
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المللی مطالعات دریای خزر موسسه بین

 

 



 

 کشورهای منطقه خزرعوامل واگرایی 
 ها و منازعات( های رقابت، چالش )زمینه

 

سیاسی تازه شکل گرفته در پهنهه جغرافیهای سیاسهی جههان بهه آسها  هورد زهه از زمهان          -توان یک منطقه جغرافیای منطقه خزر را می

قدرت رسیدن رضا شاه در سهال  میالدی به سبک و ساختار امروزی خود نزدیک گردید. این منطقه با به  1922تاسیس شوروی در سال 

غهر  را ترربهه نمهود زهه در زمهان       -ای از دوقطبهی شهر    برای اولین بار به صورت جدی گونهزه شخصی متمایل به غر  بود  1926

آکومت پهلوی دوّم به اوج خود رسید. با پیروزی انقال  اسالمی ایران و فروپاشی جمهوری شوروی سوسیالیستی و تشکیل زشورهای 

گرایهی در جامعهه    رو گردید زه بها توجهه بهه عصهر دولهت     ها و منازعات جدیدی روب ها، رقابت در منطقه خزر این منطقه با چالشجدید 

مسبو  به سابقه نبود و به نوعی باعث سردرگمی زشورهای منطقه گردید. این سردرگمی آاصل از زایش منطقه خزر زمانی المللی،  بین

ی در غر  هسیا های تکفیر ای آاصل از جریان و گاز از یک سو و منازعات منطقه ه صنعت نفتصورت متفاوت تری به خود گرفت ز

 های زیادی در روابط زشورهای منطقه خزر گردید. باعث ایراد آساسیت

عهات سیاسهی،   هها و مناز  ها، چهالش  ت در منطقه از یک سو و نیز رقابتالبته از نظرگاه مطالعات اجتماعی این آرم زیاد از منابع و امکانا

زیرا باید در یک فضای دیداری شر و نامیمون توصیف نمود، توان لزوماً پ را نمیاقتصادی و فرهنگی میان زشورهای منطقه خزر  نظامی،

ها  یا خیر؟ در واقع این سطح از چالشهایی طبیعی هستند  های تاریخی موجود هیا چنین چالش ز خود بپرسیم زه با توجه به رویهعقالنی ا

ند های ایراد یک اتحاد قدرتم شکیل زشورهای متمدن بوده و زمینهتواند نشان دهنده پویایی زیاد منطقه و پتانسیل بسیار خوبی برای ت می

ههایی زهه بهرای زسه       های قدرت و یا زهانون  ای است از وجود زانون زه افزایش منازعات نشانه چرارا در عرصه جهانی فراهم هورد، 

یگر و اتحاد امکاناتشان برای ها به جای همگرایی با یکد تواند بحرانی شود زه قدرت رند و زمانی این وضعیت مییادی داقدرت عالقه ز

نتیره با یکدیگر برده و توانشان برای سهاختن را صهرف تخریه  یها تخفیهف یکهدیگر        یابی به اهداف واآد، رو به سوی تقابل بی دست

 نمایند. 

گردد را در سه گروه عمده  سیر میتف ... هنچه را زه به عنوان چالش یا منازعه و ود در منطقه خزر هرلذا باید برای شناسایی وضعیت موج

ک پیکر واآد دانست و بها یهک راه   توان جزئی از ی ها را نمی بندی نمود، زیرا هیچ یک از این دسته بندی رقابت، منازعه و چالش تقسیم

هها   ن منازعه را بها چهالش  توا ضعیت بد و بحرانی بر شِمرد و نمیتوان اساساً یک و بت را نمیبود. به عنوان مثال رقال به دنبال آل هنها آ

هها ممکهن    گردند و در چالش با یکدیگر درگیر می واآدک نفع زه در منازعه دو قدرت بر سر ی یک مقوله واآد به آسا  هورد. چرا

است نفع همگان در خطر باشد زه در این راستا باید همکاری مناسبی برای آل هن چالش داشته باشند. زشورهای منطقه خزر می توانند 

 ،های موجود را تبدیل به یک فرصت تاریخی برای خود نماینهد  ها و چالش رویکردهای معقوالنه و مذازره محور، نه تنها رقابتبا اتخاذ 

ای  ی ایراد یک نهاد یا سازمان منطقهها های موجود بتواند زمینه د نیز پایان دهند. شاید آل مسئلهین رهگذر به منازعات میان خوبلکه از ا

ههای توسهعه اقتصهادی ایهن منطقهه نفهت و گهاز خیهز را فهراهم هورد.           نظیر اقتصادی و سیاسی، زمینه نماید زه عالوه بر منافع بی را ایراد

توانند با درس گرفتن از مناقشات موجود در جهان از تبدیل این منطقهه بهه خلهیا فارسهی دیگهر ممانعهت بهه عمهل          رهای منطقه میزشو

 هورند.

منازعهات  و ههای موجهود    چهالش ، ههای موجهود بهرای رقابهت     عرصهه " ,طقه خزر را در سه مقولهه معادالت موجود در من بر همین اساس

 گیریم. پی می "موجود



 
 

 :رقابتهای موجود برای  عرصه
 

زشورهای منطقه خزر چه در هن زمان زه محدود به ایران و شوروی بوده و چه در آال آاضر زهه زشهورهای متعهددی در هن آضهور     

اند. در این راستا با توجه به این اصهل زهه    سر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی با یکدیگر بودهدارند همواره در رقابت بر 

بایهد اقهدام بهه مهدیریت     رند زه تبدیل به دشمن یکهدیگر شهوند،   اما این پتانسیل را دا ،توان دشمن یکدیگر فرض زرددو رقی  را نمی 

خزر بایهد بهر محهور تقویهت      ترین فازتور مدیریت رقابت در آاشیه رقابت زشورهای منطقه خزر در موضوعات مختلف نمود. البته مهم

س محوریهت  مابقی زشورهای آاشیه خزر بر اسها را به غیر از جمهوری اسالمی ایران، یز پذیری میان زشورها استوار گردد، آس تحمل

هها همهواره در    رقابهت برخواسهته از نه اد میهان هن     ها و گرایی میان قومیتاند و پر واضح است زه آس درون ایراد شده "قومیت غال "

تواند نقش بسیار موثری در مهدیریت آهس رقابهت     مذهبی میداشته و دارد. لذا مدارای قومیتی، سیاسی، فرهنگی و  جامعه بشری وجود

یهک  تواننهد تبهدیل بهه     مهی میان زشورهای منطقه خزر داشته باشد. به عبارتی باید از خود پرسید وقتی قومیت هها در اتحهاد بها یکهدیگر     

تالش زنند؟ زیرا ترربه تهاریخی   های دیگر ها برای فروزاستن قومیت د زه قرنچه دلیلی وجود دارابرقدرت بی بدیل در جهان گردند، 

گرایانه شهکل خواههد گرفهت زهه عمهاًل یهک دور باطهل را شهکل          گرایانه، قطعاً یک پاسخ قوم ه است در برابر یک آس قومثابت زرد

 خواهد داد.

