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ارزیابی رژیمهای حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر
(منافع ملی ،کنترل منطقهای ،توزیع سرزمینی و همکاریهای چندجانبه)
6

هادی ابراهیمي کیاپي

چکیده
دريای خزر با مساحتي میان  303444تا  349184کیلومتر مربع بزرگترين درياچه دنیا به شمار ميرود .با وجود چنین وسعتي
مشمول کنوانسیون حقوق درياها نميشود و تابع يک رژيم حقوقي خاص است که ارزيابي رژيمهای حقوقي و الگوی کنش راهبردی
ايران در دريای خزر ارزيابي رژيمهای حقوقي و الگوی کنش راهبردی ايران در دريای خزر منافع ملي ،کنترل منطقهای ،توزيع
سرزمیني و همکاریهای چندجانبه آن به قراردادهای  6806و  6834ايران و شوروی سابق بازميگردد .ظهور چهار مدعي از
کشورهای تازه استقالل يافته اتحاد جماهیر شوروی و افزايش کشورهای ساحلي دريای خزر از دو به پنج کشور (ايران ،فدراسیون
روسیه ،آذربايجان ،قزاقستان و ترکمنستان) اقبال کنسرسیوم ها و قدرتهای فرامنطقه ای برای سرمايه گذاری در استخراج نفت و
گاز اين منطقه و تالش کشورهای نوظهور برای برخورداری از سهمي بیش از سهم اتحاد شوروی سابق که در قراردادهای فوق تعیین
شده بود ضرورت تعیین رژيم حقوقي با اهم موضوعاتي چون (پرواز هواپیما بر فراز دريا ،رژيم کشتیراني ،ماهیگیری ،آلودگي دريايي،
مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتي و )...و وجود کنش راهبردی ايران به منظور دفاع از حق تاريخي خود در اين دريا که ناظر
بر حفظ منافع ملي کنترل منطقه ای توزيع سرزمیني و در عین حال تعامل چند جانبه است را اجتناب ناپذير ساخته است .در اين
مقاله ضمن ارزيابي رژيم های حقوقي تعیین شده در باب اين درياچه ( 06مرداد  6481هجری شمسي برابر با  60آگوست 0469
میالدی و )...الگوی کنش راهبردی ايران در دريای خزر را بازشناسي خواهیم کرد .پي جويي مطالبات به حق ايران در بهره گیری از
منافع اين دريا مهمترين رويکرد ما در اين ارزيابي خواهد بود.
.
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مقدمه

منطقه خزر در وضعیت ژئوپلیتیک قديم خود در دوره اتحاد شوروی در موقعیت حايل بین حوزه نفوذ دو ابرقدرت قرار داشت .ولي
پس از فروپاشي شوروی به دنبال بروز ساختارهای جديد و ظهور سه کشور نوظهور در منطقه ،مناسبات جديدی بین حوزههای
جغرافیا ،قدرت و سیاست بر اين منطقه حکمفرما شد .اين مناسبات جديد منافع ايران در خزر را دچار تغییرات جدی کرد و تعريف-
های جديدی از منافع ژئوپلیتیکي ايران در خزر را پديد آورد .دولت جمهوری اسالمي ايران نیز پس از فروپاشي شوروی همواره به-
دنبال احقاق منافع خوددر اين دريا بوده است ،ولي موانع سیاسي و ژئوپلیتیک در اين میان وجود داشته که باعث شده تا ايران از
بخش مهمي از منافع خود در دريای خزر محروم شود.
از زمان پیدايش دولت مدرن وجود عنصر رقابت میان دولتها همواره يکي از مؤلفههای اساسي روابط بینالملل بوده است .اين
رقابت از منظر فلسفي بر سر عاملي صورت ميگرفت که دستیابي به آن ميتوانست منجر به افزايش قدرت يک طرف و کاهش
قدرت طرف ديگر شود.
