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 چکیده
دست آورده  منطقۀ ژئوپلیتیک دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق هویت جدیدی به

در این  راسنتا    و به صورت یک منطقۀ فعال و دارای کارکرد چندبعدی ظهور کرده است. 

متحده آمریکا  اتحادیه اروپا  ترکیه و چی   منافع بازیگران جهانی ازجمله ایاالت پیوستگی

هنای   ای که رقابنت  گونه به؛ های ساحلی بر پویایی و پیچیدگی منطقه افزوده است  با کشور

وجود ذخایر  های بزرگ در ای  منطقه  معضالتی را برای منطقه در پی داشته است. قدرت

ونقن  و مینیر    عنوان کریدور تجنارت و حمن    توجه به منطقه به انرژی منطقه و همچنی 

زمینۀاسنتقالل سیاسنی     هنای سناحلی در   هایی را برای کشنور  اتصال اروپا به آسیا  پیامد

ویژه رژیم حقوقی خزر به دنبال داشته است. منلفیی  این     دموکراسی  ثبات و امنیت و به

تأمی  انرژی  جهت غرب استراتژی» پژوهش به دنبال پاسخگویی به ای  سلال هیتند که

در پاسخ  فرضیه مقافنه آن اسنت    «؟چه تأثیری بر وضعیت رژیم حقوقی خزر داشته است

که استراتژی غرب در منطقۀ خزر جهت تأمی  اننرژی  تناکنون باعنب ابهنا  در مرزهنا و      

 تأخیر در تعیی  رژیم حقوقی خزر شده است.
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 مقدمه

کیلاومتر     1200باشد، باا واو     دریای خزر که برگرفته از قوم کاسپی در خزر می
 آماد   هزار سا  پیش محل رفت 75کیلومتر در شرق قفقاز، از  300عرض متوسط 

. در د ره باستان هم ساکنان ایا   (Adeebfar, 2001: 32ها   اقوام بوده است ) تمدن
پرداختند. در ا اخر قرن هفدهم  عنوان استان یازدهم هخامنشیان مالیات می منطقه به

های مجا ر دریای خزر شدند که تاا قارن    تری  قدرت ایران   ر سیه تبدیل به مهم
م جایگاه خود را حفظ کردند. در ای  میان، در ا اخر قرن نوزدهم برای ا لای   بیست

بار در جهان در منطقه خزر،  اقع در آذربایجان، استخراج نفت صاورت گرفات     
ای که امار ز هسات، تیییار دهاد. قابال ذکار اسات کاه          گونه توانست منطقه را به

از تولیدات نفتی جهاان را  درصد  50حد د  1901آذربایجان در ا ج تولید در سا  
 (.31: 1388)توانگر، بر عهده داشت 
نوبه خود شاهد تدا م نفوذ شور ی   ایاران   نیز ای  منطقه به 1920ا ایل دهۀ 

هاای بازرخ خازر در شاملی متفاا ت باودی شاور ی کنتار           عنوان تنها قدرت به
بار   بیشتری  حوزه خاکی   در مقابل، ایران بیشتری  سهم بخاش جناوبی خازر را   

شاده   با د  پیمان امضاء ،1920 ۀها تنها کشورهایی بودند که از ده آن عهده داشت.
مرز با دریا بودند. ای  مرز د فااکتو تاا فر پاشای اتحااد جمااهیر       بی  خودشان هم

 ,Karimov; Chausovsky & Makili-Alievشور ی به رسمیت شاناخته شاده باود )   

عناوان یمای از    به دنبا  فر پاشی اتحاد جماهیر شور ی ایا  منطقاه باه    (.6 :2011
ای  گوناه  مناوق استراتژیک در سطح جهان در شرایط کامالً جدیدی قرار گرفتی باه 

 اساطه عاواملی    بارداری از منطقاه باه    الملال را جهات بهاره    که تمایل جامعه بای  
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 حاو  ذخاایر    و برانگیخته است. اهمیت ژئواکونومیک خزر بیش از هر چیز حا 
درصد  38وورکلی حوزه جیرافیایی ا راسیا با برخورداری از  گردد. به انرژی آن می

در صد ذغا  سنگ جهان پس از خلای  فاارد د مای      28در صد نفت    6گاز، 
دهد. در عرصه جیرافیایی ا راسیا )شامل  المللی انرژی را تشمیل می کانون مهم بی 

تا غرب چی ( حداقل د  حوزه عمده انرژی از هام  ای به  سعت شرق ار پا  منطقه
قابل تفمیک هستند. منابع نفت   گاز ر سیه در سیبری غربی   ا را    منابع نفت 

(. ذخایر سایبری در اختیاار ر سایه اسات  لای      11-2: 1386  گاز خزر) اعظی، 
از  .مناد  جاود دارد   برداری از ذخایر نفتی خزر برای کشاورهای عالقاه   اممان بهره

های غربی در حوزه انرژی، خشمی بازرخ ا راسایا)مرکا از    ر یمرد استراتژیست
های ار پا   آسیا( شامل یک سیستم د قطبای انارژی اسات. ایا  سیساتم د        قاره

شاود. قطاا ا   خا رمیاناه   مرکاز آن خلای        منطقه صادراتی بزرخ را شامل می
آن نیز فدراسیون فارد است. قطا د م نیز قلمر  شور ی }سابق{است که مرکز 

ر سیه است. آنها در تحلیل خود از منطقه خزر که مابی  ای  د  قرار دارد یااد مای   
کنند   معتقد هستند که حوزه نامبرده به علت تنوع بخشیدن به عرضه انرژی بارای  

 تاری  عوامال،   (. یمای از مهام  7: 1376غرب دارای اهمیت حیاتی است)باریسمی،
  درنتیجاه    اشی از عایدات نفات   گااز   متعلقاات آن   المللی ن منافع گسترده بی 

بیشتر خطوط  1990باشدی با عنایت به اینمه تا دهۀ  ها می ها بر سر آن رقابت قدرت
های قاومی در فرایناد    لوله منحصر به شور ی بودند. مؤلفه   عامل د م، کشممش

 ۀدر دها گرایی که محیط امنیتی منطقاه را   ساخت قدرت   بحث تر ریسم   اسالم
معضل رژیام حقاوقی دریاای خزراسات کاه ت بیات        عامل سوم، تیییر داد. ،1990
محیطای   ها را در حوزۀ خزر با ابهام مواجاه سااخت.   نهایتااً مساائل زیسات      مرز

هاای صاورت گرفتاه جهات حال بحاران        رغام تاال    دریای خزر است که علای 
هاای مختلفای از قبیال کمیسایون      محیطی   تنوع زیستی   همچنی  فعالیت زیست

 ر د  زیسات خازر   ...   منابع زنده دریای خزر، کنوانسیون تهاران، برناماه محایط   
هاای   با توجه باه ایا  مؤلفاه    ها   منابع زنده دریای خزر را بهبود نبخشید. آلودگی

اساتراتژی غارب   »تأثیرگذار در خزر، سؤا  پژ هش بر ای  مبنا قرارگرفته است که 
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 «.نافع انرژی چه تأثیری بر  ضعیت رژیم حقوقی خزر داشاته اسات  جهت تأمی  م
فرضیه مقاله آن است که راهبرد غرب، عادم تحقاق رژیام حقاوقی دریاای خازر       

باشد تا بتواند از چالش حقوقی موجود میان کشورهای ساحلی خزر در راستای  می
یلای   باا   تحل - گیرد. ای  مقاله باا ر   توصایفی   محور  بهره تأمی  منافع انرژی

 ای درتال  است ای  فرضیه را به اثبات برساند. استناد به منابع کتابخانه

 . ژئوپلیتیک انرژی1

   ،1989 یاژه از ساا     با تحو  گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک باه 
مناسبات جهانی، ژئوپلیتیک انرژی از جایگاه  االیی در  ۀنقش برتر اقتصاد در عرص

ای  گونه (. به101: 1392زاده   هوشی سادات،  مللی برخوردار شد ) لیال عرصه بی 
الملل، انرژی   کنتر  بر خطوط لوله انتقاا    که در ساختار نوی  اقتصاد سیاسی بی 

های صنعتی جهان   ازجمله اتحادیاه   انرژی، پاشنه آشیل بسیاری از مناوق   کشور
شاود   شامالی محساوب مای   ار پا، چی ، هند، آسیای جناوب شارقی   آمریماای    

(. در ایا   96: 1392ی صاادقی،  10: 1390)سجادپور، شاهابی، غفااری   صاادقی،    
هااای مختلاار اناارژی باار  تااأثیرات جنبااه ۀراسااتا، ژئوپلیتیااک اناارژی بااه مطالعاا 

