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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1389 زمستان، 27دوره جديد، سال هشتم، شماره 
  

  ايايبررسي و تحليل نقش خزر در معادالت ژئوپليتيك منطقهبررسي و تحليل نقش خزر در معادالت ژئوپليتيك منطقه
  

  33زادهزادهقليقليولي ولي   و عليو علي  22مدي پورمدي پوردكتر زهرا احدكتر زهرا اح  11،،دكتر حسن كامراندكتر حسن كامران
  

  چكيده
فقط يك نماد خزر منطقه جديد گيري با توجه به اينكه شكل ،شوروياتحاد از فروپاشي  بعد

اي و  هاي منطقه تغييرات مهمي در رويكرد قدرت و ،نبودجهان روي نقشه سياسي جغرافيايي 
توان يك مولود  مي ن منطقه راايگيري  شكلمد، بنابراين، اي نسبت به آن به وجود آ فرامنطقه
اگر اغراق نباشد، اين منطقه در طول دو دهه گذشته، با توجه به . ي دانستژئوپليتيك
رژيم حقوقي خزر، موقعيت ژئوپليتيكي خزر در كانون (هاي ژئوپليتيكي منطقه  واقعيت
ي و اهاي منطقههاي ژئوپليتيكي قفقاز، آسياي مركزي و خاورميانه، تعلقات قدرت حوزه

هاي ساحلي خزر در مناسبات سياسي و اي در خزر، نوع الگوي رفتاري دولتفرامنطقه
) اي و به تبع همه اينها نوع ژئوپليتيك حاكم بر منطقههاي فرامنطقهاقتصادي با يكديگر و دولت

 - در اين اين مقاله با روش توصيفي. آفريني كرده استدر نقش هارتلند جديد اوراسيا نقش
اي و به تبع آن اي و فرامنطقهآفريني منطقه ژئوپليتيكي خزر در معادالت منطقهنقشتحليلي 

الگوي ژئوپليتيكي حاكم بر منطقه و تأثيرات آن بر روي دولت جمهوري اسالمي ايران مورد 
 .بررسي و تحليل قرار گرفته است

  
  .ژئوپليتيك؛ ژئواكونومي؛ خزر؛ ايران: كليدواژگان

  
                                                 

 
  .دانشيار جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران .1
 .سياسي، دانشگاه تربيت مدرس دانشيار جغرافياي.2

 .دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس .3
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 مقدمه

يري منطقه خزر روي نقشه سياسي جهان را كه يك رويداد مهم پس از گ ظهور و شكل
ظهور درواقع، . توان يك مولود ژئوپليتيك ناميد شود، مي فروپاشي شوروي محسوب مي

بلكه تغييرات مهمي در رويكرد  ،منطقه جديد فقط يك نماد روي نقشه سياسي نبوداين 
گرچه منطقه خزر به مفهوم . وجود آورد اي نسبت به آن به اي و فرامنطقه هاي منطقه قدرت

اما ژئوپليتيك آن را  ،كشور ساحلي درياي خزر است پنججغرافيايي كلمه، در برگيرنده 
اين درحالي است . تر آسياي مركزي و قفقاز جدا ساخت توان و نبايد از منطقه وسيع نمي

 زي و قفقاز،هاي جديد در آسياي مركگيري جمهورياز فروپاشي شوروي و شكل كه بعد
اي اي و فرامنطقههاي منطقهتوجه قدرت با توجه به وجود منابع عظيم انرژي در اين منطقه،

هاي به حوزه درياي خزر به عنوان منبع عظيم انرژي جلب و زمينه براي رقابت قدرت
سبب  طقهوجود سرشار و غني همين منابع در اين منطوريكه،  .بزرگ در منطقه هموار شد

آميز  رغم اوضاع ابهام به ،هاي اخير سال كه حوزه درياي خزر در طولشده است 
اي و جهاني تبديل  هاي منطقه رقابت قدرت ش، به يكي از مناطق استراتژيك برايا  حقوقي
و  نيتيهاي ام اي است از تنگناهاي حقوقي، نگراني معماي خزر آميزهواقع،  در .شود

  . هاي اقتصادي فرصت
كر شده، در اين مقاله سعي شده است تا نقش خزر در معادالت با توجه به موارد ذ

هاي ژئوپليتيكي و تعلقات ژئوپليتيكي آن اي و جهاني، با توجه به واقعيتژئوپليتيكي منطقه
ژئوپليتيك (اي و به تبع آن ژئوپليتيك حاكم بر منطقه اي و فرامنطقهبراي بازيگران منطقه

 . بررسي و تجزيه تحليل قرار بگيرد مورد) همكاري يا ژئوپليتيك مشاجره
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 شناسي و مفاهيم اصلي روش

است و براي تحليلي  -توصيفي آنبا توجه به ماهيت نظري روش اصلي اين مقاله، 
. و اينترنتي استفاده شده استاي كتابخانهآن از منابع  اطالعات برداريآوري و فيش جمع

  .ژئوپليتيكي است -ها كامالً جغرافياييدادهقابل توجه اينكه رويكرد اين مقاله در تحليل 
ژئوپليتيك يعني توجيه و تفهيم موضوعات مربوط به سياست، با توجه به : ژئوپليتيك

انسان را در ] رفتار و رويكرد[ژئوپليتيك ). Gönlübol, 1978: 100(هاي جغرافيايي  داده
در همين ). Dugin, 2003(دهد داخل روابط متقابل آن با عامل مكان مورد بررسي قرار مي

هاي جغرافيايي است راستا، ژئوپليتيك پويايي جغرافيا با حضور تمامي عناصر و ارزش
)İlhan, 2003: 36 .( به طور خالصه، ژئوپليتيك تفسير و تعبير سياسي جغرافيا است
)Tezkan & Taşar, 2002: 15 .( بنابراين، با توجه به اينكه الگوهاي رفتاري گروههاي

گيرند ني نسبت به يكديگر در تركيب سه عامل جغرافيا، قدرت و سياست شكل ميانسا
محيطي در چهارچوب  -هاي سياسيآفريني، ژئوپليتيك از نقش)37: 1385نيا، حافظ(

ژئوپليتيك در واقع، فن و هنر ). 21: 1381مجتهدزاده، (گويد مفهوم قدرت سخن مي
 :Tezkan & Taşar, 2002(رود لت به شمار ميدولتمداري و سازماندهي و اداره بهينه دو

