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Abstract 

Due to its special situation, the Caspian region has been influenced by the 

political action of coastal and extra-regional actors. The geopolitics of this region 

and its effective foundations mutually give direction and meaning to the 

behaviour of the actors. The entanglement of three categories - geography, 

politics and power and the resulting forms of behaviour have created the question 

of what effect do the geopolitical foundations of the Caspian legal regime have 

on the national security of the Islamic Republic of Iran? In addition, the impact 

of geopolitical factors has consequences for the Islamic Republic  of Iran which 

has brought about this research and which is also the search for truth. The 



following text is a descriptive/analytical nature and a documentary/library 

foundation with the theoretical application of foundations and geopolitical 

factors. The output of the research shows that geopolitics and its foundations, 

while creating the behavioural pattern of "opportunity" for the Islamic Republic 

of Iran, has provided the behavioural pattern of "insecurity" for this country. To 

be more precise, the geopolitics of the Caspian legal regime and its foundations, 

despite creating some opportunities for the Islamic Republic of Iran, the national 

security of this coastal player in the context of the geographical location and 

territorial space in the context of historical and civilizational developments, 

characteristics and the natural nature of the coastal area, territories and access to 

the sea and the territorial extent of the maritime country have been overshadowed 

and challenged. 

Keywords: Geopolitics, Geopolitical Foundations, Caspian Legal Regime and 

National Security of The Islamic Republic of Iran. 
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 چکیده 

ای تأثیر کنش سیاسی بازیگران ساحلی و فرامنطقهمنطقه خزر با توجه به موقعیت ویژه خود تحت   

بازیگران را جهت و معنا  اثربخش آن متقابالً رفتارِ  بوده است. ژئوپلیتیکِ این منطقه و بنیادهای 

جغرافیا، سیاست و قدرت و اَشکاِل رفتاری برآمده از آن موجب   تنیدگی سه مقولهدهد. درهممی

ای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر چه تأثیری بر امنیت ملی خلق این پُرسمان شده است که بنیاده

تواند  جمهوری اسالمی ایران دارد؟ افزون بر این، بایستگی تأثیرگذاری فاکتورهای ژئوپلیتیک، می

پیامدهایی برای ج.ا. ایران به همراه داشته باشد که این پژوهش در جستجوی این حقیقت است. 

ای با کاربستِ نظری بنیادها و ای اسنادی/کتابخانهلی و شالودهرو ماهیتی توصیفی/تحلی نویسه پیش

شده است. بروندادِ پژوهش نشان داد که ژئوپلیتیک و بنیادهای آن ضمن ریختهعوامل ژئوپلیتیکی پی

خلقِ الگوی رفتاری »فرصت« برای جمهوری اسالمی ایران، الگوی رفتاری »ناامنی« را نیز برای این 

رغم  علیهای آن  و بنیاد  تر، ژئوپلیتیک رژیم حقوقی خزر ست. به سخن دقیقکشور فراهم کرده ا
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فرصت برخی  را  خلق  ساحلی  بازیگر  این  ملی  امنیت  ایران،  اسالمی  جمهوری  برای   نه یزم درها 

موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی خزر در بستر تحوالت تاریخی و تمدنی، خصوصیات و ماهیت 

الشعاع  تحتگستره سرزمینی کشور دریایی،  وها و دسترسی دریایی و  طبیعی منطقه ساحلی، قلمر

 است. قرار داده و با چالش مواجه ساخته

ژئوپلیتیک   کلیدی:  های واژه    بنیادهای  ملی  یژئوپلیتیک،  امنیت  و  خزر  حقوقی  رژیم   ،

جمهوری اسالمی ایران. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

هلرک    ترجهها  مهم مررد  عنران یکی از کانرنمنطقه خزر که طی دوره شوررو  هه

در دوره پساشررو  متأثر از مالحظات سیاسی هازیگران ساحلی    شرق و غرب هرد،

هرخرردار   ک رپلیتیوو   موواهیووت  از  مالحظووات  گردیوودجوودیوود،  این،  هر  عالوه   .

ا  هرا  دسوتیاهی هه مناه  انرک  خزر  منطقه ک راکرنرمیکی نظیر تالش هازیگران فرا

اشووی (. پس از فروپ161، ص. 1401در جریان اسووت الحالوررر و سوو ید  راد، 

هایی را ها یکدیگر امضووا کردند تا هترانند ها نامهشووررو ، کرووررها  غرهی تراف 

ها  انرک  خرد تنرع هرروند. مرع یت  هردار  از ذخایر انرک  خزر هه فرآوردهههره

انرک  اسوت، آن را هه یکی از مناه  مهم امنیت  جغرافیایی خزر که سورشوار از مناه 

. هاوجرداین،  ( Bajrektarevic&Posega,2021ال انرک  اروپا تبدیل کرده اسوت  

تراند سووورخت مرردنیاز اتیادیه اروپا را تأمین ک رپلیتی  انتقال انرک  خزر که می

، تیت کنترل روسوویه و مالحظات ناشووی از جنن این کروورر ها اوکراین نیز نماید

هوا  ک رپلیتیکی در الهال  رعواهوت  (.Aydin&Azhgaliyeva,2019ال عرار دارد  

نرسوت  هرنامه  خزر، سوه میرر هی  از پی  هرجسوته شوده اسوت حرزه  ران هازیگ 
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جمهرر  اسووالمی ایران هرا  سوواخت اووین جزیره میوونرعی در خزر ها همکار  

آکتا ر هه عطب تجار  هین آسووویا  هندر چین، دوم  هرنامه عزاعسوووتان هرا  تبدیل 

مییطی یسوتسور و ایران و غرب از سور  دیگر، سورم  مراطرات زمرکز  از ی 

عالوه هر (.  Gobel,2021ال  در آینده حفظ تنرع زیسوتی آن  خزر و نگرانی در مررد

هوا  اجتمواعی این، عرامول هنیوادینی نظیر هوازیگران، منواف ، هریوت، ا ووورل و زمینوه

 (.Bayramov,2021ال طرر مستقل هر تیرالت خزر تأثیرگذارند هه

و همچنین    « عدرت»و    «سیاست»،  «جغرافیا»ها در نظر گرفتن اوگر  رواهط متقاهل  

چاو  از  یکی  اسالمی،  جمهرر   ملی  امنیت  هر  مؤثر  ک رپلیتی   ها   عرامل 

ک رپلیتی  ایران در منطقه خزر، مسئله رکیم حقرعی هرده که همراره منجر هه اتراذ 

ت. در راهطه ها رکیم حقرعی خزر متفاوتی از سر  هازیگران ساحلی شده اس  رویکرد

ها هه نرع نگرش، فهم، ادراک و هرداشت  ها  متنرعی وجرد دارد. این دیدگاهدیدگاه

-هینی در میان  احبدهند. این نرع جهانهازیگران از رکیم حقرعی خزر جهت می

که نهادها  رسمی الوزارت امرر  طرر  نظران و کارگزاران ایرانی نیز مرهرد است، هه 

ها  خارجه، شررا  عاوی امنیت ملی، مجلس شررا  اسالمی( و غیررسمی الاتاق

ا مه  اساس، سه دیدگاه فکر،  این  هر  متأثر هستند.  آن  از  امنیتی(  نیروها   جم ه و 

اند که شدهدر ترریح رکیم حقرعی خزر مطرح   «میانه»و    «سیاسی»،  « حقرعی»عمده  

ران ساحلی این منطقه ناگزیر از در  عنران یکی از هازیگ جمهرر  اسالمی ایران هه

 منظرر تأمین امنیت ملی خرد است.نظر گرفتن این مالحظات هه 

میرر   حقرعی،  نگرش  عراردادها   در  هر  تأکید  مرضرع  و    1921ترین  م  

و ح  تاریری ایران در خزر است. گزاره »دریا  مرترک ایران و شررو «  م.  1940

عرارداد   اویاعیه  ویژهایران  م.    1941در  جایگاه  از  شررو   دیدگاه و  این  در  ا  
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هرخرردار است. از منظر این دیدگاه، ح  تاریری ایران از پهنه آهی خزر هی  از آن 

شرد. این دیدگاه م تقد است که هاید تأکید  ِرف چیز  است که امروزه مطرح می

قطه  و یا حداعل تأکید هیرتر هر پارامترها  حقرعی در خزر  ررت گیرد  چراکه ن

عرت ایران در مناعرات دیپلماتی  مرهرط هه خزر ها در نظر گرفتن شرایط مرجرد  

اومللی در پارامترها  ویژه وض یت ایران در عر ه هیناومللی و هه ا  و هینمنطقه

دگاه شکل افراطی هه حقرعی مرجرد در خیرص خزر است. در مقاط ی، این دی 

یران از خزر در این چارچرب و هر  در د سهم ا  50تا آنجا که هیث    خرد گرفته

هرده،    پایه اینکه خزر پی  از فروپاشی شررو  ی  دریا  مرترک ایران و شررو 

دیدگاهمطرح  این  ایران    شده است. طب   زمانی سهم  مقط   آن  هرده    50در  در د 

است و پس از فروپاشی شررو  طب  عاعده جانرینی تغییر  در وض یت حقرعی 

رد. وذا پس از فروپاشی شررو  نیز همان سهم ساه  پاهرجا و ایران نباید ایجاد ش

در د    50ی شررو  ساه  از سهم  عنران وارث حقرعاین روسیه است که هاید هه 

تجزیه ه  خری  کرررها   خرده  علمرو  از  منکر   شده  دیدگاه  این  اگرچه  هدهد. 

اید ال تأواع یت اما همچنان هر نگرش حقرعی و  کید  ها  مرجرد سیاسی نیست، 

ایران در منظر    ملی  گرایی و اهمیت مناف نرعی هه دویل حس ملیکند و شاید ههمی

نمی خرد،  واع یتطرفداران  ها  خزر تراند  در  ایران  کمتر  سهم  هه  و  آمده  کنار  ها 

 رضایت دهد. 

