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 1بحران در قفقاز و منافع ملی ایران
 
 

 2عباس ملکی                                                                                                 
 
 
 
 مقدمه:-1

بحران در قفقاز یکی از مسائل مهم در مطالعات امنیت ملی ایران است. زیرا تحوالت در این منطقه  
بر چسب با  عالوه  ایرانی  اقوام  قومی  و  نژادي  نزدیکی هاي  و همچنین  ایران  با  تاریخی  ندگی هاي 

 ساکنان آن به نوعی با دو موضوع دیگر نیز گره خورده است: 
رقابت قدرت هاي منطقه اي همچون ایران، ترکیه و روسیه، و همچنین سیاست هاي جهانی و -1

 کا، اتحادیه اروپا و روسیه رقابت مابین قدرت هاي بزرگ بین المللی بخصوص آمری
موضوع امنیت انرژي، تامین نفت و گاز براي کشورهاي اروپایی بعنوان یکی از بزرگترین مناطق  -2

ارسال نفت و گاز دریاي  براي  قفقاز  از منطقه  انتقال  لوله  انرژي و خطوط  براي  تقاضاي شدید  با 
ب گرجستان  ابتدایی  حمله  بحران  رو  این  از  آن.  پیرامون  و  اوستیاي خزر  خودمختار  جمهوري  ه 

جنوبی و سپس یورش وسیع سربازان روسیه به اوستیا و گرجستان در نگرشی بسوي منافع ملی 
 ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. 

میخائیل ساکاشویلی رهبر نسبتا جوان جمهوري گرجستان که اکثر عمر خود را    2008اوت    8در  
روز، هر آنچه که  16در عرض    اوستیاي جنوبی را صادر نمود.در غرب گذرانده است فرمان حمله به  
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بین    16به عنوان دستاورد در   از  یکباره  به  بود  امده  ازپایان جنگ سرد بدست  و   رفتسال پس 
در قرار گرفت  جهان  کابوس جنگ سرد جدیدي  نقشه    .برابر  که  زمانی  رئیس جمهور گرجستان 

ه با این کار روسیه دوران مدودف با تمامی قوا  جنگ را می کشید احتماال هرگز تصور نمی کرد ک
 –در برابر این حرکت بپاخیزد و نیروهاي روسی تا نزدیکی تفلیس به پیش آیند و شاهراه پوتی  

 تفلیس توسط آنان قطع شود.  
 

 روسیه و قفقاز-2
 قفقاز نزدیک ترین مرز خارج نزدیک به مسکوست و به دالیل تاریخی و استراتژیک روسیه همواره
از  پس  تحوالت  کند.  مبارزه  مسکو  بجاي  قفقاز  در  تهدیدي  هرگونه  با  که  است  داده  ترجیح 
اینگوش و قره داغ، اعالم   فروپاشی شوروي از جمله جنگ چچن، نآرامی هاي داغستان، چرکس، 
استقالل در آبخازیا و تمایل به تجزیه شدن در آجاریا و جواختیا، انقالب هاي نارنجی در اوکراین و 

ستان، بحران بدون پایان قره باغ و نفود آمریکا و اروپا در آذربایجان و گرجستان همه و همه  گرج
حساسیت روسیه را نسبت به قفقاز و ماوراي کوه هاي آن دو چندان کرده است. در زمینه جنگ 

 اوستیاي جنوبی مشکالت تاریخی روسها با گرجستان را نیز باید اضافه نمود. 
ارجی روسیه در دوران رئیس جمهور مدودف داراي اهداف مشخص است. از طرف دیگر سیاست خ 

روابط  که  است  آن  مدودف  دکترین  اول  اصل  است.  گرایانه  روابط  دکترین  یک  مدودف  دکترین 
است. اصل دوم آن  الملل  بین  رویه هاي مطرح در حقوق  و  اساس هنجارها  بر  با دیگران  روسیه 