اين در حالي است كه هر گونه تعامالت فضايي در يك سرزمين، در ارتباط مستقيم ). 15
گيرد؛ يعني هر مكان جغرافيايي يا غير مستقيم انسان با مكان و محيط اطراف او شكل مي

ا، سياست، فرهنگ، آداب و در استفادة انسان از آن مكان و تأثير عقايد و افكار، رويكرده
رسوم و ديگر خصايص زندگي انساني بر روي محيط جغرافيايي، ماهيت پوياي خود را 

  .دهدنشان مي
تكميلي بازيگران ژئوپليتيك همكاري يعني همگرايي و رويكرد هم: ژئوپليتيك همكاري

ف حفظ استقالل ها و عوامل مثبت و متغيير ژئوپليتيكي با هدبراي استفاده از تمام پتانسيل
ملت؛ به  -هاي حياتي يك دولتو تماميت ارضي، وحدت و امنيت ملي و تمام ارزش

هاي عبارت ديگر، ژئوپليتيك همكاري به نوعي رويكردهاي منطقي و منطبق با واقعيت
  ).35: 1387زاده، قليولي(باشد ژئوپليتيكي كشورها درجهت مسامحه با يكديگر مي
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ني كه استقالل و تماميت ارضي، وحدت و امنيت ملي و زما: ژئوپليتيك مشاجره
ملت به فضاهاي جغرافيايي و سياست ملل ديگر پيوند  - هاي اساسي يك دولت ارزش

ژئوپليتيك ). 21: 1379پور، كريمي(گيرند خورد، منابع ژئوپليتيك مشاجره شكل مي مي
عيت براي يك دولت هاي ژئوپليتيكي است؛ يعني ايجاد وضمشاجره به نوعي تعبير چالش

يا كشور بر پايه عوامل مثبت و متغير ژئوپليتيكي و متأثر كردن سياست آن كشور با استفاده 
  ).121: 1385نيا، حافظ(از متغيرها و عوامل جغرافيايي 

  
  اي درياي خزرنظام منطقه
اي درياي خزر منطبق بر يك گستره جغرافيايي جهاني شامل يك بخش مركزي و نظام منطقه

اي، بازيگران بخش مركزي شامل آذربايجان، در اين نظام منطقه. چند حالل پيراموني است
هاي ساحلي درياي باشد كه همگي دولتارمنستان، ايران، تركمنستان، روسيه و قزاقستان مي

هاي پيراموني شامل بازيگران بخش خارجي است كه هركدام با توجه به حالل. خزر هستند
ي خود نسبت به بخش مركزي، در حالل داخلي، يا نيمه پيراموني و يا موقعيت جغرافياي

در اين بين، كشورهاي تركيه، گرجستان، ارمنستان، ازبكستان و . اندپيراموني واقع شده
افغانستان در حالل داخلي، كشورهاي چين، هند، پاكستان، اسرائيل، اوكراين، يونان، 

حالل نيمه پيراموني و اياالت متحده آمريكا،  بلغارستان، روماني، و عربستان سعودي در
شايان ذكر . انداتحاديخ اروپا، ژاپن و كشورهاي آسياي شرقي در حالل پيراموني واقع شده

ها نيست، بلكه در اي بين دولتاست كه نظام ژئوپليتيكي درياي خزر تنها يك نظام منطقه
آنها شامل  ترينن هستند كه عمدهآفرياين نظام ژئوپليتيكي بازيگران غيردولتي نيز نقش

اُها، .جي.ان هاي قومي، ناسيوناليست هاي نفتي، نهادهاي محلي،هاي فراملي، شركتسازمان
باشند كه در حالل خارجي نظام هاي مستقل ميهاي تبهكاري، فعاالن مذهبي، و شركتگروه

  .اندخزر جاي گرفته ژئوپليتيكي
اي  دريايي خزر، نقش عمده -سري اشتراكات جغرافياييدر اين منطقه ژئوپليتيكي، وجود يك 

اي سرنوشت اقتصادي كشورهاي ساحلي در ايجاد سيستم ايفا نموده و در حد بسيار گسترده
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در اين گستره جغرافيايي و در كنار همجواري بازيگران، تعامالت . را بهم گره زده است
خورد كه پيوندهاي  چشم ميمختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي در منطقه ب

مشتركي را از نظر قومي، زباني، تاريخي و اجتماعي بدنبال خود دارد و اشتراك منافع 
  )14: 1379پور، احمدي(سازد كشورهاي ساحلي را نمايان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 بازيگران غيردولتي

 آمريكا

 ژاپن اتحاديه اروپا

هاي آسياي دولت
 چين اوكراين قيشر

 روماني

 بلغارستان

 هند

 گرجستان

 تركيه

 روسيه

 آذربايجان

 تركمنستان ايران

 قزاقستان

 پاكستان افغانستان

  عربستان
 هاي خليجدولت

 اسرائيل

 يونان

 ارمنستان

 هاي ساحليدولت

 ازبكستان

 حالل داخلي

 حالل نيمه پيراموني

 حالل پيراموني

هاي شركت
 فعاالن مذهبي

 گرايان قوميملي
هايسازمان  اُ ها.جي. ان

 نهادهاي محلي

 هاي تبهكاريگروه

 هاي نفتيشركت

بازيگران

 :Dekmejian & Simonian, 2003(اي درياي خزرنظام منطقه :1شكل
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، با توجه به اهميتي كه نظام ژئوپليتيكي خزر از نظر مالحظات ژئواستراتژيكيقع، او در
توان هارتلند جديد اوراسيا دانست؛ درهمين  ژئوپوليتيكي و ژئواكونوميكي دارد، آن را مي

المللي و نيز نظام ژئوپليتيك متغيير راستا، اهميت ويژه اين نظام ژئوپليتيكي در سيستم بين
گر را به سوي خود جلب نموده اي و مداخلههاي فرامنطقهجهاني توجه بسياري از قدرت

م از اين بازيگران به نوعي خواهان حضور در داخل اين نظام ژئوپليتيكي كه هركدا
اي، با توجه به الينحل ماندن رژيم حقوقي درياي بعالوه، در اين نظام منطقه. باشند مي

