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 چکیده    

ترین دریای خزر به دلیل وجود منابع غنی نفت و گاز و وضعیت نوین ژئوپلیتیک در جایگاه مهم      
پذیرد. ثیر میهای ژئوپلیتیک تأاز چالشت منطقه ی اوراسیا قرار گرفته و در صدر مناطقی است که به شدّ

ا بعد از امّ آمدبه عنوان یک مسئله به حساب میخزر  ی های بزرگ در حوزهحضور قدرتدر گذشته 
رش های ساحلی و گستاختالف بر سر منابع دریا موجب تنش در روابط میان کشور ،فروپاشی شوروی

موضوع تأمین امنیت انرژی، مسیرهای انتقال  ،بنابراین ن آنها شده است.راهبردی بی -های امنیتیرقابت
ای )آمریکا، چین و های فرامنطقهدریای خزر به حضور قدرتی های کوچک حاشیه انرژی و تمایل دولت

ات امنیتی، به عنوان عاملی آمریکا، به منظور مقابله با تهدیدی حده ایاالت متّ به ویژه  ،اروپا( ی حادیهاتّ
ه به با توجّخزر گردیده است. ی گری در منطقه ساز رشد نظامی، زمینهو ایران یهبرای مقابله با نفوذ روس

 های بزرگ درثیری بر حضور نظامی قدرتکه منابع انرژی چه تأ مطرح می شودسؤال این  ،این واقعیت
منابع انرژی یت نیازمندی و اهمّ که؛ پژوهش حاضر این استی فرضیه  خزر داشته است؟ دریایی حوزه 

. شودارزیابی میی خزر گرایی آنها در منطقهای و مداخلههای فرامنطقهی قدرتدالیل اصلی حضور نظاماز 
این است حاضر های علمی پژوهش یافته استفاده شود و روش تبیینیاز  تالش شده است در این پژوهش

حمل و نقل انرژی ورای قلمرو حدان استراتژیک آن عالوه بر منابع انرژی، انتقال مسیر که برای آمریکا و متّ
-رقیب هم محسوب میی خزر شریک و ین و روسیه گرچه در حوزهیت است. چروسیه و ایران حائز اهمّ

 .شده استحدان استراتژیک آن کاهش نفوذ آمریکا و متّموجب ا منافع مشترک آنها شوند امّ 
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 مهمقدّ

 لحاظبه  المللیبین و یامنطقه مناسبات دری جغرافیایی  حوزه هر یتاهمّ و جایگاه  

 بودن رثّمتأ دلیل به یتاهمّ این .گیردمورد ارزیابی قرار می امنیتیو  فرهنگی اقتصادی، سیاسی،

 با مرتبط و رمؤثّ عوامل در مختلف زمانی مقاطع که در تغییراتی یرتأث تحت دیگر، طشرای از

ای دریای خزر که روزی منطقه. شودیم دگرگون ،گیردیم صورت موردبحث جغرافیایی ی حوزه

پس از فروپاشی شوروی، بازی بزرگ جدیدی در آن ، جغرافیای سیاسی بود ی خفته در عرصه

ه سیاست بزرگ و کانون توجّ یهاقدرتیت یافت که در دستور کار اهمّ یقدربهو  نمایان شد

ت در با فروپاشی شوروی سابق و به وجود آمدن خالء قدردر واقع، . است قرارگرفته المللینب

ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و  هاییژگیوه به خزر با توجّی آسیای مرکزی و قفقاز، منطقه

که  یاگونهبه ؛بزرگ شد یهاقدرتای و رقابت سخت بازیگران فرامنطقهی رصهژئواکونومیک، ع

های این منطقه در دولت واردکردنبا  سعی داشتند ایصاحب نفوذ فرامنطقه یهاقدرتهر یک از 

منافع خود در منطقه، نقش و ها، برای تأمین حاد و نزدیکی با آننفوذ خود، ضمن اتّی حوزه

(. 137: 1390رزش، اطاعت، نصرتی و وبخشند )جهانی وسعت ی درصحنهخود را قدرت ی دامنه

گذاری های سرمایهدر این میان، منابع نفت و گاز دریای خزر به مرکز رقابت شدید میان شرکت

اروپا بدل گردیده ی حادیه و اتّ های بزرگی همچون روسیه، چین، آمریکابزرگ جهان و قدرت

سر منابع دریا بعد از فروپاشی اختالف بر ه به این، با توجّ .(Aladin & Plotnikov, 2014: 6) است

راهبردی  -امنیتی هایبزرگ و گسترش رقابت یهاقدرتشوروی موجب تنش در روابط میان 

سلیمانی پورلک و نمود )های نظامی تقویت برای گرایشرا ها شد. چنین بستری زمینه میان آن

-یت قدرتبا حمامستقل یا  طوربهی خزر و باعث گردید کشورهای حاشیه( 198: 1390شجاع، 

ی ایی خود در منطقههای دریهای غربی به تقویت ناوگانقدرت یژهوبهای های بزرگ فرامنطقه

الی که در این بنابراین سؤ (.Karimov,Chausovsky and Makili-Aliye, 2011: 17) خزر بپردازند

های بزرگ در ثیری بر حضور نظامی قدرتاست که منابع انرژی چه تأ این شودیمپژوهش مطرح 

همچنین، حضور نظامی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تا چه میزان بر خزر داشته است؟ 

های مختلف شود جنبهبوده است؟ در این پژوهش تالش می ی دریای خزر تأثیرگذارناامنی حوزه 

  ی جمهوری اسالمی ایران مرتبط است، مورد بررسی قرار گیرد.این موضوع که با امنیت ملّ 

 

 چارچوب نظری .1

 پنهان و آشکار رقابت که شده باعث خزر دریای ی در حوزه ای فرامنطقه یهاقدرت حضور 

خود سازد.  به وابسته یا کشانده چالش به یا را منطقه این در موجود کشورهای یملّ منافع ،هاآن
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افزایش حضور نظامی ساز د، زمینهط بر منابع انرژی پدیدار شبر سر تسلّ که ، این رقابتیجهدرنت

، روینازا(. 111-12 :1392، زادهیرزام)نیاکویی و  ه استهای جهانی در این منطقه گردیدرتقد

پیامد این رقابت را مورد  تواندیمگرایی تا حدودی بهتر نوواقع ی قالب نظریهپژوهش حاضر در

 ارزیابی قرار بدهد.

د شد و در متولّ 1970 ی گرایی در دههپارادایم واقع یهاشاخهیکی از  عنوانبهگرایی نوواقع

 ییگراواقعگرایی نیز مانند آن، کنت والتز نقش به سزایی داشت. نوواقع هاییهفرضتبیین مبانی و 

را  المللینبباور دارد؛ همچنین، این نظریه نظام  المللینبکالسیک به ماهیت آنارشیک نظام 

 آنچهی هستند. دارای حاکمیت ملّ  یهادولتبازیگران اصلی آن،  که داندیمل از واحدهایی متشکّ

و  المللینبتأکید آن بر ماهیت و ساختار نظام  کندیمکالسیک جدا  ییگراواقعرا از  ییگرانوواقع

. بر مبنای این گیردیمقرار  یبرداربهرهی است که در این پژوهش مورد نیز ساختار نظام منطقه ا

برای تأمین بقا و امنیت، بر  هادولتی ، همه المللینبت آنارشیک نظام نظریه، به دلیل ذا

یکسان  طوربه المللینبدر ساختار نظام  هایتقابل ازآنجاکهو  کنندیمداخلی خود تکیه  هاییتقابل

 فراتر (.Donnelly, 2000: 17) متفاوتی روبرو خواهند بود دیداتو ته هافرصتبا  هادولتتوزیع نشده، 

نیاز دستیابی باشند. بقا به عنوان پیشناپذیری متنوع میها به طور پایانانگیزه بقا، اهداف دولت از

باشد که کنش در جهانی میی بقا به عنوان پایه ی باشد. در بیان دیگر، انگیزه به هر نوع هدف می

مختلفی با ی ها تضمین نشده است. اجزای مختلف سیستم سلسله مراتبی به شیوه امنیت دولت

یابند. از منظر هایشان تعیّن میتوانمندیی یکدیگر پیوند دارند که با تمایز کارکردی و دامنه 

ا بر اساس سطح توانمندی از های یک سیستم آنارشیک تمایزی با هم ندارند امّکارکردی، واحد

-ها در واحدانمندیها و توشوند. ساختار یک سیستم با تغییرات در توزیع قابلیتیکدیگر متمایز می

ها ها و تعیین موقعیت و پرستیژ آنها منجر به جایابی آنیابند. قدرت دولتهای سیستم تغییر می

نظامی و  هاییتقابلبر اساس این اصول، . (Waltz,2014: 105-108)شود الملل میدر سیاست بین

