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و چشم:  یامنطقه  ییهمگرا نظری  ی عمل  انداز 

 در خزر

 مقدمه 

شود  می  يکی از مناطق مهم قاره آسیا محسوب   ،درياچه جهان  ترينبزرگ  عنوانبهدريای خزر  

و همچنین   ۳ی کند و از نظر ژئوپلیتیکمی  متصل  ۲و قفقاز   ۱که خاورمیانه را به آسیای مرکزی

دريا   اين  اهمیت است.  امنیتی حائز  انرژی و مسائل  پنج    کنندهحلقه متصل  عنوانبهاقتصاد 

 کند. می به يکديگر عمل کشور آسیای مرکزی، سه کشور قفقاز و ايران و روسیه

نقطه عطفی در تحوالت منطقه،    عنوانبه  ۱۹۹۰در ابتدای دهه    ۴فروپاشی اتحاد شوروی 

برای ظهور   بازيگران    ۱5مبنايی  تعداد  تنها در منطقه خزر،  کشور جديد در جهان شد که 

ين دريا درباره مسائل گوناگون اگیری  داد و فرآيند تصمیممی  دولتی را از دو به پنج افزايش

داد که تصمیم گیرندگان اصلی آن دو و نیم  می  و مناطق همجوار با آن را در محیطی قرار

تازه تأسیس موجب  های  در اثر ظهور جمهوریای  برابر شده بودند. تغییر ژئوپلیتیک منطقه

پیچیده و رويکردهای متفاوت و گاه متعارض در خزر   هامیان فرهنگای  شد که مناسبات 

 و تهديدات خاص خود را به نمايش بگذارد.  هاکه فرصتايجاد شود 

نظام سابق در خزر   رییترکمنستان و قزاقستان و تغ  جان،يآذربا  رینظ  يیاستقالل کشورها

  ید يجد  یکشورها نظر به منافع خود، خواهان وضع نظام حقوق   نياز ا  کيموجب شد که هر  

برا   یا يدر  منطقه شوند.    اي در  نيدر ا   ط راه ارتبا  گانهي  ، يافتهتازه استقالل   یکشورها   یخزر 
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استخراج    یکشورها برااين    و  بوده  یمهم  یستيمنابع نفت و گاز و ز  یحاو  نیو همچن  يیايدر

  نهیزم نيو همچنان در ا اندهانجام دادفراوانی های گذاریهيسرما یآب پهنه نينفت و گاز در ا

بنابرا هستند.  راستا  یخزر   ی کشورها  کوشش  نيفعال  اقتصاد  یملمنافع    یدر  خود،   ی و 

خزر ضمن آن که در صدد به    یشود. کشورها  جادي ا  تعارضاتی  یدر مواردکه  موجب شد  

  انه يو همگراای  ساختار منطقه  کيخود در    یتیو امن  یاقتصاد  ،یاسیحداکثر رساندن منافع س

  استشده    جاديا  یط يامنافع، شر  نياز ا  یدر شمار  یتعارضات ذات   وجود  به، اما نظر  انده بود

 موارد    یدر برخ  یانفراد  طوربهها  آن  کند که هر کدام ازمی  ل یتحمها  آن   را بر  یتیکه وضع

 . اندهکردخود را دنبال ملی منافع  ،هانيواگراای وهیبه ش

همچن و  گاز  و  نفت  ارزشمند  منابع  باعث  نيا  مهمهای  یژگيو  ريسا  نیوجود    منطقه 

منافع    ن یجهت تأمها  آن  از  یاستفاده حداکثر  یبرا ای  منطقههای  دولت  انی رقابت مکه  شود  می

از داليل اهمیت منابع نفت و گاز موجود در منطقه  خود    یاقتصاد افزايش يابد زيرا يکی 

نفت    کنندهسازمان کشورهای صادرنظیر  ای  شدهشناختههای  خزر، عدم تعلق آن به سازمان

موجب افزايش نزاع    روازاينصرف به کشورهايی نظیر روسیه است که    طوربهيا    ۱)اوپک( 

اولین (.  Heinrich & Pleines, 2015: 107شود )می  ژئوپلیتیکی بر سر استخراج و انتقال آن

 ۲با کشف نفت در میدان کاشاگان   ۱۹۹۰موج اهمیت منطقه خزر از حیث منابع انرژی، در دهه  

میدان در  گاز  کشف  و  قزاقستان  دنیز   در  ذخاير    ۳شاه  مجموع  که  شد  آغاز  آذربايجان  در 

را    شدهاثبات )  شدتبهمنطقه  داد  خزر  Kubicek, 2013: 172افزايش  جايگاه  و  در  را  ( 

 .باال برداقتصادی جهانی  های  محاسبات مرتبط با انرژی توسط قدرت

تبیین اهمیت راهبردی    منظور به (  1997)  5و رابرت هارکاوی   ۴در آن زمان جفری کمپ 

منطقه در  موجود  انرژی  عظیم  انتهای  ای  منابع  تا  گرفته  خزر  شمال  و  روسیه  جنوب   از 

دهد، می  نفت و گاز جهان را تشکیل  شدهشبه جزيره عربستان که بخش اعظم ذخاير کشف

عبارت »بیضی راهبردی انرژی« را مطرح کردند که به نوعی متأثر از اهمیت اقتصادی عنصر  
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سرزمین و همچنین تحوالت جديد و اکتشاف ذخاير ارزشمند و نويدبخش نفت و گاز در 

دهه   اوايل  در  شوروی  فروپاشی  از  پس  امکان  ۱۹۹۰خزر  آسان  پذيریو  تر  دسترسی 

بینشرکت منابع  الملل های  از  برخورداری  از حیث  بود. اهمیت منطقه خزر  آن  به  انرژی  ی 

از عوايد    مندیغبت کشورهای تازه تأسیس برای بهرهجديد انرژی برای جهان و همچنین ر

موجب توجه جهانی به اين منابع و در کل، منطقه خزر   شدتبهمالی حاصل از صادرات آن،  

قرار دارد  یو خارجای منطقه گرانيمورد توجه باز لیدل نيبه ا ايدر نياديگر،  عبارتبهشد. 

ود، در جوار دو منطقه آسیای مرکزی و خ  ۱ک ي ژئواستراتژ  تیاز موقع  ی که ضمن برخوردار

ذخا از  برخوردار    میعظ  ريقفقاز،  گاز  و  کشورها بوده  نفت  بر  عالوه    ،خود  یساحل  یو 

به خود جذب کرده است    نیو چ  ۲اروپا   هياتحاد  کا،يآمر  آسیايی و همچنین  یکشورها را 

 (.۱۳85 ،یزداني)

اما اين توجه فزاينده و تمرکز بر منابع نفت و گاز و انتقال آن، با عنايت به تبعات سیاسی  

در صدد به حداکثر رساندن سود    هادولت  که صورت پذيرفته    یطي در شراو اقتصادی خود،  

و نوعی رقابت در عرضه منابع انرژی و کنترل عملکرد يکديگر در   اند هخود از صادرات بود

جغرافیايی و های  رهای غربی و شرقی پديدار شده است که تحت تأثیر ويژگیرابطه با بازا

موقعیت سرزمینی هر يک در منطقه خزر قرار گرفته است. همچنین نکته حائز اهمیت ديگر  

در زمینه  ای  منطقههای  برای ساماندهی مناسبات و همکاری  ها با وجود تالش  اين است که

  انیو م   ايدر  نياجهت ساماندهی اختالفات در رابطه با    عیجام  ۳ی حقوق  ميرژانرژی، برقراری  

  .باقی مانده استای  در جنوب خزر، مسائل و اختالفات حل نشده  ويژهبه،  همجوار  ی کشورها

دولتی  غیری و  دولتبازيگران    انی رقابت مچنین استنتاجی طبیعی خواهد بود که    ف،ی توص  نيبا ا

شرا  یبرداربهره  منظوربه  متعدد در  منابع  جامع  طياز  توافق  و ساز  زمینه  ،عدم  اختالف 

خزر و پنج کشور همجوار آن با    بنابراين.  خواهد بودتعارضات    یلوازم ضرور  کنندهفراهم

عبارتند  در نگاهی کلی  ها  آن   ترينکه مهم  اندهبودروبرو  هايی  حال فرصت  نیو در ع  هاچالش
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جامعیت[    ،یانرژ  کی تیژئوپل  :از سرزم  یا يدر  یحقوق  ميرژ]عدم  منازعات  و   ینیخزر، 

 (. Fradkin, Benteau & Gully, 2002: 8) های محیط زيستیتیحساس

از کشورها، نفت و گاز  لوله    وطخط  عبورناشی از    درآمدمنافع اقتصادی نفت و گاز و  

 .شودمی ی المللبینو ای منطقههای در سیاستها آن موجب تقويت جايگاه و موضع سیاسی 

مبتنی بر وابستگی قدرت اقتصادی و سیاسی به کنترل بر منابع  های  در راستای سیاستگذاری

  توسط اينی  ژمیزان کنترل انتقال انرو  توان چنین تحلیل کرد که نقش  می  انرژی نفت و گاز

ای  سته به اقتصاد نفت و گاز، با تقويت وضعیت سیاسی منطقهب واای  منطقه  ی واقع درکشورها

  گیریبنابراين بهره.  (۱۹۳:  ۱۳8۷باف،  دارد )يزدانی و ملبوس  یرابطه مستقیمها  آن  نیو جها

رقابت و ساز  زمینهو    داشتهاز منابع انرژی موجود در خزر و انتقال آن اهمیتی کلیدی  ها  آن 

برای پیشبرد منافع و    هااز تالشای  . در اين راستا، مجموعهشود می  تنش میان اين کشورها

توان عنوان کرد که  می   دولتی صورت پذيرفته و در رابطه با آنغیرازيگران دولتی و  اهداف ب

بازی بزرگ ديگری د موجب هک  بوده حدی به متوسط و بزرگهای  قدرت »رقابت ر بروز 

 (.۱۰۰: ۱۳8۶است« )زرگر،  شده نطقهم

همچنین  اقتصادی و  های  توان به فعالیتمی  در تشريح نمودهای عملی اين بازی بزرگ

 اشاره کرد: ای  نظامی در دو سطح ملی و منطقه

  موقعیت  انرژی، صادرات خارجی،  تجاری  اقتصادی )قراردادهای »توسعه

های  شرکت  و  اروپايی   کشورهای  با  تجاری  قراردادهای  بستن  راه  از  (ونقلحمل

  نفتی  میادين  از  ی بردار بهره  برای  چین،  مانندای  منطقه  کشورهای  و  نفتی  بزرگ

 بین   رقابتی  فضايی  ايجاد سبب  جهانی]،[  بازارهای  به  انرژی منابع  اين انتقال   و

 ... .است  شده  جهانی  بزرگهای  شرکت  وای  فرامنطقه  ای،منطقه  کشورهای

  مانورهای   اجرای  ويژهبه  نظامی  و  تسلیحاتیهای  پیمانگیری  شکل  سويی،  از

  کشورهای   داشتن  نگه  دور  هدف  باای  فرامنطقههای  قدرت  حضور  با  تسلیحاتی

  در   را  ناامن  فضای  تشديد   روسیه،   و  ايران  ويژهبه  خزر  امنیتی  مسائل   از   ساحلی 

: ۱۳۹۳له و میرزايی،  مح سادات  ، حسینیپوراست« )احمدی  شده  منجر  خزر

۱8 .) 
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و تهديدات    ها، چالشهاعالوه بر پنج کشور ساحلی که هر يک منافع، اهداف، فرصت

ی مختلفی در حوزه انرژی خزر فعال هستند که  المللبینو  ای  ن منطقهخود را دارند، بازيگرا

از حیث میزان پرداختن به اين موضوع عبارتند از اتحاديه اروپا، اياالت متحده، ها  آن  ترينمهم

ی با ورود به عرصه  المللبین و ای  منطقههای چین، گرجستان، ترکیه و هند. هر يک از قدرت

انرژی منطقه خزر، اهدافی را دنبال رداربو بهره  گذاریسرمايه از منابع    عنوانبهکنند.  می  ی 

مثال اياالت متحده آمريکا در کنار ساير بازيگران غربی، در راستای مقابله با نفوذ روسیه در 

تنوع به  را  بهره  دهیکشورهای حاشیه خزر، سیاست خود  انرژی  برداربه  منابع  انتقال  و  ی 

بعد مهم حضور اياالت متحده در بخش انرژی خزر عبارتند از کسب  معطوف کرده است. دو  

بريتانیايی(  های  شرکت  همراهبهدر صنايع نفت و گاز در منطقه )  گذاریمقام اول در سرمايه

(Bremmer, 1998: 28  و همچنین تالش فراوان برای ساخت خطوط لوله جديد )عنوانبه  

 (. Kubicek, 2013: 175)زنند می اولويت سیاست خارجی خود که روسیه را دور

ی، با اندکی وقفه به  المللبینجديدی در عرصه اقتصاد  نسبتبهبازيگر  عنوانبهچین نیز 

سیاسی ـ اقتصادی خود  های  با توسعه فعالیت  ۱۹۹۰عرصه انرژی خزر ورود کرد و از دهه  

خزر تبديل شد    و جهانی، به يکی از بازيگران عمده در صنعت نفت و گازای  در سطح منطقه

شريک اقتصادی اصلی و سپس تا حدی    عنوانبهکه البته بخش اعظم توجه آن به قزاقستان  

هرچه بیشتر از منابع انرژی منطقه    برداریرهترکمنستان معطوف بوده است. چین در صدد به

  اياالت متحده  اخیر شاهد افزايش تعارض منافع آن باهای خزر بوده و در اين زمینه، در سال 

 .ايمو اتحاديه اروپا بوده

اروپايی، به  های  اروپا نیز در سه دسته اتحاديه اروپا، کشورهای منفرد و همچنین شرکت

اولويت آن، هم راستا با اياالت    ترينصنعت نفت و گاز دريای خزر وارد شده است و مهم

[ ۲۰۰۰دهه    باشد زيرا ]درمی  متحده، تنوع دادن به مسیرهای انتقال انرژی به سمت غرب

آمد و حوادثی نظیر افت يا قطع جريان می  درصد از نفت و گاز اين قاره از روسیه   ۳۰حدود  

گاز در اثر اختالفات روسیه و اوکراين موجب شده که اين قاره به فکر افزايش و تنوع منابع  

و انتقال    ۱ا نظیر کريدور ترانزيتی اروپا ـ قفقاز ـ آسی هايی  و طرح  هاورودی خود و ابداع برنامه

 
1. Transit Corridor Europe - Caucasus - Asia 
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شبکه خطوط نفت و   سازیبا هدف ارائه کمک فنی، يکپارچه ۱دولتی نفت و گاز به اروپا بین

 (. Cutler, 2003: 99-100)باشد  گذارانگاز و پشتیبانی از سرمايه

، رشد سريع مصرف انرژی و امنیت انرژی، سه عامل مهم یپیامدهای موقعیت ژئوپلیتیک

و جهانی  ای  منطقههای  گرفتن خزر در میان کشورهای ساحلی و قدرتبرای مورد توجه قرار  

  و انتقال اين منابع نشان  برداریرهاست. چنین پیامدهايی، خود را در عرصه رقابت برای به

برای خزر    فراگیری، رژيم حقوقی  (۲۰۱۹/    ۱۳۹8)  با توجه به اين که تا زمان حاضردهند.  می

ات جدی میان کشورها در زمینه سطح دسترسی به منابع  که رافع تمام اختالف  تدوين نشده

باشد اختالف  مورد  نقاط  در  خزر  بنابراينمختلف  داشت  می  ،  انتظار   اختالفات  که  توان 

گاز   و  نفت  انتقال  و  استخراج  زمینه  خزر  در  جنوب  و  در  باشد  داشته  آن،    برعالوهادامه 

انرژ  ها رقابت منابع  تولید و صادرات  افزايش حجم  يابد.برای  استمرار    نظیرکشورهايی    ی 

اتحاديه اروپا    همچنین  و  تر(هند و پاکستان )در سطحی پايینترکیه،  گرجستان،  چین،    ،آمريکا

خزر و نیز با هدف برقراری توازن سیاست خارجی    منطقهثیر و نفوذ خود در  أت  افزايشبرای  

