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 ژئوپليتيك درياي خزر با تأكيد بر رژيم حقوقي آن
 
 دكتر عبدالرضا رحماني فضلي
 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 
 چكيده 

 مجموعه امنيتي همه ءه درياي خزر جزض دوران جنگ سرد، حودر
 بود تا جايي كه اتحاد شوروي حتي به قرار داد دو شورويجانبه اتحاد جماهير 

 و شوروي در رابطه با نظارت، دخالت  وايران منعقد بين 1941 و 1920جانبه 
 از نفت برداري بهره. وجهي به ايران نداشتتگونه  ، هيچعمق وبرداري از سطح  بهره
ولي براي سه كشور اطراف درياي خزر  ه خزر تحت نظارت كامل شوروي بودضحو
برداري با  امنيتي اتحاد شوروي بودند، محدودة بهره  جزو محدودة سياسي وكه

 از فروپاشي اتحاد پس . شوروي تحديد حدود شده بودمركزينظارت دولت 
المللي  پايان جنگ سرد، ماهيت قدرت در روابط بين  و1991جماهير شوروي در 

به همين .  جاي خود را به ژئواكونوميك دادژئواستراتژيكتغيير يافت ومعادالت 
.  دستيابي به منابع انرژي استجهانيهاي   قدرتمهمكي از اهداف يدليل اكنون 

فارس و   درصد از منابع انرژي جهان، بين حوضه خليج75ايران هم اكنون در مركز 
حوضه درياي خزر قرار گرفته و اين موقعيت حساس استراتژيكي و ژئوپليتيكي 

هاي جهاني  زده است، بنابراين قدرت امنيت ايران را با امنيت منطقه و جهان گره
هاي امنيتي حاد برايش فراهم  ه راحتي ايران را ناديده گرفته و مزاحمتتوانند ب نمي

ترين مشكل منابع نفت و گاز طبيعي حوضه درياي خزر،  در حال حاضر مهم. نمايند
 در. باشد فقدان توافق ميان پنج دولت ساحلي خزر و تدوين رژيم حقوقي آن مي

ه درياي خزر ضحو ليتيكيت ژئوپي تشريح موقعبهاين است كه  اين تحقيق سعي بر
اي بين ژئوپليتيك جديد اين  رابطهكه چه  به اين سوال پاسخ دهيم پرداخته و

 به سمتي 21 در قرن جهانتحوالت  تدوين رژيم حقوقي آن وجوددارد؟ دريا و
 را به خودكاربردهاي ژئواستراتژي به سرعت جاي  رود كه مفاهيم و پيش مي
  وژئواستراتژيكهاي  دهد، بنابراين ابتدا ويژگي  ميكاربردهاي ژئواكونومي، مفاهيم و
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 حاكمسپس رژيم حقوقي  تحليل نموده و ه درياي خزر را تجزيه وضژئوپليتيك حو
  .كنيم اين دريا را بررسي مي بر

، امنيت حقوقيك، درياي خزر، انرژي، رژيم  ژئوپليتي:هاي كليدي  واژه
 استراتژيملي، ژئواستراتژي، 

 
 :مقدمه

  22اي به وسعت تقريبي  هاي وسيع و پيوسته ز هفتاد سال سرزمينبيش ا
ميليون كيلومتر مربع تحت نفوذ حكومت سوسياليستي بود و نظام كمونيستي بر 

جانبه داشت، در  هاي متنوع آنها نظارت همه وجوه مختلف زندگي مردم و سرزمين
ي وجود نداشت، گونه فعاليت هاي جهاني براي هيچ نتيجه امكان نفوذ ديگر قدرت

هاي فسيلي در اين منطقه با تنوع  وجود ذخاير غني زيرزميني به ويژه سوخت
در اين مدت . توجه ويژگي خاصي به آن بخشيده است محيط طبيعي قابل

گاه موفق نشده بودند كه به حريم منابع انرژي شوروي  كشورهاي غربي هيچ
ژئواستراتژيك در منطقه نزديك شوند اما فروپاشي شوروي موجب ايجاد يك خأل 

 .ژئوپليتيكي درياي خزر شد
 15 و استقالل 1991پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 

هاي نفتي غربي به سرعت در  جمهوري سابق آن، زمينه الزم فراهم شد و شركت
هاي  گذاري اين منطقه حضور پيدا كرده و براي استخراج نفت و گاز آن سرمايه

 .كالني نمودند
اي از منابع انرژي در حوضه درياي خزر،  مالحظه بيني مقادير قابل پيش

مركز . اهميت ژئوپليتيكي اين منطقه را به طور چشمگيري افزايش داده است
اطالعات انرژي امريكا با اشاره به افزايش پنجاه درصدي تقاضا براي نفت در سال 

نفت جهان در اين  درصد از توليد 10بيني كرده است كه حداقل   پيش2020
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محاط در ها  از آنجا كه اين جمهوري. سال از طريق درياي خزر صورت پذيرد
خشكي بوده و مستقيماً به درياي آزاد راه ندارند، بزرگترين مشكل ژئوپليتيكي اين 

به بازارهاي جهاني اين منطقه هاي نفتي، انتقال نفت و گاز  ها و شركت جمهوري
پاشي شوروي و افزايش كشورهاي همسايه خزر به همچنين پس از فرو. باشد مي