هاي ساحلي و به دليل ماهيت ويژه و خزر، از يك طرف كيفيت مناسبات بين دولت
هاي هاي ساحلي با قدرتت مناسبات دولتهاي ژئوپليتيكي منطقه، كيفيحساس واقعيت

  .كنداي را براي منطقه خزر ديكته مياي ژئوپليتيك ويژهاي و فرامنطقهمنطقه
 

  اهميت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي درياي خزر
 در. دانستتوان و نبايد از منطقه آسياي مركزي و قفقاز جدا  را نمي منطقه خزرژئوپليتيك 

 با كشورهاي آسياي مركزي هايحلقه اتصال كشورگاه ژئوپليتيكي و گرهمنطقه اين  واقع،
به خاطر قرار داشتن در محل تالقي محورهاي  همچنين، اين منطقه. قفقاز، روسيه و ايران است

اهميت بيشتري از شرق دور،  ااروپا ب و نيز مواصالتي و ارتباطي شمال اروپا به اقيانوس هند
هاي ژئوپليتيكي قفقاز، آسياي مركزي اين منطقه در كانون حوزهعالوه بر اين، . برخوردار است

اي برخوردار است؛ طوريكه ژئوپليتيك اين منطقه و و خاورميانه از موقعيت ژئوپليتيكي ويژه
ذكر است كه بيشترين اهميت الزم به. توان از هم جدا كردمناطق ژئوپليتيكي پيراموني را نمي

اين مسئله وقتي اهميت  .باشد مي آنتوجه نفت و گاز در  ابلوجود منابع ق اين منطقه بدليل
دهد كه اين منطقه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و اقتصادي و سياسي خزر را نشان مي

هاي ، همواره محل برخورد و چالش بين منافع ملي دولتيافته استقالل تازه كشورهاي تشكيل
اي، با هدف حضور در منطقه براي و فرامنطقهاي  هاي منطقهساحلي و نيز عرصه رقابت قدرت

مهمترين مسائل ژئوپليتيكي . هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي آن بوده استاستفاده از پتانسيل
 انتقال مديريت و برداريبهره و استخراج ميزان نفت، هايچاه مالكيتو ژئواكونوميكي خزر 
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 درياي حاشيه كشورهاي متفاوت هاينگرش قابل توجه اينكه. است جهاني بازارهاي به انرژي

 را ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي منطقه مسائل، دريااين  حقوقي رژيم تدوين عدم و خزر

  . ساخته است تر پيچيده
  

  ژئوپوليتيك درياي خزر هاي واقعيت
به و منطقه آسياي مركزي درست است كه شرايط ژئوپوليتيكي انرژي درياي خزر 

 هايواقعيتحاضر، حال در آينده بستگي دارد، اما درو گاز ير نفتي ذخا چگونگي استخراج
رژيم حقوقي درياي خزر، هايي چون  هر چيز ناشي از متغير ژئوپوليتيكي اين حوزه قبل از

هاي اي كشورهاي ساحلي، تعلقات ژئوپليتيك قدرتاي و فرامنطقهمناسبات منطقه
منابع  گيري بيشتر از در بهره چالش و رقابتاي در خزر و به تبع آن اي و فرامنطقه منطقه

   .استانتقال انرژي اين منطقه به بازارهاي جهاني  نحوهنيز  انرژي و
  

 رژيم حقوقي درياي خزر

. باره رژيم حقوقي درياي خزر دارندهاي متفاوتي دركشورهاي ساحلي حاشيه خزر نگرش
 -هام در تعريف جغرافياييدرواقع، دشواري اصلي در رابطه با وضع حقوقي خزر، از اب

از سويي ديگر، درياي خزر يك : ). 1381مجتهدزاده، (گيرد حقوقي درياي خزر نشأت مي
هاي الملل ناظر بر رژيمدرياي داخلي يا درياچه است و به اين لحاظ مقررات حقوق بين

ترين اين درحالي است كه اين درياچه بزرگ. كندحقوقي دريايي درباره آن مصداق پيدا نمي
باشد و پنج كشور اطراف آن را احاطه درياچه جهان است و داراي منابع عظيمي مي

توان آن را صرفاً يك درياچه و آب داخلي فاقد اهميت بنابراين، از اين حيث نمي. اند كرده
 : ). 1379مجتهدزاده، (تلقي كرد 

خزر، به حوزه حقوق   درياي  حقوقي  مربوط به تعيين رژيم  مباحث با اين حال، با اينكه
اي سياسي تقسيم خزر به مسئله ، موضوعهاي گذشتهسالدر طول گردد، مي الملل بازبين

هايي از سوي كشورهاي ساحلي انجاميده و از از يك سو به ارائه طرح مبدل شده است كه
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باعث شده مسئله اين  طوريكه، .المللي مواجه شده استقوانين بين ءخال سوي ديگر با
هاي پيشين پايبند  و توافق يالملل قوانين بين هيچ يك از كشورهاي مورد نظر به تااست 

اين امر جانبه نمايند كه جانبه و يا دوسياسي يك هاي اقتصادي ونباشند و اقدام به فعاليت
تاكنون از سوي درهمين راستا، . است موجب گسترش عدم اطمينان ميان پنج كشور شده

خزر تقسيم  راهكارهايي نظير يالمللاي منافع ملي و حقوق بينكشورهاي ساحلي بر مبن
بستر و  الملل درياها، سيستم مشاع و استفاده مشترك، تقسيم همزمانبراساس حقوق بين

 سطح آب به صورت مساوي، تقسيم براساس مرزهاي ملي، تقسيم بستر و آزادي سطح

چند  اد در برگيرنده منافع يك ياپيشنهاد شده است؛ اما به سبب آنكه هر پيشنه... دريا و
 در راستاي كلي كشور و ناديده انگاشتن منافع ديگران بوده است، تا به حال توافقي

برخي از  ،حال با اين. چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر صورت نگرفته است
 اند و مرزهاي خود راانعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود پرداخته كشورها به

كه در خزر جنوبي دو چالش اصلي ميان است در شرايطي البته، اين . اندمشخص نموده
بهمن، ( تركمنستان و آذربايجان از سوي ديگر وجود دارد ايران و آذربايجان از يك سو و

1386.(  
بويژه در بخش شمالي درياي خزر گواه آن است كه كشورهاي  ،مرور تحوالتدرواقع، 
توافقات دو و  جانبه، راه مأيوس از توافق همه) ان و آذربايجانقزاقست روسيه،(شمالي 