گرا در مقاهل دیدگاه حقرعی هیرتر هه شرایط  از سر  دیگر، دیدگاه سیاسی و واع 

اومللی ایران را در اومللی نگاه کرده و مرع یت هینا  و هینمنطقهمرجرد در عر ه  

ها را از دست هدهیم. هه نظر گیرد. این دیدگاه م تقد است که نباید فر تنظر می

ها رسید  ی نی ضمن ل رسد این دیدگاه م تقد است هاید ها نگاه حداکثر  هه حداع می
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اتی  سهم هاالیی را از خزر هه دست ها  دیپلمزنیشرد از طری  چانهاینکه س ی  

واع یت همراهی  و عدم  مرجرد  هاوجرد شرایط  اما  هاید آورد،  منطقه  مرجرد  ها  

  ویژه سه کررر روسیه، ها را کسب کرد تا از هاز  میان کرررها  منطقه هه حداعل

-ن فر تعنرا. این دیدگاه هیرتر هرگذر زمان ههآذرهایجان و عزاعستان عقب نماند

نرعی  جانبه را هه از عراردادها  دوجانبه و سه  یران تأکید کرده و فا له گرفتنسرز  ا

 20در د و حتی در مرارد     50داند. در این نرع نگرش هیث از  هه ضرر ایران می

ها از سر   شرد که منجر هه از دست رفتن فر تدر د هاعث منزو  شدن ایران می

گردد. در این دیدگاه همچنین عامل ت ملی میپذیر  مناف  و امنیایران و نهایتاً آسیب

گذار  عنران یکی از پارامترها  مهم و تأثیرگذار مطرح است که در سیاست آمریکا هه

حرزه خزر هاید آن را در نظر گرفت و هه ادامه هاز  پرداخت. سرانجام، در دیدگاه 

را در آن در د    20میانه که مرردتهاجم دو دیدگاه اخیر است و شاید هتران هیث  

شده نرعی تلفی  ها  سیاسی ها نگرش اید ال هه مرضرع خزر ههجا  داد، واع یت

(. هاوجرداین، هرخی مالحظات سیاسی نظیر عدم 10، ص.  1393است العبادزاده،  

کنرانسیرن وض یت حقرعی خزر اسالمی   م.(  2018ال   تیریب  در مجلس شررا  

دویل   هه  از   مرضرع  حساسیتایران  آن  هررسی  طرالنی  فرآیند  و  مرز    تغییرات 

مثاهه تراند ههاومللی همچرن هیران اوکراین از سر  دیگر میسر و تیرالت هینی 

مان ی از سر  روسیه در هراهر آزاد  عمل کرررها  ساحلی خزر و حرزه آسیا  

یت ویژه گاز( هه اروپا عمل کند و کنرانسیرن وض  مرکز  جهت انتقال انرک  الهه

 عرار دهد. اور اع( را تیتم. 2018حقرعی خزر ال 

مقروهرفته، درهمهمرو  رفتار    تنیدگی سه  اَشکالِ  جغرافیا، سیاست و عدرت و 

رکیم  ک رپلیتیکی  هنیادها   که  است  پُرسمان شده  این  مرجب خل   آن  از  هرآمده 
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هر این،   حقرعی خزر چه تأثیر  هر امنیت ملی جمهرر  اسالمی ایران دارد؟ افزون

تراند پیامدهایی هرا  ج.ا. ایران هه  هایستگی تأثیرگذار  فاکتررها  ک رپلیتی ، می

 همراه داشته هاشد که این پژوه  در جستجر  این حقیقت است.

 مبانی نظری. 1

 . ژئوپلیتیک1ـ 1

 مجلس سر د و استاد  عضر   هار ترسط رودوف شلینلیتی  هرا  نرستین ک رپواکه  

سال   در  آپساال  الحافظهه  م.   1899دانرگاه  شد  گرفته  ص.  1396،  نیاکار   ،35  .)

-نیا و کاویانیالحافظ  ها  ترییی جغرافیا  سیاسی است هیکی از شاخپلیتی   رک 

ها  گیر که هه مطاو ه اثرگذار  عرامل جغرافیایی در تیمیم(  253، ص.  1393  راد،

میسیاسی  احبان   المجتهدزاده،عدرت  دیگر سرن،   (.22، ص.  1389  پردازد  هه 

الکریمی است  استراتژ  جغرافیایی  هررسی   (8، ص.  1394  ،پررک رپلیتی ،  هه  که 

ر ی  د  (.5، ص.  1390،  پردازد العزتینق  عرامل مییط جغرافیایی در سیاست می

مفهرمی  ت ریف جام  می عاوب ی   در  ک رپلیتی   تبیین تران گفت،  عاهل  ترکیبی 

است که در آن سه عنیر ا لی ی نی جغرافیا، سیاست و عدرت دارا  خیلتی ذاتی  

رفتار  گروه اوگرها   عدرت،  ترکیب سه عنیر جغرافیا، سیاست و  ها  هستند. 

ملت از  اعم  انسانی  دووتمترکل  و  میها  ت یین  یکدیگر  هه  نسبت  را  که  ها  کند 

ار  مرتلفی شامل این مرارد مالحظه نمرد  نرسان  را در اشکال رفت  هاآن تران  می

ا تالف،  لح،  سلطه یرزعدرت، رعاهت، همگرایی، واگرایی، نفرذ، هیران، سلطه،    ،

همکار ، جنن، ناامنی، امنیت، آرام ، ثبات، همزیستی، تجارت و مبادوه، ارتباط، 

 (.49، ص. 1396الحافظ نیا، دست ینازامدار  و  مدار ، حاکمشهروند
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   مفهرم ک رپلیتی  1شماره    مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بنیادهای ژئوپلیتیک   . 2ـ 1

متغیرهایی هستند که مییرل تأثیر و تأثر عرامل سیاسی و    1ک رپلیتیکی   هنیادها 

یکدیگر   رو   هر  و   که طرر هه،  هاشندیمجغرافیایی  کن   از  حا له  پدیدارها  

اند و نه  رفاً سیاسی  هلکه مییرل  هر همدیگر، نه  رفاً جغرافیایی  هاآن واکن   

منجر هه    ت یادرنهها  جغرافیایی و سیاسی در فضا است که  کن  و واکن  پدیده

ها  انتزاعی ناشی از  ک رپلیتیکی، پدیده  هنیادها شرد. هه عبارتی،  تروید عدرت می

ک رپلیتی   عدرت در ساختار  متقاهل عرامل جغرافیایی، مییطی، سیاسی و  رواهط 

این عرامل و نق    از  هه کارکرد هر ی   در روندها  نظام    هاآنهستند که هسته 

طررکلی، هه (.  Cohen,2018کنند ال و ملی نق  ایفاء میا   ک رپلیتی  جهانی، منطقه
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 (.49، ص. 1396الحافظ نیا، 
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اند از  فضا  سرزمینی العلمرو(، مرع یت  ک رپلیتیکی عبارت  ها  هنیادها شاخص

جغرافیایی، وس ت، ترپرگرافی الخیر یات و ماهیت منطقه ساحلی، علمرو دریایی، 

و  اعلیم  طبی ی،  مناه   دریایی(،  کررر  سرزمینی  گستره  و  دریایی   دسترسی 

 زیست، فضا  اسکان انسان.مییط

اعدامات و کن  دووت  منظررهه سرزمین    فضا  سرزمینی العلمرو(   اوف( ها انجام 

اینکه اووین ویژگی هرا  ترکیل دووت هرخرردار  از  ها ترجه هه  ضرورت دارد. 

هایی نظیر فضا، سرزمین حد، دریا  سرزمینی، رکیم حقرعی سرزمین است، شاخص

 اعمال  الحیت دووت و غیره حا ز اهمیت هستند. دریاها، 

تأثیرگذار هر ک رپلیتی  و    ب( مرع یت جغرافیایی  مرع یت جغرافیایی عامل مهم 

امنیت ملی کرررها است. شناسایی مرع یت جغرافیایی در سطح کره زمین اووین 

از  یکی  جغرافیایی  مرع یت  عبارتی،  هه  است.  کرررها  ک رپلیتی   تیلیل  در  گام 

یدها  ا لی گرردن رمز سیاست دفاعی و استراتژی  است و مجمرعه امکانات کل

میدودیت میو  نران  جهانی  مرتلف  شرایط  هه  ترجه  ها  را  کرررها    دهدها  

ها  امنیتی ها، تهدیدات و چاو تران فر تهناهراین، هر هنیاد مرع یت جغرافیایی می

مررد   را  جغرافیایی   رذکان ی شا.  عرارداد  لی وتیله یتجزکرررها  مرع یت  که  است 

ریاضی الطرل و عرض جغرافیایی( و نسبی المرع یت ی  کررر نسبت هه    ررتهه

ها  عدرتمند، مناط  حساس و غیره( مطرح است. متغیر هردن مرع یت  دریا، دووت

شرد ارزش مکان و فضا، سیال و متغیر هاشد. عامل زمان نیز در تغییر  نسبی سبب می 

ت. هر این اساس، هازیگر  که هتراند از عنیر زمان در تقریت  اس  مؤثرارزش مکان  

ها  تراند فر تی استفاده کند، میخره هه جغرافیایی خرد    تیمرع  مکان، فضا و  

امنیتی هیرتر  هرا  خرد خل  نماید. عالوه هر این، هر هنیاد مرع یت نسبی هازیگران 
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هبرد « هه دویل عرار گرفتن را هه سه دسته تقسیم کرد  کرررها  »را  هاآن تران  می

تنگه مجاورت  آهراههدر  کانالها،  و  هینها  دویل  ها   هه  »مهم«  کرررها   اومللی، 

در  هردن  دویل عدم مطرح  هه  »م مروی«  نفرذ، کرررها   از عدرت و  هرخرردار  

اومللی. مرع یت جغرافیایی هر ی  از این کرررها هر اه اد مرتلف امنیت عر ه هین

-حدود شرکت و ف اویت هر کررر در امرر هین  چراکهتأثیرگذار است     هاآن ملی  

اومللی نظیر  لح، ثبات و امنیت، اغلب هه مرع یت جغرافیایی و ارتباط آن کررر ها  

همسایگان خرد و اعم از کرررها  عدرتمند و ض یف و و همچنین مناسبات  ها  

، اتراذ هر نرع رعدرمجم(.  79، ص.  1390ها  هزرگ هستگی دارد العزتی،  عدرت

استراتژ  نسبت هه دووت دیگر هدون ویاظ کردن مرع یت جغرافیایی آن نسبت هه  

هینانه نرراهد ها، منطقی و واع همسایگان، فضاها  جغرافیایی ارزشمند و دسترسی

( و حتی  195، ص.  1390،  ایحافظ نهرد و هه شکست استراتژ  خراهد انجامید ال 

 گر را هه چاو  هکراند. تراند امنیت ملی آن هازیمی

کرررها هر اساس وس ت هه سه دسته کرچ ، هزرگ و مترسط تقسیم پ( وس ت   

وس ت است  تنرع آب    مؤوفهشرند. ضریب امنیتی کرررها در مرارد زیر متأثر از  می

ایجاد می نیازمند و هرایی  ترانایی کررر را در رف   اوویهکند و  افزای  ها   اش 

نظامی نرعی    ازنظریاهد.  یب امنیت اعتیاد  جام ه افزای  میدهد. هه عبارتی ضرمی

سازد. عالوه هر این، کند زیرا تیرف و تسلط هر آن را مرکل میایمنی ایجاد می 

آورد و در تقریت نیرو  انسانی و امنیت امکان جذب جم یت هیرتر را فراهم می

   آن تأثیرگذار است. 