هايي مواجه شده و از آنجا كه  پنج كشور، مسئله رژيم حقوقي درياي خزر با چالش
ها و  منافع ملي كشورهاي اين حوزه در استفاده از ذخاير خزر، با سياست

يك اجماع نظر كلي  شود، در نبود هاي متفاوت و گاهي متعارض تعريف مي ديدگاه
ي و منصفانه درمورد رژيم حقوقي اين دريا، نه تنها زمينه حضور و سلطه حقوق
اي به وجود آمده بلكه تهديداتي را نيز براي امنيت ملي  هاي فرامنطقه قدرت

ها از  رويه برخي از دولت برداري بي كشورهاي پيراموني خزر در پي داشته و بهره
حقوق همسايگان ديگر شدن  منابع هيدروكربني و آبزيان آن، موجب پايمال

 .گرديده است 
پس از فروپاشي شوروي و حضور امريكا در منطقه، اين كشور سياست 

 سياسي روسيه و -كردن ايران را در پيش گرفته، زيرامخالف نفوذ اقتصادي  منزوي
هاي اقتصادي  چرا كه به تصور آنها، همكاري. باشد ايران در حوضه درياي خزر مي

اي شده و روسيه با پذيرش  هاي همگرايي منطقه ت زمينهدر منطقه، باعث تقوي
نقش شوروي سابق، به عنوان يك قدرت جهاني و ايران با داشتن اشتراكات 

اي تبديل  تاريخي و فرهنگي با كشورهاي همسايه خزر، به يك قدرت منطقه
 .خواهند شد 
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 مشخصات جغرافيايي درياي خزر
هاني وبه عبارتي گستره آبي ين درياچه جردرياي خزر به عنوان بزرگت

هاي  ه واز دوران قديم تاكنون به نامتداخلي، در شمال سلسله جبال البرز قرار گرف
نشين آن  گوناگوني شناخته شده كه اين خود نشانگر تاريخ طوالني اقوام ساحل

 ميليون 77 كيلومترمربع و گنجايش 000/438اين درياچه با وسعت . است
 درجه عرض شمالي و 61و37ريبي بين مدارهاي مترمكعب آب، به طور تق

 1204طول اين دريا حداكثر .  درجه طول شرقي قرار دارد55و45النهارهاي  نصف
 جزيره 50اين دريا داراي . باشد  كيلومتر مي550كيلومتر و عرض آن حداكثر 

خط ساحلي . ال غربي آن قرار داردمها جزيره چچن در ش است كه بزرگترين آن
 كيلومتر آن را سواحل 900باشد كه   كيلومتر مي6500 نزديك به درياي خزر

يابد به طوري  عمق اين دريا از شمال به جنوب افزايش مي. دهد ايران تشكيل مي
كند در صورتي كه در جنوب و   متر تجاوز نمي16كه عمق نواحي شمال آن از 

 آب در كل به طور متوسط عمق. رسد متر هم مي1000جنوب غربي به حدود 
 ترين گدرياچه خزر به عنوان بزر  )ها اسدالهي، مؤسسه مطالعات و پژوهش(. متر است180

 - دن از طريق درياي آزوف -اي  ولگا درياچه جهان تنها به وسيله آبراه رودخانه
ها مرتبط شده  درياي سياه با قابليت كشيتراني محدود به ديگر درياها و اقيانوس

اقستان، روسيه و آذربايجان در اطراف اين زستان، ق كشورهاي ايران، تركمن.است
  )1376مدرس قوامي ، مجله اقتصاد انرژي سال دوم، پاييز (اند  دريا واقع شده

درياي خزر به علت منابع سرشار نفت و گاز، نقش مهمي در زمينه 
كشتيراني، بازرگاني، اقتصاد ملي و نيز تاثير بر آب و هوا و اقليم منطقه ايفا 

 . اي  است   منطقه-د و داراي اهميت ملي كن مي
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 كيلومتر به طور 700به طول ) ماتوشكا (اتصال اين دريا از طريق ولگا 
اف به درياي سياه بر اهميت اين  مصنوعي به درياي بالتيك و براساس طرح علي

  )1362 ، 48بريماني ، ص(. دريا افزوده است 
اي توليدكنندگان نفت شرايط فيزيكي درياي خزر به نحوي است كه بر

 1400با باالرفتن غيرمنتظره آب دريا، حدود . مشكالت زيادي ايجاد كرده است
. چاه نفت كه سي سال پيش در سواحل درياي خزر حفر شده بود به زير آب رفت

 43 متر باال آمده است و در بعضي از نواحي تا 8 آب دريا حدود 1978از سال 
 .مايل در خشكي پيش رفته است

 چاه نفت 127به تنهايي زير آب رفتن  )Tengiz  (1ر حوضه تنگيزد
 ميليون دالر 5/7رفتن ساالنه يك ميليون بشكه نفت به ارزش  منجر به از بين

رفت آب خزر بيش از يك صد  هاي آتراو و منگستان، پيش در استان. گرديده است
 .كند  هزارنفر تهديد مي320روستا و شهرك را با جمعيتي بالغ بر 

هاي پنج كشور ساحلي با مشاركت بانك جهاني و برنامه  البته دولت
 تهيه 1955توسعه سازمان ملل، برنامه ويژه محيط زيستي خود را در سال 

اند ولي تا زماني كه رژيم حقوقي درياي خزر مشخص نشود، كار چنداني  كرده
 . توان كرد نمي