والتز معتقد است که هدف کنث است.  المللینبعامل در تضمین نتایج سیاست  ینترمهمدفاعی 

 المللینبا ساختار نظام دنبال امنیت هستند. امّ بهها فقط بقا است و فراتر از هر چیزی دولت

آنارشی،  یژهوبهقوا داشته باشند؛ ی ه دقیقی به موازنه تا توجّ کندیمهای بزرگ را وادار قدرت

بقا ی وسیله  ینترمهم ،نند. زیرا قدرتتا با یکدیگر رقابت ک کندیمطلب را وادار های امنیتدولت

 المللینبوالتز نظام از نظر بزرگ است.  یهاقدرتت اصلی رقابت امنیتی بین است. آنارشی علّ

تهاجمی عمل  صورتبهتا برای کسب قدرت  دهدیمبزرگ قرار  یهاقدرتدالیل خوبی را در اختیار 

ی تدافعی رفتار و موازنه  صورتبهکه  کندیمرا تشویق  هادولتمعتقد است که آنارشی  ولیکنند، 

 قوا را حفظ کنند.
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و  یزآمرقابتدنیا  که عا دارندتدافعی و تهاجمی ادّ هاییسترئالگرایان، اعم از نوواقع   

الملل سیاست قدرت را تبدیل به پارادایم سیاسی غالب کرده نامطمئن است و ساختار نظام بین

 گیرندگانیمتصمی نظامی و هامنافع و اعتقادات اکثر استراتژیستاست. این دیدگاه با نظام 

بیلیس و اسمیت، دارند )امروز در جایگاه قدرت قرار سیاست خارجی متناسب است که در دنیای 

های بزرگ بیش از پردازان رئالیسم تهاجمی، معتقد است دولتنظریهمرشامیر، از  (.445: 1383

و  یامنطقهیافتن به هژمونی و بدین منظور، نخست در پی دست  ندهر چیز به دنبال امنیت هست

است که  یابیدستقابلسپس در صورت امکان به هژمونی جهانی هستند. امنیت مطلق تنها زمانی 

 سازدها را برطرف آن ی هها بوده، تهدید بالقوّق کامل بر دیگر دولتیک قدرت دارای تفوّ

که هیچ اقتدار مافوقی وجود نداشته و  المللیینبر نظام از دیدگاه او د (.25: 1384سلیمی، )

رار داشته و ق هادولتدر حالت هراس از تهدید دیگر  هادولتی کاماًل وضعیت آنارشیک دارد، همه

ه ها در معرض خطر قرار گیرد و به همین دلیل در وضعیت تهاجم بالقوّآن بیم آن دارند که بقای

موجب پدید آمدن رفتار تهاجمی از  ،از دید او میل و خواست بقا بنابراین،علیه یکدیگر قرار دارند. 

ها در سیستم چون دولت ،گرایینوواقع چارچوب در (.5: 1382)کامل،  شودیم هادولتسوی 

اهداف امنیتی مدیریت ا ضمن دفاع از خود، برای مقاصد و آنارشیک به قدرت نظامی نیاز دارند ت

 شودمی تقسیم دودسته به هادولت مساعی یجهدرنتنمایند،  یبرداربهرهآن  المللی ازسیستم بین

 توسعه و نظامی اقتصادی، هایتوانایی افزایش راستای در که داخلی مساعی .الف از: اندعبارت که

 تضعیف یا و خودی حادهایاتّ تقویت به که خارجی مساعی ب. است. هوشمندانه استراتژی ی

 توزیع و دهدمی نشان را هادولت موقعیت ها،توانایی ،یطورکلّبهانجامد. می مقابل طرف حادهایاتّ

 گرایاننوواقعنهایت اینکه (. 173: 1395زرگر و صیاد، ) کندمی تعریف را نظام ساختار ،هاتوانایی

از ابزارهای داخلی و خارجی  یریگبهرهبازیگران اصلی سعی دارند با  عنوانبهها دولت :ندمعتقد

 در پژوهش حاضری این نظریه بر مبنا (.Bosz,2017: 200-201)کنند  ینتأماکثر منافع خود را حدّ

ی منافع انرژی خود در منطقه  تأمیندر تالش جهت  ایمنطقه فراهای توان گفت که قدرتمی

حاد با صورت تقویت اتّبهمنافع  تأمینها جهت باشند. در این زمینه، استراتژی این قدرتخزر می

بندی کشورها در ای، به صفهای بزرگ منطقهحاد قدرتخزر و تضعیف اتّکشورهای ساحلی 

های اخیر سال طیّو مداخله گرایی گری نظامی صورتبهخزر انجامیده که پیامد آن ی منطقه 

 داشته است. ایفزایندهرشد 
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 ژئوپلیتیک دریای خزر. 2

 371000جهان با وسعتی برابر با ی دریاچه  ینتربزرگ عنوانبهدریای خزر         

 ,Aladin & Plotnikov) باشدکیلومتر عمق می 1225طول و  کیلومتر 5580، دارای مربّعکیلومتر

رغم اینکه فاقد راه طبیعی به دریاهای آزاد جهان است و تنها از طریق این دریاچه علی (.4 :2014

صال آسیا اتّی حلقه  عنوانبهصل است، از طریق رود ولگا به دریای سیاه متّ ادشدهیجا یهاکانال

به اروپا و آسیای شمالی به جنوبی پس از جنگ سرد، از یک موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک 

داند که در ، منطقه دریای خزر را هارتلند نوینی می«آنسی کولبرگ» اسی برخوردار گردید.حسّ

 برجای خواهد گذاشت المللینبیکم به لحاظ ژئوپلیتیک، تأثیر شگرفی در سیاست قرن بیست و 

ی خزر ی به ژئوپلیتیک منطقهبرجستگی خاصّ  آنچه (.124: 1390)اطاعت، نصرتی و ورزش، 

بخشیده است، وجود منابع انرژی نهفته در آن است که به عواملی چون افزایش وابستگی جهانی 

ها در خاورمیانه و نیز ظهور روسیه دار شدن تنشیدروکربنی، دامنهبه واردات منابع انرژی ه

، نفت و گاز دریای خزر و مسیرهای انتقال 21یک بازیگر اصلی در سیاست انرژی قرن  عنوانبه

 قرارگرفتهبزرگ صنعتی  یهاقدرت موردتوجه ازپیشیشب باشد کهمی آن به بازارهای مصرف

انرژی دریای خزر، وجود ی طبق آمار و ارقام موجود درباره  (.4-3: 1388اطاعت و نصرتی، است )

 به نظراست، متفاوت  شدهزدهدریای خزر تخمین ی  ذخایر و نیز تولیدات انرژی که برای حوزه

ی خزر حدود حوزهپنج کشور  2007العات انرژی در سال بر اساس برآورد مرکز اطّ رسد.می

گاز دنیا را ی  شدهاثباتدرصد از ذخایر  45نفت دنیا و  یشدهاثباتدرصد از مجموع ذخایر  8/18

اختیار دارد که بر این میلیارد بشکه نفت را در 17-49زر خ یمنطقه. در این میان، یاردارنداختدر 

 ,EIA) رودیمآینده  یهادههاساس از قزاقستان و آذربایجان انتظار افزایش تولید نفت منطقه در 

ی  منطقهدر  هرروز میلیون بشکه نفت،  5/2بیش از  2010مبنا، در سال  . بر همین(60 :2007

 میلیارد مترمکعب برآورد شده است 100و منابع گاز طبیعی آن  یدشدهتولکاسپین 

(Karimov,Chausovsky and Makili-Aliye, 2011: 11.) العات ی اطّهمچنین، بر اساس آمار اداره

میلیارد بشکه و  40تا  20خزر حدود  ذخایر نفتی دریای، مقدار 2013در سال  انرژی آمریکا

درصد  67ز نفت و درصد ا 75باشد که تریلیون فوت مکعب می 200گازی آن حدود مقدار ذخایر

ی خزر حدود سه درصد از طبق همین آمار، منطقه .است شدهواقعمایلی دریا از گاز آن در صد 

 ElA, 26 Augst) ات گاز طبیعی جهان را داراستولیدنیز سه درصد از ت تولیدات نفتی جهان و

نفت و گاز خزر را به ی  شدهاثباتسه نیز حجم ذخایر احتمالی و سّجدیدترین آمار این مؤ (.2013

ارزیابی کرده است. جدول زیر میزان  مترمکعبتریلیون  89میلیارد بشکه و  690ترتیب حدود 

 دهد.نشان می 2014ذخایر نفت و گاز خزر را در سال 
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 : 1جدول شماره 

 و احتمالی منابع ساحلی و داخل دریای کشورهای خزر شدهاثباتحجم کل ذخایر 
 

EAI (2014), Petroleum and Other Liquid, August 6, Available at: 

http://www.eia.gov/petroleum/, (Accessed on: 25/5/2016). 

