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چکیده
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در  ،1991کشورهای حوزهی خزر استقالل یافتند .اين
كشورها از نظر ژئوپليتيكي ،اقتصادی ،امنیتی و فرهنگی موقعیت ویژهای پیدا کردند .نظام
بینالملل با تولد کشورهای متعدد در حوزهی خزر روبهرو شد و کشورهای پیرامون این
منطقه و دولتهای بزرگ در مواجه با مسائل جدید قرار گرفتند .در ضمن حضور قدرتهای
بزرگ بيرون منطقه به خصوص آمریکا و همپیمانانش (اسرائیل ،ترکیه و آذربایجان و )...در
بحث گسترش ناتو و ساماندهي سپر دفاع موشكي در اروپاي شرقي براي افزایش نفوذ در
حوزهی خزر و موضعگیریهای روسیه ،چین و ایران منشاء تحوالتی در منطقه بوده است.

 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
 .2کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

( )Ahmadi@iichs.org
( )Dariushjalil@gmail.com
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به طوري كه برخي محققين از آن به عنوان جنگ سرد جديد ياد ميكنند .پرسش اصلي اين
مقاله اين است كه موانع و چالشهاي فراروي رژيم امنيتي حوزهی خزر كدامند؟ فرضيه
پژوهش بر اين امر تأكيد دارد كه رقابت ایاالت متحده ،روسیه ،چين و ایران ،تحقق طرح
رژيم امنیتی حوزهی خزر را با موانع و مشکالتي روبهرو کرده است .در اين پژوهش آثار
این رقابتها به عنوان چالشی بر روند شکلگیری رژیم امنیتی دریای خزر مورد تحقیق و
بررسی قرار گرفته است.

واژههای کلیدی :امنيت ،رژيم امنيتي ،حوزهي خزر ،گسترش ناتو ،جنگ سرد جديد ،سپر
دفاع موشكي ،بحرانهاي منطقهاي ،نظام بينالملل.
مقدمه
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در 1991و رویداد  11سپتامبر  2001ایاالت متحده آمریکا از

برجستهترین رویدادها در دو دههي گذشته شمرده میشوند .نخستین رویداد به معنای پایان
گرفتن جنگ سرد و دومی ،آغازگر دورانی تازه از نمایش قدرت ایاالت متحده در راستای
نظام نوین جهانی به شمار میآیند .بدين جهت از يك سو سیاستهای امنيتي منطقهای و
جهانی کشورهای منطقهای و فرا منطقهای حوزهی دریای خزر حول محور این دو رویداد
مهم تاريخي متحول و دگرگون شدهاند؛ از سوي ديگر رژیم امنیتی حوزهی خزر تحتالشعاع
نظام بينالمللي در يك ساختار هژمونيك قرار دارد.
ایاالت متحده آمریکا برای تأمین منافع استراتژیک خویش در تالش است که الگوهای
ملی و منطقهای خود را در چارچوب برنامهي نظام نوین جهانی در حوزهی خزر به اجرا در
آورد .این سیستم امنیتی منطقهاي به عنوان زوایای امنیتی جهانی همانند خلیجفارس در دریای
خزر در دستورکار قرار دارد .نقطهي آغازین این طرح بعد از فروپاشی شوروی ،باشروع
جنگ دوم خلیجفارس تحقق یافت و با حملهی نظامی آمریکا به افغانستان و سپس اشغال
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خاک عراق پس از  11سپتامبر تکمیل شد .بدین ترتیب ایاالت متحده آمریکا توانسته است
با امضای قراردادهای گوناگون و سرمایهگذاری در بهرهبرداری و صدور انرژی حوزهی خزر
ادعای داشتن منافع عملی را در منطقهی خزر پیش کشد و از روی چنین سکویی به حوزهی
خزر جنبهي نظامی دهد و عم ً
ال راه را برای گسترش ناتو با کمک متحدانش نظیر ترکیه،

اسرائیل و آذربایجان فراهم میکند .هدف آمریکا از اتخاذ چنین استراتژی ،انزوای ایران و
جلوگیری از توسعهطلبی روسیه در حوزهی خارج نزدیک میباشد .برخورد و جنگ لفظی
روسیه و جهان غرب یادآور جنگ سرد دیگری است که همهي جوانب روابط قدرتهای
خاور زمین با کشورهای باختر زمین را در بر میگیرد و در درجهی نخست مناسبات سیاسی
روسیه و آمریکا به تیرگی خواهد گرایید.
نشانههای جنگ سرد تازه در آغاز هزارهي سوم میالدی ،بیشتر در مناطق ژئوپلتیکی
اوراسیای مرکزی ،اروپای خاوری و خاورمیانه دیده میشود .که شامل موارد زیر است :رقابت
واشنگتن و مسکو در چارچوب سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای خاوری و کنارهگیری
روسیه از پیمان کاهش نیروهای متعارف اروپا ،گسترش ناتو به سوی شرق ،تهاجم روسیه
به گرجستان ،نگرانی آمریکا از دستاندازی روسیه بر منابع انرژی و تبدیل آن به یک
اهرم سیاسی ،کشمکش کاخ سفید و اروپا با مسکو و پکن بر سر پروندهي هستهای ایران،
صفآرایی پکن و مسکو در برابر آمریکا.
چارچوب تئوريك
نظریهی مجموعه امنیتی منطقـهای
توسعهی مفهوم امنیت در روابط بینالملل بعد از جنگ سرد ،توسط افرادی چون بوزان،
پاریس ،روجیل ،مولر ،ویور و ...طرح گردیده است .این حرکت اغلب به صورت تالش
برای فراختر ساختن دستورکار امنیت با قائل شدن شأن امنیتی برای موضوعات و مسائل
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اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی در کنار مسائل و موضوعات نظامی و سیاسی که محور
بررسیهای سنتی امنیت را (که در برخی جاها به بررسیهای راهبردی معروف است) تشکیل
میداد؛ مطرح شده است (بوزان.)15:1386،
مفهوم «مجموعهی امنیتی منطقهای» برای نخستین بار توسط باری بوزان ،در کتاب
«مردم ،دولتها و هراس» مطرح گردید .وی بر این باور است که از آنجا که سطوح تحلیل
ملی و بینالمللی نمیتوانند برای تجزیه و تحلیل مسایل مربوط به مناطق مناسب باشند ،لذا
وجود یک سطح تحلیل میانه برای این منظور ضروری خواهد بود.
اما بوزان برای تعریف و مشخص نمودن مجموعهی امنیتی منطقهای ویژگیهایی را
برای آن متصور است .در این رابطه وی اشاره دارد که «از لحاظ امنیتی منطقه به معنای شبه
سیستم مشخص و مشهوری از روابط امنیتی بین مجموعهای از دولتهاست که از لحاظ
جغرافیایی نزدیک یکدیگر باشند» (بوزان.)212:1378،
نکتهی مهم در این تعریف ،وجود الگویی از روابط امنیتی میان اعضاء میباشد که

باعث تمایز این مجموعهها از سایر اشکال گروهها و احتماالً مجموعههای اقتصادی ،فرهنگی
و غیره میشود.
اما عامل مجاورت و نزدیکی جغرافیایی برای تشکیل یک مجموعهی امنیتی منطقهای
هر چند الزم است ،لیکن این عامل نمیتواند به عنوان یک ویژگی اساسی و قطعی برای
شناخت مجموعهها مد نظر قرار گیرد .مورگان استدالل ميكند که کاربرد مجاورت جغرافیایی
برای تعیین مجموعهی امنیتی منطقهای ،تعریفی دقیق به دست نمیدهد .این تعریف نمیتواند
حضور کشورهای خارج از منطقهی جغرافیایی را که در عین حال نقشی تعیینکننده در
تعامالت امنیتی مجموعه ایفا مینمایند ،تبیین نماید.
وی شرح میدهد که دو کشور روسیه و آمریکا چه در دوران جنگ سرد و چه پس از
آن نقش فعاالنه در تعامالت امنیتی اروپا ایفا مینمایند ،در حالی که از لحاظ جغرافیایی متعلق
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به آن منطقه نمیباشند .بنابراین مورگان خواستار اصالح در این ویژگی میگردد و پیشنهاد
میکند که یک مجموعهی امنیتی دارای مکان و فضای جغرافیایی است و اعضا ،کشورهایی
هستند که عمیق ًا در این روابط امنیتی مشارکت میجویند .کشورهای شرکتکننده تعامالت

