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  چکیده

برخوردار  المللیبیناي و خزر از نظر ژئوپلیتیک انرژي، خطوط انتقال انرژي و امنیت آن از جایگاه باالیی در مناسبات منطقه منطقه دریاي
نیز  هاي تعیین رژیم حقوقی دریاي خزراست و پس از فروپاشی شوروي و افزایش کشورهاي ساحلی خزر از دو به پنج کشور بر پیچیدگی

لملل به انسازي قدرت خود در نظام بیاي براي کسب منافع سیاسی و اقتصادي و بیشینهاي و فرامنطقهافزوده شد. بنابراین کشورهاي منطقه
ش باشد. در این نوشتار تالهاي این منطقه میترین کشمکشاند که رویارویی ایران و آمریکا از مهمرقابت بیشتر در این منطقه روي آورده

ران یگیري از روش توصیفی ـ تحلیلی و بر مبناي رویکردهاي نظري ژئوپلیتیک انرژي و رئالیسم تهاجمی به تبیین تقابل اشده است تا با بهره
ها حاکی از آن است که، سیاست خارجی و منافع متضاد دو کشور؛ تالش و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر پرداخته شود. در این راستا یافته

تأثیر آمریکا بر مجادالت تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر از طریق ، از جریان انتقال انرژي خزرآمریکا براي حذف موقعیت ژئوپلیتیک ایران 
ترین دالیل تقابل ایران و آمریکا در منطقه خزر هستند. در نهایت، از مهمتهدید منافع و امنیت ملی ایران،  نظامی و امنیتی شدن این دریا و

تواند با درك صحیح از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در سیاست خارجی و دیپلماسی فعال و هوشمندانه به منافع ایران میاسالمیجمهوري
ر بکنندگان انرژي قرار گیرد و عالوهعنوان حلقه ارتباطی تولیدکنندگان و مصرفد در رژیم حقوقی دریاي خزر دست یابد، بهاساسی خو

  الملل را به امنیت ملی خود گره بزند و تهدیدات را به حداقل برساند.توسعه اقتصادي، اقتصاد بین
  انرژي، واقع گرایی تهاجمی ایران، آمریکا، دریاي خزر، ژئوپلیتیک  واژگان کلیدي:
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 مقدمه

عنوان یکی از عناصر اصلی قدرت در عرصه اهمیت حیاتی انرژی در جهان معاصر باعث شده تا ساماندهی آن به

رود که بر سوی نظامی پیش میسرعت بههای بزرگ قرار بگیرد. جهان بهالملل مورد توجه دایمی قدرتروابط بین

-های گروهسرد اقتصادی میان غول ای جنگگونهقطبی تکیه دارد و چه بسا که بتواند بهندرقابت اقتصادی در نظامی چ

(. در رشته جغرافیای سیاسی که از آلفرد ماهان شروع شد و 33: 1331ای منجر شود )مجتهدزاده، بندی شده منطقه

نیز آثار خود را عرضه کردند،  بعدها هالفورد مکیندر، کارل هاوس هوفر، نیکالس اسپایکمن و هانس جی. مورگنتا

-(. امروزه علیShultz et al, 2007: 346وجود منابع طبیعی برای قدرت ملی کشورها حیاتی دانسته شده است )

عنوان های قدرت و حتی بهعنوان یکی از مولفهویژه نفت و گاز بهرغم قدیمی دانستن این برداشت، منابع طبیعی به

 الملل بهها در نظام بینشبرد اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و تأمین امنیت دولتابزاری برای دیپلماسی و پی

الملل به توسعه اقتصادی و کسب منظور بیشینه سازی قدرت خود در نظام بیناساس کشورها بهآید و براینحساب می

ی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اند. در این میان ذخایر انرژی دریای خزر برامنافع اقتصادی بیشتر روی آورده

ترین دالیل تبدیل ای دارد و موقعیت راهبردی کشورهای پیرامونی خزر و کشف منابع عظیم انرژی، مهمجذابیت ویژه

باشد. عدم تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، رقابت های سیاسی، اقتصادی و نظامی میشدن منطقه به کانون کشمکش

یی و تمایل به استفاده حداکثری از منابع موجود باعث شد تا کشورهای این حوزه با بر سر تعیین حدود جغرافیا

ذهنیتی منفی نسبت به یکدیگر مواجه شوند و در نتیجه نوعی بی اعتمادی متقابل میان طرفین حاکم شد که هر گونه 

مشترک را پیچیده نماید. آن  درک مناسب را از عناصر تهدیدزا را با تأخیر مواجه سازد و بهره برداری از فرصت های

گر ایاالت متحده ویژه نقش مداخلهچه که این رقابت را با حساسیت روبرو ساخته، حضور بازیگران فرامنطقه ای به

های ایران از نظر فنی، رغم مزیتاین علیبرآمریکا در رژیم حقوقی دریای خزر و تهدید منافع ایران است. عالوه

المللی، راهبرد آمریکا بر حذف موقعیت ژئوپلیتیک انتقال انرژی منطقه خزر به بازارهای بیناقتصادی و امنیتی برای 

 ایران متمرکز شده است.

با توجه به این موضوع، هدف اصلی این نوشتار این است که تقابل ایران و آمریکا را در ژئوپلیتیک منطقه خزر بررسی 

، موارد تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر چیست؟ در کند. براین اساس سوال اصلی نوشتار این است که

پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که، سیاست خارجی و منافع متضاد دو کشور؛ تالش آمریکا برای حذف موقعیت 

ق نظامی ژئوپلیتیک ایران از جریان انتقال انرژی خزر؛ تأثیر آمریکا بر مجادالت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از طری

ترین دالیل تقابل ایران و آمریکا در منطقه خزر و امنیتی شدن این دریا و تهدید منافع و امنیت ملی ایران؛ از مهم

 هستند.

 مبانی نظری

 ژئوپلیتیک انرژی 

ها دنبال ترکیب کردن جغرافیا و سیاست با هدف فراهم کردن چارچوب تبیینی مناسب برای رفتار دولتژئوپلیتیک به

هاست الملل است. ژئوپلیتیک مطالعه نقش و تأثیر توزیع جغرافیایی بر هدایت سیاست خارجی دولتنظام بیندر 

(Agnew, 1998: 128 ژئوپلیتیک انرژی مفهومی تحلیلی است که با توجه به توزیع نابرابر منابع و امکان استفاده .)

وارد شده و به معمای نقش مسلط انرژی در هدایت سیاست الملل عنوان ابزار سیاسی به ادبیات سیاست بیناز انرژی به

ویژه نفت و گاز از آن حیث که در بیالن انرژی جهان سهم های فسیلی بهانرژی الملل است.میان کشورها در نظام بین

-شعاع قرار دادهالمللی را نیز تحت الاند و سیاست بینالمللی پیدا کردهای را در مناسبات بینباالیی دارند، جایگاه ویژه
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های برخوردار اند. مسئله دسترسی به منابع انرژی اعم از فسیلی، اتمی، خورشیدی و غیره، و نیز انتقال انرژی از مکان

ها و ها و فضاهای بدون انرژی یا نیازمند، و نیز کنترل منابع تولید و مسیرهای انتقال انرژی، و نیز تکنولوژیبه مکان

ای و به چالش کشیدن رقبا در ی و انتقال و حتی مصرف انرژی برای سیادت جهانی و منطقهابزارهای تولید، فرآور

همین اعتبار انرژی را به موضوع المللی، جملگی دارای ابعاد مکانی، فضائی و یا جغرافیایی است و بهعرصه بین

قای سه پارامتر جغرافیا، قدرت و های آن ملتژئوپلیتیکی مهمی تبدیل نموده است. زیرا انرژی و تمام ابعاد و جنبه

ها و ابعاد مختلف آن توان گفت که ژئوپلیتیک انرژی به مطالعه نقش و اثر انرژی و جنبهباشد. بنابراین میسیاست می

رو انرژی (. از این153ـ  152: 1330نیا، پردازد )حافظها میها و دولتبر سیاست و قدرت و مناسبات گوناگون ملت

ای پیدا نموده و الگوهایی از رقابت، همکاری، کشمکش، تعامل، کنندهالمللی نقش تعیینی ملی و بینهادر سیاست

رسد در دوران پس از نظر میها شکل داده است. براین اساس بههمگرایی و واگرایی را در روابط بین کشورها و دولت

ها وارد شده که دستور کار سیاست خارجی دولت های جدیدی بهالملل موضوعجنگ سرد و با تغییر ساختار نظام بین

 ترین این عوامل است.انرژی یکی از مهم

 رئالیسم تهاجمی

-ها و مفروضهالملل، دستگاه فکری خود را براساس آموزههای فکری بینرئالیسم تهاجمی به پیروی از دیگر گرایش

عنوان ها را بههای رئالیستی، دولتچارچوب های رئالیستی بنیان نهاده است. پیروان این مکتب ضمن این که در

های بزرگ هستند که شناسند، براین باورند که این قدرترسمیت میالملل بهبازیگران اصلی صحنه روابط بین

-های بزرگ تعیینالمللی، برون دادهای قدرتدهند و در تأثیرگذاری بر سیستم بینالملل را شکل میهای بینسیاست

ها از های بزرگ متمرکز شده است؛ زیرا به نظر وی، آنجان میرشایمر در تئوری خود، اساساً بر قدرت کننده هستند.