 خاص با ايران و روسیه   صورتبهبا يکديگر و با کشورهای حاشیه خزر،    ،مورد نظر خود

بتوان گفت ـ ستیز  در حال   جهانی در زمینه های  سیاست قدرت.  هستندرقابت و ـ شايد 

را خزر  منطقه  در  صفر   صورتبهتوان  می  انرژی  جمع  حاصل  با  گرفت.    ۲بازی  نظر   در 

به   دهی در حالی که روسیه در صدد حفظ نفوذ خود است، آمريکا و اتحاديه اروپا به تنوع

نظیر  ای فرامنطقههای انديشند و چین و ساير قدرتمی و مسیرهای انتقال انرژی برداریرهبه

 .هرچه بیشتر از منابع موجود هستند برداری رهبه  دنبال بههند و ترکیه 

برای رقابت سیاسی و اقتصادی    عاملی خزر به سه دلیل عمده به    منطقه  ۳دروکربنمنابع هی

سال المللبین ابتدا،  است:  شده  تبديل  بیی  موجب    ی توجهها  منطقه  کشورهای  به  شوروی 

از منابع    برداریرهاز حیث برخورداری از فناوری و سرمايه الزم برای بهها  آن  ماندگیعقب

تعیین ابزار  به  را  خارجی  مداخله  و  شد  خود  کرد  ای  کنندهانرژی  بدل  موفقیت  برای 

(Kubicek, 2013: 172  بودن خشکی  به  محصور  دوم،  موجب    منطقه(؛  حالی  در  خزر 

 
1. Interstate Oil and Gas Transport to Europe 
2. zero sum game 
3. hydrocarbon 
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همسايه کشورهای  کشتیرانی  و  لوله  خطوط  به  فروپاشی  می  وابستگی  زمان  در  که  شود 

رفت: خط  می به اروپا[  جاآن]و از روسیه شمال به داخل شوروی، تمام خطوط لوله فقط به 

قزاقستان به شبکه خطوط لوله روسیه و ، خط لوله نفت از  ۱لوله نفت باکو ـ نووروسیسک 

که منابع قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان را به    ۲همچنین خط لوله گاز مرکز آسیای مرکزی 

خطوط لوله و همچنین ساخت خطوط لوله جديد  اين    یارتقا   بنابراين کرد و  می  روسیه منتقل

به  تر  ( که خواهان دسترسی بیشتر و متنوع172را به اولويت کشورهای منطقه تبديل کرد )

منطقه با منابع    يافتهاستقالل   تازگیبهبازارهای جهانی بودند. سوم، قدرت اندک کشورهای  

ام و  ناکارآمد  اقتصاد  ضعیف،  ارتش  داخلی،  مشروعیت  يا  نامشخص  داخلی  منازعه  کان 

بستر مناسبی برای اعمال    عنوانبهخارجی موجب شد که هم روسیه و هم غرب به اين منطقه  

 (.173-172سیاست نفوذ و رقابت ژئوپلیتیکی بنگرند )

با توجه به حضور ايران در منطقه مورد بحث و همچنین نظر به شرايط گذشته و کنونی  

  ويژه بهی خزر از مسائل مهم سیاستگذاری خارجی در ايران  توان عنوان کرد که دريامی  منطقه،

. اگرچه اين دريا اهمیت اقتصادی زيادی برای کشور دارد  بوده استدهه گذشته    ـ سهدر دو  

سیاست خارجی  توجه  های  يکی از کانوننیست که خزر را به  ای  اما بعد اقتصادی، تنها مسأله

تعیین  میان همسايگان خزری بر سر    نظر  اختالف  هاسال   کند. مسائلی نظیرمی  ايران تبديل

حقوقی اين دريا، تالش برای نظامی کردن خزر و دعوت از بیگانگان برای حضور    وضعیت

به    شدن آن  به طرف شرق و نزديک  ۳( ناتوسازمان پیمان آتالنتیک شمالی )نظامی، گسترش  

از منابع    برداری رهسويه برخی کشورها در به ، رفتار يکيیخزر، آلودگی محیط زيست دريا

بازارهای   به  انتقال نفت و گاز  نفت و گاز و در نهايت، اختالفات جدی در زمینه خطوط 

 .ده استی موجب اهمیت مضاعف اين دريا در سیاست خارجی ايران شالمللبین

ـ  حقوقی شناسايی و تشريح رابطه مسائل اثر حاضر، هدف با عنايت به اين پیش زمینه، 

عوامل عمده مؤثر    ترين است و بدين منظور، از طريق بررسی مهمامنیتی در خزر  و اقتصادی  

شود. اين عوامل  می  بر سیاستگذاری خارجی کشورهای ساحلی در قبال دريای خزر اقدام

 
1. Baku - Novorossiysk 
2. Central Asia Center 
3. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
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ل استخراج و انتقال انرژی )منابع  عبارتند از مباحث و مواضع در قبال رژيم حقوقی، مسائ

و   تحلیل شرايط  به ضرورت  توجه  با  راستا،  اين  در  نظامی.  ـ  امنیتی  امور  و  گاز(  و  نفت 

ژئوپلیتیکی    اندازچشممنافع ملی، در خصوص    کنندهاتخاذ مواضع تأمین  منظوربه  هاظرفیت

گوناگون در يانه  همگرايانه و واگراهای  و چالش  هافرصت  یسیاست خارجی ايران در پرتو 

 خزر نیز کاوش خواهد شد.

انرژی    ، ساماندهی اقتصاد توافقات قانونی برای تعیین مرزها  مسائل بسیار مهمی از قبیل 

های  در دريای خزر موجب اهمیت مطالعات و پژوهش  و امنیتی  جوانب نظامیرسیدگی به  و  

رفع اختالفات مرزی    شود. مسائل حقوقی و تعیین مرزها ومی  صورت پذيرفته در اين باره

از ابعاد بسیار مهم تحوالت    ،میان ايران، ترکمنستان و آذربايجان  ويژهبه  ،موجود در اين منطقه

رژيم حقوقی آن، به موضوع طیف    بر سربودن اختالفات  دار  دنباله  دلیلبهسیاسی خزر بوده و  

 و مطالعات تبديل شده است.  ها وسیعی از پژوهش

و صادرات منابع نفت و گاز در   برداریرهعوايد مالی فراوان حاصل از به در کنار آن،  

موضوع بسیار مهمی   ،و بدين جهت  را تغییر داده  سوگیری سیاست خارجی کشورها ،  خزر

منابع    ابعاد اقتصادی.  کندمی  تبیینشود که ضرورت پژوهش در اين زمینه را  می  در نظر گرفته

اهمیت   و  برنامه  العادهفوقانرژی  مالی  تأمین  برای  پروژه  هاآن  کشورهای  های  و  مختلف 

برنامه اجرای  از  کالن،  سطوح  در  خزر  سرمايهای  توسعههای  حاشیه  تا جذب  های  گرفته 

  دلیل بهو جهانی،  ای  از بازارهای منطقه  هاخارجی و همچنین خريدهای بزرگ و رفع نیازمندی

سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان   ويژهبهمالی کشورهای حاشیه خزر،  وابستگی  

به درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی، برای اين کشورها اهمیتی حیاتی دارد و به امنیت  

 خورد. می پیوندها  آن ملی

  امنیتی حاصل ازهای  نظامی و همچنین چالشهای  از طرف ديگر، ابعاد گوناگون فعالیت

بیگانه    رابطه نظامی  ناتو    ويژهبهنیروهای  و  برخی کشورهای اياالت متحده    دلیل بهخزر    با 

برای امنیت ملی کشورها  پیامدهایباالی    العادهفوقحساسیت   روسیه و   ويژهبه،  امنیتی آن 

بررسی فرصتايران و  اوضاع خزر  مطالعه  برای ضرورت  ديگری  عامل  های  و چالش  ها ، 

بود.   خواهد  آن  در  توانمندیموجود  ارتقای  و  نوسازی  تجهیز،  فزاينده  نظامی  های  روند 
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نیروهای دريايی خزر که تا پیش از اين وجود نداشتند يا در سطح محدود و ابعاد کوچکی  

منطقهمی  فعالیت به  دريا  اين  تبديل  همچنین  و  از  ای  کردند  پیشرفته  افزارجنگمملو  های 

قابل   نکته  ابعاد  دريايی،  واکاوی  و  مطالعه  مستلزم  آن  آثار  و  داليل  درک  که  است  تأملی 

گوناگون تحوالت سیاسی ـ اقتصادی و پیامدهای آن در حوزه نظامی ـ امنیتی در منطقه خزر  

 خواهد بود. 

اقتصادی و های  همکاری  برای  ها توان به عوامل ديگری از قبیل فرصتبراين میعالوه

فزاينده    گذاری که با حضور و سرمايه  اين دريا اشاره کردای  میان کشورهای حاشیه  تتجار

از قبیل اياالت متحده، اتحاديه اروپا، چین، ترکیه، کره جنوبی و ساير  ای  بازيگران فرامنطقه

کشورها همراه شده است و بر اهمیت روزافزون ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی اين منطقه  

 کند. می و جهانی داللتای ور منطقهبزرگ و همچنین نوظه های برای قدرت

شود  می  يی که ايران يکی از کشورهای همجوار اين دريا محسوبجاآنبا اين توصیف، از  

و در رابطه با ابعاد حقوقی و امنیتی تحوالت سیاسی، اقتصادی و نظامی آن، منافع ملی خود  

بر اين  وجود دارد که ضرورت آگاهی از عهايی  و حساسیت  هارا دارد، دغدغه وامل مؤثر 

مطالعه و پژوهش    روازاينبديهی خواهد بود.  ها  آن  و تهديدهای مرتبط با  ها منافع و فرصت

ارتباط تحلیل  دريای خزر و  منافع ملی و  ها  آن  درباره موضوعات مختلف در    بینیپیشبا 

قطع    رطوبهبرای امنیت ملی کشور، چه در اين کتاب و چه در هر اثر ديگری  ها  آن  پیامدهای

 ضروری و حائز اهمیت خواهد بود. 

 موضوع مطالعاتی عنوانبهخزر 

 داخلی محققانخزر از نگاه 

در مطالعات داخلی دريای خزر، از حیث اهمیت و فراوانی، در    شدهعمده موضوعات دنبال 

، اختالفات مرزی، رژيم حقوقی همگرايی و واگرايی،:  استبندی  قابل دستهعمده  گروه    چند

ی  و منابع زيست  زيست  محیط ،ژئوپلیتیک،  ، امنیتآن، اقتصاد انرژی  و انتقال   نفت و گازمنابع  

کردن سیر مطالعاتی    دنبال بهان  مند فراهم کردن بستر مناسبی برای عالقه  منظوربه  .دريای خزر

خلی مرتبط  مفصلی از تحقیقات دا  نسبت بهدر اين خصوص، در بخش مطالعه بیشتر، فهرست  
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  اخیر ارائههای با موضوعات مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی دريای خزر در سال 

در اين قسمت، در بخش مطالعه بیشتر گنجانده  شدهشود. فهرست ارجاعات منابع معرفیمی

 شد. 

اتحاد شوروی   سیاسی،   برای مسائل  جديدی  در حالی موجب ظهور شرايط فروپاشی 

يک از اين    هرهای  و قابلیت  ها ظرفیتدر خزر شد که    محیط زيستیو    یکیحقوقی، ژئوپلیت

طريق برای همگرايی  اين  موقعیت خاص جغرافیايی دريا و امکانی که از    های همجوار،کشور

  باشد موثر   کشورهای منطقهمین و يا تهديد منافع أتواند در ت آيد میمی وجودبهو يا واگرايی 

های  . همکاریتبديل شودها آن برای هر يک از امنیتی و سیاسیو يا در موقعیتی به تهديدی 

از موضوعات مهمی بوده که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی همواره مطرح است    ای، منطقه

و عوامل مؤثر در همگرايی    هامختلفی وجود دارد. ريشههای  و راجع به آن نظرات و تحلیل

متعدد است و هر يک از محققان بسته به دامنه  ها  آن  میان کشورهای همسايه و واگرايی بین

و به مسائل مختلف مرتبط با همگرايی   اندهاثر خود، ابعاد گوناگون اين مسأله را بررسی کرد

همگرايانه و واگرايانه    کنند. وجود عواملمی  اشاره  چندجانبه در منطقه و تقويت مناسبات دو و  

 و تهديدات گوناگونی روبرو شوند.  ها در دريای خزر موجب شده که کشورها با فرصت

همگرايی  ، بعد سیاسی را برگزيدند و (۱۳8۷ ، و محمدجانی افضلیشماری از محققان )

و    را بررسی کردند  پیرامونی آنهای  و حوزه  دريای خزر  میان کشورهایو واگرايی سیاسی  

مسلمان پديدار  های  پس از فروپاشی شوروی، شرايط جديدی با ظهور دولتکردند که  اعالم  

شده است و احتمال همگرايی اقتصادی در اثر اشتراکات گوناگون افزايش يافته است که البته  

 باشد.  می ايرانتر  شود و مستلزم سیاست خارجی فعاالنهنمی شامل شرايط نظامی

( به ضرورت شناسايی ۱۳۹۰،  پیغمبرزادهبرخی ديگر    کننده ايجادهای  زمینه  و  عوامل   ( 

واگرايی   از  پرهیزارتقای همکاری و    منظوربه  منطقه خزری  کشورها  میان واگرايی  و  همگرايی

 ضمن   (۱۳۹۳،  و میرزايی  لهمح سادات، حسینی  پوراحمدیشماری ديگری نیز )  توجه کرد.

بالقوه همگرايی و واگرايی را  های  ظرفیت  خزر،منازعه و همکاری در  مختلف  بررسی عوامل  

کردند ايران  های  تالشو    ارزيابی  خزری  رفع  را  همسايگان  و  اقتصادی  توسعه  برای 

عوامل منازعه و همکاری در  در پاسخ به اين پرسش که  دادند و  قرار  ها مورد توجه  وابستگی
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که بر اساس    کردند ی و ژئوپلیتیکی شناسايی  کدامند، دو گروه عوامل جغرافیاي  منطق خزر

 بود.تر منازعه، قوی کننده، نقش عوامل واگرايانه و ايجادهای ايشانيافته

اين  گیری  بستر شکل  ترينو تهديدات و همچنین مهم  هااز سوی ديگر، شناسايی فرصت

ت که  شماری از تحقیقات داخلی تبديل شده اسعوامل يعنی سیاست و اقتصاد به موضوع  

  همگرايی   بر  موثر  عوامل  ترينمهم  در خصوص بررسی(  ۱۳۹۳)  روحانی لشکريانی  پژوهش

 . بودها آن از جمله  خزر دريای کشورهای 

شده  و اعالم    گرفتهمورد توجه قرار    نیز  در اين محدوده جغرافیايیهمگرايی اقتصادی  

، راسخی و حسنیعنوان مثال، برخی ). بههمگرايی برای کشورهای منطقه منفعت دارد  که

سنجش  ب(  ۱۳۹۶ هدف  منطقها  اقتصادی  همگرايی  موفقیت  و  کارآمدی  بین ای  ارزيابی 

خزر   بین  کشورهای  ساله  ده  فاصله  » ۲۰۰۳ـ    ۲۰۱۳در  معیار  دو  نزديکی  همگنی  ،  و 

ش های  شاخص از  استفاده  با  اقتصادی  همگرايیمهم  )  اخص  و ۱.(آی.  سی.  ایاقتصادی   »

. آی.  تیت )با استفاده از شاخص شدت تجار   المللبینهمگرايی متغیرهای اقتصاد    ه»درج

درآمد سرانه    هبا همگرايی اقتصادی، دامن»های ايشان،  موجب يافتهرا لحاظ کردند که به  «۲.(آی

موجب اين تحقیق  . به«گذاردمی  فزايشبه ا  برای برخی کشورها کاهش و برای برخی ديگر رو

»  اعالم شد  (۱۳۹۶) نظر،  مورد  زمانی  بازه  در  فرامنطقهکه  تجارت  از کل  ای  افزايش سهم 

  بنابراين نتیجه  و  «شده استای  منطقهدرون  تجارت اين کشورها سبب کاهش شدت تجارت

تجارت خارجی )واردات و ناشی از ساختار  ای  منطقهدرون   نیافتن تجارت   توسعه»   ،که  اين

حوز کشورهای  توسع  هصادرات(  امکان  دلیل،  همین  به  و  است  خزر    تجارت  هدريای 

ضعیف  ای  منطقهدرون  حاضر  درحال  اقتصادی  همگرايی  میبهو  به  نظر  امید  البته  رسد«. 