 گذارانیاستسصان منابع هیدروکربنی و بحثی را در میان متخصّ برآوردهاو  هابینییشپاین  

جایگزینی برای  عنوانبهای غرب ایجاد کرد که نفت خزر فرامنطقههای ی قدرتمنافع ملّ

همین موضوع باعث این نگرش شد که تکیه و اطمینان به  (.kumar, 2009: 1) است فارسیجخل

ای را در مورد افزایش قیمت و های فرامنطقهقدرت یدائمتواند نگرانی منابع انرژی دریای خزر می

، روینازا (.Crandall, 2006: 12) کاهش دهد فارسیجخلنرژی از طریق های ایا قطع ارسال محموله

 اند.های اخیر افزایش دادهسال در منطقه طیّ نفوذ خود را یجتدربه

 ای در خزرفرامنطقه هایقدرت های انرژی محور. سیاست3

خارج از ه بسیاری از کشورهای که بیان شد، منابع انرژی در دریای خزر توجّ  طورهمان    

، منابع هیدروکربنی خزر این درواقعتی را به خود جلب کرده است. ملیّهای چندمنطقه و شرکت

اسِ دارای منافع سیاسی و اقتصادی و به تعبیر کاتیا شادرینا یکی ی حسّمنطقه عنوانبهمنطقه را 

، حدهمتّیاالتاای همچون های بزرگِ فرامنطقهترین منابع انرژی برای قدرتکنندهاز امیدوار

، جایگاه روینازا (.Al-Rodhan, 2006:2)اروپا، چین، ترکیه و غیره تبدیل ساخته است ی حادیه اتّ

 ؛انرژی دریای خزر، موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه و رقابت برای کسب آن را افزایش داده است

یت منابع انرژی در منطقه است اهمّ یدهندهنشانکه اصطالح بازی بزرگ در خزر  یاگونهبه

نفت خام )میلیارد  کشور

 بشکه(

 گاز طبیعی )تریلیون متر مکعب(

 096/6 1/524 ایران

 15/544 2/590 آذربایجان

 33/223 1/859 روسیه

 31/699 9/509 قزاقستان

 5/791 0/579 ترکمنستان

 001/89 14/691 مجموع
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(Sander, 2006: 4) .ی حادیه های بزرگی همچون روسیه، آمریکا و اتّقدرت باوجودآنکه، دیگریانببه

 یدریای خزر به یک منطقه شدنیلتبداروپا از منافع مشترک سیاسی برای جلوگیری از 

وهش و رویکرد نظری ا بر اساس چارچوب تئوریک این پژامّبرخوردار هستند،  یزخبحران

منافع خود در این منطقه سازی بیشینه برای یزآمرقابتهمچنان رفتاری نئورئالسیم، در عمل 

در را های بزرگ ها و راهبرد قدرتسیاست کنیمتالش میبنابراین، در ادامه  کنند.تالش می

 خزر مورد بررسی قرار بدهیم.ی دستیابی به منافع بیشتر انرژی منطقه

 آمریکای  حدهمتّیاالتا .3-1

ذخایر انرژی دارای مناطقی که  در این کشور تبلندمدّمنافع به دلیل آمریکا  هحدمتّ االتیا   

منابع انرژی در سیاست خارجی آمریکا نقش اساسی  ازآنجاکه. کندریزی میبرنامه، هستندباالیی 

ی  جانبه همهی سیطره ،با کنترل جریان انرژی در جهان خواهدیمآمریکا ی  حدهمتّاالتیادارد، 

(. در این رابطه، یکی از اهداف 71: 1387-8خود را گسترش دهد )رفیع، جانباز و شیرخانی، 

دریای خزر  یحوزه خصوصبهط بر مناطق استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان راهبردی آمریکا، تسلّ

داند که می« داالن راهبردی و استراتژیک انرژی»قفقاز را ی دریای خزر و بوده است. آمریکا حوزه

های ط بر راهبیرون آورد و از این طریق ایران و روسیه را در تسلّ ازآنجاانرژی منطقه را  تواندیم

ی خزر را منطقه 1996، در سال رونیازا(. 70: 1387ی، انتقال انرژی ناکام گذارد )دیلمی معزّ

سپتامبر  11با بروز بحران  (.zeynep, 2005: 17-18) نمایدفی میحیاتی معرّ منابع یمنطقه عنوانبه

با  یزودبهیت نفت خزر برای آمریکا کاهش یافت ولی اهمّ کهرسیدو اشغال عراق به نظر می

های آمریکایی یت خود را بازیافت و شرکتافزایش شدید بهای نفت، منابع انرژی دریای خزر اهمّ

، درواقع(. 50: 1386های خزر پرداختند )کوالیی، نفت و گاز در جمهوریی مخازن به توسعه

منابع نفتی،  خصوصبهاز منابع،  یبرداربهرهآمریکا با تشویق کشورهای خزر به ی  حدهمتّاالتیا

 ینوبهبهاین امر  چراکه وضعیت اقتصادی خود را تغییر دهند؛تالش نمود تا این کشورها بتوانند 

تری برای شود که بازار مناسبخود وضعیت بهتر اقتصادی را به دنبال داشته و باعث می

آمریکا برای ایجاد  درواقع (.37: 1384آمریکایی در منطقه فراهم شود )کوالیی،  یهاشرکت

ساکن در قلمروهای  یامنطقه دوی درجه یهاقدرت بابرابر روسیه به پیوند استراتژیک چالش در

ی (. در اندیشه 268: 1395وند و باقری،  نهییآ )یزدانی، کی روسیه روی آورده استژئوپلیتی

نخبگان سیاست خارجی آمریکا بعد از فروپاشی شوروی این ایده وجود داشت که در غیاب رقیب 

 نیبنیدرامهم به وجود آمده است و ی اصلی فرصت مناسبی برای حضور و کنترل این منطقه 
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)احتمال وجود  نزدیکی به ایران و داشتن ذخایر انرژی فسیلی فراوان باوجودکشور آذربایجان، 

)اعظمی، سلطانی و  است قرارگرفتهنفت در این کشور( در اولویت  یابشکهمیلیارد  32ذخایر 

خواهند بدون وابستگی های نفتی آمریکایی میدر مورد قزاقستان نیز شرکت (.4: 1396دی، محمّ

 واحل دریای مدیترانهقزاقستان را به س یشدهاستخراجاسالمی ایران، نفت به روسیه یا جمهوری 

جیحان  -باکوی لوله  ها به خطّ انتقال دهند. در این میان، آمریکا و ترکیه مایل به پیوستن قزاق

 .اندبودهق موفّ نیز بودند که تا حدود زیادی

، آمریکا به قزاقستان برای همچنین، به لحاظ کمبود تولید نفت خام در جمهوری آذربایجان

قرار داده  فشارتحتجیحان -تفلیس-باکوی لوله  کردن خطّال نفت خام به آذربایجان برای پرارس

بود که این اقدام آمریکا مقدار نفت دریافتی جمهوری اسالمی ایران از کشور قزاقستان را برای 

توان گفت می یطورکلبه .(35: 1389سوآپ نفت در بندر نکا کاهش داد )رمضانی و محرابی، 

هایی همراه بوده است: نخست منابع انرژی خزر با اهداف و انگیزهی سیاست آمریکا در توسعه 

به دنبال داشته باشد. را تواند منافع مستقیم اقتصادی برای آمریکا می انرژی ذخایر آنکه افزایش

اروپا از این  ی حادیهاتّ انرژی امنیت ع سازی انتقال انرژی و تأمینمتنوّ آمریکا هدف دومین

اروپا ی تواند وابستگی اتحادیه ع سازی مسیر انتقال انرژی میباشد. از دید آمریکا، متنوّمی طریق

ی گاز روسیه را کاهش دهد. حمایت مالی و سیاسی آمریکا در ایجاد خطوط لوله  ژهیوبهبه نفت و 

(. 236: 1383دف بوده است )قبادزاده، ق این هان نیز گامی در راستای تحقّجیح-تفلیس-باکو

 به جدید مسیرهای ی توسعه برای قفقاز و آسیای مرکزی کشورهای به کمک هدف، سومین

 داشته را خود انرژی قیمت برای رقابت توانندها میآن ،رونیازاباشد. می جهانی بازار سمت

 دالیل ین(. بنابرا136-7: 1393بهادرخانی،  نباشد )آجیلی و روسیه هاآن خریدار صرفاً و باشند

 پیدا نموده است. یتی استراتژیکبرای آمریکا اهمّ رانرژی خز ،ژئوپلیتیک

 

 اروپای حادیه . اتّ 2.3

خزر دارد. در ی حوزه ص و مستقیمی با منابع انرژی اروپا منافع راهبردی مشخّی حادیه اتّ     

