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Abstract 
Caspian Sea is in a trends of evolution which, change its position from a land 

locked sea to one of the most important Geo Economical points in the worlds. 

Facts on the Ground Show us, that, China’s unfold demands to energy and 

its policy to diversify the Suppliers in addition to the One Road, One Belt 

grand project, made the Caspian Sea an in substitutable geo economical place 

for china’s Global plans. Russia’s traditional hegemony in the Caspian Sea 

region and its monopoly on the Gas supply to EU had facing so many threat, 

if Russia don’t work well in this region. So, Caspian Sea gain weight in the 

Russia’s eyes. U.S foreign policy in this region, which contain three major 

worlds controversial power for American national interests, Iran, Russia and 

china, is based on the containment and engagement simultaneously. Iran as 

regional power also has its trends of influences in this region. All of these 

trends are following the geo economical rules. In fact, economy is shaping 

the competitions and cooperation in the Caspian region, which made this 

region a Greater region with the expanded effects on the worlds politics and 

economics. 
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 چکیده
دریای خزر با گذار از نقش سنتی خود به عنوان یک دریای بسته و محاصره شده در 

های ژئواکونومی ی دنیا؛ در درین کانونخشکک ی در لات دیدیش شککدن به ی ی از م  

اکونومی انتخاب منظور دییین این فرض؛ نظریه ژئو در است. بهیک جغرافیای گسترده

ها، به نزاع اقتصادی آن ا؛ با ابزارهای اقتصادی با در نظر گرفتن محوریت دولت شد دا

چه روندهای ژئواکونومی ی »در منطقه خزر دوجه شود. لات این پرسش مطرح است 

ست شده ا سنتی دریای خزر و اردقاء آن  سخ به این  برای«. باعث دغییر در جایگاه  پا

 دییینی-دحلیلی روش اساس بر و گردآوری ایکتابخانه شیوه به الزم هایداده سؤات

دهد قدرت گیری های پژوهش نشکککان مییافته .اندگرفته قرار دحلیش و دجزیه مورد

سیه  چین در منطقه و دالش ایاالت متحده آمری ا برای ممانعت از این روند؛ م ار رو

ظیر و دأکید آمری ا بر دحت فشککار قرار دادن اقتصککاد این کشککور از اری دجاری؛ ن

دحری  و انحصکککارزدایی و م ار هژمونی یابی التمالی ایران در منطقه دریای خزر 

اکونومیک الت ژئوشکککواهدی بر دأیید فرض دحوت جایگاه دریای خزر بر مینای معاد
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 . مقدمه1
یش ویژگی  به دل های لوزه خزر، ی ی از منااق لائز اهمیت ج ان اسکککت که 

دوان از آن به عنوان یک منطقه خاص سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و ... می

(. در واقع برخالف دعابیر اولیه 114: 1398و دأثیرگذار یاد کرد )ایاایائی و لسینی، 

لش که معتقدند، اهمیت ژئوپلتی ی منطقه الماندیشککمندان و کارشککناسککان رواب  بین

گردد؛ اما امروزه بیشتر کارشناسان و صالینظران به پنج کشور لاشیه آن برمی 1خزر

المللی و نیز به این منطقه را به دلیش دحوالت یک دهه اخیر در سیاست و اقتصاد بین

ی برخوردار ئواکونومی ی بر این باور ه سکککتند که منطقه خزر از اهمیت باالیژدالیش 

گیری یک نظ  ژئواکونومیک جدید شده است. چرا که در لات لاضر در مسیر ش ش

های که اهمیت لفهؤمدر منطقه دریای خزر و کشورهای ااراف آن هستی . م   درین 

اند از: چندبرابر شکککدن افزایش نیازها به انرژی، منطقه چندبرابر کرده اسکککت، عیارت

 .2گذشککته، رونمایی از ارح یک کمربند یک جادهقدردمنددر شککدن چین به نسککیت 

صار گازی خود و در ن ایت دالش آمری ا ه  برای لفظ دالش روس ها برای لفظ انح

دهد که در جایگاه ابر قدردی خود. بنابراین این سکککیر دحوالت و راهیردها نشکککان می

میک اکونونطق ژئومنطقه خزر یک محی  جدید در لات ش ش گیری است و الیته با م

 (.68: 1391از ارزش باالیی برخوردار هستند )قادری و نصردی، 

های اصلی اکونومیک منطقه خزر و منافع متضاد و متعارض قدرتارزش باالی ژئو

های اخیر اهمیت رو به دزایدی داشته است. ج انی در این منطقه جغرافیایی؛ در سات

                                                           
1   Caspian Sea region 

2   One road One Belt 
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ن و افزایش نیازهای های ج انی ناشکککی از قدرت گیری اقتصکککادی چیافزایش دنش

ضعیف  شری به غرب در کنار د سی  ستر شتر د شور و اهمیت یافتن بی انرژی این ک

ددریجی نقش رهیری آمری ا در موضوعات سیاست ج انی و جدایی ددریجی ادحادیه 

ست دا  شده ا ضای این ادحادیه؛ منجر  ستقالنه اع ساس دمایالت م اروپا از آمری ا برا

گیری تصککادی در کشککورهای منطقه خزر در لات شکک شنیردی با ماهیت و منافع اق

روند ها و جریانادی که مینای این »باشد. بنیاد این پژوهش بر این سؤات مطرح است: 

ستند؟ و منافع هریک از این  سائلی ه ست چه م دحوت ژئواکونومی ی در منطقه خزر ا

شامش میبازیگران چه لوزه ست که ب«. شود؟هایی را  ضیه دحقیق این ا ساس فر را

های آنچه داکنون در این منطقه شککک ش گرفته اسکککت و نیز در کنار دورنمای رقابت

شککده  1درژئواکونومی ی پیش رو شککاهد یک منطقه خزر بسککیار پر نوسککان و گسککترده

دییینی و -نسککیت گذشککته و لات خواهی  بود. این مقاله با اسککتفاده از روش دحلیلی

کالن  یروندها» و منابع اینترنتی به دییینای گردآوری ااالعات به صککورت کتابخانه

می پردازد. از این رو ابتدا مف وم « خزر یایدر کیدحوت و گسترش ژئواکونوم ؛یج ان

سی و مینایی این پژوهش ژئواکونومیک بیان می سا شود شود و پس از آن دالش میا

بررسی در خزر مورد ئواکونومی ی گستردهژهای اساسی ش ش دهی به منطقه دا جریان

 و ارزیابی قرار گیرد.