بج جهان  که  دهد  می  ترجیح  روسیه  که  آنکه است  سوم  باشد.  قطبی  چند  بودن  قطبی  تک  اي 
روسیه نمی خواهد منزوي شود و روابط با همه کشورها را خواهان است. چهارم آنکه حفاظت از  
اتباع روس در هرجاي جهان از وظائف اصلی دولت فدراسیون روسیه است. و پنجم آنکه در برخی 

افع با مزیت دارد و در اینجا روسیه بیشتر از نقاط جهان که اکثرا در کنار مرزهاي ماست روسیه من
 متوجه منافع خود است. 
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بخوبی مشخص است که در دکترین جدید روسیه خارج نزدیک اولویت داشته و در میان مناطق  
یک  بعنوان  قفقاز  بحران  مسئله  از  روسها  یابد.  می  را  اول  درجه  ارجحیت  قفقاز  روسیه،  همجوار 

استفاده  نیز  براي وحدت ملی  یعنی   موضوع  متعارف  قفقاز سه کشور  از منظري دیگر در  نمودند. 
ترکیه،  و  ایران  همچون  بازیگرانی  بر  عالوه  که  دارند  وجود  ارمنستان  و  گرجستان  آذربایجان، 
بر   عالوه  روسیه  دارند.  گسترده  ارتباطات  کشورها  این  با  آمریکا  و  اروپا  همچون  غربی  کشورهاي 

ه و یا حاکمیت هاي به رسمیت نشناخته شده نیز روابط نفوذ در این سه کشور با سه هویت سای
نزدیک دارد. این سه هویت سایه عباتند از دولت خودخوانده  قره باغ، جمهوري خودخوانده آبخازیا 

 و اوستیاي جنوبی. 
 

 انرژي-3
داراي   فارس  نف65خلیج  شده  ثابت  ذخائر  و  درصد  دنیاست.    درصد  25ت  گاز  شده  ثابت  ذخائر 

کشورهايمیل17روزانه   تولیدي  خام  نفت  بشکه  عراق،   یون  ایران،  مانند  فارس  خلیج  منطقه 
از  قطر  و  کویت  متحدعربی،  امارات  سعودي،  در  عربستان  حالیکه  در  کند.  می  عبور  هرمز  تنگه 

از ذخایر ثابت شده نفت خام جهان و  درصد3داراي    و قفقاز  خوشبینانه ترین نگاه، آسیاي مرکزي
با یکدیگر قابل مقایسه   ده گاز جهان است. بنابرین، درصد از ذخایر ثابت ش5 این دو منطقه اصالً 

از لحاظ دیگري داراي اهمیت است و آن اینکه جهان به دنبال قفقاز  نیستند. ولی منابع انرژي در
انرژي است. یعنی اگر کشورهاي غربی و شرقی اتکاي بیش از اندازه  متنوع سازي مبادي ورودي

منطقه خلیج فارس و یا خاورمیانه داشته باشند، این امر از لحاظ امنیت انرژي   اي به تنگه هرمز یا
 ت. آنان داراي تبعات منفی اس براي

وبنا آمریکا، چین  مانند  بزرگ  را   براین، کشورهاي  انرژیشان  منابع  که  این هستند  دنبال  به  هند 
این دلیل ذخایر گاز و   ذخایر نفت قزاقستان ازبکستان و ترکمنستان و همچنین   متنوع کنند. به 

وتین، همچنان  مدودف و  روسیه در دوران  از طرف دیگر    .شد مورد توجه واقع خواهد  آذربایجان
بعد دنبال می کند. اما بیشتر با لوازم اقتصادي ـ سیاسی تا نظامی.   سیاست هاي روسیه تزاري را
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البته از ژي بستگی دارد.  اقتصادي سیاست هاي جدید روسیه کامال به بازیگري روسیه در بازار انر
هم در جاي خودش استفاده می کند. روسیه در گام نخست سعی می کند که تسلط  ابزار نظامی

المنافع و یا کشورهایی که در گذشته عضو اتحادجماهیر شوروي  خودش را بر کشورهاي مشترك 
 گازي دنیا میان روسیه و  کند. اما این بار از لحاظ انرژي، بزرگترین قرارداد بوده اند، دوباره احیاء