مرریات ظاهر  است. مقیرد از شکل،  درهرگیرنده شکل، مرز و  ت( ترپرگرافی   

آن است.   مرکز جغرافیایی  تا  هه   ازنظرفا له عطرها  ی  کررر  شکل، کرررها 
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ترین تأثیر  شرند. مهمپاره، میاطی و حا ل تقسیم میدار، پارهها  طریل، دنباوهگرنه

شکل هندسی، نیره اعمال عدرت حکرمت مرکز  هر پهنه کررر است. از سر  

مدیگر،   مستقیشکل  و  مق ر  میدب،  است   کلی  سه  ررت  هه  مرزها    م.رزها 

میدب م مرالً نق  آفند  و تهاجمی و مرزها  مق ر نق  پدافند  و حساسیت 

امنیتی هیرتر  دارند و هه همین دویل مناه  انسانی، اعتیاد  و نظامی هیرتر  هرا  

امنیت ملی کررر فراهم   جهیدرنتشرد تا امنیت مرز  و  رف می هاآننگهدار  از 

(. مرریات ظاهر  226، ص.  1396اودرچی،  چگردد الاحمد  نرحدانی و اونچر 

ها و مناط  کریر ،  ها  همرار، هیاهانها، سرزمیناز  شبکه آب  اندعبارت سرزمین  

-در درون سرزمین. مرریات ظاهر  می  هاآننرع پراکندگی جم یت و استقرار  

تراند هم در راستا  ارتقا  ضریب امنیتی عرار گیرد و هم منجر هه کاه  امنیت 

 شرد. 

ها  مهم فضا  جغرافیایی در نیازها  امنیتی یکی دیگر از نق ث( مناه  طبی ی   

ها ها و ملتتران مناه  طبی ی دانست. هرخی منازعات ک رپلیتیکی هین دووترا می

از سنخ منازعات و مراجراتی است که هر سر مناه  دارا  ماهیت ارزشی و جغرافیایی 

ترانند در رف  نیازها  امنیتی ی  کررر  گامی می، این مناه  هنرونیازادهد. رخ می

  که یدر ررتوجرد داشته هاشد.     ادراتهردار  و عدرت  مؤثر هاشند که تران ههره 

این  هاشد،  نداشته  وجرد  آن  استییال  امکان  ووی  هاشد،  اختیار  در  فراوانی  مناه  

نمی هرد،  خراهد  امنیتی  مسا ل  در  مهمی  تأثیرها   دارا   که  راند تویژگی خاص 

خراهد داشت.   کنندهنییت  در این راستا نق     ازیمرردنعرار گیرد و تران    مررداستفاده

نیاز  داخلی ی  کررر  از سر  دیگر، هسیار  از مناه  پس از استییال هه دویل هی 

افزای    امکان  از  ادرات،  از سرد حا ل  تا  گیرد  عرار  در چرخه  ادرات  هاید 
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این عدرت   کهی در ررتهناهراین،     مناه  در اختیار عرار گیردترانمند  حا ل از این  

  در داخل کررر را نداشته ریکارگ هه عاهلیت    شدهاسترراج وجرد نداشته هاشد و مناه   

ناکام می امنیتی  این نق  جغرافیایی در مسا ل  الهندیانی و پررغالمی، هاشد،  ماند 

 (. 84، ص. 1392

اعلیم و مییط  در وض  کررر و   مؤثراز عرامل جغرافیایی    اعلیم یکیزیست   ج( 

زیست ها سالمتی روح و جسم هاشندگان مردم است. راهطه مستقیم اعلیم و مییط

ها  اعتیاد  و  ن تی هه اثبات رسیده است. هرخی از این ی  علمرو و پیررفت

ترویدات   طررههمتغیرها   در  دیگر  هرخی  و  افراد  ف اویت  و  سالمت  در  مستقیم 

رغم اینکه هرر ترانسته است . علیو غیره مؤثر هستند  ونقلحمل  ن تی،    کراورز ،

-  آثار نامطلرب هرخی از متغیرها  مییطاتااندازهاز طری  ترس ه علرم و فناور   

زیست را هه نف  خرد تغییر دهد، ووی هنرز این متغیرها در شیره زندگی مردم دارا  

   است.انکاررعاهل یغپیامدها  

است که نمرد رشد   مسا لی   ازجملهترس ه مناه  انسانی     کان انسان چ( فضا  اس 

درهرگیرنده تمامی افراد و نیروها    چراکه  آیدمی  حسابهه عدرت ملی ی  کررر  

هاوقره یا هاوف ل در شمار جم یت ف ال هر جام ه عرار     ررتهه انسانی است که  

هه دویل شرایط سرت جغرافیایی دارند افراد در مرزها  ی  کررر  . عدم اسکان 

ی و ت ل ،  هستگ دل ، ایجاد  رون یازاتراند زمینه را هرا  هجرم خارجی فراهم سازد.  می

ها  زون هر سازمایهمییط پیرامرنی اف  زایی مییط و دفاع حا ز اهمیت هستند.امنیت

کاوبد ، شامل پیرندها  عاطفی و نمادهایی است که در ی  تجرهه زیستار  دیرپا  

میهه دریافتدست  اوقاءکننده  و  افراد  آید  در  که  است  احساسی  و  عاطفی  ها  

ا  کاوبد  و روانی  ، حس مکان و ت ل ، پدیدهرونیازاهاشد.  مرتلف، متفاوت می
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یست افراد است. این حس مرجب تبدیل فضا هه مکانی  هرده که متأثر از جهان ز

می افراد  هرا   ویژه  رفتار   و  حسی  خیر یات  از  الکاویانیسرشار  و شرد  راد 

این  33، ص.  1391فتاحی،   کاه   در جهت  که  اعدامی  هر  ت ل  هستگ دل(.  و  ی 

دنبال  ها در آن منطقه را هه  سکان انسانکاه  عاهلیت ا  خردخردهه سرزمین هاشد،  

از ترلیه، مسا ل امنیت یافت داشته و پس  افزای  خراهد  هناهراین،     زدا در منطقه 

  مؤثراسکان افراد در مناط  دارا  شرایط سرت آب و هرایی خرد عامل هسیار  

 میضههشرد. حضرر جم یت کم در روستاها  مرز   زایی میسرب میدر امنیت

وین رده دفاع از تمامیت ارضی کررر  او  عنرانهه ت ارض دشمن و تهدید امنیت ملی  

است و این اعدام نق  مهمی را در مقاهل مناطقی داراست که فاعد اسکان   ترجهعاهل 

 جم یت روستایی هستند. 

 های پژوهش یافته .  2

 . بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر 1  ـ 2

ک رپلیتیک  کنرانسیرن عمل می  یهنیادها   در  هه شکل ساختار   در  هیرتر  و  کنند 

هاشند. در دریا  خزر نیز نق  این عرامل در راهطه ها تیدید حدود مبنا  عمل می

هه ساحلی  کرررها   زیرا  است  زیاد  ترافقی  هرگرنه  یا  کنرانسیرن  ویژه  اعمال 

د هستند.  کرررها  تازه تأسیس هه دنبال گسترش علمرو دریایی و حرزه نفرذ خر

گیرد در راهطه ها رکیم حقرعی خزر، مرکل ا لی از ت ریف جغرافیایی آن نرئت می

شرد. هه نظر رفت از این م ضل هه عرامل جغرافیایی آن مرهرط میحل هرون و راه

رسد هه دویل مرع یت جغرافیایی هازیگران ساحلی و ساختار ک رپلیتیکی خزر، می

نیا و  ه دارا  مناه  چاو  ها یکدیگر هستند الحافظتقریباً اکثر کرررها  این منطق

 (.2، ص. 1398همکاران، 
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 . موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی خزر در بستر تحوالت تاریخی و تمدنی 1ـ 1ـ 2

خزر از شمال هه روسیه، از جنرب هه ایران، از غرب هه آذرهایجان و از    پهنه آهی 

هه سه ناحیه شماوی، میانی و جنرهی تقسیم    وهه عزاعستان و ترکمنستان میدود  شرق  

گیرند.  را درهرمیدر د مساحت این پهنه آهی    39و    36،  25تیب  شرد که هه ترمی

وگا و هاوتی «  »وُو    ن«وگا و دُراه دو کانال »وُها  آزاد ندارد و از  راه طبی ی هه آب  خزر

از     اندعبارت  در خزر  گرناگرن کرتیرانی   خطرطهه دریا  آزاد متیل شده است.  

رود   -دریا  سیاه    -خزر»   «دریا  مدیترانه  -  دریا  سیاه  -  خزر»   «ووگا  –  خزر»

ت ادل سطیی آب    متنرع خزرا   هخلیجهمچنین  .  «هاوتی   –دانرب   ثیر  أت  آندر 

در ت ادل سطیی آب خزر اهمیت   که  است  «زغاهُعره»ها خلیج  ترین آنمهم  .دارند

  است. ازجمله  خزرها   هاشی از دیگر خلیجدارد. عیزالر، مانرالق، عازاخ و ترکمن

کن،  تران هه آهسکرن، مانکیتسا ر، چچن، آهررران، اوغررچی، چلهجزایر خزر می

 (.4، ص. 1390العلیزاده، کرد کرالیی و هرزاچی اشاره 

کهن دارد.  ا  هس تاریری و تمدنی، منطقه جغرافیایی و سرزمینی خزر پیرینه  ازنظر

عبل از   5حدود عرن  دان و مررخ یرنانی، هکا ترس میلتی در  هرا  اووین هار جغرافی

دریا  هریکان نام هرد. در خیرص اطالق نام کاسپین هه    عنرانتیتخزر    میالد از

اشاره کرد.   هه مجاورت عرم کاسپی ها این پهنه آهی  ترانها، میخزر از سر  اروپایی

ترین نام هرا  آن، »خزر« است که ریره در سکنی گزیدن در شرایط ف لی، مرسرم

که مازندران را رخی که وایاعرت حمر  نرستین مرعرم خزر در این منطقه دارد.  