هاا     گیری، افزایش توانمندی   مناسابات گونااگون ملات    گذاری، تصمیم سیاست
 یژه نفت خام   گاز وبیعای از آن   فسیلی بههای  پردازد. در اقع، انرژی ها می د لت

ای را در مناسبات    حیث که در سبد انرژی جهانی سهم باالیی دارند، جایگاه  یژه
 (.102: 1385نیا،  دهند )حافظ المللی به خود اختصاص می سیاست بی 

ای کاه   گونه آیندی به منابع انرژی عنصری مهم برای قدرت د لت به حساب می
ک د لت دارای منابع بیشتری باشد از قدرت بیشتری برخوردار خواهاد  هر اندازه ی

های اصلی مصرف  تری  کانون (. ازآنجاکه مهم3: 1391بود )شیرخانی   مهاجرپور، 
هاای نوههاور هساتند، ایا  موضاوع       یافته   اقتصاد انرژی در جهان، مناوق توسعه

قارن نخسات هازاره     ی پیوند میان صنعت   انرژی بر اساد قدرت در دهنده نشان
ها   مسایر انتقاا     های اصلی هیدر کرب  سوم است. به همی  دلیل، تسلط بر کانون

الملل  ها را در حوزه قدرت در ر ابط بی  وور  یژه، اساد بسیاری از کنش ها به آن
(. در اینجاسات کاه بحاث    100: 1392زاده   هوشای ساادات،    دهد ) لی شمل می
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 شود. ز عناصر مهم ژئوپلتیمی مطرح میامنیت انرژی به عنوان یمی ا
هاا در زمیناۀانرژی محساوب     امنیت انرژی کاه ا لویات نخسات ایا  کشاور     

واور خااص نفات   گااز      شود، به جریان عرضه   تقاضای مدا م انارژی   باه   می
 نقال )تولیاد،    شود، بد ن آنمه مانعی در مسیر استخراج، تولیاد   حمال   اوالق می

ای همچاون   باشد. عال ه بر ایا ، مباحاث گساترده    توزیع   مصرف(  جود داشته
افزایش تقاضاهای جهانی، کاهش هرفیت تولیاد    ابساتگی بیشاتر باه بازارهاای      

هاای سیاسای،    صادرکنندگان، امنیت عرضه، ترانزیت   حفاهت از خط لوله، تانش 
هاای مناساا    های جایگزی ، قیمت های مناسا انرژی های جایگزی ، قیمت انرژی

هااای اناارژی   همچناای  تیییاارات آب   هااوایی       یاای  سیاساات اناارژی، تع
(. بادی   101: 1392زاده   هوشی سادات،  گیرد ) لی محیطی را نیز در برمی زیست

ترتیا، انتقا  نفت   گاز در جهاان باا امنیات   مساائل سیاسای پیوناد عمیاق          
ثباات  های بازرخ جهات    تنگاتنگی پیدا نمود   استفاده از اهرم انرژی برای قدرت

هژمونیک   یا بازسازی ر ابط مسلط د ران گذشته ماورد توجاه قارار گرفات. در     
المللی هام تاأمی  امنیات انارژی   انتقاا  آن را در       های بی  ای  راستا، ناتو   نهاد

 (.67: 1389دستور کار قراردادند )کوالیی، 
گذار ملای   های سرمایه از سوی دیگر، چون ضلع دیگر امنیت انرژی به شرکت

گردد، ایا  موضاوع    دستی بازمی دستی   باال دستی، میان المللی در بخش پایی    بی 
کشور جهان در حا  حاضر امنیات انارژی مساتقلی     193یک از  باعث شده تا هیچ

زاده    نداشته باشند   نوعی  ابستگی متقابل در ای  حاوزه باه  جاود آیاد ) لای     
در جهات افازایش کارآمادی    (. بدی  ترتیاا، اگرچاه   101: 1392هوشی سادات، 

هاای دیگار، تشاویق     های فسیلی با سوخت جایی سوخت مصرف نفت   گاز، جابه
فااارد   خا رمیانااه   همچناای    تااأمی  نفاات   گاااز از منااابع غیاار از خلاای    

هاای مادرن، اقادامات     ها   تمنولوژی گذاری در منابع جدید   یافت  ر   سرمایه
أمی  امنیت انتقا  انرژیی تال ، هممااری  گوناگونی انجام شده است اما همچنان ت

(. باا توجاه باه مساائل     69-68 :1389ولباد )کاوالیی،      هماهنگی جهانی را مای 
توان ادعا نمود کاه ژئوپلیتیاک انارژی خازر بساتر را جهات رقابات         شده، می بیان



 1398تابستان  ♦ ودوم چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     108

 ای فراهم نموده است. های بزرخ در سطح منطقه قدرت

 های انرژی خزر . برآورد اهمیت حامل2

تری  بخش اقتصادی منطقه خزر بخش انارژی آن اسات کاه فااکتوری مهام در       مهم
ای  هاای بازرخ فرامنطقاه    ر ابط مدرن ژئوپلیتیمیِ میان کشورهای سااحلی   قادرت  

ای که منابع نفت   گاز سهم عظیمی در تد ی   گونه شود، به دریای خزر محسوب می
-Stephen, 2007: 19دارد ) ای هاای فرامنطقاه   راهبرد سیاست   ر ابط خارجی قدرت

(. در اقع، منابع انرژی خزر ای  منطقاه را باه یاک منطقاه حساادِ دارای مناافع       20
تاری  مناابع انارژی     کنناده  سیاسی   اقتصادی   به تعبیر کاتیا شادرینا یمی از امید ار

متحده، اتحادیه ار پا، چی ، ترکیاه   ای همچون ایاالت های بزرخِ فرامنطقه برای قدرت
ها را  ادار کارده اسات تاا در رقابات      (   آنAl-Rodhan, 2006:2... تبدیل ساخته )  

ولبانۀ یمدیگر را تعدیل نموده   سعی در توزیع قدرت بای    های جاه قدرت، سیاست
هاای   ر ، در ای  پژ هش ضر ری است ابتدا ابعاد مهم حامل خود داشته باشند. ازای 

شده در ای  منطقه است، ماورد   طوط لوله  اقعانرژی خزر که همانا ذخایر انرژی   خ
  تحلیل نمود. مطالعه قرار گیرند تا از ای  وریق بتوان استراتژی غرب را تجزیه

 . ذخایر انرژی خزر2-1

وبق آمار   ارقام موجود درباره انرژی دریای خزر،  جود ذخاایر   نیاز تولیادات    
رساد.   ت، متفا ت به نظر میدریای خزر تخمی  زده شده اس  انرژی که برای حوزه

ای  تفا ت در آمار   ارقام قبل از هار چیازی ناشای از اهمیات منطقاه در داشات        
بر اساد  های بزرخ منشأ چالش باشد. تواند برای قدرت ذخایر انرژی است که می

جدیدتری  آمار ادارۀاوالعات انرژی آمریما، مقدار ذخایر نفتی دریای خزر حاد د  
تریلیون فاوت ممعاا    200بشمه   مقدار ذخایر گازی آن حد د میلیارد  40تا  20
. همچنی  وبق همی  آمار، منطقۀ خزر حاد د ساه   (EIA, 26 Augst 2019باشد ) می

درصد از تولیدات نفتی جهان   نیز سه درصد از تولیادات گااز وبیعای جهاان را     
جاد   زیار جدیادتری  آماار مناابع باالقوه          (.EIA, 26 Augst 2019داراسات ) 

 دهد. شده   ذخایر نفت   گاز خزر را به تفمیک کشورها نشان می اثبات
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 2019شده و احتمالی نفت و گاز خزر در سال  آمار ذخایر اثبات .1 جدول

 گاز طبیعی )تریلیارد متر مکعب( نفت خام )میلیارد بشکه( ها کشور
 :آذربایجان

 داخل دریا های میدان
 های خشکی میدان

5/8 
8/6 
7/1 

51 
46 
5 

 ایران:

 اهای داخل دری میدان

 های خشکی میدان

5./ 
5./ 

 ناچیز که ارزش مقداری ندارد بسیار

2 
1 

1 
 ن:قزاقستا

 های داخل دریا میدان
 های خشکی میدان

2/31 
7/15 
5/15 

104 
36 
68 

 روسیه:

 های داخل دریا میدان
 های خشکی میدان

1/6 
6/1 
5/4 

109 
14 
95 

 ترکمنستان:

 های داخل دریا میدان
 های خشکی میدان

9/1 
1/1 
8./ 

19 
9 
10 

 مجموع:

