
  

  

  ثر در عدم تعیین خطوطؤعوامل م

  دریاي خزرمرزي دریایی کشورهاي ساحلی 
  جواد اطاعت

حمیدرضا نصرتی


  

  اسماعیل ورزش

  چکیده

هـا و   ده و فاقد اتصال طبیعی بـه اقیـانوس  شترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع  بزرگ خزردریاچه 

به عنوان یک  دریاي خزر، 1991هیرشوروي در سال تا پیش از فروپاشی اتحاد جما. دریاهاي جهان است

و  1921هـاي   مابین دو کشـور کـه در سـال    شد و طبق معاهدات فی دریاي ایرانی ـ شوروي شناخته می 

بـه دنبـال فروپاشـی اتحـاد     . شد منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترك دو کشور محسوب می 1940

قستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، جماهیر شوروي و ظهور سه کشور جدید یعنی قزا

 دریاي خزرتوسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختالف در مورد رژیم حقوقی  دریاي خزرعمالً 

هاي پس از  بر اساس مذاکراتی که در سال. برداري از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد و چگونگی بهره

پیشنهاد شده که تاکنون هیچ  دریاي خزرهاي مختلفی جهت تقسیم  ام گرفته، روشفروپاشی شوروي انج

، دارا بـودن قابـل تـوجهی    دریـاي خـزر  هاي جغرافیایی ویژگی. کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است

هـاي   گیـري دیـدگاه  اي، موجـب شـکل  اي و فرامنطقههاي منطقه عالوه حضور قدرت همنابع نفت و گاز، ب

در این مقالـه کوشـش    .و تعیین خطوط مرزي شده است دریاي خزرلفی در مورد چگونگی مالکیت مخت

در مـورد رژیـم    دریـاي خـزر  هاي کشورهاي سـاحلی   گیري تحلیلی، موضع – د با رویکرد توصیفیوش می

عوامـل مـؤثر در    هـا،  گیري د و با توجه به این موضعوحقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروي بررسی ش

  .مشخص گردند دریاي خزر تعیین خطوط مرزي دریایی کشورهاي ساحلی عدم

  يکلیدواژگان 

  .ژئواکونومیک ،ژئوپلیتیک، مرز ،دریاي بسته ،دریاي خزر حقوقی رژیم

                                       
     شهید بهشتی دانشگاه سیاسیاستادیار علوم                                                         Email: detaat@yahoo.com  
  دانشگاه شهید بهشتی ارشد جغرافیاي سیاسی کارشناس                      Email: hamidrezanosrati59@yahoo.com   
 دانشگاه شهید بهشتی  ارشد جغرافیاي سیاسی کارشناس                                       Email: ev1978@yahoo.com 
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  مقدمه 

ترین دریاچـه   به عنوان بزرگ دریاي خزر

کیلـومتر   371000جهان از وسعتی برابـر بـا   

ال بـه  طول این دریاچه از شم. برخوردار است

کیلومتر و پهنـاي آن بـه طـور     1200جنوب 

این دریاچه فاقـد  . کیلومتر است 220متوسط 

راه طبیعی به دریاهاي آزاد جهان است و تنها 

هـاي ایجادشـده از طریـق رود     از طریق کانال

از همـین  . ولگا به دریاي سـیاه متصـل اسـت   

هاي بسته به شمار  آب وروي، این دریاچه جز

رهاي سـاحلی آن داراي  رود و تنهـا کشـو   می

  .حق دریانوردي در آن هستند

این منطقه به عنوان حلقه اتصـال آسـیا   

به اروپا و آسیاي شـمالی بـه جنـوبی پـس از     

جنــگ ســرد، از یــک موقعیــت ژئوپلیتیــک و 

آنسی . ژئواکونومیک حساسی برخوردار گردید

را هارتلند نوینی  دریاي خزر همنطق ،کولبرگ

و یکـم بـه لحـاظ    داند که در قرن بیسـت  می

ژئوپلیتیـــک، تـــأثیر شـــگرفی در سیاســـت  

 ,Kullberg) الملل برجاي خواهد گذاشت بین

2000, p.1).  

تا پـیش از فروپاشـی اتحـاد شـوروي در     

به عنوان یک دریـاي   دریاي خزر، 1991سال 

شــد و طبــق  شــوروي شــناخته مــی - ایرانــی

هـاي   مابین دو کشور که در سال معاهدات فی

قـد گردیــده بـود، عرصــه   منع 1940و  1921

 ،شـد  دریایی مشترك دو کشور محسوب مـی 

ولی در عمل حکومت شوروي به عنـوان یـک   

 دریاي خـزر ابرقدرت و اینکه خاك آن کشور 

نفوذ بیشـتري   نمود،  را از سه طرف احاطه می

در ایـن زمـان   . ردکـ  بر این دریـا اعمـال مـی   

ي میان دو کشور وجـود  مشکالت حقوقی جد

بـر اسـاس    ،آمدوجود می هب نداشت و هر آنچه

ــدات  ــا  1921معاه ــز از  1940ی ــاهی نی و گ

  . شدطریق مذاکرات دوجانبه حل و فصل می

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و روي 

یافتـه در   هـاي تـازه اسـتقالل    کار آمدن دولت

و نیز تغییرات ژئوپلیتیکی  دریاي خزر هحاشی

 دریاي خـزر ی لتعداد کشورهاي ساح منطقه،

نـوع  . و کشور به پنج کشور افزایش یافـت از د

و مسائل آن نیـز دچـار    دریاي خزرنگرش به 

دگرگونی شد و نظام حقوقی آن دوباره مـورد  

توجه قرار گرفت و به موضوعی جدید تبـدیل  

از اینجا بود که اخـتالف در مـورد رژیـم    . شد

بـرداري از   و چگونگی بهره دریاي خزرحقوقی 

از آن . پدیـد آمـد   منابع بستر و زیربستر دریـا 

زمان تـاکنون مباحـث مختلفـی در خصـوص     

چگونگی تعیین رژیم حقوقی این دریا مطـرح  

ــت  ــده و نشس ــددي  ش ــاي متع مــورد در ه

شـده اسـت،   چگونگی تقسیم این دریا برگزار 

تاکنون به موضع واحد و مشخصـی دسـت   اما 

اند و هرکدام از این کشـورها نظـرات و   نیافته
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بـر اسـاس منـافع    هاي خاص خـود را   دیدگاه

  . کنندی خود مطرح میمل

ــایی ویژگــی ــاي جغرافی ــن ه  چــهدریاای

ترین دریاچه جهان، حضور پنج  عنوان بزرگ هب

کشور ساحلی که هـر کـدام از ایـن کشـورها     

بخشی از طول ساحل را بـه خـود اختصـاص    

اند و دارا بودن مقادیر قابل توجهی منابع داده

ــ ــاز، ب ي هــا عــالوه حضــور قــدرت هنفــت و گ

گیـري  اي، موجب شـکل منطقهاي و فرا منطقه

ــدگاه ــونگی    دی ــورد چگ ــی در م ــاي مختلف ه

مالیکت خـزر و تعیـین خطـوط مـرزي شـده      

  .است

پژوهش حاضر بر آن است تا ارتباط بین 

نظیر طول  دریاي خزرهاي جغرافیایی ویژگی

سواحل و منابع نفت و گاز، همچنین حضور و 

ان و اي ماننــد ایــرهــاي منطقــه نفــوذ قــدرت

اي مانند ایـاالت  منطقههاي فرا روسیه و قدرت

یل، ترکیه و چین را با مواضـعی  متحده، اسرای

ــورد    ــاحلی در م ــوي کشــورهاي س ــه از س ک

   .روشن سازد ،شودخطوط مرزي گرفته می

ال ؤپی پاسخ به این س حاضر در پژوهش

ــاکنون     ــوق ت ــورهاي ف ــرا کش ــه چ ــت ک اس

 یرژیـم حقـوق   و انـد خطـوط مـرزي   نتوانسته

تعیـین کننـد؟    خـزر  چـه در دریا مشخصی را

ــه     ــت ک ــار آن اس ــن گفت ــه ای ــیه اولی  فرض

منـابع بسـتر و زیـر    هـاي جغرافیـایی،    ویژگی

اي منطقـه هـاي فرا  بستر دریا و عالئق قـدرت 

مانع از توافق کشورهاي ساحلی بر سر تعیین 

 .خطوط مرزي این حوزه آبی است

  پیشینه تحقیق -1

ه رژیـم  کارهاي تحقیقی زیادي در زمین 

صورت گرفته است که در  دریاي خزرحقوقی 

. کنـیم زیر تنها به چند نمونه از آنها اشاره می

گرفته در ایـن زمینـه،    تحقیقات صورتبیشتر 

هــاي  و دیــدگاه دریــاي خــزررژیــم حقــوقی 

اند و کمتـر  دهکرکشورهاي ساحلی را بررسی 

کشـورهاي سـاحلی   به عواملی که باعث شده 

وانند بـه رژیـم حقـوقی    کنون نتتا دریاي خزر

ایـن  . انـد مشخصی دست پیدا کنند، پرداختـه 

هــاي  مقالــه عــالوه بــر پــرداختن بــه دیــدگاه

، بـه عـواملی   دریـاي خـزر  کشورهاي ساحلی 

که موجب شـده تـا ایـن کشـورها     پردازد  می

هاي متفاوتی در زمینه رژیـم حقـوقی    دیدگاه

این دریـا داشـته باشـند و نتواننـد بـه رژیـم       

  .دست پیدا کنندحقوقی مشخصی 

از جملــه مقــاالت نوشــته شــده در ایــن 

خانم دره میرحیـدر و   مقالهتوان به زمینه می

ــفت ــه صــ ــا   الــ ــمیرانی بــ ــاهري شــ طــ

فصــلنامه ( "ژئوپلیتیـک دریـاي خـزر   "عنـوان 

ــاییز    ــاز، پ ــزي و قفق ــیاي مرک ــات آس مطالع

ایـن مقالـه،   . اشـاره نمـود  ) 35، شماره 1380

یــم حقــوقی دریــاي خــزر و حــل و فصــل رژ
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برداري از منابع طبیعی و همکـاري بـین    بهره

هاي منطقـه را بـه شـدت تحـت تـأثیر       دولت

ــت ــورهاي  ژئوپلیتیـــک و سیاسـ ــاي کشـ هـ

نویسـندگان ایـن مقالـه    . دانداي میمنطقهفرا

اي را موجب برهم منطقهحضور کشورهاي فرا

سـید   .داننـد خوردن ثبات در این منطقه مـی 

ون حسن میرفخرایی در مقاله خود تحت عنـا 

رژیـم حقـوقی دریـاي خـزر؛ از واگرایـی تــا      «

، به بررسی وضعیت حقوقی دریاي »همگرایی

ــ ــال   زرخ ــته و ح ــانی گذش ــرو زم در دو قلم

وي در ایــن مقالــه ضــمن طــرح . پــردازد مــی

هاي مختلف در زمینـه رژیـم حقـوقی     دیدگاه

ــه رویــه حقــوقی جــاري میــان   ــا، ب ایــن دری

جمشـید  . کشورهاي سـاحلی پرداختـه اسـت   

بـا   اي تاز و سعید میرزایی ینگجه در مقالـه مم

هاي  دیدگاه: رژیم حقوقی دریاي خزر"عنوان 

فصلنامه آسیاي مرکزي و قفقاز، پاییز ( "ایران

هــاي جمهــوري  ، دیــدگاه)35، شــماره 1380

در این مقالـه  . کننداسالمی ایران را بازگو می

 1921پس از بررسی تبعات حقوقی معاهدات 

ــران 1940و  ــان ایـ ــ میـ ــیه، مسـ له ئو روسـ

و منـابع آن   دریـاي خـزر  چگونگی استفاده از 

همچنـین بـه   . گیـرد سـی قـرار مـی   رمورد بر

و انتقــال آن بــه  دریــاي خـزر انــرژي  ئلهمسـ 

مهـدي  . بازارهاي جهانی نیز اشاره شده اسـت 

تأثیر منابع "نامه خود با عنوان  بیژنی در پایان

ین رژیـم حقـوقی دریـاي    نفت و گـاز در تعیـ  

نامـه کارشناســی ارشـد روابــط    یــانپا( "خـزر 

ــین ــران  ب ــل، دانشــگاه ته ــلی ) المل ــل اص دلی

را  ایـن دریـا  مشـخص نشـدن رژیـم حقـوقی     

وجود منابع قابل توجه نفـت و گـاز و تـالش    

کشورهاي ساحلی براي دستیابی بیشتر به آن 

  .داندمی

در مجموع، پرداختن به این موضوع مهم 

ن گذار بـر عـدم تعیـی   تأثیر یعنی عوامل اصلی

ــم حقــوقی مشــخص توســط کشــورهاي   رژی

ــی  ــا ضــروري م ــن دری ــا ســاحلی ای ــد ت نمای

پژوهشگران توجـه بیشـتري بـه ایـن زمینـه      

ــند  ــته باش ــل   . داش ــه عام ــه س ــن مقال در ای

منـابع  ( هاي جغرافیایی، وجـود انـرژي   ویژگی

 ها در حوزه و حضور و نفوذ قدرت) نفت و گاز

تـرین موانـع جهـت     عنوان مهم هب دریاي خزر

ــین ــرزي بررســی   تعی . شــوند مــیخطــوط م

موارد دیگـري نیـز بـه ایـن      توان گمان می بی

موارد اضافه کرد که از شمول این مقاله خارج 

  .باشد می

  دریاست یا دریاچه؟ خزر -2

ــه  ــورد اینک ــزردر م ــتدریا خ ــابع ( س ت

اخـتالف نظـر    ،یا دریاچه) مقررات دریاي آزاد

بـه  . انـد را دریا نامیـده  خزربرخی . وجود دارد

ــه یکــی از کارشناســان کمی  طــوري ســیون ک



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 و  
ک 

ی
●  

م
ست

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

زم
 

13
90

  