 . پیشینه پژوهش2

ست ولی دحقیقات مربوط  دریای خزردر لوزه  صورت گرفته ا سیاری  مطالعات ب

 صککورت نگرفته خزر یایدر کیدحوت و گسککترش ژئواکونوم ؛یکالن ج ان یبه روندها

است  ندرت به این موضوع پرداخته شده نیز بهلتی به صورت کلی و پراکنده و است 

گارش این و ای یش برای ن ما در مجموع اسکککت. دحقیق ن خود م مترین دل کاوا  یوا

نشککان  روند کالن ج انی، دحوت و گسککترش ژئواکونومیکدر باب  قیدحق ینهیشککیپ

دا  یمنابع فارسکک انیمسککهله در م نیا رامونیکه مجموع آثار نگاشککته شککده پ دهدیم

 در دو بخش نهیشککیپ ،یمتون خارج یرو، با بررسکک نی. از همباشککدیاندک م یلدود

 .ردیگیقرار م یمورد بررس یو خارج یآثار داخل

شکککدن ابت ار  ییآثار اجرا»ی با عنوان ( در مقاله1399محسکککن شکککریعتی نیا )

 کمربند ابت ار  شدن اجرایی آثار دییین به« رانیا کیژئواکونوم  یکمربند و راه بر مح

                                                           
1   Expanded Region 
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 های مقاله نشانایران پرداخته است. یافته ژئواکونومیک ای محی منطقه الیه بر راه و

 در دارد. ایران ژئواکونومیک محی  بر کالن ارح این اجرایی شدن چندگانه دأثیرات از

 نسیی مزیت دضعیف به دواندمی غربی-گذرهای شرقی راه شدن اجرایی شمالی ضلع

صش للقه عنوان به ایران صادهای کننده و سیای مرکزی اقت صادا به آ  منجر ج انی قت

 ای،همگرایی منطقه سککخت و نرم هایزیرسککاخت دوسککعه با سککو دیگر از و شککود

ایران،  ژئواکونومیک محی  شرقی ضلع در نماید. ایجاد ایران برای جدیدی هایفرصت

سعه ساختاری موانع کاهش صادی دو ستان اقت صتی مثابه به دوانمی را پاک  جدید فر

منابع انرژی »ی با عنوان (، در مقاله1397ماری مل ی )برشککمرد. علی اکیر جعفری و 

 -و با اسکککتفاده از روش دحلیلی« ای در دریای خزرهای فرامنطقهو لضکککور قدرت

که برای دهد این پژوهش نشککان میهای افتهاند. یدوصککیفی به این موضککوع پرداخته

سیر سترادژیک آن عالوه بر منابع انرژی، انتقات م نقش انرژی ولمش آمری ا و متحدان ا

سیه گرچه در لوزه ست. چین و رو سیه و ایران لائز اهمیت ا ی خزر ورای قلمرو رو

سوب می شریک و ه  رقیب ه  مح شترک آن ا موجب کاهش ه   شوند اما منافع م

 .نفوذ آمری ا و متحدان استرادژیک آن شده است

رقابت در منطقه  ای یهم ار ،یریدرگ»ی دحت عنوان (، در مقاله2020) راموفیبا

 ریدصککو یانتقاد یبررسککبه « دیبزرگ جد یباز  یپارادا یانتقاد یخزر: بررسکک یایدر

)لوت  هاسککک یو م ان  یخزر و مفروضکککات، مفاه یایاز منطقه در دیبزرگ جد یباز

مقاله اسککتدالت  نی. به اور خاص، اپرداخته اسککت( هازهیاهداف و انگ گران،یمحور باز

ندیم جد یباز اتیکه ادب ک نادرسکککت  دهیناد شیبه دل دیبزرگ  گرفتن و درک 

خزر،  یایدر منطقه در یو هنجار یاقتصکککاد ،یاسکککیسککک ،یماد ،یخیدار یهادفاوت

( در 2017) نیل نایسککتیکر .کندیم جیرا درو یو سککطح کیسککتمادیرسککیغ یهابحث

« انهیدر خاورم نیبلندمدت چ یاندازهاکمربند و جاده و چشکک »ی دحت عنوان مقاله

ستفاده از روش دحلیش ست. یافته-و با ا ضوع پرداخته ا های پژوهش ن ادی به این مو

خود را در  یاسیس دید یبه اور قابش دوج  نیچ ر،یاخ یهادر ساتدهد که نشان می

 یهایریدر درگ یاسابقهیب کیپلمادید یهادالش نیداده است. چ شیافزا انهیخاورم

ساخت اول هیسور شروع به   نیدرم  . در واقع خود کرد ینظام گاهیپا نیانجام داد و 

اردیاط  جادیا ی،جم ور اسکککتیر در اوت «نگیپ نیج یشککک» کیابت ار اسکککترادژ

 ابت اراسککت که با  ایاوراسکک-قایکشککور در سککراسککر منطقه آفر 60از  شیب یاقتصککاد

ستان ش یاده ابرج یایال به دنیات« جاده کیکمربند،  کی»بلندپروازانه  همراه با  یبا

ی با ( در مقاله2013) کیکوب پشاسکککت.  انهیخاورمدر خزر و  ،ییایدر شککک یجاده ابر
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رقابت  یبه بررسککک« در لوزه خزر ی یتیو رقابت ژئوپل یانرژ اسکککتیسککک»عنوان 

رقابت  که دهدپرداخته اسککت. نتایج پژوهش نشککان میدر لوضککه خزر  ی یتیژئوپل

ش یادیز زانیبه م ژئوپلیتی ی در دریای خزر از  یبه کنترت و ب ره بردار شیاز دما ینا

که این در لالی اسکککت . اسکککتمتحده  االتیو ا نیچ ه،یروسککک ژهیبه و یمنابع انرژ

ندیم فایدر منطقه ا ینقش م م یخارج گرانیباز لتو  کن  گرانیباز یمحل یهادو

سستندیمنفعش ن شده یاری. آن ا در ب   «ی یتیژئوپل ییکثرت گرا»اند از از موارد موفق 

 مانور استفاده کنند. یبرا ییبه دست آوردن فضا یبزرگ برا یهارقابت قدرت

دحوت و گسکککترش  ؛یکالن ج ان یمذکور به اور جامع به روندها قاتیدر دح

ست نپرداخته خزر یایدر کیژئواکونوم سبنابراین . ا  نیای افتراآثار، نقطه  نیا یبا برر

ست که  نیا نیبرده در امقاله با آثار نام کالن  یروندها دیجد ینظر یالگو این مقالها

سترش ژئواکونوم ؛یج ان س را خزر یایدر کیدحوت و گ به  در واقع خواهد کرد. یبرر

دحوت و گسککترش ژئواکونومیک دریای خزر صککورت نگرفته اسککت و این مطلب دارای 

باشد؛ چرا که دریای خزر به عنوان ی ی از منااق م   استرادژیک اهمیت بسیاری می

 شود.در ج ان شناخته می

 . چارچوب نظری3
اص؛ پیوند بین اقتصاد و سیاست به صورت عام و در سیاست خارجی به صورت خ

