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 15/9/1401تاریخ پذیرش:                        23/7/1401تاریخ دریافت : 

 چکیده
شود. استراتژیکی و ژئواکونومیکی ایران محسوب میی ژئوپلیتیکی، ژئوترین حوزهفارس، مهمدریای خزر پس از خلیج

کشور دارای مرز دریایی شد همواره علنًا و عمالً سیاست غیرنظامی  4ایران که پس از فروپاشی شوروی در این دریا با 

-های ایران روند حرکتی کشورها در دریای خزر به سمت نظامیرغم تالشکردن دریای خزر را دنبال کرده است. علی

تواند بسترساز چالش های نظامی در دریای خزر بوده است که این مورد مین و تجهیز بیشتر زیرساختشد

گیری از منابع تحلیلی و بهره -شیوه توصیفی با ژئوپلیتیکی ایران در این حوزه در آینده باشد. بنابراین، این پژوهش 

-دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم، بهگری کشورها در دریای خزرروز خارجی ضمن بررسی روند نظامیبه

گری کشورهای حوزه خزر چه عواملی هستند؟ نتایج حاصل از های ژئوپلیتیکی ایران ناشی از رشد نظامیترین چالش

دهنده حرکت کشورهای پیرامون خزر در راستای تقویت بنیان نظامی خود در دریای خزر پس از پژوهش نشان

شدن به خصوص از جانب ترکمنستان و آذربایجان با توجه به مرزهای دریایی و این نظامیفروپاشی شوروی است. 

شدن دریای خزر،  شود. عالوه بر نظامیخشکی آنها برای ایران چالشی ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی محسوب می

فروش تسلیحات، اختالفات  همکاری نظامی اسرائیل و ناتو با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در زمینه خرید و

گرایی؛  استفاده اسرائیل از مرزهای ایران با آذربایجان با ایران بر سر میادین نفتی، تالش آذربایجان در راستای قومیت

آذربایجان و ترکمنستان در راستای استراق سمع و روابط جاسوسی، احتمال جنگ بین روسیه با ترکمنستان و 

های چالش ژئوپلیتیکی برای ایران در اثر نظامی شدن دریای ترانس خزر از دیگر زمینه آذربایجان به خاطر خط لوله

 شود.خزر محسوب می
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 مقدمه
آسیای مرکزی، خاورمیانه، آسیای جنوبی فارس، خزر، امروزه در پیرامون ایران چندین حوزه ژئوپلیتیکی از قبیل خلیج

شود حوزه های که در حال حاضر روز به روز بر اهمیت آن افزوده میو غیره قرار دارند. در این میان یکی از حوزه

مرز بوده این در حالی است که ژئوپلیتیکی خزر است. قبل از فروپاشی شوروی ایران در حوزه خزر فقط با شوروی هم

شوروی ایران در این حوزه با چهار کشور در دریای خزر یعنی روسیه، آذربایجان، قزاقستان و  پس از فروپاشی

گیری چالش ژئوپلیتیکی از مرز شده است. در این میان ایران در این حوزه با چندین بستر برای شکلترکمنستان هم

-مذهبی، نفوذ قدرت –های قومی گرایی، رژیم حقوقی دریای خزر، آلودگی محیط زیست دریایی، جنگقبیل قومیت

 یابسابق و در غ یشورو یکه پس از فروپاش اتیخطرای و غیره مواجه بوده است. در این میان یکی از های فرامنطقه

 یبرا یتوسل به اقدامات نظام یدتهد یاکند توسل یم یدرا تهد یساحل یهادولت ،همه موردقبول ینظام حقوق یک

 یوجود خارج 1۹۲1، 1۹4۰که در زمان انعقاد معاهدات  ی،است. سه کشور ساحل ییاسس یهابه هدف یابیدست

آن  یتو تقو یاییدر یروین یجادنبود، امروزه اقدام به ا یادر ینمتعلق به آنها در ا یمستقل ناوگان درنتیجهنداشتند و 

 .است پیداکرده یشافزا تشدبهآنها  ینظام یهاینههز ترتیباینبهاند و کرده

 یا،در یندر ا ینظام یروهاین یشاست که حضور و افزا ینا یاساس یخزر، نگران یایشدن دریرابطه با موضوع نظام در 

 یکشورها ینظام یهاینههز یشسبب افزا سویکمسئله، از  ینرا به همراه خواهد داشت و ا یحاتیتسل یهارقابت

آنها  یانمنازعه م بالقوهخطر  یشسبب افزا یگر،د یوو از سبا دیگران خود در رقابت  یگاهحفظ جا منظوربه یساحل

، در حالبااینحاضر در خزر است.  یاییدر یروین ینهمچنان قدرتمندتر یهروس یشود. در حال حاضر، ناوگان نظامیم

 یهغرب و روس زمانهمخود را با کمک  یاییدر یروین یراخ یهاقزاقستان توانسته در سال حوزه خزر، یکشورها یانم

خود  یاییدر یروین یتبه تقو ی،خارج ینظام یاز قراردادها یااز راه مجموعه یزترکمنستان ن یکند و حت ازیزسبا

های رژیم صهیونیسیتی اسرائیل و گری در دریای خزر با توجه به دخالترشد و گسترش نظامی. اقدام کرده است

های ژئوپلیتیکی برای ایران فراهم سازد. د چالشتوانآمریکا از یک سو و همچنین ترکیه و روسیه از سوی دیگر می

دنبال پاسخگویی به این سوال است که بنابراین این پژوهش ضمن بررسی وضعیت نظامی کشورها در دریای خزر به

 گری در دریای خزر چیست؟  های ژئوپلیتیکی ایران ناشی از رشد نظامیترین چالشمهم

 

 . مفاهیم نظری2

 گری در دریای خزرامی. ژئوپلیتیک و نظ1-2

دیگر، عبارت. بهاست بین کشورها ها و روابطبر روابط قدرت های جغرافیاییمؤلفه اثرات وتحلیلتجزیه کیتیژئوپل

 ،شکل ،وسعت، تیدارد: موقع یبستگ ییایبه عوامل جغراف یادیملت و شانس زنده ماندن آن تا حد ز کی قدرت

های سازمان سیاسی مؤلفه و  یو اجتماع یصنعت تی، ظرفیعیمنابع طب ،یانسان یرویو ن تی، جمعوهواآبعمق،

 کی ینظام لیو پتانس کیاستراتژ تیموقع .توانند تأثیرگذار باشندجغرافیایی هستند که بر روابط میان کشورها می

مندان این های اخیر توسط اندیشدر ادامه آخرین تعاریفی که در سال .داردکشور آن  تیبه موقع یبستگنیز کشور 

 شود.رشته ارائه شده است آورده می

راستا هم  نیکه در ا یبا منابع اقتصاد ییایجغراف یزیراست از برنامه یبیترک کیتیمعتقد است که ژئوپل «1آرون»

، واقعدر .(Aron, 2019) شودیتوجه م یو منابع اقتصاد کیمشود و هم به ژئواکونویم یزیربرنامه کیپلماتیروابط د

                                                 
1- R. Aron 
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باشد. یکشورها م یاسیس خیمشخص در تار ییایجغراف یالگوهای برخ تیجلب توجه به اهم یتالش برا کیتیوپلژئ»

 :Sloan, 2020)  است یخیتار عیوقا یریگدر شکل ییایجغراف یهادهیو نقش پد ییدرباره روابط فضا دهیا کی نیا

 تیاهم شیافزا و یده است: خطوط ارتباطدهن لیعنصر تشک دو یدارا کیتیژئوپل معتقد است که «1لیگیگر» (.8

 یقدرت اقتصاد در هاآن نقشو  یعیمنابع طب تی، موقعیفناورتسلیحات نقل و وحملدر  راتییتغ لیها به دلآن

در نظر گرفته  یحوزه مطالعات کی دیبا کیتیژئوپلمعتقد است که « ۲هاگمن» .(Grygiel,2016: 24-25) کشورها

سه حوزه  نیدر نظر گرفته شود و به آن پرداخته شود. ا دیته مهم است که هر سه باسه رش یشود، که محل تالق

تعاریف ارائه شده از آنچه که از (. Haggman, 2018: 107) خیو تار کی، مطالعات استراتژایعبارتند از جغراف

ای جغرافیایی، اقتصادی و هشود تاکید بر نقش ژئوپلیتیک در روابط بین کشورها و تاکید بر مولفهدرک می ژئوپلیتیک

تواند بر تصمیم سیاستمداران تاثیرگذار باشد و وقایع تاریخی هم گواه این حقیقت است که فرهنگی است که می

-های جهانی و شکلگیری رخدادهای سیاسی مهم نظیر جنگهای ژئوپلیتیکی نقش اساسی در شکلهمواره مولفه

معتقد است که ابعاد موضوعی « 3لئون پیتادی» .(125Gray, 201 :3)گیری کشورهای مستقل داشته است 

مدیریت »ژئوپلیتیک در سه طیف موضوعات سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار دارد. در این میان ابعاد سیاسی شامل 

« پیمان و شرکاها، کشورهای همگذاریهای کوچک مقیاس، سرمایهمیان کشورها، دیپلماسی، تنش داخلی، روابط

و ابعاد نظامی « منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، مبارزه با دزدان دریایی، تولیدات مکان محور»تصادی شامل ابعاد اق

 (. Petta, 2019: 51)« المللی استامنیت داخلی و امنیت بین»شامل 

 یاهتواند به شکلیآن منطقه م هایقابلیتبا توجه به  یاییدر هر عرصه جغراف یتیکعوامل ژئوپلتوان گفت می

عوامل در دو گروه عوامل  یند؛ انمای یفاا یاراهبرد منطقه یک یو اجرا یبر روند طراح توجهیقابل یراتمختلف تأث

)شکل، وسعت،  ینیسرزمیت(، موقعمینیو ز ییهوا یایی،)در یارتباط یهاتوانند در حوزهیم یو انسان یعیطب

منطقه و جوامع  یک یو فرهنگ یاجتماع ی،نظام یاسی،س ی،اقتصاد هایوضعیتو  یماقل یعی،منابع طب ی،توپوگراف

 یباال یاربس یتظرف یلتوان گفت که به دلیرا م ینمتفاوت رهنمون سازد؛ از ا یحاضر در آن را به اتخاذ راهبردها

جه لذا با تو یست؛امر مبرا ن یناز ا یزقه نطمن ینقدرت در منطقة خزر، ا یهاپررنگ مؤلفه وجود ینو همچن یاییجغراف

تواند یم درنتیجه ید؛نمایمتفاوت عمل م صورتبهخزر  یایدر یهحاش یدر هرکدام از کشورها هامؤلفه ینبه آنکه ا