ساالنه تا   ترکمنستان بسته شده است. در دوره ریاست جمهوري نیازف، ترکمنستان توافق کرد که
ترکمنستان  2006 رسالمیلیارد متر مکعب گاز به روسیه صادر کند. این در حالی است که د  100

کرد،    8 صادر  ایران  به  گاز  مکعب  متر  سال   ومیلیارد  به    2008و    2007   در  مقدار   14این 
انرژي کشورهايرسی میلیاردمتر مکعب   زیر ساخت هاي  تمام  روسیه  تقریباً  راستا،  در همین   د. 

براي گاز  لوله  خط  یک  ساختن  ایران،  خوب  کارهاي  از  یکی  است.  خریده  را  خودش   حاشیه 
تمام شده  لولهمیلیارد متر مکعب گاز در سال به ارمنستان است. اما حاال که این خط    2فرستادن  

روسیه خریده است.   و قرار است افتتاح شود، تمام سهام شرکت گازي ارمنستان را شرکت گازپروم
 .مقابل ایران در ارمنستان، روسیه است  بنابرین طرف

نفت  کشورهاي بلغارستان، رومانی، مجارستان، بالروس و اوکراین نیز روسیه بر بیشتر تأسیسات در
این مناطق دست   را تصاحب کرده است. دومین گامی کهو گاز  آنها  روسیه در زمینه  گذاشته و 

روسیه در جذب سرمایه هاي شرکت   2001سپتامبر    11انرژي برداشته این است که، بعد از قضیه  
هاي نفت و گاز آمریکایی موفق بوده است. البته مابه ازاي این کار سکوت روسیه و رد اختیار قرار  

شرکت هاي نفت و گاز   براي نقل وانتقال نیروهاي ناتو به افغانستان بود. دادن کریدورهاي هوایی  
سیبري کامچاتکا،  ساخالین،  مناطق  در  و   ، آمریکا  خزر  دریاي  سرمایه  شمال  روسیه  نقاط  سایر 

کردند حاضر  .گذاري  حال  در  در  مهم  بازیگري  شود روسیه  می  محسوب  دنیا  در  انرژي  . زمینه 
پوتینس که  گامی  مدودف   ومین  انرژي  و  زمینه  بودن   ندبرداشت  در  بحرانی  دلیل  به  که  بود  این 

چچن در قفقاز، سعی کرد خطوط لوله و تأسیسات   انه در آسیاي مرکزي وغمناطقی مانند دره فر
حال حاضر خطوط لوله روسیه     ببرد. به همین دلیل، در روسیه را از نقاط مسلمان نشین به شمال

ال کشیده شده و از آنجا نفت و گاز روسیه مستقیماً به آمریکا شم قطب   بیشتر به دریاي بالتیک و
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روسیه ضمن ایفاي نقش بازیگر اصلی نفت و گاز در صحنه   نیز اینکهچهارمین گام  .  شودصادر می 
صادرکننده نفت خام و همچنین گاز در دنیا، ـ حتی از عربستان سعودي هم نفت   جهانی و اولین

 در خاورمیانه است. در واقع روس ها پیشنهادجدید  نبال نقشی  صادر می کند ـ به د خام بیشتري
کار می کنند. در  ، قطر و ایرانترکمنستاناوپک گازي ایران را جدي گرفته اند و دارند روي آن با  

 هست   نیز با ایران داراي محدودیت هایی   یهحالیکه به  روابط روس
 

 ایران و بحران قفقاز-4
مو اکثر  در  قفقاز مشاهده می شود که  مسئله  ایران،  در سیاست خارجی خارجی  مبتالبه  ضوعات 

تاثیرگذار است. یعنی در پرونده هسته اي ایران که هم در شوراي امنیت ملل متحد مطرح است و 
هم در چارچوب فعالیت هاي پنج عضو دائم شورا بعالوه آلمان، دیدگاه روسیه و رفتار آن در قبال 