ها الملل برخوردارند. از نظر این اندیشمند، سرنوشت تمامی دولتبیشترین قدرت تأثیرگذاری در صحنه سیاست بین

-شود که بیشترین تواناییهایی تعیین میت دولتها و اقداماهای بزرگ و کوچک، اساساً از طریق تصمیماعم از قدرت

 (.Mearshiemer, 2001: 4ها را سهیم باشند )

طلبند و ضمن تأکید بر چالش میهای بزرگ را بههای غالب درباره روابط بین قدرتبینیهای تهاجمی خوشرئالیست

هایی هستند تا دنبال فرصتالملل بهت بینای بزرگ در سیاسنظر دارند که قدرتهای بزرگ این نکته را مدرفتار قدرت

قدرت خود را در برابر دیگر رقبای خود فزونی بخشند. میرشایمر در تبیین مفهوم قدرت معتقد است که از نظر 

منزله ارز در اقتصاد است و یابد. قدرت در سیاست بهها ارتباط میمحاسبه قدرت عمیقاً با طرز فکر دولت ها، رئالیست

همان میزان که پول در حوزه اقتصاد اهمیت دارد، قدرت نیز برای خیزند. بهبر سر آن با یکدیگر به رقابت برمیها دولت

مرج و عدم اطمینان در نظام و(. براساس این دیدگاه وجود هرجIbid: 12المللی مهم تلقی می شود )های بینسیاست

-وجا که هرجناامنی پیش روی خود را تصاعدی برآورد کنند. از آندارد تا میزان و درجه ها را وا میالمللی، دولتبین

اگر یک قدرت در به حداکثر رسانیدن ، شودها میمرج موجب به حداکثر رسانیدن قدرت نسبی و یا نفوذ توسط دولت

کرد  های دیگر با ایجاد فرصتی مناسب، چنین سهمی از نفوذ را از آنان سلب خواهندنفوذ خود تالش نکند، قدرت

(Van evera,1998: 5-8و این نوعی از الزام .)باشد.المللی میهای رقابتی نظام بین 

-نهادن در عرصه بازیگری نظام بینگرایی تهاجمی معتقدند مبارزه برای قدرت، اولین گام برای پا پیروان مکتب واقع

در برابر دیگران افزایش دهند. از نگاه  رو این کشورها، منتظر فرصتی هستند که قدرت خود راالمللی است و از این

ای قدرتمند باشد رسد که به موقعیت برتر جهانی دست یافته باشد و به اندازهمرشایمر تنها کشوری به قدرت بیشتر می

که بر دیگران مسلط شود و هیچ کشور دیگر یا ائتالفی، توانایی مالی و نظامی برای فراهم کردن یک چالش جدی علیه 

مراتبی مراتبی حاکم خواهد گردید و این آغاز حکمرانی سلسلهداشته باشد. در چنین وضعیتی، نظام سلسلهاو را ن
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(. از نظر میرشایمر، رسیدن به هژمونی هدف Mearshiemer, 1994-95: 19قدرت هژمونی جهانی خواهد بود )

ه هدف نهایی خود که همان هژمونی ها در رسیدن بزمینه مهم است که دولتهای بزرگ است. در این نهایی قدرت

-کند. راهبرد نوع اول، دستبندی میزمینه میرشایمر دو راهبرد را تقسیماین  گیرند؟ درکار میاست چه راهبردی را به

یابی به ها از دستهای مهاجم و بازداشتن آنکه نوع دیگر، کنترل دولتحالییابی هرچه بیشتر به قدرت نسبی است. در

توان یک بازی سازی امنیت را میکند. بنابراین بیشینهسبی بیشتر را که به ضرر دولت رقیب است، بیان میقدرت ن

کنند تا به مزیت نسبی بیشتر دست یابند، بلکه باید تالش کنند تا ها تالش میتنها دولتدوطرفه دانست که در آن نه 

گذارند هیچ های بزرگ نمیمبنا، قدرت(. بر این Toft, 2005: 385ها به آن شوند )یابی دیگر دولتمانع دست

ها تواند به یک تهدید برای آنای درنهایت میای برسد، زیرا هر هژمونی منطقهقدرت دیگری حتی به هژمونی منطقه

  تبدیل شود.

 روش تحقیق 

-ای و اسنادی میتابخانهروش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات مبتنی بر منابع ک

باشد و بدین منظور از منابع اینترنتی معتبر نیز استفاده شده است. رویکرد نظری نوشتار نیز بر ژئوپلیتیک انرژی و 

 باشد.گرایی تهاجمی استوار مینظریه واقع

 یافته های پژوهش

 ژئوپلیتیک دریای خزر

فقاز در خاور تا آسیای مرکزی در باختر کشیده شده است. از نظر ژئوپلیتیکی، منطقه خزر خط پهناری است که از ق

دیگر بیانسازد. بههم مرتبط میدریای خزر این دو گستره سرزمینی را از هم جدا ساخته و در همان حال، این دو را به

رکزی را بر چون منطقه ژئوپلیتیک ویژه در نظر گرفت و نام خزر ـ آسیای متوان قفقاز، خزر و آسیای مرکزی را هممی

عنوان منطقه کارکردی در نظام جهانی، از پنج واحد سیاسی (. حوزه ژئوپلیتیک خزر به30: 1331آن نهاد )مجتهدزاده، 

(. دریای خزر از جمله مناطق استراتژیک در سطح جهان 113: 1333یا کشور مجاور تشکیل شده است )محمدی، 

در عرصه سیاسی شده است. در حقیقت دریای خزر دارای است که پس از فروپاشی شوروی دچار تحوالت زیادی 

ترین منابع شناخته شده است که در آخرین تالش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت کشف شده است بزرگ

رسد. بنابراین کشف منابع جدید انرژی نظر میو در دورنمای انرژی جهان نیز کشف منابع بزرگ و تأثیرگذار بعید به

ترین عبارتی مهم( و به38: 1333آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید بوده است )عزتی،  خزر

گردد مولفه ژئوپلیتیکی منطقه خزر اهمیت ژئواکونومیک آن است که بیش از هر چیز به ذخایر انرژی آن بازمی 

راهی واقع یتیک منطقه خزر این است که در چهار(. از دیگر ابعاد اهمیت ژئوپل20: 1332پور، خانی و کریمی)حسن

از یک سو اروپا و از سوی دیگر خاورمیانه، در یک طرف "کند: هم متصل میای را بهشده که چندین سیستم منطقه

بندی از منظر ژئواستراتژیک، حوزه (. بنابراین در یک جمع101: 1331)مینایی،  "قفقاز و در طرف دیگر آسیای مرکزی

سبب سه عامل منابع انرژی )نفت و گاز(، موقعیت استراتژیک )جایگاه امنیتی( و موقعیت ارتباطی و مواصالتی  خزر به

گونه تغییر و تحولی در این حوزه، رو هرهای اصلی کشمکش سیاسی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. از ایناز کانون

ای را تحریک های فرامنطقهه کشورهای ساحلی و قدرتدهد. همین مسألمناطق پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار می

پور و لشگری، بهار و دست آوردن حداکثر منافع ژئوپلیتیکی خود از این دریاچه باشند )احمدیکرده که در پی به

المللی ( و با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید، دریای خزر در کانون یک منطقه جدید بین1: 1333تابستان 

 گرفت.قرار 
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ویژگی هایی مانند منابع، جمعیت، تولید فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و مانند آن، دریای خزر را در کانون مسایل مهم 

جهانی و منطقه ای از نظر انرژی، عملیات و راهبرد نظامی، امنیت منطقه ای و ظرفیت های ارتباطی قرار داده است 

سازی قدرت خود در منطقه خزر ای به دنبال بیشینهای و فرامنطقهطقهاساس کشورهای من(. براین0: 1331)دانشیار، 

 هستند و رفتارهای رقابت آمیزی برای پیگیری اهداف و منافع خود در منطقه دارند.

 سیاست خارجی و تقابل منافع ایران و آمریکا در خزر

آید و کشوری که توانایی در اختیار گرفتن حساب میعنوان یک متغیر تأثیرگذار در قدرت بهدر دنیای کنونی، انرژی به

المللی خواهد داشت. به گفته مایکل کالر دادن به تحوالت بینو تسلط بر آن را داشته باشد؛ توان بیشتری در شکل

 ,Hallinanدوره نفت ارزان و فراوان رو به پایان است و احتماالً دوره رقابت کشنده بر سر انرژی در راه است )

گیری یافته و رو با توجه به جایگاه انرژی دریای خزر، موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه افزایش چشمز این(. ا1 :2009

دهنده اهمیت منابع در قفقاز جنوبی، نشان« بازی بزرگ»ها را برای کسب آن افزایش داده است و اصطالح رقابت

(. در این راستا منابع Sander, 2006: 4است )ها در آینده حیاتی باشد که برای امنیت ملی دولتانرژی در منطقه می

نفت و گاز دریای خزر موجب شده است که آمریکا منابع اقتصادی و راهبردی مهمی در منطقه خزر برای خود در نظر 

بگیرد زیرا انرژی سهم عظیمی در تدوین راهبرد سیاست خارجی آمریکا دارد و هر کشور دارای انرژی در داخل آن 

خود ای را بهرود و جایگاه ویژهشمار میای در روابط خارجی آن کشور بهکنندهو محور مهم و تعیینگیرد قرار می

باید یک سیاست ملی انرژی که امکان عرضه انرژی »دهد. از نظر طراحان سیاست خارجی در آمریکا: اختصاص می

کار گرفت و این براساس کند، بهراهم میاتکا و دسترس برای عموم و بخش اقتصادی را فصورتی غیرمنقطع و قابلبه

است که  نماید، اینتر میچه برای آمریکا مهم(. بنابراین آن182: 1331)فیاضی، « بینی نیازها، منابع و ذخایر استپیش

یابی به نفت و گاز خزر از وابستگی کشورهای غربی به نفت و گاز خلیج فارس و دیگر مناطق دنیا کاسته با دست

نابراین آمریکا یک چرخش راهبردی به سمت خزر داشته که در صورت بروز بحران در منطقه خاورمیانه و قطع شود. ب

(. راهبرد آمریکا در این منطقه عالوه بر 32: 1333احتمالی جریان نفت، به کشورهای خزر رو آورد )امیراحمدیان، 

های ژئوپلیتیکی بیش از اهداف د. از آن روی که انگیزهگیربر میاهداف اقتصادی، اهداف سیاسی و استراتژیک را نیز در

ترین منافع آمریکا، انتقال منابع نفت و گاز اقتصادی، محرک آمریکا برای حضور در این منطقه بوده است. یکی از مهم

برپایه  ها بوده است. با اتخاذ این سیاست، رویکرد آمریکا در حوزه خزرخزر از مسیرهای مورد عالقه آنحوزه دریای

رابطه فدریکو نپاورز، وزیر اسبق انرژی آمریکا اظهار همینچیز بدون ایران شکل گرفت. دردشمن دایمی ایران و همه

کند پس کماکان با انتقال انرژی نفت از طریق ایران مخالف است. دولت آمریکا از نظریه چند لوله استقبال می»داشت: 

« بان انرژی در منطقه باشد که برای انرژی ما دارای اهمیت استدروازهخواهیم مانع آن شویم که ایران ما می

(Washington Post, 1998: 26 .) 