اين  تحت .اند را نهايي كرده زمينهدر اين خود توافقات حتي پيش گرفته، و در جانبه را  سه
 آذربايجان و قزاقستان به الگوي تقسيم مورد نظر روسيه كه عبارت از تقسيم بستر و شرايط

جانبه  هاي دو و سه اب شده و با امضاء موافقتنامهاست، مج آب استفاده مشترك از سطح
كه بارها نيز تركمنستان  ،در اين ميانالبته،  .اند درياي خزر را بين خود تقسيم كرده شمال

رسد با  تغيير داده، به نظر مي مواضع خود را در خصوص رژيم جديد حقوقي درياي خزر
و  تقسيم مورد نظر روسيه است يديگر در حال تغيير مواضع خود و متمايل شدن به الگو

اين كشور به طور ضمني اين الگو  گاه آن با آذربايجان مؤيد آن است كه مذاكرات گاه و بي
رغم اين تحوالت، ايران  علي. شد را پذيرفته و در نهايت تسليم ديدگاه روسيه خواهد
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از  %20و سهم  تأكيد دارد ستفاده مشاعاپايه  همچنان بر موضع خود مبني بر تقسيم خزر بر
به اعتراف كارشناسان تقسيم بخش  ،شايان ذكر است. داند اين دريا را حق طبيعي خود مي

 هاي بيشتري دارد و آنچه بيش از هر شمالي پيچيدگي جنوبي درياي خزر نسبت به بخش
هاي  زند، حوزه براي تقسيم اين بخش دامن مي كشورهاي جنوبي هاينظر به اختالف يچيز

   ).1387ايراس، ( خزر است ژي در مرزهاي اين كشورها درمتداخل انر
با اين حال، با توجه به اينكه بيشترين مسائل در مورد رژيم حقوقي درياي خزر به مواضع 

ها بين كشورهاي ساحلي براي حل رژيم حقوقي خزر به گردد، روند همكاريايران برمي
ارند تا مسائل موجود را به ديگر كشورهاي ساحلي سعي د نوعي حاكي از اين است كه

مهمترين دليل . طور كامل، حتي بدون توجه به رويكردهاي ايران در اين دريا حل نمايند
كشورهاي ساحلي بدون حضور ايران در اكتاو قزاقستان ) 2009تابستان (اين ادعا، نشست 

نشست اين   در واقع، با اينكه مقامات رسمي اين نشست اعالم كرده بودند كه. باشدمي
غيررسمي است و در اين نشست در مورد تقسيم درياي خزر بحث نخواهد شد، ولي بنظر 

جانبه قبلي، اين نشست توجه به حصول موفقيت در توافقات دوجانبه و سه رسد، بامي
ضمن اينكه . هاي مورد اختالف باشداي براي حصول چهارجانبه در زمينه تواند مقدمه مي

بودند كه در  بل از برگذاري آن، تنها بر اين نكته تأكيد كردهرسمي اين نشست ق مقامات
خزر بين كشورهاي ساحلي بحثي صورت نخواهد  اين نشست در مورد تقسيم درياي

موارد اختالفي نظير انتقال انرژي،  گرفت و اين نكته نافي مذاكره در زمينه ساير
مقامات كشورهاي ساحلي قصد  رسد،بنابراين، بنظر مي. نيست... اي و هاي منطقه همكاري

دارند كه با اتخاذ چنين سياستي، ديپلماسي ايران را در مقابل يك كار انجام شده قرار 
حل اي براي راه مثابه پايه چهار جانبه به»  هاي تحقق يافته واقعيت «دهند؛ يعني طرفداري از 

  .)1388لشكري، (نهايي پنج جانبه 
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  درياي خزررگ در هاي بز قدرت تعلقات ژئوپليتيكي
: چون يبزرگ هاي براي رقابت قدرت ايويژهلحاظ ژئوپوليتيك انرژي، نقش بدرياي خزر 

ايفا  اي چون تركيه، و ايرانهاي منطقهو قدرت روسيه، چين، اتحاديه اروپا و آمريكا
هاي بزرگ بر سر انرژي درياي  چالش قدرتدر اين زمينه، يكي از مهمترين داليل . كند مي

خود را بحران انرژي  واقع، بعد از اين رويداددر. سپتامبر دارد 11ريشه در حوادث خزر 
از ميزان  ،اين حادثه. نشان داد هاي محور براي بسياري از قدرتعنوان يك دغدغه بزرگ به

ميزان اتكاي اين  رهاي بزرگ به انرژي خاورميانه كاست و به موازات آن ب اتكاي كشور
بيشتر به جهت  قبول چنين ديدگاهيواقع،  در. ها افزود ي ساير حوزهكشورها به منابع انرژ

هاي خاورميانه است، لذا استراتژي  به كشور سپتامبر11عوامل تروريستي حوادثانتساب 
از سهم خاورميانه در تامين انرژي  ،اقدامات تروريستي اين بزرگ در پاسخ به هاي قدرت
ها را به منابع انرژي درياي خزر  عي نگاهكننده كاسته و به طور طبي هاي مصرف كشور

  ). 1387هرسني، ( معطوف نموده است
 -اين پهنه ژئوپليتيكي روسيه بازيگر اصلي ،در منطقه درياي خزراين در حالي است كه 

به همين . داند ، منطقه خزر را حوزه سنتي نفوذ خود مياين كشور. است ژئواكونوميكي
خزر بيش از آنكه تابع مالحظات اقتصادي باشد، تحت ، سياست اين كشور در منطقه دليل

تالش  1990در حقيقت، روسيه طي دهه . باشد تأثير نگرش ژئوپليتيكي حاكم بر روسيه مي
تا نفوذ و موقعيت برتر ژئوپليتيكي در منطقه ياد شده را ولو به ضرر منافع اقتصادي  هكرد

هاي بزرگ  چين از ديگر قدرته، عالوه بر روسي ).Kaliyeva, 2004: 3( خود حفظ نمايد
هاي  كننده و نياز فزاينده به انرژي است كه به واسطه رشد اقتصادي خيره اي منطقه