 اینمنطقه یکشورها ینگفت که در ب یدبا یهمورد روس . درگردد یرگذارتأث یرانا یمجزا بر راهبرد دفاع صورتبه

 یکیجهان،  یازرادخانه هسته یندر خزر دارا بودن دوم یظامگان نناوداشتن   ینی،سرزم یادوسعت ز یلکشور به دل

را  یاکه امکان استفاده از سالح هسته یهروس یدفاع رهنامهدر  تجدیدنظرصادرکنندگان اسلحه در جهان،  ینتراز مهم

باعث  درمجموع یادر مسائل منطقه یهو روسیران این ب یراخ سال چند یراهبرد یهایفراهم نموده و همکار یشبرا

 ینیسرزم یتمؤثرتر واقع گردد. موقع یرانبا او نظامی  یکشور در راهبرد دفاع ینا یتیکیژئوپل یهاشده تا مؤلفه

 یاستمدارانس یندر ب یادراک نزوایا ودوجو  خزر یایدر غرب در یهو روس یراندو قدرت ا یندر ب یجانآذربا یجمهور

. یدمانتر را در منطقه پررنگ ناتو، باعث شده تا حضور ساخته متمایلغرب  سویبهها را آن یاستکشور که س ینا

 یو اطالعات یبا کمک نظام ردر خز ینظام یاوق یتوان رزم یتارتش و تقو یسازنرمد ی،مذهب یهایتمقابله با فعال

با   یراندر روابط ا آفرین چالشو  یزبرانگمباحث بحث ازجمله یونیستیصه رژیمو  یکابخصوص آمر یغرب یکشورها

در پنج  یالدیم ۲۰11 یهفور ۲۲که در یجانآذربا وریجمه یدجد یظامنگردد. بر اساس رهنامه یلحاظ م یجانآذربا

                                                 
1-J.J. Grygiel 
2- Haggman 
3 - Di Leon Pita  
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 یخارج یکشور حق ندارد تا به کشورها ینکه ا شدهتصریح یدرس رشوکن ایمجلس  یبماده به تصو 16بخش و 

 یجمهور یحق برا ینا ،رخ دهد یاسیو س ینظام یطدر شرا یکه تحوالت اساس ایطیاما در شر ؛ندکواگذار  یگاهپا

 یدکشور با ینا ژئوپلیتیک یتمتناسب با موقع یزن رزخدر  منستانترک یهایاستمحفوظ است. در مورد س یجانآذربا

-اند گامتوانستهنکشور  ود نهستند اما تاکنو یکدیگر ینیمزسر ژئوپلیتیکو ترکمنستان مکمل  یرانگفت که هرچند ا

رفی و طیب یاستس ویکشور بر ر ینترکمنستان ا نظامی رهنامه طبق هرچند بردارند؛ در این زمینه را یمهم یها

 سویبهکشور  ینا یلتما گذشته و اخیراً یمتماد یهاسال یدر ط یهکشور به روس ینا وابستگیدارد اما  یدتأک دفاعی

کشور در  ینا یاسیاز چرخش س یحاک یتینو ام یو مباحث اطالعات یگاهپا یدر واگذار یستینیوصه یمو رژ یکاآمر

گفت  یدبا یزدر مورد کشور قزاقستان ن .خود است یبرامتصور  ئوپلیتیکیژ یهایتناسب با ظرفتم یامباحث منطقه

صلح  یاستبه س پایبندیو  منطقه فراه و طقمن یکشور تعامل با کشورها ینا امنیتی و نظامی یاستس ینترکه مهم

(. از سوی دیگر 17۲-171: 13۹7زاده و همکاران، قلیت )در جهان اس یزرادخانه اتم ینچهارم یکشور دارا یناست ا

 ینکهاست. در حوزه خزر با توجه به ا یسازیو جهان یقرات تجارت جهانفستون یا ژئوارتباط دریایی  یایینقل دروحمل

 یککند جنیة ژئواکونومیاد می یو دوست صلح یایدر عنوانبهخود از آن  یامنطقه یپلماسیها و دیاستدر س یرانا

 وجودباایندارد؛  یشیپ یردگیرقابت قرار م هآنکه در حوز یتیکیو رفاقت است بر جنبه ژئوپل یبر همکار یآنکه مبتن

متعدد  یگرانحضور باز ی،از شورو یافتهاستقالل ییکشورها یادراک یانزوا ازجمله چنددالیلیبه یراخ یهاسال یدر ط

 یخزر در چهارراه ارتباط یریقرارگ ، خزرها یهحاش یکشورها یباال رفتن توان اقتصاد یررسمی،و غ یگر رسممداخله

به  یآن جنبه پررنگ یکیژئواکونوم یتمنطقه در کنار ظرف ینا جنبه ژئوپلیتیکیو ... باعث شده تا با مرور زمان  هانج

 (. 147: 13۹6یجانمحمدیرد )خود بگ

 

 (1997) (Strategic Energy Ellipse)کمپ جفری یق: تئوری . مبانی نظری تحق2-2

جفری کمپ یکی از ناظران عالی ارائه کرده است.  «بیضی استراتژیک انرژی»تئوری خود را به نام « جفری کمپ»

ی انرژی کنندهفارس در کنـار دریـای خـزر، دو  منطقـه تـأمینتیک معتقد است که خلیجیآمریکـایی در امور ژئوپل

کمپ معتقد است که یکصد  کند.یاد می 1«بیضی استراتژیک انرژی»عنوان در سده بیست و یکم هستند و از آن به

میان روسیه و بریتانیا، یک رقابت ژئوپلیتیکی را در امتداد یک نوار سرزمینی که از بسفر، « بازی بزرگ»سال پیش 

ندوکش جریان داشت، ایجاد نمود. در آن زمان نگرانی های هسرتاسر قفقاز تا دریای خزر، آسیای میانه و در کوه

بریتانیا استعمار آسیای میانه به دست شوروی و به موازات آن احداث خط آهن فراخزری به بخارا و سمرقند بود. 

های خارجی عمده از جمله ایاالت متحده امروزه یک بازی بزرگ جدید میان کشورهای حوزه دریای خزر و قدرت

های ژئوپلیتیکی و گیری است که پیامد آن رشد و گسترش رقابتصوص انرژی این منطقه در حال شکلآمریکا در خ

 (.kemp, 1997)نظامی میان کشورهای منطقه است

در حال حاضر سه عنصر ژئوپلیتیک در ارتباط با دریای خزر مطرح است، مالکیت منابع، میزان هیدروکربن موجود 

-های نظامی و زیستهای مستقیم و هزینهو توزیع منابع انرژی که شامل هزینهبرای استخراج و همچنین تولید 

شود. خواه بر سر منابع انرژی دریای خزر همکاری یا درگیری نظامی وجود داشته باشد این امر منوط محیطی نیز می

 (.kemp, 1997)وفصل شود به آن است که چنین موضوعاتی به شکل خصمانه یا به طور مشترک حل

                                                 
1 - The Strategic Energy Ellipse  
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باید گفت که اختالف میان کشورهای حوزه خزر بر سر مالکیت منابع انرژی، مسیر انتقال انرژی )به خصوص به دلیل 

های پیرامونی و جهانی نظیر محصور در خشکی بودن آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان( و همچنین دخالت قدرت

 شود.  یک میان کشورهای منطقه میهای نظامی و ژئواستراتژآمریکا، اسرائیل و ترکیه سبب رقابت

فارس و حـوزه دریای خزر از اهمیت خلیج ارتباط میان دو کانون ژئوپلیتیک و انرژی جهان یعنیاز سوی دیگر، 

ها برای تسّلط بر محورهای مواصالتی این دو قدرت نظـامی و سیاسـی هـایاستراتژیک باالیی برخوردار است و رقابت

 (.kemp, 1997) المللی در حال ظهور را تشکیل خواهد دادبین حـوالت نظـامکانون، پایه و اساس ت

 

 روش تحقیق

ای و تحلیلی است. شیوة گرداوری اطالعات کتابخانه –این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی 

پلیتیک، مطالعات منطقه ای و اسنادی و با استفاده از متون و منابع معتبر خارجی در حوزة جغرافیای سیاسی، ژئو

روابط بین الملل است. همچنین به منظور تحلیل دقیق و عمیق از شرایط نظامی گری حاکم بر منطقة خزر تالش 

های این شده است تا از آمار و ارقام وبگاه های معتبر جهانی استفاده الزم  صورت گیرد. شیوه تجریه و تحلیل داده

دسته بندی کیفی و کمی با کمک از آمار و ارقام، جداول و نمودارها و با استفاده از آوری، پژوهش نیز پس از جمع

 شیوة منطق تحلیل ژئوپلیتیکی، تفکر و استدالل الزم برای اثبات موضوع پژوهش انجام شده است. 

 

 محیط شناسی پژوهش

کیلومترمربع ) برخی  371۰۰۰ترین دریاچه محصور در خشکی جهان با وسعتی حدود عنوان بزرگدریای خزر به

کیلومتر مکعب  84۰۰۰اند(، و حجم آن ثبت نیز کرده  کیلومترمربع 4۲4۰۰۰و  4۰73۰۰ها مساحت گیریاندازه

اند. کیلومتر گزارش کرده 1۲۰۰کیلومتر و برخی نویسندگان  1۰35های دولتی طول این دریا را است. برخی دستگاه

متری  181کیلومتر گزارش شده است و معمواًل عمق  44۲ومتر و حداکثر کیل ۲۲۰طور متوسط عرض این دریاچه به

کیلومتر است که  65۰۰(. طول خط ساحلی این دریا  ۲1: 13۹5نظر وجود دارد )نامی و اخباری، این دریا اتفاق

 کیلومتر سواحل 1768کیلومتر سواحل آذربایجان، حدود  8۲۰کیلومتر آن جزء سواحل ایران، حدود  657حدود 

کیلومتر سواحل روسیه )شامل جمهوری  13۰۰کیلومتر سواحل قزاقستان و حدود  1355ترکمنستان، حدود 

شده است. در صورت نامساوی توزیعکشور مزبور به 5گیرد، طول سواحل این دریا بین داغستان و کالمیکا( را در بر می

در شرق و جنوب شرقی دریای خزر بیش از  میان کشورهای ساحلی منطقه خزر طول سواحل قزاقستان و ترکمنستان

های اقتصادی بیشتری را برای این کشورها دیگر کشورها است و طول سواحل ظرفیت نفت و گاز و سایر توانمندی

 دهد.فراهم کرده است. جدول زیر طول سواحل کشورهای منطقه خزر را نشان می

 ن دریا: طول دریای خزر و طول سواحل کشورها در ای1جدول شماره 

 مشخصه اندازه )کیلومتر(

 طول دریای خزر 1۲۰4

 پهنای دریای خزر 55۰تا  ۲۲۰

 محیط دریای خزر 65۰۰
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 طول سواحل ایران 657