 
 افزايش ارزش ژئوپليتيكي ايران

حاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد، ماهيت قدرت پس از فروپاشي ات
المللي از نظامي به اقتصادي تغييريافت و معادالت ژئواستراتژيك  در روابط بين

به همين دليل اكنون يكي از اهداف بسيار مهم . جاي خود را به ژئواكونوميك داد

                                                           
 . تنگيز در كشور قزاقستان در كنار درياي خزر واقع شده است ةحوض  1
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صلي هاي جهاني دستيابي به منابع معدني و هيدروكربني است كه  محرك ا قدرت
از ديدگاه ژئوپليتيك قدرت برتر جهان در  .رود هاي اقتصادي آنها به شمار مي چرخ

قرن بيست و يكم كشور يا كشورهايي هستند كه بر منابع معدني و انرژي جهان 
انداز روشن جهت  وجود چشم تسلط كامل داشته باشند زيرا با توجه به عدم

ه دليل ارزاني اين مواد سوختني هاي ديگر ب جايگزيني نفت و گاز از طريق سوخت
رسد بر اهميت استراتژيكي آن در قرن آينده  ها به نظر مي و گراني ديگر انرژي

تري  افزوده شود و اين درحالي است كه مصرف انرژي در قرن آينده شتاب سريع
 .خواهد گرفت و روز به روز از ذخاير نفتي جهان كاسته خواهد شد 

 درصد از منابع انرژي جهان، بين حوضه 75اكنون در مركز  ايران هم
العاده استراتژيكي و  فارس و حوضه درياي خزر قرار گرفته و اين موقعيت فوق خليج

تواند جمهوري  ژئوپليتيكي اگرهمراه با درايت سياسي و توسعه اقتصادي باشد، مي
در واقع . هاي قدرت در جهان تبديل نمايد اسالمي ايران را به يكي از قطب

گرفتن ايران در اين مركز حساس، امنيت اين كشور را با امنيت منطقه و قرار
توانند به راحتي ايران را  هاي جهاني نمي  بنابراين قدرت. جهان گره خواهد زد

هاي نفت  عبور لوله. هاي امنيتي حاد برايش فراهم نمايند ه و مزاحمتتناديده گرف
به را  آن ييداً موقعيت ژئوپليتيكو گاز حوضه درياي خزر از راهي به جز ايران شد

تواند نقش تاثيرگذاري ايران در معادالت نفتي و  خطر انداخته و در درازمدت مي
 .اقتصادي جهان را كاهش دهد

هاي نفتي جهان نيز كاهش  گيري از سوي ديگر نقش اوپك در تصميم
ه طرق شي از نفت بادهاي ارزي نمبودن ايران به درآ يافته و با توجه به وابسته

 در حاليكه عبور. گوناگون امنيت اين كشور با خطر مواجه خواهد شد
هاي ژئوپليتيكي و استراتژيكي جديد وحساسي  هاي نفت وگاز از ايران فرصت  لوله
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اي برروي ايران گشوده  هاي مواصالتي تازه براي ايران فراهم خواهد ساخت و راه
كند تا كشورهاي آسياي  م ميهاي نفت و گاز شرايطي را فراه لوله. خواهد شد

بست حمل ونقل خارج  مركزي و قفقاز وارد تجارت با ايران شده و ايران را از بن
نمايد و از سوي ديگر موجب خواهدشد اين كشور دوباره اهميت استراتژيك خود 

 . )1374، 3محسنين ،ص (. را در دوران راه مرواريد و جاده ابريشم كسب نمايد
تواند در صحنه سياست خارجي خود موقعيت ممتاز  مينامريكا بنابراين 

همگرايي ايران با اروپا و كشورهاي آسياي . ژئوپليتيكي ايران را ناديده بگيرد
مركزي و قفقاز تا حدود زيادي اين كشور را از انزوا بيرون خواهدآورد و دليل آن 

افيا تواند جغر الملل هيچ سياستي نمي هم اين است كه در صحنه روابط بين
 .وضرورت هاي ژئوپليتيكي را ناديده بگيرد

 
 اي ژئوپليتيكي  درياي خزر به عنوان منطقه 

طلبانه اتحاد جماهير شوروي سابق، براي جبران  هاي توسعه ادامه سياست
ضعف ژئواستراتژيكي روسيه، موجب پيدايش منطقه ژئوپليتيكي درياي خزر در 

در اين . ه را بر ايران وارد كردترين ضرب شد كه بيش“ جنگ سرد”طول دوران 
دوره با وجود مرز طوالني ايران و شوروي در اين دريا، مبادالت دريايي بين دو 

گرفت كه عمدتاً به  كشور در حد بسيار اندك و آن هم در بندرانزلي انجام مي
مبادالت كاال اختصاص داشت و رفت و آمد مسافران در سطح ناچيزي صورت 

شتركات ديني و فرهنگي بين ملت مسلمان ايران با ملل با وجود م. گرفت مي
هاي پيرامون درياي خزر در آسياي مركزي و قفقاز از جمله داغستان در  جمهوري

 . گونه ارتباطي بين مردم دوسوي دريا وجود نداشت تركيب روسيه، هيچ
اينك نقش برتر موقعيت ژئوپليتيكي ايران براي درياي خزر و ملل 

هاي  هاي مرزي ايران و جمهوري گذرگاه گشايش. ز اهميت استپيرامون آن حائ
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آسياي مركزي و قفقاز در بنادر درياي خزر، دنياي جديدي را بر روي 
توانند با يكديگر  هاي پيرامون گشوده است كه از طريق اين دريا مي جمهوري