عنوان يكي از منابع مهم تأمين كننده نفت و هيدروكربني، كوشيده است تا به منطقه خزر به
ه نفت و گاز ، خطوط لولپكناز نظر كارشناسان چيني، براي طوريكه، . گاز آن كشور بنگرد
هاي انرژي  ، فعاليتهمين راستادر . باشدميتر از ديگر مسيرها  تر و ايمن منطقه خزر، كوتاه

 .A( باشد قزاقستان مي سرشار از منابع انرژيچين در اين منطقه اساساً متمركز در كشور 

Gleb, 2006: 4 .(كند تا با حضور در منطقه خزر از يك طرفالبته، اين كشور تالش مي 
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منبع انرژي جايگزين براي خود در مقابل خاورميانه پيدا كند، و از طرف ديگر با نفوذ در 
حياط خلوت روسيه، ضمن كنترل رويكردهاي ژئواستراتژيك اين كشور، از قدرت مانور و 

  . ابتكار عملي اياالت متحده آمريكا در منطقه نيز بكاهد
 تنظيم در بيشتر ،ئوپليتيك درياي خزرژ دراي عنوان يك قدرت منطقهنيز به تركيه نقش

درواقع، تركيه . كندمعني پيدا مي تركيه خاك طريق از خزر گاز و نفت هايلوله خطوط
 را )كاهش وابستگي به خاورميانه و روسيه( خود انرژي مشكل هم وسيله بدين تا كوشد مي
 در. دنماي بكس توجهي قابل ارزي مدهايآدر ،انرژي ترانزيتطريق  از هم و كرده حل

. است برخوردار ايويژه اهميتاز  جيهان -تفليس -باكو لوله خط تركيه برايهمين راستا، 
حال حاضر، با توجه به عبور اين خط لوله از خاك تركيه، اين كشور، بويژه در مقابل  در

همچنين، . برداي بهره مياتحاديه اروپا از موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي ويژه
هاي ترك زبان اي از همگرايي اقتصادي بين تركيه و دولتث اين خط لوله، نشانهاحدا

خط لوله انتقال منابع گاز منطقه از (همچنين، با اجرايي شدن پروژه نابوكو . باشدمنطقه مي
ژئواكونوميكي  -، اين پروژه نيز بر ابتكار عمل و قدرت ژئوپليتيكي)طريق تركيه به اروپا

حاديه اروپا و همچنين، موضوع عضويت آن در اتحاديه اروپا، و به طور تركيه در قبال ات
ژئواكونوميكي تركيه در كانون جغرافيايي اوراسيا، و  - كلي بر اهميت موقعيت ژئوپليتيكي

آفريني تركيه در معدالت ژئوپليتيكي منطقه خواهد افزود به تبع آن بر قدرت نقش
عالوه بر منافع ، منطقهاين مسئله نفت و گاز ست، شايان ذكر ا). 47: 1387زاده، قلي ولي(

 از اين جهت داراي اهميت است، به همراه داشته تركيهاقتصادي فراواني كه تاكنون براي 
اند كه تسلط اقتصادي بر منابع نفت و گاز منطقه  ها به خوبي دريافته است كه ترك فراواني

از آنجا  ،به عبارت ديگر. داشب يزن تواند موجب تسلط سياسي بر كشورهاي اين منطقه مي
خزر منابع نفت و گاز اين كشورهاست،  ايكه مهمترين منبع درآمد كشورهاي حاشيه

 خواهد بودنيز تسلط بر اين منابع به منزله در اختيار گرفتن رگ حيات اين كشورها 
  .)1386شوري، (
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و تأثير را در تحوالت هاي بزرگ خارج از منطقه، آمريكا، بيشترين نقش  اما در ميان قدرت
كه  باعث شدهرشد وابستگي آمريكا به واردات نفت درواقع، . انرژي درياي خزر دارد

مناطق داراي ذخاير غني انرژي همواره در سياست خارجي اين كشور از اهميت بااليي 
بخشي به كشورها و تنوع طريقبر اين اساس، آمريكا در تالش است تا از . برخوردار باشند

پذيري  و نيز توجه بيشتر به امنيت عرضه انرژي، از آسيبخود ق تأمين كننده انرژي مناط
منطقه خزر با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي خود و همچنين، . خود در اين عرصه بكاهد

هاي آمريكا در استراتژي جهاني انرژي  قرار گرفتن در كنار روسيه و ايران يكي از اولويت
دسترسي به منابع نفتي خزر در شايان ذكر است، . )Kaliyeva, 2004: 7( آيد به شمار مي

عنوان منفعت حياتي و حساس اين كشور تعريف شده و اين  به استراتژي امنيت ملي آمريكا
هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براي حضور خود  را در حوزه اي كشور استراتژي چندجانبه

برنامه "تژي، گسترش ناتو به شرق در قالب در اين استرا. است در منطقه خزر تعريف كرده
هاي اورآسيا و تسلط بر محورهاي  عنوان عاملي براي تكميل حلقه به "همكاري براي صلح

ضمن كنترل روسيه، باعث مهار ايران نيز  اين استراتژي. استبيني شده  پيش امنيتي منطقه
در منطقه را پيش عنوان سياست محوري آمريكا  منطقه بدون ايران، به شده و سياست

هاي سياسي، امنيتي  در حوزهخواهد ميآمريكا البته، در اين بين، مهم اين است كه . برد مي
به  اين كار كه تدريج مسلط گردد منطقه گسترش داده و به و اقتصادي حضور خود را در

ر منطقه با نهادهاي غربي نظي از طريق نهادسازي، تقويت ارتباطات ايصورت سازمان يافته
سازمان تجارت جهاني، و افزايش  ناتو، سازمان امنيت و همكاري اروپا، اتحاديه اروپا و

كشورهاي منطقه  قطع وابستگيدر همين راستا، . پذيرد حضور نظامي در منطقه صورت مي
ارتباطات متعدد و  به كشورهاي مركز در منطقه نظير روسيه، چين و ايران، از طريق ايجاد

مسئله دامنه  همين. هاي رسمي دولت آمريكاست ز جمله سياستگوناگون فراملي، ا
و  را باال بردهحاشيه خزر و پيراموني آنها اي كشورهاي  هاي فرامنطقه ارتباطات و وابستگي