اروپا در ی حادیه اتّ های مهمّ روسیه، همواره یکی از نگرانیاین رابطه، وابستگی انرژی اروپا به 

درصد  66 اکنونهماروپا ی  هیحاداتّبنابر آمار رسمی، . ی آسیای مرکزی و خزر بوده استمنطقه

نیمی  ه به اینکه حدودبا توجّ .(The European Commission, 2015) کندیمگاز طبیعی خود را وارد 

: 1395شود )موالیی و جانباز، می نیتأمی اروپا از روسیه فت وارداتاز ن درصد 30از گاز طبیعی و 
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حادیه اروپا ترین بحران امنیت انرژی اتّ تواند به جدیف انتقال انرژی خزر به اروپا می(، توق167ّ

 .شودتبدیل 

، تبلندمدّو  تمدّانیمدر  ازیموردنانرژی  نیتأم منظوربهاروپا ی حادیه در این زمینه، اتّ     

کند بلکه نمی دیتأکبرداری اقتصادی بهره یی را توسعه داده است که صرفًا بههاها و راهبردسیاست

توان به بازنگری این راهبردها میی  ازجملهاست.  انرژی نیزی  امنیت عرضه نیتأمبه دنبال 

 2008نوامبر سال های انرژی و تدوین سند راهبردی جدید در چهارم اروپا در سیاستی حادیه اتّ

و  شدهصمشخّ انرژی  ی نهیدرزمانرژی اشاره نمود. در این سند پنج اولویت مهم ی  نهیدرزم

ع کردن انرژی و متنوّی حادیه بر امنیت عرضه بر لزوم تمرکز بیشتر سیاست خارجی اتّ یروشنبه

شده است  دیتأکمنابع آن، تقویت همبستگی اروپا و سخن گفتن آن با صدای واحد در این زمینه 

اروپا در جهت تأمین منافع خود و روابط با ی حادیه اتّ ،همچنین(. 160: 1391)عطایی و نظری، 

 ازجملهاده است. دسیس ارائه تأی ین برنامه را در راستای برنامه خزر چندی کشورهای حوزه 

خواهد  دامها 2020است و تا سال  اجراشده 2014دستورالعمل همسایگی اروپایی که از سال 

حاد به ال از تغییر جهت کشورهای بازمانده از اتّتأسیس به شکل فعّ  یافت. درمجموع، برنامه ی

(. در 89: 1394سازمند و کاویانی فر، کرد )یمبه مسکو حمایت  هاآنه سمت اروپا و کاهش توجّ

رابطه در بندی شورا جمع»نویس سندی تحت عنوان میالدی، شورای اروپا پیش 2017ژوئن  19

استراتژی »چهارچوب دو سند کالن یعنی در  «اروپا برای آسیای مرکزیی حادیه با استراتژی اتّ

تصویب نمودند که بر مبنای آن ارتقای را « پایداری اهداف توسعه »و « اروپای حادیه جهانی اتّ

کریدور »ع مسیر انتقال انرژی با تقویت تکنولوژی برای جایگزین نمودن انرژی پاک و نیز تنوّ

ی (. مجموعه 1396تیر  4گر کالجی، قرار گرفت )کوزه دیتأکمورد « جنوبی انتقال انرژی به اروپا

اروپا با روسیه بر سر منابع انرژی و خطوط انتقال آن ی حادیه این عوامل باعث گردید رقابت اتّ 

 ,Parkhomchik et al) وجود آورده ژئوپلیتیک بین دو طرف در سراسر منطقه بی نوعی مواجهه 

های سیاست ریتأثخزر تحت  ی اروپا درحادیهتوان گفت که استراتژی اتّمی بنابراین. (4 :2016-17

سازی عهای خزر جهت تنوّگذاری آن در جمهوریحادیه با روسیه و میزان سرمایهاین اتّ انرژیک

رقیب  عنوانبهحادیه با آمریکا منابع انرژی و امنیت آن قرار دارد. در این رابطه، نوع تعامالت این اتّ 

ی توصیفات، رغم همه. بنابراین، علیباشد رگذاریتأثآن های تواند بر سیاستروسیه نیز می

 .استآمریکا ی  حدهمتّاالتیاتر از خزر نسبتاً ضعیفی اروپا در منطقه ی حادیه های اتّسیاست

 . چین3.3
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شروع حرکت ی خزر هم باید گفت که نقطه ی های انرژی چین در منطقه در مورد سیاست

در است. وی  1دنگ شیائوپینگ ،های چین نسبت به آسیای مرکزی و خزربرای درک رویکرد

بزند و منتظر فرصت برای  یمردگموشچین باید خود را به : اذعان داشت 1990ی اوایل دهه

خزر، وسیع  ییافتهتقاللاسحضور چین در کشورهای تازه  (.Mihaka,2007: 34)باشد  گیرییمتصم

ه چین به ت توجّترین علّ، مهماین وجود بابوده و محدود به نفت و گاز نیست.  جانبههمهو 

ی جهش بزرگی در خصوص ی خزر، منابع انرژی منطقه است. چین که اکنون در آستانهمنطقه

درصد فعلی به  3 ، مایل است مصرف گاز طبیعی را در سبد مصرف انرژی خود ازقرارگرفتهانرژی 

ی ماالکا دور زدن تنگه ،یکی از اهداف اساسی چینبنابراین،  .برساند 2020 سال درصد تا 10

گردد و یکی از دالیل استقرار ط آمریکا کنترل میی ماالکا توسّانرژی است. آبراهه ینتأمبرای 

انرژی  ینتأم ازنظر هاقدرتی این آبراهه، همین کنترل چین و سایر های آمریکایی در دهانهنیرو

های مالی و چین ارتباط بسیار نزدیکی را با آسیای مرکزی از طریق حمایتبه همین دلیل است. 

تان تا چین غربی ایجاد کرده است. ی نفت و گاز طبیعیِ قزاقستان و ترکمنسایجاد خطوط لوله

اکتشاف ارکت در ، نظیر مشهای اقتصادی در این کشورهار بخشنقش خود را در دیگ دولت چین

 Karimov,Chausovsky and) افزایش داده است باطات مخابراتیارتها و آهن، زیرسازی معادن

Makili-Aliye:2011:23). یک بندر، »ی زیربنایی یک تریلیون دالری توان به پروژهدر این زمینه می

 Sternberg, et)انداز اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اشاره نمود چین در منطقه با چشم« یک جاده

al. 2017: 2.) 
خواهد که نیاز این کشور از کانال روسیه عالوه بر این، چین با توجه به نیاز به انرژی منطقه می

شود و انحصار انرژی منطقه در دست آن کشور باقی بماند. همین امر باعث شد که در عین  ینتأم

را در خزر و  حدهمتّیاالتاآید تا بتواند نفوذ  به وجودعی همکاری نیز بین دو کشور رقابت، نو

بنابراین، ؛ توانند انجام دهندنمی ییتنهابه هاآنآسیای مرکزی خنثی کند؛ کاری که هر یک از 

همچنین،  ای برای روابط خود با غرب است.موازنه عنوانبهروسیه خواستار همکاری با چین 

کشورهای منطقه به معنی « داخلی هاییاستسدر  مداخلهعدم»خیر چین تحت عنوان سیاست ا

انرژی و  روینازا ؛باشدی خزر میهای کوچک حوزهنقش غالباً انحصاری اقتصادی آن در کشور

در  یژهوبهائتالف با چین  (.Parkhomechik et al. 2015-16, 1-2)گذاری ماهیتی سیاسی دارد سرمایه

روسیه برای فشار به آمریکا برای کاهش حضور خود  یهاروشقالب سازمان همکاری شانگهای از 

ی چین در منطقه  یابیقدرت. همچنین روسیه از باشدیمگسترش ناتو به شرق ی و حذف ایده 

پکن  توان گفتمی یطورکلّبه(. 73: 1394)حمیدی نیا و صالحی،  ق به خود بیمناک استمتعلّ

                                                 
1.  Deng Xiaoping 
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های ژئوپلیتیک خود را به ساحل شرقی دریای خزر متمرکز کرده است و برای عملی تالش

منابع ی خود به تقویت همکاری با قزاقستان و ترکمنستان جهت عرضه  تدرازمدّساختن اهداف 

خود قرار  دستور کارکنیکی به این کشورها را در ت-کمک مالی ازجملههایی برنامه ،هیدروکربن

مسائل امنیت انرژی، ایجاد بازارهای جدید، دستیابی  ینه یدرزم. عالوه بر این، پکن داده است

ی پایگاه و عقبه  عنوانبهپایدار و امن به منابع هیدروکربن به کشورهای آسیای مرکزی 

 .کندیماستراتژیک خود نگاه 

 