 .ارتباط برقرار كنند
 
 :محورهاي اصلي استراتژي سياسي آمريكا در حوضه خزر 

راي درك محورهاي سياست خارجي آمريكا در اين منطقه ابتدا بايد به ب
هاي متناسب با هريك  تبيين اهداف اين كشور و سپس عملكردها و واكنش

توان به طوركلي در پنج محور اصلي  اهداف آمريكا در منطقه را مي. پرداخته شود
 :موردتجزيه و تحليل قرار داد

 اديكال جلوگيري از گسترش و رشد اسالم ر -1
 تهيه ابزارهائي براي اصالحات سياسي و اقتصادي -2
 مهار نفوذ جمهوري اسالمي ايران -3
 جلوگيري از نفوذ روسيه و چين در منطقه-4
 استفاده از مواد خام و بازارهاي مصرف با تاكيد بر انرژي-5

 

 :جلوگيري از گسترش و رشد اسالم راديكال -1
هاي اخير بويژه  هاي اسالمي در دهه ها و جنبش از زمان گسترش انديشه

 پديده جديدي روبرو شد كه از جانب آن ابا پيروزي انقالب اسالمي، دنياي غرب ب
خطر جدي و مهمي را براي موجوديت و منافع خويش احساس نمود، پس از 

 رقابت با اسالم معاصر وارد 1991هاي غربي بعد از سال  شكست ايدئولوژي
قدرت و تغيير   عواملگترينسالم به عنوان يكي از بزراي شد كه در آن ا مرحله

مطرح گشت، اين پديده كه جهان غرب آن را بنيادگرائي اسالمي ناميد پس از 
ترين چالش عصر جديد در مقابل ليبرال  شكست ماركسيسم در حقيقت جدي
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دموكراسي غرب كه خود را نقطه پايان تطور ايدئولوژيك بشريت و در شكل نهايي 
در سخناني با رؤساي جمهور “ جيمز بيكر ” . داند بوده است مي“  مليدولت” 

تاثير ايران هشدار داد  كشورهاي آسياي مركزي در مورد نفوذ اسالم گرايي تحت
 گرداب خطرناكي “. كه انعكاس اين بيم در سخنان برژينسكي بخوبي نمودار است

وسيه پديد آيد همانا  ايجاد خالء ژئوپليتيكي براي آمريكا و رزكه ممكن است ا
، محيط جغرافيائي اين گرداب ممكن است از كند ميگرايي است، وي اضافه  اسالم

درياي آدرياتيك و بالكان تا مرزهاي چين و از خاورميانه تا روسيه و اوكراين را در 
فروپاشي ساختارهاي اداري در برخي ازكشورهاي  .)1994، 235برژينسكي، ص( “ برگيرد 

هاي  هاي افراطي و سودجو شد اين گروه گرفتن گروه به قدرتمنطقه منجر 
سودجو با بيان هدف تشكيل دولت بزرگ اسالمي، نظرات مردم و جوانان بيكار 

هاي  طالبان و برخي قبايل تاجيك هسته منطقه را به خود جذب كرده و با حمايت
بكستان و نظامي تشكيل داد، كه براي انجام عمليات عليه نيروهاي دولتي از شبه

، اعالم جنگ عليه  )46، شماره 15 ص،ترجمان سياسي( . شدند قرقيزستان وارد نبرد مي
ها با  تروريسم، توسط آمريكا منجر به همكاري بيش از پيش اين جمهوري

ها  ترتيب اولين پايگاه نظامي آمريكا در اين جمهوري هاي آمريكا شد، بدين سياست
 .شكل گرفت

 :ئي براي اصالحات سياسي واقتصادينمودن ابزارها فراهم-2
منطقه وسيع آسياي مركزي و قفقاز عليرغم وجود منابع معدني وانرژي و 
ديگر منابع سطحي، عليرغم اينكه بيش از هفتاد سال تحت سيستم كمونيستي به 

مراحل توسعه  شدند ولي نتوانستند سربرده و تحت نظارت كامل شوروي اداره مي
علي آنها تاييدي است بر اين نظريه كه رهبران شوروي به را طي نمايند، شرايط ف
كردند و به  اي خود به عنوان هسته دفاعي، امنيتي نگاه مي اين كشورهاي حاشيه
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بنياد است، لذا پس از  هاي اقتصادي آنها بسيار سطحي و بي همين علت زيرساخت
سياسي و اي براي انجام اصالحات   تالش گسترده،ها كسب استقالل اين جمهوري

 .اقتصادي در منطقه از سوي دول غربي به عمل آمده است 
گرايانه، فساد متداول و نبود حكومت قانون منجر به  هاي سركوب سياست
ترش فاصله بين مسلمانان معتقد و گسهاي اجتماعي و  ترشدن بحران وخيم

 هرگونه تالش براي اصالحات اقتصادي ةدر نتيج. هاي سكوالر شده است حكومت
گذاران خارجي رغبت  به همين علت سرمايه. ه انحراف كشيده شده و خواهد شدب

دهند در نتيجه اين  گذاري در اين منطقه از خود نشان نمي زيادي براي سرمايه
 .شود كه از توسعه يك جامعه قوي جلوگيري به عمل آيد عامل باعث مي