 طول سواحل آذربایجان 8۲۰

 طول سواحل روسیه 1476

1647 
طول سواحل 

 ترکمنستان

 طول سواحل قزاقستان 1۹۰۰

 (UN.com, 2021منبع: )

عنوان حلقه اتصال است. منطقه خزر به افتهیامتداد یمرکز یایاز جنوب شرق قاره اروپا  تا آس هاچیدر نیا تیموقع

برخوردار  یمطلوب کیو ژئواکونوم کیتیژئوپل تیپس از جنگ سرد از ظرف یبه جنوب یشمال یایبه اروپا و آس ایآس

خزر  یایدر رانیا یخودساخته است. برا بانزیناخواسته م ایخواسته  یفراوان یاو فرامنطقه یامنطقه گرانیشده و باز

 جیبعد از منطقة خل رانیو امروز قرار دارد و ا روزیبزرگ و کهن د رانیا ییایدر شمال کشور و در قلب قلمرو جغراف

فاقد  اچهیدر نی. اآوردیخود به شمار م یکیو ژئوستراتژ یو ژئوکالچر یکیژئواکونوم ،یکیتیمنطقة ژئوپل نیفارس دوم

 از دن –آزاد از طرق کانال ولگا  یهاآن با آب یآزاد جهان است و تنها مجرا و معبر ارتباط یهابا آب یعیطب ارتباط

آزف  یایکانال از راه در نی، با حفر ا1۹54است که در سال  کیو بالت اهیس یایرودخانه ولگا و اتصال به در قطری

کرده و  یباز هیو روس یشورو یو اقتصاد یو ارتباط آب یباطژئوارت تیموقع در یکانال نقش مهم نیشد و ا ریپذامکان

 فایمتر(، ا ۲8جهان ) یاهایبودن از سطح در نیبا توجه به پائ اچهیدر نیا ازیآب موردن زانیم یعیبخش طبتعادل

 دةیچیاز موضوعات مهم در مجموعه مسائل پ یکی دن –از کانال ولگا  هاینموده است. مسئله عبور و مرور کشت

از  یبه برخ یصورت انتخابخود دانسته و به یدو رودخانه را در شمار آبراه داخل نیا هیروس رایخزر است ز یایدر

 ونیو کنوانس اهایدر المللنیبر اساس حقوق ب اچهیدر نی. ادهدیخزر را م یایخروج به در ایاجازه ورود و  هایکشت

حق  یساحل یو تنها کشورها شودیقلمداد م ایدر دن بسته یاهایدر جزءدر اجالس کاراکاس  اهایسوم حقوق در

و  یامنطقه یهاتعارض و تقابل قدرت یایدر یکنون طیخزر در شرا یایآن را دارند. در یهادر آب یانوردیدر

 یستعمارا یهااستیحاصل س ستم،یقرن ب یانیدهه پا ییاستثنا یکیتیژئوپل دهیپد کیعنوان است که به یافرامنطقه

مجزا را به وجود آورده است. واقع شدن  هیسه ناح نیحائل ب یااست و منطقه یو اتحاد شورو یتزار هیروس یامپراتور

باعث حضور هم زمان  ییایمنابع در گریو وجود منابع نفت و گاز و د هیروس یمرزها یخزر در بخش جنوب یایدر

 جان،یآذربا یمنطقه ا گریسه باز قیعال با یکیتیژئوپل قةمنط نیغرب و شرق در ا یبزرگ فرامنطقه ا گرانیباز

که خواهان دور نگه  رانیو ا هیروس یکیتیو ژئوپل یکیقزاقستان و ترکمنستان شده است که با راهبرد ژئواستراتژ

و  رانیا نیب یکیتیژئوپل یهمکار یدر خزر هستند در تضاد و تقابل قرار دارد و نوع یفرامنطقه ا یداشتن قدرت ها

قدرت  یقزاقستان و ارمنستان( با همکار جان،ی)آذربا گریسه کشور د نیب یکیو ژئواستراتژ یکیتیئوپلو رقابت ژ هیروس

 است. انیو پنهان در جر دایبه صورت پ یافرامنطقه یها

 

 : حوزه جغرافیایی منطقه خزر1نقشه شماره 
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 (14۰1)ترسیم: نگارندگان، 

ید کرد که در مالحظات ژئواستراتژیک و نظامی کشورهای دریای موضوعی که در ارتباط با دریای خزر باید بر آن تاک

خزر  یاینفت و گاز حوضه در یراگرچه ذخاخزر تاثیر بسیار مهمی دارد وجود منابع انرژی موجود در این منطقه است. 

زن بخش و توا یتیکیژئوپل یتاز اهم یخارج یهاقدرت ازنظراست، اما  اندکنسبتاً  فارسبا منطقه خلیج یسهدر مقا

 یونفدراس یاصادرکننده نفت )اوپک(  یتوسط سازمان کشورها یرابرخوردار هستند، زدر بازار انرژی جهان  یمهم

 یدنتنوع بخش یبرا یظرفیت ینچ و اروپا یه، اتحادمتحدهایاالتبه  این منابع، از سوی دیگر،. شوندیکنترل نم یهروس

و  یدکنترل تولو نظامی در راستای  یتیکیژئوپل رقابتمنجر به  ظرفیت یندهند. ایخود ارائه م یبه منابع انرژ

صادرات نفت خام و  ینه،زم ینموجود در اعلمی  منابع یشتراساس، ب ینا بر خزر شده است. منابع انرژی ونقلحمل

یشتر ب. کنندیم یلتحل یتیکرا از منظر صرفًا ژئوپل یخزر و ساخت خطوط لوله صادرات یایاز منطقه در یعیگاز طب

 هایاولویتو  هاینهگز هگذرا ب صورتبهتمرکز دارند و تنها  المللیینبزرگ ب یگرانمنحصراً بر اقدامات باز اندیشمندان

مقدار کل  یینتع یو اکتشافات محدود در مناطق فراساحل یاختالفات ارضکنند. یکشور خزر اشاره م یخارج یاستس

فوت  یلیونتر ۲۹۲بشکه نفت و  یلیاردم EIA  ،48یدانیم هایدادهتفاده از کند. با اسیرا دشوار م یدروکربنیمنابع ه

ساحل برآورد  درو چه  یخشک میادین دردر حوضه خزر، چه  یو احتمال شدهاثبات یررا در ذخا یعیمکعب گاز طب

 .1ار دارندقر یساحل شمال یکیدر نزد ویژهبهخزر،  یایساحل در یکنزد یادر ساحل  یرذخا ینا بیشترکرده است. 

بشکه  یلیاردم 1۹.6خزر ) یعاناتدرصد از کل نفت خام و م 41زند یم ینتخم EIA همچنین سایت معتبر آمریکایی

 یر، عمده ذخا طورکلیبهوجود دارد.  یاییدر یادیندر م تریلیون فوت مکعب( 1۰6) یعیدرصد گاز طب 36نفت( و 

در قسمت  یاییدر یعیگاز طب یرمقدار ذخا یشترینب کهدرحالیخزر است،  یایدر یدر قسمت شمال یاییدر ینفت

مایلی از  1۰۰و در فاصله توان در ساحل یرا م  درصد گاز 45و  یدرصد نفت اضاف 35خزر است.  یایدر یجنوب

 یعیفوت گاز طب یلیونتر 56و  یماندهبشکه نفت باق یلیاردم 1۲. یافت یهروس یشمال قازدر منطقه قف یژهو، بهساحل

 ، قزاقستان و ترکمنستان پراکنده شده است. یجاندر آذربا یشتربو خزر،  یایبزرگ در یهال دورتر در حوضهدر ساح

 اختالف دارند. یاییمنابع در یبرخ یتکشور در مورد مالک ینخزر ، چند یایفقدان خطوط واضح در درنتیجه
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هستند که در  «(یجان)آذربا یاپازمنستان(/کسردار )ترک» یدانم یو ترکمنستان هر دو مدع یجان، آذربامثالعنوانبه

 (. EIA, 2020) کشف شد یجانیشناسان آذربا ینتوسط زم 1۹5۹ابتدا در سال 

 1های خزرو احتمالی حوضه شدهاثبات:  ذخایر 5-۲جدول شماره

تریلیون فوت )گاز طبیعی  (میلیون بشکه)نفت و میعانات کشور

 (مکعب

 51 8.5 آذربایجان

 46 6.8 خارج از ساحل

 5 1.7 درون ساحل

 ۲ ۰.5 ایران 

 1 ۰.5 خارج از ساحل

 1 - درون ساحل

 1۰4 31.۲ قزاقستان

 36 15.7 خارج از ساحل

 68 15.5 درون ساحل

 1۰۹ 6.1 روسیه

 14 1.6 خارج از ساحل

 ۹5 4.5 درون ساحل

 1۹ 1.۹ ترکمنستان

 ۹ 1.1 خارج از ساحل

 1۰ ۰.8 درون ساحل

(EIA , 2020):منبع 

بر سر مرزهای دریایی کشورها در  ۲۰18موضوع مهم دیگر از بعد دریای خزر توافق انجام شده میان کشورها در سال 

این حوزه است که به تقسیم دریای خزر بر اساس قلمروهای ملی اقدام شده است و براین اساس کمترین قلمرو به 

درصد تعلق گرفته  ۲۹بیشترین قلمرو به قزاقستان با حدود باشد و درصد می 13تا  11ایران تعلق گرفته که حدود 

 است که البته هنوز به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده است. 