بهطور کلي در بررسي ديدگاههايي که به بررسي ريشهها و علتهای ريشهای رقابت بین کشورها و قدرتها در عرصه جهاني
پرداختهاند ،ميتوان از دو ديدگاه کلي ياد کرد که در صورتبندی محتوای رقابت و انگیزههای آن مؤثرند .نخست پیشینه غالب
الگوی ايدئولوژيک در بروز رقابت بین قدرتهای جهاني در قرن بیستم و سدههای پیش از آن بوده است .بهنظر ميرسد که با پايان
دوران ايدئولوژيک و جنگ سرد کمتر ميتواند رويکردی قابل پذيرش برای درک سرشت رقابت در جهان کنوني باشد.
الگوی ديگر ،الگوی عقالني درگیری و رقابت است که ماهیت رقابت را بین قدرتها و کشورها بر پايه منافع ملموس همچون
دسترسي به منابع طبیعي ،انرژی ،موقعیت ژئواستراتژيک يک منطقه تبیین ميکند؛ بنابراين از اين ديدگاه الگوی عقالني رقابت در
عصر جديد دارای محتوای کام الً ملموس ،عیني و ژئوپلیتیک بوده و برمبنای آموزههای عقالني استوار است (عابدی ،6491 ،ص
 .)40بنابراين عقالني بودن يک رقابت به اين معنا است که تصمیمگیری منجر به آن برخاسته از سنجش هزينه -فايده و مبتني بر
دادههای ژئوپلیتیک باشد .در اين الگو مسأله برتریهای انتزاعي ،ارزشي و ايدئولوژيک کمتر در نظر گرفته ميشود (کاظمي،6418 ،
ص )646؛ و در اين رويکرد واقعگرايانه تصمیم درست در سیاست خارجي منوط به شناخت دقیق شرايطژئوپلیتیکي ميباشد
(واعظي ،6491 ،ص .)01
بنابراين از اين ديدگاه منظور از ژئوپلیتیک ،مطالعه اثرگذاری عوامل جغرافیايي در تصمیمگیری سیاسي صاحبان قدرت و
سیاستمداران کشورها است (مجتهدزاده ،6496 ،ص  .)04در اين زمینه ارزيابي نقش عوارض و موقعیتهای جغرافیايي و منابع
طبیعي در برنامهريزیهای مربوط به پیشبرد اهداف سیاسي را ميتوان در راستای مفهوم ژئوپلیتیک تحلیل کرد.
برتریهای ژئوپلیتیکي کشورها نیز بهطور مشخص براساس امتیازها و برتریهای محیط جغرافیايي اين کشورها تعیین ميشود و
بهره بردن از اين برتریها و تالش برای دستیابي به برتریهای جغرافیايي تازه و ارتقای اهمیت برتریهای قبلي در محیط بینالملل
از اهداف مهم کشورها در عرصه بین المللي است .از سوی ديگر موقعیت ژئوپلیتیک يک کشور که ميتواند تولید کننده مزيتها و
فرصتها برای يک کشور باشد ،به همان شکل ميتواند محدوديتهايي را نیز برای آن کشور ايجاد کند؛ به عبارت ديگر برخي عوامل
جغرافیايي ميتواند سیاست و استراتژی ملي کش ور را در يک حوزه ژئوپلیتیکي منفعل کند و برای آن کشور نوعي چالش ژئوپلیتیک
ايجاد کند.
بهطور کلي جغرافیا تولید کننده فرصتها و محدوديتها برای زندگي انسانها است .انسانها سعي ميکنند فرصتها را مورد
استفاده قرار دهند و بر محدوديتها غلبه کنند و يا محدوديتهای ديگران را چنانچه در موقعیت رقیب باشند به فرصت تبديل کرده
و علیه آنها بهکار گیرند (حافظنیا ،6492 ،ص )622؛ بنابراين ارزشهای جغرافیايي فرصتهايي هستند که مطلوب بازيگران
سیاسي فردی يا گروهي واقع ميشوند.