از منافع همگرايی در صورت تحول و ارتقای ساختار اقتصادی و تجارت خارجی    مندیبهره

 شور همسايه وجود دارد. اين پنج ک

با توجه به برخی موانع موجود    (۱۳۹۶در ادامه اين تحقیقات، نصرتی، اخباری و سرور )

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله جمهوری آذربايجان   در رابطه با همگرايی ايران با
 

1. Economic Convergence Index (ECI) 

2. Trade Intensity Index (TII) 
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ا  وسنجی  لزوم امکان  اعالم کردند که  و ترکمنستان، برای  يجاد  طراحی راهبردهای مناسب 

اثری در    رسدنظر میبههمگرايی، ضروری  های  زمینه بنابراين  به اين پرسش  و  ارائه  پاسخ 

راهبردها    ترين يکم، مناسب  بیست و  ی در قرنالمللبینو  ای  که با توجه به شرايط منطقه  کردند 

با همگرايی  ايجاد  در  ايران  نقش  افزايش  برای  اولويت  و   بر حسب  آذربايجان  جمهوری 

اين راستا  ترکمنستا در  و    پنجنقطه ضعف،    چهارنقطه قوت،    چهارن کدامند؟    سهفرصت 

راهبرد   هشتجمهوری آذربايجان و ترکمنستان شناسايی و    تهديد در مورد همگرايی ايران با

راهبرد  که در اين میان،    شدندبندی  راهبردها اولويت  و سرانجام، اين   کردندکاربردی تدوين  

   .(۱) اول قرار گرفت اولويتژئواکونومیک در  پیوندهای ايجاد

همگرايی ايران با  های  با هدف ارائه يک برنامه راهبردی برای ايجاد زمینه(  ۱۳۹۶ايشان )

آذربايجان و ترکمنستان، ضمن بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد پیش    کشورهای 

همگرايی، مشخص    روی ايجاد  برای  مهم  کردندايران  ق   ترينکه  زمینه  نقطه  در  ايران  وت 

ترکمنستان  آذربايجان و  با جمهوری  ايران  اتصال جغرافیايی  و  پیوستگی  است؛    همگرايی، 

پايدار  ترينمهم نبود راهبردهای مدون در مورد همگرايی و همکاری  است؛    نقطه ضعف، 

فرصت، نزديکی فرهنگی و پیشینه تاريخی مشترک ايران، جمهوری آذربايجان و    ترينمهم

ايران در آسیای  ای  تهديد نیز حضور و مداخله رقبای منطقه  ترينمهمباشد؛  می  انترکمنست 

قفقاز و  و    مرکزی  ژئواکونومیکاست  پیوندهای  مهمايجاد  و   ترين،  وزن  حیث  از  راهبرد 

 (.۴۶۲باشد ) می اهمیت

  یست: گام اول تالش برا ء ا اجرا  ن راهبرد در دو مرحله قابليا( افزودند که  ۱۳۹۶ها ) آن 

ه  يالن در ساهای کتیگسترش فعال خرد و گام دوم،های تیدر فعال یارکجلب اعتماد و هم

و سازمان همکاریسازه ا(۴۶۲)   ها  تأي.  با  راهبرد  برکی ن  در  برنامه  د  بلندمدت  ريزی کالن 

توسعهای  شبخ با  همراه    یمناسب   هینزم  يیهمگرا  یبرا  یاقتصاد های  رساختيز  همختلف 

 (.۴۶۲د ) رکجاد خواهد يا

موضوع مورد   ترينمهم  عنوانبه رژيم حقوقی برای بیش از دو و نیم دهه  از سوی ديگر،  

اختالف در خزر بود و شمار متعددی از آثار به نگارش درآمده درباره خزر به اين موضوع  

، ها پرداختند. اختالفات در خصوص رژيم حقوقی خزر عامل بخش قابل توجهی از واگرايی
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آثاری که اين موضوع را دنبال در منطقه    ويژهبه بوده است. در میان  کنند،  می  خزر جنوبی 

تا بايسته مناسب در راستای  های  و سیاستگذاری  هامسائل گوناگونی، از اختالفات حقوقی 

 تأمین منافع ملی وجود دارد.

کشورهابررسی   جانشینی  ديدگاه  از  خزر  دريای  حقوقی  از    رژيم    اتموضوعيکی 

بدون توجه به مسأله  موجب بخش عمده تحقیقات در اين حوزه،  بوده است که به  اتیتحقیق

برای بررسی وضعیت    یتالشهر    ،جانشینی کشورها بر معاهدات  ويژهبهجانشینی کشورها،  

خزر   دريای  در  حقوقی  است.  غیررژيم  )ممکن  بیگدلیبرخی،  هدف(  ۱۳88،  ضیائی    با 

جانشین بر معاهدات میان ايران و اتحاد    ويژه هب  ،موضوع جانشینی بر معاهداتپرداختن به  

دست به    و ادعای کشورهای جانشین شوروی   شوروی در رابطه با رژيم حقوقی دريای خزر 

بر اساس حقوق جانشینی بر معاهدات    ۱۹۴۰و    ۱۹۲۱معاهدات  »و اعالم کردند که    دقلم بردن

و ادعاهای خالف آن از    اندهخودکار به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل شد   طوربه

بنابراين ادعاها درباره تقسیم دريای    و   «اشدبنمی  برخودار  المللبینوجاهت حقوقی طبق حقوق  

 اساس است. بی   خزر به شیوه جديد پس از فروپاشی شوروی 

طور مکرر  نیز به  دريااين  و رژيم حقوقی    همجوار در خزرهای  رويکرد دولتهمچنین  

به  اشاره    که با  قرار گرفته است  (۱۳8۹،  بهمنی  و  جعفریبرخی نويسندگان )  بررسی  مورد

  راهبرد  ويژه بهساحلی،  های  دولتبررسی مواضع  با هدف    اهمیت منابع نفت و گاز در خزر و

ساحلی  های  دولتگیری  روند موضع،  ايران و نیز آخرين تحوالت رژيم حقوقی دريای خزر

اعالم کردند که  و   ار دادندتوجه قر مورد ها  آن مین منافع تمامراهکارهايی برای تأ  همراهبهرا 

پنجگانه ساحلی بدون های  تحقق اين اهداف، تنها با اجماع نظر و رضايتمندی کلیه دولت»

 . میسر خواهد شد«ای فرامنطقههای  دخالت دولت

ه سطح  ب  هااستمرار اختالفات و افزايش تنشابعاد و پیامدهای ديگر اين موضوع از جمله  

مواضع پنج  درباره  (  ۱۳۹۰،  اطاعت، نصرتی و ورزشمواجهه نظامی، در آثار محققان داخلی )

عوامل گوناگون مؤثر بر تعیین نشدن خطوط مرزی دريايی کشورهای ساحلی  و  کشور خزر 

 قرار گرفت.کاوش  نیز مورد  
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  ايرانبخش ديگری از تحقیقات در خصوص رژيم حقوقی خزر، ابعاد گوناگون مواضع 

از تحقیقات  برخی  مثال،    عنوانبهکنند.  می  را در رابطه با سیر تحوالت رژيم حقوقی بررسی

در زمینه گیری  همگرايی و روندهای در حال شکلنقش رژيم حقوقی در  به مسأله    تر،قديمی

بیشتر میان کشورهای ساحلی خزر   باور  پرداخته بودندتعامل  بر اين  در ايران  که    بودند  و 

اکثريت شکل گرفته در فضای سیاسی  صورت عدم   و  با روندهای جاری  بیشتر  همکاری 

ايران که اعتقاد داشت ( ۱۳8۳میرفخرايی )  عنوان مثال،به  .شدمی  خزر، با مشکل انزواء روبرو

به بررسی  ،  شدمی  در صورت تأکید بر مواضع پیشین خود و عدم همگرايی، با انزواء روبرو

»توافقات    و افزود:  پرداخت گذشته و حال    قلمرو زمانیوضعیت حقوقی دريای خزر در دو  

تا به يک ه می  میان اين دسته از کشورها  جانبهسهدو و   تبديل شود«  رود  مگرايی حقوقی 

بینی تا حد زيادی صحیح  . تجربیات آتی در يک و نیم دهه بعد نشان داد که اين پیش(۱۷۹)

 بود. 

اند  ران و شوروی را مورد توجه قرار دادهتجربیات گذشته ايتحقیقات  همچنین شماری از  

اند که موافقان  پرداختهبا ديدگاه متفاوتی تحوالت نظام حقوقی دريای خزر  و از اين منظر به

،  ايران و شوروی  ۱۹۴۰و    ۱۹۲۱به معاهدات  توجه    ( با ۱۳8۹)  منصورو مخالفان خود را دارد.  

أثیر جانشینی و تغییر بنیادين اوضاع  بر »عدم ت   پس از بررسی آثار حقوقی ناشی از معاهدات،

اعالم کرد که »اين معاهدات در    خودگیری  نتیجهدر  و    کردو احوال بر اين معاهدات« تأکید  

زمره معاهدات عینی قرار داشته و لذا مسائلی نظیر تغییر بنیادين اوضاع و احوال و يا جانشینی  

آنأت  اعتبار  بر  تا ز   هاثیری  بر همین اساس  و  قبلی  ندارد  توافقی خالف معاهدات  که  مانی 

برای اطراف   ]،[صورت نگرفته و  بوده  آن   ی[ها ]طرف  اين معاهدات همچنان واجد اعتبار 

 .بود (۱۳88ضیائی بیگدلی ) استنباطمشابه گیری نتیجه  . اينباشند«می  الرعايه  الزم

واضع  بررسی و آسیب شناسی م(  ۱۳۹۰،  جوادی ارجمند و رضازادهدر تحقیق ديگری )

 ۱ايران در قبال تعیین رژيم حقوقی برای دريای خزر از منظر ساختار ـ کارگزار   شدهاتخاذ

 .مورد توجه قرار گرفت

 
1. structure - agent 
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( و همچنین ضمن   نیز  (۱۳۹5فیروزی  ارضی  تمامیت  و  ملی  راهبردهای  با محوريت 

پس از سیر  (  ۱۳۹5). وی  کردرژيم حقوقی دريای خزر کاوش  در  لحاظ کردن منافع ايران،  

فنی رايج تقسیم درياها، به ارزيابی حقوق و سهم هر يک از کشورهای ساحلی  های  در روش

رسید که اگرچه برخی از کشورها    ها رژيم حقوقی آن پرداخت و به اين يافته  دراين دريا  

میان  جانبهيک  طوربه خط  اساس  بر  مرزها  تعیین  کرد  ۱ه به  علیه  اما  ،  اندهاقدام  اقدامی  اين 

تنها راه حل، مذاکره    عنوانبهبود. پیشنهاد وی  می  بروز مناقشاتعامل  و  ای  همگرايی منطقه

 . بودأمین منافع تمام کشورها  بر اساس اصول عدل و انصاف و همچنین ايجاد شرايطی برای ت 

ديگری از مجموعه آثار به نگارش درآمده داخلی، به مباحث مختلف مربوط به   بخش

به استخراج،  گاز،  و  نفت  خزربرداریرهذخاير  انرژی  منابع  اقتصاد  همچنین  و  انتقال   ،  

ت مورد  پردازند. همچنین ابعاد سیاسی، ژئوپلیتیکی و امنیتی انرژی در خزر نیز از موضوعا می

مطالعات خزر در رابطه با منابع  خالصه اين که،    طوربهتوجه در اين قبیل آثار بوده است.  

و همچنین اقتصاد    انتقال تولیدات  و  از ذخاير  برداریرهبه  دو گروه از موضوعات شامل   ،انرژی

  .شودمی  و سیاست انرژی را شامل

و رهبران سیاسی به اين  اهمیت منابع نفت و گاز خزر موجب شده که توجه محققان  

محصوالت ارزشمند دوچندان شود. نقش مؤثر اين منابع در اقتصاد سیاسی کشورهای حاشیه  

مثال درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز به کشورهای    عنوانبهدريای خزر روشن است.  

موضوع  دولتی، به  های  و پیشبرد اهداف و برنامه  هاديگر و کمک آن به توسعه زيرساخت

( تبديل شد که در آن به نقش اين منابع بر اقتصاد  ۱۳8۱مورد بررسی در تحقیق سلیمانی )

  نفت  ذخاير  از  برداریرهکشورها پرداخت. وی به قابلیت بالقوه منابع مذکور شامل به  ۲سیاسی 

  استقالل   تازه  کشورهای   گاز  و  نفت   میادين   در توسعه  خزر؛ مشارکت   دريای  ايرانی   بخش   خام

انتقال   يافته اقتصاد سیاسی    جهانی  بازارهای  به  انرژی  منطقه و همچنین  تقويت  انرژی، در 

قبیل ضعف از  موانعی  ادامه،  در  و  کرد  اشاره  اقتصادی  ثباتیبی   و  ايران  ـ    عدم   و  سیاسی 

 اسرائیل،  و  آمريکا  ضد ايرانی   راهبردهای   خود،های  گیریدر تصمیم   منطقه   کشورهای   استقالل 

 
1. median line 

2. political economy 
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ايران از منطقه و همچنین    روسیه   و  ترکیه  با  رقابت  به خارج  انرژی  انتقال  در زمینه مسیر 

مذکور را در مقابل اين امر شناسايی  های  چالش  برابر  در  ايران  خارجی  سیاستهای  کاستی

چنین   و  قابلیت  بینیپیشکرد  موانع،  اين  رفع  با  که  و  های  نمود  گاز  و  نفت  منابع  بالقوه 

 شد. می صاد سیاسی ايراندرآمدزايی آن موجب تقويت اقت

های  چالشهمچنین شماری از  نقش منابع انرژی خزر در تأمین امنیت انرژی جهان و  

مورد توجه قرار  (  ۱۳8۷جامی )   پاک دامندر تحقیق    به بازارهای جهانیها  آن  انتقال موجود در  

اعالم    گرفت نیاز  شدو  و  بد  اقتصادی  اوضاع  در عین  به روسیه  وابستگی  استمرار  به    که 

خزر، موجب    يافتهپس از جدايی از شوروی در میان کشورهای تازه استقالل   گذاریسرمايه

از منابع نفت و گاز خود از    برداری رهنفتی مختلف، به به  ۱یها شد که با تشکیل کنسرسیوم

ضعف سیاسی همسايگان شمالی دريای  »(  ۱۳8۷به گفته وی )جمله در خزر بپردازند. اما  

از    برداریرهاولیه پس از استقالل و عدم تفاهم بین همسايگان در مورد به   هایخزر در سال 

« که اين امر  منابع اين دريا، موجب افزايش تقاضا برای نیروهای خارجی در منطقه گرديد

مختلف و افزايش واگرايی حاصل از  های  ی افزايش احتمال تنش و برخورد در حوزهمعنابه

 منفی بود.تعارضات گوناگون و رقابت  

بازه زمانی  (  ۱۳88گودرزی )،  خزرژئوپلیتیک انرژی در دريای  در تالش برای شناخت  

عامل    عنوانبهبه خالء به جا مانده پس از فروپاشی شوروی  را بررسی کرد    ۱۹۹۱ـ    ۲۰۰8

 ۲کی ژئواکونومهای  انی بنبر  (  ۱۳88) به خزر اشاره کرد. تأکید وی  ای  فرامنطقههای  ورود قدرت

در منطقه    بزرگهای  قدرت  آمیزرقابتهای  کشمکشخزر بود که عامل    ها پويايی  ک یتیپلو ژئو

 گونه اين. بنابراين  اندهحساسیت بخشید  منطقههای  یآفرين نقش  راهبردیهای  جنبههستند و به  

خزرمی  نتیجه کشورهای  احتیاجات  که  بازارها »  گیرد  واردات،   یجهان  یبه  و  و صادرات 

بر آن استور است    ریاخهای  منطقه در دهه  یصادرات نفت و گاز که اقتصاد کشورها   ويژهبه