 هورند عبارتند از: ت رقابت میان زشورها را فراهم میترین موضوعاتی زه در منطقه خزر موجبا عمده

وجود ذخایر فراوان مواد خام در منطقه خزر زه نه تنها مورد توجهه فزاینهده خهود زشهورهای ایهن منطقهه اسهت، بلکهه مهورد توجهه            :1

لذا ایی زه بودجه نفتی دارند قرار داد، توان در دسته زشوره زشورهای منطقه خزر را میهای جهانی نیز قرار دارد. از هنرایی زه  قدرت

یهافتن مشهتریان و بهازار قابهل اتکهای بهرای       ههای آهوزه انهر ی،     هبرای استحصال و انرهام پهرو    ها ست زه رقابتمالً طبیعی و محتمل ازا

تواننهد ایهن    ههایی نظیهر اوپهک مهی     زر با الگهو گهرفتن از سهازمان   صادرات و مسائلی از این دست شکل بگیرد. قطعاً زشورهای آاشیه خ

 اقتصاد و سیاست بدل نمایند.ریت جهان در زمینه های انر ی، ی مدیها را تبدیل به یک فرصت بی نظیر برا رقابت

ههای   تقویت زیرسهاخت ای برای  های اخیر تمایل فزاینده گری در دریای خزر در آال افزایش است. طی سال گرایش به سمت نظامی :2

شود. ترزیه و تحلیل منابع هشکار در خصوص بودجه زشورهای آاشیه خزر به وضوح آازی از هن است  نظامی منطقه خزر مشاهده می

ها به تدریا و به صورت مستمر در آال افزایش هست زه ناشی از هیاهوها پیرامهون منهابع انهر ی ایهن منطقهه و       های نظامی هن زه هزینه

سهازی   هایی قوی برای زشورهای منطقه بها ههدف نظهامی    . این فازتورها به محرزهباشد میبین زشورهای خزر منازعات قومی و مذهبی 

 دریای خزر تبدیل گردید.

زنیم. هذربایران و ارمنستان به شدت از  خزر اشاره می زایش رقابت تسلیحاتی بین زشورهایباغ و تاثیر هن بر اف برای نمونه به منازعه قره

شوند. طبیعتا توازن قوا در منطقه خهزر بهه دلیهل افهزایش قهوای نظهامی هذربایرهان زهه دارای          سرائیل تسلیح و ترهیز میسوی روسیه و ا

هها اسهت، بهه زیهان زشهورهایی       تمایالت و گرایشات زامال غربگرایانه بوده و با اسرائیل نیهز دارای همکهاری تنگهاتنگی در همهه آهوزه     

زننهد بهرای    ضد غربی هستند به هم خواهد خورد. لذا ایران و زشورهای دیگر نیهز تهالش مهی   همچون ایران زه داری تمایالت هشکارا 

با هدف انرام  "داعش"جلوگیری از برهم خوردن توازن قوا زه بستر مناسبی را برای زشورهای متخاصم و بازیگران غیررسمی همچون 

 ریای خزر بیفزایند. هورد، بر تقویت توان نظامی خود در د اقدامات خرابکارانه فراهم می



 
هها بهر    شوند بسیار ساده است. هن بنابراین پاسخ به این سوال زه زشورهای آاشیه خزر به چه دلیل و بر علیه چه زسی تسلیح و ترهیز می

نهد  وشوند زه ادامهه ایهن ر   علیه یکدیگر و برای آل و فصل اآتمالی منازعات و اختالفات بین یکدیگر با توسل به جنگ و زور مهیا می

نه سیستم امنیت دسته جمعی شکل بگیرد،  اما اگر این رقابت بر محور مبارزه با تروریسم و ایراد یک بسیار زشنده و مهلک خواهد بود،

های فردی و ناهمگون هر یک از زشهورها بهرای تهامین     ، بلکه در مرموع از هزینهتنها تهدیدی برای زشورهای منطقه خزر نخواهد بود

زیرا ههیچ تضهمینی وجهود     روزگاری منتا به منازعه نیز گردد،تواند در  توان گفت رقابت فعلی آاضر می د. در واقع میزاه شان میامنیت

 علیه یکدیگر استفاده نکنند. بر در زمان دشمنی از هناند،  ای برای خود خریده دو دوست در زمان دوستی اسلحه اگرندارد زه 

پیرامون انتخها  مسهیرهای   توان هن را یک منازعه به آس  هورد، زشورهای منطقه خزر زه سخت بای رقابت میان ه از دیگر عرصه :3

مند به آفظ موقعیت انحصاری خود در انتقهال نفهت و    زیرا روسیه عالقه ای انتقال به بازارهای اروپا است،انتقال انر ی در دریای خزر بر

ها  ها و نماینده و پروزسی هن لی است زه ترزمنستان و هذربایران به زمک غربیگاز خزر به اروپا از طریق قلمرو خود است. این در آا

بخشی به  ترزیه و قزاقستان به زمک چین دیپلماسی نفتی ضد روسی و ضد ایرانی را در پیش گرفته و مدام بر طبل تنوع -در منطقه خزر

تری قرار دارد، زیرا بر خالف دو  بین، قزاقستان در شرایط پیچیده زوبند. در این مسیرهای انتقال انر ی خارج از قلمرو روسیه و ایران می

روسهیه، چهین و همریکها     - بایست بین سه بازیگر استرات یک در منطقهه  زشور دیگر زه تنها با غر  در ارتباط هستند، این جمهوری می

دلیل زه روسیه و ایران هیچ طرح و ابتکهار مشخصهی    زند، اما به این مانور دهد. ترزمنستان نیز اگرچه سیاست صبر و انتظار را دنبال می

 گردد.  های اقتصادی، تراری و تکنولو یک این زشور ندارند، چراغ خاموش به سمت غر  متمایل می برای برهوردن نیازمندی

زه خط لولهه تهرانس   به عبارتی تردیدی نیست زه روسیه بدلیل آفظ جایگاه انحصار خود در بازارهای انر ی اروپا چندان رغبتی ندارد 

باشد ایراد شود. بدون شک و گمان این موضوع سب  شده اسهت زهه هذربایرهان و     خزر زه در راستای تضعیف خط لوله گازپروم می

ههای   رغم اختالفات خود بر سر میادین نفت و گاز در دریای خزر مشترزاً بر این موضوع متمرزز شده و به دنبال قهدرت  ترزمنستان علی

ههای مختلهف از سهوی دو     یان خود در راستای ایراد خط لوله ترانس خزر اقدام نمایند. در همین راستا برگهزاری زنفهرانس  غربی و آام

هها و   های اخیر اقدام بهه برگهزاری همهایش    زشور با زشورهای غربی و ترزیه دلیلی بر این مدعاست. از دگر سو ترزمنستان نیز طی سال

زه به سب  هن بتواند مخاطرات زیست محیطهی زهه همهواره از سهوی مسهکو و تههران در برابهر        های زیست محیطی نموده است  زارگاه

تواند با دو اهرم مهم ایراد یک بازار سهام فروش نفت )برای یافتن مشتری  ها می ی گردد را خنثی نماید. این رقابتترانس خزر مطرح م

