باري بوزان برداشت؛ بوزان در این حوزه براي مطالعـات انتقـادي   نظر در مطالعات مربوط به حوزهدر مورد تجدید

رین تحلیل در بـاب مفهـوم امنیـت را ارائـه دهـد. کـه بـا        تو توانست جامع را نوشت» ها و هراسمردم، دولت«امنیت، کتاب

پـردازد،  همچون مسائل هویتی، فرهنگی و مهاجرت و نقش آنان در رابطه با امنیت مـی  انگارانه به مسائل نوینینگرشی سازه

هـاي اجتمـاعی و تاکیـد بـر     جنگ سرد بوده است. نگاهی تاریخی به پدیدهگام بعدي بوزان در تحلیل امنیت در شرایط پسا

طـات انسـانی، پیونـدامنیت اجتمـاعی و     نقش هنجارها، قواعد و فرهنگ، فرارفتن از ارجاعات عینی امنیت و تاکیـد بـر ارتبا  
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امنیت دولت، ، تاکید بر ماهیت تاسیسی بودن دولت، تاکید بر عوامل فرامادي در کنار مادي امنیت، تاکید بر نقش مشـترك  

هـا  ي دولت و فرد در مسائل امنیتی و طرح این مسئله که دولـت هویت و حاکمیت در تعریف تهدید وجودي، اهمیت مطالعه

 :1389خانی،ي مکتب کپنهاك است(عبدالهشناسانهت نیستند، از مسایل هستیجدید دیگر تنها مرجع تامین امنیدر دوران 

120.(  

این اسـاس  ي صرف نظامی بوده که برشاخص اصلی مطالعات امنیتی در دوران گذشته، تک بعدنگري و تاکید بر جنبه

تعریف مضیق از مفهوم امنیت، مرجـع تـامین امنیـت تنهـا دولـت      با تحول در مفهوم امنیت، مرجع آن هم متغیر گردید. در 

هـاي غیـر دولتـی فراملـی و     المللی، سـازمان هاي بینجنگ سرد، در کنار دولت، افراد، گروهاست درحالی که در دروران پسا

  شوند.ها، همگی مرجع امنیت محسوب میفروملی و رسانه

، در تحلیل چند بعدي آن باید به بررسـی تـاثیر فرهنـگ، جغرافیـا،     بوزان معتقد است عالوه بر تحول در مرجع امنیت

دیگر هدف مرجع، هویت افـراد جامعـه اسـت    تر، هویت نیز توجه شود. به عبارتزیست، تمدن و مذهب، و از همه مهممحیط

یتـی، تـالش   گران آن است. رهیافت نوین مکتـب کپنهـاك در مطالعـات امن   آغازین مسائل امنیتی، ذهن و تصیم کنشنقطه

تـرین  متفکران این مکتب بر خروج از امنیت تک بعدي نظامی و طرح فراگیر در پی ظهور و بروز تهدیدات جدید است. مهـم 

باشد. بر این اساس امنیـت بـه پـنج    هاي آن میدالیل ضرورت تعریف گسترده از منیت، تحول در ماهیت تهدیدات و ویژگی

شود. نکته اساسی این تحلیل، محوریت امنیـت ملـی   محیطی تقسیم میو زیستبخش نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي 

توان به عنوان الگویی مناسب براي تحلیل در تعریف است. از آنجا که این مکتب رویکرد تخصصی در تحلیل امنیت دارد، می

 :1393(طباطبایی و فتحی،هاي مرکزي مکتب کپنهاك استمسائل امنیتی قرن حاضر استفاده گردد نمودار ذیل گویاي دال

12.(  

  )87 :1392):چارچوب مفهومی امنیت از دیدگاه بوزان(عباسی و محمدي ،2-2شکل(

 

  جنگ سردگفتمان ژئواکونومیک در عصر پسا -2-2-3

ترکیبـی از عوامـل اقتصـادي و سیاسـی کـه بـر       « شده عبارت اسـت از گونه که در فرهنگ لغت تعریفژئواکونومی آن

اند. از منظر سانجاي بارو، ژئواکونـومی بـه معنـاي    تعاریف متفاوتی از این مفهوم صورت داده». گذارندالمللی تاثیرتجارت بین
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تـوان  ی و ژئوپلتیک است. او معتقد است که به ژئواکونومی از دو منظر میرابطه میان سیاست اقتصادي و تغییر در قدرت مل

نگریست: یکی به معناي پیامـدهاي ژئوپلیتیـک یـک پدیـده اقتصـادي و دیگـري پیامـدهاي اقتصـادي ناشـی از رونـدهاي           

دد. آنـان بـه رقابـت    گـر ها اروپـایی بـاز مـی   طور تاریخی ریشه در مباحث نظري ژئواکونومیک به مرکانتلیستژئوپلیتیکی. به

هاي اخیر با پایـان یـافتن جنـگ    نگریستند. اما در دههاقتصادي با حاصل جمع صفر به عنوان یکی از منایع اصلی قدرت می

الملل بیش از پیش رواج یافـت. در دوران  سرد و سرعت یافتن فرایند جهانی شدن مفهوم ژئواکونومیک در ادبیات روابط بین