ها  پیرین  از آن در کتابنامی    م تقد است کهاست،    کارهردهههتاریری    ار در نرشت

نمی و  زمانی  نیافته  از چه  واکه  این  که  گردرز ،    است   کاررفتههه داند  و  الکرالیی 

هازیگران ساحلی   مرردترجهمنطقه خزر طی ادوار تاریری مرتلف    (.16، ص.  1392
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تأمین مناف  و    منظررهه  هاآنهر ی  از    که  طررههنظیر ایران و روسیه هرده است،  

طررکلی، چهار هه، هه دنبال تدوین رکیم حقرعی مرردنظر هستند.  خرد  امنیت ملی

تران در راهطه ها رکیم حقرعی خزر حا ز اهمیت دانست. دوره دوره تاریری را می

ستان و ترکمانچا ، دوره دوم از عهدنامه ترکمانچا  تا عراردادها   اول تا عهدنامه گل

 ،  ودوره سرم از زمان عقد این دو عرارداد تا فروپاشی شرر  م.،  1940و     م  1921

امضاء   از  پی   تاکنرن.  فروپاشی شرر   از  گلستان در سال    عهدنامهدوره چهارم 

فاده کرررها  ایران و روسیه در است  ات که در فیل پنجم آن حدود اختیار  م.  1813

شده هرد، طرفین هیچ سند حقرعی دیگر  را امضاء  از کرتیرانی دریا  خزر درج  

و   پترزهررگسن(. هر اساس دو عرارداد  37، ص.  1386نرر ،  نکرده هردند الحبیب

ی  از طرفین امتیاز خا ی در رسد که هیچم. هه نظر می  1728و    م    1723رشت  

رسانی هه یکدیگر و انجام  اند و ی  نرع همکار  در حقرق و کم خزر نداشته

 ( 40، ص.  1393زاده،    دادند العبادرا مررد تأکید عرار می  در خزر  هازرگانی و تجارت

سال ه د در   13خزر نامید.    تران آغاز پیرینه حقرعیهناهراین، عهدنامه گلستان را می

م. هر آن    1828عهدنامه ترکمانچا  در سال  ا  دیگر هه نام  پی جنن و پیمان متارکه

ها  ایران و روسیه عهدنامه ترکمانچا ، دووت  8مرجب ماده  مهر تأیید زده شد. هه

وآمد و هازرگانی در خزر و ورود هه هندرها  یکدیگر هرخرردار هردند از آزاد  رفت 

ناچار ،   هنگام  کردند  مرافقت  کرتی  زدگیطرفانو  هه  کم   از  تیادم  و  ها  و 

مرجب این ماده تنها روسیه مجاز هه هرخرردار  ها خرددار  نکنند. ههسرنرینان آن

 ها  جنگی و نیروها  نظامی در خزر هرد. این میدودیت پس از انقالباز کرتی

م. هین ایران و شررو  از هین رفت.   1921و ان قاد عرارداد    م   1917  اکتبر  هلرریکی

ماده  هه می  11مرجب  عرارداد،  پی  این  ماده  هینیدودیت  در  عهدنامه   8شده 
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که دو طرف از حقرق    م. هاطل و اعالم شد   1921عرارداد    1ترکمانچا  هر پایه ماده  

، ص. 1386نرر ،  آزاد  دریانررد  زیر پرچم خرد هرخرردارند الحبیب  هراهر در

37.) 

آن    7، ووی در هند    نردهادر مررد جداساز  مرز آهی اشاره  م.  1921  عرارداد  در

آمده است که در میان خدمه ناوگان ایران نباید اتباع کررر ثاوثی وجرد داشته هاشد 

این  اساس  هر  هاشند.  داشته  شررو   جماهیر  اتیاد  مررد  در  هدخراهانه  نیات  که 

ران و اتیاد جماهیر دو کررر ای  مرترک    ررت سنتی تنها دریا عرارداد، خزر هه 

یا ت یین نظام  و شررو  هرد. دو کررر ها این عرارداد هدون مررص کردن مرز آهی 

هاز نکنند تا آنجا  د پا  کررر ثاوثی را در خزر آزاد کرتیرانی هه یکدیگر مت هد شدن

کنند، نظارت کامل  که حتی اتباع ی  کررر ثاوث در ناوگان دو طرف خدمت می

اعدامی انجام ندهند. ازآنجاکه در سال  داشته هاشند تا آن ایران یا شررو   ها علیه 

م. هنرز در مررد ذخایر نفتی خزر و مناه  زیر هستر آن اطالعات دعیقی وجرد    1921

نداشت و فناور  چنین ف اویتی هم در دسترس نبرد، در عرارداد یادشده در هیچ  

اعتیاد  زیرهستر خزر اشاره نرده است. هر   هرری هه چگرنگی استفاده از مناه  

ها  جنگی و یا م. حقرق مساو  کرتیرانی کرتی  1921عرارداد    11  اساس فیل

، ص. 1392شده هرد الکرالیی و گردرز ،  هازرگانی هرا  دو طرف در نظر گرفته 

190 .) 

دووت   عرارداد    شررو هناهراین،  هنیاد  رویکرد م  1921هر  اتراذ  عدم  هه  مت هد   .

ایران و شررو  هر هنیاد دو ا ل »انیاف« و »تساو  حقرق«، از است مار  شد و  

این عرارداد،    7تا    5، فیرل  ن یهاوجردا  .ح  کرتیرانی هراهر در خزر هرخرردار شدند

می تأمین  را  شررو   ایران،  مناف   علمرو  هه  هیگانگان  ورود  در  ررت  زیرا  کرد 
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 14ین هر اساس فیل  شررو  از ح  مداخله نظامی در ایران هرخرردار هرد. همچن

  25امتیاز شیالت شمال را هرا  مدت    دیگر ،  مرجب عراردادایران ههاین عرارداد،  

. عالوه هر این، سال هه شرکت مرتلط تجار  و  ن تی ایران و روس واگذار کرد

. میان ایران و شررو  هه امضاء م  1931عرارداد اعامت، تجارت و هیرپیمایی در سال  

ها  تجار  هایست رفتار مراههی را در عبال کرتین طرفین میرسید که هر اساس آ

. م اهده دیگر  تیت همین عنران میان طرفین م  1935گرفتند. در سال  در پی  می

مدت سه سال هرد. ها ترجه هه عدم فسخ هه  هاآنهه امضاء رسید که ح  فسخ هرا   

تغییر  در آن حا ل نرد. هر اساس   م اهده   16اده  ماین م اهده ترسط طرفین، 

هایی که هه ایران و اتیاد جماهیر .  رفاً کرتیم  1935م اهده    4م  و ماده    1931

گرفتند، عادر هه عبرر و  شررو  ت ل  داشتند و یا تیت پرچم این دو کررر عرار می

ها هایست اتباع این دووتها نیز میها  خزر هردند. خدمه کرتیمرور در سراسر آب

هه خط مرز  در   از این عراردادها  کدامچیهاست که در  هردند. نکته درخرر این  می

است نرده  اشاره  ماده  .  خزر  در خزر  ماهیگیر   عهدنامه   17و    15در خیرص 

. حا ز اهمیت است. هر اساس این مراد، ح  اختیا ی ماهیگیر  هرا  ایران  م1931

پس (.  81، ص.  1399حسینی،  هرد ال   شدهگرفتهمایلی در نظر    10و شررو ، میدوده  

خزر هین ایران و   ترین عراردادهایی که در خیرصم. یکی از مهم  1921از عرارداد  

م. است. ازجمله نکات مهم این عرارداد    1940شررو  من قد گردید، عرارداد مارس  

 اند از  عبارت

 ها  تجار  دو کررر در خزر  . شرایط یکسان دریانررد  هرا  کرتی1

مایلی در ساحل هرا  هر ی    10حقرق انییار  هرا   ید ماهی تا میدوده  .  2

 از طرفین  
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شرد و الزم  . اعالم گردید که خزر دریا  دو کررر ایران و شررو  میسرب می3

هه که  ثاوثی  اتباع کررر  اعداماتی در مررد  ها  عنران خدمه کرتیاست دو دووت 

ها از مرع یت خرد  ند، انجام دهند تا آنکنطرفین و یا در هندرها  دو کررر کار می

در کرتی و هندرها هرا  رسیدن هه اهداف خارج از وظایف خرد سرءاستفاده نکنند.  

م. خزر تنها مت ل  هه دو کررر ایران و شررو    1940نتیجه اینکه هر اساس عرارداد  

و طرف گرنه حدومرز  را هرا  استفاده کرتیرانی یا حضرر اتباع دها هیچ هرد و آن

مررص نکرده هردند. تنها هرا  ماهیگیر  ی  مرز اعتیاد  وجرد داشت    آندر  

ترانستند ماهیگیر  شده فقط  یادان دو کررر ساحلی میکه در میدوده مررص

مایل از ساحل   10کنند. این میدوده انییار  هم هرا  ایران و هم هرا  شررو ، 

هه هرد.  طرف  ساحلاین هر  میانی  میدوده  هرا    ترتیب  عمرمی  منطقه  ی   خزر 

 (. 190، ص. 1392آمد الکرالیی و گردرز ، ماهیگیر  هه شمار می

نکته مهم در این عراردادها این است که هیچ خط مرز  هین ایران و شررو  وجرد 

ناظران خارجی میدوده در تیرر عمرمی  دویل  هه همین  و  ها  حاکمیت  نداشته 

و همین امر هه شکل رسمی ت یین نرد  سرزمینی ایران و شررو  در خزر هرگز  

از  عدم تفکی  تردد کرتی   اندعبارت  هاآن   ازجملههاعث هروز مرکالتی گردید که  

کرتی هه  آزاد  کرتیرانی  ا ل  تسر   و  تجار   و  تردد  جنگی  مسئله  جنگی.  ها  

ها  آزاد جنگی در کنار سراحل کرررها مرجبات تهدیدات امنیتی کرررها  کرتی

آمریکا و اجازه  اسرا یل و  ها  نظامی آذرهایجان ها  . همکار داردهمراه  ساحلی را هه  

کررر، نگرانی روسیه و ایران را    خاک آن  تأسیس نیروها  نظامی آمریکا و ناتر در

. در مررد نیره استفاده از م  1940در پی داشته است. مرکل دیگر، سکرت عرارداد  

 ن اطالعات کافی در خیرص ذخایر آنخزر است که علت آن فقدا  هستر  یرزمناف   
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هردار  و اکتراف از مناه  در زمان ان قاد عرارداد  و فقدان تکنرورک  الزم جهت ههره