است که به   یانيجر  نيرومندتریاست، ن  یکه وابسته به ثبات اقتصاد  یاسیبه ثبات س  ازیو ن

 . (۱۳88)  «دهد کلمنطقه شدرون یالگو

 
1. consortiums 

2. geo-economic 
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و همگرايی پر منابع  رابطه  به  )داختند.  برخی محققان  ابعاد  (  ۱۳8۹محمود  به  توجه  با 

انرژی  بر اساس مناسبات مربوط به تجارت منابع  ای های همگرايی منطقهاندازچشمامنیتی و 

  طور اين  ای،، فرض خود را با مبنا قرار دادن منابع انرژی و همکاری منطقهقفقازدر منطقه  خزر  

که   کرد  رقابت  یتقابل  یکردهايرو  فیتضعاعالم  ت  یو  و    یتعامل  یکردها يرو  تيقوو 

  مسألهتواند به کمک  می  گرجستان و شرايط جديد قفقاز،  ۲۰۰8پس از بحران    انهيجویهمکار

زمینه و ساز  انرژی،  انرژی  کل،  در  و  باشد  منطقه  کشورهای  میان  بیشتری  همگرايی 

  اعالم کرد که مرتبط با آن را مبنايی برای توسعه مناسبات و افزايش همگرايی  های  همکاری

 بود. بلندمدت ريزی برنامهترديد مستلزم بی

  برداری رهتحوالت رژيم بهبا دنبال کردن  (  ۱۳۹۰،  و جهانی  شريعت باقریبرخی ديگر )

رژيمی که بايد با توافق  خزر و ضمن اشاره به لزوم تعیین »گاز دريای    از منابع مشترک نفت و

«،  تاريخی و معاهدات سابق و وقايع جديد تعريف شودساحلی و توجه به سابقه های دولت

 زيربستراز منابع بستر و    برداریرهجهت به  یمانع  يیايدر  ۱حدود  ديعدم تحداعالم کردند که »

  جادي گاز و ا  نفت و  نيادی چون توسعه مشترک م  یری توانند با اتخاذ تدابها مینبوده و دولت 

 «.مبادرت ورزند  نيادیم نياز ا برداریرهمشترک به امر به  ینهادها

  هاو خزر سال است  سیاسی شده    شدتبهانتقال نفت و گاز امری  ترديدی نیست که  

. اين وضعیت گاه به تقابل سیاسی و باشدمی درگیر رقابت و همکاری در بخش انرژیاست 

وجود مواردی  است.  گذاشته  بسیاری  تأثیر  منطقه  سیاست  بر  و  انجامیده  که    نظامی  دارد 

تغییر در سنت غالب    منظوربهاهمیت سیاسی و نه اقتصادی خود مطرح هستند و    جهتبه

  ؛ مانند برخی از خطوط لوله منطقه خزر که سعی اندهسیاسی ـ اقتصادی منطقه مطرح شد

در اثر   ها . همچنین برخی از اين خطوط لولهکنند ايران و روسیه را از بازی بیرون کنندمی

موسوی، بهادرخانی و  در اين راستا،  ند.  وشمی  سیاسی با تغییر يا توقف روبرو  اعمال فشار

جايگاه خطوط لوله انرژی بر ژئوپلیتیک آسیای  ات نقش و  تأثیربا بررسی  (  ۱۳۹۱موسوی )

قفقاز و  کهمرکزی  دادند  نشان  اتحاد    ،  فروپاشی  از  بعد  انرژی  انتقال  لوله  احداث خطوط 

 است. گذاشتهئوپلیتیک اين منطقه جماهیر شوروی چه تأثیری بر ژ

 
1. demarcation 
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بین سه  ائتال  ايجاد سنجی  امکاندرباره   ترکمنستان    کشور فی  و  آذربايجان    برایايران، 

انجام  (  ۱۳۹۳،  و عبدلی  جعفرزاده، شاکری، مؤمنی، تحقیقاتی در داخل )صادرات گاز به اروپا

و  ۲را با استفاده از روش شپلی ها آن ، رفتار راهبردی۱رهیافت نظريه بازی  با توجه به شد که 

  اين نتیجه حاصل شد و    کرد  وتحلیلتجزيهجويانه  همکاریهای  در قالب بازی  ۳نوکلئولوس 

ايران و آذربايجان  زنی  ، قدرت چانه۴صادرات گاز به اروپا از طريق خط لوله نابوکو که در »

توان استراتژيک خود، نسبت به  تواند جهت افزايش  می  باشد. ايرانمی  بیشتر از ترکمنستان

ارسال گاز آذربايجان و ترکمنستان از طريق خاک خود اقدام کرده و اتکای کشورهای اروپايی  

 د«.به ايران را افزايش ده 

آن در    کنندهاهمیت راهبردی انرژی و نقش تعیین  دلیلبهبه خزر بیشتر    هاورود قدرت

شماری  مثال    عنوانبهکه    انجام شدهصوص  مختلفی در اين خهای  پژوهشحوزه اقتصاد است.  

عرصه بازی بزرگ جديد در آسیای    را  نرژیا(  ۱۳۹۴،  آبادو صالحی دولت  نیاحمیدی)ها  آن  از

در اين خصوص را    روسیه، آمريکا و چین  نظیرهايی  عنوان کردند و اقدامات قدرتمرکزی  

)بررسی کردند.   اين محققان  باور  به منطقه  (  ۱۳۹۴به  آمريکا و چین  با ورود  نفوذ روسیه 

برای يافتن راههای  شود و تالشمی  کشیده  چالشبه جايگزين  های  ترکمنستان و قزاقستان 

بر اين باور بودند    (۱۳۹۴ها )آناندازد.  می  برای انتقال نفت و گاز، منافع روسیه را به خطر 

رشد اقتصادی چین و نیاز اين کشور به منابع عظیم نفت و  »  دلیلبه،  هاکه در میان اين قدرت

گاز و همچنین گسترش روابط پکن با همسايگان آسیای مرکزی، چین در آينده قدرت اصلی  

 «.در منطقه خواهد بود

در حوزه انرژی  ای  فرامنطقههای  نقش هر يک از کشورهای خزری و همچنین قدرت

رخ تحوالت  سیر  و  روسیه    دادهخزر  است.  بررسی  قابل  زمینه،  اين  از   عنوانبه در  يکی 

بازيگران انرژی در جهان و دارنده انحصار سنتی از حیث برخورداری از خوط    ترينبزرگ

سیاست و اقتصاد  تر  لوله به سوی اروپا، نقش مهمی ايفاء کرده است. بنابراين بررسی دقیق

 
1. game theory 

2. Shapley  

3. Nucleolus 

4. Nabucco 



 

۶۷ 

 در خزرهمگرایی  هایو چالش هافرصت

شود که از شرق با آسیای مرکزی و از  می  دريای خزر يکی از مناطق مهم در آسیا محسوب

غرب با منتها علیه مرزهای اقتصادی اروپا و از جنوب با خاورمیانه همجوار است. جايگاه 

جسته اين منطقه و منابع انرژی و زيستی آن موجب شده کشورهای همسايه دريای خزر  بر

کالنی انجام دهند  های  گذاریاستخراج و انتقال نفت و گاز سرمايههای  بر روی زيرساخت

اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعددی ايجاد شده است. حضور  های  آن حساسیت  موجببهکه  

بینشرکت و کشور المللهای  هند، گرجستان و  ی  متحده، چین،  اياالت  قبیل  از  بیگانه  های 

خزر؛   گاز  و  نفت  در صنعت  کشورهای    چالشبهترکیه  توسط  روسیه  سنتی  نفوذ  کشیدن 

بازارهای شرق و غرب؛    يافتهاستقالل  به  نفت و گاز  انتقال  توسعه خطوط  از طريق  آن  از 

ن و تالش برای تضعیف موضع ايران  رقابت اياالت متحده، روسیه، آذربايجان و ترکیه با ايرا

و کاهش منابع زيستی و ماهیان   محیط زيستیدر حوزه استخراج و انتقال انرژی؛ تهديدات  

کمک به کشورهای    منظور بهخزر؛ حضور نظامی کشورهای متخاصم با روسیه و ايران در خزر  

زيرساخت  يافتهاستقالل  و  اختالف  مرزهای مورد  از  اين انرژی خهای  در محافظت  در  ود 

جدی روبرو شود که پرداختن  هايی  مناطق، همگی موجب شده وضعیت امنیتی خزر با چالش

هر يک از    روازاينمستلزم اتخاذ سیاست خارجی منطقی و مبتنی بر منافع ملی باشد.  ها  آن  به

با دنبال کردن منافع خود به سیاست که گاه در تعارض    اندده رو آورهايی  کشورهای خزر 

جدی با منافع کشورهای همسايه قرار داشته و موجبات واگرايی بیشتر در منطقه را فراهم  

 کرده است.

گذارند و موجبات پیچیدگی  می  عواملی که بر سیاست خارجی در خزر تأثیر  ترينمهم

 ی )اقتصادحقوقی، اقتصاد  سیاسی ـآورند در سه حوزه گسترده  می  روزافزون آن را فراهم
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شوند. در ادامه، هر يک از عوامل مذکور بررسی و بندی مینظامی ـ امنیتی دسته  و  (انرژی

تأثیرگذاری بر سیاست خارجی کشورهای خزر  در  منظوربهجوانب گوناگون آن،   ک نحوه 

 شوند. وتحلیل میتجزيهايران،  ويژهبه

 رژیم حقوقی دریای خزرعوامل سیاسی ـ حقوقی: 

بر اساس تحلیلی درباره شرايط سیاسیـ  اقتصادی منطقه خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی،  

ـ   ۱۳۷5های  وره اول در سال شود: دمی  سه دوره زمانی در اين حوزه شناسايی و تفکیک

که شاهد تالش کشورهای ساحلی برای رسیدن به توافق بر سر رژيم حقوقی دريای    ۱۳۷۱

در زمینه انرژی صورت نپذيرفت؛ در دوره دوم که از ای  خزر بود و فعالیت اقتصادی عمده

ايی آغاز شد و توجهات به خزر معطوف گرديد و اهمیت منابع نفت و گاز و شکوف   ۱۳۷۶سال  

با شرکت آن  متعدد  قراردهای  و  ويژگیهای  آذربايجان  از  و  های  خارجی  است  دوره   اين 

انه  بینواقع  گذاریسرمايههای  تواند با ويژگیمی  آغاز شد و  ۱۳۷8در نهايت، دوره سوم که از  

 (.۱۳8۹از حیث هزينه ـ فايده شناخته شود )ملکی، تر  منطقیهای یریگو تصمیم

خزر اهمیت بسیار زيادی دارد و به حدود و ابعاد رفتار و عملکرد    رژيم حقوقی دريای

حاشیه دريای خزر شکل خواهد داد زيرا با تعیین مسائل مربوط  های  سیاسی و اقتصادی دولت

از منابع انرژی و زيستی  ها  آن  برداری رهدر خزر، چگونگی به ها  به حاکمیت و صالحیت دولت

را در چارچوب مشخصی  ها آن ترانزيتی و نظامیهای تکند و فعالیمی  اين دريا را مشخص

 (.۱۳۹5 “چهل و هفتمین اجالس،”دهد )می  قرار

عاملی که باعث پیچیدگی رژيم حقوقی دريای خزر و دشواری سیاستگذاری    ترينمهم

 بود آن  جای  بهخارجی در اين زمینه شده، فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای جديد  

اختالفات   موجب  خزر  ارزشمند  منابع  به  دسترسی  ندارند.  قبول  را  گذشته  توافقات  که 

است.  ای  گسترده شده  ساحلی  کشور  پنج  میانبراينعالوهمیان  مذاکرات  حاصل  ها  آن  ، 

  ها سال درياچه منجر شود که مضاف بر آن،  يا  يا  در  عنوانبهخزر  نتوانسته به تعیین وضعیت  

مثال حوزه    عنوانبهرژيم حقوقی )  شکل دادن به  تعیین نظامی برای مرزبندی وبن بست در  
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خط میانه  ، تقسیم بر اساس  ۳ی ]شامل تقسیم بخش  ۲يا تقسیم   ۱کاندومینیوم[ مشاع يا  مشترک ]

را در ها  [( مشکالت بیشتری برای کشورهای مذکور ايجاد کرد و آن ۴و تقسیم برابر   فصّمنَيا  

سرانجام کشورها در کنوانسیون رژيم حقوقی    نظامی کشاند.  تنش و تهديدمواردی به مرز  

اچه و از شرايط  امضاء شد پذيرفتند که خزر نه دريا باشد و نه دري  ۲۰۱8خزر که در سال  

های  ی برخوردار شود که مستلزم ترتیبات حقوقی متفاوتی از کنوانسیونفرد منحصربهحقوقی  

 ی است. المللبین

و    ثبحمبنايی برای    عنوانبهها  تا سال میان ايران و شوروی    ۱۹۴۰و    ۱۹۲۱قراردادهای  

تعیین رژيم حقوقی دريای خزر بود که با فروپاشی اين کشور و ظهور چهار  گفتگو درباره  

جايگاه  (  يافتهعمده، کشورهای تازه استقالل   طوربه)به گفته برخی تحلیلگران و  کشور جديد  

زيرا کشورهای تازه تأسیس، آن دو را میان ايران و شوروی سابق در    ،خود را از دست داد

موسوی شفايی  ، به گفته  ه تبعیت از آن ندانستند. با اين حال نظر گرفتند و خود را موظف ب 

 :(۱۳88) و سوری

استناد با  مختلف  مباحث  از  دولت  »پس  جانشینی  اصل  بیانیه ها  به   و 

جانشین شوروی توافق کلی  های  ( در خصوص تعهدات دولت۱۱۹۹)  5آلماتی

پنج  رژيم حقوقی دريای خزر که به اجماع  د تا زمان مشخص شدنش  حاصل

هرچند که در میزان    معتبر باشند]؛[  رسد قراردادهای مذکورمی  دولت ساحلی 

 (.5« )اند دهمختلفی را اعمال کرهای  کشورها رويهها معتبر شمردن آن

از تحلیلگران دانشگاهی، در اين زمینه گفت که:    (“،اصل انصاف”)بهرام امیر احمديان  

و    ۱۹۴۰تا زمانی که کشورها به اجماع نرسیده باشند، رژيم حقوقی دريای خزر مصوب  ...»