گیـرد(  هاي قدرت صورت میاي میان اندیشمندان این حوزه بر سر تغییر یا تداوم در مولفهمناظره سرد در واقعپس از جنگ

  ).  30 :1395نیا و مقانکی،شریعتی

دهـد. زمـانی کـه    ژئواکونومی، درواقع، اقتصاد و رابطه بین جغرافیا و قدرت اقتصادي کشورها را مورد مطالعه قرار مـی 

گیرد. دي کشورها در گرو مسائل جغرافیایی باشد، اقتصاد جغرافیایی یا ژئواکونومی شکل میهاي اقتصابخشی یا تمام قابلیت

هـاي  اي یا جهانی در تصمیم گیريبه عبارتی ژئواکونومی، اثرگذاري عوامل یا زیربناهاي اقتصادي در محیط کشوري، منطقه

دهد. اي و یا جهانی را مورد مطالعه قرار میمنطقه هاي قدرتی و اثرگذاري این عوامل در ساختار ژئوپلیتیکسیاسی و رقابت

گیـري منـاطق ژئواکونومیـک را بـازي     نقـش اصـلی در شـکل   » منابع و ارتباطـات «در آغاز قرن بیست و یکم دو عامل عمده

سـرد کـه در آن   یابی اقتصاد در عرصـه جهـانی اسـت. بـرخالف دوران جنـگ     کردند از ویژگی عصر ژئواکونومیک، اهمیتمی

هاي نوین ژئوپلیتیکی جهان پس از جنگ سرد اقتصاد مبنـا  بنديم ژئوپلیتیکی جهان جنبه ایدئولوژیک داشت در گروهتقسی

  )97 :1389قرارگرفت(هشی و نصرتی،

گونـه کـه نسـبت و    جنگ سرد، حقیقت ژئواستراتژي بازنگري شد. امروزه در روابـط راهبـردي، همـان   در مطالعات پسا

هاي دولتی غلبـه  هاي ژئواکونومیک در کنشها و چگونگییابد، اولویتاتحادهاي نظامی کاهش میارتباط تهدیدات نظامی و 

ویژه در ابعاد تجاري است کـه بـر پایـه آن تصـمیمات     کنند. ژئواکونومی ابزاري براي تحلیل راهبردهاي اقتصادي، بهپیدا می

هـاي بـه خـوبی    اظـت از اقتصـاد خـود یـا بخـش     هـا بتواننـد بـه هـدف حف    گیـرد تـا آن  ها براساس سیاست شکل میدولت

نـد یـا   بکنـد تـا بـه فنـاوري دسـت یا     هاي ملی کمک مـی اي از اقتصاد دست یابند. رسیدن به این هدف به بنگاهشدهتعریف

سازي یک محصول است. مالکیت چنـین سـهمی یـا    آورند که مربوط به تولید یا تجاريهاي از بازرا جهانی را به دستبخش

کنـد تـا   المللی اعطا کرده است و کمـک مـی  عنصري از قدرت یا تاثیر بین-دولت یا بنگاه ملی-رل آن، به یک واحدتوان کنت

  ).chan,2001  :8(اقتصاد ظرفیت اجتماعی خود را استحکام بخشد

در عین مخالفت با استدالل و اسـتنتاج سـخن فوکویامـا مبنـی بـر برتـري        13پس از فروپاشی شوروي، ادوارد لوتواك

داشت، قـروکش  شد که بیان می» منافع ملی« قتصاد نظام نوین جهان، یک سال پس از انتشار نظریه او وارد بحثی در مجلها

شدن جنگ سرد خود نشان از جابجایی سیاست جهانی از ژئوپلتیک به مباحث ژئواکونومیک دارد. او ادعا کرد، اکنون(دوران 

الملـل  حال جایگزینی با روش نظامی در سیاست بـین ند که روش تجارت درسرد) همه بر این مسئله توافق دارپس از جنگ

  ).147 :1394یهستند(میرفخزای

المللی پدید آمد و مسائل سیاسـی نیـز اهمیـت    سرد، تحول مهمی نیز در اولویت ابزارهاي نفوذ بینپس از پایان جنگ

  تر از هر زمان دیگر یافت و ژئوپلیتیک انرژي و نیز  زیادي یافت، دوران حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک، اقتصاد نقشی پررنگ

                                                
13 Edward Luttwak 
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ـ اند. امرتبط کرده یخارجاستیرا در رابطه با س "يانرژتیامن"و  "يانرژیوابستگ"از محققان یرخب  یرابطـه زمـان   نی

بـه   دیـ باو کنـد،  یمـ  ریپـذ بیخود آس يانرژ تیآن را در رابطه با امن رایوابسته است؛ ز يگرید يکشور به انرژ کیاست که 

رابطـه وابسـته،    کیخواهد داد. در  شیکشور را افزا يانرژ تیامن ي،باشد . درجه باالتر استقالل انرژ یمتک یخارج يبازارها