 مشتری( تبدیل به یک فرصت مناس  برای زشورهای منطقه خزر باشد.مناس ( و نیز ابزار سوهپ نفتی )برای انتقال محصول به 

مزیت نسبی مشابه زشورهای آاشیه خزر نیز از جمله مواردی است زه موجبات رقابت میان زشورهای منطقه خزر را باعث گردیهده   :4

زشورها نیهز  ابل توجهی از بودجه این است. اقتصاد زشورهای منطقه خزر مبتنی بر صادرات مواد خام به بازارهای جهانی است. بخش ق

گهذاری   مدونی برای سرمایه  شود. ساختار اقتصادی زامال مشابه این زشورها زه طرح و برنامه ت و گاز تامین میاز طریق فروش منایع نف

زایش داده اسهت.  ها افه  های غیرنفتی و گازی ندارند، گرایش به سمت رقابت اقتصادی را به شکل قابل توجهی در هن مشترک در آوزه

گهذار در زمینهه ههای زهامالً مشهابه از       اقتصادی و جذ  سهرمایه -زشورهای منطقه خزر با شیفتگی باالیی به دنبال یافتن شرزای تراری

 سوی غر  هستند.  

ترس از های مستقل خود و  زشورهای آاشیه شمال منطقه خزر پس از استقالل خود از شوروی سعی نمودند به منظور آفظ آازمیت :5

ند. در واقع زشورها برای آفظ بقای و استقالل خود یا بایهد  های ثالث روی هور زشورها و قدرت برادر بزرگتر سابق )شوروی( به سمت

نطقهه خهزر زشهورهایی نظیهر ترزمنسهتان،      یک ایدئولو ی فکری برای صدور عرضه نمایند و یا باید پول زافی داشته باشند. ظاهراً در م

عمالً به دنبال جل  آمایهت  های همگانی،  ید بر سنت های اصیل خود در رسانهم را برگزیده و علیرغم تازبایران راه دوقزاقستان و هذر



 
زشورهای غربی و بخصوص ایاالت متحده همریکا در رقابت هستند تا با دسترسی به سرمایه بیشتر اسهتقالل بیشهتری را بهرای خهود رقهم      

 زنند.

ایهن  آاشیه خزر در زس  استقالل نسبی خود از زشهورهای قدرتمنهد در رقابهت بها یکهدیگر بهوده و در        تر اینکه اوالً زشورهای واضح

ها در جوامع داخلهی ههر یهک از زشهورهای منطقهه       برند. این رقابت رقابت نیز برای جل  آمایت غر ، در رقابت با یکدیگر به سر می

 گرا شده است. غر  – ملی گراغر  گرا و یا  - گرا های شر  باعث شکل گرفتن دو قطبی خزر

موضوع دیگری زه زشورهای خزر در هن به دنبال رقابت جدی با یکدیگر هستند داشتن سهم بیشتر در اآیای جاده ابریشم و میزبانی  :6

باعهث   ر هنکهه ایهن امهر   دهد و عالوه به  چین به یک سوم راه دریای زاهش میاز هن است. جاده ابریشم جدید دسترسی به اروپا را برای 

مایت اروپها و چهین نیهز بهه شهمار      یک مزیت سیاسی برای جل  آگردد،  عه اقتصادی در زشورهای میزبان میهای توس افزایش شاخص

 مسیر در هتیه جزئی از آوزه امنیت زشورهای منتفع از جاده ابریشم خواهد بود.در این زیرا تامین امنیت زشور میزبان رود،  می

 

 خزر: چالش های موجود در منطقه
 

موضوعاتی نیز وجهود دارد زهه بهه عنهوان یهک      برای رقابت میان زشورها وجود دارد، های مختلفی  در منطقه خزر عالوه بر هنکه عرصه

ز باید آل و برطهرف  باشند. رویکرد زشورهای منطقه خزر نی تمامی زشورهای آاشیه خزر مطرح میچالش برای برخی از زشورها و یا 

اینکهه هن را بهه   های مورد اشاره در سطور هتی را برطرف نمود نه  های ایراد چالش د. برای این منظور باید زمینهباشها  زردن این چالش

 های موجود در منطقه خزر عبارتند از: ای منطقه خزر بدل زرد. عمده چالشای برای ایراد منازعه جدید میان زشوره زمینه

ههای ههر یهک از     اسهی و اقتصهادی دریهای خهزر و ظرفیهت     عدم باور به منطقه گرایی و درک متقابل برای بههره بهرداری از منهافع سی    :1

در بهدبینی   های موجود در منطقه خزر است. به نظر می رسد بخش مهمهی از ایهن چهالش ریشهه     ز مهمترین چالشزشورهای این منطقه ا

تر از همه این موارد عدم  های هر یک از زشورها و منطقه و مهم ها ریشه در عدم باور به توانمندیبرخی از هنسران زشورها به یکدیگر، 

باشیم زهه ایهن    قومی شاهد رقابت ناسالم قومی می ی مدارایازیرا در منطقه آاضر به ج، تازید بر هویت مستقل فرهنگی این منطقه دارد

 برد. طقه خزر را تحلیل میز زشورهای منهای ملی هر یک ا امر در نهایت ظرفیت

ان اقشهار مختلهف   ای در میه  دیده است زه متاسفانه چنین ارادههای منطقه خزر ایراد گر نظیری میان آکومت البته امروزه اراده سیاسی بی

گرایی در  اعتقاد به شکل گرفتن باور منطقه توان خورد، زیرا تنها در صورتی می به چشم نمی .زرده و ..  مردم، اعم از ترار، قشر تحصیل

بهه مردمهان زشهور دیگهر نیهاز      ردمان هر یک از زشورهای منطقه خزر، جدای از باورهای سیاسی طبقهه آهازم،   منطقه خزر داشت زه م

.(، .. هنهری و  مروج همگرایی )اعم از علمهی، فرهنگهی،  المللی خصوصی  آل این امر نیز توسعه موسسات بینارگانیک داشته باشند. راه 

رنگ زردن پدیده مرز، یافتن عوامل ترانس فرهنگی در زبان، دین، پوشهش، هدا    زمها، توسعه توریسم،  توسعه ترارت در همه زمینه

 واسطه به یکدیگر است. ها به صورتی بی و رسوم و معرفی فرهنگ

ههای   نگیز منطقه خزر است. در آهال آاضهر واریانهت   عدم تعیین ر یم آقوقی آازم بر دریای خزر نیز ازجمله موضوعات چالش برا :2

ههای نظهامی    ، امها خوشهبختانه تهنش   مختلفی برای تقسیم این پهنه هبی پیشنهاد گردید زه هیچ یک از هنها به نتیره مطلو  نرسیده است

یهک منازعهه آقهوقی    تبدیل شهدن بهه   تبدیل به تنش های سیاسی و اقتصادی گردیده و تنش های سیاسی و اقتصادی به سرعت در آال 

منطقهه  دهد زه زشهورهای   منطقه خزر است. این امر نشان می باشند زه این امر تازیدی بر وجود اراده جدی برای آل این چالش در می