همواره ناگسککسککتنی و عمیق بوده اسککت. اما پس از فروپاشککی شککوروی؛ برخی از 

ست بین سیا شت دا مفاهیمی فرادر از مفاهی  پیشین  شمندان را بر آن دا الملش و اندی

ی ی از  1هککای ژئوپلتی ی را در چککارچوب آن را دوصکککیف کننککد. لیتواکرقککابککت

شوروی  شی  ست که پس از فروپا شمندانی بوده ا شتی؛ این دغییر اندی شار یاددا با انت

الملش را خاار نشککان شککد و بیان کرد که در آینده؛ ماهیت ماهیت در سککیاسککت بین

الملش ژئوپلتیک نخواهد بود چراکه اصکککوالد قدرت ج انی در اندازه اصکککلی رواب  بین

های آدی در منطق ژئو اکونومیک رخ خواهد داد که بل ه رقابت ،شککوروی وجود ندارد

شتری برخوردار خواهد بود.  در آن؛ صاد از اهمیت بی در این رقابت و نزاع در لوزه اقت

اکونومیک عیارت اسککت از درکییی از منطق منازعه با خصککوص او بیان داشککت که ژئو

ست منطق جنگ؛ اما این بار بیان می 2ابزار دجاری یا همانگونه که کالزویتس شته ا دا

                                                           
1   Luttwak 

2   Clausewitz 
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در واقع ژئواکونومیک از درکیب سکککه عنصکککر  (. ,1999Luttwak :180)1با ابزار دجارت

 جغرافیا، قدرت و اقتصاد ش ش گرفته است.

سیرهای دجاری پیش از گذ صر ژئواکونومیک، کانون و م شته به عیاردی با ظ ور ع

صح صادی را به  ضوع اقت ست که ورود مو ست و مف ومی ا نه مورد دوجه قرار گرفته ا

ای سککیات و کند. به عنوان پدیدهدأیید میج انی، به ویژه به لحاظ انگیزه سککودگرایی 

ج ت پوشککش دادن به فضککای جدید رقابتی در نظام ج انی و روشککی برای دوجیه و 

ست سیا شه های ج انی اکثر قدرتدحلیش  سایش و علش مناق ست. و شده ا ها دیدیش 

کند. بنابراین امروزه اقتصککاد به عنوان ی ی از عوامش قدرت ماهیت اقتصککادی پیدا می

 شود.و منافع سیاسی کشورها دابع منافع اقتصادی آن ا در نظر گرفته می است

گرا؛ های؛ واقعبراین اساس باید یک دفاوت اساسی بین نظریه ژئواکونومی و منطق

 جایگاه با رابطه در گراواقع الملش قائش شککد. روی ردیمارکسککیتی و لییرات رواب  بین

 سککنت با مشککترکی هایفرضککیه و هاگاهالملش دیدبین رواب  در اقتصککادی مسککائش

 معتقدند هاآن. دارند کینزی اقتصاد و ارفداران اقتصادی ناسیونالیس  مرکانتیلیستی،

 رقابت به ج انی اقتصککاد عرصککه در ملی خود قدرت و دوان افزایش برای کشککورها که

خوردار اسککت و پردازند. اما در این رقابت همواره امور نظامی از اهمیت و بردری بر می

ای دارد. اصوالد مجموعه رواب  بر پایه امور نظامی استوار است و اقتصاد نقشی لاشیه

 اجتماعی ایقات بل ه ها نیسککتنددولت بازیگران درینم   در نظریات مارکسککیسککتی،

ستند سازمان هاشرکت ها،دولت جمله از بازیگران سایر رفتار که ه  المللیبین هایو 

شخص نیز را ستی، هاینظریه. سازندیم م سی ست ج انی مارک صه را سیا  دعارض عر

سائش پایه بر را آن بر لاک  نظ  و ایقات صادی م  دعریف پیرامونی -رابطه مرکز و اقت

گاه به نه اقتصکککاد اهمیت بر دأکید ها،آن نظر از. کنندمی  در آن واالی خاار جای

 عنوان اقتصکککاد به کارکرد دلیش به بل ه ها،دولت منافع دأمین و خارجی سکککیاسکککت

اسکککت  جامعه در سکککیاسکککی دحوالت ایجاد در اجتماعی ایقات بین رواب  زیربنای

(. در نظریات لییرات و نهولییرات نیز با فرض گرفتن نقش باال 79: 1386)داداندیش، 

ها در لوزه اقتصکککاد؛ قائش به نقش الملش غیردولتی در کنار دولتبرای بازیگران بین

بازیگران بینآفرینی  نه بین  یا نه و همگرا یا کان هم اری جو ما المللی هسکککتی  و ک

 در نظریات لییرات دأکید .مفاهیمی مانند مزیت نسیی از اهمیت باالیی برخوردار است

باره بازار، اقتصککککاد بر لت بین رواب  در قد هادو جاد و هم اری ام ان به معت  ای
                                                           

1   Edward Luttwak 
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 این در را هارژی  و المللیبین ادهاین  نقش و هستند؛ اقتصادی متقابش هایوابستگی

 .(Keohane and Nye,2001:22-23)دانند می بسیار م   زمینه

ما در نظریات ژئواکونومیک برخالف نظریات گذشکککته، کماکان ماهیت رواب   ا

شکککوند و دفاوت در این اسکککت که الملش دولت محورانه و واقع گرایانه ارزیابی میبین

 ژئوپلیتیک همان یا راهیردی و نظامی مفاهی  با بردری ینپیشکک دوران در که درلالی

های اقتصکککادی و دجاری های میارزه در منطقهها و روشبود در ژئواکونومی دن ا علت

شت از ژئو اکونومی؛ علتدعریف می ها و ابزارهای دعارض از شوند. در واقع در این بردا

به منطقه اقتصکککادی منتقش می ظامی  یا کماکان دولت محور؛ شکککود و منطقه ن دن

سیاست بین 1متعارض شد. بنابراین در چارچوب دحلیش و میتنی بر  الملش اداره خواهد 

ژئواکونومی علت منازعات بین دولتی ماهیتی اقتصکککادی و دجاری دارد مانند لفظ 

ای خاص؛ اسککتفاده از امتیازی متحصککر به فردو...  و این بردری اقتصککادی در منطقه

 واردات یا صادرات، برای زارهای دجاری و اقتصادی نظیر  ایجاد محدودیتها با ابعلت

 به مربوط هایپروژه در سرمایه گذاری صادرات، به ک  و بیش یارانه پن ان اختصاص

صش میفناوری سهله امنیت را ژئوشود. های رقابتی و... نیز لش و ف اکونومی در واقع م

صلی می سهله ا ست داند ولی دعریف آن از امم سی یا نظامی امنیتی نی سیا نیت دن ا 

ست ) صادی ه ست که ورود James, 2013بل ه اقت (. بنابراین ژئواکونومیک مف ومی ا

کند. ه لحاظ انگیزه سودگرایی دأیید میموضوع اقتصادی را به صحنه ج انی، به ویژه ب

 به همین دلیش است که کارشناسان معتقدند در عصر ژئواکونومیک مناقشات ماهیت

 (.87: 1390کنند )خلیلی و هم اران، اقتصادی پیدا می

رسککککد کککه نمودار زیر بتواننککد دککا لککدودی مف وم ژئواکونومی و بککه نظر می

 ها بیان کند.های آن را با سایر منطقههمپوشانی

 

 

 

 

 
 