و امنیت خود را در ارتباط تنگاتنگ با امنیت بعضی یا همهی اعضای دیگر در آن منطقهی
جغرافیایی تلقی میکنند (مورگان.)53:1381:
دیگر ویژگی تشکیل دهندهی یک مجموعهی امنیتی منطقهای از نظر بوزان ،وجود
«الگوی دوستی و دشمنی میان ملتها» میباشد .منظور وی از دوستی ،بیان این مطلب است
که در روابط میان دولتها طیف وسیعی از دوستی واقعی تا انتظار حمایت و حفاظت را
شامل میشود .منظور او از دشمنی ،اشاره به روابطی میان واحدها است که در آن سوءظن و
ترس حاکم باشد .وجود الگوی دوستی و دشمنی شرط اساسی برای تشکیل یک مجموعهی
امنیتی منطقهای است .به خصوص وجود ترس و هراس که باعث میشود تا اقدامات هر یک
از اعضای مجموعه ،موقعیت سایرین را به خطر اندازد.
همچنین بوزان در توضیح الگوی دوستی و دشمنی اظهار میدارد که این الگوها از
موضوعات دیگری ،جدا از مسألهی توزیع قدرت ناشی میشوند که عبارتند از :اختالفات
مرزی ،عالقه به جمعیتهای مرتبط از لحاظ قومی ،همسویی ایدئولوژیک و ارتباطات
تاریخی .مجموعهی امنیتی نیز از نظر وی به «گروهی از واحدهای سیاسی اطالق میشود که
عالیق امنیتی اصلی آنها به حدی زیاد است که امنیت ملی آنها را نمیتوان جدا از یکدیگر
مالحظه نمود».
شرط دیگر در شکلگیری یک مجموعهی امنیتی منطقهای از نظر بوزان ،وجود
«وابستگی متقابل شدید امنيتي» میان گروهی از کشورهاست که اعضای این مجموعه را
تشکیل میدهند .وی بیان میدارد که مجموعهی امنیتی در جایی وجود دارد که شبکهای از
روابط امنیتی شدید میان برخی از کشورها ،امنیت آنها را به هم پیوند زده و امنیت آنها را
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از سایرین جدا نموده باشد (بوزان ،همان.)215-218:
منظور از وابستگی متقابل امنیتی نیز تأثیر و تأثر اعضای تشکیل دهندهی مجموعه
میباشد ،به طوری که هرگونه تغییر و تحول در موقعیت یک بازیگر در مجموعه باعث
ایجاد تغییر و تحول در موقعیت سایر اعضای مجموعه گردد .بوزان «احساس تهدید و ترس
متقابل» میان دو بازیگر قدرتمند محلی را از ملزومات یک مجموعهی امنیتی منطقهای میداند
(عبدالهخاني.)279:
با این حال با توجه به آنچه در مورد مجموعههای امنیتی منطقهای ذکر گردید ،نباید
تصور کرد که این مجموعهها دارای ساختار ثابت و ایستا هستند .از نظر بوزان تغییر در دو
عنصر اصلی ،یعنی الگوی دوستی و دشمنی و توزیع قدرت بین دول اصلی ،میتواند باعث
تغییر در ساختار بنیادی مجموعهی امنیتی گردد.
بنابراین با توجه به پویایی و متحرک بودن ساختار مجموعههای امنیتی منطقهای،

هرگونه تغییر در این متغیرها نیز میتواند به تغییر در ساختارها و نهایت ًا باز تعریف مجموعهی
منطقهای کمک کند .مطابق نظریهی مجموعهی امنیتی در سطح منطقهای ،نظام امنیتی دریای
خزر از واحدهایی تشکیل یافته که گرچه دارای منافع و اهداف مشترکی هستند .اما در سطح
منطقهای و بینالمللی (سطح جهانی) قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای به این نظام امنیتی
فشار وارد میسازند و شکلگیری آنرا با چالشهای جدی مواجه میکنند.
حدود و قابلیتهای ژئوپلتیکي و ژئواكونوميكي حوزهی درياي خزر
حوزهی خزر ،بخش جنوبی شوروی سابق را تشکیل میدهد که در فضای جغرافیایی کریدور
ژائواستراتژیک مدیترانه به غرب چین قرار گرفته است .کریدور مزبور دارای جهتی غربی-
شرقی بوده و از چهار حوزهی ژئوپلتیک بدین شرح برخوردار است ،شرق مدیترانه و ترکیه،
قفقاز ،خزر و آسیای مرکزی .هرکدام از این چهار حوزه محدوده و مشخصات خاص خود
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را دارا میباشد .در مسیر کریدور مزبور کشورها و فضاهای زیر قرار گرفته است .ترکیه،
گرجستان ،ارمنستان و آذربایجان (مجموعه قفقاز) ،بخش مرکزی دریای خزر و باالخره
پنج کشور آسياي مرکزی ،شامل ترکمنستان ،ازبكستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و تاجیکستان
(حافظنیا.)373 :1383،
منطقهی خزر دارای توانمندیهای ژئوپلتیکی و ژئواكونوميكي بسیار است که در اینجا
به طور فشرده به آنها اشاره میشود:
الف) منابع هیدروکربنی در دریای خزر و کرانههای آن :بر پایهی برآوردهای وزارت
انرژی آمریکا ،میزان منابع نفتی شناخته شده در این حوزه  17تا  44میلیارد بشکه نفت
است .همچنین میزان ذخایر گازی طبیعی این دریا از  235تا  337تریلیون مترمکعب،
برآورد شده است.
ب) منابع آب و آبزیان :ظرفیت بیولوژیک چشمگیر در تولید شیالت و ماهیان
خاویاری.
پ) دسترسی :این حوزه به عنوان بخش جنوب هارتلند و نیز سرزمینهای اتحاد
جماهیر شوروی پیشین ،به کشورهای چین (قدرت درجه ،)2روسیه ،ایران ،ترکیه،
هند (قدرت درجه ،)2افغانستان و پاکستان و مناطق مهمی چون خلیجفارس از راه
ایران دسترسی دارد.
ت) توانمندیهای تکنولوژیـک :شامل امکانات اتمی و قابلیتهای فضایی پایگاه با
یکونور در قزافستان.
ث) ذخایر و منابع معدنی :مانند طال ،اورانیوم و کانیها و فرآوردههای کشاورزی و
منابع برق آبی (حافظنیا.)89-100 :1387 ،
ج) محل برخورد اسالم و مسیحیت است و به نظر هانتينگتون روی خط برخورد
تمدنها قرار دارد.
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چ) تمایل ناتو به گسترش به سوی شرق و نفوذ به منطقه خزر.
ح) اختالف کشورهای حاشیهی خزر بر سر تعیین رژیم حقوقی و چگونگی
بهرهبرداری از منابع اقتصادی.
خ) مسایل مربوط به دریای سیاه و افزایش توان نیروی دریایی ترکیه و تبدیل شدن
آن به نیروی برتر در دریای سیاه و نیز اختالف روسیه و اوکراین بر سر تقسیم ناوگان
مشترک و بنادر شبهجزیرهی کریمه.
د) مسألهی امنیت مسیر لوله انتقال نفت دریای خزر و مسألهی کنسرسیوم بینالمللی
نفت دریای خزر.
ذ) تدوین دکترین نظامی جدید روسیه در سال  1993و تأکید بر حمايت از روسهای
ساکن قفقاز.
ر) مخالفت روسیه با گسترش ناتو و همسویی ایران و روسیه برای جلوگیری از آن.
ز) همسویی روسیه و ایران در حل بحرانهای منطقهای و تمایل آنها برای جلوگیری
از دخالت بازیگران خارج از منطقه در بحرانهای منطقهی خزر.
ژ) بحرانهای محلی و منطقهای ،استقاللطلبی و تجزیهطلبی چچن از روسیه ،قراباغ
از آذربایجان و آبخازستان و اوستيای جنوبی از گرجستان ،درهی فرغانه ،تاجیکستان
و غیره .این بحرانها فرصت و بهانهی مناسبی برای مداخلهی بازیگران فرامنطقهای
فراهم مینماید.
س) استقرار موشکهاي اتمی بر چیده شده از آلمان در خاک ترکیه.
ش) فعال شدن پایگاههای نیروی هوایی ناتو در ترکیه (انجیرلیک) و امکان انتقال به
جزیرهی آبشوران آذربایجان و همكاری نظامی ترکیه ،آذربایجان و اسرائیل.
ص) شکلبندی نامناسب مرزهای داخلی و بینالمللی حوزهی خزر که موجب
زمینههای بحران است.
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ض) ایجاد پایگاههاي ایاالت متحده در کشورهای حوزهی خزر و احتمال افزایش آنها
(احمدیان.)69 :1377 ،
در حالی که اختالفات جغرافیایی ،در شرایط کنونی ،منبع عمدهی نا امنی در
خلیجفارس تلقی میشود .آنچه امنیت منطقهی خزر و آسیای مرکزی را تهدید میکند ،همانا
بازی ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک است که از سوی بازیگران گوناگون منطقهاي و فرامنطقهای
پیگیری میشود.
چالشهای امنیتی موجود در حوزهی دریای خزر
منطقهی خزر میتواند پهنهای جغرافیایی در نظر گرفته شود که در آن ،قفقاز در باختر و
آسیای مرکزی در خاور توسط دریای خزر از هم جدا میشود و نیز به هم پیوند مییابد.
مسائل تزلزلآفرین و امنیتی منطقهی خزر كه جنبهی ژئوپلتیکی و استراتژیکی دارند ،امنيت
انرژی دریای خزر ،رژیم حقوقی دریای خزر ،ژئوپلتیک دسترسی به دنیای خارج و ژئوپلتیک
لولههای نفتی و گازی ،بحران زیست محیطی ،بازی بزرگ جدید ،گسترش ناتو به شرق،
هستند.
امنیت انرژی درياي خزر برای کشورهای تولیدکننده
از زمان فروپاشی اتحاد شوروی ،سیمای غالب نظامهای سیاسی آذربایجان ،قزاقستان و
ترکمنستان بدون تردید ،نقش رهبر بوده است .امروزه قدرت به طور کامل در دستان رؤسای
جمهور این کشورها ،متمرکز شده است .در این کشورها مقداری اصالحات اقتصادی با
تکیه بر درآمدهای نفتی صورت گرفته اما در زمینهی سیاسی ،هدف اصلی این سران بقا و
تداوم ثبات بوده است .رهبران سیاسی این کشورها با بحرانهایی نظیر جانشینی و وضعیت
نابسامان اقتصادی روبرو هستند که این وضعیت میتواند به آشوبهای داخلی منجر شود و
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با دخالتهای خارجی ثبات منطقه را به مخاطره اندازد (جنابی.)7 :1386 ،
منابع نفت و گاز نقش انکارناپذیر در تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی این
سه کشور دارد و ضمن اینکه عاملی برای پیشرفت اقتصادی کشورهای منطقه میباشد ،به
طور بالقوه میتواند عامل رقابت و درگیری باشد .برای مثال نقش نفت در حیات سیاسی و
اقتصادی آذربایجان بسیار چشمگیر است و تحوالت سیاسی پس از استقالل عمدت ًا تحتتأثير