سیاست خارجی ایاالت متحده نسبت به منطقه خزر بیشتر تحت تأثیر صفحه شطرنج برژینسکی و از این جهت متمایل 

اسکاس و بولنت گوکای در نظریه امپریالیسم گر موجود است. واسیلیس فبه حفظ هژمونی آمریکا در برابر هر چالش

مانده پس از عنوان تنها ابرقدرت باقیاند که آمریکا بهجدید آمریکا و در توصیف موفقیت جدید آمریکا استنباط کرده

گیری هژمونیک در مناطق استراتژیک اوراسیا و تحکیم نفوذ ژئوپلیتیک خود در این فروپاشی بلوک شرق در حال جای

 Fouskasچالش کشیدن هژمونی ایاالت متحده است )منظور جلوگیری از رقابت بالقوه و واقعی در جهت بهبهمناطق 

& Gokay, 2005: 29رو هدف آمریکا که تحکیم چنین سلطه جهانی از طریق تقویت نفوذ در منطقه (. از این

طرح قرن جدید آمریکا توسط پائول  عنوان شگفتی بزرگ تلقی شود. این هدف قبالً دردریای خزر است، نباید به

گر هژمونی ولفوویتز ـ معاون وزیر خارجه آمریکا ـ طراحی گردید که اعتقاد داشت آمریکا نباید به هیچ دولت چالش
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های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه، اساس وجود مولفهاین(. برIseri, 2009: 29آمریکا اجازه فعالیت بدهد )

ویژه از های منطقه بهها و توانمندیا را به حضور در منطقه تشویق نموده است تا از ظرفیتگذاران آمریکسیاست

 های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را نمایند. برداریذخایر هیدروکربنی خزر بهره

رین تدر مقابل، منطقه خزر از موقعیت ویژه و ممتازی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران برخوردار است. مهم

ای با های فرامنطقهاهداف سیاست خارجی ایران در منطقه خزر؛ امنیت مرزهای شمالی، مخالفت با حضور قدرت

جمهوری اسالمی ایران همواره حضور آمریکا در مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون خود را تهدیدی برای [محوریت آمریکا 

ای با مشارکت ، برقراری صلح و ثبات منطقه]کنداد میای و اقدامی علیه امنیت ملی خود قلمدثبات و امنیت منطقه

المللی های اقتصادی و ترانزیت انرژی از منطقه به بازارهای بینکشورهای منطقه، امنیت انرژی و مشارکت در پرروژه

های اقتصادی و خطوط انتقال انرژی از منطقه خزر، گسترش است. هدف اصلی ایران از دخالت و مشارکت در پروژه

ها از بسط نفوذ جمهوری اسالمی ایران و اسالم شیعی در منطقه باشد و آمریکاییفوذ ژئوپلیتیکی خود در منطقه مین

ویژه در ، در هر زمینه به«همه چیز بدون ایران»اند در چارچوب سیاست رسمی قفقاز نگران هستند و تالش کرده

 مله انتقال انرژی، ایران را دور نگه دارند. ترتیبات امنیتی منطقه قفقاز و مسایل کالن اقتصادی از ج

آمیز میان کشورهای ساحلی عنوان پل صلحجمهوری اسالمی ایران همواره در تالش بوده است تا دریای خزر را به

معرفی نماید و براین اساس پیشنهاد داده است تا این منطقه غیرنظامی اعالم شود و کشورهای حوزه خزر فقط گارد 

(. ایران و روسیه به هر نوع حضور نظامی Malehmir & Hasanvand, 2013: 725باشند ) ساحلی داشته

کشورهای ثالث در دریای خزر اعتراض دارند. در این چارچوب تا تأثیرگذاری و پرستیژ خود را در حوزه دریای خزر 

که اعطای نقش بیشتر (. چرا Aras & Okumus, 2015: 82با در نظر گرفتن نقش ترکیه و آمریکا افزایش دهد )

زدن به تواند با دامنبه ایاالت متحده در مناسبات سیاسی و نظامی دریای خزر از سوی کشورهای حاشیه این دریا می

 رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منطقه، امنیت کشورهای ساحلی این دریا را با تهدیدهای جدی مواجه سازد.

-های غیرساحلی به این منطقه را بهدر حوزه دریای خزر و ورود قدرتگیری بازی بزرگ توان شکلبدین ترتیب می

ویژه ایران نگریست زیرا طی دو دهه گذشته ایاالت متحده عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای ساحلی و به

الم دریای شود که با اعآمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از بازیگران جدی در منطقه خزر قلمداد می

خزر به عنوان منافع استراتژیک حیاتی شروع به ایفای نقش در امور سیاسی و اقتصادی این منطقه نموده است. براین 

گیری نظم و اتحاد سیاسی که چالشی برای موقعیت آن در دریای خزر مبنا، ایاالت متحده از ابراز وجود رقبا و شکل

ظ موجودیت خود در این منطقه و خلق فضایی جهت تأثیرگذاری در عمل آورد و حفشود، جلوگیری بهمحسوب می

پندارد که یابی به نظم امنیتی گسترده و تسلط سیاسی و اقتصادی خود را یک مسئله مهم میهارتلند اوراسیا و دست

 (.185: 1338االسالمی، الشعاع قرار دهد )شیختواند امنیت ملی ایران را تحتبدون تردید می

 خطوط انتقال انرژی دریای خزرآمریکا و 

کنند ای سعی میای و فرامنطقهخزر، کشورهای تأثیرگذار منطقه انتقال انرژی دریای باتوجه به ژئوپلیتیک خطوط

مسیرهای مورد نظرشان را برای ترانزیت منابع انرژی تعریف نمایند تا بیشترین منافع را داشته باشند. برای انتقال انرژی 

کننده منافع و اهداف روسیه(، شرق اند و عبارتند از: مسیرهای شمال )تأمیننج مسیر انتقال انرژی مطرحمنطقه خزر، پ

کننده منافع ایران( و غرب )تأمیناسالمیکننده منافع جمهوریشرق، جنوب )تأمینکننده منافع چین(، جنوب)تأمین

رایط انتقال انرژی خزر از طریق روسیه ـ دریای سیاه ـ اروپا، مسیر اروپا(. مسیر شمالی شآمریکا و اتحادیهمتحدهایاالت

شرقی انتقال انرژی خزر به هند و دریای فارس، مسیر جنوبجنوب شرایط انتقال انرژی خزر از طریق ایران و خلیج

 ن است. اروپا و چیترتیب اتحادیهدهد و مقصد نهایی مسیرهای غربی و شرقی بهعمان را مورد بررسی قرار می
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باشد. خط لوله باکو ـ خزر میدر میان مسیرهای مذکور مسیر غرب اولین گزینه آمریکا برای انتقال نفت و گاز منطقه

 1135کیلومتر(، خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان ) 325کیلومتر(، خط لوله نفت باکو ـ سوپسا ) 1055نوروسیسک )

کیلومتر(، خط لوله باکو ـ تفلیس ـ ارزروم و کنسرسیوم خزر  1155کیلومتر(، خط لوله نفت تنگیز ـ نوروسیسک )

(. برای آمریکا، گزینه 12: 1333روند )اطاعت و نصرتی، شمار میترین خطوط انتقال انرژی از مسیر غرب بهمهم

قه لوله در این منطقه دو هدف عمده داشت. یکی کاهش نقش روسیه در مورد ذخایر نفت و گاز این منط انتخاب خط

و دیگری جلوگیری از انتقال ذخایر نفت و گاز از مسیرهای انتقال ایران. بنابراین روابط اقتصادی نقش دوم را نزد 

امر باعث (. این131: 1333( و )آجیلی، Antonenka, 2088: 228کند )های بزرگ در این منطقه بازی میقدرت

گذاری کند و یا به ترانزیت انرژی این کشورها بپردازد. درواقع یهشود تا ایران نتواند در حوزه انرژی این منطقه سرمامی

کار رفته و همانند سرد است که ابزارهای مختلفی از جمله اقتصادی و حتی ابزارهای نظامی در آن بهمهار، نوعی جنگ

های سال سرد اهداف درازمدت دارد. رفتار آمریکا نسبت به ایران حاکی از خصومت سیاسی است و در طولجنگ

گذشته سعی نموده تا با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تهدید به تحریم کشورهای همسایه ایران، منافع مهم 

مند شود، مسدود کند و مانع از آن شود که صدور نفت و گاز تواند از آن بهرهخزر را که ایران میاقتصادی حوزه

امر که با اصول بازار آزاد مورد ای مصرف از مسیر ایران صورت بگیرد. اینآذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به بازاره

توجه ترانزیت نفت و گاز محروم شود گردد که دولت ایران از درآمدهای قابلحمایت آمریکا منافات دارد سبب می

که رغم اینو علی ژئوپلیتیکی خاصی داردایران موقعیتاسالمی(. جمهوری151: 1333آبادی، )بصیری و ایزدی زمان

جغرافیایی برای ارتباط همسایگان شمالی محصور در خشکی و انتقال منابع انرژی منطقه به دنیای ترین موقعیتمناسب

عنوان رقیب جدی در منطقه آمریکا که بهمتحدهخصوص ایاالتنفع و بههای ذیخارج قرار گرفته است، مبارزه طرف

ژئوپلیتیکی خود، به محدود کردن نقش که در راستای اهداف درازمدت و عالئق  وارد شده و طرفدار مسیرهایی است

و جایگاه ایران در منطقه منجر شود. انتقال منابع نفت و گاز منطقه خزر از مسیر جنوبی، موجب افزایش ارزش 

رف دیگر با اجرای ژئوپلیتیک ایران خواهد شد؛ زیرا ایران از یک طرف بر تنگه استراتژیک هرمز تسلط دارد و از ط

بان مواد صورت، ایران دروازهمسیر جنوبی انتقال انرژی خزر، ایران بر انتقال آن نظارت خواهد داشت و دراین

ملی کشورهای صادرکننده و هیدروکربنی خواهد بود که حیات دنیای غرب و شرق به آن وابسته است. در نتیجه منافع

ملی از ایران پیوند خواهد خورد و از یک سو تهدیدات امنیتاسالمیهوریملی جمکننده این منابع با امنیتمصرف

ای و زنی در مسایل منطقهدهد و از سوی دیگر در پیشبرد دیپلماسی، قدرت چانهشدت کاهش میمرزهای شمالی را به

ذاری و مشارکت در انتقال گایران از سرمایهاسالمیالمللی و نفوذ ژئوپلیتیکی ایران موثر خواهد بود. هدف جمهوریبین

خزر به مسیر ایران برای انتقال انرژی، افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه، ژئوپلیتیکی منطقه انرژی منطقه خزر؛ وابستگی

المللی، مشارکت فعال گذاری خارجی، کسب پرستیز بینهای آن برای توسعه اقتصادی و سرمایهبرداری از فرصتبهره

ملی و رفع سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه، شرکت در ترتیبات امنیتی منطقه و حفظ امنیت هایبرای همکاری

باشد. اگر خطوط انتقال انرژی از مسیرهای دیگری مانند مسیر غربی که از حمایت تهدیدات از مرزهای شمالی می

-ای در میان انبوه لولهایران به جزیره آمریکا نیز برخوردار است، عبور کند؛ در دورنمای اجرایی شدن آن شاهد تبدیل

دلیل عدم پیوستگی با همسایگان، ملی است و بههای نفتی و گازی خواهیم بود که تهدیدی علیه منافع و بلکه امنیت

 کشور هدف آسانی برای حمله نظامی، تحریم و... خواهد بود. 