 
تهوان بها الگهو بهرداری از      باشهند. در ایهن زمینهه مهی     آل مشکالت موجود در منطقه خزر میآل دائمی برای  خزر به دنبال یافتن یک راه

 ای موجود در سایر زشورها نظیر زمیسیون رودخانه ای رود راین اقدام به آل این مشکل نمود.نهاده

ههای   گونه هلودگی است نیهز یکهی از چهالش   ازوسیستم منحصر به فرد دریای خزر زه نیازمند آفاظت و آراست بیشتر در مقابل هر :3

ن را ماهیهان خاویهاری تشهکیل    درصهد ه  90منحصر به فهردی اسهت زهه     یزیرا این دریا انبار منابع زیستفعلی و هینده منطقه خزر است، 

دهد. مشکل ماهیگیری و استفاده از منابع زیستی و آفاظت از محیط زیست، به صورت خاص ابعاد ازولو یک استخراج نفت و گاز  می

 زشد. )فالت دریای خزر( را به چالش می عمق دریای خزر در مناطق زم

گیهری غربگرایانهه زشهورهای قفقهاز و هسهیای       ها برای زمک به جهت غربی به این منطقه و تالش واضح هنهای  مندی قدرت عالقه :4

تهوان چهالش    آال افزایش است زه این امهر را مهی  مرززی و تالش برای بر عهده گرفتن تامین امنیت در منطقه به شکل قابل توجهی در 

زشورهای  استعمار مآبانه های  زمنستان برای رهایی از بند سیاستقزاقستان و تر یه و چالش هینده مردمان هذربایران،امروز ایران و روس

زیرا منطقه خزر در زانون توجه همزمان شمال، جنو ، شر  و غر  قرار دارد. پشت ایهن اسهامی جغرافیهایی گروههی از     ، غربی دانست

 شر  از افغانستان، و پازستان همچون میانه و نزدیک خاور زشورهای –، از جنو  روسیه –زشورها قرار دارند زه عبارتند از: از شمال 

 عهالوه  بهه  اروپهایی  زشهورهای  همه –به صورت خاص اندونزی و مالزی(، از غر  ) هن هسه سازمان زشورهای برخی و چین و  اپن –

 جنو  و-همزمان محورهای شمالتر منطقه خزر یکی از مناطق نادر سیاست جهانی است زه به صورت  دقیق عبارتی به. زانادا و همریکا

باشند. بنابراین زشورهای فراوانی هستند زه برای گسترش نفوذ و تاثیرگذاری سیاسی، اقتصهادی و   غر  مربور به عبور از هن می-شر 

 زنند.  نظامی در منطقه دریای خزر و مناطق همروار با هن تالش می

اولی دشمن استرات یک همریکها و غهر  و دومهی    شی زامال متفاوتی هستند، دارای خط مایران و ترزیه زه ای،  دو قدرت بزرگ منطقه

نفهع هسهتند. مناسهبات بهین دو زشهور بهه یکهی از         به دلیل موقعیت  ئواسترات یکی در منطقه خزر ذیمریکا، شریک استرات یک ناتو و ه

زند. نه تنها نفت  ی روسیه و همریکا نیز صد  میهای پیچیده منازعات و اختالفات در منطقه خزر تبدیل گردید. چنین روندی برا زانون

نزلهت  و گاز منطقه توجه همریکا را به سمت خود جل  نمود، بلکه این زشور منطقه خزر را در زمره منافع ملی خهود بها ههدف تثبیهت م    

دلیهل موضهوع تهامین امنیهت در     اما برای روسیه این منطقه بیش از هنکه از نقطه نظر انر ی مهم باشد، به ه مونیک خود قرار داده است، 

 باشد.  مناطق جنوبی این زشور بسیار مهم و آساس می

ترزیه، همریکا و اتحادیه اروپا برای تثبیت تاثیر و نفوذ خود در دریای خزر و نیز با هدف برقراری  در مرموع، زشورهایی همچون چین،

خزر، به صورت خاص با ایران و روسیه در آهال سهتیز و پیکهار    توازن سیاست خارجی مورد نظر خود با یکدیگر و با زشورهای آاشیه 

 هستند. 

های ارتباط جمعی غر  است. غربهی هها بهه شهکل      تبلیغات منفی بر علیه ایران و روسیه در رسانههای منطقه خزر،  از مهمترین چالش :5

در تالش  "بنیادگرایی اسالمی"زنند زه ایران برای تحمیل نسخه خود از  قابل توجهی به زشورهای اسالمی آاشیه خزر اینگونه القای می

د زه خود خواههان آضهور در منطقهه خهزر     شو ات از سوی زسانی مطرح میاتهامبرای نفوذ در این زشورها است. بدیهی است زه این 

ن اسهت زهه نتیرهه    انهد. جاله  ه   قا و همریکا بهوده هفریار زشورهای دیگر در قاره های هسیا، هستند و تقریباً تمام تاریخ را مشغول استعم

  مشاهده نمود. توسط زشورهای غربی خزر توان در بهره جستن از معادن و منابع زشورهای منطقه ها را می مستقیم این سیاست



 
چالش های مهم زشورها و مردمان منطقه خزر نگاه ابزاری غر  و همریکا به زشورهای ایهن منطقهه اسهت. همریکها بهه ایهن       دیگر از  :6

منطقه و زشورهای هن به عنوان ابزار بازدارندگی ایران و روسیه و نیز دستیابی بهه معهادن مههم منهابع طبیعهی و در نهایهت بسهتری بسهیار         

 غر  خو  درک زرده است زه زلید طالی فتح اورهسیا منطقه خزر است.. نگرد می مناس  با هدف تسلط بر زل اورهسیا

های در آال شهکل گیهری و تقویهت منطقهه خهزر دانسهت.        توان از دیگر چالش لیت تروریستی در منطقه خزر را میوجود مناطق فعا :7

گهرا و رادیکهال در برخهی زشهورهای قفقهاز جنهوبی و        های اسالمی افراط ها و جنبش ها و اقدامات تروریستی خرابکارانه سازمان فعالیت

زشورهای منطقه نسبت به یکدیگر شده است. این چالش باید با همکاری زشهورهای منطقهه خهزر تبهدیل       هسیای میانه موج  بدگمانی

ههای هموزشهی    تواننهد از ظرفیهت   یعتهاً زشهورهای منطقهه خهزر مهی     یک فرصت مناس  برای معرفی موازین واقعی دین اسالم گهردد. طب 

گونه آرزت از جنس اقتدار زشورهای منطقهه خهزر بها مقولهه     باشد زه هر  استفاده نمایند. الزم به توجه مییکدیگر برای تحقق این امر 

 گردد. در قفقاز و هسیای میانه میاسالم تکفیری در دراز مدت باعث توسعه و تقویت این جریان 

ی زشهورهای سهاآلی خهزر نیهز از     ای، به صورت خهاص نهاتو در برخه    ثالث و فرامنطقه دورنمای استقرار تاسیسات نظامی زشورهای :8