                                                           
1   State Rivalry 
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 های مرتبطهای مفهومی ژئو اکونومی با حوزه؛ اندرکنش1-نمودار

 

 پژوهش یها. یافته4
رسککد که چند روند ج انی شککدن ژئواکونومی در دریای خزر؛ به نظر میدرکانونی 

هسککتند. این روندها در چارچوب ژئواکونومی و  1گیری و اندرکنشباه  در لات شکک ش

های اقتصککادی در بازه جغرافیایی خزر منجر به گسککترش اهمیت این با ماهیت رقابت

 اند:الملش شدهمنطقه در پ نه سیاست و اقتصاد بین

 .چین: راه ابریشم و نفت1ـ4

روند  ،اولین روند ج انی که بر اهمیت ژئو اکونومیک دریای خزر افزوده اسکککت

سام آور  سر شد  ست. چین با ر شور به انرژی ا قدرت گیری ج انی چین و نیاز این ک

خود نیاز سککیری ناپذیر و روز افزون به انرژی داشککته و دارد. براسککاس آمار سککازمان 

سات  ج انی انرژی مصرف سات  2019گاز اییعی در این کشور در  سیت به   1990ن

برابر شده است  6برابر شده است و مصرف نفت نیز در این کشور بیش از  18بیش از 

(2020iea.org, ولی از دید چین لضکککور و نفوذ آمری ا ،)در این منطقه در ن ایت  2

                                                           
1   Interaction 

 اصوالد برنامه آمری ا برای لضور بلندمدت در خاورمیانه همین دسل  بر منابع فسیلی است.   2
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شور را ش ش مواجه خواهد   امنیت دأمین انرژی برای این ک  Leverett andکرد )با م

2005Bader, سازی سل   1(. لذا متنوع  صش م شور یک ا منابع دأمین انرژی برای این ک

ست ) شه ا ساس، چین عالوه بر The Diplomat.com, 2017و غیر قابش خد (. براین ا

شتر به  شی بی شتر در منطقه خاورمیانه به منظور امنیت بخ شارکت بی دالش برای م

به سککوی خود؛ متنوع سککازی را همواره در دسککتور کار خود جریان انرژی این منطقه 

 اند. داشته

رای با کشککف منابع گازی و نفتی در دریای خزر، این منطقه به یک منیع جدید ب

ه دیگر متنوع سازی منابع انرژی چین دیدیش شد. ن ته م   این است که در این رابط

ن نخواهد دریای خزر به سوی چیآمری ا نیز چندان د دید کننده جریان آزاد انرژی از 

سترده در منطقه نفت و گاز ها میبود. از ارف دیگر چینی سرمایه گذاری گ دوانند با 

 چینی هایدرکمنسککتان و قزاقسککتان لضککور بیشککتری در منطقه پیدا کنند. شککرکت

 و م نتشککی شکک ر در نفت پاالیش بزرگ هایکارخانه درصککد 50 از بیش اکنونه 

 خ  ساخت. اندشده صالب را قزاقستان در بنزین فروش هاییگاهجا از زیادی شمار

ت اسکک رسککیده پایان به نیز چین «آالشککان او» به قزاقسککتان «آداسککو» از نفت لوله

(p.dw.com, 2013.) 

از مشکککتقات نفتی خود را دوسککک  خ  لوله  %77بیش از  2016چین در سکککات 

شرای 2278 ست و این در  ستان وارد کرده ا سیای میانه از اریق درکمن طی مایلی آ

دنیا  اسککت که ایران و روسککیه نیز به عنوان دو دولید کننده اصککلی این محصککوالت در

ستان را از اریق چین دأمین  می از بودجه درکمنماند. این مسهله بخش وجود داشته

های گسکککترده و چند میلیارد دالری چین در کند که در کنار سکککرمایه گذاریمی

کرد.  اهمیت خاصی برخوردار خواهداز اکتشاف منابع جدید در درکمنستان مسهله را 

یلیارد م 4میلغ  2011میلیارد دالر و در سات  3 غمیل 2009برای مثات چین در سات 

صنعت ست ) دیگر در  سرمایه گذاری کرده ا ستان   ;Dovletgeldiنفت و گاز درکمن

Dao Wen, 2019.) 

شککدت ژئواکونومیک ه ای که سککیاسککت چین در دریای خزر را بدومین مسککهله

در از دأمین امنیت انرژی و متنوع سککازی ای به مرادب م متر و کالنکند مسککهلهمی

های عمده در دوره  ی از ارحی «ابت ار یک کمربند یک جاده»منابع انرژی اسکککت. 

بوده اسککت که  «ابت ار یک کمربند یک جاده»پنج سککاله گذشککته شککی جین پینگ 

                                                           
1   Diversification 
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سترادژی  عمدداد سمت غرب»در نتیجه ا سترادژی لرکت به  1«لرکت به  ست. ا بوده ا

به این دلیش بوده اسکت که با دوجه به افزایش لضکور آمری ا در  سکمت غرب اسکاسکاد

ها چین خواهان افزایش لضککور خود در منااق افزایش رقابتسککیا و التمات آشککری 

منطقه آسیای  «جاده یک کمربند یک ابت ار»(. در Yun, 2013) غربی خود بوده است

یک »ارح مرکزی و منطقه خزر م مترین منطقه ادصکککات چین به اروپا اسکککت. در 

سی به اروپا دعیین کرده  «کمربند یک جاده ستر سیرهایی را برای د ست که چین م ا

 درین آن ا از اریق دریای خزر خواهد بود. ی ی از م مترین و دعیین کننده

از « کمربند، جاده»در خصوص ابت ار  2015بر همین اساس سندی که در سات  

ست. اولین بخش، چارچوب  سه بخش را مطرح کرده ا ست  شده ا سوی چین منتشر 

ست. بخش  سرزمینی از اریق کریدورهای لمش و نقش ا صوص پیوند  مف ومی در خ

ر یک کمربند ابت ا»دوم، دربرگیرنده پنج منطقه هم اری عمده همچون هماهنگی 

س با ارح« یک جاده شی ه م انی سوم معرفی  ست، و بخش  سعه ملی ا های های دو

های آسککیایی یا گذاری زیرسککاختهم اری اسککت که در آن عالوه بر بانک سککرمایه

ش » ست ) 2«صندوی راه ابری شده ا شانگ ای نیز نام برده  سازمان هم اری   ,Linاز 

شه(.  در این ارح3 :2017 سیای  هایها و نق شتر در منطقه آ ضور بی چینی برای ل

مرکزی منطقه خزر از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. چراکه ارح مطرح شده 

سیه می شور در منااق منطقه نفوذ رو سوی چین موجب افزایش نفوذ این ک شود از 

بانک »که چندان باب ایع روسکککیه نیسکککت. به عنوان مثات، مسککک و در خصکککوص 

پذیرد. روسککیه از دانسککت پ ن آن ا را نمیی را مطرح کرد که میشککرایط« ایمنطقه

ست کرد که به  سیا»چین درخوا سعه اورا بپیوندد، که در آلمادی قرار دارد و  3«بانک دو