 ۲۰18:  سهم هر یک از کشورها از دریای خزر بر اساس توافق سال ۲نقشه شماره 
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 14۰1ترسیم: نگارندگان، 

 های تحقیقیافته

های انرژی بالقوه های منابع، یک فصل کامل را به درگیریبرای جنگ« اغ جهانینقاط د»مایکل کلر با نوشتن درباره 

های شوروی را در منطقه خزر به کند که روسیه، زیرساختدهد. او استدالل میدر منطقه دریای خزر اختصاص می

اضع نظامی خود در واسطه تقویت مومند به توسعه صادرات نفت منطقه خزر بهارث برده است و ایاالت متحده عالقه

کند که نه روسیه و نه آمریکا ابزار نظامی برای انجام یک درگیری این منطقه است. با این وجود کلر استدالل می

تر که های نیابتی در مقیاس کوچکتر ممکن است در قالب جنگبزرگ را در حوزه خزر ندارند، اما سناریوی محتمل

باغ کوهستانی، آبخازیا ، چچن و همچنین اختالفات قومی و خ دهد. قرهشود، رتوسط هر یک از طرفین حمایت می

ها تشدید شود. کلر همچنین های نیابتی در آنهایی هستند که ممکن است جنگزبانی میان ایران و آذربایجان مکان

لی نباشد. اما این های احتماکند که اختالف بر سر منابع ممکن است تنها عامل تاثیرگذار در این درگیریاستدالل می

های قومی و نابرابری اقتصادی را افزایش دهند. اکثرکشورهای های مربوط به خصومتاختالفات ممکن است تنش

دهند و های تولید تسلیحات را توسعه میکنند و همچنین زیرساختای تسلیحات وارد میی خزر تعداد فزایندهمنطقه

 وز به روز در حال افزایش است. های آمریکا و ناتو به منطقه نیز رکمک

میان  1۹4۰میان ایران و روسیه تزاری و  1۹۲1گری در دریای خزر به عقد قرادادهای باید گفت که سابقه نظامی

المللی میان گردد. بر اساس این قراردادها که در شرایط نامتوزان سیاسی و بینایران و اتحاد جماهیر شوروی برمی

، حق داشتن ناوگان نظامی از ایران سلب و فقط در اختیار شوروی قرار گرفته بود. پس از ایران و شوروی بسته شد

طور که سایر اصول این دو قراداد گیری چهار کشور در شمال ایران در پیرامون خزر، همانفروپاشی شوروی و شکل

دهد که گسترش نیروهای می ن( از بین رفت، این اصل نیز از بین رفت. بررسی روند کنونی خزر نشا1۹4۰و  1۹۲1)

های پیرامونی و همچنین توسعه اتحادها در نظامی در دریای خزراز طریق خرید و فروش تسلیحات و دخالت قدرت

دهند. در ادامه ابتدا وضعیت ها الگوهای درگیری را در منطقه خزر شکل میحال انجام است و نهایتا این فعالیت
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های ژئوپلیتیکی ایران ترین چالشگیرند و سپس مهمه خزر مورد بررسی قرار میگری در میان کشورهای حوزنظامی

 گیرد.گری در دریای خزر مورد بررسی قرار میناشی از گسترش نظامی

 

 گری در دریای خزر. آذربایجان و نظامی1-5

ایش قدرت نظامی خود هایی که جمهوری آذربایجان در منطقه خزر طی سال های اخیر ایجاده کرده افزیکی از چالش

تواند برای همسایگان خود ایجاد کند، بوده است. در دریای خزر و ایجاد مشکالتی که این کشور از بعد نظامی می

انتقال گاز به غرب از  یبرا یو همکار ستیو دوستانه ن مبتنی بر حسن همجواری زیبا ترکمنستان ن جانیروابط آذربا

بر  جانیترکمنستان و آذربا نیمچنشود. ه لیآشکار تبد یبه دشمن یتواند به راحتیم رهایمس ریسا ای نیاوکرا قیطر

در  یحت دیشا ای 1۹8۹در سال  هادانیم نیتنش دارند. ا زیخزر ن یایمورد مناقشه در در ینفت نیادیسر کنترل م

 یعنوان داور اصلمسکو همچنان به  ،یشورو ریاتحاد جماه یکشف شدند. در آغاز دوران پس از فروپاش 1۹5۹سال 

 سیرئ ازوف،یاسپارامورات ن جه،یاقتدار داشت. در نت ،یاز رهبران پس از شورو یمنطقه، حداقل از نظر برخ نیدر ا

 یگریانجیم نی. ابین دو کشور را بپذیرد یگریانجیخواست تا م نیلتسیکرد و از  دیجمهور ترکمنستان از مسکو بازد

آشکارا به  سکوو ترکمنستان واقعاً باال گرفت. م جانیآذربا نیتنش ب 1۹۹7در سال نبود و  زیآمتیظاهراً چندان موفق

مورد مناقشه امضا  ینفت دانیتوسعه م یرا برا یباکو و مسکو قرارداد هیژوئ 4شد و در  لیمتما جانیسمت آذربا

خاطرنشان  ازوفیو ن خود را قطع کردند، کیپلماتیو ترکمنستان روابط د جانیکه آذربا دیرس یکردند. تنش به حد

عشق آباد  ۲۰۰7سال  لی. در اوا«دهدیخون م یخزر بو»نظر او،  زتواند به جنگ منجر شود. ایتنش م نیکرد که ا

خزر در  هیحاش ینشست کشورها انیگرفته شود و در جر دهیآشکار را داشت که منافعش در منطقه ناد ینگران نیا

 نیا بهو ترکمنستان از سر گرفته شود، و احتمااًل  جانیآذربا نیاکرات بترکمنستان اصرار داشت که مذ ئتیتهران، ه

 یگاز به غرب همکار لیتحو یدر پروژه ترانس خزر برا دیبودند که با دهیرس جهینت نیبوده که هر دو کشور به ا لیدل

گاز در  ایج نفت استخرا ایبه اکتشاف  چکدامیرا منعقد کردند که ه یا، رهبران توافقنامه۲۰۰8کنند. در سال 

 قیگرفتند اختالف را از طر میتصم ۲۰۰۹در سال  یآباد حتمورد نظر نخواهند پرداخت. باکو و عشق یهانیسرزم

هنوز با  جانیو و دو طرف به توافق عمل نکردند. آذربا دیتوافق به مرحله اجرا نرس نیحل کنند. اما ا یالمللنیب یداور

شعله ور شد. باکو  ۲۰1۲ ابستانخزر اختالف دارد، و تنش دوباره در ت یایدر ینفت نیادیبر سر م رانیترکمنستان و ا

با  یریاحتمال درگ لی. به دلزدیدامن م هایریبه درگ  هیبه خصوص روس یخارج یروهایاعالم کرد که ن نیهمچن

 هیروس ییایدر یرویناند. شده ییایدر یروین تیتقو ریخزر درگ یایدر در جانیو ترکمنستان، آذربا رانیا ه،یروس

 لیبا اسرائ شتریب یخود را با همکار ییایدر یرویبه سرعت ن جانیبود، اما آذربا ییایدر یروین نیهمچنان بزرگتر

 کی جادیاجازه ا لیبه اسرائ جانیکرد و آذربا دیپرز از باکو بازد مونی، ش۲۰۰۹صورت که  در سال  نیداد. بد شیافزا

شد.  تیتقو شتریب رانید مشترک به نام ایتهد کیبا وجود  ویرابطه باکو و تالو نیداد. ارا  یکیالکترون یشبکه اطالعات

د. نک جادیا لیاسرائ یبرا یدیتهدمی تواند  ،رفتیم شیپ یاهسته حاتیکه به سمت تسل رانیاها، از منظر آن

کشور  ایران مدعی هک کندآذربایجان ادعا میظاهر شده است.  جانیآذربا یمشکل برا کیبه عنوان  نیهمچن

از سوی دیگر بازگردانده شود،  یمادر نیبه سرزم دیاست و با یرانیاستان ا کیفقط  است و آذربایجان جانیآذربا

 یآن را به امپراتور رانیکه ا یتعلق داشت، زمان رانیقرن نوزدهم به ا لیتا اوا جانیآذربا آذربایجان مدعی است که

ها یجانیهستند. مردم باکو اعالم کردند که آذربا یرانیا یهاتیاقل انیها در میجانیآذربا اً یاز دست داد. ثان هیروس
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 نیبا برادران خود متحد شوند. همه ا دیو با رندیگیقرار م ضیمورد تبع رانیا تیجمع تیمردم ترک متفاوت از اکثر

حرکت  لیبه سمت اسرائ یاندهیبه طور فزا جانی. آذرباه استشد جانیو آذربا رانیا نیتنش ب شیعوامل باعث افزا

آن  حاتیکنندگان تسل نیمتا نیتراز عمده یکیآن، به  حاتیکنندگان تسل نیتام نیترعمده مییکرد، که اگر نگو

روابط نزدیک اسرائیل  ارائه کرده است. جانیبه آذربا یتر دهیچیپ حاتیتسل لئیبه بعد اسرا ۲۰1۲از  سال  شد. لیتبد

در گردد. گری آذربایجان در دریای خزر برای ایران یک چالش ژئوپلیتیکی محسوب میامیو آذربایجان و تقویت نظ

هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل به آموزش مورد روابط نظامی آذربایجان با رژیم اسرائیل باید گفت که، گزارش

در آذربایجان کمک کرده است نیروهای امنیتی فرودگاه آذربایجان و نیروهای امنیتی کارکنان ارشد دولتی 

(Murinson, 2010: 110به عنوان بازتابی از ابعاد روابط امنیتی و نظامی آن .) ها، آذربایجان و اسرائیل در فوریه

میلیارد دالر برای تامین تسلیحات امضا کردند که شامل هواپیماهای بدون سرنشین و  1.6قراردادی به ارزش  ۲۰1۲

(. عالوه بر این، فراتر از همکاری غیرنظامی در AssociatedPress, 2012شد )یای مهای ماهوارهسیستم

آویو نیز به باکو در ایجاد یک شرکت تسلیحاتی بومی کمک های مختلف و حضور چندین شرکت اسرائیلی، تلزمینه

ی نظامی ها، یک شرکت مشترک در حال حاضر تاسیس شده و شروع به تولید خودروهاکند. بر اساس گزارشمی

 (. Shaffer, 2013بدون سرنشین در آذربایجان کرده است )

از سوی دیگر از نظر نظامی و امنیتی، مرز مشترک آذربایجان با ایران نیز در روابط بین اسرائیل و آذربایجان حانز 

ر ترکیه ها داهمیت است. پس از افشای پیشین شبکه جاسوسی اسرائیل در داخل ایران که با افسران پرونده آن

هایی وجود دارد که بعدها توسط آذربایجان مالقات کردند، این موضوع  اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حتی گزارش

های هوایی و اسرائیل تکذیب شد و حاکی از آن است که در صورتی که اسرائیل تصمیم به حمله به ایران بگیرد، پایگاه

.اسرائیل به وضوح از وجود (Keinon, 2012; Perry, 2012د گرفت )در آذربایجان در اختیار اسرائیل قرار خواه

سکوهایی برای اقدام نظامی در امتداد مرز ایران سود خواهد برد، چه در مواردی که اقدامی ضروری تلقی شود و چه 

یران در بخش برای بازدارندگی استفاده شود. بنابراین، روابط باکو و تل آوپو بیشتر بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ا

های راداری پیشرفته و آویو در تالش است با استفاده از اقداماتی نظیر ایجاد سامانهدارد. تلنظامی و سیاسی تأثیر می

های جاسوسی در کسب آمادگی برای انجام حمالت مجاورت مرزهای ایران، انجام فعالیتهای استراق سمع درپایگاه

پذیری جمهوری اسالمی ایران را افزایش دهد. در برابر ایران ارتقا و در مقابل، آسیبقربتی علیه ایران، موقعیت خود را 

های ایرانی بارها از روابط دوستانه جمهوری آذربایجان با اسرائیل ابراز نگرانی کرده و دولت به همین دلیل، مقام