را    ۱۹۲۱ آن  برخی کشورهای حوزه دريای خزر  ماند؛ هرچند  باقی خواهد  به قوت خود 

 (. ۱۳۹۶)« رعايت نکردند

 
1. condominium 

2. division 

3. sectoral division 

4. equal division 

5. Almaty  
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رژيم حقوقی مشخص، پرسشی که درباره  گیری  نقش اختالفات ارضی در شکلنظر به  

ظهور کند و  که در پاسخ به آن، سه دسته فکری  است  آينده خزر مطرح است موجب شده  

اهمیت منابع نفت و    جهتبهکه به تنش و درگیری آتی در خزر  ای  قابل تفکیک باشد: عده

مند  ر نقاط بهرهخزر بر ساي  فردمنحصربهگويند موقعیت  می  کهای  کنند؛ عدهمی  گاز آن اشاره

گذارد و ديدگاه آخر نیز به اهمیت نه چندان زياد منابع نفت و گاز  می  از منابع انرژی تأثیر 

کند که در قیاس با ساير اماکن مهم، چشمگیر نیست و نبايد موجب  می  دريای خزر اشاره

 (. ۱۳8۹تنش بیشتر با روسیه شود )ملکی، 

از منابع    مندیمرزها و ابهامات بهره  پیچیدگی شرايط حقوقی و نامشخص بودن وضعیت

  انرژی نفت و گاز و منابع زيستی، موجب دشواری در امر سیاستگذاری خارجی برای ايران 

منطقهمی پیامدهای  به  نظر  بايد  سیاستگذاری  با  های  و اصطکاکای  شود. هرگونه  احتمالی 

ی دريای خزر ضمن تعیین نهايی رژيم حقوق  روازاينکشورهای ديگر در نظر گرفته شود و  

سیاست خارجی ايران در دريای خزر خواهد بود  های  اولويت  ترينتأمین منافع ملی، از مهم

به گفته     کالن آن در منطقه بر سه اصل مبتنیهای  ب( سیاست  ۱۳8۶محمود واعظی ) که 

باشد: »تأمین امنیت مرزهای شمالی از طريق کمک به کشورهای ساحلی دريای خزر در  می

منطقه  حفظ  جهت امنیت  و  ثبات  تقويت  در  ای؛و  منطقه  دول  با  روابط    چارچوب  توسعه 

تقويت  ]در انتها،[  خارجی در منطقه و  های  از تقويت حضور و نفوذ دول و قدرت  جلوگیری

نفوذ بیشتر در آسیای مرکزی و قفقاز و تفاهم برای    منظوربهروابط دوجانبه با روسیه و ترکیه  

 (. ۳۰ای« )بیشتر منطقهای ههمکاری

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران در چهل و هفتمین جلسه گروه کاری ويژه  

رژيم حقوقی خزر،   کنوانسیون  در اين  تدوين  و  دانسته  فراوان  اهمیت  را حائز  کنوانسیون 

 چنین گفت که: باشد فراگیر و جامع که بايد  رابطه با ابعاد اين سند 

وضعیت مسائل اصلی و کلیدی اين پهنه آبی شامل: تعیین عرض  »در آن،  

رژيم و  دريايی  حقوق های  مناطق  حاکمیت،  اعمال  چگونگی  آن،  بر  حاکم 

  برداری رهبرای به   زيربسترحاکمه و صالحیت، تحديد حدود منصفانه بستر و  

از منابع، حفاظت محیط زيست، دريانوردی، حفاظت و استفاده بهینه از منابع  
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آبی، وضعیت نظامی، امنیتی، انرژی، تحقیقات دريايی، ترانزيت، دسترسی    زنده

و تأسیس  ها  آزاد، سازوکار همکاریهای  آزاد و دسترسی از آبهای  به آب

 “،وزير  سخنرانی دکتر ظريف ”نهادهای دائمی و غیره مشخص خواهند شد« )

۱۳۹5 .) 

توصیف اين  زمین می  با  در  توافق  اهمیت  که  کرد  اعالم  مذکور توان  موارد  ترديد  بی  ه 

، اما  پنج کشور حاشیه خزر خواهد شدهای  شدن اختیارات و محدوديتتر  موجب روشن

در قزاقستان    ۲۰۱8ماحصل گفتگوها میان کشورها که منجر به امضای اين کنوانسیون در سال  

موضوعات نپرداخت و بدون توافق در اين باره امضاء شد که    ترينشد به شماری از مهم

 ح آن در آينده خواهد آمد. شر

 حقوقی دریای خزرهای توافقنامه

کند که اين دريا  می  نگاهی به تاريخچه و سوابق مناسبات حقوقی درباره دريای خزر مشخص 

حقوقی بوده و پیش از اين ايران و روسیه  های  و پیمانها  تا کنون شاهد مواردی از موافقتنامه

  اندتهتعامالت سیاسی، حقوقی، اقتصادی و نظامی داشهمسايگی آبی و خاکی،  ها  در گذر قرن

فصل مشترک آبی میان اين دو کشور، موضوع برخی تعهدات متقابل بوده   عنوانبهو خزر  

بین ايران و روسیه تزاری / اتحاد شوروی بسته شد. در    ۲۰و    ۱۹،  ۱8های  است که در قرن

میان ايران و روسیه بسته شد    ۱۷۳5،  ۱۷۳۲،  ۱۷۲۶،  ۱۷۲۳های  چهار پیمان در سال   ۱8قرن  

نشانی  ها  آن   مورد اشاره قرار نگرفت و درها  آن   که نحوه اعمال حاکمیت در دريای خزر در

قراردادهای تاريخی اين    ترين(. اما مهم۲۴:  ۱۳8۲از تقسیم اين دريا وجود ندارد )مواليی،  

ه.ش.    ۱۱۹۲دو کشور که وضعیت حقوقی خزر در آن مطرح بود عبارتند از قرارداد گلستان )

(  ۱۹۲۱ه.ش. /    ۱۳۰۰(، موافقتنامه مؤدت ) ۱8۲8ه.ش. /    ۱۲۰۶(، قرارداد ترکمنچای )۱8۱۳  /

 (. ۱۹۴۰ه.ش. /  ۱۳۱۹و موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمايی )

ترکمنچای برای اولین بار وضعیت حقوقی و نظامی ايران در خزر   دو قرارداد گلستان و

فراوان بر دريانوردی ايران، روسیه را در جايگاه  های  را روشن کردند و با اعمال محدوديت

نیروی غالب بر خزر نشاندند. فصل پنجم قرارداد گلستان ضمن اشاره به وضعیت دريانوردی 
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هیچ طرفین،  تجاری  کشتیرانی  تعامالت  از    و  برخورداری  به  مجاز  را  روسیه  کشوری جز 

 جنگی ندانست:های کشتی

روی  معامالت  برای  که  روسیه  دولتهای  »کشتی تردد  دريای  بر    خزر 

  ايران   و بنادر جانب  سواحل  به  خواهند بود که  مأذون  دستور سابق  نمايند بهمی

و   اعانت  ايران  از طرف  کشتی  و شکست  طوفان  شوند و زمان  و نزديک  عازم

 دستورالعمل  به  هم  ايران  جانبهای  بشود و کشتیها  آن  به  نسبت  دوستانه  ياری

  همین   شوند به  روسیه  ساحل  روانه  معامله  برای  خواهند بود که  مأذون  سابق

 رهدربا  دوستانه  و ياری  اعانت  روسیهاز جانب    و طوفان  شکست  نحو در هنگام

  طريقی به    روسیه  جنگی  عسکريههای  کشتی  گردد و در خصوص  معمول   ايشان

و  با علم روسیه دولت جنگیهای کشتی و يا در هر وقت دوستی در زمان که

  به  شود کهمی  داده  اجازه  دوستی  نیز محض  حال   انددهدر بحر خزر بو  بیرق

  روس   دولتديگر سوای  های  از دولت  گردد و احدی  معمول   دستور سابق

دريای  جنگیهای  کشتی نداشته  در  )  خزر  گلستان،”باشند«  ننگین   “قرارداد 

 تا.(.بی

کرد و  می  قرارداد ترکمنچای نیز در فصل هشتم خود به وضعیت دريايی دو کشور اشاره

کشتی به  آزادی  اعطای  ت های  ضمن  را  خزر  دريای  در  ايران  حقوق  روس،  به  جنگی  نها 

 کشتیرانی تجاری محدود کرد:

سفاين تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی »

کناره به  کرده  آن سیر  به طول سواحل  دريای خزر  و  های  بر  آيند  فرود   آن 

اعانت و امداد خواهند يافت و همچنین   در حالت شکست کشتی در ايران 

خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر  تجارتی ايران را استحقاق  های  کشتی

سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمايند و در آن سواحل در حال شکست  

کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند يافت. در باب سفاين حربیه  

عسکريه روسیه دارند چون از قديم باألنفراد استحقاق داشتند که  های  که علم

يند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به در بحر خزر سیر نما
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شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت  می  اطمینان به ايشان وارد

متن کامل عهدنامه  ”تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد« )نمی  ديگر

 (. ۱۳۹۳ “ترکمنچای،

می فقط به روسیه منحر  پس از بستن قراردادهای گلستان و ترکمنچای، حق کشتیرانی نظا

از داشتن کشتی ايران  و  اين  های  شد  تا  لغو قراردادهای  جنگی در خزر محروم شد  با  که 

  ۱۹۲۱روسیه توسط دولت اتحاد شوروی و در اثر بستن معاهده بین ايران و شوروی در سال  

کلیه    ۱۹۲۱مجدد کسب کرد. اتحاد شوروی با بستن قرارداد مؤدت سال    طور بهاين حق را  

در عهدنامه ترکمنچای را لغو کرد و دو طرف توافق کردند که    شدهبینیهای پیشمحدوديت

پرچم لوای  در  کشتیرانی  امر  در  روسیه  و  بهرههای  ايران  برابر  حقوق  از  شوند. مند  خود 

به  طرفی  ۱۹۲۱قرارداد    ۱۱فصل    موجببه مازندران  دريای  نقاط  کلیه  در  داشتند  حق  ن 

هیچ   و  بپردازد  آزاد  کشتیکشتیرانی  حرکت  برای  محدوديتی  دريای  های  گونه  در  طرفین 

 (. ۱۳8۰مازندران وجود نداشت )میر محمد صادقی،  

دهد که: »نظر به  می ت تعهدصراحبهدر فصل يازدهم اين قرارداد دولت شوروی روسیه  

بیاناين که مطابق اص در فصل هشتم اين عهدنامه منعقده در دهم فورال )فوريه(   شدهول 

]م.[ مابین ايران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را   ۱8۲8

معظمتین   طرفین  لهذا  است  ساقط  اعتبار  درجه  از  بود  نموده  ايران سلب  از  بحر خزر  در 

امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتیرانی آزاد   دهند که از زمانمی  متعاهدتین رضايت

 (.۱۳۹۱ “،۱۹۲۱آشنايی با قرارداد ”)خود در بحر خزر داشته باشند« های در زير بیرق

دو کشور    حقوق  تساوی  مبنای آن اصلکه    ۱۹۴۰مارس سال    ۲5همچنین در قرارداد  

  تعلق  کشور ساحلی  به  نحصاریا  طوربه  که  ساحلی  مايلی  ۱۰محدوده    بود، صرف نظر از يک

 (. ۱۳8۳، زادههر دو کشور آزاد بود )قباد در ساير نواحی دريا برای داشت، صید ماهی

قرارداد   اين  دوازدهم  ماده  اتحاد    ای،ماده  ۱۶در  و  ايران  با حقوق کشتیرانی  رابطه  در 

 : جماهیر شوروی سوسیالیستی در خزر چنین آورده شد که

که زير پرچم يکی از طرفین متعاهدتین در دريای خزر  هايی  با کشتی  -۱»

بندرهای طرف متعاهد ديگر چه در حین ورود و چه در  می  سیر نمايند در 
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  کشوری رفتارهای مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتی

 شود. می

بندری ديگری نخواهد پرداخت جز آن های  کشتی  -۲ مزبوره عوارض 

کشوری وضع گرديده آن هم به همان شرايط و با های  قانوناً برای کشتیچه  

 ....هاهمان معافیت

کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد معهذا  های  کابوتاژ به کشتی  -۳

که  هايی  موافقت به حاصل شده است که هر يک از طرفین متعاهدتین کشتی

مسافر و   ونقلحملا برای  نمايند حق کابوتاژ رمی  زير پرچم طرف ديگر سیر

 بار در دريای خزر بدهد. 

صرف نظر از مقررات فوق هر يک از طرفین متعاهدتین ماهیگیری را    -۴

خود اختصاص  های  به کشتی  ساحلی خود تا حد ده میل دريايیهای  در آب

  شده صیدهای  دارد که واردات ماهیمی  داده و اين حق را برای خود محفوظ

نمايند از تخفیفات و می  را که زير پرچم او سیرهايی  کشتیاز طرف کارکنان  

 سازد.مند مزايای خاصی بهره

از هايی  کشتی  -5 يکی  پرچم  زير  خزر  دريای  از  غیر  درياهای  در  که 

کشوری و بندرهای طرف متعاهد  های  نمايند در آبمی  طرفین متعاهدتین سیر

همان حقوق و مزايايی    ديگر از حیث شرايط کشتیرانی و هرگونه عوارض از

کشتی به  مورد  اين  در  کامله  های  که  اعطادولت  بهرهمی  الوداد  مند  گردد 

 شوند. می

از  می  يدک   طوربهديگری را    کش که کشتیيدک  های  کشتی  -۶ کشند 

بندری )از هر تن ظرفیت کشتی( معاف متن  ”باشند« )می  پرداخت عوارض 

 (.۱۳8۷ “،۱۹۴۰قرارداد 

  طوربه  و  برابر  طوربه  خزر  دريای  در  کشتیرانی  حقدارد که  می  اين قرارداد اعالم  ۱۳ماده  

 ماند:می باقی روسیه و ايران  کشور دو انحصار  در صرف

  ۱۹۲۱فوريه    ۲۶»طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ  

گرديده   اعالم  روسیه  شوروی  سوسیالیستی  متحد  جمهوری  و  ايران  بین  ]م.[ 
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متعلق به های جز کشتیهايی  است موافقت دارند که در تمام دريای خزر کشتی

اتباع به  متعلق  يا  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  به  يا  بنگاه  ايران  های  و 

کشوری يکی از طرفین متعاهدتین که زير پرچم ايران يا   ونقل حملبازرگانی و 

توانند وجود داشته  نمی  نمايندمی  پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر

 (. ۱۳8۷ “،۱۹۴۰متن قرارداد ”باشند« )

ناسبات دوجانبه  ساختار حقوقی حاکم بر مو    ديگری نیز وجود داردهای  البته موافقتنامه

پستی، رودخانه تبادالت  نظیر  از موضوعات  به طیف وسیعی  و شوروی  مرزی، های  ايران 

اقامت، تجارت، دريانوردی، امنیت مرزی و تبادالت فنی هوانوردی پرداخته بود. شماری از  

توافقات  ترينمهم نیز موضوع مشترککه    اين  پستی  ها  آن  خزر  موافقتنامه  از:  عبارتند  بود 

؛  ۱۹۲۷طرفی  بی  ؛ موافقتنامه تأمینیه و۱۹۲۶مرزی  های  ؛ موافقتنامه استفاده از رودخانه۱۹۲۳

همکاری پستی  ۱۹۲۷شیالتی  های  قرارداد  موافقتنامه  و  ۱۹۲۹؛  تجارت  اقامت،  قرارداد  ؛ 

بازرگانی و بحرپیمايی  ۱۹۳۱بحرپیمايی   ؛ موافقتنامه حل مسائل مرزی و  ۱۹۳5؛ موافقتنامه 

اقتصادی و فنی ايران  های  ؛ موافقتنامه همکاری۱۹5۷قتنامه انتظامات مرزی  ؛ مواف۱۹5۴مالی  

؛ و پروتکل تعیین منطقه اطالعات پروازی بر فراز  ۱۹۶۴؛ موافقتنامه هوايی  ۱۹۶۳و شوروی  

 (.۲۷ـ ۲8: ۱۳8۷، لوچی)دمیر ۱۹۷۶خزر 

جه گرفت که  نتی   گونهاينتوان می  با توجه به قراردادها و توافقات ايران و اتحاد شوروی

  رسمیتبهدر زمینه ماهیگیری و کشتیرانی، حقوق دو طرف نسبت به کل دريای مازندران  

هیچ   است؛  شده  محدوده  شناخته  جز  حاکمیت  اعمال  حوزه  يا  مرزبندی  مايلی    ۱۰گونه 

انحصاری ماهیگیری در امتداد سواحل دو کشور در میان نیست و از اين پهنه سرزمینی با  

پرچم ها  آن  که بر فرازهايی  ان و شوروی ياد شده است؛ و دو کشور با کشتیعنوان دريای اير 

 (. ۱۳۷۶،  پورکنند )احمدیمی هر يک از دو کشور افراشته باشد، يکسان رفتار

 درباره رژیم حقوقی  داخلیهای دیدگاه

مشاع و   صورتبه تا زمانی که ايران و اتحاد شوروی در خزر حضور داشتند، حاکمیت بر آن  

مشترک میان دو    برداریرهيک نظام حاکمیت و به  مثابهبهر اساس رژيم کاندومینیوم بود که  ب
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شود و تحت عناوين مالکیت مشترک يا مالکیت مشاع  می  شناخته  رسمیت بهيا چند کشور  

طرح و شکلمی  نیز  شوروی  فروپاشی  از  پس  اما  قالب  گیری  گردد.  در  کشورهای جديد 

برقرار شد و اين ارتباطات از زمانی  ها  آن  خزر، مناسبات جديدی میان ساحلی  های  جمهوری

اهمیت مضاعف يافت که منابع انرژی واقع در خزر اهمیتی جهانی پیدا کرد و ضمن باز کردن 

میان کشورهای بهره گیرنده از ذخاير ارزشمند  هايی به خزر، تنشای منطقهغیرپای بازيگران  

از    وجودبه  آن از چگونگی  آورد. هر يک  تحلیلی  ارائه  به  منافع ملی خود  به  بنا  کشورها 

رژيمی جامع برای تعیین مناسبات حقوقی، اقتصادی و نظامی خزر پرداختند و  گیری  شکل

 دريا شد.  اين بحث رژيم حقوقی  گیری موجب شکلها مجموعه اين ديدگاه

توجهی داشته و  بخش مهمی از کشور، در تاريخ معاصر ايران نقش قابل    عنوانبهخزر  

ديدگاه نخبگان و متخصصان، در قبال آن اهمیت    ويژهبهبه همین جهت آگاهی از تصور ملی،  

هايی  پیش مقايسه شود، تفاوتهای دارد. در صورتی که پوشش اخبار مربوط به خزر با سال 

اسی  عبارتند از: تأثیرپذيری توجه به خزر از تحوالت سیها  آن   ترين مشاهده خواهد شد که مهم

نگرش   افزايش  و  درباره خزر  توجه  مورد  موضوعات  شدن  متحول  رويدادهای خاص؛  و 

در قبال خزر  ها  شدن ديدگاهتر  ی و امنیتی به مسائل خزر؛ تخصصیالمللبینحقوقی، سیاسی،  

  ی درباره خزر و در انتها، ارتقاها  شدن نگرشتر  هگرايانکارشناسانه؛ واقعهای  و افزايش نگرش

: ۱۳8۷، لوچیل اقتصادی و اجتماعی در کنار مسائل مربوط به نفت و گاز )دمیرجايگاه مسائ

۳۷ .) 