(. چین با وجود فشار غرب Gabuev, 2017درصد از موجودی آن را دارد ) 7/65مس و 

سالیان اخیر ادخاذ روی رد  سیا»در  در پیش را  با هم اری روسیه« لرکت به سمت آ

سات  شور در  سترادژیک»موافقت نامه  2014گرفت. در واقع دو ک شارکت جامع ا «  م

های روسیه نسیت به افزایش نفوذ چین در کشورهای امضاء کردند، اما به مرور نگرانی

سیاست خارجی نوین چین نیز که به  ست. در واقع،  شده ا شتر  سیای مرکزی نیز بی آ

ویژه در منطقه اقتصککادی در کشککورهای خارد نزدیک ه لضککور خود ب دنیات افزایش

ست می سیه ا شود. این افزایش رو شورها  سیه در این ک دواند موجب کاهش نفوذ رو
                                                           

1   March to west  

2   Silk Road Fund   

3   Eurasian development bank 
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ها خود را در رواب  دو کشور در چارچوب سازمان هم اری شانگ ای نیز نشان نگرانی

بانک اقتصکککادی های چین همچون دأسکککیس حداده اسکککت. مخالفت روسکککیه با ار

دوان زیرمجموعه سازمان و یا دالش مس و برای عضویت دائمی هند در سازمان را می

 در همین راستا مورد ارزیابی قرار داد. 

سیای مرکزی، چین را به این رقابت ژئو سیه و چین در منطقه آ اکونومیک بین رو

درنظر سکککوی دوجه و دمرکز لداکثری در منطقه خزر سکککوی داده اسکککت. چراکه با 

گرفتن ماهیت رقابت آمیز هم اری های چین و روسکککیه در منطقه مورد نظر؛ راه 

جایگزین خزر از اریق قزاقستان به آذربایجان و از آن کشور به گرجستان و در ن ایت 

سیر جایگزین بعدی از ایران  سیر مم ن دری برای چین خواهد بود. م سیاه م دریای 

یاه و یای سککک یت در یه و در ن ا که چین از  به درک با دیعیتی  که  هد بود  پا خوا ارو

دهد بسیار دابع مناسیات ایران و آمری ا است و های آمری ا علیه ایران نشان میدحری 

به اندازه مسککیر قزاقسککتان به آذربایجان؛ گرجسککتان و در ن ایت اروپا قابش دسککترس 

سیات ج انی ارح چینی ی شه زیر جایگاه دریای خزر را در منا ست. نق ک کمربند نی

اکونومی ی در دریای خزر براساس لین روند ژئوگذارد. بنابراین اویک راه به نمایش می

 درجیحات اقتصادی چین قابش بررسی است. 
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 ؛ راه ابریشم چین و مسیرهای مرتبط2-نقشه

 
 (21: 1396)ارغوانی و پیرانخو، خط ممتد دریایی: جاده ابریشم دریایی نوین  -خط ممتد سرزمینی: جاده ابرایشم زمینی نوین -

 . روسیه رقابت نفتی2ـ4

ماللظات اقتصادی روسیه  دوان بااکونومی ی در دریای خزر را میدومین روند ژئو

ارزیابی کرد. ماللظات اقتصکککادی روسکککیه بیش از هر عامش دیگری دحت دمایش این 

ست که همو صادرات گاز به اروپا صار  شتن انح شور برای در اختیار دا اره برای این ک

ضه  شورهای لو شد ک ست.  همانطور که ذکر  شار بر اروپا بوده ا شور اهرمی برای ف ک

ستان با  ستان با  104خزر بخصوص قزاق میلیارد فوت  19میلیارد فوت م عب، درکمن

سیار قوی برای دأمین  51م عب و آذربایجان با  میلیارد فوت م عب گاز منابع بالقوه ب

دواند از دواند به صککورت مایع و ه  میاسککتخراد شککده؛ ه  میگاز اروپا هسککتند. گاز 

اریق لوله از دریای خزر به آذربایجان و سپس گرجستان و در ن ایت به دریای سیاه 

و اروپا انتقات پیدا کند و مانع جدی برای انحصککار روسککیه دراروپا ایجاد کند. داکنون 

سیای میانه و  ست دا از آ سته ا شوری نیز نتوان شورهای منطقه خزر گاز را با هیچ ک ک

خ  لوله خارد کند و دن ا کمپانی گازپروم روسیه از این لق انحصاری برخوردار بوده 

 (.Astakhova and Soldatkin, 2020است )

ست که  سته ا صار، در منطقه خزر داکنون دوان ستای لفظ این انح سیه در را رو

 1990که از اواسکک   1خزر -رانسهای آمری ا و درکیه را برای الداث خ  لوله ددالش

                                                           
1    the Trans-Caspian Pipeline (TCP) 
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ستان شور درکمن ست و هدف آن نیز انتقات گاز از ک شده ا به آذربایجان بوده  1شروع 

های روسککیه برای ناکام کردن ارح درکیه و آمری ا با . این دالش2اسککت را عقی  سککازد

ستدالت سیه به ا صوص رو ست. در این خ ستی همراه بوده ا های لقوقی و محی  زی

 اد داد دا بجای ایجاد خ  لوله از دریای خزر با استفاده از ظرفیت دریای درکیه پیشن

سات  سیه گاز اییعی بخرد که این ارح از  ست. از  2002سیاه از رو شده ا اجرایی 

ارف دیگر روسککیه و ایران در انقات از راه دریای خزر ه  با اختالفادی روبرو هسککتند. 

صوص که در سیه در این خ صلی رو سهله ا صادرات گاز لذا م یای خزر نتواند مینای 

 های لاشیه آن و نیز آسیای مرکزی به اروپا باشد نیز دا کنون موفق بوده است.کشور

در خصوص نفت نیز روسیه ماللظادی نظیر آنچه در خصوص ایجاد انحصار برای 

های اکسکککون موبایش و دأمین گاز اروپا دارد؛ را در نظر دارد. در لات لاضکککر کمپانی

سیای میانه شورن شده 3در آ ستان فعات  ستان و درکمن شورهای قزاق اند به خصوص ک

تاد با دان ر از اریق دریای خزر به کشکککور آذربایجان  ولی دمام دولیدات خود را ن ای

رسکککانند و داکنون موفق به الداث خ  لوله یا ایجاد مسکککیری که از دریای خزر می

های گسترده لفظ انحصار کمک گرفته باشد نشدند. روسیه داکنون با اعمات سیاست

یای میانه خود را به عنوان یگانه کشوری معرفی کرده است که بتواند از کشورهای آس

 4ها دوانسکککتند دا بندر ماخاچ االنفت را با خطوط لوله خارد کند. از ارف دیگر روس

در مرکز ایالت داغسککتان خود را به هاب خرید نفت از کشککورهای منطقه خزر مانند 

                                                           
 پایین، نسبتاً نرخ با ترکمنستان از گاز واردات. بود ترکمنستان گاز واردکننده بزرگترین 2۰1۰ سال تا روسیه   1