ديگر  از سوي. كاهد اي مي از ميزان تسلط كشورهاي مركز براي كنترل تعامالت منطقه
دستور كار  اي و انتقال فناوري را در هستهآمريكا در سياست امنيتي خود، كنترل تسليحات 
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وجود تسليحات كشتار جمعي در منطقه، پراكندگي به عبارت بهتري، . خود قرار داده است
 ها و احتمال انتشار و يا استفاده نيافتگي اين جمهوري هاي مختلف، توسعه جمهوري آنان در

 در درجه اول بر كنترل و ناگهاني از اين تسليحات، باعث گرديده است تا سياست آمريكا

 امضاي تواقفنامه عاري. اي اين كشورها متمركز شود در مراحل بعدي بر خلع سالح هسته

كردن پنج كشور حوزه آسياي مركزي، كه منطقه اصلي تمركز اين تسليحات محسوب 
  ).1385سايت مركز تحقيقات استراتژيك، ( گامي در جهت هدف ذكر شده است گردد، مي

اي است كه به واسطه اتكاء فزاينده به منابع  ديگر بازيگر مهم فرامنطقهنيز، وپا اتحاديه ار
ثباتي و بعد مسافت منابع انرژي خاورميانه و نيز افت تدريجي ظرفيت توليد  نفت و گاز، بي

به طور . اي براي منطقه درياي خزر قائل است داخلي در زمينه انرژي، توجه و اهميت ويژه
بويژه روسيه، قزاقستان  اين منطقه هاي واردات نفتي اتحاديه اروپا، دولت %60كلي از ميان 

الزم به . )Kaliyeva, 2004: 7( باشند از اين ميزان مي %29و آذربايجان تأمين كننده 
 هاي خود به اتحاديه اروپا قدرتي روبه رشد است كه هم بلحاظ تامين نيازيادآوري است 

 المللي اروپا در پي نفوذ و بهبود موقعيت خويش بينهم بلحاظ تقويت موقعيت  انرژي و

با اين حال، با توجه به استفاده سياسي روسيه از موضوع  .در منطقه درياي خزر است
انرژي در مناسبات آن با اتحاديه اروپا، و به تبع آن مشكالت ژئوپليتيكي عديده اروپا در 

اروپا كه در صدد كاهش وابستگي  اتحاديهتأمين نياز انرژي آن از روسيه، در حال حاضر 
ست، ا يها و كشورهاي ديگرراهطريق از  خود خود به گاز روسيه و تامين امنيت انرژي

نمايندگان پنج كشور تركيه، اتريش، مجارستان، بين  "1پروژه خط لوله نابوكو"امضاي 
ژئوپليتيكي  در آنكارا، نمود بارزي از رويكردهاي 1388تير ماه  22در  بلغارستان و روماني

جديد اروپا در رقابت با روسيه براي حضور در گستره ژئوپليتيكي پيراموني خزر و تأمين 
  . امنيت انرژي آن است

                                                 
 
 گاز درياي خزر و كشورهاي آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و عراق را از خاك تركيه،خط لوله نابوكو . 1

از اروپا بر آن است تا  يهبلغارستان، روماني، اسلواكي و مجارستان به اتريش و اروپا منتقل خواهد كرد و اتحاد
  .كند با انحصار تهيه گاز اروپا از سوي روسيه مقابله اين طريق
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  اهميت درياي خزر براي ايران
نفت و گاز ايران در خليج فارس متمركز است، ليكن منطقه خزر اصلي منابع  با اين كه

دار بوده و اساساً اين منطقه عمق استراتژيك براي اين كشور از اهميتي استراتژيك برخور
هاي  نكته قابل تأمل همانا نگرانيدرهمين راستا، . دهد جمهوري اسالمي ايران را تشكيل مي

چندان اراده سياسي از همسايگان جوان ايران در شمال در واقع، . ايران است يژئوپليتيك
در كنار و متحدان غربي  آمريكا فعالحضور بنابراين، و  برخوردار نيستند يمستقل
در اين راستا،  .، تهران را ناچار به ديپلماسي واكنشي ساخته استشمالي ايرانهاي  دروازه

 : سياست ايران در درياي خزر بر سه پايه استوار است

  تأمين امنيت مرزهاي شمالي از طريق كمك به كشورهاي ساحلي درياي خزر در
 اي؛ جهت حفظ و تقويت ثبات و امنيت منطقه

  توسعه روابط با دول منطقه در چارچوب جلوگيري از تقويت حضور و نفوذ دول و
 هاي خارجي در اين منطقه؛ قدرت

  تقويت روابط دوجانبه با روسيه و تركيه به منظور نفوذ بيشتر در آسياي مركزي و
 . اي هاي بيشتر منطقه قفقاز و تفاهم براي همكاري

تواند مانعي جدي در مقابل  بات مستحكم با روسيه مياز نظر دولت ايران، برقراري مناس
  . )1386واعظي، ( ين منطقه باشداافزايش نفوذ دول غربي در 

 
 و ارتباط كشورهاي پيراموني خزر با دنياي خارج هاي جهاني انتقال انرژي به بازار

آن هاي ژئوپليتيكي درياي خزر و گستره ژئوپليتيكي پيراموني از جمله مهمترين واقعيت
و ارتباط كشورهاي پيراموني خزر با دنياي  هاي جهاني به بازار منطقه انتقال انرژيموضوع 

در همين راستا، موقعيت جغرافيايي و به تبع آن موقعيت ژئوپليتيكي . باشدخارج مي
اي است كه فضا و كشورهاي پيراموني خزر، غير از ايران و تا حدودي روسيه به گونه

ورهاي پيراموني شرق و غرب خزر براي ارتباط با دنياي خارج گستره جغرافيايي كش
تواند در هاي فضايي ژئوپليتيكي است كه اين واقعيت ژئوپليتيكي، مينيازمند به مكمل
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كشورهايي كه داراي (اي كشورهاي فوق اي و برون منطقهزمينه برقراري ارتباطات منطقه
اي را در هاي ژئوپليتيكي ويژهفرينيآ، نقش)انزواي جغرافيايي و ژئوپليتيكي هستند

  . معادالت ژئوپليتيكي منطقه شكل دهد
ژئوپليتيكي پيراموني خزر براي ارتباط با دنياي  - اين در حالي است كه گستره جغرافيايي

پاكستان،  -هاي ارتباطي روسيه، چين، افغانستانتواند از راهخارج، به طور همزمان مي
ها به يك البته، استفاده از همه اين راه. و ايران بهره ببرد تركيه -گرجستان - آذربايجان