و ناظر بر    المللبینامری تخصصی در رشته حقوق    عنوانبهرژيم حقوقی دريای خزر  

انواع نظرات حقوقی از جانب سیاستمداران،   کهکشورهای همجوار در اين دريا، باعث شده  

گاه اشتراکات و گاه تعارضات زيادی میان اين دسته نظرات وجود  که    محققان و حقوقدانان

اين ديدگاه از  به جوانب حقوقی خود و موضوع مورد  ها  دارد، مطرح شود. هر يک  بسته 

 .انددهکره  برای خزر اشار یاز رژيم حقوقی مناسبهايی اشاره، به بخش يا بخش

خزر که نظر به وجود منابع غنی نفت   زيربسترمثال از حیث حد تقسیم بستر و   عنوانبه

توان شناسايی  می  است، چهار گروه از اين نظرات رازا  در آن بسیار چالش  آفرينثروتو گاز  

  طور به  زيربستر: »تقسیم بستر و  انددهکرکرد که تقسیماتی به شرح زير را پیشنهاد  بندی  و دسته
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و ترسیم مرزهای    ملیبه نواحی انحصاری    کامل شامل آب و جمعیت جانوری و گیاهی آن

  استفاده انحصاری  برای  ساحلی  و تعیین ناحیه آبی تا حد  زيربسترمشخص؛ تقسیم بستر و  

  يکجز  به و آزادی کشتیرانی و صیادی آزاد در کل دريا،    زيربسترکشورها؛ تقسیم بستر و  

و برقراری    شدهحلی باريک و در انتها، تقسیم بستر دريا بر اساس خطوط حائل اصالحنوار سا

 (. ۱۰8: ۱۳8۶و شوروی )زرگر،  ايران  دريا مطابق قرارداد قبلی سطح وضعیت 

( میرفخرايی  با۱۳8۳سید حسن  نیز  موضع  (  به  بیانیهها  گیریتوجه  کشور  های  و  پنج 

کشورها را برای اعمال بر دريای خزر    اين سوی وت ازساحلی، چهار نوع رژيم حقوقی متفا

دريايی    مناطق  تجديد  : »اصول و قواعد ناظر بر حقوق درياها برایکردشناسايی و معرفی  

يا   کاندومینیوم  حقوقی  رژيم  جداگانه؛  ملی  قلمروهای  به  درياچه  کل  تقسیم  خزر؛  دريای 

فوقانی ـ  های  مشترک بر سطح آب  یترژيم چندگانه )حاکم  ]در انتها[  مشترک و  حاکمیت

 (.۱88« ) زيربسترتقسیم 

  ی( با تمرکز بر ديدگاه ايران در قبال رژيم حقوقی خزر، آرا۱۳8۶)  لوچیمجتبی دمیر

از سوی محققان و نويسندگان ايرانی راجع به رژيم حقوقی دريای خزر    شدهمختلف مطرح

  حداکثری، حداقلی و میانه تقسیمهای  اهرا به سه دسته ديدگ  پهنه آبیو حقوق ايران در اين  

 (.۳۲ـ۳۶کند )می

ابتدا موافقتنامه  می  حداکثری با دو استدالل مطرحهای  ديدگاه شوند که بر اين اساس، 

حاصل از قراردادهای گلستان و ترکمنچای را رفع کرده  های  محدوديت  ۱۹۲۱مؤدت سال  

کشتیرانی، ايران و شوروی از حقوقی برابر در خزر بود و نظر به فصل سوم آن در رابطه با  

يک  ،  ۱۹۴۰شدند و دوم اين که بر اساس قرارداد بازرگانی و بحرپیمايی سال  می  برخوردار

کرد و در می  مايلی برای ماهیگیری هر يک از اين دو کشور تعیین  ۱۰محدوده انحصاری  

(. با اين توصیف، اصل جانشینی  ۳۲:  ۱۳8۷،  لوچیمابقی پهنه دريا حقوق برابری داشتند )دمیر

را  ها  آن  نیز   ۱۹۹۱در سال  تازه تأسیس و بیانیه آلماتی  های  پس از استقالل جمهوریها  دولت

  ( ۱۳8۷)  لوچیبه گفته دمیر  کرد. بنابراين ديدگاه حداکثری،می ملزم به تبعیت از اين توافقات

کند که بر دو  می  رصد مطرحد   5۰  صورتبهحقوق ايران را برابر با مجموع ساير کشورها  

 باشد. می مبتنی  ۱۹۴۰و قرارداد بازرگانی و بحرپیمايی  ۱۹۲۱توافقنامه مؤدت  
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  ۱۹۲۱های توان به استناد دو موافقتنامه سال نمی  در نقد ديدگاه حداکثری چنین آمده که

  5۰  لزوم برابری   طوربهتوان  نمی  ، مشاع بودن خزر را اثبات کرد؛ به فرض اثبات آن۱۹۴۰و  

نفتی سابق شوروی در  های  درصدی را استنتاج نمود؛ همچنین سکوت ايران در برابر فعالیت

:  ۱۳8۷،  لوچیدر تضاد بود )دمیرگیری  خزر با مسأله مشاع بودن و برابری در حق تصمیم

۳۳ .) 

های  توان گفت که يکی ديگر از چارچوبمی  درصدی  5۰در ادامه بحث مخالفان ديدگاه  

و اختالف نظرها درباره آن است    ۱ريبوسصل  ره تقسیم دسترسی به خزر، ادربا  شدهمطرح

کند. اصل  می  که جوانبی از فضای گفتگوی حقوقی میان کشورهای حاشیه خزر را روشن

کشور  ريبوس   چهار  ادعای  مورد  درکه  ايران  حقوق    همسايه  قواعد  از  يکی  است  خزر 

فداران آن، با لحاظ کردن سقوط شوروی  و طر   در رابطه با تغییرات بنیادی است  المللبین

قراردادهای  وجود    رغمعلیتغییری بنیادين، ظهور سه کشور جديد به عالوه روسیه را    عنوانبه

اساس ترسیم    بايد بر پاسخگوی مسائل دريای خزر ندانسته و بر اين باورند که    ۱۹۴۰و    ۱۹۲۱

شود، در حالی که میان کشورهای ساحلی اقدام    زيربسترخط میانی نسبت به تقسیم منابع  

نیست، اين اصل در مورد مرزهای ايران قابل ادعا شمار ديگری از متخصصان با بیان اين که  

در    نیتغییر بنیادي  دانند زيرامی  در خزر اشتباهرا  اين اصل در قبال ايران    مدافعان ازتفسیر  

به سه کشور جديد  که در نتیجه آن،  ده  شوروی فروپاشی   و فقط  مرزهای ايران صورت نگرفته

سهم اين کشورها  ظهور از دل شوروی، بايد    دلیلبهکه    است   عالوه روسیه به خزر افزوده شده

  که روسیه جانشین همه تعهدات آن شده د  داده شو  سابق  درصد اتحاد شوروی  5۰از بخش  

 . (۱۳۹۷ “،حقوقی رژيم مشکل”)است 

ديدگاه به  که  دوم  قائلحداقی  های  دسته  کشور  دو  تحديد حدود  به  هستند    معروف 

ومی ـ حسینقلی می  باشند  آستارا  بنادر  فرضی  همان خط  شوروی  و  ايران  مرز  که    گويند 

ايجاد يک مرز مشخص  حداقلی و باثبات، بهتر از برخورداری از حداکثر    جهتبهباشد که  می

وضعی در  )دمیربی  مرز  است  آن۳۴:  ۱۳8۷،  لوچیثبات  سه  برای  ها  (.  خود  ادعای  اثبات 

کنند: ابتدا اين که ايران و شوروی در روش خود نسبت به اعمال حاکمیت  می  استدالل مطرح

 
1. Clausula rebus sic stantibus 



 

۲8۱ 

 و واگرایی در خزر : همگراییی بندجمع

اثر،   اين  چالش  سه در  از    همراهبهنظامی،  همچنین  و    یاقتصاد حقوقی،  های  حوزه 

عوامل مؤثر بر سیاستگذاری داخلی و   ترينخود، شناسايی شدند که مهمهای  زيرمجموعه

مربوط به آن   مختلف  ايران، در رابطه با اين دريا و مسائل  ويژهبهخارجی کشورهای خزر،  

 هستند.

پژوهش ساير  زمینه  ها  البته  مناسبات    وکیف کمدر  بر  مختلف  عوامل  تأثیرگذاری 

و موارد مؤثر    انددهکشورهای حاشیه دريای خزر، از زوايای ديگری نیز به اين عوامل نگاه کر

کنند. در نگاهی کلی، مجموعه متغیرهايی  می  طرحرا از مناظر ديگری م ای  بر تحوالت منطقه

  عنوانبهدر خزر بلکه در تمام نقاط جهان کاربرد دارد.    تنهانهوجود دارد که در اين زمینه  

 روز ی و پ پوریزهرا احمد  يیخود )به راهنما تحقیق( در ۱۳۹۰) اني پور  پورنیرضا حس مثال،

عوامل    ترينمورد از مهم  ۱۰(،  یعزت   اهلل و عزت  نیا حافظ  محمدرضامجتهدزاده و با مشاوره  

متغ ژئوپل  يیای جغراف  یرهایو  واحدها   یکیتیو  در  کشورها  رقابت  بر  را  ای  منطقه  یمؤثر 

وزن   ینسب  یبرابر  ؛يیایجغرافهای  انیبن  . اين موارد عبارتند از:گرد هم آورد   شناسايی کرد و

منازعات؛    يی ایمنابع جغراف  ؛یو جهان   یرامونی پ  ای،ح متوازن قدرت منطقهوسط  ک؛ یتیژئوپل

  تیامن  نيیدرجه پا  ای؛منطقههای  هيناامن؛ نبود اتحاد  یفضاها؛ فضاها   یراهبرد   یدرجه باال 

چنین   (.۱۱۷ـ ۱۲5)  کي دئولوژي اهای  حکومت  نیمنطقه و همچن  یبار راهبرد  ای؛و ثبات منطقه

بوده و هر يک، سمت    مناسبات بر کشورهای مختلف به طرقی مؤثرگیری  مواردی بر شکل

 دهد.می ی تغییر المللبینو سوی سیاست خارجی کشورها را در منطقه و فضای 

عوامل مؤثر   ،یق ی( در تحق۱۳۹۳) يی رزای محله و مسادات  ینی، حسپوریمشابه آن، احمد 

بندی  ژئوپلیتیکی دسته  متغیرهای  و  جغرافیايیهای  بنیان   گروه  دو  را درها  بر رقابت قدرت
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منازعه  يا  همکاری  تشديد  موجب  ايشان  گفته  به  که  ) می  کردند  آن5شود  (  ۱۳۹۳)ها  (. 

  با ای  منطقه  قدرت  متوازن  ژئوپلیتیکی؛ سطح  کدهای  ژئوپلیتیکی را شامل »تضاد   متغیرهای

های  )ظرفیتها  همکاری  و  منازعات  جغرافیايی  جهانی ]و همچنین[ منابع  و  پیرامونی  قدرت

)  و  همگرايی  جغرافیايی  دانستند  بنیان۶واگرايی(«  همچنین،  شامل  های  (.  را  جغرافیايی 

ساحلی؛    موقعیت  وای  جزيره  موقعیت  دريا،  به  نزديکی  و  دوری  يعنی  دريايی  »موقعیت

 خشکی   را  آن  مهم  بخش  که  قلمرويی  در   يا  خشکی  در  بودن  محصور  يعنی  بری  موقعیت

  ارتباطی  نظامی،   راهبرد   چارچوب  در   گرفتن  قرار  يعنی   راهبردی  ..؛ موقعیت.دهدمی  تشکیل

  ای، منطقه  و  جهانی   فرآيندهای  بر   راهبردی  موقعیت  کارکردهای   تأثیرگذاری  و   اقتصادی  و

  کنترل  و  رويدادها  و  حوادث  مرکز   در  که  مرکزی  ]و همچنین[ موقعیتای  تنگه  موقعیت  مانند

طرح ( دانستند و با اين وصف، به  ۶ـ۷« )۲هالفورد مکیندر   ۱هارتلند   مانند  گیرد،می  قرارها  آن 

گسترده و  مشابه  فرصت  یبرا (  ۱۳۹۰)   انيپور  پورنیحساز  تری  چارچوب  و  زا  عوامل 

بود از: » عامل فهرست کردن  ۱۲در قالب    هاآن  وپرداختند    آفرينچالش تضاد  د که عبارت 

  ؛یبر   تیموقع  ؛ یو جهان  یرامونیپ  ای،سطح متوازن قدرت منطقه  ؛یکیتیژئوپل  یکدها   ینسب

سای(ارتباط)   یراهبرد  ت یموقع با  مجاورت  ژئوپل   ري؛  در  ؛یکیتیمناطق    ت یموقع  ؛يیايمرز 

،  ناامن  یفضاها  ؛يیايدر  تیموقع  ؛ یمحیطزيست  یآلودگ  ؛یمنابع آبز  ؛یمنابع انرژ  ؛یمرکز

نکته مهم در اين میان   و  (۱۰)   «منطقه  یبار راهبرد  [نیو همچن]ای  منطقههای  هينبود اتحاد

خزر  های  و ويژگیخزر مورد سنجش قرار دادند    رابطه بادر    اعوامل ر  نيا  کيهر  اين که،  

را در افزايش همگرايی يا واگرايی    هاآن  گنجند را تبیین کردند و نقشمی  که در اين چارچوب

 (.۱۰ـ۱۷)در میان کشورهای حاشیه اين دريا تشريح نمودند 

کشورهای  می  تهرفهمروی میان  مناسبات  در  واگرايانه  عوامل  برجسته  نقش  به  توان 

مختلف درباره عوامل مؤثر بر روابط اين  های  ساحلی دريای خزر اشاره کرد که در تحلیل

پنج کشور حضور بیشتری دارد. اثر حاضر نیز در تحلیل خود از عوامل همگرايانه و واگرايانه،  

را در    ها آن  ابع انرژی و نوسازی نظامی تمرکز کرد وبر سه مسأله رژيم حقوقی، اقتصاد من 

 
1. Heartland 

2. Halford Mackinder 
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میان تمام متغیرهايی که کم يا زياد، قادر به اثرگذاری بر مسیر مناسبات و روابط کشورهای  

بايد  ها  يافتهبندی  جمع  منظور بههمجوار در خزر هستند، بیشتر مورد توجه قرار داد. اکنون  

 .ابعاد مهم متغیرهای اين اثر را مرور کرد

که بود  حل نشده    مسائلاز  ها اين دريا، سال در منطقه جنوبی    ويژهبه،  رژيم حقوقی خزر