 انحصار است ممکن وجود، این با. است کرده تسهیل سودآور بسیار هایقیمت با را اروپا به روسیه گاز صادرات

 ایران هم بنابراین،. شود شکسته خزر-ترانس گاز انتقال لوله خط طریق از اروپا به انرژی صادرات زمینه در روسیه

 .دارند جدی مخالفت پروژه این با که است دهه دو تقریباً روسیه هم و

 روسیه و ایران مسیر برای رقیبي عنوان به آمریکا، حمایت با پیش سال 1۰ از بیش خزر، ترانس لوله خط   2

 اروپا به خزر دریای بستر از مرکزی آسیای کشورهای و ترکمنستان گاز از بخشي آن، اساس بر که شد مطرح

 3۰۰ حدود عمق از باید اجرا صورت در و است کیلومتر هزار 2 حدود گاز لوله خط این طول. شد خواهد منتقل

 حمایت از که است «ناباکو» گاز انتقال لوله خط از قسمتي واقع در لوله خط این. کند عبور خزر دریای متری

 اجازه اتحادیه این انرژی کمیسیون به گذشته ماه شهریور اروپا شورای. است برخوردار آمریکا و اروپا اتحادیه

 دولت و داد را طرح این اجرای منظور به ایتوافقنامه امضای برای باکو و آبادعشق با جانبهسه مذاکرات آغاز

 اعالم ترکمنستان انرژی هایحامل صدور به بخشيتنوع اصل و طرح این از را خود حمایت نیز آمریکا

 .(iras,2010کرد)
3   ExxonMobil and Chevron in Central Asia 

4   Makhachkala 
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قزاقستان، آذربایجان و درکمنستان دیدیش کنند. در این خصوص باید گفت که مزیت 

ام چنین اقدامی داشککتن خ  لوله انتقات نفت از این بندر برای انج 1کمپانی روس نفت

سککاللی خزر در روسککیه بوده اسککت. در واقع بندر ماخاچ ال به دلیش داشککتن خطوط 

سات  ست دا در  سته ا شیه  2018انتقات نفت؛ دوان شورهای لا خرید نفت خود را از ک

به میزان  نیز  2019% افزایش دهد و از ارف دیگر این میزان در سکککات  200خزر 

ست. در واقع بازی  %100افزایش  شته ا شور های منطقه خزر دا را در خرید نفت از ک

سیه به گونه شتن یک انحصار رو شورهای منطقه خزر از دا ست که ک شده ا ای چیده 

اند و در عوض نفت خود را با کشکککتی به بندر ذکر شکککده در خ  لوله  محروم شکککده

ر روسککی با د یه بر مزیت داشککتن خصککوص دهند و در ن ایت بندروسککیه انتقات می

شککود. نتیجه انتقات نفت؛ دن ا خریدار به صککرفه نفت کشککورهای منطقه خزر دلقی می

سیه در منطقه نفت و گاز خزر لفظ می های شود. این دالشن ایی این که انحصار رو

سیه نمای بارزی از دالش ست رو های ژئواکونومیک یک کشور در منطقه دریای خزر ا

(Bryza, 2020.) 

 . آمریکا مهار نیروهای متعارض در منطقه خزر3ـ4

با در نظر گرفتن آنچه از دو روند اصلی ژئواکونومیک در دریای خزر بیان شد؛ و با 

دوان برای آمری ا در المللی میعنایت به روندهای اصککلی سککیاسککت و اقتصککاد بین

ی که التماالد بازی های ژئواکونومیک دریای خزر ه  نقش قائش شکککد و نقشکککجریان

بینی کرد. سیاست ج انی آمری ا در دریای خزر براساس اظ ارنظر خواهد کرد را پیش

 عیارت است از: 2کارشناس بنیاد هریتیج

 نابعم انتقات و دولید دضمین برای منطقه این در امنیت و ثیات برقراری 

 انرژی؛

 رانای و روسککیهانتقات نفت و گاز از راه دریای خزر  مداخالت بر نظارت 

 منطقه؛ در

 مانده باقی منطقه در دیرباز از هک سککیاسککی-دعارضککادی اقتصککادی لش 

 .( ,2019Coffeyاست ) شده مس و نفوذ افزایش به منجر و است

با ایران راهیرددر واقع آمری ا براسکککاس  به عنوان یک  ج انی خود در برخورد 

در دالش برای م ار و  ،ج انیبه عنوان یک رقیب نیز روسککیه  در مواج ه با دشککمن و

                                                           
1   Rosneft 
2   Heritage Foundation 
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یای خزر بوده اسکککت. از این که در کاهش نفوذ این دو کشکککور در در مانطور  رو؛ ه

محورهای بیان شده م رراد براین ن ته دأکید شده؛ که باید آمری ا جلوی قدرت گرفتن 

سیه در دریای خزر را  ستقی  در این منطقه بگیردایران و رو ضور نظامی م . آمری ا ل

دوان این مسکککهله را نتیجه گرفت که بازی اصکککلی آمری ا در لذا می ،یی نداردجغرافیا

های ایران، روسیه و چین در منطقه منطقه خزر برآوردی ژئواکونومی ی از دأثیرگذاری

شور از چ ار  سه ک ست. در واقع  شور ا سه ک خزر و روش های مقابله آمری ا با  این 

سناد امنیت ملی آم شوری که همواره در ا شمن یا رقیب یاد ک ری ا از آن ا به عنوان د

شککود در منطقه خزر با ه  منفعت مشککترک اقتصککادی دارند و آمری ا نیز در این می

بسککیار اسککاسککی آمری ا روی ردی  منطقه لضککور نظامی ندارد. به این دلیش م   و

 برد. اکونومی ی را برای محدود کردن دستاورد های اقتصادی این کشورها پیش میژئو

 منطقه و سککط  در درجدی لضککور براین اسککاس؛ آمری ا در وهله اوت به دنیات

ه خزر اسککت دا ب دریای مال یت لقوقی موضککوع سککریع و آمیز صککل  لش از لمایت

واسککطه آن سککازوکار؛ بتواند از کشککورهای کوچک این دریا در مقابش ایران و روسککیه 

آمری ا این لق را ایجاد وفصکش لقوقی موضکوع خزر برای محافظت کند. در واقع لش

ای خود یعنی منطقه یکند دا بر مینای ذکر شککده، به مراوده و هم اری با شککرکامی

ستان بپردازد. این هم اری ستان و درکمن دواند ه  ها در وهله اوت میآذربایجان، قزاق

دأمین انرژی  نابع  قدرت ج انی را از متنوع سکککازی م به عنوان  دأمین انرژی چین 

یک جاده -یا در سکککط  لداقلی به خطر بیاندازد و ه  پروژه یک کمربند بازدارد و

چین را که از اریق دریای خزر از بیشترین پتانسیش اجرایی برخوردار است را با خطر 

سترده ضور گ ضور مواجه کند. لذا ل در و رژی  لقوقی دریای خزر به آمری ا ام ان ل

دواند به دضعیف امنیت انرژی چین میهایی که در و لمایت بیشتر از دالشبلند مدت

 آمری ا از دهد. برای مثات لمایت سکککیاسکککیدر منطقه دریای خزر کمک کند را می

که گاز  (هند پاکسککتان، افغانسککتان، درکمنسککتان،) داپی گاز انتقات لوله خ  دأسککیس