اند. از دید مقامات اسرائیل، برنامه ههای اسرائیل متهم کردجمهوری آذربایجان را به همکاری با جاسوسان و تروریست

رود. بنابراین، قبل از ای ایران نه تنها برای آن رژیم، بلکه برای کل منطقه خاورمیانه خطری جدی به شمار میهسته

ها برای ضربه زدن به این برنامه یا متوقف کردن آن استفاده شود؛ زیرا ایران اقدامات شورای امنیت باید از کلیه روش

ای شدن کشورهای ن شماره یک اسرائیل است. راهبرد امنیت ملی اسرائیل مبتنی بر جلوگیری از هستهدشم

-داند خاورمیانه است بنابراین، اسرائیل که ایران را به عنوان تهدید کننده اصلی امنیت ملی و موجودیت خود می

(.Kuperwaterاز هسته .)د کرده که در صورت عدم اقدام جدی ای شدن ایران هراس دارد و حتی تهدی

ای این کشور را مورد هدف قرار ای شدن ایران تأسیسات هستهاز سوی شورای امنیت در راستای جلوگیری از هسته

  (.Shlapentokh,2018)خواهد داد 

 

 گری در دریای خزر. قزاقستان و نظامی2-5
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خود  گانیبا همسا یریاز درگ زیمتعادل و پره یخارج تاسیدر اتخاذ س یکه همواره سع زیندر دریای خزر قزاقستان 

در منطقه سازی سایر بازیگران به تنشاما طی سال های اخیر به دلیل نگرانی از تهدید منافع ملی خود داشته است، 

 به ی، قزاقستان توجه چندان۲۰۰3. تا سال اقدام کندخود  ینظام یروین تیتقوتالش نموده تا به  وتوجه داشته خزر 

جنگی و چند قایق تند رو دارا  یکشت کی  دارای ،یشورو یخزر نداشته و در دهه اول دوران پس از فروپاش یایدر

 تیخزر قزاقستان شروع به تقو یایدر در یکیتیژئوپل یهاها و رقابتتنش شیحال، بعداً به افزا نیاست. با ابوده 

متشکل  یناوگان یو ساخت که  اکنون دارائتاکدر آ ییایدر اهگیپا کیراستا قزاقستان  نی. در ادخود کر ییایدر یروین

شود. قزاقستان یم یبانیپشت یکمک یروهاین ریجت جنگنده و سا 1۲پرسنل است که توسط  3۰۰۰با  یکشت ۲۰از 

از آنها اعتماد کامل کشورهای عضو  کی چیرسد به هیحال به نظر نم نیبا ا ،یاصل گرانیبا همه باز یرغم همکاریعل

به  ا،یاوراس هیاتحاد یمسکو برا یشنهادیپ دهیاز ا تیو حما هیداشته باشد. قزاقستان ضمن حفظ رابطه خوب با روس

قزاقستان  ییایدر یرویدر برابر ارتقاء ن هیکه روس ی، زمان۲۰۰8از سال  جه،یمسکو اعتماد مطلق نداشته است. در نت

کرده است. قزاقستان  یهمکار یدر عرصه نظامرژیم اسرائیل و متحده  االتیخزر مقاومت نشان داد، با ا یایدر در

متحده  االتیخود را با کمک ا ییایدر یروین ،یکرده است و به طور کل یداریمتحده را خر االتیا ینظام یچهار کشت

 یبردارکشور را به بهره نیشده در داخل ا دیتول یجنگ یکشت نیاول ۲۰1۲مدرن کرده است. قزاقستان در سال 

از سوی دیگر باید بر روابط کرد.  یزیرتر را برنامه یقو یهابا اسلحه دیجد یجنگ یکشت کی، ۲۰13ند و در سال رسا

وزیر اسرائیلی بود که از ، بنیامین نتانیاهو اولین نخست۲۰16در دسامبر نظامی قزاقستان با رژیم اسرائیل توجه کرد. 

میزبان نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در سال های  قزاقستان بازدید کرد. در مقابل، اسرائیل سه بار

(. به همین ترتیب، تجارت ساالنه اسرائیل با قزاقستان در سال Keinon, 2019بوده است ) ۲۰13و  ۲۰۰۰، 1۹۹5

(. این اختالفات ناشی از آمار رسمی Feiler & Lim, 2014میلیارد دالر در سال بوده است ) 1.5تقریباً  ۲۰15

 ۲5رائیل است که دو متغیر مهم انرژی و فروش تسلیحات را حذف کرده است. بر اساس ارقام غیررسمی، قزاقستان اس

درصد از منابع انرژی مورد نیاز اسرائیل را تامین می کند. همچنین  نهادهای دولتی و خصوصی اسرائیل در قزاقستان، 

 & Feiler & Lim, 2014, Pinfoldاند )( را ارائه کردههواپیماهای بدون سرنشین )پهپادهای نظامی و آموزش

Peters, 2019: 11- 12 .) 

 

 گری در دریای خزر. ترکمنستان و سیاست نظامی3-5

شده  در دریای خزر بلندپروازانه خود ییایدر یروین تیتقو ریترکمنستان درگ ،یشورو ریاتحاد جماه یپس از فروپاش

به دست  ی در سواحل خود در دریای خزرمیقد یچند کشت ،یشورو ریحاد جماهات یاست. ترکمنستان پس از فروپاش

 تیریترکمنستان و قزاقستان را مد ییایناوگان در هیروس ،یشورو یدر آغاز دوران پس از فروپاش ن،یآورد. عالوه بر ا

ترکمنستان فقط به وجود داشت. در آغاز  نخبگان  هیاز روس تیتبع یبرا یمتعدد لیعشق آباد، دال یکرد.  برا یم

گذاشتند و  مسکو یملت مستقل هستند و آنها هنوز به مسکو احترام م کیدادند که نخبگان  یم صیطور کامل تشخ

بود و  یگذارهیبود. مسکو منبع تخصص، کادر و سرما یاتورگرفت و زبانش زبان امپریمهم را م ماتیتمام تصم

مطمئن نبود که بتواند به  ک،یبالت یو کامالً متفاوت از کشورها یآسیای مرکز یکشورها گریترکمنستان، مشابه د

از  یمشاهده کرد، که برخ یپسااستعمار یکشورها ریدر سا توانیاحساس را م نیکند. هم تیریمدکشور را  ییتنها

لب توسط اغ ایتانی. به عنوان مثال، برکردندیسابق خود نگاه م یبه اربابان استعمار قیبا احترام عم نآنها همچنا

داد تا  یآباد به مسکو اجازه معشق نکهیدوم ا لیشد. دلیم یمشترک المنافع به عنوان منبع فرهنگ برتر تلق یاعضا
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دانست و یم هیروس اچهیدر کیخزر را اساسًا  یایبود که مسکو همچنان در نیکند ا تیریخود را مد ییایناوگان در

 یایترکمنستان از مزا نکه،یا گرید لیکند. دل تیریآن را مد یفضا ییتواند اساسًا به تنهایمعتقد بود که هنوز م

به  نستانکند، کامالً آگاه نبود. با گذشت زمان، ترکم افتیخزر در یایدر تیریاز مد توانستیکه م یمیعظ یاقتصاد

مرحله،  نیر ابه دست آورد. د یجهان یبازارها یگاز برا یخود را به عنوان منبع اصل تیطور کامل استقالل و اهم

بزرگ  ریشامل ذخا ایدر کف در یعیمنابع طب ان،یم نیخزر اشاره کردند. در ا یایدر تیبه اهم ینخبگان ترکمنستان

شد.  هیو روس جانیترکمنستان، آذربا نیاروپا منجر به اصطکاک ب بهانتقال گاز  یرهایمس نیگاز و نفت بوده و همچن

ترکمنستان از دولتمردان بود.  شتریب جانیتنش با آذربانفت در دریای خزر در این میان به دلیل وجود منابع گاز و 

باعث  گانیها با همساتنش ،یپس از مدت جه،یخزر آگاه بودند. در نت هیحاش یکشورها ریبودن نسبت به سا ترفیضع

 شود. ینظام یهایتوانمند یعموم یبلندپروازانه و ارتقا ییایدر یروین تیتقو ریشد تا درگ

باشی و چلکین های بکداش، ترکمنمورد ترکمنستان باید گفت که ترکمنستان دارای سه بندر در دریای خزر با نامدر 

دریایی در دریای خزر اقدام کرد. در این راستا به  –در راستای ایجاد پایگاه نظامی  ۲۰۰۹است.  ترکمنستان در سال 

-شود را از روسیه خریداری کرد که از آن در راستای دیدهمیدو فروند کشتی گارد سالحلی که به نام سوبول شناخته 

 6۰۰تا  5۰۰خود را به  ی، ترکمنستان بودجه نظام۲۰1۰تا  ۲۰۰۹ یهادر سال باًیتقر کرد.بانی و مرزبانی استفاده می

خود در  ییایدر یروین جادیبه ا می، مقامات ترکمنستان تصم۲۰۰۹داده بود. در سال  شیدالر در سال افزا ونیلیم

 ییایدر یرویخزر بود. ترکمنستان جشن روز ن یایدر در یحاتیمسابقه تسل کیدر واقع آغاز  نیخزر گرفتند. ا یایدر

و  ینوساز نیاعالم کرد. همچن ۲۰15خود را تا سال  ییایدر یرویآغاز کرد و برنامه توسعه ن ۲۰11 زییرا در پا

در شهر ترکمن  یدیق آباد اعالم کرد که قرار است بندر جدعش ۲۰11گسترش ناوگان نفتکش ها انجام شد. در سال 

 نیا ییایدر یرویخزر داشت که باعث شد ن یایدر در یناو جنگ 3۰، ترکمنستان ۲۰1۲ساخته شود. تا سال  یشبا

 نیا ییهوا یروین نی( باشد. همچنیناو جنگ 37) جانیبه آذربا کی( و نزدیناو جنگ۲۰کشور بزرگتر از قزاقستان )

 ۲۰1۲کشور در سپتامبر  نیسواحل خزر دارد. ا رد کوپتریو هل مایهواپ ۲5۰. ترکمنستان دیگرد تیدرتقو زینکشور 

شناخته « ۲۰1۲خزر ». این مانور به نان خود انجام داد خیخزر را در تار یایدر ییایمانور در نیاول( 13۹1)شهریور 

های های مدرن، هواپیماهای نظامی، سامانهچرخبال ها وشده است. در این مانور تجهیزات نظامی از قبیل جنگنده

 ,Sergeev)های موشک انداز، توپخانه، تانک و کاتیوشاهای نسل جدید به کار گرفته شد موشکی و راداری، ناوچه

2018.)  