   

 

127  

کـرده اسـت از   شناسی یونسکو تأکید  اقیانوس

ــانوس  ــر اقی ــب آب، (شناســی  نقطــه نظ ترکی

بایـد دریـا    دریـاي خـزر  ) جانداري و گیـاهی 

اي دیگر نیـز خـالف ایـن    عده. محسوب شود

. نامنـد  دریاچه میرا  آنو  عقیده را ابراز کرده

 ،دارد وجود خزرچند این تشویش در مورد هر

اما با توجه به تعاریف دریا و دریاچه و ارتباط 

تــوان در ایــن مــورد بــه  هــاي آزاد مــی بـا آب 

اي مشخص رسید تا وضعیت این پهنـه  نتیجه

رود بـار کـردن    گمـان مـی  . آبی روشـن شـود  

کنوانسـیون   تا بر این پهنه آبی» دریا«عنوان 

بر مبنـاي   ،شودهم  خزرشامل دریاها  1982

بیشـتر در ایـن پهنـه آبـی      منـافع  رسیدن به

  .باشد

هر دو واژه دریـا و دریاچـه    خزردر مورد 

واژه دریا و دریاچه که به . شودبه کار برده می

شوند، عالوه بر معناي سادگی به کار برده می

لغـوي عـادي خـود، داراي محتـواي علمــی و     

ــر . باشــند سیاســی مشــخص نیــز مــی در اکث

-مـی المعارف چنین گفته  هاي دایرمجموعه

شود که دریا یک واحد جغرافیایی است که با 

دریاچه نیـز یـک   . باشداقیانوس در ارتباط می

واحد جغرافیایی است که در اثر جمـع شـدن   

هـاي زمـین بـه     پسـتی  آب در نقاط معـین از 

متصـل  ) اقیـانوس ( آیـد و بـه دریـا    وجود می

 ,onkhouse & Edward, 1972) نیســت

p.309) .یک  خزردن له دریا یا دریاچه بوئمس

. شناسـی اسـت   ئله مربوط بـه علـم زمـین   مس

هایی که در این ارتبـاط ذکـر    شرایط و ویژگی

شود، شامل انـدازه، میـزان شـوري، مـواد     می

معدنی، عمق، مـدت حیـات، روش تشـکیل و    

بـا توجـه بـه ایـن     . وجود یک فالت قاره است

هـزار کیلـومتر    38معیارها آزوف بـا داشـتن   

ــع مســاحت و  ــر عمــق 14مرب ــف  مت در ردی

رغم داشـتن   ، اما خزر علیگیرد دریاها قرار می

 1025هزار کیلـومتر مربـع مسـاحت و     400

متر مربع عمق به دلیل شرایط خاص خود در 

دریاچـه بـودن   . گیردها قرار می چهردیف دریا

خزر در بسیاري از اسناد حقوقی دولتی و بین

پور،  احمدي(للی رسماً منعکس شده است الم

  .)42 ، ص1379

در مورد سطح آب دریاها نیز باید گفـت  

اقیـانوس، در  که آب دریاها در ارتباط بـا آب  

مانـد، ولـی سـطح     سطح اقیـانوس بـاقی مـی   

تر از سطح اقیانوس  ها یا باالتر یا پایین دریاچه

علت آن این است که دریاچه از . گیردقرار می

هر طرف مسدود است و تحـت تـأثیر عوامـل    

متـر   24 خزرهاي  ح آبسط. طبیعی قرار دارد

اگـر  . هاي آزاد قـرار دارد  تر از سطح آبپایین

و  آنبایسـت ســطح آب   دریـا بـود، مـی    خـزر 

ها هـیچ اختالفـی نداشـته     سطح آب اقیانوس

پس استفاده از اصطالح دریا در مـورد  . باشند
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به . باشدبزرگی دریاچه می صرفاً به دلیل خزر

اد، هـاي آز  دلیل نداشتن ارتباط طبیعی با آب

  .گیرد ها جاي میدر قلمرو دریاچه خزر

تقسیم  هاي پیشنهاديروش -3

  دریاي خزر

هاي پـس   بر اساس مذاکراتی که در سال

هـاي   از فروپاشی شوروي انجام گرفتـه، روش 

پیشـنهاد   دریـاي خـزر  مختلفی جهت تقسیم 

شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق 

  : قرار نگرفته است

 طح و تقسیم منـابع در  روش مشاع در س

پیشنهاد روسیه و مورد قبـول  (زیر بستر 

هـاي   این روش بر اساس عهدنامه). ایران

مبنی بر مشترك بـودن   1940و  1921

میان اتحاد جماهیر شـوروي   دریاي خزر

و ایران است، حق حاکمیـت کشـورهاي   

ه مـایلی در داخـل دریـا    ساحلی را تـا د 

ایــن روش در ابتــدا . کنــد پیشــنهاد مــی

ي اسـالمی  ورد نظر کشورهاي جمهـور م

اما با مخالفـت   ایران و دولت روسیه بود،

سایر کشورها از جمله آذربایجـان رو بـه   

  .رو شد

 ط مرزي کشورها روش اتصال آخرین نقا

ــاري ــاحل و انحص ــدن آب در س ــاي  ش ه

عدم موافقت کشورهاي شـرق  (پشت آن 

ــن روش پیشــنهاد ). خــزرو غــرب  در ای

ال مرزهـاي  اتصـ  هشده که آخرین نقطـ 

خشکی منتهی به دریا به یکدیگر متصل 

هاي پشـت آن در انحصـار آن    شده و آب

اعمـال ایـن روش سـبب    . کشور در آیـد 

خواهد شد که کشورهاي غربی و شرقی 

سـهم چنـدانی از دریاچـه نداشـته      خزر

ــر . باشــند روســیه در اجــالس آلمــاتی ب

ــودن ایــن روش تأکیــد کــرده   موهــوم ب

 .است

 ابتـدا مرکـز   : کانون تقسیم بر مبناي یک

دریــاي خــزر تعیــین و ســپس خطــوط  

مرزهاي خشکی منتهی به دریا به سمت 

بیشـترین  (یابـد   نقطه مرکزي ادامه مـی 

سهم در این روش به ایـران و قزاقسـتان   

   ).رسد می

  بـا مفـروض   : تقسیم بر مبناي دو کـانون

داشتن دریا به صـورت بیضـی دو نقطـه    

کـانونی تعیـین و توســط یـک خـط بــه     

شود و با امتـداد دادن   یگر متصل مییکد

خطوط مرزي خشـکی بـه سـمت نقـاط     

کـانونی، دریـا بـه پـنج قسـمت تقســیم      

 20در این صورت سـهم ایـران   . شود می

درصد خواهد بود که مورد موافقت دیگر 

کشــورهاي ســاحلی خــزر قــرار نگرفتــه 

 .است
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 ترین نقـاط خشـکی    استفاده از پیشرفته

هاد در شـن بـراي اجـراي ایـن پی   : در دریا

سـفیدرود و   جنوب دریا سه نقطه دهانه

دماغه شبه جزیره کوپا و دماغه جنـوبی  

ــا  خلــیج کراسنوســک در ترکمنســتان ب

خط مستقیم به یکدیگر متصل و عمـود  

ــوط ترســیم و محــل    ــن خط منصــف ای

هـا تعیـین و از آن    تقاطع عمـود منصـف  

نقطه به نقاط پایانی مرزهاي سه کشـور  

ن روش در ایـ (شـود   خطوطی متصل می

سهم قزاقستان بیشـتر و سـهم روسـیه،    

ترکمنستان و آذربایجان تقریباً مسـاوي  

 ).است

   در : تقسیم بر اساس طول خـط سـاحلی

این روش خـط منصـف شـمالی جنـوبی     

دریا ترسیم و متناسب بـا طـول سـاحل    

ــه خــط منصــف   امتــداد مــرز خشــکی ب

 .گرددمتصل می

 در ایـن  : قسیم به پنج قسـمت مسـاوي  ت

مساوي در مسـاحت   الًروش سهمی کام

آب دریا، کف و زیر کف براي پنج کشور 

در ایــن . ســاحلی در نظــر گرفتــه اســت

روش ادامه خط مرزي خشکی به سـمت  

یابد کـه سـطح    دریا به نحوي امتداد می

آب را به پـنج قسـمت مسـاوي تقسـیم     

 .کند

  افزایش محدوده مالکیت ملی کشورها به

ــل دریــ  15 ــوزه مای ــام دو ح  ایی و ادغ

 گمرکی با حوزه –کنترل مرزي  ساحلی

پیشنهاد روسیه در (انحصاري ماهیگیري 

 ). مسکو 2003اجالس دهم در ژوئیه 

    1940و  1921پایبندي بـه دو قـرارداد :

این دو توافق مبناي رژیم حقوقی اکنون 

پیشــنهاد (و آینــده ایــن دریاچــه اســت 

ایران در هشتمین اجـالس گـروه کـاري    

طـاهري  (، )، بـاکو 1381خزر در اسـفند  

 ).138-137 ، صص1387موسوي، 

این پیشنهادها بـر اسـاس مواضـعی کـه     

بـرداري   کشورهاي ساحلی در مورد نحوه بهره

ارائـه شـده    ،انـد عنـوان نمـوده   دریاي خزراز 

ــت ــده. اس ــان    عم ــت می ــی رقاب ــرین ویژگ ت

تـوان   را مـی  دریـاي خـزر  کشورهاي سـاحلی  

بـدین معنـا کـه ایـن     . رقابت مکـانی دانسـت  

سر مالکیـت ایـن دریـا، بـه ویـژه       کشورها بر

منابع نفتی آن، با یکدیگر رقابت دارنـد و هـر   

یک به دنبال به دست آوردن سـهم بیشـتري   

  . براي خود هستند

هـــاي گونـــاگون  هدیـــدگا -4

 دریاي خزرکشورهاي ساحلی 

هاي پنج کشـور   در ادامه مطالب، دیدگاه

درباره رژیم حقوقی ایـن   دریاي خزراي کرانه

 .دشو رسی میدریاچه بر
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جمهــوري اســالمی دیــدگاه  -4-1