ين كشورها هائي را به ا در راستاي اصالحات اقتصادي، دولت آمريكا كمك
المللي پول به قزاقستان   صندوق بين1993نموده است، به عنوان مثال درسال 

گذاري   ميليارد دالر پرداخت نمود كه در نوع خود سرمايه2/1وامي به مبلغ 
 نيز بانك 1992آيد، در سال  هنگفتي براي كشوري مانند قزاقستان به حساب مي

 ميليون دالر براي قزاقستان تصويب 60المللي ترميم و توسعه وامي به مبلغ  بين
شدن اهميت حياتي ثبات منطقه براي  با مشخص .) 1994، 224رشيد، ص( نمود 

دستيابي آمريكا به منافع اقتصادي، سياستمداران آمريكا بـه ديپلمـاسـي عمومـي 
 (Public Diplomacy) روي آوردند، درجهت آشنائي هرچه بيشتر 

اي مركزي با مطبوعات آزاد در جامعه دموكراتيك و نگاران منطقه آسي روزنامه
مالقات با مقامات آمريكا، دولت درصدد ايجاد برنامه بازديد براي گروهي از روزنامه 

وضعيت مشابه آنچه در   )2002 مجله آسياي مركزي،( .  برآمد2002نگاران در فوريه 
 و به نظر خورد مورد آسياي مركزي ذكر شد، در مورد قفقاز نيز به چشم مي

هاي قوي سياسي و  رسد تا زماني كه داراي منابع كافي جهت ايجاد ارگان مي
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مجله ( . اقتصادي نباشد اصالحات سياسي و اقتصادي محكوم به شكست است 
 )1380، 86اقتصادي ، ص

 
 مهار نفوذ جمهوري اسالمي ايران-3

 در بعد از پيروزي انقالب اسالمي، ايران به بزرگترين مخالف آمريكا
هاي مختلفي روي  منطقه تبديل گرديده است، آمريكا براي مقابله با آن، به راه

هايي چون تضعيف قدرت ايران و  آورده است كه آخرين آنها مهار ايران با هدف
در گذشته مادلين آلبرايت، . باشد جلوگيري از رشد داخلي و خارجي اين كشور مي

هاي جهان را به   كلينتون طي سخناني دولتوزير امور خارجه آمريكا در دولت
  ) 1996، 10ص استوارت،( : چهار دسته تقسيم كرد

 المللي كننده قوانين بين هاي رعايت دولت-1
 هاي در حال ظهور دولت-2
 هاي ياغي و متمرد دولت-3
 خورده هاي شكست ولتد-4
تكيه كرده ي ايران را در رده كشورهاي سركش قرار داد و بر لزوم مهار ايران و

 .است 
هائي مطرح  ها و استدالل در همين رابطه گروهي براي مهاركردن ايران راه

نمايند به اين مفهوم كه مهار دوگانه به سياست خارجي آمريكا در قبال ايران  مي
شكل بخشيد و آن را دقيقاً براساس جلوگيري از ظهور ايران به عنوان يك قدرت 

 .اي شكل دادند منطقه
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 :رد چين و روسيه در حوضه خزر و واكنش آمريكالك عم-4
هاي منطقه، اين  سابق و كسب استقالل توسط دولتشوروي فروپاشي    

فرصت را براي اياالت متحده آمريكا فراهم ساخت كه خود را به عنوان قدرت برتر 
رسيد كه منطقه چنان منافعي داشته باشد  در ابتدا به نظر نمي. جهان مطرح سازد

هائي همچون چين و روسيه بخواهند تسلط خود را در آن حفظ و  تتا قدر
هاي احياء قدرت در  گرفتن انديشه گسترش دهند، دولت آمريكا با مشاهده قدرت

روسيه و گسترش روابط تجاري، سياسي چين با كشورهاي منطقه نگران شد، با 
ن دو كشور تا نامه مرزي ميا  و ايجاد توافق1992شروع روابط چين با قزاقستان در 

اي   روابط دوستانه بين اين كشور و چين برقرار شد، روابط به گونه1996سال 
به % 4فزاينده افزايش يافت كه واردات قزاقستان از چين در كمتر از چهار سال از 

 ميليون 3ترش روابط بازرگاني ميان چين و تاجيكستان از گسافزايش يافت، % 44
 و توافقنامه چين با اين كشور 1995الر در سال  ميليون د20 به 1994دالر در 

. هاي آمريكا در منطقه بود هايي از داليل گسترش نگراني ، مثال1996در سپتامبر 
عالقه چين به همكاري اقتصادي با قزاقستان و ازبكستان و  )1377، 99هيبر، ص( 

د افتتاح خط آهن مستقيم بين چين و قزاقستان منجر به دسترسي بهتر به موا
اي فزاينده در حال تسلط دادن چين  شد، روابط به گونه خام منطقه براي چين مي

 )1992 ، 267ص  بريل ،( . بر منطقه بود
المنافع عمده  اين مسئله كه نيروهاي نظامي كشورهاي مستقل مشترك

سربازان آنها روسي بودند و رهبران كمونيستي موجود در آسياي مركزي با اين 
ند و سعي در متقاعد كردن مردم براي حضور اين نيروها در وضعيت موافق بود

 موجبات نگراني را براي اياالت متحده و ترس از تسلط ، خواهي سركوب اسالم
احياي مجدد امپراطوري شوروي در . آورد مجدد اين قدرت در منطقه فراهم مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 
 