 خزری حوزه گری در ای و نظامیهای فرامنطقه. قدرت4

های دریا بعد از فروپاشی شوروی موجب تنش در روابط میان کشوراختالف بر سر منابع 

های زمینه را برای گرایش ه وها شدراهبردی میان آن -های امنیتیساحلی و گسترش رقابت

دریای  کردن، نظامیدرواقع(. 198: 1390)سلیمانی پورلک و شجاع،  کرده استنظامی تقویت 

ها باشد که تمام آنمی بازیگران اصلی خزر ورداستفادهم ر بخشی از چندین رقابت استراتژیکخز

میان، در این  (.Karimov,Chausovsky and Makili-Aliye: 17)کنند الیت میبر ضد یکدیگر فعّ

بین  سیاسی بر سر خزر با مواجهه، جنگ درواقعیند در خزر بوده است. گر این فرآآذربایجان آغاز

. زمانی که (Thomas & Shull, 2000: 8)آغاز شد  1994در سال آذربایجان، بریتانیا و روسیه 

نیروی دریایی خود گرفتند،  هاییرساختزحاد شوروی تصمیم به ایجاد های سابق اتّجمهوری

. در این چند ه استیافت یهتوجّقابلکردن دریای خزر افزایش نظامیدر چند سال اخیر،  یژهوبه

در های قزاقستان و آذربایجان، موقعیت خود را ناوگان یژهوبهی جدید های نظامی ملّسال ناوگان

این  (.Laruelle & Peyrouse: 2009: 17)بهبود بخشیدند « ایمعادالت منطقه»ای شطرنج منطقه

اقتصادی انتقال نفت از کشورهای پیرامون که  -مسئله با باال رفتن بهای نفت و امتیازات سیاسی

و وسعت  برشدتی نویدبخشی را ارائه کرده بود، ای آیندهامنطقههای فربرای هر یک از قدرت

ها افزود و با تالش کشورهای ساحلی برای کسب مزایای بیشتر از انتقال انرژی این دریاچه رقابت

های دریای دولت 2007و  2006های ، بین سالیجهدرنت(. 49: 1387درهم آمیخت )کوالیی، 

 ٪50شان به بیش از نظامیی که بودجه  خ نظامی شدندجدیدی از تاریی خزر وارد مرحله 

گذشته بیش از  یهاسالجمهوری آذربایجان در  (.Laruelle & Peyrouse: 2009: 17)افزایش یافت 

دریای خزر را فراهم ی ورود بازیگران فرامنطقه ای به حوزه  هایینهزمسایر کشورهای منطقه 

یک شمالی )ناتو( به عضویت در سازمان پیمان آتالنتساخته و در زمان حاضر با حرکت به سمت 

. عالوه بر جمهوری آذربایجان، کشور کردن معادالت امنیتی منطقه است تریچیدهپدنبال 
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حضور  هایینهزمبوده نیز در ایجاد  مندبهرهمرز آبی با دریای خزر  ترینیطوالنقزاقستان که از 

، شیخ االسالمی، حسینی و شیراوندبوده است ) رمؤثبازیگران فرامنطقه ای در این حوزه آبی 

دریای خزر، برخالف اعالن مواضع پیشین مقامات روسیه و  گریینظام. در روند (132: 1394

نظامی در این  یهارقابتجلوگیری از گسترش ی  ینهدرزمبرخی از کشورهای حوزه دریای خزر 

زیاد ادامه امکانات نظامی در دریای خزر با سرعتی و  هایگانآبی، تقویت و گسترش ی گستره 

یی که بین سران هانشست(. در 131-130: 1394، حسینی و شیراوند، االسالمییخشدارد )

ورهای ساحلی صورت گرفته است شاهد امضای مفادی در قراردادهای خود در مورد کش

 ازجمله. یمابودهلی در آن بر عدم حضور کشورهای غیر ساح یدتأکبودن دریای خزر و  یرنظامیغ

در تهران برگزار  2006در سال که به دومین نشست سران کشورهای ساحلی  توانیم هاآنی 

امنیتی و نظامی  هاییهمکار ی درزمینه ازجمله ،یاهمادّ 15 اییانیهبکرد. صدور  هاشار ،شد

پیمان  ،باکو 2011نشست . در شد یدتأک و تروریسم در این سند ییگراافراطمبارزه علیه  باهدف

قرار  موردتوافقدومین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر  عنوانبههای امنیتی و نظامی همکاری

، تصویب ممنوعیت در آستارا خان کشورهات سران نشس 2014سال  توافق گرفت. از موارد مهمّ

 ی نامهحضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر بود. همچنین موافقت

در جریان کنوانسیون  امضاءشدهیکی از اسناد جانبی  نیز« پیشگیری از حوادث در دریای خزر»

 .است در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رسید 2018 تابستان رژیم حقوقی دریای خزر است که در

ی نامه نمایندگان سنای قزاقستان اصالحات مربوط به تفاهم 2018درآوریل سال  اینوجودبا 

 آمریکا از طریق قلمروی های ویژه هترانزیت ریلی محمول»بین دولتی با آمریکا تحت عنوان 

طرف آمریکایی همچنین، را تصویب کردند.  «قزاقستان برای برقراری ثبات و بازسازی افغانستان

های ویژه از آذربایجان به قزاقستان از طریق دریای خزر و از طریق صدور محموله منظوربه

قاراقالپاقستان به ازبکستان و بعد به افغانستان، پیشنهاد ورود  -تگاه ساریاگاش، کلس یا بینئوایس

کارشناسان معتقدند که موافقت از برخی  به این مسیر ترانزیتی را داد.« آکتائو»و  «کوریک»بنادر 

 هاییگاهپاجی تواند زمینه را برای ایجاد تدریآمریکا از این دو بندر میی قزاقستان با استفاده 

آمریکا -همکاری نظامی قزاقستان تبیین. برای ا کندمهیّ این جمهوری نظامی آمریکایی در قلمرو

نظامی را امضا  هاییهمکارگسترش طرفین سند  ،2017باید به این نکته اشاره کرد که در سال 

 (.1397محمداف، کردند )

های نظامی ل باعث شد که پای نیروسه عام ،حاد جماهیر شورویپس از فروپاشی اتّ بنابراین

های غربی مشکالت و تهدیداتی که دولتآسیای مرکزی و خزر باز شود؛ نخست ای به فرامنطقه

به دلیل موضوع امنیت انرژی برای اقتصاد جهانی، تهدیدی برای خود نیز  حدهمتّیاالتا خصوصبه
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های آسیای مرکزی و خزر تمایل برخی از دولت ها بودند. دومنگران گسترش تهدیددانستند و می

ها علیه خود مقابله با تهدید عنوانبهآمریکا در کشور خود، چه  خصوصبهبه حضور نظامی غرب و 

های غربی در قالب مشارکت های دولتبرنامه . سومعاملی در مقابل نفوذ روسیه عنوانبهو چه 

(. این سه عامل موجب 12: 1388ان و غالمی، برای صلح، گسترش ناتو به شرق و غیره )احمدی

خزر، به اهداف خود مبنی ی ای با حضور بیشتر نظامی به منطقه های فرامنطقهگردید که قدرت

جدیدی از ی  کسب کنند که خود باعث ایجاد مرحله ییهایتقموفّبر انتقال منابع انرژی خزر 

 .شده استگری در این منطقه نظامی
 

 آمریکای  حدهمتّیاالتا. 1.4

آمریکا به منطقه  ازپیشبیشه عاملی که موجب توجّدر مورد حضور نظامی آمریکا باید گفت 

استراتژی امنیت  تأکید موازاتبهخزر بود. این امر ی ، کشف ذخایر عظیم نفت و گاز در حوزه شد

گاز منطقه در نفت و ویژهبهمختلف  های درزمینههای آمریکایی برداری، شرکتی آمریکا بر بهرهملّ

جدید به منابع انرژی،  1ال یافتند. این تهاجم طالیی، حضور فعّیتیچندملّ هایکنسرسیومقالب 

(. نگاه 116: 1387ای در پی داشت )مجتهدزاده، آثار منفی را در دورنمای ثبات و همکاری منطقه

نیز  استراتژیک و ژئوپلیتیک ود و در ورای آن مسائلها به منابع انرژی صرفاً اقتصادی نبآمریکایی

 .ه استبود هموردتوجّمهار و ایجاد محدودیت برای ایران و روسیه  باهدف

در مباحث فوق و ایجاد فضای امنیتی در دریای  اییژهوانعکاس  2001سپتامبر  11 ی حادثه

و  المللیینبمبارزه با تروریسم  پوششها در حادثه، آمریکایی ینازاپس کهچنانخزر داشت، 

در برخی از کشورهای ساحلی )مانند قزاقستان(  هایییگاهپاآموزش مبارزه با تروریسم برای خود 