بر  ای  نشانه  عنوانبه کشورها  دال  میان  اختالفات  پیچیده  انداز چشماستمرار  را    همگرايی 

و  از میزان هرچه بیشتر از محدوده آبی    مندی بهره  منظور به. تالش هر يک از کشورها  کردمی

و   شده    يربسترزبستر  باعث  در  که  خزر  کشورها  اين  از  ای  آمیزه  منطقه،سیاست خارجی 

در عین گفتگو و مذاکرات ديپلماتیک در  نظامی محدود    يارقابت، تهديد و گاه تقابل حقوقی  

مختلف   خزربی  باشد.سطوح  از  بیشتر  سهم  از  برخورداری  زمینه  می  ترديد  در  تواند 

زيستی آن در آينده نقش بسیار مؤثری داشته  همچنین منابع    از منابع نفت و گاز و  برداریرهبه

برای تقويت بنیه دفاعی  هايی  باشد و به اين جهت، کشورهای همسايه در صدد اتخاذ سیاست

 . انددهخود بو خزری ی بر همسايگانر و نظامی و همچنین تأثیرگذا

اهمیت هرچه  که  از طرف ديگر، وجود منابع قابل توجه نفت و گاز در خزر موجب شده  

خزر  جنوبی اولويت کشورهای به  بیشتر برخورداری از بیشترين حد ممکن از محدوده آبی، 

و حصول درآمدهای کالن از اين منابع باعث    هیدروکربن  ذخاير عظیم. وجود  تبديل شود

سرمايه بینگذاریافزايش  شرکتالمللهای  و حضور  و    انرژیبزرگ  های  ی  شده  خزر  در 

ای  گستردههای  گذاریدر اين زمینه فعاالنه سرمايه  ،ترکمنستانتا حدی  قزاقستان و    ،آذربايجان

با توجه به اهمیت روزافزون اين میادين،   شکبی  . سیاست خارجی کشورهای خزرانددهکر

و مشتريان مشتاق    یالمللبینبازارهای  به  نین  انتقال نفت و گاز به ساحل و همچ  ،هاآن  توسعه

تسهیل انتقال انرژی،    منظوربه، رفع اختالفات با کشورهای همسايه  اروپايی، آمريکايی و چینی

در   ويژهبهتروريستی  های  لزوم حفاظت از منابع در برابر تهديدات بالقوه همسايگان و گروه

اياالت متحده در زمینه برقراری    ويژهبهه  غرب و شمال غرب خزر، همکاری با کشورهای بیگان

دريايی و  مرزی  است. تالش  ،امنیت  گرفته  به خود  بیشتری    چالشبهبرای  هايی  پیچیدگی 

  یانتقال انرژی به بازارهای غرب  جرياناز  انحصاری  ی  رکشیدن انحصار روسیه در برخوردا

منطقه شده است.  ی  انرژاقتصاد سیاسی  معادالت صورت پذيرفته که موجب پیچیدگی بیشتر 
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انتقال نفت و گاز خزر با   چالش جدی روبرو  سه  سیاست خارجی ايران در زمینه خطوط 

  داليلبه)  آمريکانفوذ  حاشیه خزر در برابر    يافتهعدم استقالل کافی کشورهای استقالل :  ستا

تضمین و  اقتصادی  و  امنیتی(های  احتیاجات  ايران  با  ترکیه  و  روسیه  رقابت  همچنین ، 

  هترينب  عنوانبهجلوگیری از مطرح شدن ايران    منظوربهو فشارهای اياالت متحده  ها  کارشکنی

 گزينه انتقال انرژی به بازارهای جهانی.  يا يکی از بهترين

  جهتبه اکنونهمنیز  منابع زيستی خزراز طرف ديگر، به دور از مباحث اقتصاد انرژی،  

لزوم تالش مشترک برای    جهتبه  و  جدی روبرو شده  رويه با کاهشبی  دهه صید  ينچند

آن،   حوزه احیای  است  بالقوه  همکاری  های  جزو  خزر  سیاست  تاکشورهای  اتخاذ  های  با 

قانونی ماهیان خاوياری، هرچند آهسته، در مسیر احیای  غیرحمايتی پرورشی و کاهش صید  

افزايش جمعیت ماهیان   . همکاری برای کنترل صید وشته شودجمعیت اين ماهیان گام بردا 

بوده و اتخاذ سیاست    همسايهکشورهای  اين  همکاری میان  های  و منابع زيستی خزر از حوزه

سیاست  یخارج تشديد  زمینه  در  ملی  منافع  ترويج  و  همگرايی  بر  و   حفاظتی های  مبتنی 

  ی از منابع کافی دررحفظ منابع زيستی در زمان حال و برخوردا  منظورها بهافزايش گشت

  سوق  يکديگررا به سمت همکاری با    ی همجواربلکه تمام اين کشورها   ايران  تنهانهآينده،  

 دهد. می

  طوربهنتوانسته قدرت روسیه را در منطقه  هنوز  تقويت نیروهای دريايی خزر  همچنین  

روسیه از حیث  ديگر    عبارتبهکه احساس تهديد فوری کند.  بکشد    چالشای بهگونهبهجدی  

شود  می  خزر محسوبنظامی  و پرسنل نظامی، همچنان قدرت اول    افزارجنگبرخورداری از  

دوم   جايگاه  در  خود  تجهیزات  و  انسانی  نیروی  اتکای  به  ايران  )نقش  می  قرارو  گیرد 

داد(غیر قرار  نظر  مد  بايد  ايران  دريايی  نظامی  قدرت  بر  را  دماوند  ناوچه  شدن  . عملیاتی 

 ، از ديد روسیه و ايران، ظامی آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان با نیروهای بیگانههمکاری ن 

فراهمسازنده  غیرواگرايی و رقابت    ای،ثباتی منطقهبی  ات موجب را  کند و  می  میان کشورها 

  هاآن  برای همسايگان است که  یتقويت نیروهای دريايی اين کشورها زنگ خطر و هشدار 

کند و در تأثیری  می  مثل از طريق تقويت بنیه نظامی دريايی خود هدايت   را نیز به مقابله به

اعتمادی و تقويت  بی  ها و تشديد فضایافزارجنگخطر انباشت و تراکم  افزايانه، خزر را با  هم
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ثباتی  بی سازد که در افزايشمی  الوقوع بودن درگیری نظامی با يکديگر مواجهاحساس قريب

 .تدر منطقه بسیار مؤثر اس 

راهی برای حفاظت از تأسیسات و خطوط لوله   عنوانبهاگرچه تقويت نیروهای دريايی  

 قانونی ماهی مطرحغیرنفت و گاز اين کشورها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اسلحه و صید  

نظامی با    و توافقاتها  اما کاربرد دوگانه تشديد فضای نظامی و توسل به همکاری  ،شودمی

تأمل در همگرايی  منطقهاز  کشورهای خارج   در تفسیر    ،بسته خزر، نشان از نواقصی قابل 

در اين  خارجی سازنده برای توسعه همکاری  های  و اتخاذ سیاستدارد    ،ايرانی خود  ـروسی  

، اما اين نکته را نیز بايد در ذهن داشت که چنین مشکالتی  کندمی  دريا را با چالش روبرو

کشورهای    نخواهد رفت.پیش  ها  صرف و با سرعت زيادی به سمت تشديد رويارويی  طوربه

اعتمادی،  بی  با کاهش جو تنش و  اندده، تالش کر۲۰۰۰در مقايسه با دهه    ۲۰۱۰منطقه در دهه  

زدايی، فضای  ازديدهای نظامی، ضمن تنشچه از طريق مذاکرات سیاسی و چه تبادالت و ب 

 گفتگو و ارتباط سازنده را تقويت کنند. 

و غربی خزر   با    دلیلبهمحدوده جنوب شرقی  میان همسايگان،  اختالفات  نشدن  حل 

و دفاعی  رزمی  های  قابلیتو  ها  بودجهمشکل مواجه است و يکی از داليل تقويت فزاينده  

و منابع نفت و گاز خود در اين مناطق مورد  ها  کشورهای همسايه، محافظت از زيرساخت

فعالیت توسعه  از  جلوگیری  همچنین  و  آنهای  اختالف  در  بیشترين می   همسايگان  باشد. 

دهد که در جنوب با ايران و در می  اختالفات در خزر با محوريت جمهوری آذربايجان رخ

فشار  ها  سال همچنین  .  انددهکه از نظر حقوقی حل نش  داردمشکالتی  با ترکمنستان    خود  شرق

آذربايجان    که  روسیه و ايران برای ممانعت از موفقیت پروژه گازی ترنس کاسپین موجب شد

تهديدات    جهتبهآذربايجان از ايران و روسیه    د.نترکمنستان قادر به تکمیل اين پروژه نباشو  

  منظوربهنیز  و اياالت متحده    شت در خزر واهمه دا  خودآن دو علیه زيرساخت نفت و گاز  

]و تضمین استمرار جريان   جلوگیری از هر گونه اختالل اقتصادی ناشی از درگیری احتمالی

تمايل داشته  از اين قبیل منازعات    پرهیزبه    انرژی به اروپا و غرب ـ همانند خلیج فارس[،

در صدد    ۲۰۱8اما امضای کنوانسیون رژيم حقوقی دريای خزر در    (.Kucera, 2011)  است

 تغییر اين وضعیت برآمد و بستر قانونی احداث اين خط لوله را فراهم کرد.
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و صادرات نفت و گاز در  برداریرهدر مجموع، مشخص است که اهمیت عوايد مالی به 

يايی کشورها و مرزهای  کشورهای خزر در زمانی که هنوز تمام مسائل مربوط به محدوده در

. بنابراين تقويت نیروی  خواهد بودو موجب اختالف  ساز  د، امری مسألهومشترک مشخص نش

اقتصادی در اماکن مورد اختالف، عالوه بر کارکردهای  های  دريايی برای حمايت از فعالیت

نتیجه  در خزر،    خالفکارهای  توسط افراد و گروه  دولتیغیرديگر آن در برخورد با جرائم  

کالن خود در بخش  های  گذاریپنج کشور خزر در زمینه آينده سرمايههای  مستقیم دغدغه

 باشد.می  خوددرآمدزای    هیدروکربنیاندازی همسايگان بر منابع  نفت و گاز و نگرانی از دست

 همگرایی در خزر 

خزر در  همگرايی  وجود  نیروممی  مدافعان  بُعد  به  تحقیقات  بیشتر  اگرچه  که  ندتر  گويند 

اشاره در خزر  اما  می  واگرايی  رابطه  کند،  عملی  بعد  تحلیل  مهم،  و  واگرايانه خزری  نکته 

مربوط به رژيم حقوقی و انرژی اگرچه موجب  های  چالش  آن خواهد بود. در واقع  پیامدهای

نتیجه، رقابت نظامی خواهد شد، اما وجود عوامل   افزايش نوسازی و تقويت نظامی و در 

و تعهدات  ها  فقنامهامشترک اقتصادی؛ تو های  تجاری و طرحهای  همکاریديگری از قبیل  

عدم توازن در برخورداری از    ؛ درهم تنیدگی عوامل فرهنگی، سنتی و تاريخی  ؛ محیط زيستی

که  شود می نظامی موجبسیاسی و های  قدرت نظامی و همچنین وجود سطحی از همکاری

تضمین منافع اقتصادی    منظوربهکمتری دارند،    که قدرت نظامیای  آن دسته  ويژهبهکشورها،  

رسد، به  نظر میبهخود در بخش انرژی و اختالفات حقوقی و مرزی، بر خالف چیزی که  

شود. به بیان می  احساس   خوبیبه، هرچند وجود عناصر واگرايانه  قدرت نظامی متوسل نشوند

گفتگو و مذاکره، همکاری و تعامل  بیشتر به سمت  ۲۰۱۰ديگر، مسیر تحوالت خزر در دهه 

از آن مشاهده نشده،  ای  نظامی که ديگر نمونههای  پیش رفته است و با کاهش فاحش تنش

.  اندتهجويی برای نقاط افتراق دست يافکشورهای خزر به نوعی به زبان مشترکی برای چاره

 باشد.می در آکتائو مصداق اين ادعا ۲۰۱8امضای کنوانسیون خزر در سال 

نظامی و همچنین  های  عمده متأثر از محدوديت  طوربهی که  داليلبهديگر بنا    عبارت به

  بااليیجغرافیايی اين کشورها در خزر است، سطح  های  تنگناهای اقتصادی حاصل از ويژگی
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شود. نمی  ثباتی و ناامنی مشاهدهساز بیزمینه  و تنش جدی گرايی  جانبهيکاز عدم مذاکره،  

واقع بیدورنمای چالشکه  توان گفت  می  در  برنامه  تضاددر    ،خزر  کنندهثباتهای  و  ها  با 

زيرا بیشتر اين کشورها و    باشد می  کشورهای همجوارای  اقتصادی و توسعه  بلندمدتاهداف  

مختلف انرژی، عمرانی، مالی و  های که در حوزه هاآن بزرگهای  يا حداقل برخی از شرکت

در طرح هستند  فعال  برنامهها  تجاری  و  های  و  داشته  مشارکت  همسايگان خود   اقتصادی 

نفت و گاز و مشارکت در ساخت خطوط انتقال  های به صور مختلف، از همکاری در پروژه

  ۱۳۹۳آذر سال    ۱۲)خط ايران ـ ترکمنستان از    اين منابع گرفته تا مسیرهای ترانزيتی، راه آهن

،  کیلومتری سرخس(  ۷5ی بر هريرود در  سازی )سد دوست و سد  و خط ايران ـ آذربايجان(

  حضور فعال دارند.

اجالس مشترک  نزدهمین  در پا  و توسعه قزاقستان  گذاریوزير سرمايه  ۱ژنیس کاسیم بک 

طرح    8در تهران، در حالی از    ۱۳۹5آذر سال    ۲۱در    قزاقستانو    رانيا  یاقتصادهای  یهمکار

که دو    خبر داددالر با ايران    میلیارد  ۱/ ۳  با حجم  ونقلحمل و   سازیمشترک در حوزه صنعتی

برگزاری پانزدهمین ”)بود در حال اجرا ها و ساير طرحبود  شده  ءکامل اجرا طوربه طرح آن 

پروژه ايرانی    ۱۴شرکت در    ۱۱۴  تعداد   ۱۳۹5. بنا به اعالم قزاقستان، تا سال  (۱۳۹5  “اجالس،

 (. ۱۳۹5 “و قزاقستان رفع،ايران ”) ردندک می  ايران کارهای  با سرمايه

در سفری سه روزه به   ۱۳۹5در اسفند سال    ۲وزير اقتصاد آذربايجان شاهین مصطفی ا ف 

  میان   آبادـ پارس  ۳کیلو ولتی ايمیشلی   ۳۳۰خط انتقال برق    ۲۰۱۶تهران اعالم کرد که در سال  

  صنعتی   کوی   در   خودروسازی  مشترک  کارخانه  گرفت و  قرار  برداریرهبه   مورد  کشور  دو

. اين طرح مشترک در  (۱۳۹5  “باکو: حجم گردش،”)شد    گذاریپايه  در آذربايجان  ۴نفتچاال

  سازی تی ظرف”)افتتاح شد    ۱۳۹۷فروردين    8سفر رسمی رئیس جمهور ايران به آذربايجان در  

به گزارش  (۷۱۳۹  “دولت، تريبون .  اولیه    5فیننشیال  تولید  با ظرفیت  هزار    ۱۰اين کارخانه 

رويداد مهم اقتصادی و حاصل همکاری مشترک    عنوانبهگاه خودروی سواری در سال  دست
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به تولید چهار مدل    ۱ايران خودرو و آذيوروکارهای  شرکتمیلیون دالری    ۱5با ارزش ابتدايی  

هزار دالر برای هر دستگاه   5ـ    ۷خودروی سمند، سورن، رانا و دنا در آذربايجان به قیمت  

درصد    ۲۰رسند[ و  می  خواهد پرداخت ]در حالی که در داخل ايران با قیمتی باالتر به فروش

مشت  مستقل  کشورهای  بازار  به  تولید  )المنرکاز  شد  خواهد  صادر   Azeri-IKCO“افع 