 های داخل دریا میدان
 های خشکی میدان

48 

6/19 
6/28 

292 
106 
186 

Source: EIA, August 26, 2019 

 خطوط لوله نفت و گاز دریای خزر 2-2

ای است که موجا انتقا  نفات     های انرژی خزر، خطوط لوله ابعاد حاملاز دیگر 
گردند. در ای  راساتا،   های جهانی انرژی می های مقصد   یا بازار گاز خزر به کشور

چون از یمسو، منابع انرژی در حوزه دریای خزر در سارزمی  محصورشاده   د ر   
هاای عماده نفتای در     ناز مناوق مصرف جهان قارار دارد   از ساوی دیگار، میادا    

راحتای   کننادگان داخلای باه    اند   تولید شده آذربایجان   قزاقستان د ر از دریا  اقع
المللای انتقاا  دهناد،     توانند نفت را از وریق دریا   بنادر داخلی به بناادر بای    نمی

هاای مقصاد از    مشمل رساندن تولیدات نفت   گاز به بازارهای جهانی   به کشور
باشاند )اواعات      ر  می های ساحلی با آن ر به التی است که کشورتری  مشم مهم

هاای لولاه بیاانگر باازی      (. بنابرای ، انتخاب   سااخت مسایر  4: 1387-8نصرتی، 
ای جهات   های فرامنطقاه  های کشور گذاری ای است که به اقدامات   سرمایه پیچیده

توان بیان نمود که  با توجه به ای  موضوع، می .(1)بخشد شان جهت می پیگیری منافع
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 مسایر جناوبی     مسیر شمالیچهار مسیر کلی برای انتقا  انرژی خزر  جود داردی 
کاه توساط    مسیر شارقی   مسیر غربیشود،    که توسط ر سیه   ایران حمایت می

گیرد. جاد   زیار شامای کلای از      آمریما   غرب مورد حمایت   استفاده قرار می
 دهد. خطوط انتقا  انرژی خزر ارائه می

 های اصلی نفت و گاز خزر مسیر .2جدول 

 عمده نیادیم مالک
 یها ریمس

 انتقال

 نیتخم
 تیظرف

 مقصد هخط لول تیوضع اتیمحتو

خط لوله  یکمپان
 یس یت یب

 ،یج یس یا
 زیتنگ ز،یدن شاه

-قزاقستان
-جانیآذربا

-ایجورج
 هیترک

 ونیلیم 1
 بشکه

 نفت خام
در حال 

 اجرا

 -باکو
-سیتفل

 ی)ب هانیج
 (یس یت

 یها بازار
 ییاروپا

ترانسنفت، 
 خط ومیکنسرس

 لوک خزر، لوله
 اگزون آرکو،
 ل،یموب

/شل، روسنفت
 کس،یاور پ،یآج

 ،یج یب
 یب گاز،یکازمون
 یپ

 زیتنگ
-قزاقستان

 هیروس
هزار  684

 بشکه
 نفت خام

در حال 
 اجرا

 ومیکنسرس
 لوله خط

 خزر

 یها بازار
 ییاروپا

 زیتنگ ترانسنفت
-قزاقستان

 هیروس
هزار  600

 بشکه
 نفت خام

در حال 
 اجرا

-اوزن
 -رائویآت

 سامار

 به
 یها بازار

 ییاروپا

 سنگاچال ترانسنفت
-جانیآذربا

 هیروس

هزار  100
 بشکه

 نفت خام
در حال 

 اجرا

-باکو
 کینوورسس
 ری)مس
 (یشمال

 یها بازار
 ییاروپا

گازپروم ترکمن 
گاز، نفت و گاز 

 ازبک

 دولت آباد

ترکمنستان
- 

 -ازبکستان
 -قزاقستان

 هیروس

شاخه 
: یشرق
200/2 

 متر اردیلیم
 مکعب،

: یغرب شاخه
 اردیلیم 120
 مکعب متر

گاز 
 یعیطب

در حال 
 اجرا

 یایآس
 یمرکز

 یا ی)س
 -(یس
 ستمیس

 خط یمرکز
 گاز لوله

 یها بازار
 ییاروپا
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 استت ،یپ یب
 سوکار، ل،یاو
 توتال، ل،یاو لوک
 تاپو، ران،ینفت
 دینترتریا

 زیدن شاه
 -جانیآذربا

 -ایجورج
 هیترک

 اردیلیم 280
 متر مکعب

گاز 
 یعیطب

در حال 
 اجرا

 -باکو
 -سیتفل

)خط  ارزروم
 قفقاز لوله
 یب ،یجنوب

 (یا یت

 یها بازار
 ییاروپا

گاز پروم، ترکمن 
گاز، ترانس گاز 

 ازبک

 زیتنگ
 -قزاقستان

 جانیآذربا

هزار  300از 
بشکه به 

هزار  800
بشکه 
توسعه 

 ابدی یم

 طرح نفت خام

 ستمیس
 نقل و حمل

 قزاقستان
 خزر

 یها بازار
 ییاروپا

خط لوله  یکمپان
 نیچ -قزاقستان

 (یس یپ یس)کا 
 ژاناژول -زیتنگ

 -قزاقستان
 نیچ

هزار  240از 
 400به 

هزار بشکه 
توسعه 

 ابدی یم

 نفت خام

: در 1فاز 
حال اجرا، 

: به 2فاز 
صورت 

 طرح

خط لوله 
-قزاقستان

 نیچ

 یها بازار
 یایآس

 یشرق

 یایآس نترگازیا
 یمرکز

 یجنوب ولوتانی
(، شینی)گالک

 کارچاگانک،
 ز،یتنگ

 کاشاگان

ترکمنستان
-

-ازبکستان
-قزاقستان

 نیچ

400/1 
 متر اردیلیم

 مکعب

گاز 
 یعیطب

در حال 
 اجرا

خط لوله گاز 
ترکمنستان

 نیچ -

 یها بازار
 یایآس

 یشرق

 ندارد ندارد

 -قزاقستان
ترکمنستان، 

 -جانیآذربا
 رانیا

هزار  200
 بشکه

 نفت خام
در حال 

 اجرا

 یسوآپ نفت
 رانیا

 یها بازار
 یایآس

 یجنوب

 

 یجنوب ولوتانی
(، شینی)گالک

 آباد دولت

ترکمنستان
- 

 -افغانستان
 -پاکستان
 هند

000/1 
 گاز اردیلیم

 یعیطب

گاز 
 یعیطب

 طرح

خط لوله 
ترکمنستان

- 
 -افغانستان
 -پاکستان
 (یهند )تاپ

 یها بازار
 یایآس

 یجنوب

Source: EIA, August 26, 2019 

 . راهبرد غرب و تأمین منافع انرژی در خزر3

وور که بیان شد، منابع نفت   گاز خزر منابع اقتصادی   راهبردی مهمای در   همان
شاود. جایگااه انارژی دریاای خازر، موجاا ارتقااء موقعیات          منطقه محسوب می

جهات کساا انارژی را تشادید نمودهاساتی      ژئوپلیتیمی منطقاه شاده   رقابات    
اهمیات ایا  مناابع در     ۀدهناد  در خازر نشاان  « بازی بزرخ»ای که اصطالح  گونه به
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های غربی )آمریماا   اتحادیاه    در ای  راستا، کشور (.Sander, 2006: 4منطقه است )
هایی را جهت تأمی  مناافع انارژی خاود در خازر ترسایم نمودناد.        ار پا( سیاست

های غربای در دساتیابی باه مناافع      شود به راهبرد قدرت در ادامه سعی میبنابرای ، 
 .بیشتر انرژی منطقه پرداخته شود

 آمریکا و سیاست هژمونیک انرژی محور.3-1

در پرتو دگرگون شدن نظاام جهاانی در پای فر پاشای اتحااد جمااهیر شاور ی،        
قطبای آغااز    کای را جهت شمل دادن به یک نظاام تا   متحده تال  گسترده ایاالت

نمود. در ای  تال ، ای  کشور دریاای خازر را، در کناار خا رمیاناه، یمای از د       
کنندۀانرژی جهان در سدۀ بیست   یمم فارض کارده   بادان     ی اصلی تأمی  منطقه

 (.28: 1388اهمیت زیادی بخشید )موسوی نیا، 
خود ترسایم  المللی که برای  های بی  متحده آمریما در راستای مسئولیت ایاالت

تری  هدف خاود   نموده است، تأمی  امنیت غرب درزمینه دسترسی به انرژی را مهم
هاای ساابق    کند. بر ای  مبنا،  اشنگت  سیاست از مداخله در ای  موضوع عنوان می