مسألهی نفت بوده است.
جمهوریهای مسلمان در اتحاد شوروی سابق ،کشورهای محاصره شده در خشکیاند.
قزاقستان ،ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ،همچون ایران و روسیه در دریای خزر کرانه
دارند .این جغرافیای ویژه ،گسترش بازرگانی دریایی میان کشورهای یاد شده را سبب خواهد
شد .چنین گسترشي به هر حال ،مشکلِ نداشتن دسترس دریایی به بازارهای جهانی را حل
نخواهد کرد ،یک راه عملی برای این مشکل میتواند ایجاد ارتباط میان این جمهوریها و
افغانستان با خلیجفارس و دریای عمان از راه گسترش شبکههای راه و راه آهن و خطوط لوله
باشد (احمديان.)69:1377،
مسيرهاي انتقال انرژي درياي خـزر
برای رساندن نفت و گاز حوزهی دریای خزر به بازارهای جهانی میتوان شش راه را مورد
بررسی قرار داد :جنوبی ،شمالی ،باختری ،خاوری و جنوب خاوری.
 -1راه شمالـی ،از این راه که مورد حمایت دولت روسیه است ،آذربایجان و قزاقستان

میتوانند با کشیدن خط لولهی تازه ،نفتشان را به بندر نوروسیسک 1در دریای سیاه برسانند.
در حقیقت دو نکته در مورد ریسکپذیری این راه وجود دارد:
الف) منابع انرژی موردنیاز غرب به گونهای چشمگیر زیر کنترل روسیه قرار خواهد گرفت.
1. Nororusysk
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ب) جنگ و ناآرامیها در چچن این راه را بیش از اندازه ناامن کرده است (یزدانی.)1901386: ،
 -2راه باختـری ،هدف از تعیین این راه که مورد حمایت ایاالت متحدهی آمریکا ،ترکیه،
آذربایجان و گرجستان است؛ کنار گذاشتن ایران و روسیه از صحنه است (همان.)191 :

 -3راه خاوری ،خط لولهی قزاقستان -چین و خط لولهی ترکمنستان -چین از

راههای خاوری است.

 -4راه جنوب خاوری ،این راه از ترکمنستان آغاز میشود و پس از گذر از افغانستان،
در خاک پاکستان ادامه مییابد تا به بندرهای آن کشور برسد .این خط لوله توان انتقال

روزانه یک میلیون بشکه نفت را دارد.
 -5راه جنوبی ،یکی از راههای انتقال انرژی از حوزهی دریای خزر ،راه جنوب است؛

یعنی اینکه نفت و گاز از میدانهای نفتی آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان گردآوری
شود و به بندرهای خلیجفارس و دریای عمان برسد.
ایران در این مورد دو پیشنهاد داده است:

 -1سیستم داد و ستد یا سوآپ -2 1سیستم انتقال مستقیم .سيستم سواپ از دید امنیتی

و اقتصادی مناسبترین راه است و خطرهای زیست محیطی جدی هم به بار نمیآورد؛
گذشته از آن ،خط لوله و تأسیسات بندری مناسب نیز وجود دارد (اطهری.)11-12 :1387،
 -6خط لولهی نابوکـو ،فشارهاي گازي روسيه به غرب سبب طراحي خط لولهی
انتقال گاز نابوكو؛ شده است .البته اگر اين فشارهاي گازي از جانب روسيه نبود هم ،غربيها
به تالش خود براي متنوع كردن مسيرهاي انرژي ادامه ميدادند .خط لولهی نابوكو قرار است،
گاز قزاقستان و تركمنستان را از طريق آذربايجان و گرجستان به تركيه و از تركيه به اروپا
منتقل كند .اما اميد اصلي تحقق نابوكو ،نه قزاقستان و تركمنستان بلكه استفاده از گاز ايران
است؛ چرا كه اوالً ،ميزان گاز قزاقستان و تركمنستان نسبت به ايران كمتر است و در واقع
1. SWAP
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قابل مقايسه با گاز ايران نيست در ثاني ،روابط و وابستگي قزاقستان و كمتر از آن تركمنستان
به روسيه امري است كه نميتوان از آن چشمپوشي نمود (خاكي نهاد.)1388،
رژیم حقوقی دریای خزر
پيشينه رژيم حقوقي درياي خـزر
با برافتادن رژيم تزاري و بروز انقالب اكتبر  1917در آن كشور ،وضع حقوقي درياي خزر
دگرگون شد .از آغاز دههی  1920تا آغاز دههی  1940شاهد امضاي سه موافقتنامهی مهم
در سالهاي  1940 ،1927 ،1921ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي هستيم .بر پايهی پيمان
 1921همهی قراردادهايي كه پيش از آن ميان ايران و روسيه بسته شده بود ،ملغي گرديد .با
بازنگري حقوقي انجام شده بر پايهی پيمان  1921ميتوان گفت كه رژيم حقوقي درياي خزر
به گونهاي مشاع در آمده و مالكيت و حاكميت مشترك بر آن به دو كشور ساحلي ايران و
اتحاد جماهير شوروي تعلق گرفته است .اين پيمان با لغو انحصار كشتيراني نظامي ،آزادي
كشتيراني هر دو طرف را به رسميت شناخت (احمديپور.)40:1386،
بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در تعيين رژيم حقوقي جديد درياي خزر

اساس ًا دو ديدگاه مطرح شد:
•اول :سیستم مشاع

در سیستم مشاع و استفادهی مشترک ،هر جزء دریای خزر از نظر حقوقی به همهی

کشورهای ساحلی تعلق داشته و هر کشور ساحلی در کل دریای خزر و منابع آن حق
حاکمیت دارد .بهرهبرداری به صورت مشترک ممکن بوده و هیچ کشوری حق تصرف
و بهرهبرداری را بدون اطالع و اجازه دیگران ندارد .براساس این سیستم ،سهم هر کشور
ساحلی  20درصد از کل منابع خزر خواهد بود.
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•دوم :سیستم تقسیم

در مجموع چهار دیدگاه در مورد شیوهی تقسیم را میتوان عنوان نمود.
 -1تقسیم براساس بخشهای ملی؛ جمهوری آذربایجان مدعی این سیستم است،