درواقع، استفاده از مسير روسيه . ميزان از بهره ژئواكونوميكي و ژئوپليتيكي برخوردار نيست
هاي ژئوپليتيكي و باعث وابستگي بيش از پيش منطقه به روسيه خواهد شد و وابستگي

را تقويت خواهد نمود و اين چيزي است كه  ژئواكونوميكي ديرين اين منطقه به روسيه
همچنين، استفاده از مسير . كنندكشورهاي پيراموني شرق و غرب خزر از آن دوري مي

با اين حال، . باشدپاكستان نيز بدليل مسائل امنيتي منطقه چندان مسمر ثمر نمي -افغانستان
ئوپليتيكي مثبت براي منطقه استفاده از سه مسير باقي مانده، به داليل مختلفي حامل بار ژ

هاي تركيه، عالوه بر جلب حمايت -گرجستان - در اين بين، مسير آذربايجان. باشدمي
ها و اشتراكات ژئوپليتيكي موجود بين اقتصادي غرب و تركيه، با توجه به زمينه -سياسي

رك اي بين كشورهاي تهاي ايجاد همگرايي منطقهتواند زمينهكشورهاي ترك منطقه، مي
جيهان و نيز  -تفليس -اندازي خط لوله باكوشايان ذكر است راه. زبان منطقه را مهيا سازد

قارص  -تفليس -آهن باكواقدامات اخير آذربايجان، گرجستان و تركيه براي ساخت راه
 - آهن باكوراه. باشندهاي موجود براي ارتباط اين منطقه با دنياي خارج مينمود همكاري

 غرب محسوب -كوچك ولي بخش كليدي كريدور حمل و نقل شرق قارص، - تفليس

 هاي شوروي سابق را براي پيوستن به آنشود كه همين امر ممكن است ديگر جمهوريمي

در حال حاضر، ايجاد اين راه آهن در مقايسه با چالش تسلط بر كريدور . تشويق نمايد
تواند باعث نيز از طرفي مي مسير چين. رودغرب تنها يك عالمت خطر به شمار مي- شرق

هاي اقتصادي چين به منطقه شده و از طرف ديگر قدرت ژئوپليتيكي حوزه جلب كمك
در داخل ) اويغورستان(پيراموني خزر را در حمايت از حقوق منطقه تركستان شرقي 
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با اين حال، مهمترين مزيت مسير ايران براي اين منطقه كوتاه بودن . مرزهاي چين باال ببرد
اين درحالي است كه خود ايران نيز به فضاي جغرافيايي . مسير و بهره اقتصادي آن است

با اين حال، با توجه . برخي از اين كشورها براي ارتباط با ساير كشورهاي منطقه نياز دارد
هاي اقتصادي غرب از كشورهاي منطقه، ايران هنوز نتوانسته است از تمام به حمايت

  .و ژئواكونوميكي فضاي جغرافيايي خود در اين زمينه بهره ببرد هاي ژئوپليتيكيمزيت
  

   در درياي خزردر قبال ايران آمريكا  سياست
المللي، به ويژه پس از فروپاشي به دليل وسعت حضور اياالت متحده آمريكا در عرصه بين

هاي مختلف هاي مربوط به مناطق مختلف دنيا در شكلشوروي، نقش آمريكا در بحث
تواند در بحث اين نقش تا آن حد اهميت دارد كه مي. شودديده مي) تقيم و غيرمستقيممس(

مورد نظر نيز تاثيرگذار باشد و حتي در بسياري از موارد، كشورهاي منطقه نيز آمريكا را به 
. دانندعنوان يك عامل مهم و در مواردي مهمترين عامل تاثيرگذار در رويدادهاي منطقه مي

مستقيم و مستقيم در ر نيز از اين امر مستثني نيست و آمريكا به صورت غيرحوضه آبي خز
آفريني فعالي است و از حضور در منطقه، معادالت و مباحث مربوط به خزر داراي نقش

هاي خود به منظور درواقع، آمريكا در راستاي تالش. پرورانداهداف متعددي را در سر مي
اش در چارچوب نظام تك قطبي، و استمرار سلطه تحقق بخشيدن به نظام نوين جهاني

اهميت  - يعني خليج فارس و درياي خزر -براي كنترل بر مناطق برخوردار از منابع كمياب
جهت درآمريكا در استراتژي خود همچنين، : ). 1379مجتهدزاده، (فراواني قائل است 

شور در صدد است اين ك. را مطرح كرده است “نگهبان خزر” تسلط بر درياي خزر، بحث
اي و مواد مخدر، هاي هستهنيز مبارزه با اشاعه سالح در راستاي مبارزه با تروريسم و

آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان ايجاد كند تا با كمك  اي با مشاركتنيروي ويژه
 حفظ گردددر منطقه آذربايجان، داالن استراتژيك آمريكا  هاي اطالعاتي آمريكا در پايگاه

از ديگر اهداف مهم آمريكا در خزر در راستاي ). 1384يت مركز تحقيقات استراتژيك، سا(
جهاني آن، اعمال فشار بر كشورهاي روسيه و چين به عنوان رقباي  ]ژئواستراتژي[
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قدرتمند جهاني و امكان حضور در قلمرو ژئواستراتژيك شوروي سابق و روسيه كنوني 
  ).15: 1378نيا، حافظ(باشد مي
عنوان حائلي ميان دو انبار به(ايران در منطقه  ويژهموقعيت جغرافيايي همين راستا، در 

كنترل  تحتكوشد تا آن را كه آمريكا مي) حاضر؛ يعني خزر و خليج فارس قرنانرژي 
اثر ايران اي كه بر روابط خارجي و منطقه آمدهعامل مهمي درصورت خود درآورد، ب

و  "محاصره"هاست كه بر محور استراتژي ران و آمريكا سالمناسبات ايطوريكه، . گذارد مي
عالوه بر اجراي قانون داماتو براي  آمريكا سعي دارد. زنددور مي "فرار از محاصره"

شايان . محاصره اقتصادي ايران، از نظر ژئواستراتژيك نيز ايران را در محاصره قرار دهد
هاي ، از عبور لولهايران خش شماليب كهدر راستاي اين هدف كوشيد ذكر است، آمريكا 