  ایران

ایران که به مدت چندین دهه منـافعش  

در دریــاي خــزر بــه وســیله اتحــاد جمــاهیر  

شوروي سابق پایمال شده بود، تجزیـه اتحـاد   

را فرصت مغتنم تلغی  1991شوروي در سال 

نمود تا نسبت به منافع متعلق به خود ادعاي 

دریـاي خـزر    اش را درحق کند و منافع ملـی 

). 83 ، ص1381 ،مجتهـدزاده ( گسترش دهد

ایران در ابتـدا هماننـد مواضـع اولیـه روسـیه      

ـ    ترجیح می عنـوان   هداد کـه بخشـی از دریـا ب

منطقه انحصاري ملی و مابقی آن اعم از بستر 

ــورد    ــاع م ــه مش ــوان منطق ــتر بعن و روي بس

استفاده کشورهاي همجوار قـرار گیـرد، ولـی    

وسـیه، ایـران خواسـتار    پس از تغییر مواضع ر

کشـور سـاحلی بـا     5تقسیم برابر دریـا بـین   

که  درصد براي هر کشور گردید 20احتساب 

این موضع بـا مخالفـت روسـیه، آذربایجـان و     

قزاقستان مواجه گردیـد؛ ایـن سـه کشـور بـا      

طرح این اسـتدالل کـه بایـد بـین سـهم هـر       

 ،کشور با اندازه ساحل آن تناسب ایجاد شـود 

ــران را  ــرح ای ــتند  ط ــی دانس ــر عمل ــا . غی ام

ترکمنســتان تلویحــاً بــا دیــدگاه ایــران ابــراز 

ایران پس از غیـر عملـی دیـدن    . رضایت کرد

دیدگاه مزبور تغییراتی در مواضع خود ایجـاد  

به این معنی کـه در طـرح جدیـد خـود      ،کرد

خواستار تقسیم کامل دریا اعم از بستر و روي 

دریـا   به نظر ایران اگر در تقسیم. بستر گردید

غیر از اندازه سـاحل معیارهـاي دیگـري نیـز     

با توجه  ،مانند قاعده انصاف مد نظر قرار گیرد

بــه شــکل ســاحل ایــران و کاربســت فرمــول 

 درصـد خواهـد شـد    20ریاضی، سـهم ایـران   

امـا ایـن   ). 184 -185 ، صـص 1384امیدي،(

نظر ایـران نیـز از سـوي کشـورهاي سـاحلی      

تقدنـد ایـن   زیـرا آنهـا مع   ،مردود اعالم گردید

فرمول کامالً غیر عادالنه است، به طوري کـه  

هیچ تناسبی بین سهم ایران و انـدازه سـاحل   

دولـت روسـیه بـراي    . این کشور وجود نـدارد 

بسـت پیشـنهاد جدیـدي مطـرح      بن خروج از

کرد طبق ایـن طـرح روسـیه محاسـبه خـط      

 51درصــد شــمالی و  49میــانی، دریــا را بــه 

ایـران،  شـور  سه ک. درصد جنوبی تقسیم کرد

تواننــد بخــش  ترکمنســتان و آذربایجــان مــی

جنوبی را به قسمت برابر که سهم هـر کشـور   

ایـن  . تقسـیم نماینـد   ،درصد خواهد شـد  17

طرح اخیـر روسـیه بـا مخالفـت آذربایجـان و      

  .ایران مواجه گردید

کید دارد کـه رژیـم   به طور کلی ایران تأ

نظـر    باید از طریق اتفـاق  دریاي خزرحقوقی 

کشورهاي ساحلی به دست آید و تا قبل  همه

از حصول توافق بر سر چنین رژیـم حقـوقی،   

، بــه قــوت خــود 1940 و 1921قراردادهــاي 
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گونه اقدام یکجانبه در راستاي باقی است و هر

استفاده از منابع، به خصوص منابع زیر بسـتر  

همچنـین ایـران   . باشد یدریا، غیرقابل قبول م

ذیرفته و به توافقات را نیز نپجانبه توافقات دو

جانبه کشورهاي قزاقستان و روسیه، روسیه دو

در واقـع  . و آذربایجان، اعتـراض کـرده اسـت   

ایران از زمانی که از تقسیم دریا صحبت کرده 

ي خود دفـاع  درصد 20است، از حداقل سهم 

بندي بر خالف روشـی   کرده و این نوع تقسیم

است که جمهوري آذربایجـان و ترکمنسـتان   

  . اعتقاد دارند به آن

  جمهوري روسیه -2- 4

ـ ر ل وسیه در ابتداي فروپاشی شوروي قائ

بـود و در   دریاي خـزر به وضعیت مشاع براي 

ــه   ــبت ب ــتا نس ــین راس ــت   هم ــدامات دول اق

ــره ــان در به ــیم  آذربایج ــرداري و تقس ــن ب ای

بـا   1998سـال   اعتراض کرد، ولـی از  چهدریا

ل به تقسـیم دریاچـه بـر    تغییر رویه قبلی قائ

. شده گردیـد  خط میانی تعدیلساس فرمول، ا

مایـل   10طبق این فرمول بستر و روي بستر 

ی براي هـر  عنوان منطقه مل هاز خط ساحلی ب

سـهم هـر   . گـردد  کشور ساحلی محسوب مـی 

یک از کشورهاي ساحلی از مابقی بستر دریـا  

دریاهــا و رژیــم    1982طبــق کنوانســیون  

 ؛گـردد ها تقسیم مـی  حقوقی حاکم بر دریاچه

ـ    عنـوان خـط    هبه این معنی که خـط میـانی ب

هاي سـاحلی در  مرزي براي هریـک از کشـور  

بـا   خط میانی نیـز . دشو بستر دریا تعریف می

هـاي دریـایی و محـدب و     توجه به برآمـدگی 

مقعــر بــودن و تأسیســات مصــنوعی ســواحل 

این فرمول روي بسـتر دریـا   . گرددتعدیل می

ـ     10فراتـر از   وان عنــ همایـل منطقـه ملـی را ب

بــراي کشـورهاي سـاحلی بــه    منطقـه مشـاع  

ــی  ــمیت م ــد رس ــدي،( شناس  ، ص1384 امی

183.(  

روسیه معتقد است سطح آب، مشاع بین 

تمامی کشورها باشد و بستر و زیـر بسـتر بـر    

ــر اســاس  ،اســاس منــابع تقســیم شــود نــه ب

یـر  به ایـن معنـی کـه اگـر منـابع ز     . سرزمین

شده وجود  زمینی مانند نفت در بخش تقسیم

مالکیت آن متعلق بـه آن کشـور    ،شته باشددا

حـاکمیتی  دریـا حـوزه   ) کف( اما بستر ،است

در آن  تواند ها می کشورها نیست و زیردریایی

 .)6 ، ص1388 موسوي،( حرکت کنند

  جمهوري قزاقستان -4-3

قزاقستان به دریا بودن خزر و آزاد بـودن  

کنـد   این کشور اسـتدالل مـی  . آن تأکید دارد

ــایی ــه از آنج ــق   ک ــزر از طری ــاي خ ــه دری ک

هایی که در رودخانه ولگـا ایجـاد شـده     کانال

با دریاي آزاد ارتباط دارد، بنابراین نظام  ،است

حقوقی این دریا بایـد بـر اسـاس کنوانسـیون     

به عبارت دیگر، در . حقوق دریاها باشد 1982
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مایل به موازات ساحل به عنـوان   12این ایده 

مایـل   24و شود  دریاي سرزمینی شناخته می

مایـل تـا هـر     200به عنوان منطقه نظارت و 

وجود آید، بـه   هجایی که بین کشورها تالقی ب

عنوان منطقه انحصاري اقتصادي فـالت قـاره   

ــی   ــه م ــر گرفت  Report on) شــود در نظ

statement made by the Russian 

Deputy,1995,p.5).  

الملـل، ایـن    بنابراین، طبـق حقـوق بـین   

ــ  ــاطقی ش ــه من ــا ب ــی،  امل آبدری هــاي داخل

هاي سرزمینی، مناطق اقتصـادي و فـالت    آب

معتقـد اسـت    قزاقسـتان . شود قاره تقسیم می

ــورها   ــین کش ــا ب ــق مرزه ــین دقی ــه تعی ي ک

جانبـه یـا   ساحلی، بایـد براسـاس توافقـات دو   

ــ ن راســتا پیشــنهاد چندجانبــه باشــد و در ای

بندي بین کشورهاي مقابل  کند که تقسیم می

براساس خط میانه و براي هم در دریاي خزر، 

. کشورهاي مجاور، بر اساس خط نیمساز باشد

توان گفت قزاقسـتان در جهـت عملیـاتی     می

هایی نیز داشته  هاي خود، موفقیت کردن ایده

، توافقنامـه  1998نمونـه در سـال   است؛ براي 

اي را با روسیه امضـا کـرد و بـر ایـن      جانبهدو

 اساس، بخش شمالی این دریا را بـین خـود و  

روسیه تقسیم کرد و دو کشور مرزهاي خـود  

را مشخص کردند و در نتیجه، روسیه مالکیت 

ــه   ــازي ب ــدان قورمــان غ ــر می قزاقســتان را ب

  ). 159، ص 1381بیژنی، (رسمیت شناخت 

و  1921قزاقستان در مورد قراردادهـاي  

، معتقد است که این قراردادهـا بعـد از   1940

ند مبنـاي  توا فروپاشی فاقد اعتبار است و نمی

در حقیقـت جمهـوري   . حقوقی داشـته باشـد  

آذربایجان و قزاقستان هر دو معتقد به تقسیم 

اما نقطه نظر آذربایجان با . دریاي خزر هستند

قزاقســتان تفــاوت دارد و آن ایــن اســت کــه  

ــاس    ــا براس ــیم دری ــان تقس ــتان خواه قزاقس

ــال   ــا در س ــوق دریاه  1982کنوانســیون حق

ــوري آ  ــه جمه ــالی ک ــان اســت، در ح ذربایج

ــاس     ــا براسـ ــن دریـ ــیم ایـ ــان تقسـ خواهـ

هاي داخلی شوروي سـابق کـه بـین     مرزبندي

. باشـد  هاي این کشور بوده است، می جمهوري

درصـد ذخـایر نفتـی     40تـا   30باید دانست 

قزاقستان در زیر بستر دریاي خزر قرار دارد و 

توانـد از ایـن منـابع     قزاقستان در صورتی مـی 

بـین کشـورهاي   استفاده کند کـه ایـن دریـا    

 ، صـص 1380ترابـی،  ( ساحلی تقسـیم شـود  

67-68.(   

  جمهوري ترکمنستان -4-4

هاي پس از  مواضع ترکمنستان طی سال

فروپاشــی شــوري نســبت بــه رژیــم حقــوقی 

در ابتـدا ایـن   . دریاي خزر تغییر کـرده اسـت  

بستر و روي بستر دریـا  کشور از طرح تقسیم 
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بیانیـه مشـترکی کـه بـین      در. کـرد  دفاع می

فوریـه   27هاي ترکمنستان و قزاقستان  دولت

دو کشور تا رسـیدن بـه    ،صادر گردید 1997

یک رژیم کامل حقوقی دریاي خزر از تقسـیم  

ــانی   ــر اســاس خــط می بســتر و روي بســتر ب

ترکمنستان اعتقاد دارد کـه   .جانبداري کردند

دریاي خـزر در گذشـته، در درجـه اول بـین     

ــین    ــه دوم بـ ــوروي و در درجـ ــران و شـ ایـ

ــوري ــابق در     جمه ــوروي س ــاد ش ــاي اتح ه

چارچوب تقسـیمات قضـایی داخلـی تقسـیم     

در این راستا ایـن کشـور هماننـد    . شده است

جمهوري آذربایجـان، قـانونی را در خصـوص    

هـــر چنـــد . تصـــویب کـــرد» مــرز ملـــی «

ترکمنستان، به صورت تلویحی با ایده تقسیم 

و به همراه ایران بـه   دریاي خزر مخالف است

جانبه بین برخی کشورها اعتـراض  توافقات دو

کرده، اما واضح است که ترکمنستان نیـز بـه   

ي خـزر اسـت؛   نوعی به دنبـال تقسـیم دریـا   

شده توسـط ایـن کشـور     هاي ارائه چراکه ایده

براي خزر، در نهایت به تقسیم این دریا منجر 

بینی کـرد کـه اگـر     توان پیش می. خواهد شد

جان بر اختالفات این کشور با جمهوري آذربای

هـاي کاپـاز و عثمـان حـل      سر مالکیت میدان

شود، این کشور نیز به تقسـیم کامـل دریـاي    

تـوان   در حقیقت مـی . خزر رضایت خواهد داد

بیان داشت که ترکمنستان بـر سـر چگـونگی    

تقسـیم دریــاي خــزر بـا کشــورهاي ســاحلی   

اختالف نظر دارد و نه بر سر اصل تقسیم این 

  ). 69، ص 1380ترابی، (دریا 

ــاره    ــالت ق ــابع ف ــه من ــت ک ــد دانس بای

ــا  30ترکمنســتان حــدود  درصــد کــل  40ت

دهد و بیشـتر   تشکیل می ذخایر نفت و گاز را

ن، از مناطق دریایی شده ترکمنستانفت تولید

ــأ ــینزدیــک ســاحل ت ــابراین . شــود مین م بن

رژیم حقـوقی بـه نـوعی    ترکمنستان در مورد 

کند که تصاحب ذخایر فـالت   گیري می موضع

این کشور به طـور  . آن کشور میسر شودقاره 

اي  ، قـرارداد دوجانبـه  1997مشخص در سال 

را با جمهوري آذربایجـان بـراي تقسـیم ایـن     

امـا مطالعـات بعـدي    . حوزه نفتی منعقد کرد

نشان داد که قسمت عمده ذخایر ایـن حـوزه   

در محدوده حـاکمیتی جمهـوري آذربایجـان    

ن قرار گرفته است، در نتیجه ترکمنسـتان ایـ  

از آن زمان به بعد، . قرارداد را ملغی اعالم کرد

اختالف دو کشـور بـر سـر ایـن حـوزه نفتـی       

بنـــابراین، حمایـــت . تشـــدید شـــده اســـت

، به 1940و  1921ترکمنستان از قراردادهاي 

معناي اعتقـاد سیاسـتمداران ایـن کشـور بـه      

حقیقـت   رژیم حقوقی مشاع نیست، بلکـه در 

ري جمهـوري  بردا هدف آنها جلوگیري از بهره

  . آذربایجان از میادین مورد اختالف است
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  جمهوري آذربایجان -4-5

 ندنما دریاي خزرآذربایجان معتقد است 

هاي جهان از جمله دریاچه چـاد   سایر دریاچه

و بــه  رداي داو دریاچـه ژنـو ماهیــت دریاچـه   

مبنـاي تقسـیم   ها، مانند رژیم حقوقی دریاچه

نصـف  (این دریا تقسیم بر اساس خط منصف 

در این صورت هر کشور اختیـار   .است )کننده

ــل آب ــت و    کام ــد داش ــود را خواه ــاي خ ه

منابع نفت و گاز  آذربایجان خواهد توانست از

بیلیـون   4ینکه با توجه به ا. خود استفاده کند

شده آذربایجان تنها یـک   بشکه ذخایر شناخته

بشکه آن متعلق به دریاي سـرزمینی   میلیارد

ــت ــه ب . اس ــن نظری ــراي   ای ــیوه ب ــرین ش هت

رفی آذربایجان کـه هـم   از ط .آذربایجان است

مریکـا  ایل و یثیر شـدید اسـرا  أاکنون تحت تـ 

د خط ساحلی بـین ایـران و شـوروي    ردا قرار

دانـد کـه از آخـرین نقطـه     سابق را خطی می

مرزي ایران در آستارا به منطقـه گمـش تپـه    

 دریــاي خــزردر قســمت شــرق ) حســینقلی(

هـاي داخلـی    وع آبکشیده می شود که مجم

 رسـد کـه البتـه    درصـد مـی  2/11این خط به 

ایـن نظریـه    براساس استدالالت حقـوقی نیـز  

ــی  ــل رد مــــــــ ــد قابــــــــ  باشــــــــ

(http://forum.diplomasy.ir/index.php?to

pic=2.0).  