بندی رسیده و ژئواکونومیک ایران بوده و به این جمعدنبال تضیف جایگاه ژئوپلیتیک در واقع آمریکا در این زمینه به

تواند تهدیدی برای منافع آمریکا و متحدان آن در منطقه باشد لذا دلیل تاریخ و فرهنگ غنی میاست که وجود ایران به

هند های گوناگون اقدامی انجام دهاست و در صددند تا با توسل به شیوههای آنتضعیف این سرزمین یکی از اولویت

-ای و طرحها تهدیدی جدی و مهم تلقی شود. در رصد تحوالت منطقهکه این جغرافیا دیگر نتواند در آینده برای آن
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هایی از های جدید و یا رونق طرحهای قبلی شاهد طرحهای کالن اقتصادی در کشورهای پیرامونی ایران در کنار طرح

وضوح حاکی از شوند که بهکه بدون حضور ایران پیگیری میجمله راه ابریشم جدید، ترانس خزر و تاپی هستیم 

 ای آن در محاصره ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران است.های آمریکا و متحدان منطقهاهداف و برنامه

و ی ددهندهعنوان تنها کشور ارتباطهای بالقوه جغرافیایی ایران بهاز دیدگاه ژئوپلیتیک ایاالت متحده آمریکا، ظرفیت

ای در ژئوپلیتیک دست آوردن نقش عمدهخزر، امکان بهفارس و دریای، یعنی خلیج21کننده انرژی قرن انبار تأمین

ای و جهانی مورد تفسیر ایاالت گذارد و این امکان باید خنثی شود تا امنیت منطقهرا در اختیار ایران می 21جهانی قرن 

خارجی از طریق وابستگی وجه به مبانی و اصول ژئوپلیتیک در سیاست(. ت230: 1331متحده حفظ شود )مجتهدزاده، 

المللی همراه با دوراندیشی سیاسی، خزر برای انتقال انرژی به مشتریان و بازارهای بینژئوپلیتیکی کشورهای منطقه

ارغ از های اقتصادی فگرفتن سیاستی آرام برای همکاریریزی صحیح و ورزیدگی دیپلماتیک و در پیشبرنامه

-فارس قرار خواهد داد که حاصل آن نقشخزر و خلیجدهنده دریایفشارهای ایدئولوژیک، ایران را در جایگاه ارتباط

 ای و جهانی می باشد.های منطقهایران در سیاستاسالمیآفرینی برجسته جمهوری

 آمریکا و تأثیر آن بر مجادالت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

ترین و بحث برانگیزترین مسایل بین کشورهای حاشیه خزر بوده و پس از ی خزر یکی از مهموضعیت حقوقی دریا

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور چهار کشور جدید روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در کنار ایران از 

-ای این موضوع افزوده است. براینهالمللی از سوی دیگر، بر پیچیدگیای و بینیک سو و دخالت بازیگران منطقه

عنوان اساس پس از بررسی مواضع هر کدام از کشورهای ساحلی درباره رژیم حقوقی دریای خزر، به نقش آمریکا به

گر در منطقه و تأثیر آن بر مجادالت بین کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی این دریا ترین بازیگر مداخلهمهم

 گردد: اشاره می

 روسیه

ای نامهاعالم شد که روسیه تفاهم 2551باشد اما در سال از نظر روسیه، تمایل این کشور به مشاع بودن دریای خزر می

ای مورد تأیید قرار موجب آن اصل تقسیم دریا میان کشورهای کرانهآذربایجان امضا کرده که بهبا قزاقستان و جمهوری

آباد ترکمنستان رسماً اعالم کرد که بخش اجالس سران در عشق و پس از 2552گرفته است. این کشور در سال 

ای جانبهحقوقی سهآذربایجان و قزاقستان تقسیم خواهد کرد و شاید به رژیمشمالی خزر را میان خود و جمهوری

ال ها بود ولی از سصورت اعالمی طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولتبه 2555بسنده نمایند. درواقع روسیه تا سال 

 2553سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد و درنتیجه در سال سو، دیدگاه این کشور بهاینبه 2555

خزر را امضا کردند.  بستر دریایجانبه تقسیم زیرنامه سهآذربایجان موافقتکشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری

خزر مرتفع شده و باید این مشکل در جنوب مالی دریایبراساس اعالم این سه کشور مشکل تقسیم منابع در بخش ش

جانبه نهایت توافق سهجانبه و درآذربایجان از طریق مذاکرات و توافقات دوخزر توسط ایران، ترکمنستان و جمهوری

-سجانبه محقق شود.والدیمیر پوتین، رئیخزر و امضای کنوانسیون چندحقوقی دریایفصل گردد تا مشکل رژیموحل

آذربایجان و روسیه جانبه سران ایران، جمهوریروسیه در شرایطی که ماه گذشته برای حضور در نشست سهجمهوری

خزر خبر  دریایحقوقی سازی توافقات رژیم نامه مشترک یه کشور حضور یافته بود، از نهاییو با هدف امضای تفاهم

)ایران، «. خزر نهایی شوددریای  حقوقی در خصوص رژیمامیدواریم در آینده نزدیک توافقات ما »داد و گفت: 

اصل »خزر گفته است:  (. گریگوری کاراسین ـ معاون وزیر امور خارجه روسیه ـ درباره تقسیم دریای3: 11/53/31

 . (10: 53/15/31)شرق، « دهم وارد جزئیات نشومخزر مورد توافق قرار گرفته است اما اکنون ترجیح می تقسیم دریای



            المللی انجمن جغرافياي ايران( بين جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و      69

 جمهوری آذربایجان

این باورند که سطح و های ملی است. مقامات باکو برجمهوری آذربایجان مدعی تقسیم دریای خزر براساس بخش

های ملی و انعقاد قراردادهای نفتی و ای تقسیم شود. طرح تقسیم دریا در بخشبستر دریا باید بین کشورهای کرانه

و  1321زدن مفاد معاهدات هممایلی انحصاری ماهیگیری درواقع بر 15ر از واگذاری میادین نفتی در موقعیتی فرات

درصد  13و  11باشد. براساس این دیدگاه کمترین سهم مربوط به ایران، یعنی توسط جمهوری آذربایجان می 1385

 (. 121: 1333پیران، خواهد بود )احمدی و جلیل

 قزاقستان 

داند و مبنای آن را اتصال دریای خزر ریاها را برای دریای خزر قابل اجرا میحقوق د 1332قزاقستان مفاد کنوانسیون 

ضرر بر آن حاکم است. براساس نماید. بنابراین اصل عبور بیبه دریای آزاد از طریق کانال ولگا ـ دن ـ بالتیک تلقی می

رای کشتیرانی آزاد است. بنابراین ها بهای ساحلی یا سرزمینی دارد و بقیه آنمایل آب 10تا  15این اصل، هر کشور 

ای است که ایران و روسیه با آن مخالفت تواند در آن حضور داشته باشد اما این نکتههمه کشورها مثالً آمریکا هم می

دلیل ترکیب جمعیتی روسی و کنند ولی مورد استقبال قزاقستان و جمهوری آذربایجان است. البته قراقستان بهمی

برداری از منابع دریای خزر، تأثیر آن بر روابط با کی و اقتصادی منطقه روس نشین، در کنار بهرهموقعیت ژئوپلیتی

 کند از درگیر شدن با روسیه اجتناب و موضع نسبتاً متمایل به روسیه اتخاذ نماید.روسیه حائز اهمیت است و تالش می

 ترکمنستان

دلیل طرف بماند اما بهده است از مناقشات کنار بوده و بیترکمنستان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، سعی کر

اختالفات با جمهوری آذربایجان در مورد مالکیت و حاکمیت حوزه نفتی سردار و نیز میادین گازی مشترک بین دو 

ای هتنامه و امتیازهایی برای اکتشاف، استخراج و صدور نفت به شرکهایی دارد. ترکمنستان موافقتکشور، نگرانی

معنی اعتقاد به نیز به 1385و  1321نظر می رسد که حمایت این کشور از قراردادهای غربی واگذار کرده است و به

برداری جمهوری آذربایجان از میادین مورد اختالف ها جلوگیری از بهرهرژیم حقوقی مشاع نیست بلکه هدف آن

یراتی داشته است و تمایل زیادی به همکاری با جمهوری های گذشته موضع ترکمنستان تغیباشد. با این حال در سال

 آذربایجان دارد.