مقامات باکو بر این باورند که سطح و بستر دریا باید بین کشورهای کرانهای تقسیم شود.
این رویکرد به قرارداد  1940 -1921ایران و شوروی سابق اشاره داشته و تأکید دارد ،بخش
جنوبی حد فاصل خط مرزی آستارا به خلیج حسینقلی در ساحل ترکمنستان متعلق به ایران
و بخش شمالی این خط مرزی بر مبنای بخشهای ملی چهار کشور دیگر ،تقسیم گردد.
براساس این دیدگاه کمترین سهم مربوط به ایران ،یعنی  11و  13درصد خواهد بود.
 -2تقسیم بر مبنای حقوق بینالملل دریاها؛ قزاقستان کانال ولگا -دن را مبنای اتصال
دریای خزر به دریای آزاد تلقی نموده و رژیم حقوقی خزر را تابع نظام حقوقی دریای آزاد
عنوان نمود .این رویکرد به دلیل بی اعتبار بودن استدالل ،مخاطرات امنیتی و تهدیدات
کشورهای منطقه و فرامنطقه ،مغایرت با مفاد تنها سند موجود (قراردادهای  1921و )1940و
محدود شدن سهم ایران به 16درصد ،با واکنش منفی روبهرو شد.
 -3تقسیم بستر و اشتراک در سطح دریا؛ روسیه دو رژیم متفاوت برای دریای خزر
قائل است .از نظر روسیه سطح دریا ،میتواند مشاع باشد و همهی کشورهای ساحلی برای
تردد و بهرهبرداری ،آزاد خواهند بود .در واقع روسیه قرارداد  1921ایران و شوروی را در
مورد سطح دریا ،اینک برای پنج کشور ساحلی تعمیم داده است.
 -4تقسیم عادالنهی بستر و سطح دریا :تقسیم عادالنه با لحاظ محدودهی  20درصد
که از گزینههای موردنظر ایران است ،میتواند منافع ایران را تأمین و تهدیدات امنیتی احتمالی
این حوزه را کاهش دهد .تقسیم براساس هریک از حالتهای سهگانه فوق به منزلهی نادیده
گرفتن رژیم حقوقی فعلی ،معاهدات و اسناد موجود و بیتوجهی به حقوق ایران براساس
رژیم موجود و اسناد معتبراست (طاليي.)196-199:1387،
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چالشهای امنیتی پیرامون رژیم حقوقي دریای خزر
هر یک از پنج کشور ساحلی هنوز بر راهبردهای م ّلی خود پافشاری میکند و حتی آنهایی که
در شمال دریای خزر به توافق رسیدهاند ،در مواردی دیگر چون نظامی شدن آن با یکدیگر،
اختالفهای جدی دارند .روسها که خود را بزرگترین بازیگر در دریای خزر میپندارند،
سالهاست که در میان دو رویکرد اقتصادی و امنیتی در نوسانند .از اواسط دههی  1990با
رویکار آمدن یوگنی پریماکف و شرق گرایان و سپس والدیمیرپوتین ،روسها بار دیگر
رویکردهای امنیتی و واقعگرایی را در پیش گرفتند و نسبت به حضور بیگانگان در خزر در
چارچوب همکاریهای اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و نظامی با دولتهایی چون ترکمنستان،
قزاقستان و مهمتر از آنها جمهوری آذربایجان حساس شدند ،بنابراین روسها همراه مشارکت
در برنامهها و پروژههای اقتصادی در دریای خزر ،به جای رویارویی با قزاقستان و جمهوری
آذربایجان و راندن آنها به همکاری بیشتر با آمریکا ،ترجیح دادند که مرزهای خود را با این
دو کشور در چارچوب موافقتنامههای دوجانبه مشخص کنند ،قزاقستان هم با میانهروی
درصدد بسط روابط و همکاری با کشورهای ساحلی خزر و حل مشکالت خود برآمده است.
در مورد جمهوری آذربایجان که هوادار اصلی تقسیم دریای خزر است وضع تا اندازهای
متفاوت است .این کشور علیرغم اینکه با روسیه و قزاقستان به توافق نسبی رسیده ،ولی
مرزهایش با ترکمنستان و ایران هنوز روشن نشده است .گفتگوهای آذربایجان با ترکمنستان
و ایران بر سر مالکیت حوزههای نفتی سردار و البرز به بن بست رسیده است .1باکو امیدوار
است بتواند از همکاریهای نظامی با آمریکا برای تقویت موضع خود در دریای خزر و
بحران قراباغ بهره گیرد که این امر با واکنش روسیه و ایران همراه بوده است .هر چند امروزه
سخن گفتن از غیرنظامی بودن دریای خزر کمابیش به یک رؤیا و آرمان تبدیل شده است؛
چون جمهوری آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان با خرید ناوچهها از آمریکا در راه بر پا
1. www.russian.com
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کردن نیروی دریایی کوچکی هستند که به گمان آنها برای دفاع از منابعشان در دریای خزر
موردنیاز است.
از سوی دیگر روسها نیز که به گونهی سنتی ناوگان بزرگی در دریای خزر دارند،
خود با برگزاری تمرینهای بزرگ ،به نظامیشدن دریای خزر دامن میزنند .ایران نیز که
به دفاع از منابع ملی خود در دریای خزر پایبند است ،بر آن شده که در مواردی از نیروی
نظامی و تهدید به کارگیری آن بهره گیرد تا آنجا که در دفاع از مالکیت خود در حوزهی نفتی
«البرز» با بهرهگیری از توان نظامی ،شرکت خارجی طرف قرارداد با آذربایجان را ناچار کرد
به فعالیتهای خود در آن منطقه پایان دهد (تقوی اصل.)71:1368،
بحران زیست محیطی
مسألهی مهم دیگر که ممکن است حتی امنیت کشورهای ساحلی خزر را تهدید کند موقعیت
زیست محیطی دریای خزر میباشد .ابتکارات بدون کنترل دولتهای ساحلی و هجوم
شرکتهای نفتی خارجی در استخراج نفت به طور کلی موجب ایجاد وضعیتی وخیم برای
محیط دریا و سیستم زیست محیطی خواهد شد .يكي از كشورهاي ساحلي خزر كه نفت
زيادي استخراج ميكند ،جمهوري آذربايجان است .اين كشور از نظر سابقهی تاريخي سرآمد
تمام كشورهاي ساحلي خزر است كه با همكاري كشورهاي غربي نظر بازارهاي بينالمللي
را به خود جلب نموده است .فعاليت پااليشگاههاي باكو اين بخش از درياي خزر را به يكي
از آلودهترين مناطق دريایي جهان تبديل كرده است و اما حادترين معضالت زيست محيطي
مربوط به ذخاير نفت شبه جزيرهی آب شوران است؛ يك قرن توليد نفت ،آلودگي شديدي
بجا گذارده است؛ كرانهی خليج باكو با توجه به بازماندههاي نفت سياه ،سطوح بااليي از
آلودگي را دارا است.
كشور ديگر آلودهكننده خزر قزاقستان با ذخاير تخميني  9تا  17/6ميليارد بشكه نفت،
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در حوزههاي تنگيز-قره چغانك  -كاشاگان است كه به علت عدم استخراج استاندارد ،محيط
دريا را آلوده ميكند و نواحي ساحلي را به صورت سواحل مرده در آورده است (مستقيمي،
.)66-69: 1384
كشور تركمنستان در حوزههاي قطور تپه -نبي داغ -چكلن كه در نزديكي خزر قرار
دارند ،مناطق دريايي را آلوده ميكند .جمهوري فدراتیو روسيه يكي از بزرگترين توليدكنندگان
و مصرفكنندگان نفت در جهان است .روسيه از اطراف جمهوري خودمختار داغستان نفت
استخراج ميكند ،که عمدهترين فعاليت نفتي روسيه در خزر است و سبب آلودگي خزر
ميگردد .به طور كلي آلودگي نفتي در درياي خزر داراي پيامدهاي تغييرات  pHو تلختر
بودن آب اين درياچه نسبت به دیگر درياهاي جهان است ،كه علتش  20هزار چاه نفت درون
آن است.
آلودگي ناشي از منابع واقع در خشكـي شامل :فاضالب شهـري ،آلودگي با منشاء
صنعتي و آلودگي با منشاء كشـاورزي هستند (مستقيمي ،همان .)57-59:
مطابق واقع بحران زیست محیطی دریای خزر از منظر امنیتی میتواند چالش برانگیز
باشد.
گسترش ناتو به حوزهی دریای خزر
از اواسط دههی  ،1990تغییراتی اساسی در دیدگاه غرب نسبت به منطقهی آسیای میانه
و حوزهی خزر رخ داد .با عالقه به استخراج منابع نفت و گاز دریای خزر ،رشد سریع
شرکتهای سرمایهگذاری و نفتی غربی در حوزهی دریای خزر و درک فرایندهی این که
بیثباتی و جنگ در قفقاز جنوبی و آسیای میانه میتواند دارای بازتابهای ژئوپلتیک در
مقیاس وسیعتر باشد ،منافع غرب به طور اساسی افزایش یافت (امينيان.)15 :1386 ،
مهمترین و قابل بحثترین اقدام ناتو در دههی  1990و پس از فروپاشی شوروی که به
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منظور انجام انطباق بخشی به ساختار ناتو با توجه به تحوالت در سطح بینالمللی انجام گرفته،
طرح توسعه به شرق بود .با انحالل پیمان ورشو و عدم وجود هرگونه ساختار امنیتی در اروپای
شرقی و مرکزی و پس از ظهور تهدیدهای بنیادگرایی قومی -فرقهای و مرزی -ارضی به لحاظ
تشکیل کشورهای مستقل جدید ،این طرح مطرح گردید .هدف این بود که با طرح توسعه به
شرق از بروز هرگونه خالء امنیتی در منطقه جلوگیری شود (کوالیی.)254 :1376،
اهداف ناتو در اتخاذ استراتژی گسترش به شرق
اعضای ناتو با اتخاذ سیاست گسترش به شرقی ،به دنبال اهداف خاصی هستند که در ابعاد
مختلف قابل تبیین است و از آنجا که اولویتهای ناتو براساس تهدیدهای موجود در سطح
بینالمللی نسبت به اعضای پیمان تعریف و تعیین میشود ،باید تهدیدهای پیش روی آنها را
به خوبی بشناسیم:
 -1رشد سرمایهداری انحصاری به رهبری چین و تبدیل آن به تهدید درون سیستمی.
 -2رادیکالیسم اسالمی و گسترش آن در آسیای مرکزی و خاورمیانه.
 -3اهمیت منابع انرژی و بازار مصرف آسیای مرکزی (کاملیان.)60 :1382 ،
حضور ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز از یک سو ،لزوم توجه به ساختارهای سیاسی،
اقتصادی و نظامی کشورهای اروپای شرقی پس از انحالل اتحاد جماهیر شوروی و از سوی
دیگر باعث شد تا سیاست گسترش ناتو به شرق شکل بگیرد .البته در تدوین این سیاست
افزون بر عوامل مختلف مزبور دو عامل حوزهی جغرافیایی یا ژئوپلتیک گسترش ناتو و ابعاد
امنیتی که در ترسیم سیاست جدید ناتو افزون بر امنیت اروپا مسائل امنیتی ماورای این منطقه
مدنظر قرار گرفته بود .به بیان دیگر ،اعضای ناتو به توجه به مسائلی مانند ،انبوه تسلیحات
اتمی بازمانده از دوران سیطرهی شوروی و امکان فروش و انتقال مخفیانهی آن به دیگر
کشورها ،ترس از اسالم رادیکال ،ضرورت رویارویی با قدرت روبه افزایش چین ،ناتوانی
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نظامی کشورهای اروپايی ،تداوم حیات ناتو و گسترش آن به شرق را الزم میدانستند و در
صدد توجیه آن بودند (شفیعی.)129:1386،
ناتو برای به اجرا گذاشتن حوزهی امنیتی و جغرافیایی خود از دو طریق اقدام کرد:
 -1ایجاد نهادهای جدید فرامنطقهای موسوم به شورای همکاری آتالنتیک شمالی.1
 -2اجرای طرح مشارکت برای صلح( 2کاملیان.)60 :1382،
توسعهی ناتو ،داشتن نقش اصلی و رهبری آمریکا در این سازمان ،توسط کشورهای