اسـتفاده   خـود، بـالقوه   یخارجاستیس تیارتقاء وضع يبرا يسالح انرژ یاابزار،  کیعنوان به  يانرژاز که یی هستند هادولت

 بطـور مثـال  ).Henriksen,2013 :10(کنندمیاستفاده  گرانیفشار به د ياهرم برا انعنوبه ياز انرژ هاولتد کنند. برخی ازمی

تـوان بـه   . از جملـه مـی  عنـوان یـک ابـزار در سیاسـت خـارجی خـود کـرد       از منابع انرژي خود بـه به  2000از سال  هیروس

روسـیه در مـورد   عـالوه بـر آن   گذاري روسیه در چندین پـروژه بـزرگ در کشـورهاي آسـیاي مرکـزي اشـاره کـرد.        سرمایه

اي را روسـاي جمهـوري ترکمنسـتان و قزاقسـتان موافقتنامـه     کشورهاي حوزه خزر با خارجی خود در حوزه انرژي باتسسیا

نـه   ها از انـرژي رها به سیاست خارجی روسیه شدروسحداث خط لوله گاز به امضا رساند. که باعث وابستگی این کشوبراي ا

 :1393خـانی، آجیلی وبهـادر اسـت( نیـز اسـتفاده کـرده    تنها براي کشورهاي اروپایی بلکه کشورهاي چون بالروس و اوکراین

135.(  

  ايانرژي و امنیت منطقهرابطه  -2-7

کنـد. کشـورهاي کـه در    مشـخص مـی   هر منطقه ژئوپلیتیک خاص خود را دارد به نحوي هویـت آن منطقـه را  اینکه 

امنیتی سـعی در حفـظ امنیـت    ها و ترتیباتاي، اتحادیههاي منطقهمناطق مشترك ژئوپلیتیکی قرار دارند با تشکیل سازمان

امنیتــی زمینــه را بــراي  گیــري ایــن ترتیبــاتملــی و منــافع ملــی خــود در پیونــد بــا کشــورهاي همجــوار دارنــد. شــکل 

نیـا و  کنـد(حافظ اي فـراهم مـی  منظور حفظ امنیـت منطقـه و در نتیجـه امنیـت کشـورهاي منطقـه      اي به مشارکت،منطقه

، شـود اي مـی ی از منطقـه سطح تحلیلـ  وجود انرژي در یک منطقه با موقعیت خاص باعث به وجودآمدن .)79 :1393فرجی،

 کشـورهاي از  یتعـداد قابـل تـوجه    جـاد یجنگ سرد باعث ا انی. پابنیان نهادباري بوزان اي امنیت را مجموعه منطقه نظریه

 لیو تحل هیتجز يبرا یچارچوبرا  ت،یمفهوم امن زانبو يبار .کردندمی یرا معرف دیجد یتیمجتمع امن نیشد که چند دیجد

است اشـاره کـرد. قـدرت تنهـا      افتهینکه توسعه ي،امنطقه ستمیس فیتعر یدر مورد چگونگ قیفقدان عم لیبه دل يامنطقه

 ییتعـادل قـدرت راهنمـا    ،یخـارج  راتیآنها بـه تـاث   تیحساس لیبه دل منطقه بود. کی هیاول فیدر تعر سهیمقا يبرا هیفرض

  ).82: 1387(بوزان،اردوجود د ستمیاست که در سطح س يادر سطح منطقه یتیروابط امن يکمتر قابل اعتماد برا اریبس

منطقـه بـا    ک. یـ میروشن داشـته باشـ   دهیا کی دیبا م،یکن فیتعر يامنطقه یتیامنموعهمج کی میبتوان نکهیقبل از ا

 انیـ اسـت کـه در م   یتـ یو قابل توجه از روابط امن زیمتما ستمیس کی«منطقه کی، بوزان ياست. برا تیاشاره به مفهوم امن

قفـل شـده    گریکـد یبـا   ییایـ جغراف کیـ نزد یکـ یوجود دارد که سرنوشـت آن اسـت کـه آنهـا در نزد     کشورهااز يامجموعه

یک عرصه پهناور جغرافیاي کـه بـه لحـاظ فرهنگـی بـا      «). در تعریف منطقه این چنین آمده است کهRoeher,2005 :1(»اند

آورنـد در  را جز ارکان اصلی تعریف منطقه به شمار می» جغرافیاییقرابت«نظران معیاربیشتر صاحب» فیزیکی متجانس باشد

  عریف کرد:توان در قالب یکی از اشکال زیر منطقه را تمجموع می

توان به عنوان واحدي جغرافیایی در نظر گرفت که حدود آن کم و بیش بر پایه مرزهاي فیزیکی و مختصات منطقه را می-1

  گیرد.شود مانند: محدود اروپا که حد فاصل دریاي آتالنتیک تا اورال را در بر میاکولوژیک تعیین می

شـمار آورد. در ایـن نگـرش،    هاي انسـانی بـه  به معنی روابط فرامحلی گروهتوان به مثابه یک نظام اجتماعی منطقه را می -2

  شود همانند کنسرت اروپا.بستر مناسبی براي پیدایش مجموعه امنیتی ایجاد می
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