 ایران

مشاع و استفاده مشترک داند و بر سیستممعتبر می 1385و  1321خزر را براساس معاهدات  دریای حقوقی ایران رژیم

ساحلی در کل ه و هر کشورساحلی تعلق داشت خزر از نظر حقوقی به کشورهایتأکید دارد که در آن، هر جزء دریای

اطالع و اجازه سایر کشورها  برداری بدونحاکمیت دارد و هیچ کشوری حق تصرف و بهره خزر و منابع آن حقدریای

ایران را تواند منافعدرصد از کل منابع خزر است و می 25را ندارد و طبق این سیستم، سهم ایران و هر کدام از کشورها 

ساحلی نیست و سه کشور مشاع موردنظر ایران مورد موافقت سایر کشورهایحاضر سیستم لحا تأمین نماید. در

برداری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان( با نظر روسیه مبنی بر تقسیم بخشی بستر دریا و بهرهساحلی )جمهوری

 د شد. یدگاه اکثریت خواه یرش دمشترک از سطح موافقت دارند و ایران در موضع خود تنهاست و ظاهراً ناگزیر به پذ

های خوبی در بحث کنوانسیون اکنون پیشرفت»؛ «ها توافق حاصل شدهدر بشتر حوزه»ایران گفته است: خارجهاموروزیر

در »؛ «سند نیز مورد توافق قرار گرفته است 12رژیم حقوقی دریای خزر حاصل شده است. در کنار این کنوانسیون 

در همان «. طور که گفتم، باید درباره تمام مفاد کنوانسیون به توافق برسیمحاصل شده؛ ولی همانها توافق بیشتر حوزه
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دلیل اهمیتی که تحدید حدود، بستر و زیربستر دارند، در به»خارجه نیز در توضیحی گفت: وزیرروزها بود که معاون

ی شده است تا در ادامه با رایزنی و مذاکرات ای کلکنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع تحدید حدود اشاره

پور با بیان این که براساس توافق انجام شده مذاکرات آقای رحیم«. حل منصفانه دست پیدا کنیمدر این زمینه به یک راه

درباره تحدید حدود خارج از موضوع کنوانسیون ادامه خواهد داشت تا به یک اجماع مناسب و عادالنه دست پیدا 

چنین با خارجه هموزیرمعاون«. کنیم که نفع پنج کشور در آن وجود داشته باشدما کنوانسیونی را امضا می»افزود:  کنیم،

ها و ها، قزاقها و قزاقبیان این که درباره تحدید حدود که در برگیرنده موضوع بستر و زیربستر دریاست، بین روس

ماند چه در این زمینه میا توافق کلی صورت گرفته است، افزود: آنهها و آذریچنین بین روسها و همترکمنستانی

-چنین دو کشور ترکمنستان و جمهوریآذربایجان و هممسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و جمهوری

درصد  05 بندیتقسیم»چنین گفته است: خارجه هماموروزیر(. معاون10: 53/15/31آذربایجان با یکدیگر است )شرق، 

دریا در قسمت شمال بین روسیه و قزاقستان انجام شده است و این مسئله هم دست ما نیست. در بخش دیگر که 

و چند درصد کشورهایی با اندازه سواحل مختلف وجود  05تا  05ایران، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند، حدود 

هنوز ما در مور »پور گفت: آقای رحیم«. نداشته و مقعر استای هم دارند که ایران کمترین ساحل را دارد و جزیره

)شرق، «. نظر داریم و نظرمان یکسان نیستایم و اختالفخصوص با دو همسایه خود به تفاهم نرسیدهتقسیم، به

ل روسیه گفته اصخارجهوزیرکند که معاونعمومی را بیشتر می(. این سخنان در حالی نگرانی افکار10: 22/53/31

ما باور داریم »ایران گفته است: خارجهامور(. وزیر10: 53/15/31تقسیم دریای خزر به توافق رسیده است )شرق، 

-وها حلتوان با تعامل بیشتر و انعطاف متقابل همه طرفاختالفات موجود در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی را می

 (. 3: 11/53/31)ایران، « فصل کرد

 ژیم حقوقی دریای خزرآمریکا و ر

گیری منطقه های آسیای مرکزی و  قفقاز و در نتیجه شکلپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوری

ژئوپلیتیکی خزر در نقشه سیاسی جهان، مسایلی چون منابع نفت و گاز، خطوط انتقال انرژی، رژیم حقوقی دریای 

-ای و فرامنطقههای منطقهی و دسترسی به دنیای خارج و رقابت قدرتخزر، محصور بودن کشورهای منطقه در خشک

ای برخوردار کرد. در این المللی از موقعیت ویژهای و بینای برای گسترش نفوذ خود، دریای خزر را در روابط منطقه

ضور و نفوذ خود را با یابی به منابع انرژی خزر، در واقع حبر اهداف اقتصادی و دستبین ایاالت متحده آمریکا عالوه

ای، برقراری یابی به هژمون منطقهعالیق امنیتی در این منطقه پیوند زده است و اقدامات این کشور در راستای دست

-باشد. آمریکا همای از جمله روسیه، چین و ایران میای مورد نظر خود و مهار و محدودسازی رقبای منطقهنظم منطقه

های گذاری در حوزههای نفتی آمریکایی به سرمایهعنوان منطقه حیاتی، ترغیب شرکتبهچنین با معرفی منطقه خزر 

های مالی، نظامی و آموزشی به کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و وارد ساختن انرژی منطقه خزر و کمک

به اهداف خود از طریق متحدان  یابیاین سه کشور در کریدور شرق ـ غرب، برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه خزر و دست

 های فراوانی انجام داده است.ای تالشمنطقه

برداری و صدور انرژی گذاری در بهرهایاالت متحده آمریکا توانسته است با امضای قراردادهای گوناگون و سرمایه

ی خزر جنبه حوزه ی خزر پیش کشد و از روی چنین سکویی بهی خزر ادعای داشتن منافع عملی را در منطقهحوزه

کند نظامی دهد و عمالً راه را برای گسترش ناتو با کمک متحدانش نظیر ترکیه، اسرائیل و آذربایجان فراهم می

دلیل تضاد با ها نیز کاهش نفوذ ایران بههای آمریکا از این اقدام(. البته یکی از هدف111، 1333پیران، )احمدی و جلیل

 (.Shaffer, 2005: 243گیری معادالت منطقه به نفع غرب است )نطقه و شکلمنافع آمریکا و روسیه در م



            المللی انجمن جغرافياي ايران( بين جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و      61

های اقتصادی گسترده که بیشتر مربوط به عملیات استخراج و ترانزیت نفت و گیری از طرحایاالت متحده با بهره

نیز در میان  شود، نفوذ خزنده خود را در این منطقه آغاز کرد. جمهوری آذربایجانانرژی جمهوری آذربایجان می

های نفتی بزرگ اش مورد توجه شرکتخاطر ذخایر نفتیتر از همه بهخاطر موقعیت راهبردی و مهمکشورهای قفقاز به

دنبال منافع بلندمدت (. آمریکا در جمهوری آذربایجان به12: 1331آمریکا و غرب قرار گرفت )افضلی و همکاران، 

هوری آذربایجان به آمریکا این فرایند را موفق کرده است )زرگری و اقتصادی، سیاسی و امنیتی است و نیاز جم

سپتامبر در قالب عملیات استخراج و ترانزیت نفت و  11(. حضور آمریکا در آذربایجان تا قبل از 38: 1335رضازاده، 

-ان نیز بیانرژی و پس از آن با رویکردی نظامی و با عنوان مبارزه با تروریسم صورت گرفت و جمهوری آذربایج

(. در واقع جمهوری 181: 1332درنگ امکانات فضا و اراضی خود را در اختیار آمریکا قرار داد )امیراحمدیان، 

های آمریکا و رژیم صهیونیستی در چارچوب های آغازین استقالل تاکنون با تکیه بر کمکآذربایجان از سال

گان نظامی با توان قابل توجهی برخوردار شده است. لغو ممنوعیت ای از ناوقراردادهای نظامی با این بازیگران فرامنطقه

میلیون دالری برای تجهیز ناوگان دریایی  8/8و کمک  2552های نظامی به جمهوری آذربایجان در سال فروش سالح

فروند  15، تحویل 2553این کشور، برگزاری رزمایش نظامی گپالت توسط آمریکا و جمهوری آذربایجان در سال 

، میزبانی همایشی درباره امنیت خزر توسط باکو با حضور 2551تا  2551های زنی به باکو در فاصله سالایق گشتق

رهبران پنتاگون و امضای توافق میان آمریکا و آذربایجان برای گسترش همکاری دفاعی در بخش دریایی در سال 

بین باکو و  2550ا در چارچوب موافقتنامه سال ه، آموزش نیروی دریایی جمهوری آذربایجان توسط آمریکایی2558

های مشترک های تیراندازی پیشرفته با لیزر به باکو، رزمایششرکت امنیتی بلک واتر، امضای قرارداد انتقال سامانه

و سایر قراردادها از جمله قرارداد نوسازی وسایل نظامی  2513و  2551، 2553آمریکا و جمهوری آذربایجان در سال 

های نظامی های نظامی آمریکا به جمهوری آذربایجان بوده است و همکاریری آذربایجان در راستای کمکجمهو

شمار جمهوری آذربایجان و آمریکا یکی از بزرگترین تهدیدهای منطقه دریای خزر در جهت نظامی کردن این دریا به

تر شدن معادالت امنیتی منطقه را فراهم نمود. سمت عضویت در ناتو پیچیدهچنین با حرکت بهرود. آذربایجان هممی

، 1332عنوان مرکز و پایگاه اصلی ناوگان خزر اتحاد شوروی تا قبل از سال ناوگان جمهوری آذربایجان به

( و پس Laruelle and Peyrouse, 2009: 26 قدرتمندترین نیروی دریایی اتحاد شوروی بعد از روسیه را دارد)

درصد ناوهای روی آبی و بخش قابل  20یر شوروی، جمهوری آذربایجان صاحب حدود از فروپاشی اتحاد جماه

توجهی از یگان زیردریایی شد. پایگاه نیروی دریایی جمهوری آذربایجان که در باکو مستقر است تا پیش از سال 

حساب م دریایی بهشد و مانند آستاراخان یک پایگاه بسیار مه، ستاد ناوگان شوروی در دریای خزر محسوب می1332

 1فروند کشتی پژوهشی و  2فروند مین روی آب،  1فروند کشتی گشتی و حفاظت ساحلی،  1آمد. این کشور می

فروند کشتی از انواع مختلف دیگر دارد که در مجموع جمهوری آذربایجان را دارای توان رزمی قابل توجهی در دریای 