اروپایی و کشورهای خواهان پیوستن به این نهاد (که تقریب ًا کشورهای اروپای شرقی و اتحاد

شوروی پیشین را در بر میگیرد) کام ً
ال پذیرفته شده است .آمریکا نیز ناتو و توسعهی آن را
به عنوان بخشی از روند امنیتی جهانی شدن در دستور کار خود قرار داده و کوشیده است با
حفظ هژمونی اقتصادی و برتری فناوری ،به ویژه در عرصههای نظامی و تکیه بر برتری نسبی
خود به هژمونی سیستمی و ساختاری نیز دست یابد و دیگران را نیز وادار به پذیرش نظم
نوین تحت رهبری خود نماید .آثار تثبیت هژمونی آمریکا با توجه به حضور مؤثر قدرتهای
منطقهای نظیر روسیه ،چین و ایران در حوزهی خزر ،محیط امنیتی منطقهای و بینالمللی تا
حدود زیادی تحت تأثیر این فرایند قرار خواهد گرفت و ناتو ،کماکان به عنوان یک عامل
مؤثر در سیاست منطقهای و بینالمللی محسوب خواهد گردید.
روسیه و گسترش ناتو به شـرق
نگرانی روسیه نسبت به حضور ناتو در منطقه به خصوص در قفقاز این است که در صورت
تحقق این امر در حوزهی نفوذ و حیات خلوت خود ،بیتردید استراتژی دومینو نسبت به
سایر کشورهای منطقه به آسانی اتفاق خواهد افتاد و این اتفاق برای روسیه جبرانناپذیر