و  هامجموعه فعاليتدرواقع، . نفت و گاز حوزه درياي خزر از راه ايران جلوگيري كند
انزواي ژئوپليتيكي  برايسياست خارجي آمريكا در حوزه خزر از جمله تالش  رويكردهاي

مي در هاي نفت و گاز از محور شرق به غرب و حضور مستقيم نظاايران و عبور لوله
هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي آسياي حوزه خزر، جلوگيري از همكاري

است منطقه  هايدولتايران در نزد  الملليبينتخريب چهره و نيز مركزي و قفقاز با ايران 
حوزه پيراموني هاي تازه استقالل يافته آمريكا با جمهوري ،هدفاكه براي رسيدن به اين 

ساز تحوالت زمينه تواند، و اين همكاري گسترده ميدارد ايههمكاري گستردخزر 
  : ژئوپليتيكي زير به ضرر جمهوري اسالمي ايران در منطقه باشد

شرق به غرب و كاهش  درجهتژئوپليتيكي آسياي مركزي و قفقاز  -توسعه فضايي −
  ارزش ژئوپليتيكي ايران؛ 

بر  نتسلط آي ايران با كاهش وابستگي آمريكا به سازمان اوپك و جمهوري اسالم −
  ؛منابع نفت وگاز حوزه خزر

هاي اسرائيلي در منطقه و به تبع آن هاي حضور براي شركتفراهم شدن زمينه −
  جلوگيري از نفوذ ايران و ايجاد شرايط تهديد امنيتي ايران؛
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هاي مختلف در دو سوي مرزهاي شمالي با توجه به حضور قوميتهمچنين،  −
تواند تهديدي بالقوه براي بروز و مي ، حتيحضور آمريكاجمهوري اسالمي ايران، 

  ).1386گودرزي، ( باشدنيز هاي قوميتي ظهور بحران
  
، در قالب ناتو با قراردادهاي خزرآمريكا با حضور در منطقه حساس و استراتژيك ، واقع در

 ،تصاديگيري اقبهرهدر كنار و  دهاقتصادي و سياسي، قصد دارد بر اين منطقه غني مسلط ش
حضور ناوهاي جنگي آمريكا و درهمين راستا، . همزمان ايران، روسيه و چين را مهار كند

و نيز هاي نفت و گاز هاي گوناگون از جمله حراست از لولهناتو در درياي خزر به بهانه
هاي تأمين امنيت منابع انرژي، ابتكار عمل را در كانون محور روسيه، چين و ايران در بازي

اي آن قرار خواهد يتيكي و ژئواكونوميكي منطقه، در دست آمريكا و متحدان منطقهژئوپل
و چين انزواي ايران و محدوديت روسيه  تبتواند به سياس آمريكابدون ترديد اگر  .داد

جامه عمل بپوشاند، خواهد توانست از طريق توسعه ميادين نفت و گاز منطقه خزر سود 
حقق چنين امري باعث تنوع منابع انرژي آمريكا و ساير تهمچنين، . كالني به دست آورد

  .كشورهاي صنعتي خواهد شد و حتي امنيت انرژي آنها را تقويت خواهد كرد
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  گيرينتيجه
با توجه به مباحث ارائه شده در اين مقاله، ژئوپليتيك حاكم بر منطقه عالباً ژئوپليتيك مشاجره 

اي منطقه و پيوندهاي فضايي موجود بين آنها به گونههاي ژئوپليتيكي درواقع، واقعيت. باشدمي
در . است كه رويكردهاي ژئوپليتيكي اكثر كشورهاي منطقه را در تقابل با يكديگر قرار داده است

آذربايجان،  - ايران، قزاقستان - ايران، روسيه - بين تركمستان(، غير از چند مورد اين منطقه
. تكميلي نبوده استي ژئوپليتيكي بازيگران ساحلي هم، هييچ وقت رويكردها)روسيه - قزاقستان

آميز مسئله رژيم حقوقي درياي خزر دور از ذهن بنابراين، با تداوم وضع موجود حل مسالمت
بيشتر به دليل شرايط ويژه ژئوپليتيكي و به (در اين راستا، برخي از كشورهاي ساحلي . باشدمي

وفقيت خود در منطقه را در يارگيري استراتژيك كليد بقا و م) تبع آن انزواي ژئوپليتيكي
همچنين، با توجه به رويكردهاي . انداي بويژه با اياالت متحده آمريكا تعريف كردهفرامنطقه

ژئوپليتيكي متعارض كشورهاي ساحلي و به تبع آن ژئوپليتيك ويژه حاكم بر منطقه، به خاطر 
ن، و نيز به دليل موقعيت ژئوپليتيكي حساس وجود منابع غني انرژي در منطقه و تأمين امنيت آ

هاي ژئوپليتيكي قفقاز، آسياي مركزي و خاورميانه، ارتباط فضايي موجود خزر در كانون حوزه
هاي ژئوپليتيكي، قرار داشتن خزر در محدوده امنيتي روسيه، ارتباط فضايي و بين اين حوزه

يكي و ژئواستراتژيكي آن براي چين اهميت امنيتي خزر براي ايران، اهميت ويژه ژئواكونوم
تعريف يك منبع انرژي جايگزين به جاي خليج فارس، نفوز در حيات خلوت روسيه و (

  .اي به اين منطقه دارد، اياالت متحده آمريكا توجهات ويژه)تضعيف قدرت عمل آمريكا در منطقه
ري است و هم ژئوپليتيك اي خزر نيز هم از نوع ژئوپليتيك همكابنابراين، ژئوپليتيك فرامنطقه

اي خزر در تعارض كامل با رويكردهاي درواقع، ژئوپليتيك همكاري فرامنطقه. مشاجره
درواقع، با . اي استهاي منطقههاي ساحلي و قدرتژئوپليتيكي و منافع ملي برخي از دولت
اي در قهاي و فرامنط هاي منطقههاي ساحلي و قدرتتوجه به اينكه منافع امنيتي و ملي دولت

اين نقطه ژئواستراتژيك بهم گره خورده است، بنابراين، گاهاً عليرغم رويكردهاي ژئوپليتيكي 
اي و هاي منطقههاي ساحلي و قدرتهاي ساحلي يا بين دولتتكميلي بين دولتهم

  . اي، دركل ژئوپليتيك حاكم بر منطقه ژئوپليتيك مشاجره است فرامنطقه
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