توانیم انتظهار داشهته باشهیم زهه      ک منطقه مستقل در جهان هستیم نمیزیرا اگر به دنبال ایراد ی های عمده منطقه خزر خواهد بود، چالش

در ایهن منطقهه آضهور نظهامی داشهته باشهند. اگرچهه در        دهنهد   ستعماری خود را در جهان گسترش میهایی زه هشکارا سیاست ا قدرت

روی بهازو و   اجالس هستاراخان روسیه موافقتی مکتو  برای عدم آضور نیروهای خارجی در این پهنه هبی بهه دسهت هورد، امها طفهره    

وارداتی تامین امنیهت بهر   های   دهد زه مدل هباد از ایراد یک سیستم امنیت جمعی در دریای خزر با آضور روسیه و ایران نشان می عشق

اهده تهاریخی ایهن امهر را ثابهت     ههیچ مشه  مضهاف بهر هنکهه    ای ترجیح داشته زه مسلما خوشایند تهران و مسهکو نیسهت.    های منطقه مدل

نماید زه آضور یک قدرت خارجی در یک زشور امری همیشگی و متناس  با منافع راهبردی مهردم و آکومهت هن زشهور بهوده      نمی

 باشد.

های سودهور اقتصادی و تراری نیز اگرچه راسهاً   های اقتصادی زشورهای خزر و فقدان برنامه ها و ظرفیت در میزان توانمندی تفاوت :9

ای به آسا  هید اما در عمل باعث سرزو  خالقیت اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در زل المللی یا منطقهنمی تواند یک چالش بین

ها سودهوری اقتصادی مطلو  و مورد  های اآتمالی مشترک بین هن اآلی خزر واهمه دارند زه پرو همنطقه خزر می شود. زشورهای س

ها انرامد.اما توجه به این نکته بسیار پر اهمیت است زه ایران یا هذربایران  هن  ها را نداشته باشد و در نهایت به هدر رفتن سرمایه نظر هن

توانند با تکنولو ی وارداتی از هلمان یا ایاالت متحده و یا هر زشور دیگری اقدام به تولیهد   یا روسیه و یا هر زشور دیگری هیچگاه نمی

زاالیی نمایند زه قابلیت رقابت با تولیدات خودایاالت متحده یا هلمان را داشته باشد. زشورهای منطقه خزر باید به این باور برسهند زهه   

، قطعاً می توانند به هینده اقتصادی خود امیدوار باشند. ازه بازار بزرگی را داشته باشنداگر دو فازتور مهم خالقیت در تولید و شاخص اند

های دانشگاهی خود ایراد نمایند اما افزایش شاخص اندازه بازار  طبیعتاً زشورهای منطقه خزر خالقیت در تولید را باید با اتکای به ظرفیت

 هزاد در منطقه خزر. باشد مگر با توسعه ترارت نسبتاً پذیر نمی امکان

توان انتظار داشت زهه بهاز    لذا بر این اساس زه اقتصاد زشورهای منطقه خزر در بخش تولید و فناوری نسبتاً به یکدیگر نزدیک است می

 های بازار مصرف این منطقه برای زشورهای این منطقه هسیبی به بخش تولید این زشورها وارد نمی نماید. زردن دروازه

ها را در منطقه خزر همواره زنده  ها نیز از جمله مسائلی است زه سطح مخاطرات و چالش زن غربی تفرقه بینداز و آکومت سیاست  :10

اعتمادی را آازم سهازند تها بهدین طریهق بها اسهتفاده از        زنند در مناسبات بین زشورهای منطقه فضای بی ها تالش می دارد. غربی نگه می

زن، منافع  ئوپلیتیک خود را در منطقه آساس خزر پیگیری زنند. سیاست تحریمی همریکها و اتحادیهه     سیاست تفرقه بینداز و آکومت



 
اروپا بر علیه روسیه و ایران نیز در همین چارچو  قابل ارزیابی است. بدیهی است زه این سیاست غهر  زشهورهای منطقهه خهزر را در     

ها زشورهای منطقهه   زنند با اتخاذ جنگ تحریم ها تالش می خواهد ساخت. غربیتر   مناسبات سیاسی و اقتصادی با روسیه و ایران محتاط

را در مقابل انتخا  یا با ما و یا بدون ما قرار دهند. زشورهای منطقه نیز از هن جهت زه نیازمند سهرمایه و تکنولهو ی غهر  )در صهنایع     

ل فشار بر ایران و روسیه، ولو به صورت آداقلی همهراه خواهنهد   ها در اعما آیاتی خود نظیر نفت( هستند، با همریکا و متحدین غربی هن

 ها خواهد شد. ظن بین زشورهای منطقه و تیرگی مناسبات بین هن شد زه بدون تردید موج  تشدید سوی

عبارتنهد از:  های دیگری از سیاست تفرقه بینداز و آکومت زن را نیز در منطقه شناسایی نمود زه از جملهه ایهن مهوارد     شاید بتوان نمونه

ههای   آضور نظامی ناتو و همریکا در جنگ افغانستان و استفاده از هذربایران، قزاقستان و ترزمنستان بهه عنهوان محهل ترانزیهت محمولهه     

اد ای؛ پیشنهاد همریکا به هذربایران مبنی بهر ایره   نظامی و غیرنظامی به افغانستان؛ تنش در مناسبات بین غر  و ایران پیرامون برنامه هسته

جیحان در مقابل آمالت تروریستی اآتمالی؛ رقابهت فزاینهده   -تفلیس-واآدی موسوم به گارد خزر با هدف تامین امنیت خط لوله بازو

، ایران هراسی و روسیه هراسی در زشورهای هذربایران، قزاقسهتان و  بین غر  و روسیه پیرامون انتقال گاز ترزمنستان به بازارهای اروپا

زنند زه  ها دائما اظهار می نهایت اظهار نظرهای زیرزانه مقامات غربی در با  همکاری انر ی محور ایران و روسیه. هنو در  ترزمنستان

اند و بدین ترتی  تالش  روسیه و ایران بدون توجه به منافع دیگر زشورهای دریای خزر به همکاری در آوزه نفت وگاز شدت بخشیده

خزر زه چراغ سبز ترزمنسهتان و هذربایرهان را    یرهای انتقال انر ی به اروپا، به صورت خاص ترنسبخشی به مس وقفه خود برای تنوع بی

 سازند.  نیز دریافت نمود را توجیه می

گرایی و انزوای زشورهای این منطقه در امواج ناشی از بیداری اسالمی زه از هن  از دیگر چالش های منطقه خزر را می توان درون :11

اشهاره نمهود زهه     "داعهش ". همچنین می توان به اعالم خالفت اسالمی در سوریه و عرا  از سوی دانست شود نیز تعبیر میبه بهار عربی 

تهر عمهل نماینهد.     ای محتاط ای و فرامنطقه نسبت به هرگونه تحرزات و اقدامات زشورهای منطقه ،موج  گردید زشورهای منطقه خزر

ای و نیز بازیگران غیررسمی با آضور و نفوذ در زشورهایشان و نیز با نفهوذ در سهاختار    نطقهها واهمه دارند زه زشورهای متخاصم م هن