ی مطرح شد و یا ایجاد کردند. بحث گسترش ناتو به شرق و عضویت روسیه در ناتو به شکل جدّ

یداس به تعبیر هرم .آذربایجان مستقالً تقاضای ورود به ناتو را مطرح کردند ازجملهبرخی کشورها 

(. همچنین، 109-10: 1391است )شاحیدر، شده  یدهتندرهمباوند مسائل اقتصادی و امنیتی 

هایی مانند آموزش نیروهای نظامی و یا برگزاری خزر به بهانهی نفوذ نظامی آمریکا در منطقه 

برای  دیهای نفت و گاز آمریکایی قراردادهای متعدّمانور ادامه پیدا کرد. از سوی دیگر نیز، شرکت

آمریکا فراهم ی  حدهمتّیاالتاامکانی برای  ئلهاند. این مسکرده و صدور انرژی امضا یبرداربهره

تن منافع واقعی در منطقه را مطرح کرده و با برگزاری رزمایش سعی ه دانسعای موجّآورد که ادّ 

حضور نظامی آمریکا در  بنابراین .خود درآورد نظامی زیر کنترل ازلحاظخزر را ی نماید منطقه 

 توان در سه حوزه از هم تفکیک نمود:منطقه را می
                                                 
1.  New Gold Rush 
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 یهاتیحما: در بحث نظامی به کشورهای کوچک منطقهی  دوجانبههای کمک -الف 

نظامی و همچنین  یهاسالحاز طریق فروش و اعطای رایگان  حدهمتّاالتیای نظامی، دوجانبه

روسیه و محدود کردن « ی نفوذحوزه»مالی، سعی در خارج کردن این کشورها از  یهاکمک

ضمن قرار آمریکا ی  حدهمتّاالتیاجمهوری اسالمی ایران در منطقه داشته است. در این رابطه، 

مارس  28، قرارداد دفاعی با آذربایجان در 1998مسئولیت نظامی در سال ی دادن خزر در حیطه 

لین مانور نظامی مشترک خود را در دریای آمریکا و آذربایجان اوّ . همچنینمنعقد نمود 2002

نیروی دریایی جمهوری آذربایجان برای محافظت از ی ارتقای سطح آموزش و تجربه  هدف باخزر 

 1382 مردادماهپایانی ی تأسیسات نفت و گاز باکو در برابر حمالت احتمالی تروریستی در هفته 

های توان به تحویل قایق(. از دیگر اقدامات آمریکا می69: 1382پرور،  ضیاییدادند )انجام 

 یهاسالی ی نظامی به آذربایجان نظیر تحویل صد فروند قایق گشت زنی در فاصلهپیشرفته

 2007آذربایجان در سال  های تیراندازی پیشرفته با لیزر به، قرارداد انتقال سامانه2006تا  2001

ن دالر برای تقویت تسهیالت دفاع ساحلی آذربایجان اشاره کرد )سلیمانی میلیو 30و اختصاص 

 (.210: 1390پورلک و شجاع، 

 341حدود آمریکا ی  حدهمتّ االتیا ،2008تا سال  1992از سال  همدر مورد قزاقستان     

کمک آمریکا به این کشور  درصد از کلّ 40میلیون دالر به این کشور کمک نمود که بیش از 

در ترکمنستان نیز آمریکا  (.Karimov, Chausovsky and Makihi- Aliye: 2011, 2)شود محسوب می

به  هاآنوارد ساختن  باهدفاختالفات میان ترکمنستان و قزاقستان  وفصلحلّ ضمن تالش جهت 

ی نفتی در حوزه یگذارهیسرماهای نفتی آمریکایی به شرق و تحریک شرکت -کریدور غرب

های نظامی هم این کشور ی ارائه داد. در حوزههای مالی و فنّترکمنستان، به این کشور کمک

توان به ترین آن میدی با ترکمنستان انجام داد که از مهمها و قراردادهای نظامی متعدّکمک

 (.184: 1380ده، اشاره کرد )علیزا 1377اعزام سپاه صلح به ترکمنستان در سال  ینامهموافقت

آباد کمک نمود )موالیی و جانباز، هزار دالر به عشق 700آمریکا  ،2007در سال  همچنین،

1395 :162.) 

نظامی آمریکا به کشورهای کوچک  یهاتیحماشکل دیگر  ایجاد گارد )نگهبان خزر(: -ب

آمریکا در مقابل ابتکار روسیه، طرحی در  درواقعبود. « گارد یا نگهبان خزر»ی خزر، ایجاد حاشیه

میلیون دالر به  130ای معادل گارد یا نگهبان خزر با بودجه عنوانبهدر پنتاگون  2003سال 

ی خزر در نظر ی پلیس در حاشیههای ویژه و نیروهای ویژهتصویب رساند که بر اساس آن، یگان

حمالت تروریستی به تأسیسات  ازجملهانی نسبت به اوضاع بحر سرعتبهگرفته شدند تا بتوانند 
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 درواقعد. نای و مواد مخدر واکنش نشان دههای هستهی سالحهای انتقال نفت، اشاعهنفتی و لوله

 شدهیطراحابتکار گارد خزر برای حفاظت مداوم از هوا، دریا و زمین مرزی آذربایجان و قزاقستان 

مبالغی را برای کشورهای آذربایجان و قزاقستان  است. تاکنون نیز آمریکا در چارچوب گارد خزر

است که نگهبان خزر  هتوجّقابل(. 214: 1390در نظر گرفته است )سلیمانی پورلک و شجاع، 

 .باشدیمی اروپا حادیهو اتّ  حدهمتّاالتیاتحت فرماندهی 

مریکا و یکی از ابزارهای مهم مشترک آ عنوانبهبحث مربوط به ناتو  گسترش ناتو به خزر:-ج

 مبحث بعدیق اهداف انرژی، در اروپا جهت نظامی کردن منطقه در راستای تحقّی حادیه اتّ

 پرداخته خواهد شد. آنمربوط به 

 اروپای حادیه . ات2.4ّ

ی حادیه ای دیگر که اهداف نظامی همسو با آمریکا در خزر دارد، اتّقدرت فرامنطقه     

امنیتی نداشت و ی اروپا در خزر جنبه ی حادیه ماهیت روابط اتّ ،1990یاروپاست. تا اواخر دهه 

امنیتی اروپا در  –ا پس از تدوین سیاست دفاعی گرفت، امّی اقتصادی را دربر میبیشتر جنبه

اروپا با ی حادیه این شرایط تا حدودی تغییر پیدا کرد و فصلی نوین در روابط اتّ 1999سال 

توان به سخنرانی خاویر سوالنا اشاره کرد که در آن ن زمینه میهای خزر آغاز شد. در همیکشور

کرد )عسگرخانی، بقایی و  دیتأکروسیه -اروپای حادیه بر اهمیت همکاری راهبردی میان اتّ

 و آمریکا ذخایر انرژی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان ژهیوبه(. برای غرب 133: 1389ثمودی، 

انرژی غرب و کاهش  نیتأماهداف آنان یعنی  نیتأمدر راستای  تواندیمیت دارد و اهمّ قزاقستان

 یهالوله. احداث خطوط به کار گرفته شود شدن نقش ایرانهژمونی روسیه و همچنین کمرنگ 

( ارزروم و ناباکو –تفلیس -باکو ی لوله  جیحان و خطّ -تفلیس-باکو ی لوله  خطّمانند ) نفت

امنیت انرژی وارد این  نیتأمی ث شد که این کشورها به بهانه اروپا و آمریکا باعی حادیه اتّ طتوسّ

 کنند. هحضور نظامی خود را توجی هالوله طّحفاظت از این خی و به بهانه  شوندمنطقه 

آسیای مرکزی و قفقاز از سوی ی انرژی جدیدی که در منطقه ی به عبارتی خطوط لوله 

ازیگران در این منطقه احداث گردیده باعث حضور این ب یالمللنیبو  یامنطقه یهاقدرت

را بر کشورهای این  یمیرمستقیغمستقیم یا  راتیتأثکه حضور این بازیگران  گردیده است

گذاشته است.  (ن و ایرانروسیه، چی)این منطقه  ی منطقه و همچنین کشورهای همسایه

منطقه نسبت به دوران قبل از حضور  ، این بازیگران جدید، ژئوپلیتیک جدیدی را در ایندرواقع

حادیه در قالب دو (. این ات149ّ: 1391موسوی، بهادرخانی و موسوی، اند )کردهخود ایجاد 
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خزر تقویت ی حضور نظامی خود را در منطقه  1سازمان ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا

 .نمود

بالفاصله پس از فروپاشی شوروی و : این سازمان سازمان امنیت و همکاری اروپا -الف   

ی الیت، زمینه فعّی در اجالس بروکسل با تغییر نوع و حوزه  1993در سال  ،انحالل پیمان ورشو