  خود مبنی بر فرعی بودن اهداف انرژی محاور نسابت باه دیگار اهاداف سیاسات      
 :Oktav, 2005قتصادی رهاا نماود )  های کوچک ا محض ههور بحران خارجی را به

مقایساه باا     جه قابل هیچ (. در ای  راستا، منابع نفت   گاز دریای خزر اگرچه به17
تواناد   هرحا  در مواقع بر ز بحاران مای   فارد نیست، اما به منابع نفت   گاز خلی 

هاا در    (. در حقیقت، برای آمریمایی1386جایگزی  مناسبی برای آن باشد )شوری، 
  حاضر هم موضوع نفت   هم موقعیت ژئوپلیتیک منطقه جهت متناوع ساازی   حا

. در همای  رابطاه، جای. مای      (2)انتقا  انرژی   در نتیجاه امنیات آن اهمیات دارد   
سازد که تأییدکنناده   های آمریما در قبا  ر سیه مطرح می سؤاالتی راجع به سیاست

اگار ر سایه دربااره مناافع     که  ای آمریماستی سؤاالتی نظیر ای  های منطقه  سیاست
حیاتی   استراتژیک خلی  ممزیک اههارنظر نماید  اکنش آمریما چگوناه خواهاد   
بود؟، اگر ذخایر نفت   گاز در دریای خزر  جود نداشته باشد، آیا آمریماا بااز در   

تاوان در   (. پاسخ به ایا  ساؤاالت را مای   Main, 2005:15گذاشت؟ ) ای  راه قدم می
ماا  »... دارد:  نینگ اساتار یافات.  ی در ایا  رابطاه اههاار مای      بیانات ریچارد مور
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معتقدیم که مرزهای محلی )کشورها در منطقه خزر( در نهایات بهتاری  راه بارای    
 فصال ایا  مساائل، ماانع از اکتشاافات         اعما  نفوذ است. مهم آن است که حل

ی کلای آمریماا   (. بنابرای ، استراتژOgutcu, 2003: 26-27«)توسعه منابع خزر نگردد
هاای   صورت زیر مطرح نمود: کنتر  منابع انرژی کشور توان به در منطقۀ خزر را می

ها شده بلمه باه   تنها باعث نفوذ   سلطه سیاسی ای  کشور بر ای  کشور خزر، که نه
ای تهاجمی علیه ر سیه، ایاران   حتای چای  در     کند برنامه متحده کمک می ایاالت

(. بر همی  مبنا، آمریما   غرب با ایا   Balmasov, 2011: 22 - 23آینده ترتیا دهد )
استدال  که مسیرهای خط لوله پیشنهادی، منابع تأمی  انارژی را متناوع   اساتقال     

کند، در اصل بر آن هستند تا از تأثیر ر سایه   ایاران    کشورهای خزر را تقویت می
یشتر در ای  است کاه  (. از نگاه غرب خطر بOgutcu, 2003: 17-18جلوگیری کنند )

گاز وبیعی مایع از وریق یک خط لولۀ جدید، ر سایه   خازر   خا رمیاناه را باه     
هاای  اردات گااز    تواند برای همیشاه هزیناه   هند   چی  متصل کند که ای  امر می

برای آمریما   ار پا را افزایش داده   موازنۀ راهبردی در امنیت انارژی را باه نفاع    
 (.Pabset, 20009,.175-176از به رهبری مسمو تیییر دهد )کشورهای صادرکننده گ

بارداری   های کوچک خزر باه بهاره   آمریما همچنی  درصدد تشویق جمهوری
خصوص مناابع نفتای اسات تاا ایا  کشاورها بتوانناد  ضاعیت           سیع از منابع، به

اقتصادی خود را تیییر دهند، که ای  امر خود  ضعیت بهتر اقتصادی منطقاه را باه   
های آمریمایی  تری برای شرکت شود که بازار مصرف مناسا دنبا  دارد   باعث می

متحاده از   جانباۀایاالت  هاای هماه   در منطقه فراهم شود. به وور م اا  اداماۀحمایت  
سو به دلیل مخالر شادید   ( از یکAlili, 2017 :9آذربایجان در د ره د نالد ترامپ)

 زر   از سااویی دیگاار بااه دلیاال  ایااران   ر ساایه از حضااور آمریمااا در حااوزۀخ 
آذربایجان در مواجهه برخی از مسائل حوزه خزر، موجاا تشادید    گرایی جانبه یک
 ها در ای  منطقه شده است. تنش

تاری    عناوان یمای از بازرخ    متحده باه  با توجه به اینمه ر نق اقتصادی ایاالت
هاای مهام    اقتصادهای دنیا  ابسته به رشد فزاینده همگرایای اقتصاادی بای  قطاا    

هاای اقتصاادی    اقتصادی جهان است، بدی  خااور بارای حفاظ ثباات ایا  قطاا      
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های ار پایی   آمریمایی( درصدد تولید مناابع فعلای   مناابع جدیاد انارژی       )نظام
های حاشیۀ  های مختلر کشور است. اعما  نفوذ مستقیم مقامات آمریما در قرارداد
های ساحلی باه   ر، تشویق کشوردریای خزر، دخالت در کنسرسیوم نفت دریای خز

هاای نفتای فعاا  در منطقاه      ها   شارکت  عضویت در ناتو   همچنی  تهدید د لت
هاای اقتصاادی    هاای توساعه وارح    ازجمله موارد مداخله سیاسی آمریما در برنامه

 (.37: 1389های خزر است )رمضانی   محرابی،  جمهوری
ی  نیز دارای اهمیت زیاادی  متحده درباره چ های ایاالت عال ه بر ای ، سیاست

هاای   نقطه عطفی در برخاورد آمریماا در خصاوص سیاسات     2009باشد. سا   می
بارداری از خاط لولاه     شود. هر چاه زماان شار ع بهاره     آسیای میانۀ چی  تلقی می
شد، سر صدای آمریماا در اعتاراض باه ایا  امار       تر می ترکمنستان به چی  نزدیک

افاز ن در آمریماا باعاث شاد کاه کمیتاۀ ر اباط        گردید. نگرانای ر ز  تر می فزاینده
ای در ایا    مبادرت به تشمیل جلساه  ،2009خارجی سنای آمریما نیز در ماه ژ ئیه 

خصوص نماید. مورنینگ استار برای ا لی  بار تائید کرد که چی  یک رقیا جدی 
چای   »... افزاید:  ای آمریماست.  ی همچنی  می های انرژی آسیای میانه در سیاست

گاردد... بارای ماا مشامل      ای بر آسیای میانه برخوردار می از نفوذ سنگی    فزاینده
)گشایش خط لوله انتقاا   « است که با چی  در برخی از ای  کشورها رقابت نماییم

ی بر جردی، انصاری زاده 6: 1389گاز ترکمنستان به چی    تبعات ژئوپلیتیمی آن، 
ه به نزدیمی ر سیه   چی  احتماا  برخاورد   (. بنابرای ، با توج21 :1390  کرمی، 

ای د  کشور  ر د، گر چه تعامالت منطقه ای آمریما   چی  در آینده می منافع منطقه
الشعاع شرایط ساختار   سیاست جهانی قرار دارد. درمجموع   باا توجاه باه     تحت

های ای  کشور، مناافع ملای آمریماا در خازر را      شده راجع به سیاست مطالا گفته
هاای   ، دسترسی مطمئ  باه فارآ رده  نخستتوان در د  بعد کلی خالصه نمود:  می

 ,Mainایی د م، تضمی  نفوذ در حیات خلوت ر سیه )  نفتی   گازی غیرخا رمیانه

  (. البته برای ر سیه گستر  ناتو به شرق ار پا، تمایال کشاورهای حاوزه   2005:14
قاه یاک تهدیاد جادی باه      خزر به غرب   نیز حضور مستقیم آمریما در ایا  منط 

آید   ر سیه اعالم کرده است با تمام قوا با ایا  ناوع تهدیادات مقابلاه      حساب می
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 (.Hedenskog& et al, 2018 : 67خواهد کرد.) 