اجتماعی را فراهم هورنهد. قابهل   -ثباتی سیاسی ها و بسترهای الزم برای ظهور و بروز گرایشات اعتراضی خیابانی و نهایتا بی زمینه ،قدرت

 غر  برای انرام انقال  رنگی هستند. زتمان نیست زه تمام زشورهای منطقه خزر هدف اآتمالی

های نفتی غربهی همچهون دراگهون اویهل، بهی پهی، توتهال، شهل و ..... زیهرا بهدون شهک و تردیهد وجهود               ها و غول آضور شرزت :12

دُنگ دیگر هن آفهظ سهلطه    5های غربی در منطقه زه شاید بتوان گفت یک دُنگ از فلسفه آضور شش دُنگی هنها اقتصادی و  شرزت

ین درازمدت نیازهای اروپا به انر ی است، موجبات ایراد آساسهیت بهرای زشهورهای    بر صنعت نفت و گاز منطقه خزر و در نهایت تام

ههایی در   منطقه را فراهم خواهد نمود. زیرا هیچگاه در تاریخ نمی توان شواهد بر رفاقت میان غر  و شر  یافت و آضور چنین شرزت

 را گسترش خواهد داد. نهایت نوع منازعه و ابعاد منازعه میان زشورهای منطقه با زشورهای غربی 

های انسانی منطقه خهزر دانسهت. ایهن فضها باعهث       توان از جمله چالش فضای بسته سیاسی برخی از زشورهای منطقه خزر را نیز می :13

ای  ای و فرامنطقهه  گردیده است تا مقامات و دولتمردان برخی از این زشورها همواره از هگهاه شهدن شههروندان خهود از شهرایط منطقهه      

الملل زامالً بسهته عمهل نمهوده و بهه      های سیاسی و روابط بین ایحال این مسائل سب  شده است این زشورها در زمینه اک باشند. علیبیمن

 زشورهای خارجی اعتماد نداشته باشند.

نماید. منطقه خزر به دلیهل   میهایی است زه نهاد انسانیت و بنیان خانواده را در منطقه خزر تهدید  قاچا  مواد مخدر از جمله چالش :14

توان هن را با یک جامعه غربی مقایسهه زهرد لهذا     ساختارهای سنتی و قومیتی خود، دارای ترزیبات جمعیت شناسی خاصی است زه نمی



 
ر دادن همین خانواده از ارزش باالیی در این منطقه برخوردار است. از جمله هثار استفاده و ترویا استعمال مواد مخدر نیز تحت تاثیر قرا

بنیان اجتماعی مهم در منطقه خزر است. در این راستا همواره برخی از زشورهای منطقه خزر طرفین خود را به زم زهاری در مبهارزه بها    

 نمایند. قاچا  مواد مخدر محکوم می

سوریه به خهوبی مهدیریت   های مذهبی بخصوص میان اهل تشیع و اهل تسنن نیز از جمله مواردی است زه اگر در عرا  و  درگیری :15

نشود، ممکن است به منطقه خزر نیز سرایت نماید. اهمیت این مسئله نیز در هن است زه ازثریت سازنان آاشیه دریای خزر را اهل تشیع 

رک دهند. مسلمانان منطقه بایهد بهه ایهن د    تشکیل داده و ازثریت زل مسلمانان آاضر در زشورهای منطقه خزر را نیز شیعیان تشکیل می

اهل تسنن در منطقه هستند و نه اهل تسنن به دنبال سنی زردن اههل تشهیع. همچنهین     برشیعه تحمیل مذه   برسند زه نه شیعیان به دنبال 

 باید به این آد از مدارای مذهبی برسند زه تبلیغ دین را در زشور خود به عنوان یک خطر تلقی ننمایند. 

مترین مشکل اساسی سال های هینده در منطقه خزر بحران ه  خواههد بهود. ایهن بحهران در     از جمله مشکالت تازتیکی و شاید مه :16

ایران، ترزمنستان و قزاقستان زامالً مشهود است. زیرا خشک و استپ بودن بخش بزرگی از منطقه خزر یهک مشهکل اساسهی بهه شهمار      

یر مسهتقیم بهر زشهاورزی منطقهه خهزر دارد. ایهن مسهئله        گردد. چنین وضعیتی تاث رود زه بحران زم هبی باعث تشدید این مشکل می می

ممکن است به بروز منازعاتی میان زشورهای منطقه نیز منرر گردد. در این زمینه میتوان به تقسهیم منهابع هبهی میهان ایهران و ترزمنسهتان       

مل مردمان و دولت ها در چنهین  اشاره نمود. البته در این خصوص توافقاتی صورت گرفته است اما در صورت بروز خشکسالی قطعاً تح

 یابد. هایی زاهش می بحران

عرصه نفت و گاز عالوه بر هنکه محلی برای رقابت زشورهای منطقه خزر است، موضهوعی بهرای ایرهاد چهالش در منطقهه نیهز بهه         :17

ماً اعالم زرده بهود زهه قیمهت گهاز     ای زه از ایاالت متحده همریکا و اروپا داشت رس هید. به عنوان مثال ترزمنستان با پشتوانه آسا  می

. از طل  می زهرد مت باالتری را به عنوان سهم خود هنها بسیار پایین بوده و در قبال انتقال گاز خود از طریق روسیه قی خریداری شده از

فهت و ترانزیهت   این رو درخواست افزایش بهای گاز را پیش زشیده زه این موضوع باعث اختالف میان دو زشور شد و روسیه نیز دریا

گاز از ترزمنستان را متوقف ساخت. در همین راستا نیز طرح ایراد خط لوله ترانس خزر وارد فاز جدیهدی شهد زهه تهازنون نیهز بهرای       

 گیرد. ای صورت می ای و فرامنطقه ایراد هن جلسات مختلفی با آضور زشورهای منطقه

توان ریسک سهرمایه گهذاری بهاال و یها اعهالم داشهتن ریسهک         است را میهای دیگری زه بر سر منطقه خزر سایه افکنده  از چالش :18

سرمایه گذاری باال از سوی موسسات و زشورهای غربی دانست. این امر موج  گردیده است تا علیرغم وجود جمعیهت بهاال در منطقهه    

رمایه گذاری خارجی منطقهه خهزر در   ای زه زل میزان جذ  س خزر، جذ  سرمایه گذاری پایینی در منطقه وجود داشته باشد. به گونه

 میلیارد دالر بوده است. 30زمتر از  2015سال 

 

 منازعات موجود در منطقه خزر:
 

ههای   توانهد شهامل مسهئله    ای وجود دارد زهه مهی   در منطقه خزر نیز همانند بسیاری از مناطق جهان منازعات متعددی میان بازیگران منطقه

توان وجود منازعه را امری مطلو  و خوشایند دانست اما  رزی، منابع هبی و ... گردد. هر چند زه نمیمتعددی نظیر منابع انر ی، مناطق م

باشند یا خیر؟ طبیعی است زه زشورهای مراور یکدیگر بهر سهر    باید از خود پرسید هیا اساساً وجود چنین منازعاتی در منطقه طبیعی می

ههای تهاریخی و تمهامی     اشته باشند و اساساً وجود چنهین منازعهاتی در تمهامی دوران   ها و منازعاتی د موضوعات مختلفی با یکدیگر تنش



 
هید، طبیعتاً هر زشوری سعی دارد به نحهو آهدازثری از    سطح زره خازی مفروض است. زیرا زمانی زه صحبت از منافع ملّی به میان می

 منافع خود دفاع نماید. 