)1. North Atlantic Cooperation Council (NACC
)2. Psrtner for peace (PFP
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خواهد بود .به همین دلیل با عضویت کشورهای گرجستان ،اوکراین و غیره به ناتو مخالفت
میکند (عسگري.)177:1387،
مسکو جدا از محدود کردن پرواز هواپیماهای ناتو بر فراز روسیه ،میتواند بر
کشورهای آسیای مرکزی فشار آورد تا پایگاههای آمریکایی را از خاک خود بر چینند .همگام
با سیاست تازهی روسیه در برابر افغانستان ،ایاالت متحده نیز سخت در تالش است تا اعضای
ناتو را به گسیل نیروهای بیشتر به افغانستان وا دارد و شمار چشمگیری از سربازان تازه نفس
خود را به افغانستان بفرستد .گسترش ناتو به سوی خاور و اوراسیا ،در دو سطح جهانی و
منطقهای آثاری ناخوشایند دارد .از دیدگاه جهانی ،گسترش ناتو و پذیرش اعضای تازه در این
پیمان ،تنها برای برآوردن منافع بلندمدت یک قدرت جهانی بوده است و امنیت کشورهای
منطقه را تأمین نمیکند (يزداني.)19:1387،
ناتو پس از رویداد  11سپتامبر و لشکرکشی آمریکا به افغانستان و عراق توانست با
تعریف دوباره راهبرد و گسترهی جغرافیایی خود ،حضورش را در محیط امنیتی حاکم بر
نظام بینالمللی نیرومندتر کند؛ به گونهای که اکنون هم چون بازوی نظامی -امنیتی غرب در
دگرگونیهای امنیتی و نظامی بینالمللی و منطقهی خزر نقشی ویژه بازی میکند.
در چنين شرايطي منطقهي دریای خزر موضوع و هدف یک رقابت شدید در میان
قدرتهای منطقهای و اعضای ناتو است که میتواند تهدیدکنندهي امنیت دولتهای منطقه،
عامل بيثباتی و دخالت نظامی باشد.
رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در حوزهی دریای خزر
رقابت ایران و ترکیه در حوزهی دریای خزر
بنا به اعتقاد اغلب محققین مسائل سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز ،ایران و ترکیه جزء
جدیترین رقبایی هستند که متقاب ً
ال فعالیتهای یکدیگر را در منطقه به طور مستمر زیر نظر
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دارند .رقابت ترکیه با ایران در چارچوب شبكهی رقابتهای ایران ،ترکیه ،روسیه و آمریکا
قرار میگیرد.
برای آذربایجان و جمهوریهاي ترک زبان آسیای مرکزی ،ترکیه به خاطر ویژگیهای
هواداری از غرب ،مسلمان و دموکراتیک بودن و به خاطر اقتصاد مبتنی بر بازار و توسعه
یافتهای که دارد یک مدل طبیعی است .دولت ترکیه از  1989پیوندهای خود را با جمهوریهای
قفقاز و آسیای مرکزی بهبود بخشید و این امر هدف اعالم شده سیاست خارجی ترکیه است
(کوالیی.)92 : 1384،
آنکارا از سیاستی دوسویه پیروی میکرد :هم فرهنگ غیرمذهبی خود را به کشورهای
نو استقالل آسیای مرکزی عرضه میداشت و هم نوع خاصی از جنبش اسالمی را که در
آن کشور وجود داشت به آنها پیشنهاد میکرد .هنگام به استقالل رسیدن جمهوریهای
سابق ،کشورهای غربی به ویژه ایاالت متحده انتظار داشتند که ترکیه بر نقش خود به عنوان
سپر محافظتی اتحاد غرب بیفزاید و از دولتهای نوپدیدی که در شرق خاک آن کشور تا
مرز چین سر بر آورده بودند ،حمایت کند .آمریکا تالش پيگيری برای پیوستن ترکیه به
اتحادیه اروپا انجام داده است و میکوشد این کشور را به عنوان الگویی مناسب برای توسعهی
اقتصادی -اجتماعی و سیاسی جمهوریهای بازمانده از فروپاشی اتحادی شوروی در آسیای
مرکزی و قفقاز معرفی کند (کوالیی.)156 : 1384 ،
به هر حال ،جهتگیری سیاست خارجی ترکیه بعد از روی کارآمدن حزب عدالت و
توسعه ،حکایت از چرخش ایده پان ترکیستی به منافع ملی دارد که برقراری رابطه با ارمنستان
در همین راستا قابل ارزیابی است.
روابط اسرائیل و آذربایجان
در سالهای دههی  1950دیوید بن گورین ،اولین رئیس جمهور اسرائیل در پی ایجاد یک
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اتحاد خاورمیانهای شامل کشورهای غیرعربی بود .این استراتژی که اتحاد پیرامونی 1نامیده
میشد؛ بر این اصل استوار بود که سیاست خارجی اسرائیل باید متکی بر کشورهای پیرامون
و غیرعرب باشد ،زیرا اسرائیل به دلیل این که در محاصره کشورهای عرب متخاصم قرار دارد
امکان توسعه روابط سیاسی و اقتصادی را با همسایگان ندارد.2
هدف سیاسی اصلی اسرائیل در منطقه پیشگیری از تهدید بنیادگرایی اسالمی و
ممانعت از گسترش نفوذ ایران در جمهوریهای سابق بوده است .اسرائیل تالش میکرد تا
تهدید بنیادگرایی اسالمی را جایگزین خطر کمونيسم کند .بدین ترتیب اسرائیل در پایان سال
 1992کشورهای آذربایجان ،قزاقستان ،قرقیزستان و تاجيكستان را به رسمیت شناخت و در
سال  1993با ترکمنستان روابط دیپلماتیک برقرار کرد.3
رابطهی اسرائیل با آذربایجان بنابر دالیل متعددی اهمیت دارد .آذربایجان یک کشور
مهم استراتژیک ،دارای منابع غنی هیدروکربنی و مذهب شیعه است .آذربایجان به عنوان یک
کشور ساحلی خزر ،این امکان را دارد که یک صادرکنندهی عمدهی هیدروکربن به اسرائیل
باشد؛ این امر برای جامعه سیاسی آمریکا بسیار جذاب است .از سوی دیگر آذربایجان به دلیل
تجربهی عصر شوروی ،امروزه یک کشور مسلمان سکوالر است .با این وجود از نظر تاریخی
یک کشور مسلمان شیعه محسوب میشود .سیاستگذاران اسرائیلی بسیار مشتاقاند که این
استنباط را که اسرائیل به طور ذاتی یک کشور ضد مسلمان است را از بین ببرند .عالوه بر آن
سیاستگذاران اسرائیل با استفاده از روابط حسنه میان باکو و تلآویو نشان میدهند که اسرائیل
ناتوان از توسعهی روابط با سایر کشورهای شیعه نیست .البته در این سناریو ایران موردنظر
بوده است .طراحان امنیت ملی اسرائیل در برخی سطوح اصلی پذیرفتهاند که اسرائیل در آینده
سرانجام توجه تمامی کشورهای منطقه از جمله ایران را به خود جلب خواهد کرد .آذربایجان
1. Peripheral Aliance
2. www.mouwodorul.org
3. www.namaz.blogtak.com
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از این جهت مورد توجه قرار گرفته است ،که تاریخ به نسبه کمی از ضدسامیگرایی دارد.
باید گفت در جمهوری آذربایجان ،با توجه به حساسیتهایی که مسلمانان دارند،
اسرائیل بیشتر کوشیده است ،انگیزهی حضور خود در این کشور را امور اقتصادی و یا
همکاریهای علمی و فنی مطرح کند ،تا از این طریق خود را حامی توسعهی این کشورها
نشان دهد و از حساسیتها بکاهد (احمدی.)17 :1385 ،
حضور بنیادها و نهادهای اسرائیلی در جمهوری آذربایجان به واسطهی پارامترهای
متعددی از جمله :اهمیت ژئوپلتیکی منطقهی قفقاز ،جمعیت مسلمان این جمهوری ،همجواری
آن با دریای خزر ،بروز مناقشهی قراباغ و وجود منابع هیدروکربنی ،دارای اهمیت میباشد.
طبیعی است که منافع مورد نظر این بنیادها و تشکلها در تعارض آشکار با منافع و امنیت
سایر قدرتهای منطقهای اعم از روسیه ،ایران و غیره میباشد.
رقابت روسیه و آمریکا در حوزهی درياي خزر
آمریکا با رویکرد یکجانبه در نظر داشت تا به حضور قوی در خاورمیانه و جنوب
شرق آسیا و آسیای مرکزی ،قدرتهای جهانی و منطقهای مثل اروپا ،چین ،روسیه ،هند و
پاکستان و ایران را مهار کند و با تسلط بر منابع انرژی و معدنی حوزهی خلیجفارس و خزر
به نفع هژمونی آمریکا ،نظام تک قطبی تحت سیطرهی خویش را تحکیم بخشد .به همین
منظور آمریکاییها تالشی دارند نفوذ سیاسی ،نظامی و اقتصادیشان را بر کشورهای تازه
استقاللیافتهی شوروی سابق استحکام بخشیده ،تا حاکمیت مطلق خویش را بر دومین شریان
منبع انرژی جهان مستحکم سازند .ایاالت متحده با هدف تأمین منافع حیاتی خود از جمله
تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی ،گسترش حضور نظامی -سیاسی خود و از همه مهمتر
مهار روسیه ،به منطقه آمده و با ساماندهی و راهبری انقالبهای رنگین در جمهوریهای
پیشین اتحاد شوروی و در پیرامون روسیه و پیوستن به ساختارهای یورو آتالنتیکی ،از جمله
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«سازمان امنیت و همکاری در اروپا»« ،شورای اروپا» تشکیل اتحادیه «گوام»«» ،تراسیکا» و
حضور در ساختارهای «مشارکت برای صلح ناتو» و سپس ناتو آنها را به پیوستن به اتحادیه
اروپا تشویق میکند (امیر احمدیان.)88 :1387 ،
گسترش ناتو به سوی شرق برخالف تفاهمی است که در آغاز دورهی فروپاشی
شوروی و اتحاد دو آلمان بین شوروی و آمریکا در  1988به امضاء رسید .بر این اساس
مقرر شده بود که پس از انحالل پیمان ورشو ،ناتو از گسترش بسوی شرق و نزدیک شدن به
مرزهای روسیه اجتناب ورزد .با گسترش ناتو بسوی شرق و ورود کشورهای پیمان ورشو
و اروپای شرقی به این پیمان ،اين قرارداد آشکارا نقض شد .سپر دفاع موشکی اصطالحی
که در آغاز  2007در ادبیات سیاسی جهان کاربرد بسیاری پیدا کرد ،ناشی از نگرش جدید
ایاالت متحده آمریکا به فضای استراتژیک اروپا بود که سبب واکنش تند روسیه شد .ابتکار سپر
دفاع موشکی از سوی ایاالت متحده ،بیانگر نبود استراتژی دفاعی واحد از سوی کشورهای
عضو اتحادیه اروپاست .که تنها دو کشور از کشورهای اتحادیه اروپا و اعضای سابق پیمان
ورشو یعنی لهستان و جمهوری چک را شامل میشود .1همهی این رفتارهای ایاالت متحده
باعث ظهور قدرتها و قطبهای جدید قدرت در جهان (روسیه ،چین ،اتحادیه اروپا ،هند
و )...شده که برخالف خواست و نظر آمریکا ،تئوری جهان تک قطبی را به چالش کشیده و
موجودیت جهان چندقطبی را در ساختار نظام بینالملل به بحث گرفتهاند (متقي.)24:1388 ،
این خود مقدمهی جنگ سرد جدیدی پس از جنگ سرد به شمار میرود.
روسیه :از مسائل گوناگون مطرح در روابط روسیه و غرب ،دو موضوع از اهمیت و
حساسیت بیشتری برخوردار بودهاند .استقالل جمهوریهای جدا شده از شوروی سابق ،و
اقدامات ناتو و بحث گسترش آن.
در ارتباط با ناتو نیز سه تحول اساسی مشاهده میشود که به سیاست ضد غربی در
1. www.eja.ir
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روسیه کمک کرده است :بمباران مواضع نیروهای صرب در جریان بحران بوسنی؛ تجدید نظر
در «مفهوم استراتژیک ناتو» برای اقدام در ورای مرز کشورهای عضو و دخالت ناتو در کوزوو.
در واقع بحران کوزوو نقطهی عطف هشدار دهندهای بود که برای نخستین بار پس
از جنگ سرد ،روسیه و غرب خود را در دو سوی یک منازعهی مسلحانه میدیدند .آنچه
مسکو از این بحران آموخت این بود که غرب حاضر نیست نفوذ سنتی روسیه را در بالکان
به رسمیت بشناسد (کرمی.)142-145 :1384،
فدراسیون روسیه نیز علیرغم تناقضاتی که با ایاالت متحده دارد و گاهی منافع ملی آن
دو با هم برخورد میکند و به سوی همگرایی و همکاری با آمریکا حرکت کرده است ،مایل
است جهت اعادهی امپراتوری خود ،سیاست دهههای گذشته چین را دنبال کند و به وسیلهی
همکاری با آمریکا ،هزینههای خود را کاهش دهد .در واقع توان پایین اقتصادی روسیه و
واقعگرایی سیاسی این کشور معروف به پوتینیسم ،موجب گردیده كه بعد از  11سپتامبر،
روسیه همکار استراتژیک آمریکا گردد .همکاری روسیه با آمریکا در جنگ علیه تروریسم،
الحاق به گروه  ،7عدم مقاومت کافی در برابر قطعنامههای مصوب سازمان ملل بعد از جنگ
سرد و سکوت در برابر حضور نظامیان آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز و حتی زمزمهی
پیوستن به ناتو و عدم مخالفت جدی با گسترش ناتو به شرق ،نشانهی آن است که روسیه
میخواهد از انزوا و حاشیه بیرون آمده و خود را همراه آمریکا نماید (ميرطاهر ،همان .)36:
از ابتدای اعالم طرح سپر موشکی ،دولت پوتین آن را به عنوان تهدیدی علیه امنیت
راهبردی روسیه دانست و مخالفت جدی خود را با آن اعالم و تأکید کرد؛این اقدام آمریکا از
جمله به روشهای زیر باعث گسترش فضای ناامنی در گسترهی منطقهای و جهانی میشود:
 -1اخالل در توازن راهبردی جهان.
 -2تغییر بنیادی موقعیت ژئواستراتژی اروپا.
 -3تهییج رقابت تسلیحاتی (ترغیب چین).
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 -4تحت الشعاع قرار گرفتن پیمانها و موافقت نامههای خلع سالح و امنیتی.
در همین رابطه در فروردین  ،)2007(1386آناتولی سردیا کف ،وزیر دفاع روسیه در
دیدار با رابرت گیتس ،وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد؛ «ما معتقدیم ،سیستم دفاع موشکی آمریکا
یک عامل جدی بیثباتکننده است که میتواند آثار سوء بر امنیت منطقه و جهان داشته باشد»
(نوري.)116-117 :1387،
روسیه هژمونی ایاالت متحده را بر نتافته و از راههای گوناگون برای به چالش کشیدن
نظام تک قطبی دلخواه آمریکا و دور کردن ایاالت متحده از حوزهی ژئواستراتژیک خود،
بنام «خارج نزدیک» کوشیده است ،که میتوان از آن به استراتژی پایاپای روسیه و آمریکا
یاد کرد :ایستادگی روسیه در برابر گرجستان و نشان دادن ضرب شست به آن کشور و اعالم
استقالل اوستيا و آبخاز یا در برابر اعالم استقالل یکجانبهی کوزوو از صربستان توسط غرب،
خروج از پیمان کاهش نیروهای متعارف در اروپا در برابر خروج یکجانبهی آمریکا از ،ABM
ایستادگی در برابر طرح دفاع ضدموشکی ،چانه زنی بر سر پیمان سورت (کاهش سالحهای
تهاجمی) و تمدید پیمان استارت 1و ارتباط آن به سیستم دفاع ضدموشکی ،تهدید به کاربرد
بمب هستهای برای نابودی طرح سپر موشکی در چک و لهستان ،فرستادن ناوهای جنگی و
بمب افکنهای استراتژیک روسیه به ونزوئال ،آزمایش موشکهای قاره پیما( ،امیدی:1387،
 )65هویت بخشی به سازمان شانگهای و تأکید بر جنبههای امنیتی -دفاعی آن به عنوان نسخه
فناوری ناتو؛ برگزاری رزمایش «مأموریت صلح  »2009به همراه چین با هدف مبارزه با تروریسم
و تجزیهطلبی و تقارن این رزمایش با تحرکات نظامی آمریکا و ناتو در حوزهی خزر ،پیگیری
فروش جنگ افزارهای روسی به کشورهای چالشگر با آمریکا و اروپا  ،1نمونههای از رقابت
روسیه و آمریکا بر سر خارج نزدیک هستند .این کوششها به رویارویی روسیه و جهان غرب
از بعد هویتی دامن خواهد زد .این نکته را هانتینگتون چنین بیان کرده است« :سقوط کمونیسم
1. www.siasatrooz.ir
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اتحاد شوروی به تعامل فلسفی -سیاسی میان غرب و روسیه پایان بخشید .عالوه بر این چون
روسها دیگر نه از موضع مارکسیستی ،بلکه به عنوان روس عمل میکنند ،شکاف میان روسیه
و غرب عمیقتر میشود .تضاد میان دموکراسی لیبرال و مارکسیسم -لنينيسم تضاد میان دو
ایدئولوژی بود که علیرغم تفاوتهای عمدهشان هر دو ایدئولوژیهای مدرن و غیردینی بوده،