عوامل مؤثر در عدم تعیـین   -5

  خزرخطوط مرزي دریایی 

ــی -1 – 5 ــایی ویژگ ــاي جغرافی ه

   دریاي خزر

جغرافیـایی تعریـف   منطقه خـزر از نظـر   

روشنی ندارد، به خصـوص آنکـه در جغرافیـا    

نگـر   بر این است که مسائل با دید کلـی  سعی

واضح است که این ناحیـه صـرفاً   . دیده شوند

به پنج کشـور سـاحلی دریـاي خـزر محـدود      

ــاخ،( گــــرددنمــــی ). 101 ، ص1376هالبــ

توان و نبایـد از  ژئوپلیتیک منطقه خزر را نمی

اي مرکـزي و قفقـاز جـدا    تر آسی منطقه وسیع

در واقـع منطقـه خـزر حلقـه اتصـال      . ساخت

کشور قفقاز  3کشور آسیاي مرکزي و  5میان 

 .)56 ، ص1381میر حیدر،( است

طول سواحل کشورهاي پیرامون خزر به 

، )کیلــومتر 1355( روســیه: ایـن شــرح اســت 

ــان  ــومتر 820(آذربایجـ ــران)کیلـ  657( ، ایـ

ــومتر ــتان) کیل ــوم 1768( ترکمنس و ) ترکیل

ــومت 1900(قزاقســتان  ــدیان، امیر) (رکیل احم

بنابراین کشـورهاي حاشـیه دریاچـه    ). 1380

. خزر از ساحل این دریا سهم متفـاوتی دارنـد  

. باشـد بیشترین سهم متعلق به قزاقستان مـی 

تقسیم دریاي خزر بـر اسـاس طـول سـاحل،     

درصــد از خـزر را متوجــه  29سـهمی معـادل   

ـ  .کندقزاقستان می ر حسـب ایـن   سهم ایران ب
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. باشـد درصـد مـی  13بندي حدود  نوع تقسیم

کشورهاي روسـیه، آذربایجـان و ترکمنسـتان    

 20و  19، 19بر این اساس به سهمی معـادل  

واضـح اسـت کـه جمهـوري     . رسنددرصد می

تواند با این دیـدگاه موافـق   اسالمی ایران نمی

تفـاوت میـان اشـکال سـواحل ایـران و      . باشد

ترش طـولی سـه   سایر کشورهاي ساحلی؛ گس

کشور ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجـان در  

هاي شرقی و غربی دریاي خزر، موقعیت  کرانه

مناسبی را براي دسـتیابی بـه رژیـم حقـوقی     

مناسب با منـافع ایـن کشـورها فـراهم آورده     

این در حالی است که ایران به رغم مرز . است

کیلومتري بین آستارا تا دهانـه   657مستقیم 

اش را  ان گسترش دادن فـالت قـاره  اترك امک

ــان و   ــوري آذربایج ــور جمه ــال دو کش در قب

  . ترکمنستان ندارد

وضعیت ژئومورفولوژیکی و  از سوي دیگر

اي اسـت کـه    ساختی چاله خزر به گونه زمین

در جنوب این دریا، نزدیک ساحل ایران منابع 

زیرزمینی قابل توجهی وجـود نـدارد و عمـده    

ین شـرقی و غربـی آن   منابع این دریا در طرف

شکل هندسی دریاي خـزر نیـز بـه    . قرار دارد

اي است که امکان تعیین درصد مسـاوي   گونه

سطح بسـتر   براي مشخص نمودن مالکیت در

ساز اسـت؛ چراکـه از    و منابع زیر بستر مشکل

نظر هندسی، تقسیم مساوي این نـوع اشـکال   

و بعضاً متضادي را هاي مختلف  نامنظم، گزینه

ــیش روي  ــمیمپ ــتمداران  تص ــران و سیاس گی

ضـمن اینکـه در جهـان    . دهـد  ایران قرار مـی 

سیاسی موجود، دستیابی بـه درصـد مالکیـت    

بیشتر الزاماً بـه معنـاي دسـتیابی بـه منـافع      

بنـابراین بـه نظـر    . ژئوپلیتیکی بیشتر نیسـت 

رســد در چنــین مـواردي، بــیش از آنکــه   مـی 

تعیین درصد مالکیت مهم باشد، تالش بـراي  

بی بــه منــابع موجــود در ایــن فضــا از دســتیا

  . اهمیت بیشتري برخودار است

به این ترتیـب، عامـل جغرافیـایی طـول     

وضــــعیت ژئومورفولــــوژیکی و ســــواحل و 

ساختی از عوامل و موانعی هسـتند کـه    زمین

در تعیین خطوط مرزي به شکل منفی عمـل  

 .دنکنمی

در  منابع نفـت و گـاز  وجود  -5-2

  منطقه خزر

ونومیک خـزر بـیش از هـر    اهمیت ژئواک 

. گـردد یآن م يچیز حول و حوش ذخایر انرژ

به نظر برخی صاحبنظران، منطقه دریاي خزر 

منطقـه   بعد از خلیج فارس و سیبري، سومین

اطاعــت و (نفتــی جهــان لقــب گرفتــه اســت 

و حتــی بــه آن لقــب  )5 ، ص1388 نصــرتی،

در  ).Kemp, 1993, p.3( اند کویت جدید داده

ــات ا گزارشــی اداره مریکــا، کشــورهاي اطالع

بینی  و پیشمنطقه خزر را با نام اوپک بررسی 



 م
ل

وام
ع

ؤ
ی 

حل
سا

ي 
ها

ور
ش

 ک
ی

یای
در

ي 
رز

 م
ط

طو
 خ

ن
یی

تع
م 

عد
ر 

 د
ثر

د
زر

خ
ي 

ریا
  

 

 

136  

کرده است که سـطح تولیـد ایـن منطقـه بـه      

 2015میلیون بشکه در روز در سال  4میزان 

برسد که این سطح از تولید نفت در قیاس بـا  

میلیـون   45تولید جهان و همچنین با سـطح  

بشکه تولید کشـورهاي اوپـک در ایـن سـال     

  ).EIA, 2006( ل مقایسه نیستقاب

زیــابی مختلفــی دربــاره بــراي منطقــه ار

ــات . شــده و احتمــالی وجــود دارد  ذخــایر اثب

میلیارد بشکه  250تا  17امروزه این مقدار از 

سسـه وود  ؤم. )میلیارد تـن  3/2 -1/34( است

اي خزر را  کنزي، ذخایر نفتی دریایی و کرانهم

فتـی  میلیارد بشکه و ذخایر حوزه ن 28حدود 

میلیــارد بشــکه  65دریــاي خــزر را حــداکثر 

صـداترین ادعـا دربـاره    پر سرو. کند برآورد می

ی از گزارشی است که وزارت خارجـه  خزر ناش

 CIAبا استناد به آمـار   1995مریکا در سال ا

دریاي خزر  این گزارش، حوزهبربنا. اعالم کرد

 میلیارد بشکه ذخیره نفتـی اسـت   200داراي 

ــوي( ــدي و میررضــ ). 70 ، ص1383 ،احمــ

المللــی انـرژي نیــز در گــزارش  سسـه بــین ؤم

پتانسیل آسـیاي مرکـزي و    :نفت و گاز خزر"

، میـزان  1998ول ژوئـن  مورخ ا "ماوراء قفقاز

ــات ــایر اثب ــین   ذخ ــه را ب  15-40شــده منطق

ضـمن اینکـه   . میلیارد بشکه اعالم کرده است

ــین از  ــر زمـ ــی از    نظـ ــز برخـ ــی نیـ شناسـ

د که کـل منطقـه   کننشناسان تصور می زمین

میلیارد بشکه تـا   90اي به میزان خزر ذخیره

ــت   200 ــد داش ــکه خواه ــارد بش زون، ( میلی

  .)66 ، ص1385

 يخـــزر بـــرا يدریـــا يذخـــایر انـــرژ 

بــه . دارد یکننــدگان جــذابیت خاصــ مصــرف

خارج از منطقه خلیج  یعالوه اتمام ذخایر نفت

ــک و نیــز رشــد    يافــارس در آینــده  نزدی

 يظـه اقتصـاد کشـورها   قابـل مالح  ياقتصاد

شـرق و جنـوب    يجهان، مخصوصاً کشـورها 

بـرد،   یرا بـاال مـ   يانرژ يتقاضاشرق آسیا که 

بـه منـابع خـزر مصـمم      یدستیاب يآنها را برا

که ایـن امـر عامـل مهـم توجـه و       کرده است

اي در امر تقسیم هاي فرامنطقه دخالت قدرت

  .باشد می و تعیین رژیم حقوقی خزر

ــدرت  ــک از ق ــر ی ــاي ه ــوق ه ــالش  ف ت

ننـد کـه در حـوزه خـزر حضـور داشـته       ک می

باشند و در زمینه اکتشاف منـابع و اسـتخراج   

ــ  ــازات بیشــتري ب ــابع امتی ــد همن . دســت آورن

مناقشه ایـران و آذربایجـان، ممانعـت ایـاالت     

فـت  متحده از عبور خطوط لوله انتقال منابع ن

هـایی از تـالش    و گاز از سرزمین ایران، نمونه

  .باشدمنطقه میبازیگران این 

بنابراین، وجود منابع نفـت گـاز و نقـش    

دریاي این منابع در اقتصاد کشورهاي ساحلی 

یافتـه   نیاز کشورهاي توسعهاز یک سو و  خزر

به انرژي از سوي دیگر موجب شده اسـت تـا   
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هر یک از کشورهاي ساحلی مواضع متفـاوتی  