اشد، عدم اراده در آل و فصل منازعات یک امر غیر طبیعی است. زیرا انسان هوشمند اما بر خالف وجود منازعات زه امری طبیعی می ب

زند. خوشبختانه در منطقهه خهزر نیهز ایهن اراده سیاسهی       و به تبع هن دولت هوشمند هیچگاه خود را در یک شرایط بحرانی محبوس نمی

ای و وجهود   چه سریعتر آل شوند. با مهرور شهواهد منطقهه   باید سطح و دامنه منازعات زاهش یافته و هر  جدّی شکل گرفته است زه می

امنیت مثال زدنی زشورهای منطقه خزر نیز به این نتیره میرسیم زه این زشورها اگر هم همکاری مناسبی در مناسبات سیاسی مربوط بهه  

ای هنچنهان ارتبهاط قهومی و مهردم     نمایند. زشورهای آاشیه خزر دار هم نداشته باشند، آداقل در زشور همسایه خود بحران هفرینی نمی

ای با یکدیگر هستند زه قطعاً بروز زوچکترین مسئله امنیتی در هر یک از هنها بر امور جاری سایر زشورها منطقه سهرایت   شناسی دیرینه

 باشند در منطقه وجود دارد. خواهد زرد. اما با این آال هنوز تعدادی از منازعات زه به شرح ذیل می

عظیم انر ی در دریای خزر زه بدلیل مشخص نبودن ر یم آقوقی آازم بر هن باعث بهروز اختالفهاتی میهان زشهورهای      وجود منابع :1

-عثمان و هذری-زاپاز، چراغ-توان در اختالفات هذربایران و ترزمنستان بر سر میادین سردار ای شده است. نمونه بارز هن را می آاشیه

 مشاهده نمود. شر -هلو-معدن هرازردار جنگل و عمر و همچنین هذربایران و ایران در س

توان از منازعات قهومی و مهذهبی بهین هذربایرهان و      های متعددی از منازعات قومی و مذهبی در منطقه خزر وجود دارد زه می نمونه :2

بهاغ و نیهز ایهران و     باغ، ترزیه و ارمنستان پیرامون قتل عهام ارامنهه در زمهان امپراتهوری عثمهانی، منازعهه قهره        ارمنستان پیرامون منازعه قره

ها نام برد. طبیعتاً  ترین هن های ضد شیعی رهبری بازو و نیز منازعه سیاسی بین گرجستان و روسیه به عنوان مهم دلیل سیاست هذربایران به

 زشورهای منطقه خزر باید با گفتگو به آل این منازعات اقدام نمایند. اند، مانند همه مشکالت دیگری زه در هینه زمان آل شده

ههای دولهت    بندی در منطقه خزر نیز در آال پر رنهگ شهدن بهود زهه خوشهبختانه بها تغییهر نسهبی سیاسهت          بندی و بلوک ایراد گروه :3

هها و   بنهدی  ها و اقدامات بازیگران اصلی در منطقهه بهه ایرهاد گهروه     تر هنکه فعالیت هذربایران به نحو مطلوبی تعدیل گردیده است. دقیق

ایهران، روسهیه و ارمنسهتان و در سهوی دیگهر، همریکها، ترزیهه، هذربایرهان و         در یهک سهو،    ,ها در منطقه خزر منرر گردید بندی بلوک

زنند بین بازیگران اصلی در منطقه مانور دهند. هر چند زه در بحران  گرجستان قرار داشتند. در این بین قزاقستان و ترزمنستان تالش می

منازعه زمتر شود بلکه ایراد آس اعتماد در دولت هذربایرهان  های متعادل ایران و روسیه باعث گردید نه تنها هتش این  قره باغ سیاست

باعث گردید زه بر سر موضوعات غیر مرتبط با منازعه قره باغ نظیر افزایش مبادالت تراری و توسعه خطوط ریلهی و دریهایی بهه نتهایا     

 خوبی برسند. 

های ایران و روس و نیز ایراد منافع متفاوت  ود با دولتالبته طبیعی است زه دولت هذربایران سعی دارد با نزدیک زردن هر چه بیشتر خ

ای موجود میان هذربایران  آمایت ایران و روسیه را در منازعات منطقه و غیرقابل چشم پوشی برای طرفین ایران و روس در زشور خود،

 و سایر زشورها به نفع خود جل  نماید. 

 

 نتیجه:
 

هها در   ن اختالفات موجود بین زشورهای منطقه خزر زه منبعث از مهوارد بهاال هسهتند، بهه تشهدید اختالفهات بهین ه       ها و  ، چالشها رقابت

خصوص ر یم آقوقی دریای خزر، توزیع ذخایر نفت و گاز و ر یم استفاده از دریای خزر دامهن زده اسهت. زهامال واضهح هسهت زهه       



 
ها انتخا  رفتهار یها    اند و برای هن ن تعیین ر یم آقوقی دریای خزر قرار گرفتهزشورهای خزر در شرایط زامال پیچیده و غامضی پیرامو

تصمیم مطلو  در شرایط منافع متضاد زشورهای ناهمگون همچون روسیه، همریکا، ترزیه، ایران، گرجستان و ارمنستان بسیار سهخت و  

تازنون به دلیل اختالفات و تعارضات و منهافع منحصهر    ای است زه ای از مشکالت در هم تنیده دشوار است. منطقه خزر دارای مرموعه

اند. بدیهی است زه تداوم این وضعیت مبهم در منطقه به تضعیف مواضع و انزوای زشورهای آاشیه خزر و  به فرد دو سویه الینحل مانده

 رقی  و متخاصم منرر خواهد شد. های زشورهای ای با هدف دور ماندن از تحرزات و فعالیت های فرامنطقه ها به قدرت پناه بردن هن

ای برای خود ایراد نمایند زه در پرتو روابط گسترده سیاسهی و   زشورهای خزر باید با توسعه روابط همه جانبه هنچنان منافع درهم تنیده

قتهی ایهن   تهر باشهد. طبیعهی اسهت زهه و      آل ر یم آقوقی دریای خزر با مدل های علمی، آقوقی و اقتصادی در دسهترس  اقتصادی هنها،

زشورها دارای منافع اقتصادی گسترده در سایر زشورهای منطقه بوده و یا امنیت زشورهای منطقه را با امنیت داخلی خهود یهک مقولهه    

تری را بهرای   واآد به آسا  هورند هیچگاه به راآتی میز مذازرات مربوط به ر یم آقوقی دریای خزر را ترک ننموده و یا اراده جدی

 ازرات به نمایش خواهند گذاشت.آل مشکل در مذ

توان بدان اعتراف نمود این است زه ایران تنها زشوری است زه بها   البته هنچه زه با جرات و با اطمینان و بدور از هرگونه جانبداری می

زشورهای مناطق ها و دیگر  طرفی مثبت به دنبال آل و فصل منازعات و اختالفات بین زشورهای آاشیه خزر و بین هن اتخاذ سیاست بی

همیز هست. البته در سال های اخیر این آس در وجود روسیه و هذربایران  پیرامونی خزر بر اساس آسن همرواری و همزیستی مسالمت

 و قزاقستان نیز به نحو مطلوبی تقویت گردیده است.