هرده که  زیست خزر  ر هرده است. مسئله دیگر، حفاظت و حراست از مییطمذکر

زیاد   تراکم  و  هردن  هسته  هه علت  اساساً  است.  مانده  مناه     هاکارخانه مسکرت  و 

شرد. عمده مناه  ترین منطقه میسرب میآورده  عنرانهه خزر  ،  کننده پیرامرنیآورده 

هستند    المناه  نفتی آذرهایجان( یادین نفتی  نیز مناه  حاشیه رود ووگا و مآن    کنندهآورده 

 (.93، ص. 1390ارجمند و رضازاده، الجراد 

.  م 1940هسیار  از میققان مسا ل حقرعی خزر هر این هاور هستند که مفاد عرارداد 

ا رل     هرمبنادر مررد تجارت و کرتیرانی النه در مررد ناوگان نظامی( در ا ل  

عانرنی    طرر هه. هرد. هه همین جهت  م  1931-1935تجارت و دریانررد     عراردادها 

دادند. جز یات این مرضرع در  اساسنامه حقرعی خزر را این عراردادها ترکیل می

وزیر خارجه    هایی که میان فیالمانف، سفیر وعت شررو  در ایران و اسداهلل علم،نامه

مبادوه ایران  می  وعت  هه چرم  است،  دو کررر شده  عرارداد  پیرست  هر   د.خررو 

دریا  ایران و شررو    ها  پیرست آن، خزر،و نامه  اساس هندهایی از این دو عرارداد

هند  دیگر  در مررد یمتقسگرنه  مایلی انییار ، هیچ  10هرده و جزء ت یین حدود  

دهد که طی دوره شررو  آن  ررت نگرفته است. هررسی اسناد یادشده نران می

تقسیمی در خزر انجام نگرفته است. در خیرص حقرق هراهر گرنه مرزهند  یا  یچه

هه هرخی فیرل و مراد عراردادها   ایران و شرر  می .  م  1940و  م     1921تران 

همچنین مراد دوازدهم و   م  و  1921اشاره کرد. فیرل هفتم و دوازدهم عرارداد  

عرارداد   این وض یت است.  م  1940سیزدهم  ی ی وض یت حقرعطررکلهه . گریا  

می را  شررو   دوران  در  خراند. خزر  عمل«  در  ناهراهر   و  نظر  در  »هراهر   تران 

 حساب هه هرا  شررو     شدهکسب تران هه م نا  ح   هرچند این وض یت را نمی
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آورد، ووی این امر نران از تسامح دووت ایران در آن زمان دارد الکرالیی و گردرز ،  

 (.191، ص. 1392

مجمرع،   کارشناسان در  اووی  هرخی  ترسیم  که  و م تقدند  ایران  هین  مرز   خط  ن 

طرر م.  ررت گرفته و در این سال، شررو  هه   1943شررو  در خزر در سال  

کردهی  ایجاد  در خزر  دووتی  مرز   از    است  جانبه ی  خط  در هندر  که  آستارا 

 یافت. هدینجمهرر  آذرهایجان تا خلیج حسینقلی در جمهرر  ترکمنستان ادامه می

مسافر   و  هار  در سطح خزر میدود شد. حمل  آزاد  کرتیرانی  این سال  از  ترتیب 

گرفت که این هم ها  شررو  ها مقررات جد  و سرت  ررت میوسیله کرتیهه

عراردادها    هه  1940و    م   1921خالف  هرد.  دریایی اینم.  مرز  این  ایجاد  ترتیب 

رو  عرار گیرد و در د از خطرط ساحلی در علمرو شر  85تیمیلی مرجب شد  

  رط علمداد شرد. از تمام سراحل خزر ازنظر تأمین امنیت، شررو  نگهبان این خط

از   همان حال   15کمتر  در  و  گرفت  عرار  ایران  علمرو  در  ساحلی  در د خطرط 

م.    1943. این در حاوی است که ایران  خط مرز   مرزها  دو کررر ثاهت هاعی ماند

 را مرهرم اعالم کرده است.

-م. شررو  استرراج کالن نفت در خزر را آغاز کرد. ایران نیز می  1949ال  از س

رانست ف اویت مراههی از طری  کررر ثاوث انجام دهد، ووی این مرضرع سبب  ت

ایران حاکمیت خرد را هر مناه  م دنی خزر عط ی  اعتراض شررو  شد. هرچند 

هردار  از مناه  طبی ی  م. عانرنی در مررد اکتراف و ههره  1955اعالم کرد، در سال  

فالت عاره ایران مررد تیریب عرار گرفت که در آن حاکمیت همیرگی ایران هر 

هستر مجاور هر سراحل این کررر مررد تأکید عرار گرفت. هرگرنه امکان   مناه  زیر

ههره کردن  و  عملی  ایران  اسالمی  انقالب  پیروز   تا  خزر  مناه   از   سپسهردار  
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-داشت. ها فروپاشی شررو ، شرایط جدید  در مررد ههره  فروپاشی شررو  ادامه

 هردار  از مناه  خزر هه وجرد آمد. 

 . خصوصیات و ماهیت طبیعی منطقه ساحلی خزر 2ـ 1ـ  2

مترییان    هُ د اهمیت دارد.از دو    یکدیگرها از  دریاها و دریاچهایز  می، تطررکلهه 

هایی تمایز دریا و دریاچه از یکدیگر، شاخص  منظررههشناسی  و اندیرمندان زمین

ها  جاندار و وجرد فالت همانند مقدار نم  مرجرد در آب، عم ، ظرفیت گرنه

ها  اوملل، شاخصدهند. این در حاوی است که حقرق هینعرار می  مرردترجهعاره را  

دیگر  را در این خیرص تدوین کرده است. در این چارچرب، کنرانسیرن حقرق  

دریا  سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه    شرد که ناظر هراها شاخص مهمی تلقی میدری

 (اومللی اعماقو منطقه هین  دو منطقه فالت عارهال و هستر دریا    انییار  اعتیاد 

هناهراین، نرستین نکته    شرددر نظر گرفته میاین مناط ، دریا  آزاد    ء . ماورااست

ماهیت خ هه  هردن  ارزیاهی خزر، پی  نیمهدر  هسته،  الدریا   یا دریاچه(    زر  هسته و 

هسته علمداد گردد، در تیدید   مثاهه دریا  هسته یا نیمهاست. در شرایطی که خزر هه 

حدود از کنرانسیرن حقرق دریاها پیرو  خراهد کرد. ووی دریاچه دانستن آن مرجب  

منظرر دیگر  هه سرایت این کنرانسیرن هه آن نرراهد شد که خرد مستلزم اتراذ شیره  

 (.62، ص. 1388میلی،  ت یین رکیم حقرعی آن است الفرهاد 

(، در شرایطی ی  دریا  میاطی میان 122هر اساس کنرانسیرن حقرق دریاها الماده  

طبی ی    چند کررر ذیل مقررات این کنرانسیرن عرار خراهد گرفت که از ی  آهراه 

ردار هاشد. وض یت خزر از این حیث یا رودخانه هه دریا  آزاد یا اعیانرس هرخر

علی دارد.  عرار  اختالف کرررها  هه مررد  اینکه خزر  هه رغم  ووگا  رودخانه  واسطه 

راه دارد، ووی هه دویل مینرعی هردن، آن را مرمرل کنرانسیرن حقرق   ها  آزادآب
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ه در  هستعنران دریا  هسته یا نیمهتران هه دانند. از این حیث، خزر را نمیدریاها نمی

شرد. وذا، کنرانسیرن حقرق دریاها مثاهه ی  دریاچه علمداد مینظر گرفت  هلکه هه 

نمی آن  دق  در اجالس کند. مرض در خیرص  گیر  کرررها  ساحلی خزر 

آوماتی مبتنی هر این هرد که خزر دریا نیست، هلکه دریاچه است الفرهاد  میلی، 

 (.63، ص. 1388

یت طبی ی آن از منظر ترپرگرافی الطرل، ناهمرار  ها دریاچه تلقی شدن خزر، ماه

و شکل منطقه ساحلی(، اعلیم منطقه ساحلی و اضالع دریایی کرررها  ساحلی هر 

رکیم حقرعی آن تأثیرگذار هستند. مجمرع طرل سراحل تمام هازیگران ساحلی خزر 

دریایی    6500 عدرت  گسترش  روند  هر  که  است  است.   هاآنکیلرمتر  تأثیرگذار 

کیلرمتر هیرترین میزان طرل سراحل را در خزر دارد. ها ترجه هه   1900عستان ها  عزا

از طری  عدرت دریایی می هازیگران ساحلی خزر  نقاط و خطرط  اینکه  ترانند در 

این   یاهند،  تسلط  وسی ی  تالش    مسئلهمرا التی  و  حقرعی  رکیم  جهت    هاآنهر 

ذار است. از سر  دیگر، اهمیت هرخرردار  از حدود هستر و زیرهستر هیرتر تأثیرگ 

سازه  ناهمرار  جم یت،  استقرار  در  خزر  ساحلی  منطقه  شکل  انسانی، و  ها  

تأسیسات دریایی حا ز اهمیت است. ها ترجه هه اینکه مناط  همرار ساحلی خزر از 

ها و ترأم ها فر ت  هاآنجم یت انسانی هیرتر  هرخرردارند، حضرر جم یت در  

 ه ساکن در ساحل و مییط دریایی ساحل است. ایران ها هی   تهدیدهایی هرا  جام

این حیث میسرب   6از   از  نرستین کررر  در خزر  نفر جم یت ساحلی  میلیرن 

ناهمرار می و  ارتفاع  ههرهشرد.  در  مهمی  نق   ساحلی  کرررها  ها   هردار  

مناط   ساحلی خزر از ظرفیت دریایی خرد دارد. در این راستا، کرررهایی که از  

ها  ساحلی مناسب در خزر هرخرردارند، ها کمترین هزینه ساحلی همرار و هریدگی



 93        امدها ی و پ   رات ی : تأث ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی مل  ت ی خزر و امن   ی حقوق   م ی رژ   ی ک ی ت ی ژئوپل   ی ادها ی بن 