Plant,” 2017انه مشترک داروسازی در منطقه  کارخ  ساخت  نیز  ۲۰۱۷  سال   ژانويه  ماه  (. در

  ـ   اندازی قطار مسافربری نخجوانراه  براينعالوهت و  حومه باکو آغاز شده اسدر    ۲پیراللهی 

مشهد ـ  تهران  ـ  همچنین    تبريز  آفرو  خدا  ق  ۳ن يطرح سد  نمونه  ۴ی سقلعه  زیو  از  های  را 

 . (۱۳۹5 “باکو: حجم گردش، ”)باشد می کشور  دو آمیزیتموفق همکاری

مارس   ۲۷ـ   ۲8)  ۱۳۹۷فروردين   ۷ـ   8در  آبادعشقسفر رسمی رئیس جمهور ايران به 

میان دو کشور را در طول ربع   شده( با توافقات متعددی همراه بود و تعداد اسناد امضاء۲۰۱8

  موجب به  دو کشور.  (۱۳۹۷  “و ترکمنستان بر،  رانيا”)رساند    سند  ۲۰۰قرن مناسبات رسمی به  

ی، صنعت  ،یبازرگان  ،یآموزش  ی،م عل  ،یهنر   ،یفرهنگهای  سند همکاری در زمینه  ۱۳اين سفر،  

الکترونباره  تفاهمی درهای  ، کشاورزی و همچنین يادداشتونقلحمل اطالعات    یکیتبادل 

تجار   یشورا   لیتشک  ،یگمرک همکاری    ترکمنستان ـ    راني ا  یمشترک  مل  نیبو    یسازمان 

تبادل زندانیان نیز    دربارهامضاء کردند و    استاندارد ترکمنستان  یو اداره دولت  راني استاندارد ا

،  و ترکمنستان  رانيا  بین  نیموافقتنامه انتقال محکوم  یدر اجرااقدامات مؤثری انجام شد و  

 .(۱۳۹۷ “دولت، ینوروز یپلماس يد”)زندانی ايرانی به کشور بازگردانده شدند  ۲8۳

سفر    موجب بهرا  ها  کاریهمچنین ايران با تقويت مناسبات تجاری با آذربايجان، دامنه هم

  8گسترش داد.    ۱۳۹۷  نيوردفر   8ـ    ۹در  رئیس جمهور به اين کشور و ديدار میان مقامات  

ريلی،   ونقلحملی،  صنعتانرژی،  های  سند همکاری میان دو کشور امضاء شد که در حوزه

بود  زنان و خانواده، ورزش و جوانان،  فرهنگی،   دولت    سازیتیظرف”)بهداشت و درمان 

که حاصل  در خزر    ی بلوک نفت  دوتوسعه مشترک    منظوربه. توافق دو کشور  (۱۳۹۷  “،یراب

خوانده    یخيتار  یتوافق  عنوانبهکشور    دوجمهور    رؤسای  یاز سودو سال مذاکره مستمر بود،  
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( بر اين باورند که  Rahimov, 2018برخی از ناظران )  (.۱۳۹۷  “،گاز  سوآپ  ايران،”)  شد

تواند به الگويی  می  دو کشور بر سر رفع اختالفات در مناطق مورد نزاعچنین توافقی میان  

  ويژه بهساير اختالفات در دريای خزر میان کشورهای ساحلی    آمیزمسالمت  وفصلحلبرای  

نیز از    ۱۳۹۷ارديبهشت  در   ايراننفت   ر يوز  وقت  معاونترکمنستان و آذربايجان تبديل شود.  

  ران اي”)با جمهوری آذربايجان خبر داد  مشترک    ینفتشرکت    کتالش ايران برای تأسیس ي 

 (.۱۳۹۷ “شرکت، جانيبا آذربا

تجاری و ترانزيت کاال بین و از طريق کشورهای حاشیه خزر از ديگر عوامل  های  راه

گذشته با رشد قابل توجه  های  در زمینه اقتصاد است. در سال   ويژه بهمؤثر بر تقويت همگرايی  

و اين امر چند سال پس    ايمايش خطوط ارتباطی تجاری مواجه بودهتوافقات ترانزيتی و افز 

افتتاح    ۱۳۷5از ظهور اين کشورها شتاب گرفت. راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن که در سال  

برای توسعه تجارت میان ايران و کشورهای شرقی خزر ايجاد کرد و به نوعی  ای  شد امید تازه

آن، طی توافق سه رئیس جمهور    دنبال بهاحیای جاده ابريشم در نظر گرفته شد و    عنوانبه

، دومین برنامه بزرگ در زمینه توسعه ترانزيت و  ۱۳8۶ايران، ترکمنستان و قزاقستان در سال  

اقتصادی آغاز شد و عملیات ساخت راه آهن ايران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان پس  های  فعالیت

رسید و منطقه    برداریرهبه به  ۱۳۹۳آغاز و در سال    ۱۳۹۱طالعه، در سال  سال بررسی و م  5از  

 (.۹: ۱۳۹۳آسیای مرکزی را به خلیج فارس و بازارهای جهانی متصل کرد )سلیمانی،  

همگرايانه عوامل  چنین  مجموعه  به  مینظر  که  ای  افزود  از  های  درگیریتوان  ناشی 

تنها در بخشی از خزر در جنوب، بین ايران،  اختالفات مرزی و مربوط به منابع نفت و گاز،  

دريايی ـ    دهندههشداربرخورد    ها آن  ترينآذربايجان و ترکمنستان صورت پذيرفته که مهم

کشتیهوايی   با  پترولیوم های  ايران  بريتیش  سال    با  کننده همکاری  تحقیقاتی  در  آذربايجان 

باشد. اين در حالی است  می  ۲۰۱۲و همچنین برخورد آذربايجان با ترکمنستان در سال    ۲۰۰۱

با کشورهای  و  کرده  را حل  ترکمنستان  و  با روسیه  مرزی خود  مسائل  تمام  قزاقستان  که 

( و از جهت اختالفات مرزی در خزر  Gorenburg, 2014همسايه خود روابط خوبی دارد )

 ، ۱ی گاز کورمان  دانی سه مزيرا توانست اختالفات با روسیه بر سر    با مشکل خاصی روبرو نیست 
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  ۲۰۰۲و    ۱۹۹8توافقات دوجانبه در    موجببهرا  در شمال خزر    ۱ه يو تسنترالنو  ويهنسکیخوال

 نیی را تع  دانیسه م  ن ياز ا  کيهر    تیوضعرفع کند و  به آن معترض بود(  در ابتدا    راني)که ا

قزاقستان    تی تحت حاکم  یکورمانگاز  وشدند  می  مشترک توسعه داده  طور به  دانیکند: سه م

 (. Rahimov, 2018) قرار گرفت هیروس تی تحت حاکم  گريد دانیو دو م

برای همکاری و تعامل اقتصادی با يکديگر  ای  اقتضائات موجود و احتیاج به ثبات منطقه

در موارد    )که  نظامی و تقويت نیروهای دريايی اين کشورهاهای  نوسازیکه  شود  می  باعث

برخورد  شمشتانگ و  تنش  به  امنیت    (انجامیدهاری  برقراری  و  حفاظت  سطح  در 

نفت و گاز خود حفظ شود و در حکم هشداری به همسايگان در زمینه عدم  های زيرساخت

لزوم جدی گرفته نخواهد شد. در واقع اين    طور بهالبته  که    در خزر باشد   ها آن  تعدی به منافع

اقتصادی برای حفظ و افزايش سطح توسعه يافتگی خود، های  اهمیت مؤلفه  دلیل بهکشورها  

رسد، حول قابلیت نظامی خود مانور نخواهند داد  نظر میبهبا وجود آن که اغلب عکس آن  

به مؤلفه غالب در مناسبات میان همسايگان خزری  گری  دهند که عنصر نظامینمی  و اجازه

شود.   ا می  خالصه  طوربهبدل  تأثیرپذيری  که  گفت  از  توان  همجوار  کشورهای  قتصاد 

اثرگذاری چالش  یژئوپلیتیکهای  ويژگی تعديل  باعث  میان  های  منطقه  مناسبات  بر  مذکور 

 کشورهای خزر شده است. 

و  می  که مشاهده  طورهمان باز است  میان کشورهای خزر همچنان  گفتگو  باب  شود، 

دهه گفتگو و مذاکره در    دوته بیش از  رفهمروینداشته، اما  ای  اگرچه برخی مذاکرات ثمره

خارجه   وزرای  اجالس  خزر،  حقوقی  رژيم  کنوانسیون  تدوين  ويژه  کاری  گروه  سطح 

کشورهای ساحلی خزر و همچنین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر موجب حصول  

 در زمینه محیط زيست و امنیت خزر شده است. هايی موفقیت

بسیاری از تحلیلگران و حتی از جانب    ۲۰۱8امضای کنوانسیون رژيم حقوقی خزر در  

بیشترين حمايت از اين کنوانسیون توسط چهار کشور    رهبران خزر، گام مثبتی ارزيابی شد.

روسیه   میان  اين  در  پذيرفت.  در های  تضمین  دلیلبهديگر خزر صورت  توافق  اين  امنیتی 

یتی  امنهايی  خصوص عدم حضور و ترديد نیروهای نظامی دريايی بیگانه در خزر، دغدغه
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داد و از کشورهايی بود که از امضای اين کنوانسیون رضايت داشت. پوتین  می  خود را کاهش

که باعث   کنوانسیون رژيم حقوقی دريای خزر  رفع اختالفات در خصوصاشاره به اهمیت  با  

له تعیین رژيم حقوقی دريای  أمس   اجماع نظر در خصوص  شد،می  نزديک های  توسعه همکاری

فراهمخزر   به سطح    دهکننرا  کشورهای ساحلی خزر  همکاری  ارتقای سطح  برای  شرايط 

کهجديد دانست  همکاری  ی  حوزهها  گسترش  ت های  در  را    ن یپوت ”)کرد  می  مین أمختلف 

 . (۱۳۹۷ “،یخواستار برگزار 

خزر؛    دريای  دريايی  زيست  از محیط  حفاظت  چارچوب  کنوانسیوندستاوردهايی نظیر  

آمادگی،   منطقهپروتکل  همکاری  و  پروتکل  ای  واکنش  نفتی؛  آلودگی  سوانح  با  مبارزه  در 

فعالیت و  منابع  از  ناشی  آلودگی  برابر  در  دريای خزر  از  در خشکی؛ های  حفاظت  مستقر 

بهینه از منابع زنده آبی دريای خزر؛ موافقتنامه همکاری در  برداریرهموافقتنامه حفاظت و به

و رفع آثار آن در دريای خزر؛ موافقتنامه همکاری در زمینه  زمینه هشدار در شرايط اضطراری  

تعیین دريای سرزمینی  وهواآب نیروهای    ۱5شناسی دريای خزر؛  مايلی؛ ممنوعیت حضور 

نظامی بیگانه در دريای خزر و همچنین موافقتنامه امنیتی شامل مبارزه با تروريسم، جرايم 

و مواد منفجره، تجارت انسان و مهاجرت  ، قاچاق مواد مخدر، سالح، مهمات  يافتهسازمان

نظامی  ،غیرقانونی پیامدهای  تعديل  مسیر  در  مهمی  دريای    سازیگام  افزايش  خزر  در  و 

 . ه استبودقانونی برای آن،  سازی، يا حداقل زمینههاهمکاری

،  آبادعشقچندين سال مذاکره کارشناسی و توافقات در سطح وزرا و سران در شهرهای 

مؤيد اين حقیقت است که خزر با وجود و آکتائو  مسکو    ،نورسلطانکو، آستراخان،  تهران، با

ضی و دعاوی مربوط به انرژی، همچنان فرصت حل مسائل از طريق مذاکره و راختالفات ا

گفتگوی سیاسی را از دست نخواهد داد. با وجود رفع نشدن برخی نکات حساس حقوقی 

تنش    دهندهعوامل کاهش  عنوانبهآمده    دستبهافقات  شماری از تو   ای،میان پنج کشور حاشیه

 آورد.وجود میبهو درگیری عمل خواهد کرد و سطحی از تعامل حقوقی میان کشورها را 

برقرار است   هاآن میان یتجار روابط در حوزه اقتصاد، پیوند میان کشورها حفظ شده و 

بر اساس  دارند.  ای  جايگاه برجستههمسايگان خود  اقتصادی  در واردات    ،هاآن   و برخی از

درصد از واردات قزاقستان    ۳۲/ ۹سازمان اطالعات مرکزی اياالت متحده،    ۲۰۱5برآورد سال  
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انجام  آن کشور  می  از روسیه  به مقصد  و صادرات  مجموع صادرات    ۱۲/ ۳شود  از  درصد 

حصوالت درصد از م   ۹/۱۹(. آذربايجان  Kazakhstan,” 2016“دهد )می  قزاقستان را تشکیل

)  ۲۰۱5در سال  را  وارداتی خود   کرد  روسیه خريداری    Azerbaijan,” 2016  .)۳/۱۲“از 

  ۹/۲۴پس از ترکیه با سهم  که    از مبداء روسیه بود  ۲۰۱5درصد از واردات ترکمنستان در سال  

درصد از محصوالت وارداتی    ۱/5به اين کشور قرار دارد و    کنندهدرصدی در مقام دوم صادر

 (. Turkmenistan,” 2016“شود )می درصد از ايران وارد ۴/ ۴ان از قزاقستان و به ترکمنست

مستمر به برگزاری جلسات و مذاکرات اقتصادی    طوربهپنج کشور ساحلی دريای خزر  

های  یمشترک همکاراجالس    چندين  هاآن  . ايران نیز تا کنون با هر يک از انددهمبادرت ورزي

سال    ۲۲ـ    ۲۴در    اجالس مشترک ايران با ترکمنستان  زدهمینپان ی برگزار کرده است.  اقتصاد

آباددر    ۱۳۹8 و    عشق  کمبرگزار شد  موضوع   یعیوس   فیط  ی فن  یها   ته یدرنشست    ات از 

و   عي صنا  ،یمربوط به حمل و نقل، ارتباطات از راه دور، اقتصاد و تجارت، سوخت و انرژ 

، در حالی  (۱۳۹8 “،یفن  یهاتهینشست کم”) قرار گرفت یمعادن، علم و فرهنگ مورد بررس

سال   در  قبلی  نشست  در  کشور  دو  و »تا    بودندمصمم    ۱۳۹۴که  تجاری  مبادالت  حجم 

به    ۱۰اقتصادی خود طی  های  همکاری را  آينده  اجالس  ”)برسانند«    دالر  میلیارد  ۶۰سال 

همکار همکار  اجالساجالس  دوازدهمین  ايران    .(۱۳۹5  “،هاییمشترک  های  یمشترک 

هايی  در تهران برگزار کرد و با تشکیل کمیته  ۱۳۹۶اسفند سال    ۲۲را در  ی با آذربايجان  اقتصاد

محیط زيست،    ،انرژی، آب  ،و ارتباطات   ونقلحمل   ،انکیاقتصادی، تجاری، بهای  در حوزه 

ی، ضمن مذاکره در دو حوزه مهم سوآپ نفتی و پروژه ريلی  کشاورزی، علمی و تحقیقات 

پانزدهمین  .  (۱۳۹۶  “،اجالس مشترک ايران”)رشت ـ آستارا، هشت سند همکاری امضاء کرد  

در    ۱۳۹5آذر سال    ۲۰ـ    ۲۱در  قزاقستان  و    رانيا  یاقتصادهای  یاجالس مشترک همکار 

  58در ای توافقنامهآن  موجببهو  (۱۳۹5 “،اجالس پانزدهمین برگزاری”)تهران برگزار شد 

دريايی  ای،جاده ونقلحملگمرک، مالی و بانکی، بخش کشاورزی و آب، های حوزهبند در 

، علمی، فناوری و معادن  و هوايی، ارتباطات، پتروشیمی، گردشگری فرهنگی، بهداشتی، تعاون

امضا رسید  به  کما  پانزدهمین.  (۱۳۹5  “،رفع  قزاقستان  و  ايران”)ء  مشترک    ونیسیجالس 

و ساير مقامات دو    نیرونیز با حضور وزير    هیو روس  رانيا  یو اقتصاد   یهای تجار یهمکار