ظاهرا ً هدفهای مشترک آزادی ،مساوات و رفاه مادی را دنبال میکردند .یک دموکرات غربی
میتواند با یک مارکسیست ،اهل شوروی به گفتگوی روشنفکرانه بنشیند .اما این گفتگو با یک
ناسیونالیست ارتدکس روس ،ناممکن است (هانتینگتون.)227 :1378،
از این رو پوتین با ائتالفها و چانهزنیهای سیاسی و بازیهای اصولی و حساب
شده و به موقع و استفاده حداکثری از موقعیت کشورش ،توانست در حوزههای نفوذش،
روسیه را به عنوان یک بازیگر مؤثر بینالمللی ،بار دیگر مطرح سازد .برای نیل به این هدف
نه تنها نیاز به بازسازی اقتصادی و تسلیحاتی که نیاز مبرم به گسترش حوزهی نفوذ یا به
اصطالح «كريدور امنیتي» یا «حیاط خلوت» در اروپای شرقی و حوزهی خزر نیز داشت .به
همین منظور پوتین به دنبال استراتژی «نگاه به شرق» دامنهی ارتباط و همکاریهای سیاسی،
اقتصادی و تسلیحاتی با چین ،ایران و هند را گسترش داده و در پوشش سازمان همکاری
شانگهای نقش روسیه را در تعامالت منطقهای و فرامنطقهای پررنگتر ساخته است.1
روسیه در سال  2007با تولید روزانه  9/84میلیون بشکه نفت از عربستان سعودی پیشی
گرفت و به بزرگترین تولیدکنندهی نفت خام جهان تبدیل شد .در حال حاضر اتحادیه اروپا

25درصد از منابع سوختی را از روسیه وارد میکند .پوتین در این باره گفته است« :روزی تزار با
نیروهایش میرفت و غرب را میگرفت و ما امروز با گاز و خط لوله آنرا میگیریم ».از همین رو
است که روسیه با وجود امضای معاهدهی منشور انرژی در  ،1991تاکنون از تصویب آن خود
داری کرده است (کوزهگر.)106 :1387،
1. www.Tajikprese.com
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مشکل اصلی در روابط آمریکا و روسیه ،اقتدارگرایی پوتین در مقابل یکجانبهگرایی
کاخ سفید در عرصهی بینالمللی است که خود مقدمهی جنگ سرد جدیدی در جهان
کنونی گردیده است .روابط آمریکا با روسیه یک شیب منفی را طی میکند .تهدید اخیر
والدیمیرپوتین برای هدفگیری مجدد موشکهای روسی به سمت شماری از کشورهای
متحد آمریکا در اروپا ،تازهترین تجلی این سردی روابط است.1

از طرفي روسيه نيز بر اين امر كام ً
ال واقف بود و ميدانست كه آمريكا و اروپا منطقهی

قفقاز را شاهرگ منافع راهبردي انرژي و تنها خط لولهاي كه تحت كنترل روسيه قرار ندارد،

ميدانند و مسلم ًا براي پايان دادن بر تسلط روسيه بر منابع انرژي حوزهی خزر ،كنترل اين
منطقه براي غرب از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است و آمريكاييها تحت هر شرايطي از
گرجستان به خاطر تأمين منافعشان به دفاع بر خواهد خواست .اما روسيه عليرغم عواقب
وخيم اين حمله و با علم به اينكه آمريكا و غرب با گرفتاريهايي كه در عراق و افغانستان
دارند ،قادر به بازكردن جبههی جديدي نيستند ،نشان داد كه فع ً
ال در موقعيتي از قدرت قرار
دارد كه بتواند از منافع منطقهاي روسيه به دفاع برخيزد .در اين ميان ،جنگ قفقاز را بايد از
مهمترين نشانههاي رويارويي روسيه با آمريكا و ناتو ارزيابي كرد كه فرضيه جنگ سرد جديد
را تداعي ميكند.2درواقع بحران قفقاز و برپایی سپر دفاع موشکی امریکا در اروپای شرقی در
جهت بازدارندگی راهبردی روسیه و ایران  -با مواضع شدید روسیه مواجه شده است که آنرا
تجاوز به حریم امنیتی خود میداند.
رقابت چین و آمریکا در حوزهی درياي خزر
روابط چین و آمریکا تأثیر مستقیم بر حوزهی دریای خزر دارد .چين برای قرن  21به عنوان