 

 
 ژئوپلتيك درياي خزر با تأكيد بر رژيم حقوقي آن

 

 

55

 داد  در روزكارگر در مقابل كاخ كرملين خود را نشان1992شكل جديد كه در مه 
و احتمال پذيرش آن توسط گروهي از جمله مديران صنعتي كه از زمان فروپاشي 
شوروي از حيث منابع خام و ارزان آسياي مركزي در مضيقه هستند موجبات 

آورد، لذا اياالت متحده  نگراني آمريكا از سوي روسيه را بيش از پيش فراهم مي
المللي باعث كاهش وابستگي  بينهاي  سعي كرد با واردكردن اين كشورها به كارتل

 .آنها به روسيه شود
ازسوي ديگرمعاهدات چندجانبه اين كشورها و روسيه و چين براي تامين 
امنيت مرزها از جمله مسائلي است كه موجبات نفوذ اين قدرت را در منطقه 

 )1995كرنستون،( . اندازد آورد و منافع آمريكا را هرچه بيشتربه مخاطره مي فراهم مي

 :منابع خام و حوضه خزر-5
بردند كه آسياي مركزي داراي  پس از آنكه كشورهاي پيشرفته صنعتي پي

منابع گسترده نفت و گاز است، ناگهان مقامات اين كشورها و از جمله آمريكا در 
همه سطوح به فكر افتادند تا معامالت نفتي و مسيرهاي خطوط لوله را 

هاي  موضوعات مربوط به انرژي را در برنامهموردبررسي قرار دهند و سعي كردند 
هاي اقتصادي و تجاري  عملي خود در اين منطقه وارد سازند، بنابراين فعاليت

بويژه در خصوص انرژي ونفت برجسته ترين عامل اقتصادي حضور آمريكا در اين 
 .باشد منطقه از جهان مي
يكديگر هاي آسياي مركزي از لحاظ فراواني منابع سوختي با  جمهوري

 :توان آنها را به دو گروه مشخص تقسيم كرد متفاوتند و مي
هايي كه در مصرف منابع سوختي موازنه مثبت دارند مثل   جمهوري:گروه اول 

 تركمنستان و قزاقستان 
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كنند،  هائي كه بخشي از منابع انرژي خود را از داخل تامين مي  جمهوري:گروه دوم 
زبكستان طبق برآوردها ذخاير انرژي در آسياي مثل قرقيزستان ، تاجيكستان و ا

 ميليارد بشكه برآورد گرديده است ولي آنچه مسلم است اين 290 تا33مركزي از 
اي برخوردار است ولي هراندازه كه باشد طبق برآوردها  مالحظه منطقه ازمنابع قابل

ي داراي نيمي از آن در قزاقستان وجود دارد، اما اين جمهوريها از لحاظ گاز طبيع
گاز طبيعي جامعه كشورهاي مستقل % 22اهميت بيشتري هستند حدود 

هاست ومنابع اثبات شده گاز آنها از آمريكا  المنافع متعلق به اين جمهوري مشترك
 )1994، 582روبينستين ، ص ( . بيشتر است

منابع آسياي مركزي از يك سو و از سوي ديگر درياي خزر به عنوان تنها 
طالي سياه نفت و خاويار است و ذخاير  هان كه داراي دو نوعمجموعه آبي ج

 .برداري اين دريا بر اهميت منطقه افزوده است كشف شده قابل بهره
اعمال نفوذ مستقيم مقامات دولت آمريكا در قرارداد كنسرسيوم نفت درياي خزر و 

هاي  تها و شرك قرارداد خط لوله انتقال گاز تركمنستان به اروپا و تهديد دولت
 در برنامه توسعه اين كانفتي فعال در منطقه از جمله مداخله سياسي دولت آمري

  )1377 ارديبهشت ،پاكدامن ( . كشوراست 
هاي امريكائي  يافتن تدريجي ذخاير نفت شمال، استراتژيست با پايان

كوشند دولت اين كشور را قانع كنند براي چنگ اندازي به منابع نفت و گاز  مي
تر وارد عمل شوند و وجود اين تفكرات است كه روزبروز توجه  ر قاطعانهحوضه خز

 .دهد مقامات امريكائي به اين حوضه نفتي را افزايش مي
برداري  سه ويژگي ژئوپليتيكي مهم حوضه نفتي خزر، يعني امكان بهره

آسان، نزديكي به بازارهاي مصرف و قرارگرفتن در محل تالقي محورهاي 
شود تا از اتكاي انحصاري بسياري از  به اقيانوس هند باعث ميمواصالتي اروپا 
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كننده عمده انرژي به نفت وگازخليج فارس كاسته شود، هر چند  كشورهاي مصرف
 . هنوزحوضه خليج فارس همچنان عنوان بزرگترين منابع انرژي جهان را داراست 

ز و مهار و آمريكا كه در پي تضعيف نقش روسيه در منطقه آسياي مركزي و قفقا
 جيهان بدنبال -ساختن ايران است با اعالم حمايت از طرح خط لوله باكو منزوي

تثبيت نقش خود در معادالت جهاني و افزايش نفوذ خود، در منطقه آسياي 
بخشيدن به يكي از اهداف بلندمدت خود، يعني  مركزي و قفقاز به منظور تحقق

 . باشد  تسلط بر منابع بزرگ انرژي جهان مي
گرفتن موقعيت جغرافيايي روسيه و به  به طور طبيعي تالش براي ناديده