اي، آنچـه منـافع   را صرف نظر از منافع منطقه

، مطـرح سـازند تـا    کندتأمین می ملی آنان را

االمکان منابع نفت و گاز بیشـتري را بـه    حتی

بـه همـین دلیـل    . واحد خود تخصیص دهند

کننــد رژیــم کشــورهاي ســاحلی تــالش مــی

را به طوري شـکل دهنـد    دریاي خزرحقوقی 

  .که هدف فوق برآورده شود

هـاي   حضور و نفـوذ قـدرت   -5-3

  ايمنطقهاي و فرامنطقه

وجـود   شـوروي سـابق و بـه    با فروپاشی 

قدرت در آسیاي مرکزي و قفقـاز،   آمدن خالء

ــی    ــه ویژگ ــه ب ــا توج ــزر ب ــه خ ــاي  منطق ه

ــک،   ژئوپلیتیــک، ژئواســتراتژیک و ژئواکونومی

اي و عرصه رقابت سخت بازیگران فـرا منطقـه  

در چنـین وضـعیتی   . هـاي بـزرگ شـد    قدرت

هاي بزرگ در منطقه به عنوان بازیگران  قدرت

. انـد  ثباتی شناخته شده امل بیمخل ثبات و ع

هـاي   در منطقه، این رقابت گرچه بین قـدرت 

بـزرگ اسـت، امـا بسـتر اجرایـی شـدن آنهــا       

ــدرت   ــت و ق ــزر اس ــه خ ــزرگ   منطق ــاي ب ه

هــاي  کوشـند بـا جـذب همکـاري دولـت      مـی 

هـر یـک   . منطقه منافع خود را تعقیب نمایند

هاي صاحب نفـوذ در منطقـه سـعی     از قدرت

هاي این منطقـه در   دولت دارند با وارد کردن

حوزه نفوذ خود، ضمن اتحاد و نزدیکی با آنها 

براي تأمین منـافع خـود در منطقـه، نقـش و     

دامنه قدرت خود را در صحنه جهانی وسـعت  

هـر یـک    ).79، ص1375اسکلیارف، (بخشند 

نیز بـراي تعقیـب منـافع     هاي منطقه از دولت

خود ممکن است همکاري و اتحاد بـا یکـی از   

هـاي بـزرگ را بـر همکـاري بـا دیگـر        قدرت

ها ترجیح داده به گسترش روابط بـا آن   قدرت

هـاي   بنـابراین منـافع دولـت   . قـدرت بپـردازد  

هـاي بـزرگ پیونـد     منطقـه بـا منـافع قـدرت    

هـاي   هاي قـدرت  خورد و به تبع آن رقابت می

هاي منطقه که هـر   بزرگ به رقابت بین دولت

دا هـا تمایـل پیـ    کدام به سوي یکی از قـدرت 

توسعه اتحادهـا  ". شود کرده است، تبدیل می

شامل (با کشورهاي همسایه یا دول دوردست 

تواند روند بـروز کشـمکش    می) ایاالت متحده

، 1382آلیکـر،  ( "در منطقه را شـتاب بخشـد  

ــی ). 438ص  ــر م ــن ام ــدید   ای ــه تش ــد ب توان

ها و اختالفات بـین کشـورهاي منطقـه     رقابت

ــزر بینجامــد  زرگ هــاي بــ  ورود قــدرت. خ

 -اي به صـحنه تحـوالت سیاسـی     منطقه برون

اقتصادي منطقه خزر به عنوان عاملی مضاعف 

در جهــت عــدم توفیــق کشــورهاي ســاحلی  

ــه رژیــم   دریــاي خــزر در زمینــه دســتیابی ب

  . شده است دریاي خزرحقوقی 

رود ایـاالت متحـده   از آنجا که گمان می

هـاي نفـت و   گذاري در پروژهبه دلیل سرمایه
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منطقه بیشترین حضـور و نفـوذ را در   گاز این 

ــترش    ــین گس ــد، همچن ــته باش ــه داش منطق

هاي ناتو به سمت آسیاي مرکـزي کـه از    زبانه

ــه شــمار   بازوهــاي اجرایــی ایــاالت متحــده ب

هاي ایاالت متحده در  رود، ابتدا به سیاست می

  .شوداین منطقه پرداخته می

  مریکات متحده اایاال 

اي، طقـه هاي بزرگ فرامن در میان قدرت

مریکا، بیشترین نقـش و تـأثیر   اایاالت متحده 

اهمیت یـافتن   .را در تحوالت این منطقه دارد

، به دلیل امکان ایجـاد  مریکااین منطقه براي ا

رقیبی بالقوه در مقابل کشورهاي اوپک و نیـز  

جلوگیري از نفوذ بیشتر روسیه در منطقه تـا  

در فشار قرار دادن کشورهایی چون ایـران یـا   

تـأمین انـرژي همچـون     هبـالقو  هجاد ذخیـر ای

 Alvin) شـود  ناشی مـی ذخایر دریاي شمال 

and Smolansky, 1995, p.117)  

مریکا به این منطقـه کـه از آغـاز    اتوجه 

یکی : دو دلیل عمده داشت ،آشکار شد 1991

اقتصادي و مرتبط با منـابع انـرژي و دیگـري    

ز ژئواســتراتژیک کــه مربــوط بــه جلــوگیري ا

در . شـد  بازگشت روسیه به این کشـورها مـی  

له گـاز و نفـت خـزر صـرفاً یـک      ئنتیجه مسـ 

بلکه به شـدت بـا مبـارزه     ،له فنی نیستئمس

 مریکــا و روســیه گــره خــورده اســتاقــدرت 

)Dulait, 1998, p.24(.   

ــت     ــه موقعی ــه ب ــا توج ــزر ب ــه خ منطق

ژئوپلیتیکو ژئوانرژي خـود و قـرار گـرفتن در    

هــاي  یکــی از اولویــت کنــار روســیه و ایــران،

مریکا جهت حضور در این منطقـه بـه شـمار    ا

تـرین  ایاالت متحده هم اکنـون فعـال  . رودمی

کنـد  دوره حضور خود در منطقه را تجربه می

نظـامی ایـن کشـور در منطقـه،     ی آرایـ  و صف

مریکــا را بــه حفــظ حضــور خــود در ق ائــعال

اي  طقــه بــراي دوره زمــانی قابــل مالحظــهمن

بـه طـور کلـی اهـداف ایـاالت       .دهدنشان می

توان متحده جهت حضور در حوزه خزر را می

  :شمردچنین بر

جلـوگیري از   .گرایی مهار اسالم) الف

ــالم  ــد اس ــتن    رش ــان برداش ــواهی و از می خ

گرایی رادیکال در منطقه به هاي اصولجنبش

مریکا و منافع برون اي که امنیت داخلی اگونه

پیمـان  هماش تأمین و منافع کشورهاي مرزي

هاي طرفدار او در منطقه تضمین  و ثبات نظام

انعکـاس ایـن بـیم در     .مریکاست، هدف اشود

دو : سخنان برژینسکی به خوبی نمایان اسـت 

ایجـاد  گرداب خطرناکی کـه ممکـن اسـت از    

ا و روسـیه  مریکخالء جغرافیاي سیاسی براي ا

بیـداري  . گرایـی اسـت   پدید آید، همانا اسـالم 

تهدیـدي علیـه حاکمیـت    اسالمی رشـدیافته  

 منطقـــه و جهـــان اســـتمریکـــا در برتـــر ا

)Berzinski, 1994, p.235(.  



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 و  
ک 

ی
●  

م
ست

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

زم
 

13
90

  

   

 

139  

از زمــان . مهــار و انــزواي ایــران) ب

سقوط رژیم شاهنشاهی در ایـران، جمهـوري   

مریکـا در  اترین مخالف  اسالمی ایران به بزرگ

ین لحاظ سیاست بد. ده استشمنطقه تبدیل 

دان مریکـا سیاسـت چنـ   تحریم ایران توسـط ا 

تحـریم بخشـی از سیاسـت    . جدیـدي نیسـت  

هـایی همچـون    مهار ایـران اسـت کـه هـدف    

شــد رتضــعیف قــدرت ایــران و جلــوگیري از 

 ؛کنـد  خلی و خارجی آن کشور را دنبال میدا

وزیـر خارجـه    ،تایـ کـه مـادلین آلبر   طوري هب

هـاي جهـان را بـه چهـار      مریکا، دولـت سابق ا

ــران  ــرده و ایـ ــیم کـ ــته تقسـ را در رده  دسـ

شکن قرار داد و بـر   هاي سرکش و قانونکشور

  .لزوم مهار ایران تأکید کرد

س وضــعیت ایــن سیاســت دقیقــاً براســا

مریکا و چگونگی حضور این کشور در آسیاي ا

ده و هدف آن جلـوگیري از  شمرکزي تنظیم 

اي عنـوان یـک قـدرت منطقـه     هظهور ایران بـ 

ــوده اســت ــات راهبــردي و ا .ب ــن رو امکان ز ای

اي ایــران از قعیــت منطقــهمــدتی کــه موبلند

یابـد، سـلب   طریق آنها جایگـاه ممتـازي مـی   

توانـد فضـاي    گردیده و فشارهاي امریکـا مـی  

مناسب را بـراي تحقـق ایـن هـدف از میـان      

ها بر این باورند که جمهوري  امریکایی .بردارد

ــت    ــتن موقعی ــت داش ــه عل ــران ب اســالمی ای

ــاریخی و ارتبــاطی و همبســتگی فر هنگــی، ت

از ایـن   ،زنـد  نافع آنها صدمه میمذهبی، به م

رو مایل به مشارکت فعـال ایـران در منطقـه    

 .نیستند

وسـیه در  ر. مهار و تضعیف روسیه) ج

فاصـله پـس از اسـتقالل    جریان استقالل و بال

تشـکیل جامعـه   ها سعی کرد با  این جمهوري

المنافع سلطه خود  کشورهاي مستقل مشترك

حـاد  را بر این منطقه حفـظ کنـد و از ایـن ات   

هــاي بــراي تحــت فشــار گذاشــتن جمهــوري

اهان وابسـتگی  روسیه خو. جدید استفاده کند

هـا در مقابـل حفـظ     اقتصادي ایـن جمهـوري  

امنیت آنها بود که بـا مخالفـت ایـن کشـورها     

مریکــا از هنگــام اســتقالل   ا. رو شــد هروبــ

هــاي منطقــه اصـل مهــم سیاســت  جمهـوري 

خارجی خود را تقویت و حمایـت از اسـتقالل   

مجریـان  . نمـوده اسـت   ها اعالمن جمهوريای

مریکا در تالش هسـتند کـه   سیاست خارجی ا

ضمن توجه به روسیه، با اقـدامات مقتضـی از   

افزایش دوباره قدرت روسـیه در منطقـه و در   

هـاي  نتیجه ضعیف شدن اسـتقالل جمهـوري  

  .ندکنیافته، جلوگیري  تازه استقالل

ارائه الگـویی بـراي کشـورهاي    ) د

مطلـوب  مریکا، ترکیه الگـوي  ا نظر از. منطقه

ــتقالل   ــازه اس ــورهاي ت ــراي کش ــه در  ب یافت

چـرا کـه ترکیـه     ؛باشدهاي مختلف می زمینه

کشوري با گرایش غربی و عضـو پیمـان نـاتو،    
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معتقد به جـدایی دیـن از سیاسـت و مـدافع     

، 1381 هاشمی،(است منافع غرب در منطقه 

هـاي   زبانی ترکیه بـا جمهـوري   هم ).196ص 

یافته و اینکه ترکیـه هـم پیمـان     استقالل تازه

ــاد ، مــینظــامی غــرب اســت گرایی توانــد بنی

از این نظر . نداسالمی را در منطقه تضعیف ک

تواننـد از نقـش نظـامی     کشورهاي منطقه می

 ، ص1378 کــوالیی،( ترکیــه اســتفاده کننــد

اما هدف ایاالت متحده از معرفی ترکیـه  ). 37

رها تضـعیف  عنوان یک الگو جهت این کشو هب

ي ایـران و روسـیه در منطقـه    جایگاه کشورها

  .باشد خزر می

دریـاي  به منابع انرژي  دستیابی)  ه

یکی از دو  دریاي خزرمریکا، از دیدگاه ا. خزر

توانــد  طقــه بســیار مهمــی اســت کــه مــی من

افــزون جهــان بــراي پاســخگوي تقاضــاي روز

انرژي باشد و به این لحاظ باید تحت کنتـرل  

مجتهـدزاده،  ( متحده قـرار گیـرد  مؤثر ایاالت 

 یمریکـای ااز رویکرد مقامات  ).77 ، ص1379

بـه نفـت خـزر دارنـد، کـل       ياکه توجه ویژه

خزر به مثابه یک حـوزه پـر از نفـت و     يدریا

آذربایجـان شـروع    يگاز است کـه از جمهـور  

شده و تـا سـاحل مقابـل آن در قزاقسـتان و     

ایـن ذخـایر   . کنـد  یترکمنستان امتداد پیدا م

پایان یافتن ذخایر آالسکا و  دلیل  هآنها ب يبرا

 ياز اهمیت زیـاد  2015شمال تا سال  يدریا

ــوردار اســت ــوس،( برخ  ، ص1377اروانیتوپول

استاد دانشگاه اینـدیاینا   ،جودت بهجت). 138

ــدگاه  در پنســ ــه از دی ــد اســت ک یلوانیا معتق

ذخیــره «یــان منــابع خــزر بــه عنــوان یمریکاا

 یخلیج فـارس تلقـ   يبه جا» القوهب یاحتیاط

طور کلی  هب. )17 ، ص1379 بهجت،( شود یم

بالفاصــله پــس از فروپاشــی اتحــاد جمــاهیر  

مریکـایی بـراي   هـاي مهـم ا   شوروي، شـرکت 

ذخایر عظـیم هیـدروکربن خـزر ابـراز عالقـه      

هـاي نفتـی    شـرکت  از تبعـات حضـور   .کردند

ایـن  مریکـایی و همچنـین نیروهـاي نظـامی     ا

مریکـا بـه   شـدن ا کشور در حوزه خزر تبدیل 

مـده در دریـاي خـزر و افـزایش     یک بازیگر ع

ند تکمیل رژیـم حقـوقی   گذاري آن بر روتأثیر

سـخنان اسـتیون مـان،    . باشـد  این دریـا مـی  

زر، نماینـده ویـژه امریکــا در امـور دریـاي خــ    

برداري از منابع زیـر بسـتر دریـا     مبنی بر بهره

قبل از تکمیل رژیـم حقـوقی و عـدم انتظـار     

تی غربی براي این امـر در ایـن   هاي نف شرکت

  .راستا قابل ارزیابی است

 دریـاي خـزر  منابع عظـیم نفـت و گـاز     

مریکــا منــافع اقتصــادي و اموجــب شــد کــه 

ه خزر براي خـود در  قطنراهبردي مهمی در م

آنچـه وجـود ایـن منـافع را بـراي      . نظر بگیرد

ایـن اسـت کـه بـا      ،سـازد تـر مـی   مریکا مهما

، از وابسـتگی  دسـتیابی بـه نفـت و گـاز خـزر     
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کشورهاي غربی به نفت و گاز خلیج فـارس و  