، سازمان امنیت و درواقع(. 181: 1380خزر فراهم کرد )علیزاده،ی حضور و نفوذ خود را در حوزه 

-سرد در ارتباط با امنیت اروپا، فعالیتحاد شوروی و پایان جنگ همکاری اروپا پس از فروپاشی اتّ

ها قفقاز جنوبی را در اروپایی ازآنجاکهای را در بحران قفقاز آغاز کرده است. های گسترده

جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی این بخش از جهان  ازنظر ازآنجاکهشناسند )ی اروپا میمحدوده

ه را تهدیدی برای ه و در درون این قارّبحران در محدود هرگونهشود(، بروز جزء آسیا محسوب می

شد که مصرف گاز  ادآوریاین نکته را باید  (.215: 1392دانند )کوالیی و گودرزی، اروپا می

بیش از تولید داشته و وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است.  یرشد طبیعی در اروپا،

 213به  2035(، تولید گاز طبیعی اروپا در سال 2013انرژی) یالمللنیبآژانس  ینیبشیپطبق 

میلیارد مترمکعب خواهد  677میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به 

حفظ و بنابراین، ؛ وابستگی بیشتر این منطقه به واردات گاز طبیعی استی  منزلهبهرسید که 

است و به همین دلیل حضور خود را  تیبااهمّروپا بسیار گاز طبیعی برای ای ثبات امنیت عرضه 

(. این سازمان 122-121: 1393جعفرزاده و همکاران، بخشد )یمخزر مشروعیت ی در حوزه 

خزر با شعار ی اروپا در منطقه ی حادیه حفظ و حمایت از خطوط لوله و منافع انرژی اتّ باهدف

ای و همچنین مبارزه با تروریسم، همکاری خود را طقهی و مند قومی، ملّهای متعدّمقابله با بحران

. همچنین کرده استشده از شوروی سابق آغاز های منفکهای شرق اروپا و جمهوریبا کشور

 باهدف ظاهربهرا « یهای ملّیتکمیسیونر عالی برای رسیدگی به امور اقلّ»های جدیدی نظیر نهاد

باغ، چچن، اوستیای جنوبی( در قره ن)نظیر بحراهای قومی یتهای مربوط به اقلّکاهش تنش

 (.183-4: 1380)علیزاده،  ه استنمود سیتأسمنطقه 

 عنوانبهباشد که : ناتو از بازیگران مهم درگیر در خزر میپیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( -ب   

نماید میی اروپا جهت گسترش نفوذ در منطقه عمل حادیههای مشترک آمریکا و اتّیکی از ابزار

(Rummer,2000: 213.)  گری یند نظامیبا ناتو و آمریکا باعث شده که فرآدرآمیختگی امنیت اروپا

ی امنیت غرب مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین اروپا در قالب ناتو و در چارچوب کلّی حادیه اتّ

حاکم ی  منزلهبهتوان ی دریای خزر را میدلیل، حضور پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در حوزه

                                                 
1. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 
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حاد درصدد است از اتّ ناتو( 39: 1381نظامی غرب دانست )مجتهد زاده،  -شدن سیستم امنیتی

ط خویش را بر یکی از و تسلّ آوردهعملنظامی و امنیتی بین روسیه، چین و ایران جلوگیری به 

 (.40: 1391کریمی پور،  منابع اصلی انرژی جهان یعنی دریای خزر تحکیم نماید )حسن خانی و

ی خود را بعد از فروپاشی استحاله یدورهکه  رمؤثّیک سازمان  عنوانبه، ناتو درواقع     

، در 1وقف دهد یخوببهشوروی پشت سر گذاشته و توانسته است خود را با شرایط جدید 

یک نگرانی در حال رشد در دستور  عنوانبهامنیت انرژی را « مفهوم جدید راهبردی»چارچوب 

بر همین مبنا، ناتو در استراتژی خود اعالم نمود که  (.Grison,2013: 83-89)کار قرار داده است 

دریایی که  یهاراهامنیت و حفاظت از خطوط لوله و  نیتأمتوانند در نیروهای این سازمان می

 یانامهموافقت 2005ای مثال، در سال برد. ، کمک کننرساندیمنفت و گاز را به کشورهای غربی 

 جیحان به امضا-تفلیس-باکوی نفت خطوط لوله نیتأمبرای آمریکا ی  حدهمتّاالتیابین ناتو و 

پوشش امنیتی خود قرار دهند  تحتارزروم را نیز-تفلیس-گاز باکوی لوله  رسید که در آینده خطّ

-های احتمالی گروهها و ناامنیثباتی(. عالوه بر این، مقابله با بی15: 1388)احمدیان و غالمی، 

نفت و گاز کشورهای آسیای  یهالولههای طرفدار روسیه و نیز تالش برای جلوگیری از عبور 

نفتی  یهالولهی ریزی کمیته همرکزی و خزر از جمهوری اسالمی ایران بر اساس هدایت و برنام

گیرد. در راستای اعضای آن بر منافع انرژی در جهان صورت میی ناتو در راستای اعمال سلطه 

ثبات و امنیت  نیتأم 2007ناتو در نشست اعضای این سازمان در سال  ق این هدف، دبیر کلّتحقّ

تیشه ؛ Blank, 2006: 4)زمان خواند این سا هموردتوجّیکی از مسائل کانونی عنوان خزر را به  انرژی

با  ازجمله. باشدیمخزر برجسته ی با کشورهای حوزه  سازمان(. روابط این 50: 1388یار، 

یک  لاوّی ناتو در درجه  باوجودآنکهدارد. به عبارتی  یترگستردهآذربایجان در این زمینه روابط 

. استی انرژی نیز  درزمینها در آذربایجان به دنبال همکاری امّ  رودیمسازمان نظامی به شمار 

تلویزیونی در ی بکه که در یک ش یامصاحبهناتو در آذربایجان، در ی جیمز آپاتوری، نماینده 

                                                 

امنیتی خود پرداخت و در این تعریف جدید، ی د از حوزه در واقع، پس از فروپاشی شوروی، ناتو به تعریف مجدّ   . 1

منافع امنیتی این ی پیمان ورشو و مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در حوزه  اروپای شرقی به عنوان بخش مهمّ

ی مجموعه  حده و کلّ(. بر این اساس، ناتو جهت تقویت موضع ایاالت مت113ّ: 1389سازمان قرار گرفت )واعظی، 

برنامه های بلند  ،افزایش هر چه بیشتر نفوذ خودی ی در قفقاز و غرب تبدیل گشته و در جستجو مّغرب به وزنه ی مه

 (. 331: 1386تی را در دستور کار قرار داده است )زرگر، مدّ
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ا خود را ملزم به دفاع از انرژی نیست امّی سه سّ، گفته است که ناتو یک مؤآذربایجان داشت

باید گفت  تیدرنها (.9: 1396دی، اعظمی، سلطانی و محمّداند )یمامنیت انرژی اعضای خود 

ی دریای یک بازیگر جهانی در شرایطی که منطقه عنوانبهخزر ی حوزه گسترش ناتو به شرق و 

و اعضای ناتو  یامنطقهفراای و های منطقهخزر موضوع و هدف یک رقابت شدید در میان قدرت

منطقه  یهادولتامنیت  یدکنندهیتهد جهیدرنتو دخالت نظامی و  یثباتیبتواند عامل است، می

 باشد.

 

 . چین3.4

-گری خزر باید گفت که این کشور از طریق قراردادیند نظامیدر مورد نقش چین در فرآ    

-شانگهای و در راستای توجیه منافع انرژی خود در خزر گام بر همچنین سازمان جانبه وهای دو

م این کشور در های مههای اقتصادی آن از اهرمنظامی چین در کنار تواناییدارد. قدرت می

، وجود درواقعباشد. های کوچک خزر و پیشبرد اهداف خود در منطقه میکشورایجاد روابط با 

چین را جهت سرکوب  ازجملهگرفتن از سایر بازیگران  ی خزر ضرورت کمکها در منطقهناآرامی

ی منطقه از نیروی نظامی مناسب یافتههای استقاللکشور چراکه ،است ها ضروری نمودهبحران

دیداری که نورسلطان نظربایف با هوجین تائو در  . برای مثال، طیّ(Jackson, 2009: 10)اند بهرهبی

که دو همسایه آمادگی خود را برای تالش مشترک  گفتداشت، هوجین تائو  2000ژوئن 

گرایی مذهبی اعالم نمودند. چین و قزاقستان سم، قاچاق دارو و افراطنبرد علیه تروری ی درزمینه

کردند. عالوه بر این، در  مشترک در مبارزه با تروریسم امضای یک بیانیه 2004همچنین در مه 