اف رئیس جمهوری این کشور وله، الهام علیآن، به گزارش دویچهبر (. عالوهNodia, 2004: 20خزر کرده است )

 1115بودجه نظامی جمهوری آذربایجان  2553از افزایش بودجه نظامی کشورش خبر داده و گفته است در سال 

ن دالر میلیو 355میلیارد و  3نیز به  2511میلیون دالر و در سال  105میلیارد و  2به  2515میلیون دالر بود که در سال 

باغ، تمرکز بیشتر بودجه دفاعی جمهوری آذربایجان روی دلیل مناقشه قره(. گرچه به1335رسیده است )دویچه وله، 

-های ضدهایی از تمرکز بیشتر روی امنیت خزر با خرید موشکتازگی نشانهنیروی زمینی و هوایی بوده است؛ اما به

 (. 111: 1330شود )موالیی، کشتی از اسرائیل دیده می

یافته در قالب ناتو است و شکل دیگر دخالت آمریکا در منطقه خزر و حمایت نظامی از کشورهای تازه استقالل

باشد و البته جمهوری آذربایجان با توجه به ترین اهداف این سازمان در منطقه میجمهوری آذربایجان از مهم

های نظامی ناتو در منطقه با احتیاط ت به استقرار پایگاهویژه ایران و روسیه، نسبهای منطقه بههای قدرتحساسیت
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آید و به نماید لکن با عضویت آذربایجان در سازمان ناتو، ایران از مرزهای شمالی به محاصر در میبیشتری عمل می

بایجان را های اخیر روابط خود با جمهوری آذرتهدیداتی علیه منافع و امنیت ملی ایران منجر خواهد شد. ناتو در سال

ها در چارچوب مفهوم جدید راهبردی این سازمان انجام شده بود. در این چارچوب به توسعه داده است. این اقدام

رو، ناتو خود را در ها تأمین باثبات امنیت انرژی بوده است. از اینها اشاره شده که از جمله آنای از مولفهمجموعه

نظر از طرح مشارکت برای صلح، این سازمان اعالم بیشتر درگیر نمود. صرفخیز از جمله منطقه خزر های نفتحوزه

کرده بود که قصد دارد از مخازن و خط لوله در منطقه در قالب یک چتر دفاعی از طریق یک پایگاه چندمنظوره 

ان های سازم(. نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان چندین بار در رزمایشSatar, 2014: 230حفاظت نماید )

های مشترک در دریای اژه اشاره کرد. پیش از توان به تمرینها، میاند. از جمله این مشارکتنظامی ناتو شرکت کرده

های ، میزبان گروه2518این نیز به دستور وزیر دفاع جمهوری آذربایجان، نیروهای مسلح این کشور در نوامبر 

 (. جمهوریnews.irib.ir, 2014/01/14اند )اکو بودهتخصصی ستاد فرماندهی عالی سازمان نظامی ناتو در ب

خزر آمریکا نیز نقش محوری دارد و در واقع اجرای این طرح نقش مهمی در آذربایجان در طرح موسوم به گارد 

ه جهانی ایاالت متحده با تروریسم، و در اوج مبارز 2551سپتامبر  11آذربایجان خواهد داشت. پس از  تجهیز جمهوری

داد. هدف  "خزر گارد"آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان پیشنهاد تأسیس طرح  واشنگتن به سه کشور جمهوری

منظور تأمین حضور نظامی خود در این کشور به 3آمریکا از این طرح، کمک به ایجاد نیروی دریایی قوی برای این 

های کنترل س از آن در مدت کوتاهی، مرکز فرماندهی گارد خزر که مجهز به سیستممنطقه مهم و حساس بود. پ

ای که برای این ساله 15ایستگاه رادیویی ردیابی بود، در باکو مستقر شد. آمریکا در برنامه  2ناوبری دریایی از جمله 

نظامی جمهوری آذربایجان و های میلیون دالر برای کمک به تجهیز زیرساخت 135طرح در نظر گرفته بود، مبلغ 

-راستا، تعدادی از قایقبراین درهمینخزر اختصاص داد. عالوهقزاقستان از جمله ساخت مراکز فرماندهی در دریای 

های قبل به های راداری را که طی سالهای گشتی از جمله شش دستگاه قایق نوع ریب کرافت میتی گاتور و ایستگاه

 Laruelle andخزر به باکو تحویل داد ) عنوان بخشی از طرح گاردکرده بود بهآذربایجان واگذار  جمهوری

Peyrouse, 2009: 29 - 30 .) 

بر تجهیز جمهوری آذربایجان در تجهیز قزاقستان نیز نقش مهمی دارد. امضای برنامه در طرح گارد خزر آمریکا، عالوه

و تحویل چهار قایق جنگی رایگان به  2553در سال  همکاری مشترک با قزاقستان برای تأمین امنیت دریای خزر

از جمله اقدامات آمریکا برای تجهیز قزاقستان و امنیتی کردن دریای خزر است. همکاری بین  2515قزاقستان در سال 

زمانی که اولین برنامه پنج ساله همکاری در حوزه نظامی به امضا رسید، آغاز شد.  2553قزاقستان و آمریکا در سال 

ها در مدارس نظامی خود کوپتر منتقل شد و آمریکاییهامر و چند هلی 05راساس این همکاری به ارتش قزاقستان ب

، تصمیم به تشکیل نیروی دریایی در 2558شروع به آموزش فرماندهان جوان قزاق کردند. دولت قزاقستان از آغاز سال 

ده که هر یک دارای قراردادهای نظامی با قزاقستان بودند و دریای خزر گرفت. در آن زمان روسیه، ترکیه و ایاالت متح

های نظامی دادند. اگر چه قزاقستان در همان زمان اعالم کرد که اقدام آن به این کشور قول کمک و همیاری در طرح

ین برای تشکیل نیروی دریایی، تهدیدی برای کشورهای منطقه نخواهد بود، اما حقیقت این است که بحث بر سر تعی

های نفتی موجب شد که قزاقستان حدود و مرز دریای خزر و رژیم حقوقی این دریا به همراه منابع نفت و گاز و میدان

تفاوت نماند. روند تقویت و گسترش نیروهای نظامی در بنادر آقتاو نسبت به تحرکات نظامی سایر کشورهای خزر بی

 (.1: 1333این کشور نیز رو به افزایش هستند )بهمن،  و آتیراو ادامه دارد و تعداد نفرات نیروی دریایی

قزاقستان در چند سال گذشته با قراردادهای نظامی و امنیتی با کشورهای روسیه، ترکیه و آمریکا نیروی دریایی خود را 

ز منابع قایق گشتی سریع، اکنون در نواحی سرشار ا 15نفر نیرو و  355توسعه داده است. محافظان ساحلی قزاقستان با 

نفت و گاز از جمله کاشغان در دریای خزر فعال هستند. قزاقستان هر چند بر ضرورت غیرنظامی کردن دریای خزر 

http://news.irib.ir/
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بالگرد است در  3ناوچه گارد ساحلی و  15نیروی نظامی،  3555کند ولی نیروی دریایی خود را که شامل تأکید می

تر آمریکا برای آذربایجان و قراقستان بخشی از راهبرد کلی دریای خزر افزایش داده است. نگاه آمریکا به جمهوری

در ازبکستان و قرقیزستان،  2551سپتامبر  11های نظامی در منطقه دریای خزر است. آمریکا پس از استقرار پایگاه

به  ، آمریکا سه قایق گشت زنی1331(. در سال 210: 1332پایگاه نظامی آمریکایی ایجاد کرد )کوالیی و گودرزی، 

قزاقستان فروخت. شایان ذکر است که آستانه تصمیم بر تأسیس یک بندر نظامی در خزر داشته است که واشنگتن با 

نیز واشنگتن برای توسعه قدرت دریایی قزاقستان و  2558میلیون دالر با این طرح موافقت کرد. در سال  1/2تخصیص 

ق در آکادمی اعضای ناتو در ترکیه، یونان، ایتالیا و اسپانیا را مطرح تولید رادار پیشنهادهایی مبنی بر آموزش کارکنان قزا

کرد که این کشور بتواند سطح و عمق دریا را کنترل کند، ضمن این که این پیشنهاد متضمن نوسازی وسایل نظامی در 

دنبال ا با این وجود قزاقستان بهسه قایق شناسایی در اختیار آستانه قرار داد، ام 2551آتیرائو نیز بود. البته آمریکا در سال 

 ,Laruelle and Peyrouseخرید رزم ناوهای بزرگ پانصد هزار تنی از واشنگتن بود که با پاسخ منفی مواجه شد )

2009: 31.) 

رونی کلی، فرمانده مرکز نیروهای زمینی آمریکا در همایش نیروهای مسلح قزاقستان در آستانه اظهار داشته است که 

زودی متخصصین نظامی آمریکا آموزش نیروهای نظامی توافقات بین دو کشور آمریکا و قزاقستان، به طبق آخرین

وزارت دفاع قزاقستان از دیدار  30ماه سال (. در بهمن23/53/1338قزاقستان را آغاز خواهند کرد )خبرگزاری فارس، 

های منظور گفتگو درباره همکاریآستانه به ساکن ژاسوزاکوف، وزیر دفاع این کشور با جرج کرول، سفیر آمریکا در

به  Bell UHـ 1کوپترهای دلیل تحویل هلینظامی دوجانبه خبر دادند. در این دیدار ژاسوزاکوف از سفیر آمریکا به

(. قزاقستان و ایاالت متحده آمریکا در ماه جوالی سال 12/11/30وزارت دفاع قزاقستان قدردانی کرد )خبرگزاری مهر، 

هایی درباره این که امضا کردند. بحث 2522تا  2513های نامه همکاری در حوزه نظامی برای سالتوافق 2511

خزر به سمت آکتائو برای گسترش پتانسیل ها اجازه ساخت مرکز نیروی دریای در سواحل دریایقزاقستان به آمریکایی

 ترازیتی بارهای ناتو را خواهد داد، نیز مطرح شده است.