ويژه ايران براي انتقال نفت و گاز آسياي مركزي به خارج، منوط به عبور خطوط 
تواند صورت بگيرد كه در رژيم  لوله از بستر درياي خزر است، اين كار وقتي مي

ين تغييرات اصولي در رژيم حقوقي درياي خزر تغييرات اصولي انجام شود، بدون ا
حقوقي درياي خزر، اهداف ديگر آمريكا مبني بر پيوند كشورهاي آسياي مركزي و 

در نتيجه آمريكا براي . رسد قفقاز به آمريكا و كنترل روسيه و ايران به نتيجه نمي
رسيدن به اهداف استراتژيك خود در منطقه ناگزير است، از تغيير رژيم حقوقي 

 . يت كند درياي خزر حما
با توجه به رژيم حقوقي فعلي كه استفاده از دريا را حق مشترك 

داند، وقتي مي توان به اين هدف دست يافت كه درياي  كشورهاي ساحلي آن مي
خزر براي اين منظور بين كشورهاي ساحلي به صورتي تقسيم شود كه عبور ايمن 

ه تحقق يابد و اين امري خطوط لوله از بستر دريا با ناديده گرفتن ايران و روسي
 . كند  رسيد آمريكا آن را پيگيري مي است كه به نظر مي

بنابراين با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي منحصر به فرد درياي خزر كه 
امكان صدور منابع انرژي آن را از چهار مسير شمال، جنوب، شرق و غرب 
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 تالش كنند تا پذير ساخته، كشورهاي همسايه خزر بخصوص ايران بايد امكان
 .منافع اقتصادي، سياسي و امنيتي خود را به نحو مطلوب تامين نمايند 

 :سهم ايران از درياي خزر
هاي  جمهوري اسالمي ايران براساس رسالت خود، منافع ملي و سياست

متخذه، از ابتداي فروپاشي شوروي به رژيم حقوقي مشاع و يا استفاده مشترك از 
هاي مختلف و  اما در جريان تغييرات در دوره. داد ميدرياي خزر گرايش نشان 

هاي مختلفي كه در مورد درياي خزر وجود داشت، در نهايت به تقسيم  نگرش
در مورد تقسيم درياي خزر به هرحال سهم و . مساوي درياي خزر رضايت داد

 هاي تواندمتغيرباشد و هر نوع رژيم حقوقي براي ايران داراي فرصت منافع ايران مي
 :از جمله ،متفاوت است

 اگر دو سر مرزهاي زميني ايران را از كناره درياي خزر به هم وصل كنيم، )الف
هاي زير  آب.  حسينقلي معروف است-آيد كه به نام خط آستارا  خطي پديد مي

گاه در زمان اتحاد  اين خط هيچ. هاي خزر است  درصد از كل آب11اين خط 
هاي مربوط  زر مطرح نبوده است، بلكه در فعاليتشوروي براي فعاليت ايران در خ

هاي  به پرواز هواپيماها برفراز خزر دو نقطه انتقال و نگهداري هواپيما از فرودگاه
هاي داخلي  همچنين در نقشه. ايران به اتحاد شوروي برروي اين خط قرار داشتند

در ميان هاي نفت و گاز  بندي درياي خزر براي فعاليت اتحاد شوروي از تقسيم
ها  اين نقشه. شد هاي داخل اتحاد شوروي نيز از اين خط استفاده مي جمهوري

گرچه اين نكته . اكنون مورداستناد آذربايجان براي تقسيم درياي خزر است
صحيح است كه ايران در دوره اتحاد شوروي از اين خط باالتر نرفته است، اما نبايد 

 ميالدي، خزر درياي 1940 و قرارداد 1921از نظر دور داشت كه براساس پيمان 
 .مشترك ايران و شوروي ذكر شده است
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 روش ديگر براي تقسيم درياي خزر استفاده از خط ميانه با فواصل متساوي از )ب
در اين صورت هركشوري كه داراي ساحل محدب با خزر است، سهم . ساحل است

متري را خواهند بيشتري را از آن خود كرده وكشورهاي با ساحل مقعر سهم ك
 21 درصد و4/28قزاقستان و آذربايجان با ساحل محدب خود به ترتيب . برد

 6/13 درصد و ايران 18 درصد، تركمنستان 19روسيه . درصد خواهند داشت
 .هاي خزر را خواهند داشت درصد از آب

 ايران در صورت تقسيم درياي خزر پيشنهاد كرده بود كه تقسيم به صورت )ج
اي كانوني   درصدي ايران داراي نقطه20در اين صورت سهم . ام پذيردمساوي انج

اين به . گويند خان مي  ميرزاكوچكةدر خزر جنوبي خواهد بود كه به آن نقط
معني آن است كه از سهم قزاقستان و آذربايجان كم شده و به سهم ايران، 

اكنون  هم: گويد اف در اين مورد مي حيدر علي. تركمنستان و روسيه اضافه شود
ام در  در اين مورد من از پوتين خواسته. مشكل، رسيدن به تفاهم با ايران است

بست مربوط به نظام حقوقي درياي خزر، زبان  حلي براي بن مورد يافتن راه
اعتقاد به داشتن سهم برابر از سطح و كف درياي خزر . مشتركي را با ايران بيابد