 

 . روسیه و اقدامات نظامی در خزر5-4

با توجه به جغرافیای خاص این کشور  یکی از ابعاد مهم قدرت روسیه در طی فرایند تاریخی توجه به قدرت نظامی

 ۲۰۰3های باشد. در ادامه در شکل زیر سهم بودجه نظامی در تولید ناخالص داخلی در روسیه در حد فاصل سالمی

دهنده سهم ای با آمریکا و چین انجام شود. این شکل نشانشود و سعی شده که مقایسهنشان داده می ۲۰13 –

 ر تولید ناخالص داخلی این کشور است. پررنگ بودجه نظامی روسیه د
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Source: SIPRI (2014) 

 )ترسیم: نگارندگان(

 ریمیبا بازگشت والدتوجه به مالحظات نظامی در دوران ریاست جمهوری والدیمیر پوتین بیشتر از قبل شد. در واقع، 

 نیبرخوردار شدند. از جمله اول یقو تیاز حما یدفاع عیو صنا GPV، ۲۰1۲در سال  یجمهوراستیبه ر نیپوت

اواخر  ربود. د یدفاع عیصنا یدر مورد نوساز  6۰3فرمان شماره  یانجام داد، امضا فیپس از تحل نیکه پوت یاقدامات

محرک  دیبا هیروس یاعالم کرد که صنعت دفاع ون،یفدراس یبودجه خود به شورا یدر سخنرانپوتین همان سال، 

 عیتسر دیبا یبخش دفاع یفناور یکه نوساز شد انیدولت ب یبرنامه اقتصاددر ، ۲۰13باشد. در سال  یقتصادتوسعه ا

 (. Bergstrand, 2012 Oxenstierna&)شود

 یسال ها نیاست و ب افتهیوزارت دفاع اختصاص  یبرا روبل اردیلیم 1۹۰۰۰، ۲۰۲۰روسیه در سال از مجموع بودجه 

 یدرصد برا 1۰که  ی، در حالشده است  نهیهز حاتیتسل دیخر یدرصد از کل بودجه برا 8۰بالغ بر  ۲۰۲۰تا  ۲۰11

 یمیقد زاتیو ارتقاء تجه ریتعم یرابهم درصد  1۰  و اختصاص داده شده است( R&Dو توسعه ) قاتیتحق

 ،یمنظا یی،فضا یروهاین روسیه را در ابعادمجموع بودجه وزارت دفاع  صیتخص زیرجدول  یافته است.تخصیص

 گزاردبه نمایش می را خواهند داشت ودجهب نیسهم بزرگ اکه  ییایدر یرویو ن ییهوا یروین ،هوافضا یدفاع یروهاین

(Ministry of Defense website, 2020 .) 

 یدیکل یاهداف و شاخص ها برنامه

 یهسته ا یوهانیر

 کیاستراتژ

 

 باشد. درصد 8۰تا  75 نیب ۲۰۲۰در سال  دیمدرن با یهاسهم سالح

 یمبتن مایقاره پ کیبالست یموشک ها و نیمستقر در زم حاتیتسل 4۰۰از  شیب

 ا؛یبر در

 کیموشک استراتژ 8

 ییایردریز یناوهارزم

 ییفضا یروهاین

 و ینظام

 7۰حداقل  دیبا ۲۰۲۰در سال  نیروهای دفاع هوا فضامدرن در یسالح ها سهم

 مایفضاپ 1۰۰ حدود. درصد باشد
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دفاع  یروهاین

 هوافضا

 4۰۰اس واحد هنگ  ۲8

 ییایدر یروهاین

 منظوره چند

 

 یسطح یجنگ یکشت 51

 یتهاجم ییایردریز 16

 یبانیشناور پشت ۹۰

و  ینیزم یروهاین

 هوابرد یروهاین

 

 ام-واحد هنگ اسکندر 1۰

 4وی  3۰۰اس واحد هنگ  ۹

 یاسلحه خودکشش ۲۰۰۰حدود 

 هینقل لهیوس 3۰۰۰۰از  شیب

 یاصل یبخش ها

 اعوزارت دف

 

 باشد. ۲۰۲۰درصد در سال  65حداقل  دیبا ژهیمدرن و زاتیتجه سهم

Source: Gaidar Institute, 2020 

 

ای به آن داشته است حوزه خزر هایی که روسیه توجه ویژههای ژئوپلیتیکی پیرامون روسیه یکی از حوزهدر میان حوزه

ها در سواحل خزر قرن طیدر  ،یشورو ریتحاد جماهو سپس ا یامپراتور تزارجانشین به عنوان  هیروسبوده است. 

 یدانست. تا زمان فروپاشینم ییایدر تیاهم یرا دارا خزراواخر  نیداشته است، اما تا همسیاسی و نظامی  حضور

با مشترک دریایی  یخط ساحل دارای ران،یبود. ا هیروس یداخل یایدر کیدر واقع  ایدر نیا ،یشورو ریاتحاد جماه

نه  یشورو ریاتحاد جماه یکند.  فروپاش جادیا ی برای این کشورکه مشکل بود اندکیقدرت اما دارای ت داششوروی 

 یضرور یریمسایجاد به منجر خزر شد، بلکه  یایمنحصر به فرد خود بر در یکشور با ادعا سهتنها منجر به ظهور 

 یریاز آن جلوگ یقیهر طر همسکو تالش کرد ب که یاپروژه .به اروپا شد جانیآذربا - یانتقال گاز آسیای مرکز یبرا

در سال  ،یکرده است. به گفته ناظران روس دیمسکو را تشد یاشتها ایگاز و نفت در کف در یغن ریاز ذخا یکند. آگاه

متحده  االتیحضور ا شیافزا ناشی ازسلطه خود در منطقه خزر بود، که عمدتًا  یبرا داتینگران تهد زی، مسکو ن۲۰۰۰

 یبزرگ برا تیاولو کیبه عنوان  یخزر به طور ناگهان ییایدر یروین.  تعجب آور نبود که ه استبوده خزر در منطق

عمل  هیروس ییایدر یرویکه ن یگریاز هر منطقه د شیدر آنجا ب یاحتمال یهایریمسکو ظاهر شد. در واقع، درگ

 یهاانوسیدر اق اتیعمل ی( برایانوسی)اق یآب ییایچهار ناوگان در یدارا هی. روسدیرس یتر به نظر ممحتمل کند،یم

 (. Fatulla, 2018) ناوگان به سرعت ناوگان خزر مدرن نشدند نیاز ا کی چیجهان بود، اما ه

های ناوگان روسیه در دریای خزر بسیار های روسیه در حوزه بالتیک اکثرا قدیمی هستند اما قایقباید گفت که ناوگان

میلیون دالری است. این کشتی با توپخانه  1۰۰، کشتی موشکی تاتارستان دارای ارزش به روز هستند. برای مثال

توان شرایط را برای اقدامات نظامی اندازی اژدر مجهز شده است و میای و همچنین راه -ضدهوایی اژدر، موشک اوران

توان های روسیه در دریای خزر میشتیدر هوا و زیر دریا نظیر استفاده از هواپیما و زیردریایی قراهم سازد. از دیگر ک

-در دریای خزر قرار گرفته است. همچنین چندین کشتی دیگر در کارخانه ۲۰۰۹به داغستان اشاره کرد که از سال 

اند که که دارای تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته و مجهز به توپخانه و های زلندولوسکی و تاتارستان ساخته شده

شوند. دورنمای روسیه ایجاد تغییرات اساسی در دریای خزر بوده ده به دریای خزر منتقل میفناوری هستند و در آین

 یرویفرمانده کل ن ،یسوتسکیو ریمیوالد اساالریدرچنانکه،  (.Laruelle & Peyrouse,2013:23-24)است 
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از  ی. برخه استکرد تافیدر دیجد یناو جنگ 16،  ۲۰۲۰خزر تا سال  یایاظهار داشت که ناوگان در ه،یروس ییایدر

-یم افتیدر هیروس یانوسیاق یهاناوگان ریرا نسبت به سا یبهتر یهایکشت نناوگا نیکردند که ایناظران تصور م

در دور دوم ریاست جمهوری پوتین که سیاست های خارج نزدیک را براساس آخرین خزر  یایعالقه به در نیکند. ا

مسلحانه را در آنجا  یریدرگ هیدهد که مقامات ارشد روسینشان مکند می( تعقیب ۲۰16استراتژی امنیت ملی خود )

 لدر سا هیروس ییایدر یرویمشترک ن یمانورها رغمیدانند. علیآرام م انوسیاق ایاطلس  انوسیاز اق شتریب اریبس

 یجهان یامدهایتواند پیخزر م یایمعتقدند جنگ در در هینخبگان روس یاز اعضا یبرخ ن،یبا چ ۲۰1۲و  ۲۰۰5

اغراق »خاطرنشان کرد که  ه،یعلوم روس یآکادم یشناسعضو ارشد مؤسسه شرق ازف،یداشته باشد. الکساندر کن

است که در آن تمام  یجنگ جهان غازآ یخزر به معنا یایها در درشود که آغاز خصومت یگفته م یوقت ستین

 خواهد بود.  ریدرگ یمرکز ایاوراس

 

 های ژئوپلیتیکی ایرانو چالششدن دریای خزر . نظامی5-5

رغم نوع دیدگاه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم نظامی شدن دریای خزر و جلوگیری از روابط و دخالت علی

ها شدن و تعامالت نظامی آنهای پژوهش بیانگر حرکت کشورهای خزر به سمت نظامیای یافتههای فرامنطقهقدرت

قزاقستان با اسرائیل و آمریکا است در این میان شاید چالش ژئوپلیتیکی اصلی  به خصوص آذربایجان، ترکمنستان و

برای ایران در این حوزه از جانب آذربایجان و تا حدودی ترکمنستان با توجه به مرزهای مستقیم دریایی و خشکی )با 

-باید گفت که حضور نظامی( باشد. در مورد آذربایجان 1کیلومتر 1414کیلومتر مربع و با ترکمنستان  678آذریجان 

گری تواند به تشدید فضای نظامیامنیتی اسرائیل در آذربایجان با توجه به تعارضات استراتژیک این رژیم با ایران، می

امنیتی میان کشور جمهوری آذربایجان با جمهوری اسالمی  -در منطقه خزر منجر شود که ضمن واگرایی سیاسی

شود. از طرف یران را ناامن کرده و باعث چالش ژئوپلیتیکی برای امنیت ملی ایران میایران، محیط امنیتی پیرامونی ا

دیگر، حضور اسرائیل ممکن است باعث بسترسازی حضور ناتو و آمریکا در قفقاز جنوبی شود، هرچند ناتو اعالم کرده 

 (. Kucera,2018) است فعال قصدی برای همکاری با آذربایجان ندارد

گیری چالش ژئوپلیتیکی باشد منطقه تواند بستری برای شکلگفت که یکی از مناطق خاص خزر که میبنابراین باید 