  ازنظر وهلند  سراحل  یپستکنند.  ها  انسانی را در مناط  ساحلی مستقر میسازه

ک راستراتژی  نیز هرا  کرررها  ساحلی اهمیت دارد. شکل هندسی سراحل هر  

است،   تأثیرگذار  کرررها  این  دریایی  سراحل    طررههعدرت  از  هرخرردار   که 

در    دهد ودریایی میدب، اهتکار عمل نظامی را در اختیار کررر ساحلی عرار می

هیرتر سرزمینی  وس ت  ساحلی  ررت  کررر  دفاعی  عقبه  و  استراتژی   عم    ،

. در خیرص تأثیر این مرضرع هر رکیم حقرعی خزر هاید اذعان  گرددمستیکم می

دریایی مرجب گسترش حرزه  الحیت حقرعی   داشت که میدب هردن سراحل

حقرعی هاعث گسترش حرزه    ازویاظ شرد و وذا  کررر ساحلی در مناط  دریایی می

هناهراین، در    .گردداعتیاد  می  ها  منطقه انییار عملیاتی کررر ساحلی در آب

  دریایی هه دویل  هندرهاسراحل میدب هه دویل پیررفتگی خرکی در آب، ایجاد  

امکان پهلرگیر  کرتیمزیت سرع ها ظرفیت ت جاهجایی، عم  زیاد آب و  هایی 

ها دارد. سراحل  شکل و خلیج  مناط  ساحلی مق ر هندرها زیاد، اهمیت هیرتر  از  

ارتباطی دریایی نزدی  خراهند هرد و  میدب هه شبکه که سراحل  ی در ررتها  

از امنیت    رهاهندمیدب از شکستگی، هریدگی و تضرس ساحلی هرخرردار هاشند،  

ها   که هاید گستره پهلرگیر  کرتی  هرچندانسانی و طبی ی هرخرردار خراهند هرد   

(. در میان کرررها  ساحلی 133، ص.  1398زاده،  هزرگ فراهم گردد الاوهریرد  

خزر، عزاعستان، آذرهایجان و ترکمنستان هه دویل هرخرردار  از سراحل میدب در 

  در حاوی است که ایران و روسیه سراحل مق ر دارند  شرایط مطلرهی عرار دارند. این

هناهراین، وجرد ناهمرار  و شکل سراحل خزر هه دویل پیامدها  دفاعی و امنیتی، 

 هر دیدگاه و نگرش کرررها  ساحلی در راهطه ها رکیم حقرعی خزر تأثیرگذار است.

مدت و هارندگی، دما، تغییرات کرتاهتران هه  در راهطه ها اعلیم منطقه ساحلی خزر می
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هردن منطقه    ره اشاره کرد که هر خرکی یا مرطربهلندمدت آب هرایی، هاد و غی

ساحلی، رشد و شکرفایی و ترس ه نرار ساحلی و عدرت دریایی کرررها  ساحلی 

جم یت،   ترانند هر ترزی  و پراکن خزر تأثیرگذار هستند. این عرامل همچنین می

سانی، گردشگر  و استراتژ  نظامی کرررها  ساحلی خزر متناسب ها  ها  انسازه

(. در راهطه ها اعلیم سراحل ایران Grygiel,2012هاشند ال   مؤثرو جریان هاد    وهراآب

ها و در خزر هر چه هه سمت سراحل شرعی حرکت کنیم، زمینه هرا  ایجاد مجتم 

سراحلگاهاستراحت  دیگر  سر   از  است.  فراهم  ساحلی  هرا    ها   خزر  غرهی 

مناسبزش رو نظیر چترهاز   هاد   الذواوفقار  و همکاران،  ها   ،  1394تر هستند 

رکیم  149ص.   هنیاد  هر  که  کرررهایی  خزر،  سراحل  اعلیم  اهمیت  هه  ترجه  ها   .)

می هستند،  هرخرردار  ههتر   سراحل  از  مطلربحقرعی  وض یت  در ترانند  تر  

داشته هاشند. در راهطه ها شاخص اضالع    یها  گردشگر  و حتی دفاعی و امنیتحرزه

مؤثر خراهد هرد. هازیگران ساحلی  هر عدرت دریایی    مسئلهتران گفت این  دریایی می

جغرافیاییینازا مرع یت  اساس  هر  که  هازیگرانی  مت دد    خرد  رو،  اضالع  از 

-زمینه میها  ک راستراتژی  هیرتر  دارند. در این هرخرردارند، تفکر و ترانمند 

تران هه وض یت روسیه اشاره کرد که اضالع دریایی آن م طرف هه خزر و دریا  

روسیه   عنایت  مرردرکیم حقرعی خزر  تدوین  هناهراین، این اضالع در     سیاه است

 د تا هتراند هر هنیاد آن استراتژ  دفاعی و امنیتی خرد را تدوین کند.نعرار دار

 دریایی   . قلمروها )مناطق( و دسترسی 3ـ 1ـ 2

-ها  داخلی و آبی، کرررها  ساحلی عالوه هر اعمال  الحیت هر آبطررکلهه 

انییار    منطقه  نظارت،  منطقه  دریا  سرزمینی،  هر  حاکمیت  دنبال  هه  آزاد  ها  

ین، رکیم حقرعی خزر شرایط خاص خرد  هاوجرداهاشند.  اعتیاد  و فالت عاره می
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اسناد   کلیه  اساس  هر  و  دارد  ایران    امضاءشدهرا  و  شررو   خزر   تاکنرنهین  در 

  هرخی ادعاها مبنی هر ترسیم خط فرضی آستارا و خلیج استثناههگرنه مرز  و یچه

  عنران هه حسینقلی هین ایران و شررو  و ترسیم نرده و هیچ کررر  حتی روسیه  

ندارد که طب  آن خزر در اختیار  و طرف ا لی عراردادها  مرجرد سند  یکی از د

ت یین حدود   منظررههشده هاشد. یکی از دالیل تأکید هازیگران ساحلی خزر  یم تقس

هستر و زیرهستر خزر این است که این مناط  دریایی منب  هاوقره عدرت و ترس ه هه 

را  کرررها  ساحلی خزر، تأمین ین کارکرد مناط  دریایی هترمهم روند.  شمار می

امنیت ساحلی هرده که از پرترانه حقرعی و اجرایی هرخرردار است. مناط  دریایی 

می فراهم  ساحلی  کرررها   هرا   را  امکان  هدون  این  و  عانرنی  شکل  هه  که  کند 

یژه منطقه انییار  اعتیاد ، وهه دخاوت کرررها  ثاوث در مناط  دریایی خرد  

داشته هاشند و یا اینکه ها احداث تأسیسات نظامی    یزمای  تسلییاتمانرر نظامی و آ

ف اویت مینرعی،  جزایر  و  و  نظامی  نمایند    وآمدرفتها   کنترل  را  نیروها  سایر 

 (. 149، ص. 1398زاده، الاوهریرد 

رو، جمهرر  اسالمی ایران ها در نظر گرفتن مرضرع علمرو دریایی و مسا لی ینازا

یاسی و اعتیاد  منطقه، حفظ  لح، امنیت و مناه  ساحلی ها انجام  نظیر ماهیت س

هر آن  م.    2018ف اویت نظامی کررر ثاوث در خزر مراوف است و در کنرانسیرن  

عرامل مؤثر هر  ازجملهتران هناهراین، مرضرع مناط  دریایی را می  تأکید کرده است

ها  ارتباطی دریایی دسترسی و شبکهاز سر  دیگر،    رکیم حقرعی خزر علمداد کرد. 

همراره   مسئله  این  است.  تأثیرگذار  ساحلی  کرررها   نظامی  عرا   ترانمند   هر 

ها  نظامی خرد در دریاها  حفظ ترانمند   منظررهه  هاآنها هرده و  روس   مرردترجه

تراند گیرند. ایران میخزر، مالحظات ک راستراتژی  را در نظر می  ازجمله مرتلف  
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دوین سترسی خرد هه خزر در م ادالت سیاسی این منطقه ف ال ظاهر شرد و در تها د

 هه این هُ د ترجه داشته هاشد. رکیم حقرعی

 . گستره سرزمینی کشور دریایی 4ـ 1ـ 2

مساحت سرزمینی ی  کررر در عدرت دریایی آن نق  مهمی دارد. کرررها  ها  

تأمین ملزومات مرهرط هه ف اویت دریایی  مساحت هیرتر از ظرفیت و تران هیرتر  در  

هیر  و هر  را   هرخرردار هستند. مساحت هیرتر سرزمینی امکان ترکیب استراتژ 

هه فراهم می هیرتر کند. روسیه  هه دویل وس ت سرزمینی  عنران ی  عدرت دریایی 

از عم  استراتژی  هرخرردار هرده است. هاوجرداین، وس ت هیرتر ممکن   همراره 

ا  عدرت دریایی عامل میدودکننده هاشد. وس ت هیرتر سرزمینی روسیه است هر

ممکن  شرد،  ها کرررها  همسایه می  ز اینکه مرجب وفرر همسایگان خرکیجدا ا

شرد.   آن  مرجب ض ف در فرماندهی عرا  دریایی  استثنایی  مراع   است در هرخی

 در اختیار دارد  ایران دارا  ی  ضل  دریایی است و ساحل میدودتر  را در خزر  

هناهراین، دسترسی مناط  دیگر ایران هه منطقه ساحلی میدودتر است. ها ترجه هه  

تراند نقاط عرت و ض ف گستره سرزمینی کرررها  ساحلی خزر، این مرضرع می

 رکیم حقرعی خزر تأثیرگذار هاشد. ها در راهطه ها هر مالحظات آن

بنیادهای  .  2ـ 2 پیامدهای  و  ملی  تأثیرات  امنیت  بر  رژیم حقوقی خزر  ژئوپلیتیکی 

 جمهوری اسالمی ایران 

ایران را از ج.ا.رکیم حقرعی خزر که متأثر از هنیادها  ک رپلیتیکی است، امنیت ملی   

مثاهه ی  پهنه آهی که رکیم حقرعی مرتص سازد. خزر ههها  گرناگرن متأثر میجنبه

کند. در شرایطی که را مررص می هه خرد را دارد، هرری از فضا  سرزمینی ایران

اندازه دورراه و در مرع یت جغرافیایی مساعد این فضا  سرزمینی اندک هاشد و یا هه
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مانرر و چانه ایران نررد، عدرت  هازیگران ساحلی   سایر  ها   آن  زنی سیاسینییب 