 اروپا ۀ. سیاست ژئواستراتژیک اتحادی3-2

نگرد   معتقاد اسات کاه تادابیر      ار پا به امنیت انرژی در سطح  سیعی می هاتحادی
هایی جهت دریافت  های جدید شامل پایانه سیاسی )تأکید بر زیرساختاقتصادی   

ی جدید از منطقه خزر( ا لای  مرحلاه    (، ایجاد خطوط لولهLNGگاز وبیعی مایع )
هاای عضاو    باشاد. در ایا  زمیناه، ساهم کشاور      جهت دستیابی به منابع انرژی می

به  6/4   8/1ترتیا از اتحادیه ار پا از ذخایر کل نفت خام   گاز وبیعی جهان به 
کاهش یافته است. نگاهی به تولیاد نفات خاام       2011درصد در سا   9/0   4/0

توجاه ایا     ها در دهه گذشته نیز نشاان دهنادۀ کااهش قابال     گاز وبیعی ای  کشور
که تولید نفات خاام   گااز وبیعای باه ترتیاا از        ووری های انرژی است، به حامل
هازار   1692باه   1999میلیاارد ممعاا در ساا      227هزار بشمه در ر ز    3684

 ,BP)یافتاه اسات    کااهش  2011میلیارد مترممعاا در ساا     155بشمه در ر ز   

Agust 22, 2013.)  درصد مصرف کنونی انرژی اتحادیه ار پاا   50همچنی ، بیش از
مادت     شود. بر همی  مبنا، باا توجاه باه دیادگاه میاان      از وریق  اردات تأمی  می

درصاد گااز    70درصاد نفات خاام       90اتحادیه ار پا، ای  اتحادیه باید مدت  بلند
( که بخش عظیمای از  اردات  Jong, 2008: 16را  ارد نماید ) 2020وبیعی در سا  

شود. در ای  میان،  فارد، ر سیه   شما  آفریقا تأمی  می از کشورهای حوزه خلی 
میاناه   نیاز کااهش تادریجی     ثباتی   بعد مسافت منابع انرژی خا ر با توجه به بی

هرفیت داخلی در زمینه تولید انرژی، ار پا توجه خاود را باه منطقاۀ خازر بیشاتر      
(. عال ه بر ایا ، عضاویت کشاورهای    38: 1389نموده است )رمضانی   محرابی، 

ی حوزه دریای سایاه   خازر    ار پای شرقی در اتحادیه ار پا باعث گردید تا منطقه
 تبدیل گردد.به کانون امنیت انرژی 

با توجه باه ایا  مساائل، یعنای تأثیرگاذاری عوامال ژئاوپلیتیمی بار امنیات          
ار پا نسبت به ساایر کشاورهای جهاان بیشاتر       ی انرژی، اتحادیه المللی عرضه بی 

هاای   دچار نگرانی شده است. باه همای  دلیال، ایا  اتحادیاه از وریاق هممااری       
کننده توانسته اسات   دهنده    ارد قا کننده، انت ای گسترده با کشورهای عرضه منطقه
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بر پیوستگی حوزۀ اقتصادی   انارژی تاأثیر بسازایی بگاذارد    ابساتگی متقابال       
دیگر، ای  اتحادیه با تأکید  عبارت کشورهای شریک در ای  زمینه را فراهم نماید. به

  تمرکااز باار مسااائل اقتصااادی   ژئواسااتراتژیک   همچناای  مالحظااات اناارژی  
دهد.  خویش، به همماری با کشورهای حوزۀ خزر عالقه زیادی نشان میمدت  بلند

توجهی از خطوط لوله موجاود انتقاا     های ار پایی سهام قابل در ای  راستا، شرکت
نفت   گاز را در اختیار دارند. در حا  حاضر شش خط لوله عماده نفات خاام      

هاای   گاز کشاور  چهار خط لوله اصلی گاز وبیعی، جهت انتقا    صادرات نفت  
های جهانی فعا  هستند که از ای  تعداد، پن  خاط لولاه    حوزه دریای خزر به بازار

نفت خام   د  خط لوله گااز وبیعای باه واور مساتقیم   غیرمساتقیم باه سامت         
درصاد از هرفیات    57اند. باا  جاود ایا ، هناوز هام       های ار پا احداث شده بازار

طوط لوله انتقاا  گااز وبیعای تحات     درصد هرفیت خ 41خطوط لوله نفت خام   
(. بر همی  مبنا، چندی  شارکت ار پاایی   38: 1391 ند،  کنتر  ر سیه است )شادی

دار مهم در چندی  پر ژه   خطوط لولاه   عنوان سهام   اِنی به« 1ای. آن»نظیر توتا ، 
  « انای »، «2بای جای  »های ار پاایی   اند. برای نمونه، شرکت دریای خزر دخیل بوده

 2/30در مجموع « اکز ن موبیل»  « چور ن»های آمریمایی  به همراه شرکت «3شل»
اساتات ا یال   »های بی پای، اِنای،    درصد سهام خط لوله کنسرسیوم خزر   شرکت

در « 5کونوکاوفیلیپس »های آمریماایی چاور ن        توتا  به همراه شرکت« 4هیدر 
اختیاار دارناد.    جیهاان را در  -تفلایس  -درصد سهام خط لوله بااکو  2/60مجموع 

درصاد   61های بی پی، استات ا یل هیدر    توتاا  در مجماوع    همچنی ، شرکت
 ناد،   ارزر م را در اختیار دارناد )شاادی   -تفلیس -سهام خط لوله گاز وبیعی باکو

(. بنابرای ، جهت تأمی  مطمئ  نفات   گااز   کاسات  از  ابساتگی باه      38: 1391
ی خازر موقعیات    ا راسایا، منطقاه   -انتقا  آسایا ر سیه با استفاده از ایجاد کرید ر 

                                                                                                                                 

1. E.on 

2. BG 

3. Shel 

4. Statoilhydro 

5. Conocophilips 
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نماید. از ای  ر ، ای  اتحادیه در راستای متنوع سازی مناابع   بسیار خوبی فراهم می
هااای خاازر را تو مااان در   اردات خااویش سااعی دارد منااابع ر ساایه   جمهااوری

(. در 9: 1390)بر جردی، انصاری زاده   کرمای،   (3)مالحظات انرژی خود بگنجاند
زمان باا فر پاشای شاور ی، تعاامالت انارژی اتحادیاه ار پاا باا          استا، همهمی  ر

عناوان   های کوچک خزر افزایش یافت.  جه م بت اتحادیه ار پاا کاه باه    جمهوری
مداخله در امور داخلای ایا  کشاورها     شود، عدم ی ای  قدرت مطرح می برخ برنده

ی منطقۀ اتحادیه ار پاا  ، استراتژ2006در ا ایل فر پاشی بود. در ای  میان، در سا  
در آسیای مرکزی   خزر صاورت عملای باه خاود گرفات. ازجملاۀای  اقادامات        

، خاط  «تراساما »، «اینوگیات »، وارح  «1سیاست همسایگی اتحادیه ار پا»توان به  می
هاای   ی نابوکو، ایجاد معاهدۀ منشور، قراردادهای همماری   مشارکت در زمینه لوله

های حقوقی داخلی   خاارجی، مباارزه باا قاچااق       نقل، انرژی، سیاست فنی حمل
(. عاال ه  Scaroni, 2006: 15زیست   مبارزه با فقر اشاره نمود ) مواد مخدر   محیط

سارزمینی   هاای فنای   انتقاا  بای      صورت د جانبه نیز قراردادهای کمک بر ای ، به
همماری  توان به آغاز های خزر منعقد نمود. برای م ا ، می نفت   گاز با جمهوری

بسیار نزدیک بی  اتحادیه با کشور آذربایجاان در زمیناه انارژی، از ا اساط ناوامبر      
، اشاره کرد. در ای  زمینه، جمهوری آذربایجان نه تنها باه عناوان تولیدکننادۀ    2006

نفت برای ار پا، بلمه به دلیل موقعیت جیرافیایی به عنوان مسایر ترانزیات انارژی    
رغم هماۀ ایا  مساائل،     باشد. علی سیاری برخوردار میکشور قزاقستان از اهمیت ب

تر از ایااالت   مشارکت   همماری انرژی اتحادیه ار پا در منطقه خزر، نسبتاً ضعیر
ای  سو، قزاقستان   ترکمنستان ر ابط سیاسی گسترده متحده آمریماست. زیرا از یک

تر باوده     نسبتاً نزدیک ار پایی  با اتحادیه ار پا ندارند. آذربایجان هم که به اتحادیه
هاای   های شرقی   نیز در دیگار نهااد   های اتحادیۀ ار پایی نظیر مشارکت در برنامه

 رزد  کناد، همچناان بار اساتقال  سیاسای خاویش اصارار مای         غربی مشارکت می
(. از سوی دیگر، تامی  انرژی 17-18:ص 1390)بر جردی، انصاری زاده   کرمی، 

هاای جهاانی      لیتیمی خزر، تعامل   تقابل باا قادرت  ی ژئوپ توسط ار پا از حوزه

                                                                                                                                 

1. European Neighbourhood Policy 
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ای )از جمله ر سیه   جمهوری اساالمی ایاران( را باه دنباا  داشاته اسات        منطقه
(. بااه هماای  دلیاال، اتحادیااه ار پااا بااه 73 :1387-8)رفیااع، جانباااز   شاایرخانی، 

گرایی افراوی از ساوی جمهاوری اساالمی     نمایی خطر ر سی شدن   اسالم بزرخ
در منطقه پرداخته است تا بتواند سیاست خارجی کشورهای کوچاک منطقاه   ایران 

توان بیاان   (. در مجموع می85-90:ص 1382را با خود همراه سازد )امیراحمدیان، 
هاای انرژیمای ایا      ی ار پا در خزر تحت تاثیر سیاست نمود که استراتژی اتحادیه

هااای خاازر جهاات  گااذاری آن در جمهاوری  اتحادیاه بااا ر ساایه   میازان ساارمایه  
، ناوع تعاامالت ایا     ایا  بااره  سازی منابع انرژی   امنیت آن قارار دارد. در   متنوع

هاای آن تااثیر    تواناد بار سیاسات    اتحادیه با آمریما به عنوان رقیا ر سیه نیاز مای  
 گذارد.