 2553بار در آگوست کمنستان که سه بندر بکداش، ترکمن باشی و چلکین را در دریای خزر دارد، نخستیندولت تر

، دست به 2515میالدی از قصد ایجاد پایگاه و ناوگان ملی مجهز نیروی دریایی در دریای خزر خبر داد و از آغاز سال 

شود. قربان قلی زات نظامی این کشور منجر میاقدامات و اتخاذ تصمیمات جدیدی زد که به توسعه نیروها و تجهی

ای در زمینه تجهیز که دولت ترکمنستان اقدامات گستردهبردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به این

صورت سیستماتیک با خریداری نیروی دریایی کشور را به مورد اجرا گذاشته، افزود، نیروی دریایی ترکمنستان به

های مدرن مجهز خواهد شد. رئیس جمهور ترکمنستان اضافه کرد، تربیت و معاصر نظامی به سالح تجهیزات جدید

میالدی  2515منظور در سال همیننیروهای متخصص نظامی دریایی نیز از دیگر اقدامات دولت ترکمنستان است و به

 1333س جمهور ترکمنستان در سال دانشکده جدید نظامی دریایی وابسته به وزارت دفاع ترکمنستان تأسیس شد. رئی

-همیننیز اعالم کرده بود که کشورش قصد دارد در مدت کوتاهی یک پایگاه نظامی دریایی در خزر ایجاد کند و در

راستا دو ناوچه جنگی مدرن موشک انداز برای نیروهای دریایی کشور خریداری خواهد شد )سامانه خبری سازمان 

 (.1335بنادر، 

ی تقویت مرزبانی دریایی خود تاکنون تجهیزات زیادی از کشورهای مختلف خریداری کرده است که از ترکمنستان برا

زنی از نوع گالکان از اوکراین است. گارد ساحلی مرزبانی این کشور که در بندر فروند ناوچه گشت 3جمله خرید 

باطی و امنیتی مجهز شده است. برای تقویت ترین تجهیزات فنی، ارتباشی، استان بالکان مستقر است به پیشرفتهترکمن

گارد ساحلی مرزبانی ترکمنستان تاکنون چندین نشست مشترک فرماندهان و افسران گارد ساحلی آمریکا و این کشور 

های نفتی باشی برگزار شده است. ترکمنستان معتقد است حوزهچنین سازمان همکاری اروپا در بندر ترکمنو هم
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شوند، متعلق به این کشور است. ترکمنستان که در جمهوری آذربایجان، آذری و چراغ خوانده می دریای خزر و آسمان

شود، اما در سال که از نظر نظامی در مقایسه با سایر کشورهای حوزه دریای خزر ضعیف محسوب میرغم اینبه

زنی خود بر تعداد قایق های گشتبار آکادمی دریایی تأسیس کرده است و برای دفاع از موقعیت برای نخستین 2515

(. قربان قلی بردی محمداف ـ رئیس 210: 1332سرعت خود در دریای خزر افزوده است )کوالیی و گودرزی، پر

جمهور ترکمنستان، چندی پیش اعالم کرده بود که در راستای تحکیم امنیت مرزهای دریایی این کشور سامانه دفاعی 

ری بر دریای خزر ایجاد خواهد شد و پایگاه نظامی ترکمنستان مجهز به ناوها و موثری برای نظارت و کنترل رادا

(. به گفته کارشناسان 2: 1333برداری قرار خواهد گرفت )مشرق، میالدی مورد بهره 2510های پیشرفته تا سال موشک

های اخیر شدت یافته نیز ترکمنستان مشارکت خود را در نظامی کردن دریای خزر تأیید کرده و این روند در سال

هزار دالری برای توسعه توان دریایی در  155واشنگتن کمک  2558(. در سال 2512وله، است)پایگاه خبری دویچه

اذعان  2510آباد قرار داد. ژنرال لوید آستین، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا نیز در گزارش خود در سال اختیار عشق

منظور حفظ سرحدات و فناوری برای اند که تجهیزات نظامی آمریکایی بهت کردهمقامات ترکمنستان درخواس»داشت 

 (.sputniknews, 2015/04/16« )از بین بردن تهدیدها ارائه شود

له در حدود سال تاکنون حداقل شاهد دو مرحله نوسازی ناوگان خود بوده است. اولین مرح 2550روسیه از سال 

صورت گرفت که در نتیجه سودهای کالن حاصل از افزایش قیمت نفت رخ داد و افزایش نیروهای  2550ـ  2551

دلیل افزایش قیمت نفت شروع شد تا به 2511روسیه در دریای خزر را موجب گردید. مرحله دوم نوسازی که از سال 

ترین اقدامات این مرحله خواهد بود اوگان دریای خزر مهمادامه خواهد داشت. تالش برای بازسازی ن 2525سال 

(Karimov, etal, 2011: 18-19 و روسیه در نظر دارد تا سال )تغییرات اساسی در ناوگان دریایی خزر  2525

(. وارد کردن رزم ناو پیشرفته مجهز به سیستم موشک های Laruelle & Peyrouse, 2013: 23-24ایجاد کند )

اندازی پایگاه و تالش برای راه 2525کشتی جنگی تا سال  11ریزی برای وارد کردن ، برنامه2511ل ضدسنگر در سا

جانبه در اردیبهشت و شهریور های ضدکشتی و برگزاری رزمایش نیروهای دریایی یکموشکی ساحلی مجهز به راکت

ناوهای جنگی روسیه در  2510، در سال این هابردنبال اعمال قدرت نظامی در دریای خزر است. عالوهبه 1330سال 

چنین این کشور، های کروز، مواضع گروه های تروریستی را در سوریه هدف قرار دادند. همدریای خزر، با موشک

داند و همواره بر عدم حضور ویژه آمریکا در دریای خزر را در تضاد با منافع خود میای بههای فرامنطقهحضور قدرت

 ارجی در این پهنه آبی تأکید دارد.نیروهای نظامی خ

ایران بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به ابعاد مهم مسئله دریای خزر واقف شد و توجه خود را در ابعاد 

چندوجهی متوجه مسایل موجود در این منطقه ژئواستراتژیک نمود. تا پیش از این براساس قرارداد میان ایران ـ 

داشتن نیروی نظامی در دریای خزر محروم بود. با فروپاشی کشور شوراها، این امکان در  ، ایران از1385شوروی در 

اختیار تهران قرار گرفت تا به توسعه بنادر و ناوگان دریایی خود بپردازد که از آن جمله به آب انداختن دو ناوچه 

(. جماران، 111ـ  110، 1330نی، باشد )هدایتی شهیداو نیز ناوچه دماوند در این دریا می 2و  1رزمی جماران 

 ,Kuceraکوپترهای نظامی طراحی شده است )بزرگترین کشتی ناوگان خزر ایران است که برای گروهی از هلی

باشد. وارد کردن های دریایی میآوری باال و توپنیز به رادارهای جدید مجهز و با قابلیت جنگ 2(. جماران 2012

و تقویت نیروهای دریایی انزلی و نوشهر و توسعه بنادر ترکمن و بابلسر از جمله کشتی به دریای خزر، توسعه  33

توان گفت که روندهای نظامی کشورهای اقدامات ایران برای توسعه توان دفاعی در دریای خزر بوده است. درواقع می

 روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و حتی قزاقستان بسیار مشهودتر از ایران است. 

شان، نظامی کردن دریای خزر های نیروهای دریاییبا تصمیم کشورهای  ساحلی خزر برای ایجاد و توسعه زیرساخت

و امتیازهای سیاسی ـ اقتصادی انتقال نفت  2550افزایش قابل توجهی یافت. این مسئله با باال رفتن بهای نفت در سال 

https://dari.sputniknews.com/
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ای آینده نویدبخشی را ارائه کرده بود، بر شدت و نطقههای فراماز کشورهای پیرامون که برای هر یک از قدرت

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

های دریای خزر وارد مرحله دولت 2551و  2551های نتیجه بین سال(. در83: 1331ـ  31هم آمیخت )کوالیی، 

 Laruelle andدرصد افزایش یافت ) 05شان به بیش از از تاریخ نظامی شدن شدند که بودجه نظامیجدیدی 

Peyrouse, 2009: 17ترتیب، هر پنج کشور حاشیه خزر برای ساخت و تقویت نیروی دریایی خود در (. بدین

گذاری ین اوصاف، آمریکا با سرمایه(. با ا103: 1330های شایان توجهی برداشتند )موالیی و جانباز، های اخیر گامسال

های استخراج و انتقال انرژی خزر، انعقاد قراردادهای نظامی و تجهیز این کشورهای حاشیه خزر از طریق در طرح

دنبال تغییر ژئوپلیتیک منطقه خزر و های مالی و نظامی، گسترش ناتو به شرق و پیگیری گارد نگهبان خزر بهحمایت

سیاسی، اقتصادی و امنیتی از جمله جلوگیری از نفوذ ایران و حذف یا کاهش حضور این کشور یابی به اهداف دست

طور که اشاره همان[ای است و با حضور ناوهای آمریکایی در دریای خزر از طریق کشور آذربایجان در معادالت منطقه

مند شده و از ناوگان نظامی آمریکا بهره های مالی و نظامیگردید جمهوری آذربایجان از زمان استقالل تاکنون از کمک

بر جمهوری های حضور آمریکا در منطقه خزر را نیز مهیا کرده است. عالوهمجهزی برخوردار است و در مقابل زمینه

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جانب  ]آذربایجان، آمریکا روابط نزدیکی با کشورهای قزاقستان و ترکمنستان دارد

 ]ویژه ایرانبه[خود گرفته است و در این میان دو کشور ایران و روسیه تری بهحلی خزر، روند سریعکشورهای سا

اند. این دو کشور ابتدا بر مواضع ای نسبت به قبل ندارند و مواضع سیاسی خود را تغییر دادهگیرانهدیگر موضع سخت

زدن به نظامی شدن های خزر و دامنآمریکا در آب خواهی بیشتر تأکید داشتند ولی با حضور گستردهاقتصادی و سهم

تر نیز تعیین دهند با شرایط سختسمت امنیتی شدن سوق یافته است و ترجیح میمنطقه، موضع این دو کشور بیشتر به

های ژئوپلیتیکی در پذیری کمتری داشته باشند. بنابراین با شکل کنونی نقشبندیرژیم حقوقی محقق شود تا آسیب

ای نزدیک ایران و تا حدودی روسیه بخاطر ادعاها و مالحظات ژئوپلیتیک و سه می رسد که در آیندهنظرخزر، به منطقه

 کشور دیگر بخاطر مالحظات اقتصادی به رژیم حقوقی دریای خزر رضایت خواهند داد.