همانگونه که ذکر شد تسلط بر مناطق جغرافیايي مهم و کنترل آن توسط دولت ميتواند به افزايش قدرت برای آن دولت و بهدنبال
آن تأمین امنیت و داشتن اهرمي علیه رقبا تبديل شود (احمديان و غالمي ،6499 ،ص  ) 61و اعتالی قدرت کشورها نیز تا اندازه
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زيادی به چگونگي بهکار گرفتن سیاستهای مناسب از سوی آنها در چنین حوزههايي بستگي دارد (بوزان و ويور ،6499 ،ص
.)066
همان گونه که عنوان شد در اين مناطق امتیازهايي نهفته است که برای ادامه و اعتالی هژموني کشورها نقش کلیدی دارد؛ بنابراين
اين روابط به اشکال مختلف در روابط عناصر يک فضای ژئوپلیتیکي تغییر ايجاد کرده و آن فضا را متحول ميکند .اين محیط
متحول شده در جای خود کنشها ،فرصتها و محدوديتهای جديدی را برای بازيگران سیاسي ميآفريند و آنها نیز بر پايه
تحوالت و تغییرات جديد فضا ،رفتار و کردار خود را نسبت به محیط سامان ميدهند .بنابراين جريان کنش متقابل بین رفتار
بازيگران جهت دستیابي به ارزشهای گسترده ژئوپلیتیکي ،فضاهای ژئوپلیتیک را در يک وضعیت پويا قرار ميدهد و الگوهای
رفتاری مختلفي مانند همکاری ،همگرايي ،تعامل ،رقابت ،ستیز ،سلطه و  ...را ميآفريند (احمدیپور و لشگری .)6499 ،از سوی
ديگر در اصل در روابط بینالملل رقابتهايي که بر سر دستیابي به مواهب اقتصادی بهويژه منابع زيرزمیني باشند از پايداری و تداوم
نسبي برخوردار هستند؛ چون در اينگونه درگیریها ارزش و مواهب دستیابي به امتیازات و منابع موجود؛ برای سیاستمداران
ملموس است (لشگری و قادری.)6499 ،
متخصصان جغرافیای سیاسي نیز همواره در طول تاريخ دولتمردان را به تسلط و بهکارگیری سیاستهای مناسب جغرافیايي تشويق
مي کردند تا از اين راه اسباب برتری آن کشور را بر کشورهای ديگر فراهم کنند .اين تجويز متخصصان جغرافیای سیاسي در قرن
بیستم تنها در عرصه نظر نبوده و در موارد بسیاری مصداق عملي به خود گرفته است .از آنجائيکه پس از دوران جنگ سرد در زير
مجموعه مفهوم ژئوپلیتیک اهدال ژئواکونومیک بر اهداف ژئواستراتژيک برتری يافته است؛ سیاستمداران در عرصه بینالمللي نیز در
تالش برای دستیابي به برتریهای جغرافیايي ،در راستای تقويت بنیههای اقتصادی کشورهای خود هستند.
بديهي است اينگونه تالش ها در مناطق جغرافیايي که در اثر تحوالت سیاسي دچار نوعي سیاست ساختاری ميشوند ،بیشتر
مشاهده ميشود؛ بنابراين به صورت بنیادين عوامل تغییرهای ژئوپلیتیک در چنین مناطقي بهصورت فعال وجود دارد و بهدست
آوردن اين موقعیت حائل توسط چنین مناطقي بحث ژئوپلیتیک را جز خصوصیات ماهوی اين مناطق قرار ميدهد.
بنابراين پس از جنگ سرد يکي از عوامل تداوم افزايش قدرت در عرصه ژئوپلیتیک ،داشتن نفوذ بر مناطق جغرافیايي مهم است
(احمديان و غالمي( 6499 ،و متخصصان جغرافیای سیاسي همواره دولتمردان را به تسلط و در اختیار گرفتن چنین مناطقي
تشويق کردهاند؛ بنابراين اين که رقابت و تالش برای نفوذ از نظر جغرافیايي در چه مکاني رخ ميدهد در تحلیل و تبیین آن رقابت
نقش بسیار مؤثری دارد (مجتهدزاده و ربیعي.)6499 ،
خزر و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
در سیاست خارجي دولت جمهوری اسالمي ايران ،روابط با همسايگان در مرحله اول و از اهمیتي بسزا برخوردار بوده و کشورهای
حوزه خزر برای ايران از اين منظر و نگاه بسیار مهم و دارای جايگاه ممتاز هستند.