اکونومیک آمری ا در ی از اقدامات ژئودرکمنسکککتان را بجای چین به هند برسکککاند ی 

 (.Economictimes.indiatimes.com, 2015ه با چین در دریای خزر است )مقابل

شت دا در آن بازی ژئوای که آمری ا دالدومین منطقه اکونومیک خود ش خواهد دا

را به جریان بیاندازد استفاده از ظرفیت کشورهای این منطقه در خالف نظرات روسیه 

 سککلطه از گرفتن فاصککله به رامنطقه خزر  کند دا کشککورهایاسککت. آمری ا دالش می

 در دنوع ایجاد به خزر دریای لاشیه کشورهای روسیه درغیب کند و از اریق دشویق

خود، ه  اقتصککاد آن را از محوریت نفت و گاز که آن ا را به روسککیه  اقتصککادی بخش



 1401ب ار   ♦ 53شماره  ♦14سات  ♦رواب  خارجی      175

سته می سی کند نجات دهند و ه  با لمایتواب ساختارح  از سیا  خ  هایی نظیر 

جنوبی انحصککار روسککیه را در دأمین  گاز کریدور پروژه و خزر-درانس اییعی گاز لوله

عاده ژئواکونومی ی خزر برای  یت فوی ال یش اهم پا از بین بیرد. ی ی از دال انرژی اور

درین منااق انرژی دنیا یعنی اروپا و آمری ا این است که مابین دو منطقه از پر مصرف

ند از اریق اوالد افزایشمیرو آمری ا دالش چین قرار دارد. از این اات ک یا  با ارد

 امنیتی و نظامی آذربایجان به عنوان یک کشککور کلیدی در منطقه خزر؛ ثانیاد لمایت

منطقه خزر که شامش هر سه کشور آذربایجان، درکمنستان و قراقستان  در متحدان از

ی، روسیه را در انرژ منابع دأمین برای ایران از گرفتن فاصله به اروپا دشویق شود؛ ومی

ستا شد که در این را شان  شیه براند. الیته باید خاار ن  ،بازی ژئواکونومیک خزر به لا

آمری ا در رابطه با رسککیدن به اهداف سککیاسککت خارجی خود در رابطه با روسککیه از 

شرکت روسی ویتوت سیاست ج انی خود نیز ب ره خواهد برد. برای مثات  و  1ابزارهای 

سیوب لیزینگ او جی. ا ستان  2س.  دان رهای نفت که در دریای خزر نفت را از درکمن

های آمری ا قرار گرفت. دحت دحری  2019برده اسککت در سککات به بندر ماخ چاال می

همانطور که شککرکت روس نفت خریدار اصککلی نفت کشککورهای منطقه خزر؛ در سککات 

ز مادورو قرار های جدیدی در منطقه نفت و گاز  به ب انه لمایت ادحت دحری  2020

 (.Bryza, 2020گرفت )

سیار ایران دومین قدرت بزرگ در منطقه خزر است و پایه های داریخی و دمدنی ب

ران رفتن این ن ته که ایقوی در کشکورهای منطقه خزر داشکته اسکت ولی با درنظر گ

اصکککلی  اکونومی ی چندان قابش دوج ی در منطقه خزر ندارد و اصکککوالد منابعبازی ژئو

قابش  گاز دریای خزر از دسککترس ایران خارد هسککتند؛ آمری ا برنامه انحصککاری نفت و

مف وم نداشتن  دوج ی برای مقابله ژئواکونومی ی با ایران را ندارد. الیته این مسهله به

ست کلی ست کالن   سیا سیا ست. آمری ا در منطقه خزر  شور نی صوص این ک در خ

ری و ادی ایران و ممانعت از شککک ش گیخود در رابطه با ایران را منزوی کردن اقتصککک

ار گسککترش هژمونی ایران در منطقه خزر بنا ن اده اسککت. لذا ایران در سککیاسککت م 

مری ا آآمری ا در خزر نیز جایگاه خود را داشککته و دارد چراکه اصککوالد سککیاسککت خزر 

ey, Coffبرگرفته از سیاست ج انی این کشور است و در آن راستا دعریف می شود )

2019). 

                                                           
1   Vitol 
2   VEB-Leasing OJSC 
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 های گرم. ایران؛ دروازه آب4ـ4

اکونومی ی که در دریای خزر در لات جریان لتی اگر بازی ژئودوان اشاره کرد می

شد؛ اما برای ایران در این  سالمی ایران لائز اهمیت نیا ست چندان برای جم وری ا ا

سی وجود دارد. اوت منابع نفت و گاز دریای خزر در بخش  سا سیش ا صوص دو پتان خ

دومین مزیککت ایران برای (. 98، 1386نیککا و هم ککاران، ایرانی این دریککا )لککافظ

شورهای منطقه خزر وژئ سیدن دمام ک ست که ایران در واقع پش ر اکونومی خزر این ا

های گرم خلیج فارس بوده اسکککت. از اولین اثرات این مزیت این اسکککت که ه  به آب

سیای مرکزی و قفقاز ایران می سیه آ سایر کشورهای منطقه خزر به رو دواند از اریق 

های گرم انند از اریق ایران به آبدودسککترسککی داشککته باشککد و ه  این کشککورها می

دسترسی داشته باشند. الداث بزرگترین خ  ریلی که دمام کشورهای دریای خزر از 

شند و نیز ارحاریق آن می شته با سی دا ستر های بزرگراهی دوانند به خلیج فارس د

نند همه و همه لاکی از ککه کشککورهای آسککیای میانه را به دریای عمان متصککش می

اکونومیک ایران در منطقه خزر دارد. این اهمیت زمانی بیش از گذشکککته ئواهمیت ژ

هایی مانند فروش نفت ایران از اریق روسککیه به گذارد که ارحخود را به نمایش می

شکککود که ه  هدف آمری ا از م ار روسکککیه در خزر را به چالش اروپا نیز مطرح می

 ,alef.irران را به چالش ب شکککد )های آمری ا علیه ایدواند دحری کشکککد و ه  میمی

2019.) 

 نتیجه گیری
تدای پژوهش، گاه ژئو در اب جای با نظریات لییرات، دعریف  فاوت آن  یک و د اکونوم

گیری این بود که اصککوالد ژئواکونومی نوع گرا و مارکسککیسککتی بیان شککد و نتیجهواقع

صاالمللی با محوریت دولتجدیدی از مراودات بین ست که ها و با ابزار اقت د و دجارت ا

در آن، بیشکککینه کردن قدرت ملی هریک از بازیگران فعات در یک منطقه جغرافیایی 

یک مشکککخص مورد پژوهش قرار می به عنوان  با در نظر گرفتن منطقه خزر  گیرد. 