امل در عدم دستیابی به ترین عتوان مهمی گذشته ناهمسویی منافع کشورهای همسایه خزر را میدر بیش از دو دهه

کننده منافع دریای خزر بندی و وزن عوامل تعیینتوافق نهایی در خصوص رژیم حقوقی این دریا برشمرد. اولویت

ای آن متفاوت است. برای روسیه و ایران که از ذخایر قابل توجه نفت و گاز برخوردار هستند، برای کشورهای حاشیه

گیرد. لکن شود و منافع سیاسی و امنیتی بر سایر منافع پیشی میرنگ مییا کماهمیت منابع هیدروکربوری این در

آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان با توجه به نقش انرژی در اقتصاد این کشورها، هرگونه تصمیم کشورهای جمهوری

 کنند.های نفت سنجش میمرتبط با دریای خزر را با بشکه

نج کشور دریای خزر )روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان( کنوانسیون رهبران پ 2513اوت  12در تاریخ 

سال مذاکره، امضا کردند. والدیمیر پوتین ـ رئیس چمهور روسیه ـ اظهار داشت  22حقوقی دریای خزر را پس از 

کنوانسیون عدم حضور العاده تاریخی برخوردار است. این اجالس سران پنج کشور حاشیه دریای خزر از اهمیت فوق

کند که به گفته حسن روحانی ـ های جنگی خارجی را در دریای خزر تضمین مینیروهای خارجی یا حضور کشتی

رئیس جمهور ایران ـ گام بزرگی است. روحانی با بیان این که ایران در این مذاکرات و توافق حاصل از آن، در بخش 

های ها و حتی ناتو این بود که در ساحل آباطر نشان کرد: توطئه آمریکاییامنیت ملی دستاورد بسیار بزرگی داشته، خ

هایشان به ساحل کوپتر و پایگاهجا پیاده شوند و پوتین سربازانشان و ناوچه، هلیخزر حضور یابند و سربازانشان آن

ممنوع و توافق شد که هر  خزر برسد. در این توافق اما ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر

 ,Sputnik Newsکشتی که بخواهد در این دریا سیر کند، حتماً باید تحت پرچم یکی از پنج کشور ساحلی باشد )

2018/08/15.) 



 11                                                                                           تقابل ايران و  آمريکا در ژئوپليتيک درياي خزر

 

پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان، والدیمیر پوتین ـ رئیس جمهور روسیه ـ از یک 

نورسلطان نظربایف همتای او از قزاقستان، آن را قانون اساسی خزر نامید که ضامنی برای توافق تاریخی سخن گفت و 

عنوان نمونه رئیس مرکز تحقیقات وجود این تعاریف منتقدانی نیز دارد و بهامنیت و ثبات در منطقه خواهد بود. بااین

گوید: این کنواسیون در یر توصیف کرده و میانرژی در ناحیه خزر در دانشگاه برلین، این کنوانسیون را نه چندان فراگ

اند. در خصوص مباحث ریز نظامی در آن مورد توجه و تأکید قرار گرفتهدرجه اول جنبه ژئوپلیتیکی دارد و به

کنوانسیون مزبور به این نکته اشاره شده که کشورهای ساحل خزر به کشورهای ثالث اجازه ورود نظامی به این منطقه 

سو برند: روسیه و ایران. از یک... دو کشور از مجموع پنج کشور حاشیه خزر، بیشترین نفع را از آن میدهند را نمی

روسیه برنده میدان است چرا که با این کنوانسیون و جزئیات نظامی مندرج در آن توانسته مانع از حضور و توسعه 

دیگری برنده این میدان و درج جزئیات است چرا حضور کشورهای عضو ناتو در دریای خزر شود. ایران نیز از زاویه 

ترتیب ایران بیش از پیش مورد که آذربایجان و ترکمنستان بیشتر به همکاری با ارتش آمریکا تمایل داشتند. بدین

گرفت. اکنون با انعقاد این قرارداد این خطر رفع شده است. اسپوتنیک در ادامه نوشته است: پنج کشور محاصره قرار می

شیه خزر نزدیک به سی سال برای انعقاد این کنوانسیون مذاکره کرده بودند اما اکنون توازن قدرت ژئوپلیتیکی در حا

سامان دادن به کنوانسیون را فراهم کرده است. دکتر الهه کوالیی ـ مدیر مرکز اوراسیای مرکزی ومنطقه امکان سر

رژیم دریای خزر در واقع »ی دریای خزر معتقد است: دانشگاه تهران ـ در خصوص امضای کنوانسیون رژیم حقوق

تعیین تکالیف و وظایف کشورهای ساحلی این دریاچه است که ماهیتاً یک مسئله سیاسی بوده و ارتباط مستقیمی با 

مأبانه ترامپ علیه ایران گرایانه و قدرتموازنه قدرت دارد. این کنواسیون در شرایطی امضا شده که سیاست یکجانبه

گیری این کنوانسیون در حال شکل 2518ها نکاتی است که باید به آن توجه داشته باشیم. از سال گیرد و اینکل میش

کند، کشورهای منطقه این ها میبود اما قابلیت امضا نداشت ... اما در شرایطی که ترامپ ایران را تهدید به تحریم

که به منابع انرژی در خزر دسترسی دارند اما هر سه اینوجودرکمنستان باکنند ... باکو، آستانه و تکنوانسیون را امضا می

محصور در خشکی هستند. باید ببینیم که چرا یک خط لوله از ایران عبور نکرده؛ زیرا سیاست آمریکا انزوای ایران 

 (.1 :1331)کوالیی، « توانیم رژیم حقوقی دریای خزر را از ژئوپلیتیک ایران جدا کنیماست و نمی

 نتیجه گیری

عنوان یکی از عناصر اصلی قدرت در عرصه روابط نقش محوری انرژی در جهان معاصر باعث شده تا ساماندهی آن به

های بزرگ قرار بگیرد. در این میان منطقه دریای خزر از نظر ژئوپلیتیک انرژی، الملل مورد توجه دایمی قدرتبین

المللی برخوردار است و کشورهای ای و بیناه باالیی در مناسبات منطقهخطوط انتقال انرژی و امنیت آن از جایگ

الملل به رقابت سازی قدرت خود در نظام بینای برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی و بیشینهای و فرامنطقهمنطقه

ال انرژی منطقه خزر اند و راهبرد آمریکا بر حذف موقعیت ژئوپلیتیک ایران در انتقبیشتر در این منطقه روی آورده

های آن پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور بر پیچیدگیبراستوار است. عاله

گر با عنوان یک بازیگر مداخلهتعیین رژیم حقوقی این دریا نیز افزوده شد و در این زمینه نیز ایاالت متحده آمریکا به

های استخراج و انتقال انرژی خزر، انعقاد گذاری در طرحاوهای آمریکایی در خزر، سرمایهاقداماتی از قبیل حضور ن

های مالی و نظامی، گسترش ناتو به شرق و قراردادهای نظامی و تجهیز کشورهای حاشیه خزر از طریق حمایت

یاسی، اقتصادی و امنیتی از یابی به اهداف سدنبال تغییر ژئوپلیتیک منطقه خزر و دستپیگیری گارد نگهبان خزر به

ای است و با حضور ناوهای جمله جلوگیری از نفوذ ایران و حذف یا کاهش حضور این کشور در معادالت منطقه

خود تری بهآمریکایی در دریای خزر، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جانب کشورهای ساحلی خزر، روند سریع

ات خریداری شده توسط کشورهای منطقه از جمله موضوعات دارای گرفته است و و روند نظامی شدن و تسلیح
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ای نسبت به قبل ندارند دیگر موضع سخت گیرانه ]ویژه ایرانبه[اساس دو کشور ایران و روسیه باشد. برایناهمیت می

ید داشتند ولی با خواهی بیشتر تأکاند. این دو کشور ابتدا بر مواضع اقتصادی و سهمو مواضع سیاسی خود را تغییر داده

زدن به نظامی شدن منطقه، موضع این دو کشور بیشتر به سمت امنیتی های خزر و دامنحضور گسترده آمریکا در آب

پذیری کمتری تر نیز تعیین رژیم حقوقی محقق شود تا آسیبدهند با شرایط سختشدن سوق یافته است و ترجیح می

ای نزدیک رسد که در آیندهنظر میهای ژئوپلیتیکی در منطقه خزر، بهبندیداشته باشند. بنابراین با شکل کنونی نقش

ایران و تا حدودی روسیه بخاطر ادعاها و مالحظات ژئوپلیتیک و سه کشور دیگر بخاطر مالحظات اقتصادی به رژیم 

مریکا باعث حقوقی دریای خزر رضایت خواهند داد در نتیجه می توان گفت که منافع و اهداف متضاد ایران و آ

-تواند با درک صحیح از قابلیترویارویی و تقابل  این دو کشور در منطقه خزر شده است. جمهوری اسالمی ایران می

عنوان حلقه ارتباطی تولیدکنندگان و های ژئوپلیتیک کشور در سیاست خارجی و دیپلماسی فعال و هوشمندانه به

الملل را به امنیت ملی خود گره بزند و عه اقتصادی، اقتصاد بینبر توسکنندگان انرژی قرار گیرد و عالوهمصرف

طور که اشاره گردید الزمه موفقیت در این امر، دیپلماسی فعال انرژی با کشورهای حداقل برساند. همان تهدیدات را به

های قابلیت برداری هوشمندانه از اشتراکات تاریخی و فرهنگی با کشورهای منطقه و توجه بهتأثیرگذار، بهره

برداری از ها، موفقیت ایران برای بهرهباشد و بدون توجه به این مولفهژئوپلیتیکی کشور در سیاست خارجی می

یابی به منافع اساسی خود در رژیم حقوقی دریای خزر دور از ذهن خواهد بود و همین ترانزیت انرژی خزر و دست

زوای ژئوپلیتیکی شود که نتیجه آن انان با کشورهای منطقه خزر میامر باعث جدایی و عدم پیوستگی ژئوپلیتیکی ایر

 ایران خواهد بود.
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