سازی خزر بین  دو کشور تأثیرگذار بوده بین آذربایجان و ایران است. وقوع چندین اتفاق بر میزان و الگوی نظامی

ای را امضا کردند که به ان دو کشور تفاهم نامهاست. اولین اتفاق، توافقنامه دفاعی ایران و ارمنستان بوده است. رهبر

عنوان یک توافقنامه اساسی برای همکاری نظامی دوجانبه طراحی شده است. با توجه به مناقشه جاری بین آذربایجان 

نشین است اما در قلمرو آذربایجان قرار دارد، افزایش ای که ارمنیو ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره باغ، منطقه

همکاری بین ارمنستان و ایران احتماالً مورد استقبال آذربایجان قرار نخواهد گرفت. دومین رویدادی که احتماالً بر 

گذارد، روابط نزدیک با آمریکا است. پس سازی در نزدیکی آذربایجان و ایران در آینده نزدیک تأثیر میالگوهای نظامی

گرایانه خود االت متحده در افغانستان حمایت کرد و به ابراز موضع غربسپتامبر، آذربایجان از تالش نظامی ای 11از 

های ایاالت متحده علیه آذربایجان را که از ، رئیس جمهور جورج بوش به طور موقت تحریم۲۰۰۲ادامه داد. در ژانویه 

-شرایط دریافت کمکاعمال شده بود، لغو کرد و در آوریل، آذربایجان، ارمنستان و تاجیکستان را واجد  1۹۹۲سال 

های دفاعی ایاالت متحده تحت قانون کمک خارجی و قانون کنترل صادرات تسلیحات کرد. وفا گلوز زاده، مشاور 

سابق سیاست خارجی آذربایجان نیز بیان کرد که تغییر در سیاست خارجی آمریکا در زمینه نظامی و کمک به 

                                                 
 .1379منبع: کتاب ایران و همسایگان، یداهلل کریمی پور،  -1
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های کمک نظامی خزر را تسریع بخشد. باید گفت که یکی از جنبهتواند ورود ایاالت متحده به منطقه آذربایجان می

های دریایی آذربایجان است تا این کشور بتواند امنیت مرزهای ایاالت متحده به آذربایجان شامل افزایش قابلیت

 های سرزمینی خود را حفظ کند. بخشی از استدالل ایاالت متحده برای حمایت ازدریایی، منطقه اقتصادی و آب

گیرد تا این اطمینان حاصل شود که آذربایجان این است که این سیاست در یک طرح در مقیاس بزرگتر قرار می

تواند جای پایی در قفقاز و مناطق آسیای مرکزی پیدا کند و زمینه را برای حضور پایدار ایاالت متحده تروریسم نمی

تواند ایجاد موضع قوی یت نظامی آمریکا از آذربایجان میدر آنجا فراهم کند. با این حال، یکی از دالیل اصلی حما

و پیروزی و قلمروسازی  ۲۰۲۰باغ در سال از سوی دیگر، وقوع جنگ قره آمریکا در برابر جمهوری اسالمی ایران باشد.

ن کیلومتری ارمسنتا 41شدن آن به مرزهای ایران و اهمیت مرزهای آذربایجان در این حوزه ژئوپلیتیکی و نزدیک

های نظامی دو کشور و چالشی ژئوپلیتیکی برای ایران باشد. در ارتباط با تواند منجر به گسترش فعالیتبرای ایران می

های نظامی آن در خزر چالش اصلی اتصال آذربایجان به نخجوان و ترکیه و پیوستگی سرزمینی دو آذریاجان و فعالیت

آذربایجان با ارمنستان  ۲۰۲۰زور است که این مهم پس از جنگ کشور ترکیه و آذربایجان و تسلط بر داالن زنگه

تواند چالش ژئوپلیتیکی اصلی ایران در حوزه خزر باشد. چرا که رژیم شود و این میتوسط آذربایجان دنبال می

  دهند. گرایی در ایران حمایت الزم را انجام میاسرائیل، ترکیه و آمریکا و حتی عربستان از قومیت

د ترکمنستان باید گفت که، نیروی دریایی ترکمنستان در دریای خزر بیشتر در راستای مقابله با آذربایجان و در مور

اختالفاتی که بر سر سه میدان انرژی با هم دارند شکل گرفته است با این حال روابط ترکمنستان با رژیم اسرائیل 

اسرائیل در کشور آذربایجان و استفادة آذربایجان از  حضور رژیم تواند برای ایران چالش محسوب گردد.در واقع،می

گیری شهرهای با ارمنستان و باز پس ۲۰۲1ظرفیت و توان نظامی، جاسوسی و پهپادی این کشور در جنگ سال 

اشغالی این کشور از ارمنستان زمینه ساز همکاری بیشتر اقتصادی و نظامی بین دو کشور ترکمنستان و رژیم اسرائیل 

های آینده این همکاری اقتصادی و نظامی بیشتر نیز بشود. فراهم نموده است و انتظار می رود طی سال را بیشتر

نزدیکی بیشتر نظامی و ارتباط جاسوسی بین دو کشور ترکمنستان و رژیم اسرائیل در دریای خزر موجب افزونی 

ای خزر و مرزهای دریایی آن را به دنبال های امنیتی در درینگرانی امنیتی جمهوری اسالمی ایران و افزایش هزینه

 یمل تیتواند تمرکز امن یو م شودیمحسوب م یکیتیو چالش ژئوپل دیتهد رانیا یموارد برا نیهمة ا خواهد داشت.

دهة  کی یناچار شده است ط رانیفراهم کند.  ا رانیا یرا برا یمل تیامن یها نهیهز شیرا کاهش دهد و افزا رانیا

را در جنوب  یشتریب یو دفاع ییایدر زاتیکند و تجه تیاز گذشته تقو شتریخود در خزر را ب ییایدر یروین ریاخ

با توجه  باشد. جانیآذربا ژهیخود بو یشمال گانیهمسا ییایو آمادة واکنش در برابر اقدامات در ردیخزر به کار گ یایدر

-یدارد به نظر م لیاسرائ میاروپا و رژ هیاتحاد و کایبه آمر یشتریب قیعال "محمداف غربگرا یسردار برد"که  نیبه ا

رود.  یبا ترکمنستان روبه فزون رانیا یشمال شرق یدر مرزها ندهیدر آ رانیا یمل تیو امن یکیتیرسد چالش ژئوپل

 میخزر معطوف دارد. رژ یایخود را به سمت شمال شرق در ییایرد یرویاز تمرکز ن یناچار خواهد شد بخش رانیا

تعامالت،  شیو افزا یکینزد یبرا یشتریخود تالش ب یمرزها یدر فراسو رانیا شتریساختن ب ریدرگ یبرا لیاسرائ

 یتیو امن یندارد که حضور نظام یاچاره زین رانیدهد. ا شیدو کشور را افزا نیمشترک ب یگذارهیها و سرمایهمکار

 خود باشد. یشمال گرانیر بازدهد و آمادة واکنش در قبال رفتا شیخود در جنوب منطقة خزر را افزا

-چالش اصلی در ارتباط با قزاقستان روابط نظامی آن با اسرائیل و آمریکا است. در واقع، قزاقستان با تقلید از مشخصه

بخشیدن به روابط های دکترین پیرامونی اسرائیل، روابط خود را با اسرائیل در ابعاد نظامی و اقتصادی در راستای عمق

داشتن اسرائیل  روابط با ایاالت متحده را از طرف خود اند. قزاقستان با راضی نگهده آمریکا دنبال کردهبا ایاالت متح
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های موجود حاکی از آن است که اسرائیل به ترتیب داده همچنین (.Feiler & Lim, 2014تضمین کرده است)

ها رقم واقعی ممکن است نسبت به این دادهمیلیون دالر به آذربایجان و قزاقستان تسلیحات فروخته است.  4۰و  85۲

میلیارد دالر تسلیحات  5، رئیس جمهور آذربایجان ادعا کرد که کشورش ۲۰16بیشتر باشد، بدین صورت که در سال 

روابط  یبه طور کل (.Melman, 2016, Pinfold & Peters, 2019: 11- 12از اسرائیل خریداری کرده است )

خزر است  حوزه ژئوپلیتیکی دریای در  یگریگسترش نظام یبرا یدیتهد رائیل و آمریکارژیم اسقزاقستان و  ینظام

اگرچه  باید گفت که، (.Nataliia, 2019) باشد یکیتیحوزه ژئوپل نیدر ا رانیمنافع ا یبرا یدیتواند تهد یکه م

خزر با قزاقستان مرز  یایآزاد در یآبها قیاز طر رانیبا قزاقستان است و ا یفاقد مرز خشک یبه صورت رسم رانیا

در منطقة خزر  لیاسرائ میاما حضور پررنگ رژ ست،ینبوده و ن رانیقزاقستان ا یتیو دغدغه امن تیمشترک دارد و اولو

و  یروابط اقتصاد جادیکشور همواره با حضور خود و ا نیشود و ا رانیا یتیامن یها ینگران شیتواند باعث افزا یم

چالش  کیخود بسترساز  نیشود و ا یم رانیکشور مانع توسعة روابط آن کشور با ا کی با دولتمردان کینزد یاسیس

 کند. یدو کشور را فراهم م نیب یکیتیژئوپل

گیری جنگ با کشورهای حوزه خزر به خصوص ترکمنستان و آذربایجان نهایتا در مورد روسیه چالش اصلی شکل

ش برای ایران باشد. در واقع روسیه تحت تاثیر رویکرد تواند منجر به جنگ در دریای خزر و چالاست که می

نوارواسیاگرایی و دکترین ژئوپلیتیک الکساندر دوگین سعی بر روابط و سلطه ژئوپلیتیکی بر قلمروهای پیرامونی خود 

با دارد که وقوع جنگ با اوکراین نیز در این دکترین قابل تحلیل است. وقوع روابط نزدیک میان کشورهای حوزه خزر 

تواند منجر به تنش میان روسیه با گیری خطوط انتقال انرژی با هدف دور زدن روسیه میآمریکا و همچنین شکل

 یامدهایوحشتناک مسکو در مورد پ یهاینیبشیبا وجود پکشورهای حوزه دریای خزر شود. کوتاه سخن اینکه، 

وارد جنگ شود، همانطور که قباًل  جانیان و آذربابا ترکمنست تواندیخزر، مسکو خاطرنشان کرد که م یایجنگ در در

را انجام داده است. مسکو به خط گاز ترانس خزر اشاره کرده  نکارین کشور ایگرفتن منافع ا دهیبا گرجستان بخاطر ناد

تالش و این کشور  (.Shlapentokh,2019به اروپا ارسال کند) هیکه قرار است گاز ترکمنستان را با دور زدن روس