گفت  ای  نمته ضر ری است که پس از بحران کریماه، مساأله انارژی بارای     
حیاتی   کاامالً امنیتای تبادیل گشات. لاذا سیاسات       اتحادیه ار پا به یک موضوع 

های اتحادیه ار پا  بخشی منابع تأمی  انرژی)به غیر از ر سیه( در ر د سیاست تنوع
ای به ذخاایر انارژی    قرار گرفتی در راستای تحقق ای  امر، اتحادیه ار پا نگاه  یژه

خوبی ای  نمتاه را   (. اتحادیه ار پا بهIbrayeva & et al, 2017 :138حوزه خزر دارد)
دریافته است که گرایش برخی از کشورهای حوزه خزر)م ل آذربایجان، قزاقساتان  
  حتی ایران( به صادرات نفت   گاز به اتحادیه ار پا، اختالفاات شادید پیراماون    
تعیی  مرز دریایی خزر   عدم  جود هماهنگی سیاسای میاان ایا  کشاورها، ایا       

یجاد خواهد کرد که بتواند از هرفیات بااالی حاوزه    فرصت را برای اتحادیه ار پا ا
خزر در تأمی  انرژی خود   شمست  انحصار صادرات نفت   گااز ر سایه، بهاره    

متحده آمریما را در کنار خاود   سازی ای  راهبرد، ایاالت گیرد. اتحادیه ار پا در پیاده
 (.Boersma & Johnson,2018:16بیند)  می

 و معضل رژیم حقوقی خزر . استراتژی انرژی محور غرب4

 ۀدهد که مسأل بررسی استراتژی غرب در زمینه تأمی  منافع انرژی در خزر نشان می
گیاری     همسو نبودن اهداف غرب در منطقه همواره از موانع جادی در راه شامل  

دیگار، اگرچاه    عباارت  ای در خازر باوده اسات. باه     هاای منطقاه   موفقیت همماری
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هاای خازر درزمیناۀانتقا  انارژی        به جمهاوری های فنی  های غربی کمک قدرت
ها در مقابل ر سیه   جمهوری اساالمی ایاران    همچنی  تأمی  امنیت ای  جمهوری

کنند، اما در پس ای  مداخلاه رقابات بار     را علت دخالت در منطقه خزر توجیه می
سر منابع انرژی خزر نهفته است. همی  مسأله موجا شده تا رژیم حقوقی، کاه از  

ها بار   باشد، تحت تأثیر رقابت قدرت امنیتی در خزر می -های منافع سیاسی قمصدا
سر منافع اقتصادی   انارژی قرارگیارد. در شارایطی کاه توافاق پیراماون سااختار        

برداری از منابع دریا صورت نگرفته، برخی از  حقوقی دریای خزر   چگونگی بهره
راج نفات از دریاا باا    ای فعاا  بارای کشار   اساتخ     گوناه  های ساحلی باه  د لت
هاا باه امضااء     های متعاددی باا آن   های خارجی  ارد معامله شده   قرارداد شرکت

رساندند. با در نظر گرفت  اختالف دیدگاه کشورها در مورد حد د دریایی هر یاک  
گرایاناه در برخای ماوارد باه تانش نیاز        جانباه  های یاک  کشور، چنی  فعالیت 5از 

هاا بار سار     گااه  وورکلی، تعارض دید به(. 56-55: 1388فیر زیان، انجامیده است )
گیاری شاده    الگاوی تصامیم   3ها   اتخااذ   نشده باعث ایجاد اختالف قلمر  تقسیم

 است:

. باا  جاود   1997المللی در تابساتان   ترکمنستانی پیشنهاد مناقصۀ بی -ایران. 1
هاای   در مارز ای ، پیر  مذاکرات بی  مقامات ایرانی   ترکمنستان بر سر مناوقی که 

بلاو  را از   11اند، د لات ترکمنساتان ساه بلاو  از      آبی بی  د  کشور  اقع شده
خارج نمود. در ای  میاان، د  د لات تصامیم     1997پیشنهاد مناقصۀ خود در اکتبر 

واور مشاتر  در ایا  منااوق      گرفتند تا زمان مشخص شدن رژیم حقوقی خزر، به
 فعالیت نمایند.

دنبا  اعتراض قزاقستان در مورد عملیات نفتی ر سیه قزاقستانی به -ر سیه. 2
در منطقۀ مورد اختالف در شما  دریای خزر، د  د لت تصمیم گرفتند تا با تقسیم 

 بخش شمالی دریای خزر بی  خود ای  اختالف را حل نمایند.

ای میان ترکمنساتان   آذربایجاان در    ترکمنستانی اختالف منطقه-آذربایجان. 3
ای نفتای آذری   چیاراخ. ایا  بحاران پاس از باه نتیجاه رسایدن         ها  مورد میادان 
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در « 1ر زنفات »  « لو  ا یال »ای که بی  آذربایجان   د  شرکت ر سی  نامه توافق
محد د   متوقار شاد. البتاه، در نتیجاۀ اعتاراض ترکمنساتان ایا          1997جوالی 
نهاد نامه توسط ر سیه لیو شد. باا ایا   جاود، زماانی کاه ترکمنساتان پیشا        توافق

ارائه نمود، به نتیجۀ مطلاوبی دسات    1998ای را برای همی  منطقه در سا   مناقصه
های میان د  د لت، ای  اخاتالف   ها   صحبت رغم تماد یافت. در نهایت هم علی

 (.Granmayeh, 1998: 120)حل نشده باقی ماند 
در ای  راستا، منابع انرژی خزر   منافع اقتصادی ناشای از آن، چنادی  ساؤا     

سؤاالتی از ای  قبیل که  به  جود آ رد،ژئواستراتژیک را در بی  پن  کشور ساحلی 
باشد؟ خزر دریاسات یاا دریاچاه؟      ضعیت حقوقی دریای خزر به چه صورت می

صورت مشتر  اساتفاده  آب خزر باید به چه صورت بی  کشورها تقسیم شود؟ به 
شود یا بی  کشورهای ساحلی تقسیم گردد؟   یا اینمه آیا قواعد تنظیم عباور خاط   
لوله از بستر دریا نیاز به موافقت همه پن  کشور است یا فقط کشورهایی کاه خاط   

 (.Laruelle & Peyrouse, 2009: 19-20)کند؟  ها عبور می لوله از آن
های ساحلی خزر تاکنون بیاانگر آن   کشور نحوه پاسخ به ای  سؤاالت از سوی

ها باه   ها در مورد رژیم حقوقی منطقه، ریشه در تمایل ای  کشور بوده که مواضع آن
)منصاوری تباار،   کسا بیشتری  سهم از منابع بستر   زیر بستر دریاای خازر دارد   

توان گفت که دلیل اصلی کشممش   ابهام  با توجه به ای  موضوع، می(. 20: 1387
 ضعیت حقوقی دریای خزر، منافع اقتصادی   توزیع نامتعاد  پتانسیل نفات     در

 (.Ogutcu, 2003: 39ی Bahgat, 2005: 272)باشاد   گاز وبیعی در کر   بستر دریا می
هاای درگیار جهات     دیگر،  جود منابع نفت   گاز خازر   تاال  کشاور    عبارت به