است. و هم اینکه در سیاست هاي مربوط به صادران نفت و گاز ایران و همچنین غرب قابل توجه  
می  واسط  نقاط  جمله  از  قفقاز  آن  کشورهاي  و  قفقاز  اروپا،  بخصوص  جهان  دیگر  نقاط  به  ایران 
گیران  تصمیم  اصلی  از جمله دغدغه هاي  به شرق  ناتو  نگاه کالنتر، گسترش  در  باشد. همچنین 

اسرائی نفوذ  و  است  بوده  همواره  اساسی ایرانی  هاي  چالش  از  نیز  ایران  همسایه  کشورهاي  به  ل 
سیاست خارجی و سیاست دفاعی جمهوري اسالمی ایران می باشد. گواینکه تقویت نقش روسیه 
در قفقاز همراه با موانعی براي ایران به جهت یافتن رژیم حقوقی بهینه جهت دریاي خزر و ایجاد 

ایجان، ارمنستان و گرجستان است. به همین دلیل روابط متعادل با کشورهایی نظیر جمهوري آذرب
جمهوري اسالمی تصمیم گرفت که علیرغم داشتن روابط خوب با روسیه از حمله وسیع و گسترده 
روسیه به گرجستان حمایت ننماید. زیرا وضع چنین رویه هایی در اطراف ایران براي منافع ملی 

ود که منتظر باقی بماند و همین کار را نیز کرد.  ایران خطرناك است. بهترین بازي براي ایران آن ب
می گفتند.    3+3+2البته وزارت امور خارجه ایران در یک دوره طرحی را آماده نمود که به آن طرح  

نهایتا    3کشور اول، کشورهاي قفقاز و    3 ایران  اتحادیه   2کشور دوم روسیه، ترکیه و  بازیگر آخر 
ر شد براي حل بحران با یکدیگر همکاري نمایند. درابتدا ایران اروپا و سازمان ملل می باشند که قرا
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کشور قفقازي و روسیه و ایران دو کشور آخر هستند. اما روسیه در پاسخ   3را مطرح نمود.    3+  2
 را مطرح نمود. 3+3+2گفت که این طرح مشابه طرح ترکیه است. آنگاه ایران طرح 

م نمود که در دو بخش فعالتر شود. اولین آن پی گیري بحران قفقاز فرصتی را نیز براي ایران فراه
و  آمریکا  جمهوري  ریاست  رو  پیش  در  انتخابات  بدلیل  که  بود  آمریکا  با  خود  روابط  وضعیت 
فشارهاي دولت بوش بر تحریم هاي مالی و حقوقی بیشتر علیه ایران این کار انجام نگردید. بخش  

اذهان   نمودن  معطوف  بر  بحران  این  تاثیر  کشورهاي دوم  هاي  رسانه  و  گیران  تصمیم  توجه  و 
این  بود.  سرد  از جنگ  پس  دوران  در  روسیه  رفتار  موضوع  به  ایران  اي  پرونده هسته  از  مختلف 
از بحران اوستیا، شاهد واکنش جدید شوراي  تا قبل  باعث گردید که بر خالف پیش بینی برخی 

و همچنین فعالیت شوراي امنیت در    2008حکام آژانس بین المللی انرژي هسته اي در سپتامبر  
سپتامبر و اکتبر نباشیم. برخی از صاحبنظران وقوع این بحران را بر خاموش شدن صداي تل آویو 
مبنی بر تکرار حمله به ایران نیز بی اثر نمی دانند. بهررو نیروهاي گرجی از عراق فراخوانده شدند 

ملی در تقویت روابط ایران و روسیه در ماه و روابط روسیه و آمریکا دچار سردي شد. این خود عا
هاي بعدي گردید. نشانه هاي آن در سرمایه گذاري شرکت هاي نفت و گاز روسیه در پروژه هاي 

 انرژي ایران و همچنین پی گیري ساخت نیروگاه بوشهر مشاهده شد. 
 