دیداری که رهبر چین با نظربایف داشت، رهبر چینی اظهار داشت که دو  طیّ  2006ی ژوئیه

سه نیروی شر )بنیادگرایی،  امنیت منطقه به نبرد با ه ینیدرزمی کشور باید برای تقویت همکار

گرایی و تروریسم(، حفظ امنیت منطقه و منافع هر دو طرف بپردازند )سلیمی و نعمت افراط

روابط با کشورهای منطقه از طریق پیمان شانگهای نیز ی جانبه . بسط همه(97: 1387آبادی، 

های ، همکاریدرواقعباشد. نیل به اهداف خود در منطقه میاز ابزارهای مهم دیگر چین برای 

ها خزر در قالب گسترش همکاریی امنیتی چین برای دست یافتن به منافع انرژی در حوزه 

های قومی، مذهبی و نژادی، مبارزه با تروریسم و همچنین ها و حرکتجهت جلوگیری از خیزش

های ناتو در گسترش به شرق، در چارچوب پیمان ژهیوبهو قوی غرب و  رمؤثّممانعت از حضور 

 (.188: 1380امنیتی نمود یافته است )علیزاده، ی جانبه دوجانبه و چند
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امنیت ی در جهت برقراری روابط با سازمان معاهده  تنهانهسازمان همکاری شانگهای     

ناتو در شکست  بر ناتوانی آشکار دیتأکجمعی اقدام نموده بلکه برای برجسته کردن و دسته

ی سازمان افغانستان را تشکیل داده است. برنامه-طالبان، گروه ارتباطی شانگهای  جریان

یک سیاست انرژی مشترک برای ارتقای روابط  خاذاتّ باهدفهمکاری شانگهای ایجاد سازمانی 

کردن اهمیت راهبردی در حال رشد سازمان و ایجاد پیوندهای منعکس منظوربهی سسیا

« 1المنافعسازمان کشورهای مشترک»تر با نهادهای اقتصادی و سیاسی منطقه از قبیل ممستحک

 .(Pabset, 2009:173-4)بوده است 

نظران این ی بوده است که به نظر صاحبنیاز به هماهنگی و همکاری در این سازمان به حدّ

خانی دارد )حسنبرمیای به نفع چین و روسیه گام سازمان در جهت تغییر ساختار امنیت منطقه

خواهی، قاچاق روسیه و چین در قبال مسائلی چون خطر گسترش اسالم (.59: 1388و بغیری، 

ل رویکرد مشترکی را در سازمان شانگهای دنبا ،ح و تروریسمر و مبارزه با نیروهای مسلّمخدّ موادّ

نطقه ممانعت نمایند ها در مکوشند تا از استقرار نفوذ آمریکایید. همچنین قویاً میکننمی

(Garver,2005: 211.)  والدیمر پوتین پیش از نشست سازمان همکاری شانگهای(SCO)  در سال

الی را در میان قصد دارد در چارچوب سازمان شانگهای، نقش نظامی فعّ»اعالم کرد که  2005

اقدامات » تأکید نمود که: بارهنیدرا(. وی 38: 1386)کوالیی، « اعضای این پیمان ایفا کند

چین و  بنابراین ؛(20: 1387)امامی میبدی و اسماعیلی، « روسیه بدون چین انجام نخواهد شد

لین مانور نظامی خود را به نام اوّ ،روسیه در مواجهه با گسترش ناتو و رشد حضور نظامی آمریکا

برگزار کردند که شامل ده « دریای زرد»و در « 3شیادونگ» یرهیجزشبهدر « 2صلح تیمأمور»

 به همین خاطر (.Wishnic, 2009: 22)مدرن نظامی بود  یهایتکنولوژهزار نفر سرباز و آرایشی از 

پیگیری اهداف چین در منطقه از طریق سازمان شانگهای را نوعی  ،گرانبسیاری از تحلیل

ازمان همکاری شانگهای در مقابل ناتو کنند و معتقدند که سی میرویارویی با ناتو تلقّ

توان گفت که می درمجموع. (Papava, 2009: 98-102؛ Tazhin, 2008: 65)است  شدهسیتأس

گری چین در خزر گامی جهت دستیابی به منافع انرژی از طریق همکاری با روسیه و نظامی

خزر اولویت اصلی اکنون انرژی شود. در این زمینه، گرچه همهای خزر محسوب میجمهوری

یند حکمرانی جهانی به نقش چین در فرآه ا با توجّشود امّهای انرژی چین محسوب نمیسیاست

                                                 
1 . Common Wealth of Independent States 

2 . Peace Mission 

3 . Jiadong 
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آینده های در سال یاکنندهنییتعتواند نقش و به چالش کشیدن هژمونی آمریکا، انرژی خزر می

 نماید. جهت پیشبرد اهداف چین ایفا

 گیرینتیجه    

در  گریینظامک اصلی در پیدایش یک عامل محرّ عنوانبهدر پژوهش حاضر منابع انرژی   

ی از نفوذ در منطقه  قرار گرفت و نشان داده شد که هدف آمریکا و غرب یموردبررسدریای خزر 

 یرازمسخارجانرژی  ونقلحملع سازی مسیر جستجوی متنوّخزر عالوه بر کسب منابع انرژی،

غرب با محوریت فرامنطقه ای  یهاقدرتبنابراین، ؛ دباشهمچنین کنار گذاشتن ایران میروسیه و 

نمایند. از سوی دیگر، ق اهداف خود استفاده میترین ابزار جهت تحقّمهم عنوانبهاز ناتو آمریکا 

اروپا، به دنبال حصول ی حادیه آمریکا و اتّ برخالفای، یک قدرت فرامنطقه عنوانبهچین 

ی نان از این موضوع است که منابع انرژی خزر به سمت شرق برود. چین و روسیه در حوزهاطمی

کاهش نفوذ  باهدفها شوند. منافع مشترک آنخزر هم شریک و هم رقیب هم محسوب می

های علیرغم همکاری چینآمریکا در منطقه و به چالش کشیدن هژمونی این کشور است. 

مسکو  برخالفو یا در قالب سازمان همکاری شانگهای،  دوجانبه تصوربهنظامی با روسیه -امنیتی

ورود بنابراین،  جنگ سرد جدید تمایل ندارد. مثابهبهنظامی  -نسبت به ایجاد یک بلوک سیاسی 

خزر که سبب ی الت سیاسی ـ اقتصادی منطقه تحوّی ای به صحنه بزرگ برون منطقه یهاقدرت

 انکاریرقابلغ هایمداوم برای کنترل منابع انرژی گردیده است، به همراه وابستگی نازعاتایجاد م

دستیابی  درزمینه یعدم توفیق کشورهای ساحلی دریای خزر های خزر به غرب و نیز جمهوری

ه به با توجّ ساز رشد تنش فزاینده باشد.تواند زمینهمیبه رژیم حقوقی دریای خزر همگی 

ای که های فرامنطقه، دولتپردازان نئورئالیسمنظریهژوهش و رویکرد فکری چارچوب نظری این پ

ی خود کنند، بیش از هر چیز به دنبال امنیت و منافع ملّآفرینی میدریای خزر نقشی در حوزه 

 ی و سپس در صورت امکانامنطقهط یافتن به تسلّند و بدین منظور، نخست در پی دستهست

ای موجب شده است صلح و های فرا منطقهگرایی دولتمداخله. دباشن میای فرامنطقهی سیطره 

 های ساحلی دریای خزر به مخاطره بیفتد.امنیت دولت

روسیه و جمهوری  یژهوبههای منطقه در پایان، نگارندگان این پژوهش معتقدند که کشور

توازن  ،ط به رژیم حقوقیمنازعات مربو وفصلحلّتر در منطقه و الاسالمی ایران باید با حضور فعّ

ای را های فرامنطقهی حضور قدرتای خزر را به نفع خود تغییر داده و هر چه زودتر بهانهمنطقه

. خنثی کنند است، شده یتیکژئوپلی این منطقه در که باعث غارت هر چه بیشتر منابع انرژی 

ای قرار بگیرد و منطقه یاعتمادسازتواند در خدمت خزر میی های حوزه سازمان همکاری کشور
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توانند با مشارکت خود در این سازمان، از این نهاد برای رسیدن به اهداف و های ساحلی میکشور

 -توان دورنمایی برای خزردر غیر این صورت نمی چراکهمنافع مشترک خود استفاده نمایند. 

 یموردبررسدر این پژوهش ای که هتهدیدات بالقوّ بساچهر کرد و تصوّ -ی آیندهی برای دههحتّ

منطقه های بزرگ به آن سرنوشتی نظیر تهای قدره به انرژی منطقه و نیاز، با توجّاست قرارگرفته

نامعلوم ی خزر را برای آینده ی و امنیت منطقه  به همراه خواهد داشتخاورمیانه را برای خزر ی 

 به مخاطره خواهد انداخت.
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