ای مواضاع   هاای کراناه   دسترسی بیشتر به ای  منابع سابا شاده اسات کاه کشاور     
ر یاۀ   (.77: 1387زرگاری،  ی رژیم حقاوقی در پایش گیرناد )    گوناگونی در زمینه

ها نیز اهمیت تأثیر ای  منابع را بر ر ند رژیم حقاوقی خازر نشاان     گوناگون کشور
 دهد. می

در ای  راستا، آمریما   غرب با تشاویق آذربایجاان، قزاقساتان   ترکمنساتان     

                                                                                                                                 

1. Lukoil and Rosneft 



 121     محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر سیاست انرژی

در تال  هستند تا در راستای نظم اقتصادی مورد نظر خود،  برای تقسیم بستر دریا
کنتر  تولید   انتقا  نفت   گاز در ای  حوزه را از دسات ر سایه   ایاران خاارج     

شان اقادام باه    همچنی  با هدف تأمی  بیشتر منافع استراتژیک   انرژیمی آنها.نمایند
ساو، از   آمریماا از یاک  دخالت در قضیۀ رژیم حقوقی خزر نمودند. در ای  زمیناه،  

کند، زیرا با ای  کاار   جانبۀ دریای خزر پشتیبانی می رژیم حقوقی بر پایه تقسیم همه
شوند   پیوند مرزی میان ایران  مرز می کشورهای آذربایجان   ترکمنستان با هم هم

های غربی بد ن هرگونه دخالتی از ساوی   سان کشور ر د. بدی    ر سیه از بی  می
توانند ابتمارات خود را در ترکمنستان، قزاقستان   آذربایجان به  و، میتهران   مسم

(. از سوی دیگر، با به تأخیر افتاادن ر ناد   71: 1387هم گره بزنند )دیلمی معزی، 
برداری بیشاتر از مناابع دریاای خازر باا حضاور        تعیی  رژیم حقوقی، فرصت بهره

آیاد   المی   تر ریسم به  جود مای نظامی در منطقه به بهانۀ مبارزه با بنیادگرایی اس
(. عال ه بر ای ، در پی تأمی  اهداف خاود،  32: 1390)اژدری   قائینی حصار ئیه، 

( Henderson, 2008: 17نمایی تهدید ایران را نیز دنبا  کارده )  آمریما   غرب، بزرخ
ثبااتی در منطقاه خا رمیاناه   خازر معرفای       اند ایران را عامل بی   پیوسته کوشیده

ای   حاامی   نند. بنابرای ، ترسیم تهدید ناشی از یک ایران مجهز به ساالح هساته  ک
گری ای  کشور در منطقه   همچنای  وارح    نابودی اسرائیل، تمرکز بر تهدید شیعی

نماایی ایا  تهدیادات، باه      های ایرانی در سیاست بزرخ ها   موشک انباشت سالح
از بازارها   صانایع نفات   « 4ر نشو»  « 3اکسون»، «2انر ن»، «1کونمو»محر م شدن 

 (.Kohen & Others, 2008:2-3ایران منجر شده است )
رفات از ایا     در  اکنش به ایا  اساتراتژی آمریماا   غارب   جهات بار ن      

راهماری پیشنهاد کارد کاه بار پایاۀ آن هار       1996بست، د لت ر سیه در سا   ب 
ساااحلی خااود مااایلی از خااط  45ی  ی نفتاای  اقااع در محااد ده کشااور در حااوزه

سو آن را قادر سااخت   صالحیت انحصاری خواهد داشت. ای  اقدام ر سیه از یک
                                                                                                                                 

1. Conoco 

2. Enron 

3. Exxon 

4. Chevron 
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در « گااز پار م  »  « لو  ا یال »های نفتی ر سی  تا در راستای تأمی  منافع شرکت
برداری از مناابع نفات   گااز منااوق      المللی برای کا     بهره های بی  کنسرسیوم

تان گاام باردارد   همچنای  باا بسات       هاای آذربایجاان   قزاقسا    مجا ر جمهوری
جانبه باا قزاقساتان، بحاث رژیام حقاوقی بخاش شامالی خازر را          های د  قرارداد
شده قلمداد کند. از ورف دیگر، ای  اقدام  اکنشی در مقابال اقادامات آمریماا     تمام

 شود. برای رسیدن به اهداف استراتژیک ای  کشور محسوب می
موضاع    ت به اقداماتی زد کاه تأییدکنناده  های بعد دس ر سیه همچنی  در سا 

آذربایجان   قزاقستان مبنی بر ضر رت تقسیم دریاای خازر باود. اقادام نخسات،      
لاو   »های نفتی منطقه بود. برای م ا ، همماری شارکت   مشارکت ر سیه در ورح

 :Freedman, 2000با یک شرکت آذربایجانی برای گستر  منابع نفت خزر )« ا یل

  خط لوله خزر که از کنارۀ خزر در قزاقستان به بنادر نور سایک در     یا تعیی (20
جانباه باا کشاورهای     رسد. اقادام د م، انعقااد قراردادهاای د     کنار دریای سیاه می

قزاقستان   آذربایجان در تقسایم دریاای خازر   اساتفاده اشاتراکی از ساطح آب       
 سایه سااختاری   )شامل کشتیرانی، ماهیگیری   محیط زیسات( باود. در نتیجاه، ر   

  یافتاه  ایجاد کرد که با تائید آن توسط آمریما   غرب   نیز کشورهای تازه اساتقال  
ها را برای ایران در تعیی  رژیم حقوقی باه هماراه داشات     ساحلی، کمتری  فرصت

کاه   1998افاز ن بار ایا ، از ساا       (.96-7: 1390)جوادی ارجمندی   رضازاده، 
یم نفتی در منطقه ماورد ادعاای قزاقساتان باه     مشخص شد احتما   جود منابع عظ

تری  منبع نفتی خزر    زیاد است   ای  منبع احتماالً بزرخ« کاشاگان»خصوص در 
هایی از سوی ر سیه برای  باشد، تال  فارد می مقایسه با برخی از منابع خلی  قابل

 ،2002تعیی  مرزهای آبی د  کشور صورت گرفت. در ای  راستا، در قرارداد ساا   
نظار از   ( از ایا  مناابع صارف   50-50بارداری مساا ی )   بی  پوتی   نظربایر بهره

 (.1386)شوری،  (4)ها نسبت به خط میانی موردتوافق  اقع شد موقعیت آن
جانباۀ   د  ناماۀ  جمهوری اسالمی ایران تا باه امار ز نیاز باا هرگوناه موافقات      

های خزر با غرب که در ارتبااط مساتقیم باا مناافع انارژی خازر قارار دارد،         کشور
مخالفت نموده   دلیل ای  مخالفت نیز آن است که در نبود رژیم حقوقی مشخص 
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هاا   برداری بیشتر از منابع خزر را برای ایا  کشاور   جانبه اممان بهره ای  توافقات د 
 (5)ی  منابع در آینده کمتر خواهد باود نماید   در نتیجه دستیابی ایران به ا فراهم می

(Bahgat, 2005: 272)  تاوان در   . نمود عملی مخالفت ایران در ای  زمینه را هام مای
« آرا »، «آراز»قضیه اختالف ای  کشور با آذربایجان بر سر استفاده از میادی  نفتای  

یک نا  جنگای ایاران    ،2001، در سا  خصوصمشاهده نمود. در همی  « شرق»  
 آلیار   3تیبانی نیر ی هوایی، د  هواپیمای اکتشافی آذربایجاان )ژئوفیزیاک   با پش

)گادژییر
کردناد، مجباور باه رهاا      را که زیر نظر کنسرسیوم نفتی انگلیس کار می 1

 ,Laruelle & Peyrouse)البرز( نماود )  2«آلو »ساخت  اکتشافات خود بر فراز میدان 

2009: 21.) 
اقتصاادی آمریماا   متحادان غربای آن در     توان گفت که حضاور   بنابرای  می
ها همچون آذربایجان   همچنی  حضور نظاامی   ها بر برخی کشور منطقه   نفوذ آن

ای   هممااری د جانباه باا کشاورهای      های منطقاه  ها در قالا سازمان   امنیتی آن
ساز خطری بالقوه  های خزر   زمینه کوچک منطقه، نه تنها باعث تدا م ابهام در مرز

نمایاانگر  (، بلماه  Main,2005: 16)باشاد   ی ر سیه   جمهوری اسالمی ایران میبرا
ها راجع به دستیابی    ای آن آرایی سیاسی بی  ر سیه   غرب   متحدان منطقه صر

ای اسات کاه بتواناد ر د م لاث خطاوط       توافق بر سر بخش جنوبی خزر   نقطاه 
ن )متحادان آمریماا( را   مرزی بی  ایران )متحد ر سایه(   آذربایجاان   ترکمنساتا   

 مشخص سازد.