1. www.irdiplomacy.ir
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یک وزنه در امور جهانی مدعی است .به منظور تحقق این ادعا و قرار گرفتن در ردیف اول
کشورهای توسعه یافته ،چین بایستی نیروی بیشتری جهت توسعهی توانمندیهای اقتصادی
بیشمار صرف کند ،چنانکه در بخش دفاعی و نظامی خودش را به استراتژی حداقل
بازدارندگی محدود کرده است .افزایش قدرت سیاسی یک ابزار رشد اقتصادی محسوب
میگردد .با توسعهی اقتصادی چین ،پایگاه و نفوذ اقتصادی و فنی این کشور در آسیا و جهان
گسترش مییابد.
آمریکا چین را به عنوان یک چالش در مناطق تحت نفوذ خود در آسیا و جهان
میداند؛ آمریکا چین را به عنوان یک رقیب در قرن بیست و یکم که توانایی به مخاطره
انداختن برتری جهانی آمریکا را در استراتژیاش دارد ،میبیند .وجود منافع مشترک اقتصادی
تنها اسباب نگرانی رقابت استراتژیک را به دنبال دارد (مظاهري.)80: 1388 ،
انتظارات چین در حوزهی دریای خزر شامل ،صلح پایدار و تکمیل روابط ،عقب
راندن حرکتها اسالمی ،سرکوب تمایالت تجزیهطلبانه ،جلوگیری از قاچاق اسلحه ،تأمین
منافع اقتصادی خود در حوزه انرژی و محدودکردن حوزهی نفوذ آمریکا میباشد؛ در صورت
تقابل منافع ابرقدرتها و ایجاد یک جنگ در منطقه ،چین از لحاظ امنیتی بیشترین خسارت
را متحمل خواهد شد (هیبر.)199 :1380،
چین در پی درگیری سیاسی با ایاالت متحده نیست و این نکته با توجه به کوشش
دولتمردان چینی برای تنشزدایی آرام در روابطشان با واشنگتن معنای بهتری مییابد .در
زمینهی سرمایهگذاری ،تکنولوژی حمل و نقل و داد و ستد ،ایاالت متحده بزرگترین شریک
چین است .برای نمونه در گزینش میان ایران و آمریکا ،چین به ایران به چشم یک شریک و
همکار اقتصادی مینگرد ،ایران به ویژه برای امنیت انرژی چین اهمیت بی چون و چرا دارد.
ایران پس از  2006بزرگترین صادرکنندهی نفت به چین شده است .چین از  20سال پیش
تاکنون در توسعهی شبکهی موشکی ایران با صادرات و کمک به بازسازی آن ،نقش كليدي
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را بازی کرده است (ايرانی دوست.)93-95: 1387 ،
با اینکه چین نميتواند از منابع انرژی ایران چشم بپوشد ،ولی به هر رو ناگزیر است
رابطهی خود با ایران را به گونهای با رابطهاش با ایاالت متحده ،شریک بازرگانی بسیار بزرگتر و
مهمترش ،همخوانی دهد .در  ،1997توافق چین و ایران برای ساختن رآکتور آب سبک()LWR
در ایران بر اثر فشار آمریکا اجرا نشد .رابرت زولیک رئیس پیشین بانک جهانی در  6سپتامبر
 2005گفت که «اگر چین در پی توافق بر سر انرژی با کشورهایی مانند ایران برآید .تعارض
بیشتری میان چین و ایاالت متحده رخ خواهد داد .از سوی دیگر ،چین برای تأمین امنیت
انرژیاش ،میکوشد در منابع گوناگون نفتی از جمله حوزهی دریای خزر سرمایهگذاری کند و
از چند جا نفت بخرد (همان.)97:
حتی موافقت چین با پیوستن ایران به پیمان شانگهای به عنوان عضو ناظر ،از
بُعد ژئواستراتژیک در رقابتهای منطقهای مهم است .بعد از  11سپتامبر چین هدف اصلی
پایگاههای نظامی آمریکا (خانآباد در جنوب ازبکستان و ماناس در مجاورت بیشکک پایتخت
قرقیزستان) بوده است .هدف واقعی این پایگاههای نظامی کنترل موشکها و توان هستهای
چین بود .استراتژی آمریکا از فرصت تاریخی به دست آمده حادثهی یازده سپتامبر تصمیم
به حرکت به سمت مواضع نزدیک چین و تصرف آنها میباشد (اشنایدر.)112-118 :1385
نتيجهگيري و ارزيابي
با عنايت به آنچه گذشت ،مشخص گرديد كه موانع و چالشهاي فراروي رژيم امنیتی
درياي خزر متعددند .در واقع با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در  ،1991ساختارسياسي،
اقتصادي ،نظامي و امنيتي جهان دگرگون شد .شكلگيري منطقهی خزر روي نقشهی سياسي
جهان يكي از پيامدهاي بارز اين رخداد مهم تاريخي شمرده ميشود .اين منطقه به لحاظ
حقوقي ،امنيتي و اقتصادي موقيت ويژهاي در روابط منطقهاي و بينالمللي پيدا كرد .در اينجا
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چالشهاي امنيتي حوزهی خزر كه جنبهی ژئوپليتيكي و استراتژيكي دارند؛ مواردي چون
منابع انرژي درياي خزر ،ژئوپليتيك دسترسي به دنياي خارج و لولههاي نفتي ،بحران زيست
محيطي ،بازي بزرگ جديد ،گسترش ناتو و رقابت قدرتها مورد بررسي قرار گرفتهاند.
در اين بررسي اشاره شد كه منابع سرشار انرژي و مسائل مربوط به آن در حال
شكل دادن مجدد به نقشهی ژئوپليتيكي اوراسيا ميباشند و كنترل بر منابع انرژي و راههاي
انتقال آن ،آيندهي سياسي ،اقتصادي و امنيتي كشورهاي منطقه و فرامنطقه را مشخص خواهد
نمود .پس از 11سپتامبر ،آمريكا آشكارا حضور و نفوذ خود را با عاليق امنيتي در منطقهی
خزر پيوند زده است .اقداماتي كه آمريكا در راستاي هژمونيكگرايي و برقراري نظم نوين
جهاني خود انجام ميدهد در تالقي با استقالل و منافع ملي ،منطقهاي و جهاني روسيه قرار
ميگيرد و الگوهاي موازنهگرايانهی روسيه را فعال ميكند .اصليترين ويژگي مدل توازن
قدرت روسيه را بايد در محدودسازي استراتژيك آمريكا جستجو كرد .مطابق واقع آنچه
فرضيهی جنگ سرد را در روابط روسيه و آمريكا تداعي ميكند ،اينكه روسيه از زمان به
قدرت رسيدن پوتين و سپس مدودف ،توانست در راستاي سياستهاي راهبردي تازهی
خود (توازن استراتژيك) ،حتي با تكيه بر اجبار و نيروي نظامي ،كشورهاي منطقه را با بستن
قراردادهايي با خودشان همراه كند ،تا بتواند هژموني خود را در حوزهی خزر تثبيت كند و
جايگاه مسكو -به داشتن نقشي قاعدهساز و نه پيرو قواعد تعريف شده از سوي ديگران -را
به رخ حريفان بكشد .روسيه توانست در استراتژي پاياپاي با آمريكا پيروز شود .روسها
در مواردي چون :كند كردن روند گسترش ناتو به حوزهی خزر ،تعطيلي پايگاههاي نظامي
آمريكا در آسياي مركزي ،سپر دفاع موشكي در اروپاي خاوري ،مسألهی افغانستان و آسياي
مركزي ،تسلط بر منابع انرژي و راههاي انتقال آن ،مسألهی همكاري هستهاي با ايران ،قضيهی
گرجستان ،هويتبخشي به سازمان شانگهاي و ديگر اقدامات موازنهگرايانهی مورد اشاره در
اين تحقيق ،توانستند نقش برتر و جدي خود را در حوزهی خزر افزايش دهند.
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مسائلي كه با منافع آمريكا و متحدانش در تضاد ميباشد .لذا به نظر نميرسد آمريكا
و روسيه حتی در كوتاهمدت در اين زمينهها نيز به توافق برسند و كماكان رقابت و دشمني
در اين خصوص ادامه پيدا خواهد كرد .با ائتالف و يارگيريهاي روسيه و آمريكا عم ً
ال

رقابت كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهای پيرامون حوزهی درياي خزر ادامه خواهد يافت .اين
روياروييها به عنوان چالشي بر سر راه نظام امنيتي حوزهی درياي خزر خودنمايي ميكنند.
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