کند یم فیبه اروپا را تضع هیانحصار عرضه گاز روس رایکند، ز یریانتقال جلوگ نیممکن از ا قیه است تا به هر طرکرد

کرد که در صورت  حیکند. مسکو تصریمحروم مو ژئواکونومیکی  یکیتیو نفوذ ژئوپل یاتیح یرا از درآمدها کوو مس

 نیخزر وارد جنگ خواهد شد. مسکو ا یایدر یا کشورهاکه منافع آن را به خطر اندازد، ب یانجام هر گونه حرکت

که در خزر انجام داده است ارسال کرده  ییبلکه با مانورها ،ینظام یروهایتعداد ن شیافزا قیرا نه تنها از طر هاامیپ

 . است

 نظامی -ی در راهبرد دفاع یدکه با هاییمؤلفه ینترخزر، از مهم یهحاش یکشورها گرینظامی یتبا توجه به وضع

: تالش آذربایجان در راستای اتصال سرزمینی آذربایجان به اند ازعبارت یردقرار گ خزر موردتوجهان در منطقه یرا

و  یاطالعات ی،دفاع یهاینهگر در زممداخله یگرانحوزه خزر با باز یکشورها یهایهمکار نخجوان و ترکیه، افزایش

در حوزه  یهروس یزر، قدرت برتر نظامخ یایدر یحقوق یمنشدن بحث رژ حل اسرائیل، یمو رژ یکاآمر یژهوبه یتیامن

به  یناوگان موشک یوستنو هوا، پ یادر وزهدر ح ویژهبهدر خزر  یحاتیمسابقه تسل یجادا ایران،دریا و فضا نسبت به 

 یایدر یقز طررا ا یغرب یکه کشورها یجانآذربا -گرجستان  ینیدر داغستان، وجود داالن زم یهروس یناوگان ساحل

 یران،مستقل در سواحل ا یبندر نظام یکرساند؛ عدم وجود یبه سواحل خزر م راحتیبهداالن  ینا یراه و از مسیس

زرادخانه  ینو چهارم دومینوجود  ،خزر یایدر یطیمحیستنامطلوب ز یتوضع ،در خزر ییگراراطافو  یسترشد ترور

 یران،در ا یاور نظامنش یدتول یموارد توانمند یندر کنار ا البته .قهاتو در منطنحضور  و  جهان در حوزه خزر یاتم
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منطقه در  یمحصور بودن کشورها یران،ا یاسالم یاز نظام جمهور یمردم یتحما یران،مسلح ا یروهاین یتوانمند

 کندیم ریشتب یرانا ینیسرزم یتها را به موقعآن یکه وابستگ یههمسا یو داشتن مناطق برونگان در کشورها یخشک

خواهد  یرگذارمنطقه تأث یندر ا یرانا یاسالم یجمهورنظامی  – یاست که در راهبرد دفاع یتیکیپلژئوعوامل  ازجمله

 . دوب

 

 گیرینتیجه
گردد. این موضوع با نگاهی به های ژئوپلیتیکی جهان در عصر حاضر محسوب میترین حوزهدریای خزر یکی از مهم

وزه ژئوپلیتیک نظیر تئوری ریملند اسپایکمن، بیضی استراتژیک انرژی جفری کمپ، های شناخته شده در حتئوری

ای و های منطقهگردد. اهمیت این حوزه ژئوپلیتیک منجر به دخالت قدرتمرکز فون لوهازون مشاهده می -مرکز

راستای تقویت داد و  یابی به منافع خود شده است. در این میان تالش رژیم اسرائیل درای در راستای دستفرامنطقه

-ستد منابع انرژی و فروش تسلیحات با این کشورها بوده، روسیه که این حوزه ژئوپلیتیک را حیات خلوت خود می

داند، ترکیه نیز با توجه به وجود کشور آذربایجان و اشتراکات زبانی و فرهنگی سعی در تاثیر گذاری در این حوزه 

عدم تسلط روسیه بر این حوزه ژئوپلیتیکی دارد و سعی در برقراری ارتباط با  ژئوپلیتیک را دارد، ناتو هم سعی در

ای و های منطقهآذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان را دارد. جمیع عوامل نظیر وجود منابع انرژی بسیار، دخالت قدرت

بر سر میادین مشترک  ای، رویکرد سیاسی کشورها، وجود اختالفات سرزمینی و قومی و همچنین اختالففرامنطقه

 شدن این دریا شده است.انرژی منجر به رویکرد ژئواستراتژیک کشورهای حوزه خزر و نظامی

ترین تجهیزات نظامی خود را در دریای خزر قرار داده است و در دکترین در این ارتباط باید گفت که روسیه مدرن

های نظامی در دریای بل توجهی به ایجاد زیرساختتدوین شده است بودجه قا ۲۰16امنیت ملی روسیه که در سال 

 هدادوزارت دفاع اختصاص  یبرا روبل اردیلیم 1۹۰۰۰دهد که روسیه ها نشان میخزر اختصاص یافته است. بررسی

کرده است. پس  نهیهز حاتیتسل دیخر یبرارا درصد از کل بودجه  8۰بالغ بر  ۲۰۲۰تا  ۲۰11 یهاسال نیاست و ب

-اند بدینترتیب آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به تقویت بنیه نظامی خود در دریای خزر اقدام کردهاز روسیه، به 

بر اساس آمار تا  (یاو جنگن ۲۰قزاقستان )ی( و او جنگن 3۰) رکمنستان، ت(یناو جنگ 37)دارای  جانیآذرباصورت که 

 1۰-7زر با توجه به جمعیت بیشتر ایران )بین شدن دریای خاند. باید گفت که نظامیبرخوردار بوده ۲۰1۲سال 

کشور دیگر پیرامون خزر جمعیت بیشتری را در سواحل خزر  4میلیون( ساکن در مناطق ساحلی دریای خزر که از 

مرز ایران در قالب خصوص اسرائیل برای برقراری روابط با کشورهای همهای آمریکا و بهباشد و همچنین تالشدارا می

خصوص انتقال منابع انرژی برای ایران امونی و از سوی دیگر اهمیت منابع انرژی موجود در منطقه و بهدکترین پیر

ها در ابعاد مهمی وجود دارند نظیر روابط نظامی ساز چالش ژئوپلیتیکی خواهد شد. این چالشقطعا در آینده زمینه

میلیون دالر به آذربایجان و  4۰و  85۲ترتیب  اسرائیل بهرژیم اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان )

شدن دریای خزر، تسلیحات فروخته است(، در این راستا تالش اسرائیل در راستای نظامی ۲۰16قزاقستان در سال 

فروش تسلیحات، تامین منابع انرژی، روابط جاسوسی و استراق سمع و غیره در این حوزه ژئوپلیتیکی بوده است. 

روابط نظامی و فروش تسلیحات توسط آمریکا و روابط آن در این زمینه با کشورهای آذربایجان، همچنین باید به 

شدن این حوزه در قزاقستان و ترکمنستان اشاره کرد. باید گفت که تالش آمریکا در حوزه خزر در راستای نظامی

انتقال آن از مسیر ایران و روسیه، راستای فروش تسلیحات، انتقال منایع انرژی از مسیرهای دلخواه و جلوگیری از 

جلوگیری از سلطه ژئوپلیتیکی روسیه بر این حوزه و همچنین تالش برای انزوای ژئوپلیتیکی ایران و عدم ارتباط ایران 
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ساز چالش برای ایران در تواند زمینهبا کشورهای پیرامون این حوزه بوده است. همچنین نظامی شدن دریای خزر می

رایی به خصوص توسط آذربایجان و ترکیه و حمایت اسرائیل، عربستان و آمریکا از این قضیه، اختالفات گابعاد قومیت

بر سر منابع انرژی مشترک، آلودگی محیط زیست دریایی و حضور کشورهایی با رویکرد متعارض  با ایران در این 

 حوزه ژئوپلیتیکی شود. 

 ینا زیستمحیطکه  ییهایبا توجه به نگران ی،روشن شدن وضع حقوق و یگریمقابله با نظامدر پایان باید گفت که، 

 یاحتمال یمتوجه خطرها یدبا یساحل یهادولت ینبرخوردار است. بنابرا یادیز یتکند از اهمیم یدمنطقه را تهد

 یامنظ یبه آمادگ موردنیازکنند. در  یسمت خوددار یندر منطقه باشند و تا حد امکان از حرکت بد یگرینظام

 یانم ینهزم یندر ا یو تالش شود همکار یردصورت گ یهماهنگ یهاسلسله اقدام یک یزن یمل یتجهت حفظ امن

 یرا. زاست یخزر، عمل یایوجود اختالف در مورد نظام در رغمبه یهمکار ینگردد و ا یتتقو یساحل یهادولت

 یردرگآورند. عملخزر تالش به  یایدر وقیحق اختالف مزبور در جهت روشن ساختن وضع باوجود ی،ساحل یهادولت

و حضور  خارجی به همراه مداخالت یحاتیمسابقات تسل و ینظام یهاخزر در رقابت یایدر یساحل یشدن کشورها

 کنش و بحران خواهد شد.چالش، ها و بروز یچیدگیپ یشثالث، تنها و تنها، باعث افزا یکشورها
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Abstract   

     After the Persian Gulf, the Caspian Sea is considered the most important geopolitical, 

geostrategic and geo-economics region of Iran. After the collapse of the Soviet Union, Iran, 

which had maritime borders with four countries in this sea, has always openly and 

practically pursued the policy of demilitarizing the Caspian Sea. Despite Iran's efforts, the 

movement of countries in the Caspian Sea has been towards militarization and equipping 

more military infrastructures in the Caspian Sea, which can be the basis for Iran's 

geopolitical challenge in this field in the future. Therefore, this research with a descriptive-

analytical method and using up-to-date foreign sources, while examining the process of 

militarization of countries in the Caspian Sea, seeks to answer the question what are the most 

important geopolitical challenges of Iran caused by the growth of militarism in Caspian 

countries. The results of the research indicate the movement of the countries surrounding the 

Caspian Sea in order to strengthen their military base in the Caspian Sea after the collapse of 

the Soviet Union. This militarization, especially on the part of Turkmenistan and Azerbaijan, 

is considered a geopolitical and geostrategic challenge for Iran, considering their sea and 

land borders. In addition to the militarization of the Caspian Sea, the military cooperation of 

Israel and NATO with Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan in the field of buying and 

selling weapons, Azerbaijan's disputs with Iran over oil fields, Azerbaijan's efforts in line 

with ethnicism; Israel's use of Iran's borders with Azerbaijan and Turkmenistan for 

eavesdropping and espionage relations, the possibility of a war among Russia and 

Turkmenistan and Azerbaijan due to the Trans-Caspian pipeline are other geopolitical 

challenges for Iran due to the militarization of the Caspian Sea. 
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