 از ایـن رو،  .شـود دیگر مناطق دنیا کاسته می

 خـزر مریکـا بـه انـرژي حـوزه     ایاالت متحده ا

عنوان یـک جـایگزین بـراي انـرژي خلـیج       هب

ــی   ــاه م ــروري نگ ــع ض ــارس در مواق ــدف . کن

ــاییا ــئولیت  مریک ــتاي مس ــا در راس ــاي ه ه

انـد،  ترسـیم کـرده  المللی که بـراي خـود    بین

تأمین امنیت غـرب در زمینـه دسترسـی بـه     

ترین هـدف خـود از مداخلـه در     انرژي را مهم

در واقـع، پـس از   . کننداین موضوع عنوان می

هـاي   بروز بحران دوم خلـیج فـارس، در سـال   

لـه عـراق بـه    کـه بـا حم   1990آغازین دهـه  

ــت  ــکل گرف ــت ش ــراي ا. کوی ــاییب ــا مریک ه

گاز خارج از منطقه دسترسی به منابع نفت و 

خاورمیانه و خلیج فارس اهمیت بیشتري پیدا 

  .کرد

 روسیه

روسیه، بازیگر اصـلی در منطقـه دریـاي    

شده، یـک  نطقه یاداین کشور در م. خزر است

قرن و نیم سـابقه حضـور دارد و ایـن مسـئله     

سـبب ایجـاد پیونـدهاي تـاریخی و فرهنگــی     

یافتـه   هاي تازه اسـتقالل  میان روسیه و دولت

همچنین، پس . اشیه دریاي خزر شده استح

تــرین  از فروپاشـی شـوروي، روسـیه بـه مهـم     

کشور براي انتقـال منـابع هیـدروکربنی دول    

ساحلی خزر به بازارهاي جهانی انرژي تبـدیل  

حفـظ   روسـیه کوشـیده اسـت بـا     .شده است

مسیرهاي سنتی انتقال انرژي از خـاك خـود،   

رب زر را همچنان از نفوذ غکشورهاي حوزه خ

ــا توســعه حضــور خصوصــاً ا مریکــا حفــظ و ب

ــ ــد بیگانگ ــه کن ــراي   . ان مقابل ــه ب ــرب ک غ

مندي از ذخایر عظیم انرژي دریاي خـزر،   بهره

بیند، این کشـور را بـه    می روسیه را مانع خود

ــت ــري سیاس ــه   پیگی ــتی و ب ــاي امپریالیس ه

ت ملـی کشـورهاي   رسمیت نشناختن حاکمی

هـاي دو   تـالش . کنـد  ساحلی خزر مـتهم مـی  

رف براي دسترسـی بـه ایـن منـابع عظـیم      ط

هـاي وسـیعی را    ، به نوبه خود دگرگونیانرژي

  .اي ایجاد کرده است هاي منطقه در سیاست

ر را حوزه سنتی نفـوذ  روسیه، منطقه خز

این رو، سیاست این کشور در  از. داند خود می

منطقـه خـزر بــیش از آنکـه تـابع مالحظــات     

لیتیـک  اقتصادي باشد، تحت تأثیر نگرش ژئوپ

در حقیقت، روسیه طی . حاکم بر روسیه است

عیت برتر تالش کرد تا نفوذ و موق 1990دهه 

بـه   هرچنـد شـده را  ژئوپلیتیک در منطقه یاد

بـه  . ضرر منـافع اقتصـادي خـود حفـظ کنـد     

ور بـا ایجـاد هـر نـوع     همین دلیل، ایـن کشـ  

المللی در زمینه نفت با حضور  کنسرسیوم بین

ه اتحادیه اروپا یژو مشارکت دول خارجی به و

 ورزیـد  و ایاالت متحـده امریکـا مخالفـت مـی    

روســیه در پــی  ).18 ، ص1386دادانــدیش، (
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و در اعمال مجدد سلطه خود بر منطقه خـزر  

هـاي اروپـایی    مریکـا و دولـت  رقابت شدید با ا

همچنین روسیه در پی آن است کـه بـا   . است

تسلط بر منابع انرژي ایـن منطقـه بـر نقـش     

قدرت مسلط در منطقه بیفزاید  عنوان هخود ب

عنوان اهـرم فشـاري بـراي     هو از این مسئله ب

دست آوردن منافع بیشتر و امتیاز گرفتن از  هب

به همین دلیل . کندهاي بزرگ استفاده  دولت

گذاري جدي در حوزه نفـت و   خواهان سرمایه

سیاسـت روسـیه در   . گاز در این منطقه است

دنبـال   ه بهاین است که به هیچ وجبرابر غرب 

بلکـه در   ،گیري و رقابـت بـا غـرب نیسـت    در

ــرب و    ــار غ ــرفتن در کن ــرار گ ــتجوي ق جس

در واقـع،  . رسیدن به تعادلی پایدار با آن است

روسیه کشورهاي غربی را نه یک تهدید ذاتی، 

ــعه و   بلکـــه فرصـــتی اساســـی بـــراي توسـ

کوشــد بــا آن در  مــی قدرتمنــدي پنداشــته و

 البتـه . دمقابل تهدیدات دیگـر هماهنـگ شـو   

هـاي ضـد    هنوز هم در داخل روسیه، اندیشـه 

مریکایی مطرح است، اما کمتر توان ظهور در ا

 کنـد  طح سیاستگذاري امنیتی را پیـدا مـی  س

تــرین اهــداف  مهــم .)62، ص 1383 کرمــی،(

ــارت  ــه عب ــد ازا روســیه از حضــور در منطق : ن

عنوان مناطق حایل؛  هاستفاده از این کشورها ب

خاورمیانـه و آسـیاي   بـه  راه دسترسی روسیه 

کردن روابط جهـانی و تـأمین    جنوبی؛ متعادل

ــادي  ــافع اقتص ــر،( من  ).182 ، ص1383برزگ

روسیه در منطقه خواهان این است که مجدداً 

د و براي ودر نقش یک قدرت جهانی ظاهر ش

ي که پس از فروپاشـی شـوروي از   اعاده نفوذ

  .رفته تالش نماید دست

  ترکیه 

ترکیه در آسـیاي   ضورمؤثرترین عامل ح

مریکـا بـراي منـزوي کـردن     مرکزي، تـالش ا 

ایران و نیز مقابله با روسیه و گسـترش نفـوذ   

این کشور از طریـق حمایـت از ترکیـه بـوده     

حمایـت نسـبی از    یل بـا ایاروپـا و اسـر  . است

حضور ترکیه در این منطقه درصـدد رسـیدن   

از نظـر  . باشـند به اهـداف و منـافع خـود مـی    

توانـد کشـورهاي ایـن     یـه مـی  ها، ترکاروپایی

الملل کرده و امنیت منطقه را وارد جامعه بین

انتقال انرژي از این منطقه به اروپـا را تـأمین   

مریکا نیز در رابطه بـا ترکیـه دو   نظر ا از. کند

اول اینکه بایـد   :هدف استراتژیک مطرح است

هاي انرژي اوراسـیا بـه روي    از بسته شدن راه

بـه عمـل آورد و دوم   امریکا و غرب جلوگیري 

اینکه نباید آسیاي مرکـزي و قفقـاز را تحـت    

  . حاکمیت روسیه رها کرد

در   نیــز انــرژي ژئــوپلتیکی و    عوامــل 

اساسـی   نقـش  خزر  دریاي  در   ترکیه سیاست 

هاي این کشور  شرکت  است مایل  ترکیه  . دارد 

 .دسترسی داشت باشند  خزر سرشار  منابع  به   
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در  لولـه   خـط  سـاخت   از  همچنین  کشور  این  

ــاك   ــود  خ ــتیبانی  خ ــی پش ــد م ــرل  . کن کنت

نفوذ  افزایش  باعث  ناگزیر  ترانزیتی،  مسیرهاي  

مرکــزي  آســیاي  و  قفقــاز  مــاوراي  در  ترکیــه  

مرکـز   بـه   شـدن   تبدیل  همچنین  . شد خواهد  

شـانس   اروپـا،   اتحادیـه   به  گاز  و  نفت  ترانزیت  

ــه   ــراي  را  ترکی ــه  در  عضــویت  ب ــا  اتحادی اروپ

منظــور  بــه   ایــن کشــور . داد خواهــد  افــزایش  

جنبــه   گــاهی   اهــداف  ایــن   بــه   رســیدن  

هـاي    تنگـه  از  هـا   نفتکش عبور  محیطی   زیست 

دیگر  کشورهاي  . کند می مطرح  را  سیاه  دریاي  

کننـد   بازي  ترانزیتی  نقش  نیستند  میل   بی نیز  

توجه  خزر  منطقه  وضعیت  به  علت  همین  به  و  

  .کنند می 

هداف ترکیـه در منطقـه را   به طور کلی ا

  :توان چنین بر شمرد می

گسـترش نفـوذ ترکیـه در آسـیاي     ) الف

مرکزي و قفقاز و یافتن جایگاهی مناسـب در  

  ؛منطقه

ارائه الگـوي حکومـت غیـر مـذهبی     ) ب

عنوان تنهـا نظـام حکـومتی مطلـوب بـراي       هب

  ؛جانشینی نظام کمونیستی در منطقه

ترکیسـم و تشـکیل    ارائه اندیشه پـان ) ج

از ( میلیــون تــرك  200اتحــاد بــزرگ میــان 

  ؛)لکانآسیاي مرکزي تا انتهاي شبه جزیره با

ایفاي نقش پل ارتباطی بـین غـرب و   ) د

  ؛منطقه

گرایـی   جلـوگیري از گسـترش اصـول    ) ه

  ؛اسالمی و تفکر انقالبی در منطقه

هاي اقتصادي مالی و فنـی   ئه کمکارا )و

 ، ص1371کرمــی، (جهــت نفــوذ در منطقــه 

127.(  

  چین

چین در کنـار رقابـت اقتصـادي کـه بـا      

هـاي جهـان دارد در پـی ایجـاد      دیگر قـدرت 

تا خود را  ،هاست رقابت سیاسی با دیگر قدرت

ـ  المللـی بــه   عنــوان یـک بــازیگر مهـم بــین   هب

عنـوان   همنطقه خزر ب. بازیگران دیگر بقبوالند

اي توانـد دروازه مـی  یک منطقـه ژئـوپلیتیکی  

براي چین قلمداد شود که از طریق آن خـود  

چـین  . المللی کند هاي بین را وارد بازي قدرت

در این منطقـه در حـال سـاختن خـط لولـه      

ین چـ . نفت از ترکمنستان اسـت  انتقال گاز و

براي کنترل منافع خود در ایـن منطقـه بایـد    

رشـد  . اشـته باشـد  حضـوري مسـتمر در آن د  

صنعت در چـین و دسـتیابی ایـن کشـور بـه      

بازارهاي کشورهاي این منطقه بـراي فـروش   

مصنوعات خـود از جملـه عـواملی اسـت کـه      

حضور چین را در منطقه ممکن و این کشـور  

عنــوان قــدرت بــالقوه صــاحب نفــوذ در  هرا بــ

چـین سـه نـوع    . منطقه مطرح سـاخته اسـت  
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 :اردمنــافع متــداول در آســیاي مرکـــزي د   