به نظر می با  محوریت دریای خزر؛  یایی  رسکککد که بتوان روندهای مجموعه جغراف

در این منطقه ارزیابی کرد. از این ج ت مف وم  ئواکونومیک بسکککیار قدردمندی راژ

سی ژئواکونومی  ست. در برر روندهای ژئواکونومی ی کانون بحث پژوهش قرار گرفته ا

منطقه خزر همه کشکککورها دارای پتانسکککیش بازی ژئواکونومی کافی ج ت پژوهش 
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 نیسککتند لذا با محور قرار دادن روندهای ژئواکونومیک؛ ه  موضککوعات ژئو اکونومیک

را در بازی  مورد نظر مورد بررسککی قرار خواهند گرفت و ه  دمام کشککورهای دخیش

خواهی  کرد. فرض پژوهش به صورت اساسی بر این اصش بنا  لحاظاکونومیک خزر ژئو

صله  سنتی فا ست که منطقه خزر لداقش در مف وم ژئواکونومیک آن از دعاریف  شده ا

در را پذیرا شده است. به عیارت وسیع در در یک جغرافیایگرفته است و نقشی اساسی

دیگر منطقه خزر از جایگاه سکککنتی خود فاصکککله گرفته اسکککت و اکنون محش نزاع 

 روندهای کالن ژئواکونومی ی ج انی شده است. 

های پژوهش دو لوزه انرژی و اردیااات دجاری؛ این جایگاه جدید براسککاس یافته

شدرا برای ژئواکونومی دریای خزر دعریف کرده  ساس آنچه داکنون ذکر  ست. برا به  ،ا

رسد که مینای این نیرد ژئواکونومیک جدید در دریای خزر دا لدود زیادی به نظر می

این کشککور اسککت. در شککرایطی که ی ا برای لفظ جایگاه بردر ج انی دلیش دالش آمر

کند؛ دولت اوباما در سکککات آمری ا از قدرت ج انی اقتصکککاد چین السکککاس خطر می

پروژه گذار به شکککری را مطرح کرد که هدف آن م ار چین از اریق دقویت  2009

لضککور نظامی آمری ا، جلوگیری از نفوذ چین در آسککیای شککرقی و همچنین لذف 

(. در این چرخش، 132: 1397بازیگری چین در آن منطقه بود )جوزانی و جوزانی، 

ضوع را هدف قرار می ست کالن آمری ا؛ دو مو دأمین انرژی چین  دهد اوت امنیتسیا

المللی چین. چین در پاسخ به سیاست آمری ا؛ ابت ار یک کمربند و دوم اردیااات بین

یک جاده و سیاست متنوع سازی منابع دأمین انرژی را در پیش گرفت. در ابت ار یک 

شور و  سیر چینی اردیااات دجاری بین این ک شد دا راه و م کمربند یک جاده دالش 

بنابراین منطقه آسککیای میانه و متعاقب آن؛ دریای خزر برای چین  اروپا ایجاد شککود.

کلیدی شد. مسیر دریای خزر که از کشورهای درکمنستان و قراقستان به آذربایجان 

های آمری ا هسککتند و نه مانند روسککیه شککوند؛ نه مانند ایران دحت دحری مربوط می

د. بنابراین به عنوان ی ی از انهای بزرگ را در خود جای دادهماللظات رواب  قدرت

سیرکلیدی شدهدرین م ش  جدید چین مطرح  سیار های دجاری راه ابری اند و ارزش ب

اند. از ارف دیگر با کشف منابع انرژی در دریای خزر، چین باالیی به دریای خزر داده

دمایش خود را برای دأمین انرژی از کشککورهای قزاقسککتان و درکمنسککتان به نمایش 

دا از وابسکتگی بسکیار زیاد خود به منابع نفتی خاورمیانه که به نظر چین دحت گذارد 

نابراین براسکککاس یافته های پژوهش؛ بازخورد کنترت مؤثر آمری ا قرار دارد ب اهد. ب

سککیاسککت گذار به شککری آمری ا؛ دوجه چین به محی  پیرامون خود و اهمیت یافتن 

 ژئواکونومی ی دریای خزر بوده است. 
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هایی که دولت آمری ا در محدود سازی روسیه پس از فروپاشی سیاست براساس

شکککوروی درپیش گرفت؛ دمرکز بر اهداف اقتصکککادی در روسکککیه و دضکککعیف آن ا؛ از 

های دهه اخیر آمری ا بوده است. درواقع دولتمردان آمری ا با دالش م مترین سیاست

ه در لوزه انرژی دعریف برای از بین بردن هژمونی اقتصادی روسیه که به صورت عمد

های اقتصادی باید انحصار دأمین انرژی روسیه را شود؛ دریافتند که عالوه بر دحری می

قش از آن در لوزه لدا یا  ند  پا از بین بیر گازی و نفتی، در بخش بزرگی از ارو های 

ب اهند. در واقع مواج ه کالن آمری ا با روسیه در لوزه اقتصادی در لات رق  خوردن 

س سیه در موضوع انرژی؛ محوری ا ت و نه لوزه نظامی. بنابراین از بین بردن مزیت رو

کلیدی سیاست خارجی آمری ا در خصوص روسیه است. در واقع در سیاست آمری ا 

سیه، باید از نقش دأمین کنندگی انرژی  صاد رو سیه در کنار دحری  بخش اقت برای رو

شککود. اینجاسککت که دریای خزر ه  از  این کشککور برای اروپا و درکیه؛ انحصککار زدایی

سیه  شف منابع نفتی و گازی و ه  از ج ت از بین بردن موقعیت محوری رو ج ت ک

یام نوروزی  هد بود. پ یک برخوردار خوا پا از اهمیت ژئواکونوم به ارو قات انرژی  در انت

خزر در کنار -درامپ به کشورهای درکمنستان و آذربایجان و اشاره به خ  لوله درانس

در شدن دواند جدیها روس نفت، ویتوت و شرکت او. جی. اس. سی میدحری  شرکت

 این رقابت ژئواکونومیک در منطقه خزر را نمایش بگذارد. 

های اقتصادی داریخ، موجب شده درین دحری سابقهدر خصوص ایران نیز؛ وضع بی

ر برای های نفتی غربی در منطقه خزاسکککت دا این کشکککور در شکککرایطی که کمپانی

کنند؛ این کشککور در موضککع انفعات همسککایگان آن از مخازن مشککترک برداشککت می

قرارگیرد. برای آمری ا؛ نقش ایران در ژئواکونومی خزر یک نقش پیوندی اسککت که در 

دواند خلیج فارس را به دریای خزر پیوند بزند. در نتیجه دالش آمری ا این است آن می

صادی ایدا مانع قدرت ران به عنوان یک قدرت م   مخالف آمری ا در منطقه گیری اقت

به  عت از ورود جدی ایران  مان باشکککد. درواقع آمری ا محوریت دالش خود را م خزر 

 ژئواکونومی خزر قرار داده است.
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