 

 :ها و پیشنهادات حل راه
 

ای با هدف جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در دریای خهزر، تهامین امنیهت مسهیرهای انتقهال نفهت و گهاز از طریهق          تهیه و تدوین برنامه -

 های استخراج و انتقال انر ی.  نیروهای پنا زشور خزر و نیز سودهور ساختن هزینه

ورزد تا بدین ترتی  با برقراری ارتباط با زشورهای شمالی از  ای از مسیرهای استرات یک در شمال مبادرت ایران باید به ساخت شبکه -

 زاهش اهمیت زارت ایران برای زشورهای منطقه جلوگیری نماید. 

ای مبذول دارند، زیرا تقویت  اقتصادی و نظامی توجه وی ه-مقامات جمهوری اسالمی ایران باید به موضوع افزایش همزمان توان مالی -

زنی پیرامون مسائل مختلف در منطقه خهزر زمهک نمایهد. زهامال واضهح       به ایران در بازی سیاسی موثر و در چانه تواند این فازتورها می

شوند زه مرهز بهه دو مولفهه تهوان و قهدرت اقتصهادی و نظهامی        المللی جدی گرفته می ای و بین هست زه زشورهایی در سیاست منطقه

تهر   حدین و دوستان خود در منطقهه خهزر بهه سهواآل دریهای خهزر نزدیهک و نزدیهک        هستند. در شرایطی زه همریکا و ناتو به واسطه مت

توان از مقامات ایران انتظار داشت دست روی دست گذاشته و منفعالنه رفتار نمایند. ایران باید با تقویت پایگاه دریهایی و   شوند، نمی می

 نیت همه زشورهای منطقه خزر افزایش دهد.ناوگان دریای خزر آضور خود در این پهنه هبی را با رویکرد تامین ام

مشی استرات یک ایران در سایر مناطق   موضع شفاف ایران در دریای خزر: رفتار و موضع ایران در دریای خزر نباید در مغایرت با خط -

ریای خزر چه زسهانی هسهتند.   دنیا باشد. بدین معنا زه مقامات زشورمان باید تعیین زنند زه متحدین، رقبا و دشمنان استرات یک ما در د

بندی نماید، زیرا تالش برای همکاری و رقابت همزمان با همه زشورهای  ها اولویت تهران باید در همکاری و تعامل و نیز در رقابت با هن



 
ایران در اآقها    تواند به منطقه در سیاست پیچیده جهانی اآتماال به شکست خواهد انرامید. بنابراین شفافیت موضع و پایبندی به هن می

 آق خود در منطقه خزر زمک قابل توجهی نماید.

ها پیرامون موضوعات مختلف در دریای خزر با آضور نمایندگان زشورهای آاشیه خزر در سهطح   هیی ها و گردهم برگزاری همایش -

توانهد بهه نزدیکهی     ت زهاربردی مهی  زارشناسی و رسمی با هدف برجسته ساختن ادبیات سیاسی دریای خزر و ارائه راهکارها و پیشنهادا

 های دو زشور پیرامون ابعاد مختلف دریای خزر زمک قابل توجهی نماید. دیدگاه

ها دریابند زه دخالت خارجی تهدیدات بسهیار جهدی بهرای امنیهت      هیی ها و گردهم زشورهای منطقه خزر باید از متن و بطن این نشست

شود. زشورهای منطقه به صراآت باید پاسهخ   های سیاسی و نظامی در این منطقه می نشازولو یک دریا به همراه داشته و موج  رشد ت

هها را جبهران    های پیشنهادی غر  و همریکا تبعات و پیامدهای آاصل از این پرو ه سازی پرو ه دهند زه هیا درهمدهای ناشی از اجرایی

 خواهد زرد زه بدون تردید پاسخ خیر خواهد بود.

اید علیرغم اختالفات ایدئولو یک با گسترش آضور  نظامی همریکا و غر  در دریای خزر مقابله نمایند زهه مسهتلزم   ایران و روسیه ب -

 است. ترزمنستان و قزاقستان ,های نظامی دو زشور در این دریا با جل  مشارزت هذربایران سازی فعالیت هماهنگ

ای با ایرهاد محهور و ائتالفهی متشهکل از هذربایرهان، ارمنسهتان،        بایست به عنوان میانریگران برجسته منطقه مقامات تهران و مسکو می - 

های مختلف آل و فصل بحران بین بازو و ایروان و نیز هنکارا و ایروان را مورد بررسی قرار دهند تا بدین  ترزیه، ایران و روسیه واریانت

ها زه قابلیت تبدیل به یک جنگ گسترده را دارد، از دخالت زشورهای غربهی بهه    های زوچک بین هن جلوگیری از جنگ طریق ضمن

اعتمادی بین زشورهای منطقه هستند جلوگیری نمایند. در این بین،  افکنی بیشتر و گسترش شکاف بی عنوان میانریگر زه در پی اختالف

 همچون سازمان همکاری شانگهای در فرهیند صلح تعیین زننده خواهد بود.   ای های برجسته آضور نمایندگان سازمان

ههای   ثبهاتی  ای موثر را برای خود تبیین نمهوده تها بهدین ترتیه  از بهی      المللی و منطقه زشورهای منطقه خزر باید یک سیستم امنیت بین -

 سیاسی و نظامی مصون بمانند.

منطقه همچون سازمان همکاری شانگهای با هدف آهل و فصهل اختالفهات و تعارضهات     تشدید فرهیندهای همگرایی بین زشورها در  -

ها پیرامون ر یهم آقهوقی دریهای خهزر و تعیهین مالکیهت معهادن نفتهی، تهامین امنیهت در منطقهه،             مذهبی و قومی و نیز اختالفات بین هن

 جلوگیری از تاثیر و نفوذ خارجی  الزم و ضروری است.  

شود  های جدید ابزار جنگ زه از هن به جنگ هیبریدی تعبیر می مکاری روسیه و چین در خصوص مقابله با شیوهبه موازات افزایش ه -

بایست خطر و تهدید انقال  رنگهی در زشورهایشهان    شود، رهبران زشورهای آاشیه خزر نیز می و از سوی همریکا و غر  مدیریت می

ا برای ایراد یک زارگروه وی ه متشهکل از زارشناسهان و متخصصهین انقهال      را جدی بگیرند. در این چارچو ، تعامل فوری زشوره

سهازی هن تهدیهدات بسهیار الزم و     رنگی با هدف شناسایی تهدیدات ناشی از دشهمنان داخلهی و خهارجی و چگهونگی مبهارزه و خنثهی      

 ضروری است.
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