افـزایش   ؛افـزون انـرژي  برآوردن نیازهـاي روز 

ــزایش     ــود و اف ــی خ ــاي غرب ــات در مرزه ثب

 .تجارت

چـــین بـــه واســـطه رشـــد اقتصـــادي 

هـاي   کننـده و نیـاز فزاینـده بـه انـرژي      خیره

هیدروکربنی کوشیده است تا به منطقه خـزر  

کننده نفـت   عنوان یکی از منابع مهم تأمین هب

ـ  . و گاز آن کشور بنگـرد  راین، از نظـر  عـالوه ب

شـور، خطـوط   ککارشناسان چینی، براي این 

تر  تر و ایمن لوله نفت و گاز منطقه خزر، کوتاه

برخالف روسـیه، منـافع   . هاستاز دیگر مسیر

. جنبـه اقتصـادي دارد   چین در منطقه کـامالً 

براي چین آسیاي مرکزي به منزله یـک بـازار   

بالقوه براي اقتصاد رو به رشد آن و یک منبـع  

اد خام استراتژیک و مهـم محسـوب   ن موتأمی

  .گردد می

به طور کلی برخی از منافع اصلی چـین  

حضـور قـوي در   : نـد از ا در این منطقه عبارت

از ذخایر نفت و گاز  برداري ها براي بهره رقابت

 هاي خط لوله انتقال ایـن مـواد   منطقه و طرح

؛ جلوگیري از افزایش حضور و )به شرق آسیا(

تو در آسیاي مرکزي و ماوراي مریکا و نانفوذ ا

قفقاز و گسترش آن به سـوي شـرق و انجـام    

مانورهاي نظامی در نزدیکی مرزهـاي چـین؛   

ي کشـورهاي منطقـه در   هاکمک بـه اقتصـاد  

جهت جلوگیري از بحران اقتصـادي و هـرج و   

مرج و کاهش وابستگی آنها به روسیه و غـرب  

ســترش کشــورها؛ جلــوگیري از گ  و دیگــر

ی دینـی در  گرایـ  می و افـراط بنیادگرایی اسال

هـاي   بودن بخش پذیر منطقه با توجه با آسیب

هـاي شـمال غربـی چـین در      بزرگی از استان

ــر آن و ــیفی، ( ...براب ــنجابی و س  ، ص1387س

84.(  

  یلیاسرا 

اي براي نفوذ هاي گسترده یل تالشاسرای

رده اقتصادي و سیاسی در این منطقه آغاز کـ 

یل جلوگیري ییکی از اهداف اصلی اسرا. است

ــی در   ــی و ایران ــر گســترش نفــوذ عرب در براب

سـنجابی و  ( باشـد هـاي جدیـد مـی   جمهوري

همچنــین ). 86-87، صــص 1387ســیفی، 

یل به دلیل نگرانی از سرنوشت یهودیـان  اسرای

آســیاي مرکــزي، بــه تقویــت نفــوذ خــود در  

بخـــش مرکـــزي در ترکمســـتان، ( منطقـــه

 یو در بخـش پیرامـون  ) قزاقستان و آذربایجان

پرداخته است و در ظاهر به انجام ) در ترکیه(

تصادي، فنـی و پزشـکی   هاي وسیع اق فعالیت

کـه بـراي ایفـاي     باشـد؛ در حـالی   مشغول می

نقش یک قدرت برتـر بیگانـه و در جهـت پـر     

  .کندکردن خالء قدرت تالش می

تـا  از جمله مسائل دیگر که موجب شده 

مسـئله   ،یل در ایـن منطقـه نفـوذ کنـد    اسرای
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یل فاقـد نفـت و گـاز قابـل     ایاسر. ژي استانر

تعـارض ایـدئولوژیک    توجه است و با توجه به

ایـران در  .ا.تمایـل نـدارد کـه ج    ایران با خـود 

منطقه شمال حـوزه خـزر و آسـیاي مرکـزي     

ــ ــابع  وحض ــی از من ــته و بخش ــال داش ري فع

حاصله از استخراج و انتقال انـرژي را نصـیب   

  .خود سازد

  اتحادیه اروپا

ــرا  اتحادیــه ا ــازیگر مهــم ف ــا دیگــر ب روپ

اي است که به واسـطه اتکـاي فزاینـده    منطقه

ثباتی و بعـد مسـافت    به منابع نفت و گاز، بی

منابع انرژي خاورمیانـه و نیـز افـت تـدریجی     

ظرفیت تولید داخلی در زمینه انرژي، توجه و 

اي براي منطقه دریاي خزر قائـل  اهمیت ویژه

  .است

روپــا بــراي در اســتراتژي کــه اتحادیــه ا 

بـر  ، ترسـیم کـرده   2020انرژي خود تا افـق  

مین انـرژي اروپـا   أجایگاه دریاي خزر براي تـ 

کنـد  اروپا تالش مـی . ه استکردکید أت بیشتر

تا از وابسـتگی خـود بـه انـرژي خاورمیانـه و      

به ویژه پـس از وقـایع اخیـر     همچنین روسیه

در روابط روسیه و اوکراین بکاهد و به همـین  

ي حـوزه خـزر   یشـتري بـه انـرژ   دلیل توجه ب

مینـه بحـث امنیـت    در ایـن ز  .دهـد  نشان می

پـس   .کید قرار گرفته اسـت أانرژي نیز مورد ت

انـد  ها تصمیم گرفتهاز قضیه اوکراین، اروپایی

ــارچوب    ــرفاً در چ ــرژي ص ــه ان ــه مقول ــه ب ک

اقتصادي نگاه نکنند، بلکه به ابعاد امنیتـی آن  

 .نیز توجه داشته باشند

در  یغربــ يهــا تراتژیســتاز رویکــرد اس

مرکـب از  ( بزرگ اوراسیا ی، خشکيحوزه انرژ

شـامل یـک سیسـتم    ) اروپـا و آسـیا   يها قاره

و منطقـه  این سیسـتم د . است يانرژ یقطبدو

 ،قطـب اول . شـود  یبزرگ را شامل م یصادرات

قطب . خاورمیانه و مرکز آن خلیج فارس است

مرکـز آن   و] سـابق [ يدوم نیز قلمـرو شـورو  

آنها در تحلیل خود از . روسیه است فدراسیون

یـاد   ،ه مابین ایـن دو قـرار دارد  منطقه خزر ک

حـوزه بـه   ایـن  کنند و معتقد هستند کـه   یم

 يبـرا  يتنوع بخشیدن بـه عرضـه انـرژ    دلیل

ــرب دارا ــات  يغــ ــت حیــ ــت یاهمیــ  اســ

  ).7 ، ص1376،یباریسک(

کشورهاي اروپایی بـه طـور سـنتی، بـا      

انـد و در  همنطقه آسیاي مرکزي ارتباط داشـت 

شرایط حاضر نیز توجه خاصی از سوي برخی 

ــاطقی از آســیاي   ــه من ــایی ب کشــورهاي اروپ

مرکـزي و نســبت بـه افغانســتان، قزاقســتان،   

 .قرقیزستان و ازبکستان شاهدیم

اتحادیه اروپا نخسـتین وظیفـه خـود را     

کمک بـه ایـن کشـورها در راسـتاي تحکـیم      

اسـتقالل خــود و تـرویج دموکراســی در ایــن   

از ایـن رو اتحادیـه اروپـا در     .بیند ا میورهکش
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ــی از     ــارکت، بخش ــاي مش ــرار داده ــب ق قال

کشـورهاي را قـادر   ایـن   استراتژي خـود کـه  

خود،  سازد تا در روابط سیاسی و اقتصادي می

گیــري  دیگــر تنهــا بــه ســمت مســکو جهــت

اروپـا، نـه تنهـا     .ننمایند، تنظیم کـرده اسـت  

 شورهايجانبه خود را با هر یک از کروابط دو

از طریـق قراردادهـاي مشـارکت     منطقه خزر

ت کـه روابـط   توسعه داده، بلکه در پی آن اس

ها در ابعاد چندجانبه،  خود را با این جمهوري

و انـرژي  ) تراسـیکا (همانند حمل و نقل کـاال  

 .نیز گسترش دهد) اینوگیت(

ــایی و تســریع    گســترش نهادهــاي اروپ

ایش موجب افز خزرروند توسعه انرژي دریاي 

عالقــه و مشــارکت اروپــا در منطقــه آســیاي 

عنوان  هخواهد بو اروپا نمیاست ده شمرکزي 

هـاي  المللـی از صـحنه رقابـت   یک بازیگر بین

. خارجی در منطقه آسیاي مرکزي عقب بماند

عضـویت کشــورهاي ایــن منطقــه بــه همــراه  

روسیه در کنفرانس امنیت و همکاري اروپـا و  

بطـه بـا   نقشی در را عالقه وافر اروپا به گرفتن

هـاي مسـلمی از    منازعات منطقه، همه نشـانه 

تمایل اروپا بـه بسـط نفـوذ خـود در آسـیاي      

  .مرکزي است

بـازیگران   اتحادیه اروپـا اگرچـه یکـی از   

امـا در تـدوین    ،اصـلی در ایـن منطقـه اسـت    

سیاسـت خــارجی واحـد بــراي نفـوذ در ایــن    

منطقه و اتخاذ راهکارهاي مناسـب اقتصـادي   

این ناهماهنگی . اهنگ استوزه ناهمدر این ح

شود ایـن اتحادیـه نتوانـد از قـدرت      باعث می

 ،بالقوه اقتصادي کـه واقعـاً نیازمنـد آن اسـت    

را هـدف اصـلی ایـن اتحادیـه،     زیـ . بهره گیرد

ذاري در بخش انرژي منطقه خـزر و  گ سرمایه

مین امنیـت حمـل ونقـل    تأمین نیاز خود و تأ

بـا  . اسـت  گاز از مسـیر انتقـال انـرژي    نفت و

توجه به تعارض منافع اروپا با منافع روسیه و 

امریکـا در ایـن زمینـه و بــا توجـه بـه موانــع      

مریکـا در  ا هـاي روسـیه و   شکنیکار موجود و

منطقـــه، رقابـــت در ایـــن زمینـــه یکـــی از 

ثباتی منطقـه محسـوب    ترین عوامل بی بزرگ

  .شود می

  ناتو 

ــا فروپاشــی اتحــاد شــوروي وضــعیتی   ب

ه نـاتو بتوانـد منطقـه امنیتـی     وجود آمد کـ  هب

به ایـن منظـور نـاتو از    . خود را گسترش دهد

طریق دو روش، یکی از طریق ایجـاد شـوراي   

همکاري آتالنتیک شمالی و دیگري با به اجرا 

ــلح وارد   ــراي ص ــارکت ب گذاشــتن طــرح مش

  .منطقه شدند

ــداف دراز ــرح  اه ــتراتژیک ط ــدت و اس م

ــزي    ــیاي مرک ــلح در آس ــراي ص ــارکت ب مش

ــد ازا عبــارت ــردن کشــورهاي  . 1 :ن ــر ک درگی

منطقه در امور و مسایل امنیتی اروپا از طریق 
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هــاي  قبـول مشـارکت آنهـا و انجـام مشـورت     

مبادله اطالعات و . 2 مشترك در زمان تهدید؛

ایجاد زمینه جهت . 3 توسعه همکاري نظامی؛

. 4 انجام عملیات حفظ صلح در مواقع بحران؛

و اهـداف   تحکیم ثبات منطقه در جهت منافع

 ).23 ، ص1379شیرازي، ( غرب

اهـداف اعضـاي نـاتو از حضــور     منـافع و 

. 1 :نـد از ا جانبه در آسیاي مرکزي عبـات  همه

ــیه و  ح ــوت روســ ــات خلــ ــور در حیــ ضــ

ــوري ــاهیر   جمه ــاد جم ــده از اتح ــاي بازمان ه

تسلط بر منابع . 2 شوروي در آسیاي مرکزي؛

ــابع طبیعــی در کشــوهاي   ــر من نفتــی و دیگ

ــر . 3 آســـیاي مرکـــزي؛ ــوگیري از خطـ جلـ

اي، از جمله مهـار  هاي منطقه استیالي قدرت

ــق منطقــه      ــین و ایــران از طری ــیه، چ روس

ــزي؛  ــیاي مرکـ ــتراتژیک آسـ ــد . 4 اسـ پیونـ

ژئوپلیتیک منطقـه خـزر بـه غـرب از طریـق      

مقابلــه بــا تروریســم و تکثیــر    . 5 ترکیــه؛

هاي کشـتار دسـته جمعـی و از جملـه      سالح

جهیـزات اتمـی   جلوگیري از قاچاق اسلحه و ت

جلـوگیري از  . 6 به کشـورهاي جهـان سـوم؛   

گسترش بنیادگرایی مـذهبی و خطـر اسـالم    

ی، جلـــوگیري از پیامــدهاي منفـــی  سیاســ 

ــی ــ   مل ــی ق ــی افراط ــرب و  گرای ــراي غ وي ب

هاي قومی و مـذهبی در   جلوگیري از درگیري

 صورتی که براي منافع غرب خطرنـاك باشـد  

 ).149 ، ص1386اخباري، (

  فرجام

هایی که  الملل بحران در روابط بیناصوالً 

بر سر دستیابی به فضـاي جغرافیـایی باشـد،    

پایداري و تداوم نسبی اسـت؛ چـرا کـه     داراي

گونـــه مناقشـــات ارزش و مواهـــب،  در ایـــن

دستیابی به امتیازات و منـابع موجـود؛ کـامالً    

براي سیاسـتمداران ملمـوس اسـت و بـدیهی     

د است که طرفین درگیر به دنبـال آن هسـتن  

تا منافع خود را از فضاي موجود بـه حـداکثر   

تعیین رژیـم حقـوقی دریـاي    . ممکن برسانند

خزر نیـز از ایـن دسـت مناقشـات بـوده و در      

طول سالیان پس از فروپاشی اتحـاد جمـاهیر   

شوروي، همواره ذهن سیاستمداران منطقه را 

با وجود گذشـت   .به خود معطوف داشته است

ــاد  ــی اتح ــال از فروپاش ــدین س ــاهیر  چن جم

ــالس  ــزاري اج ــوروي و برگ ــکیل   ش ــا و تش ه

شده در سطوح  هاي انجام ها و مالقات گروهکار

مختلف کشورهاي سـاحلی خـزر، هنـوز ایـن     

اند در مورد تعیـین خطـوط   کشورها نتوانسته

چنـد  هر. رزي خزر به تـوافقی دسـت یابنـد   م

کنند که خواهـان   همگی چنین اظهار نظر می

ایـن زمینـه    دستیابی بـه تـوافقی اصـولی در   

  .هستند
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ــاي منعقد  ــده در قراردادهـ و  1921شـ