رو، ترپرگرافی خزر که زیرهنا  رکیم حقرعی آن را کاه  پیدا خراهد کرد. ازاین 

مثاهه ی  عامل ک رپلیتیکی امنیت مرز  ایران را تیت تأثیر عرار دهد، ههمی  ترکیل

دهد. سراحل کمتر ایران نسبت هه سایر کرررها  ساحلی ازجمله مرارد  است  می

ها  خزر را هه که ضمن عقب راندن مرزها  کررر، کاه  عدرت دریایی در آب

  افزای  عدرت دریایی خرد عادر همراه دارد. متقاهالً سایر هازیگران ساحلی از طری

طرل  این،  هر  عالوه  هرد.  خراهند  وسی ی  مرا التی  و خطرط  نقاط  هر  تسلط  هه 

  تراند زمینه کاه  هرخرردار  از حدود هستر و زیر سراحل کمتر ایران در خزر می

-هستر دریا مبتنی هر رکیم حقرعی آن هاشد. تیت این شرایط، امنیت اعتیاد  الههره

 یر عظیم نفت و گاز و آهزیان( ایران هه خطر خراهد افتاد.مند  از ذخا

ناهمرار  دیگر،  نق   از سر   آن  رکیم حقرعی  تدوین  در  که  ها  ساحلی خزر 

ایران  عاهل  اسالمی  جمهرر   ملی  امنیت  هر  ک راستراتژی   منظر  از  دارد،  ترجهی 

پستی که  م نا  این  هه  است.  جغرافیایی  وهلند تأثیرگذار  هازیگران ها   مرردترجه 

در ایران  چنانچه  و  است  درهزنگاه  ساحلی  استراتژی   حساس  مرع یت   ها  

کرررها   سایر  اختیار  در  نظامی  عمل  اهتکار  گیرد،  عرار  نامساعد   جغرافیایی 

 میدب و مق ر  هندسی سراحل خزر ها ترجه هه شرایطگیرد. شکل  ساحلی عرار می 

م حقرعی، امنیت ملی جمهرر  اسالمی ایران  رکی  ها و تأثیر این مرضرع هرهردن آن 

تیت میرا  عرار  نظیر  اور اع  ساحلی  کرررها   اساس،  این  هر  عزاعستان،  دهد. 

آذرهایجان و ترکمنستان هه دویل هرخرردار  از سراحل میدب، عم  استراتژی  و  

تقریت می این کرررها  عقبه دفاعی خرد را  سازند. میدب هردن سراحل دریایی 

شرد. این در حاوی در مناط  دریایی می  هاآنش حرزه  الحیت حقرعی  هاعث گستر
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است که سراحل مق ر ایران در خزر مرجب میدودیت عملیات نظامی و راهبردها  

شرد. همچنین وض یت اعلیمی سراحل خزر هر امنیت ملی ایران تأثیرگذار  دفاعی می

یم ههتر  هرخرردار  است. وذا، کرررها  ساحلی که هر اساس رکیم حقرعی از اعل

دفاعی و امنیتی دارند. از سر    تر  نسبت هه ایران در حرزههستند، وض یت مطلرب

ترانند دیگر، هازیگران ساحلی نظیر روسیه که اضالع دریایی مت دد  دارند، ههتر می 

در تیمیمات امنیتی و نظامی اعدام کنند. این در حاوی است که ایران تنها ی  ضل   

هناهراین، وض یت اضالع دریایی در ت یین فضا  سرزمینی    زر دارددریایی در خ

ج.ا. عرار دارد، هر امنیت ملی    مرردترجههازیگران ساحلی که در رکیم حقرعی خزر  

 (.106، ص. 1399گذارد الحسینی، ایران تأثیر می

از سر  دیگر، رکیم حقرعی خزر در چارچرب تدوین مناط  دریایی هر امنیت ملی 

می تأثیر  مهمایران  اینکه  هه  ترجه  ها  هرا  وکارترین  گذارد.  دریایی  مناط   یژه 

و اجرایی   کرررها  ساحلی خزر، تأمین امنیت ساحلی است و از پرترانه حقرعی

تراند امنیت ایران را از هُ د نظامی  هه این مرضرع می  هرخرردار است، ض ف عنایت

ی ایران ها در نظر گرفتن مرضرع علمرو اور اع عرار دهد. وذا، جمهرر  اسالمتیت

ها   مناه  ساحلی،  امنیت و  اعتیاد  منطقه، حفظ  لح،  دریایی، ماهیت سیاسی و 

انجام ف اویت نظامی کررر ثاوث در خزر مراوف و در کنرانسیرن وض یت حقرعی 

ها  مهم در تدوین رکیم ( هر آن تأکید کرده است. یکی دیگر از شاخص2018خزر ال 

، گستره سرزمینی کررر دریایی است. این شاخص هر عدرت دریایی حقرعی خزر 

گذارد. ها ترجه هه اینکه ایران سراحل میدودتر  از خزر را ایران در خزر تأثیر می

تراند هه کاه  عدرت دریایی این کررر ساحلی و در اختیار دارد، این مسئله می

 تب ات امنیتی ناشی از آن منجر شرد. 
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دهی هه دیدگاه . در شکلم  1940  م  و  1921ا  یادشده، عراردادها   ه عالوه هر مؤوفه

داشته نق   آن  رکیم حقرعی  تدوین  ساحلی جهت  ها هازیگران  عراردادها  این  اند. 

عدرت(  و  گرفتن مالحظات جغرافیا، سیاست  نظر  الدر  ک رپلیتی   هین   هه  ترجه 

تأثیرگذا ایران  اسالمی  جمهرر   ملی  امنیت  هر  ساحلی  هردههازیگران  وذا  ر  اند. 

هردار  از خزر در تدوین ها  مرتلف هازیگران ساحلی در راهطه ها نظام ههرهدیدگاه

( نق  داشته است. این کنرانسیرن از منظر  2018کنرانسیرن وض یت حقرعی خزر ال 

مثبت و منفی هر امنیت ملی جمهرر  اسالمی ایران تأثیرگذار    در اَشکالک رپلیتیکی  

( هر  2018ها  مثبت کنرانسیرن وض یت حقرعی خزر ال جنبهتأثیر  است. در راهطه ها  

تران گفت از منظر نیل هه تراف  مرترک پس از امنیت ملی این هازیگر ساحلی می

همکار سال ترس ه  و  مذاکره  هرا   ها  مهم  دستاورد   چندجانبه،  ایران ج.ا.ها  

نهمیسرب می این کنرانسیرن  ان قاد  مبهم  شرد.  هه وض یت  هر حقر تنها  عی حاکم 

خزر پایان داده، هلکه پایدار  ایران هر ا روی همچرن همزیستی   هسیار  از مسا ل

میان  آمیز،  لحمساومت مسا ل  در حل  هرد  و  هرد  هاز   مفهرم  هه  اعتقاد  و  جریی 

هازیگران ساحلی را مررص ساخته است. امضاء این کنرانسیرن از سر  پنج کررر 

تراند منطقه خزر یی است که میچندجانبه گران منط   در پی  گرفت  منزوههه ساحلی  

ها    همکار سرههرا از مرحله سازه ک رپلیتیکی التن  میان هازیگران( خارج و  

فضا   منطقه چنین  در  ایران  اسالمی  جمهرر   دهد.  سرق  امنیت  و  ثبات  ا ، 

تراند از طری  گسترش رواهط ها هازیگران ساحلی، امنیت ملی  گرایی میچندجانبه

خرد را تقریت سازد. تأکید کنرانسیرن هر ممنرعیت حضرر کرررها  ثاوث در خزر،  

ی در این پهنه آهی، عبرر پیرسته و سری  و رعایت ساحلیرغمن  عبرر نیروها  نظامی  

رجب کاه  مراطرات ها  سرزمینی مکلیه عرانین دووت ساحلی هنگام عبرر از آب
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ین، فقدان هند ضمانت اجرا در کنرانسیرن هاوجرداشرد.  نظامی احتماوی علیه ایران می

جهت چگرنگی مقاهله کرررها  ساحلی ها کرررها  ساحلی ناعض این مسئله،  

میض ف   ازجمله شمار  هه  آن  در    رودها   هند  این  نقض  در  ررت  هناهراین، 

ایرا اسالمی  جمهرر   از   منظررهه ن  کنرانسیرن،  ناگزیر  خرد  امنیت  تأمین 

افزای  میجانبهی  دهد.  گرایی خراهد هرد که فرار دفاعی و نظامی را هر کررر 

عالوه هر این، ت یین خط مبدأ و تیدید حدود هستر و زیرهستر در کنرانسیرن وض یت 

  هانامه مرافقت (  ررت نگرفته است که مرکرل کردن آن هه  2018حقرعی خزر ال 

اگانه میان هازیگران ساحلی و فرسایری شدن این فرآیند هه م نا  کاه  ضریب  جد

 (. 107، ص. 1399امنیتی ایران در خزر خراهد هرد الحسینی، 

 گیری نتیجه 

دو عرارداد    م.  1917پس از وعرع انقالب هلرریکی  نتایج تیقی  هیانگر این است که  

همه   هاآن . میان ایران و شررو  امضاء شد که هر اساس  م   1940  م  و  1921مهم  

هرد، ملغی گردید. هر این    من قدشدهعراردادهایی که پی  از آن میان ایران و روسیه  

مراع درآمد و ماوکیت و حاکمیت مرترک هر     ررتهه اساس، رکیم حقرعی خزر  

رو ، دو آن هه دو کررر ساحلی ایران و شررو  ت ل  گرفت. پس از فروپاشی شر

دیدگاه مراع و تقسیم در راهطه ها خزر مطرح شد. هر اساس سیستم مراع، خزر  

ها   هر نظیر  مت ل  هه تمام کرررها  ساحلی است، ووی هر اساس سیستم تقسیم ال 

اوملل دریاها، تقسیم هستر و اشتراک در سطح دریا، تقسیم عادالنه ملی، حقرق هین

کنند. ن ساحلی متناسب ها مناف  خرد اعدام میهستر و سطح دریا( هر ی  از هازیگرا

دشرار  ا لی در راهطه ها وض یت حقرعی خزر از اههام در ت ریف جغرافیایی و 
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-اومللی و تراف هاعث شده است تا عرانین هین  مسئلهگیرد. این  می  نرئتحقرعی آن  

و   جانبه  ی   ررتهه  هاآنکرررها  ساحلی عرار نگیرد و    مرردترجه ها  عبلی  

ها  سیاسی و اعتیاد  نمایند که خرد مرجب عدم اطمینان  دوجانبه اعدام هه ف اویت

شرد. تا عبل از امضاء کنرانسیرن  ایران می  ازجملهدر راهطه ها امنیت ملی هازیگران  

ال  تا  م.  2018وض یت حقرعی خزر  هردند  این  دنبال  هه  (، کرررها  ساحلی خزر 

را   مرجرد  هدون    طررههمسا ل  و  خزر کامل  عبال  در  ایران  رویکردها   هه  ترجه 

 خزر  نرست کرررها  ساحلیهرگزار     میادی  این امر  ازجملهنمایند.    وفیل حل 

 هرده است.  ( هدون حضرر ایران م. 2009در عزاعستان ال 

رغم امضوواء کنرانسوویرن وضوو یت حقرعی خزر  تران گفت علیهر این اسوواس، می

سووواحلی هوه دنبوال توأکیود هر راهبردهوا  خرد در  ( هر یو  از کروووررهوا   م.  2018ال 

ها که  راهطه ت یین خط مبدأ و تیدید حدود هسووتر و زیرهسووتر خزر هسووتند. روس 

داننود، در میوان دو رویکرد هوازیگر منطقوه ک رپلیتیکی خزر می  نیترهزرگخرد را  

 ها و، عالوه هر مرووارکت در هرنامهرونیازااعتیوواد  و امنیتی در نرسووان هسووتند.  