 گیری نتیجه

استراتژی غرب در خزر حمایت از آن دارد که اهداف امریما   کشورهای ار پایی 
ی تولید   انتقا  انرژی  های فنی در زمینه هاهر شامل کمک اگرچه به یدر ای  منطقه

 هاای تجااری     همچنی  تأمی  امنیت   استقال    همماری جهت ایجااد فرصات  
هاایی بار محاور موضاوعات انارژی       در عرصه عمل    اقعیت چنی  تال  است،

تمرکز یافته است. عال ه بر ای ، با مطارح سااخت  بحاث رژیام حقاوقی در ایا        
                                                                                                                                 

1. Geofizik-3 & Alif Gadzhiev 

2. Alov Field 
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های ساحلی خزر بارای تعیای     پژ هش به ای  نتیجه دست یافتیم که ناکامی د لت
ای  اختالفات  فصل  حل مشتر  جهت حل حد د مرزهای دریایی   یافت  یک راه

متحاده   کشاورهای    ای مانند ایااالت  های فرامنطقه منجر به آن شده است تا د لت
برداری از اختالفات مواضع کشورهای ساحلی، سعی در باه تاأخیر    ار پایی با بهره

انداخت  رژیم حقوقی دریای خزر جهت دستیابی فاوری باه مناافع خاود نمایناد.      
زماان   ه  جود منابع غنی انرژی در منطقه خزر همتوان استدال  نمود ک ر ، می ازای 

ی  تواناد سرچشامه   سو، مای  باشد. بدی  معنا که از یک دارای معایا   محاسنی می
درآمد یا مبنای همماری با کشورهای همساایه باشاد   از ساوی دیگار باا تعیای        

هاای بازرخ در منطقاه، خطرهاای      نشدن رژیم حقوقی ای  دریا   حضور قادرت 
نظر  های ساحلی )ایران   ر سیه( ایجادنماید. در مجموع به را برای کشوربالقوه ای 

رسد که به دلیل ناتوانی کشورهای سااحلی در رسایدن باه تاوافقی بار اسااد        می
الملل فعلی   معاهدات پیشی ، منازعات کنونی در ماورد نحاوۀ تقسایم     حقوق بی 

د، یعنی عدم توافق پایادار  ر ن ادامه ای . ادامه خواهد یافتدریای خزر   منابع آن 
نمایاد تاا    تواند کشورهای درگیر را تشاویق   بر سر تعیی  مرزهای دریایی خزر، می

 ی دفاع از خودشان به صورت نظامی باشند. آماده
 



 

 

 ها نوشت پی
دریاای خازر در اکتاائو قزاقساتان مباحاث       2018البته باید گفت امضاای کنوانسایون   . 1

ی داشاته اسات. از جملاه مباحاث حقاوقی      حقوقی، انارژی   راهباردی را در پا   
کنوانسیون می توان به عدم تعیی  خط مبدا   ساهم جمهاوری اساالمی ایاران از     
دریای خزر اشاره نمود. در بعد مسایل راهبردی تردد نیر های آمریمایی از دریای 
خزر   عبور از قزاقستان به سمت افیانستان را می توان ذکر نمود. در بعد چاالش  

ی که یمی از مهمتری  چالش هاای کنوانسایون دریاای خازر اسات د       های انرژ
چالش عدم تعیی  سهم ایران از میادی  انرژی مشتر    بار هام خاوردن موازناه     
انتقا  انرژی در دریای خزر قرار دارند. در کنار بعد چالش های حقوقی، نخبگاان  

ز کنوانسیون نیاز  امنیتی   اقتصادی بر ابعاد چالش های راهبردی   انرژی برآمده ا
درصدی از دریای خزر کاهش  20نماتی را مطرح کرده اند. در کنار منفعت سهم 
های داخلی   ابهام در بهره بارداری   حداک ری سهم جمهوری اسالمی ایران از آب

از منابع انرژی مشتر  با آذربایجان   ترکمنستان سبا شده است منافع راهباردی  
یون کسا نشود. در هر صورت در مجموع هم بایاد  ایران به با ر مخالفان کنوانس

گیاری رژیام حقاوقی دریاای      گفت امضای ای  کنواسیون، کمک چندانی به شمل
 خزر نمرده است.

(، مشاا ر  یاژه کلینتاون در مساائل     Richard Morning Starریچارد مورنینگ اساتار ) . 2
گوناه   را ای نفت   گاز منطقه دریای خزر، در سخنانی عناصر اصلی ای  سیاست 

اناد کاه مشامالت       ای  اقع شاده  کشورهای نوبنیاد خزر در منطقه»کند:  بیان می
ها را احاوه کرده است. ای  کشورها که ماا بای     خطراتی گوناگون از هر ورف آن

اند... اکنون برای نخستی  باار در   ر سیه در شما    ایران در جنوب محصور شده
اند که مهار سرنوشت خویش را باه چناگ    افتهوو  تاریخ فرصت   اممان آن را ی

آ رند. برای نیل به ای  هادف،   در عای  حاا  اساتحمام بخشایدن باه امنیات        
خودمان در زمینه دسترسای باه انارژی، تاأمی  اساتقال  خاود منطقاه در زمیناه         

های  هایی برای کمپانی برخورداری از انرژی متعلق به خود   فراهم آ ردن فرصت
 (.1386)شوری، « نفع ملت ایاالت متحده تمام خواهد شدما، مسلماً به 

الزم است ذکر شود که اداره اوالعات انارژی آمریماا،  اردات گااز اتحادیاه ار پاا از       .3



 1398تابستان  ♦ ودوم چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     126

 ,IEAدرصد از کل  اردات گاز ای  اتحادیاه برآ ردکردناد )   60ر سیه را حد د 

August 26, 2013.)  
در همی  رابطه « ی بسته دریاچه»ر یمرد د لت ر سیه در معرفی دریای خزر به عنوان  .4

بساته ساعی   ی  ر سیه با اعالم دریای خزر به عنوان یک دریاچاه شود.  ارزیابی می
کرد از انعقاد قراردادهای نفتی با غرب توسط کشورهای سااحلی، باد ن در نظار    
گرفت  منافع ر سیه جلوگیری به عمل آ رده   بار دیگر هژمونی خود را بر منطقه 

 (.133 ، ص1384برقرار نماید )حاجی یوسفی، 

نفت   گااز خازر   قابل توجه است که جمهوری اسالمی ایران تاکنون عایداتی از منابع  .5
 نداشته است.

 منابع
نقاش آمریماا   ر سایه در تعیای  رژیام      (. »1390اژدری، ب   قائینی حصاار ئیه، د. ) 

مهار     .35،  تحوالت ایران   ا راسیا )ایراد( ۀد  ماهنام .«حقوقی دریای خزر
 .36-28آبان:ص 

مطالعات آسیای  ۀفصلنام، «امنیت جمهوری آذربایجان   ناتو(. »1382امیر احمدیان، ب. )
 .105-46 ص:ص42   مرکزی   قفقاز

مطالعاات   .«ایران   خطاوط انتقاا  انارژی خازر    (. »1387-8اواعت، ج.   نصرتی، ح. )
دانشامده حقاوق   علاوم     .المللای  مرکز مطالعاات عاالی بای     ،ا راسیای مرکزی

 .22-1: صص، زمستان   بهار3د م،    د .سیاسی

ژئواکونومی دریای خزر   تااثیر آن  (. »1390بر جردی، ع.، انصاریزاده، د.   کرمی، م. )
-7پاییز:ص. 60بیستم،    د .راهبرد ۀفصلنام، «بر امنیت انرژی در اتحادیه ار پا

27. 

تحاو   در: . «الملال  تحو  مفهوم کنشگر   مسئله امنیت در ر ابط بی (. »1389ف. ) تمنا،
تهااران: . هلل ابراهیماایا، مشاایرزاده، حمیاارا   نباای الملاال مفاااهیم در ر ابااط باای 

 مطالعات راهبردی. ۀپژ هشمد

شناساای مواضااع جمهااوری  آساایا(. »1390جااوادی ارجمناادی، م.ج.   رضااا زاده، ح. )
 .«کارگزار-به تعیی  رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار اسالمی ایران نسبت

-89 صتابستان:ص .41د  .حقوق   علوم سیاسی  دانشمده ۀمجل .سیاست ۀفصلنام
106. 

آسیای مرکزی   قفقاز در سیاست جهانی: تعامل ژئواکونومی   (. »1387دیلمی معزی، ا. )
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