چگونگی اداره این دریـا را تـا پـیش از     1940

ایران .ا.ج. کردندفروپاشی شوروي مشخص می

بر این اساس خواهان استفاده مشترك از دریا 

ا خـزر را دریـاي   چرا که این قرارداده ،گردید

اصـول ناشـی از    .نامیدنـد  ایران و شوروي مـی 

ــن قرا ــم   ای ــاز رژی ــورد نی ــل م ــا دو اص رداده

کاندومینیوم یعنـی دو اصـل تسـاوي و اصـل     

ــمیت   ا ــه رسـ ــا را بـ ــودن دریـ ــاري بـ نحصـ

د کـه خـزر را   ایران بر این مبنا بو. شناخت می

  .دانست محدوده مشترك آبی می

ــی      ــد ط ــر چن ــز ه ــیه نی ــور روس کش

هــایی بــا آذربایجــان و قزاقســتان موافقتنامــه

دوجانبه نمـوده   مبادرت به انعقاد قراردادهاي

است، اعالم کرده که حل مشکل خزر تنهـا از  

هـاي  جمهـوري . شـود طریق اجماع حـل مـی  

خواهـان  آذربایجان، قزاقستان و ترکمنسـتان  

  .باشند می دریاي خزرتقسیم 

تـوان از  دالیل این اختالف نظرها را مـی 

 دریاي خـزر هاي جغرافیایی یک طرف ویژگی

انست که هایی د و از طرف دیگر حضور قدرت

. باشنددر حوزه این دریاچه داراي منافعی می

بر اساس طول سـاحل، بـا    دریاي خزرتقسیم 

دلیـل ایـن   . مخالفت ایران مواجه خواهد شـد 

احل کمتر نسبت بـه دیگـر   امر نیز داشتن سو

همچنین شکل خط سـاحل  . باشد کشورها می

ایران مقعر بوده که در برابر اشکال محدب در 

از ایـن پهنـه آبـی،     کمتـري تعیین مرز مقدار 

  .گردد شامل ایران می

ــودن    ــه ب ــا دریاچ ــا ی ــزردری ــز از  خ نی

هاي جغرافیایی آن است که باعث بروز  ویژگی

ــده اســت  ــوري قزاقســتان . اخــتالف ش جمه

الملل دریاها بر خزر خواهان اعمال حقوق بین

دریاچه  خزر ،طور که گفته شد اما همان. است

ــی ــق توافــ  م ــا از طری ــد و تنه ــه باش ق کلی

هاست که مشکل خطوط مرزي آن حل کشور

  .شود می

یکی دیگر از عواملی که موجب اخـتالف  

 ،باشـد  مـی  دریاي خزربین کشورهاي ساحلی 

انعقـاد قـرارداد   . وجود منابع نفت و گاز اسـت 

هـاي غربـی    جمهوري آذربایجـان بـا شـرکت   

ــال    ــا روســیه در س ــد ت  1994موجــب گردی

منـابع   مخالفت خود بـا عملیـات برداشـت از   

  .نفت و گاز اعالم کند

قزاقستان و ترکمنسـتان نیـز کـه داراي    

 دریـاي خــزر هـاي   منـابع نفـت و گــاز در آب  

را زی ،کنندباشند، از گزینه تقسیم دفاع می می

دیدگاه معتقد به اسـتفاده اشـتراکی از دریـا،    

را از دسترس ایـن کشـورها خـارج     این منابع

دگاه روسیه هر چند در ابتـدا بـه دیـ   . کند می

مشاع اعتقاد داشت، پس از گذشت چند سال 

ــه نتیجــه نرســیدن   از فروپاشــی شــوروي و ب
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مــذاکرات مربـــوط بـــه خــزر، بـــه انعقـــاد   

قراردادهایی جهت تعیین خطوط مرزي خـود  

علت ایـن  . با قزاقستان و آذربایجان اقدام کرد

چرخش در موضع روسیه را کارشناسان ناشی 

خـزر   منابع نفـت و گـاز در سـواحل   از کشف 

از موضـع دیـدگاه    روسیه تـا زمـانی  . دانند می

کـه در سـواحل آن    ،کـرد  اشتراکی دفـاع مـی  

. کشور منـابع نفـت و گـاز یافـت نشـده بـود      

روسیه معتقـد اسـت سـطح آب، مشـاع بـین      

تمامی کشورها باشـد و بسـتر و زیربسـتر بـر     

ــر اســاس  ،اســاس منــابع تقســیم شــود نــه ب

  . سرزمین

ل اسـتفاده  ایـران بـه دنبـا   .ا.دلیلی که ج

باشد نیز مسـتقیماً  می دریاي خزرشترك از م

منـابع  . شـود به منابع نفت و گاز مربـوط مـی  

از موجـود در سـواحل ایـران انـدك     نفت و گ

باشد، بنابراین ایران تنها بـا ارائـه دیـدگاه     می

کـه   اسـت درصدي  20مشاع یا حداقل سهم 

 دریـاي خـزر  توانـد از منـابع نفـت و گـاز     می

عالوه بر مقـدار کـم منـابع در    . مند شود بهره

سواحل ایران، عمق زیاد آب نیز استخراج این 

  .کند منابع را با مشکل مواجه می

له دیگري که باعث به تعویق افتادن ئمس

ــی     ــن دریاچــه م شــود، تحدیــد حــدود ای

اي منطقـه اي یـا فرا هایی هستند منطقه قدرت

حضور و نفوذ دارند و  دریاي خزرکه در حوزه 

تباطی کـه بـا کشـورهاي منطقـه     بر اساس ار

هـاي   دارند به طور صریح یا ضمنی از دیـدگاه 

این کشورها در مورد چگونگی تحدید حـدود  

ایـاالت متحـده   . کنند حمایت می دریاي خزر

گرایـی،   دالیل مختلف از جمله مهار اسـالم  به

مهار و انزواي ایران، مهـار و تضـعیف روسـیه،    

 و ارائــه یــک الگــوي حکــومتی ماننــد ترکیــه

در ایـن   چـه دریااین دستیابی به منابع انرژي 

مریکـایی در  هاي ا شرکت. منطقه حضور دارند

هاي تولید و صدور نفت و گاز آذربایجان طرح

ایـن  . انـد گذاري کـرده میلیاردها دالر سرمایه

کننـد کـه   ها در میادینی فعالیـت مـی   شرکت

واضـح اسـت کـه     .اندعمدتاً در دریا واقع شده

از  بــا توجــه بــه دالیــل فــوق ایـاالت متحــده 

مخالفـت   .کنددیدگاه تقسیم دریا حمایت می

ایاالت متحده بـا عبـور خطـوط لولـه انتقـال      

منابع نفت و گاز از خاك ایـران نیـز از جملـه    

ن دور بـودن ایـران از   دالیلی است که خواهـا 

  .باشند صحنه خزر می

هــاي یل بــه دلیــل داشــتن پیونــداســرای

ه خـزر در اتخـاذ   اقتصادي با کشورهاي حـوز 

. باشـد هـاي آن کشـورها دخیـل مـی     سیاست

یل فتنی است که همکـاري ترکیـه و اسـرای   گ

مریکـا در قالـب   داف اسـتراتژیک ا جزیی از اه

ــا هــدف اتصــال   ــزرگ ب راهبــرد خاورمیانــه ب
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کشورهاي خاور نزدیک، قفقاز، آسیاي مرکزي 

  .و ترکیه در یک منطقه ژئوپلیتیکی است

از، آذربایجـان و  هاي قفقناتو به جمهوري

گسترش ناتو به . گرجستان توجه خاصی دارد

تواند مزایاي سیاسی و امنیتی سمت قفقاز می

حـده  زیادي بـراي غـرب بـه ویـژه ایـاالت مت     

تواند به کمـک   ایاالت متحده می. داشته باشد

ترین رقباي خـود در آسـیا    سازمان بزرگ این

یعنی چـین و روسـیه را مهـار کنـد و کشـور      

  .محدود سازدایران را 

هــاي در ایــن مقالــه ســه عامــل ویژگــی

و ) منابع نفت و گـاز ( جغرافیایی، وجود انرژي

عنـوان   هها در حوزه خزر ب حضور و نفوذ قدرت

ترین موانع جهت تعیـین خطـوط مـرزي     مهم

 موارد دیگـري  توانگمان می بی. ندشدبررسی 

نیز اضافه کرد که از شمول این مقاله خارج  را

  .باشد می

  

   فارسیابع من

هاي منازعه در آسـیاي   گسل، )1382(آلیکر، اولگـا  .1

ــوبی  ــاز جن ــزي و قفق ــا  مرک ــه محمودرض ، ترجم

: تهران ،پژوه، عباس کاردان، و حسن سعیدکالهی گلشن

المللی ابـرار   سه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینموس

 .معاصر

، منـافع ملـی   )1379(ي، حبیـب اهللا  ابوالحسن شـیراز  .2

فصلنامه رکزي در رقابت با روسیه، مریکا در آسیاي ما

 .29شماره . مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز

، ژئوپلیتیک ایران بعـد  )1379اسفند ( احمدي پورزهرا .3

، هـاي جغرافیـایی   فصلنامه پژوهشاز جنگ سرد، 

 .39شماره 

راهنماي ؛ )1383( احمدي، بهزاد و فیروزه میررضوي .4

منطقه خزر و کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقـاز  

 .تهران، انتشارات ابرار معاصر ،جنوبی

گسترش نـاتو در آسـیاي   ، )1386( اخباري، محمد .5

اي مرکزي و قفقاز، تهدیدات و پیامدهاي منطقـه 

، پـانزدهمین همـایش   حضور ناتو در مزهاي شمالی

المللی آسیاي مرکزي و قفقـاز، گسـترش نـاتو بـه      بین

خالصــه ( آســیاي مرکــزي و قفقــاز، ابعــاد و پیامــدها،

 .المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین)التمقا

ژئوپلتیک نفت در ) 1377( کنستانتین ،اروانیتوپولوس .6

 يفصلنامه آسیا، ی، ترجمه قاسم ملکيمرکز يآسیا

 .21، شماره و قفقاز يمرکز

کشـورهاي حـوزه دریـاي    ، )1375( اسکلیارف، لئونیـد  .7

، منطقه رقابـت یـا همکـاري؟    :خزردر قرن بیست ویکم

، فصلنامه مطالعات آسیاي مهرداد محسنین: هترجم

 .14ش ،مرکزي وقفقاز

 ،)1387 -1388زمستان و بهار(اطاعت، جواد و نصرتی  .8

فصـلنامه   ،ایران و خطوط انتقـال انـرژي حـوزه خـزر    

 .3، سال دوم، شماره مطالعات اوراسیاي مرکزي

، ایجاد منطقه مشـترك؛ راه حلـی   )1384(امیدي،علی .9

بست رژیم حقوقی دریـاي خـزر،   براي برون رفت از بن 

، سـال  قفقـاز  فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و

 .52چهاردهم، دوره چهارم، شماره 

، جغرافیایی دریاي خـزر،  )1375(امیر احمدیان، بهرام  .10

 ه، شـمار فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز

14. 
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ــاخ -او .11 ــوم  )1376( .وه هالبـ ــزر در مفهـ ــه خـ ، ناحیـ

فصلنامه مطالعات دن مختـاري،  المللی، ترجمه ال بین

 .، دوره سوم6، سال آسیاي مرکزي و قفقاز

روسـیه غـرب و   ، )1376بهمـن   19( ، رابـرت یباریسک .12

 .روزنامه سالمخزر، در  يدر دریا يمنافع انرژ

ــر، .13 ــان  برزگ ــی  ). 1383(کیه ــس از فروپاش ــال پ ده س
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