  نواموهمرافقوتهوا  اعتیووواد  خزر هوه دنبوال کسوووب حوداکثر امتیواز از طری   پروکه

ممکن اسوت منجر هه کاه  سوهم    مسوئلهدوجانبه ها کروررها  سواحلی هسوتند. این  

آفرینی  ترانود کواه  عودرت و نق ایران از جغرافیوا  خزر شووورد کوه پیوامود آن می

ی ناشوی از تدوین رکیم حقرعی  ایران در این منطقه هاشود. یکی دیگر از مباحث امنیت

ها  ثاوث در خزر اسوت. اگرچه کروررها  سواحلی طی حضورر عدرت مسوئلهخزر،  

رسووود ضووومانت اند، ووی هه نظر می  مرتلف هر این امر تأکید کردههانامهمرافقت

، کروووررهوا  سووواحلی هوه انجوام موانررهوا و رونیازااجرایی هرا  آن وجرد نودارد.  

پردازند. ا  میامنیتی ها هازیگران فرامنطقه  ک و همکار ها  نظامی مرووتررزمای 
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ا  هوه مرزهوا  ایران اسوووت کوه  نزدیکی هوازیگران فرامنطقوه  منزووههوهاین موانررهوا  

تراند میزان نفرذ سوویاسووی و امنیتی جمهرر  اسووالمی ایران را در خزر کاه   می

 دهد.

میتجزیه نران  خزر  حقرعی  رکیم  هه  مرهرط  مسا ل  منطقه  وتیلیل  این  دهد، 

وذا،  است.  تأثیرپذیر  آن  از  هم  و  هرده  تأثیرگذار  هازیگران  هرکن   هم  ک رپلیتیکی 

اوگر  رواهط متقاهل عنا ر جغرافیا، سیاست و عدرت در این منطقه مرهرد هرده که  

خرد زیرهنا  هنیادها  ک رپلیتیکی و اوگر  رفتار  هازیگران ساحلی را شکل داده  

ها و نرع گیر  دیدگاهترجهی در شکلک رپلیتیکی نق  عاهل   است. چنین هنیادها 

هازیگران ساحلی داشته اعمال کنرگر   ها  راهطه  این عرامل در خزر در  اند. نق  

کنرانسیرن زیاد است، چراکه کرررها  ساحلی هه دنبال گسترش علمرو دریایی و 

هنیادها اساس،  این  هر  هستند.  خرد  نفرذ  ه  حرزه  خزر  رکیم ک رپلیتیکی  تدوین  ر 

از  متأثر  که  خزر  حقرعی  رکیم  شرایط،  این  تیت  هستند.  تأثیرگذار  آن  حقرعی 

جنبه  هنیادها  از  را  ایران  اسالمی  جمهرر   ملی  امنیت  است،  ها  ک رپلیتیکی 

می نظر  هه  است.  ساخته  متأثر  کنرانسیرن  گرناگرن  در  عرامل  این  از  هرخی  رسد 

ال  خزر  حقرعی  نیز  م.  2018وض یت  ساحلی    ترجهمررد(  و   عرارگرفتههازیگران 

ن   خرشایندپیامدها    ف اویت  و  حضرر  و  العدم  خزر(  در  ثاوث  کرررها   ظامی 

  هانامه مرافقت الفرسایری شدن روند ت یین حدود هستر و زیرهستر طی    ناخرشایند

 جداگانه( هرا  جمهرر  اسالمی ایران هه همراه داشته است. 

نرانهمرو  پژوه   هروندادِ  هنیادها  آن ضمن خل ِ    رفته،  ک رپلیتی  و  که  داد 

اوگر  رفتار  »فر ت« هرا  جمهرر  اسالمی ایران، اوگر  رفتار  »ناامنی« را نیز  

تر، ک رپلیتی  . هه سرن دعی کرده استهرا  این هازیگر ساحلی در حرزه خزر ایجاد  
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هنیاد جمهرر   ها هرا   رغم خل  هرخی فر تها  آن علیرکیم حقرعی خزر و 

اسالمی ایران، امنیت ملی این هازیگر ساحلی را در زمینه مرع یت جغرافیایی و فضا   

تاریری و تمدنی، خیر یات و ماهیت طبی ی   سرزمینی خزر در هستر تیرالت 

-منطقه ساحلی، علمروها و دسترسی دریایی و گستره سرزمینی کررر دریایی، تیت

  است. هاور اع عرار داده و ها چاو  مراجه ساخت 

 راهکارها 

دهیرخانه دریا  خزر الوزارت امرر خارجه( و کمیسیرن . هرگزار  نرست مرترک  1

امنیت ملی مجلس شررا  اسالمی در خیرص مرضرع ت یین خط مبدأ، تیدید  

حدود هستر و زیرهستر خزر ترسط کرررها  ساحلی هر اساس کنرانسیرن وض یت 

ال  خزر  وعت  م.  2018حقرعی  اسرع  در  در   درروندتسری     ررمنظهه (  آن  تیریب 

امضاء   از فرسایری شدن  مت اعباً ممان ت  میان     هانامه مرافقت مجلس و  دوجانبه 

 هازیگران ساحلی خزر

  جداگانه میان کرررها  هانامه مرافقت طی    . تیدید حدود هستر و زیرهستر خزر2

  دوجانبه اوف( ایران و آذرهایجان، ب( ایران و هانامه مرافقت ساحلی هدین شرح   

و   اساس   جانبهسه   نامهمرافقت ترکمنستان  هر  ترکمنستان  و  آذرهایجان  ایران،  ج( 

 ( م.  2018ال کنرانسیرن وض یت حقرعی خزر 

جانبه مبتنی  جانبه و پرهیز از اعدامات ی پنج   ررتهه . حل تمامی مسا ل خزر  3

 ( م. 2018ال  هر کنرانسیرن وض یت حقرعی خزر

 ها  دانرگاه  در  ک رپلیتی رشته جغرافیا  سیاسی و  نظرات اساتید  استفاده از نقطه  .4

گیر  از هنیادها  ک رپلیتیکی رکیم حقرعی چگرنگی ههره  هه منظررکررر    مرتلف

  خزر در راستا  تأمین مناف  و امنیت ملی جمهرر  اسالمی ایران
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ک رپلیتیکی   دریا   عرامل  حقرعی  رکیم  استقرار  فیلنامه    .خزرهر 



 105        امدها ی و پ   رات ی : تأث ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی مل  ت ی خزر و امن   ی حقوق   م ی رژ   ی ک ی ت ی ژئوپل   ی ادها ی بن 

 .1-22 . ص (،1ال 15ک رپلیتی ، 

مجله پیام  .ی  پیرونهاد هرا  تقسویم دریا  خزر  (.1386عبداوه ال نرر ، علیحبیب

 .35 -45 . ص (،162ال 1دریا، 

ال ک راستراتژ  1399حسینی، سید میمد حسین  و  منطقه خزر  ک رپلیتی   تأثیر   .)

،  2011-2018هازیگران این منطقه هر امنیت ملی جمهرر  اسالمی ایران  

دانرگاه عالمه طباطبایی، دانرکده حقرق و علرم سیاسی، رساوه دکتر   

 اوملل.رواهط هین

راد، آرش   ل و دها  کالن جهانی  تیررون(.  1401ال حالوررر، مهرداد و س ید  

خزر دریا   ک راکرنرمی   خارجی،    .گسترش  رواهط  ،  (53ال 14فیلنامه 

 . 159-181 . ص

فتح و  کتایرن  مظلرم،  حسن،  امانذواوفقار ،  ال نیا،  تران1394اوه  اعلیمی  (.  سنجی 

ساحلی گردشگر   ترس ه  هرا   خزر  دریا   جنرهی  فیلنامه    .سراحل 

 . 149-170 . ص(، 3ال 19ریز  و آمای  فضا، هرنامه

 (. ک رپرویتی  در عرن هیست و یکم، تهران  انترارات سمت.1390اوه ال عزتی، عزت

ال  خزر1390علیزاده  دریا   تاریرچه  و  (.  تاریری  آمرزشی،  علمی،  نگارستان   ،

 /http://www.behsari.blogfa.com/post/18 اجتماعی، عاهل دسترسی در 

ال فرهاد  ایرانرکیم حقرع  (.1388میلی، علی   . ی دریا  خزر و سیاست خارجی 

 . 60-67 .  ص (،181ال 1  ،مجله پیام دریا

ال  نا ر  و  (.  1393عبادزاده،  ساحلی  مراض  کرررها   رکیم حقرعی،  دریا  خزر  

 جمهرر . ها  استراتژی  ریاستحضرر آمریکا، تهران  مرکز هررسی

،  تأثیر هریت مکانی هر همگرایی ملی  (.1391راد، مراد و فتاحی، میطفی ال کاویانی
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 . 25-41 . ص(، 1ال 16 .ریز  و آمای  فضافیلنامه هرنامه

یداهلل  کریمی جغرافیا1394ال پرر،  در خدمت  لح.(.  نرست  حسین      کرش   هه 

 نرر انتراب.   تهران خاود  و پرستر مرفقیان،

اندازها، تهران  ها و چرم(. دریا  خزر  چاو 1392کرالیی، اوهه و گردرز ، مهناز ال 

 انترارات میزان.

سووویاسوووی و سووویاسوووت جغرافیایی، تهران    (. جغرافیا 1389مجتهدزاده، پیروز ال 

 سمت. انترارات

هررسی نق  جغرافیا در امنیت   (.1392هندیانی، عبداوه و پررغالمی، میمدرضا ال 

 . 69-92 . ص (،2ال 14فیلنامه دانرکده علرم و فنرن مرز،  .ملی
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