ايران به داخل سواحل آذربايجان و سهم زيرا در آن صورت سهم . معقول نيست
  )1380، 15ملكي، ص( .آذربايجان به داخل سواحل روسيه وقزاقستان كشيده خواهد شد

 
  حقوقي درياي خزررژيمتحوالت آخرين 

در نخستين تحول مربوط به اين موضوع، سخنگوي وزارت امور خارجه در 
اي در درياي خزر  ههاي فرامنطق  با هرگونه حضور قدرت1382 آذر، 18روز 

آباد  براساس توافق رهبران پنج كشور ساحلي خزر در عشق: مخالفت كرد و گفت 
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تاكيد شده است كه امنيت خزر بايد توسط كشورهاي ساحلي اين دريا تامين شود 
 .قبول نيست اي قابل و حضور نظامي هيچ كشور فرامنطقه

ف توافق و اجماع كشورهاي اي خال هر دعوتي از نيروهاي فرامنطقه: وي تاكيد كرد
تنها براي ثبات منطقه مفيد نيست بلكه اوضاع را  ساحلي درياي خزر است كه نه

 )1382 ،33تحوالت درياي خزر، ص( . كند تر مي پيچيده
سخنگوي وزارت امور خارجه از برگزاري دوازدهمين اجالس كاري درياي خزر در 

اين كميته كار خود را :  و گفت  آذرماه جاري در تهران خبر داد19و 18روزهاي 
 شروع كرده و دستور كار 1375براي بررسي كنوانسيون حقوقي خزر از آبان 

 .اجالس تهران ادامه مذاكرات كنوانسيون حقوقي درياي خزر است 
 شيالت، ،برداري از نفت و گاز، كشتيراني وي يادآور شد كه موضوعاتي نظير بهره

دريايي و مسايل امنيتي از جمله مواردي است محيط زيست، تعيين حدود و ثغور 
 .گيرد كه موردبحث و بررسي قرار مي

 
 نتيجه گيري

جانبه اتحاد  نفوذ همه در دوران جنگ سرد، حوضة درياي خزر تحت
برداري از منابع اين  جماهير شوروي بود و ايران در رابطه با نظارت، دخالت و بهره

 .دريا هيچ سهمي نداشت 
و پايان جنگ سرد و به 1991 اتحاد جماهير شوروي در پس از فروپاشي

هاي شوروي سابق، نقشة جديدي دراين منطقه كشيده  استقالل رسيدن جمهوري
شد و اياالت متحده با استفاده از خأل بوجود آمده در حوضة درياي خزر، به 

در واقع فروپاشي اتحاد جماهير شوروي . سرعت در اين منطقه حضور پيدا كرد
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هاي جهاني در اين منطقه ژئواستراتژيك پديد  هاي جديدي براي قدرت فرصت
 .آورد 

المللي  پس ازفروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ماهيت قدرت در روابط بين
از نظامي به اقتصادي تغيير يافت و معادالت ژئواستراتژيك جاي خود را به 

هاي جهاني  در حال حاضر يكي از اهداف بسيار مهم قدرت. ژئواكونوميك داد
ايران بين دو . هاست دستيابي به منابع انرژي است كه سوخت اصلي صنايع آن

فارس و حوضة درياي خزر قرار گرفته  قطب مهم انرژي جهان بين حوضه خليج
هاي جديد و حساسي را براي ايران  است و اين موقعيت برتر ژئوپليتيكي، فرصت

العاده حائزاهميت  خزر فوقفراهم كرده است كه براي كشوهاي حوضة درياي 
ها محاط در خشكي بوده و مستقيماً به درياي آزاد راه ندارند،  اين جمهوري. است
هاي نفتي، انتقال نفت و  ها و شركت ترين مشكل ژئوپليتيكي اين جمهوري بزرگ

 باشد و مسير ايران بهترين گزينه براي عبور  گاز اين منطقه به بازارهاي جهاني مي
با فروپاشي شوروي و حضور آمريكا در . فت و گاز اين منطقه استهاي ن لوله

كردن ايران را در پيش گرفته و ايران را از  منطقه، اين كشور سياست منزوي
ترين مشكل براي  در حال حاضر مهم. حقوق خود در اين دريا محروم ساخته است

ان پنج كشور برداري از منابع نفت وگاز حوضه درياي خزر، فقدان توافق مي بهره
اي در  هاي فرامنطقه حضور قدرت. باشد همساية خزر و تدوين رژيم حقوقي آن مي

يك از كشورهاي اين حوضه نبوده و امنيت خزر  حوضة درياي خزر به نفع هيچ
همچنين مسائلي مانند . بايد توسط كشورهاي ساحلي اين دريا تامين شود

 محيط زيست، تحديد حدود دريا و برداري از نفت و گاز، كشتيراني، شيالت، بهره
 .مسايل امنيتي آن نيز بايد توسط كشورهاي حوضة خزر حل و فصل شود
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در روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان موضعي يكسان اتخاذ كرده و موافق 
اخيراً تركمنستان نيز با اين تصميم . تقسيم در كف و مشاع در سطح خزر هستند

هاي فني و حقوقي معتقد هستيم كه سهم  اس فرمولموافقت كرده است، اما براس
 درصد است و ايران با تقسيم درياي خزر به صورت توافق 3/20 تا 7/19ما بين 

گيري بايد با حضور  دوجانبه و چهارجانبه اعتراض دارد و هرگونه توافق و تصميم
 .همه كشورهاي ساحلي خزر باشد
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