درياچه بسته خزر بزرگترين درياچه جهان بوده که دارای قدمتي طوالني و کهن در تاريخ بشراست .اين درياچه تا سال 6886
يعني فروپاشي شوروی سابق بهواسطه قراردادهای  6804و  6834میان ايران و شوروی سابق تقسیم شده بود که در دوره رهبری
گورباچف و برنامه معروف او گالسنوست و پروستريکا (توسعه سیاسي و اقتصادی) بخشي از استانها و ايالتهای شوروی از اين
کشور جدا و به کشورهای مستقل تبديل و اکنون بانام کشورهای ترکمنستان ،آذربايجان ،قزاقستان و روسیه در کنار ساحل درياچه
خزر قرار گرفتهاند.
از زمان استقالل و جدايي آن کشورها تاکنون مباحث طوالني بر سر منافع ،عايدات و چگونگي استفاده از اين دريا میان اين
کشورهای ساحلي به وجود آمده و در حد تئوری ،الينحل مانده است .تعیین کامل رژيم حقوقي اين دريا مهمترين مسئله میان
کشورهای ساحلي است .خزر از هر لحاظ دارای موقعیت جغرافیايي ،سیاسي ،اقتصادی و استراتژيک است.
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اين درياچه آبراه طبیعي به درياهای آزاد و يا اقیانوسها ندارد و فقط از طريق کانالهای ايجاد شده مصنوعي بر روی رودخانه ولگا،
به دريای سیاه متصل ميشود .خزر از نظر استراتژيک ،يکي از مهمترين قسمتهای جهان است که همین امر باعث شده است اين
منطقه کانون توجه قدرتهای منطقهای و ابرقدرتهای جهاني در آيد .منابع نفتي اين منطقه بر اهمیت ژئوپلتیک آن افزوده است و
آن را صحنه فعالیتهای ديپلماتیک و اقتصادی بیشتری قرار داده است .با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلي خزر ،اين
ناحیه ،به نحوی فزاينده بهمثابه صادرکننده عمده نفت خام و گاز به بازارهای انرژی جهاني ظاهر شده و همچنین در صدور گاز به
اروپا نقشي حساس دارد.
امروزه بسیاری عوامل و فاکتورها در اين منطقه وجود دارند که توانستهاند زمینههای همگرايي را میان کشورهای ساحلي افزايش
دهند .همکاری میان کشورهای حوزه دريای خزر در همه ابعاد اقتصادی ،سیاسي ،امنیتي و غیره ميتواند نقشي مهم ايفا کند و
دارای اثرات مهم برای مردم و کشورهای يادشده خواهد بود .اين همکاریها در قالبهای گوناگون ميتواند مورد ارزيابي قرار گیرد،
چه در قالب شورا ،کمیسیون ،معاهده ،سازمان اقتصادی ،قرارداد و هر شکلي که بتواند همگرايي منطقهای میان اعضا به وجود آورد.
با شکلگیری سازمانها و نهادهای منطقهای زمینههای الزم برای بهرهبرداری بیشتر از منابع فراهم شده و به تناسب آن بهرهوری
سرمايه افزايش خواهد يافت و درنهايت در نتیجه توسعه صنعتي حاصل از آن ،توسعه و رفاه اجتماعي بیشتری برای
کشورهای حوزه خزر به وجود خواهد آمد.
مهمترين نکته در مورد همکاریهای اقتصادی کشورهای حوزه خزر ميتواند در تعامالت اقتصادی جهان ،مرز مشترک با اروپا،
خلیج فارس ،هند و چین باشد .اين کشورها با تشکیل چنین سازمان يا گروهي ميتوانند با ايجاد يک بلوک قدرتمند منطقهای
مؤثر باشد .باتوجه به جغرافیای سیاسي و اقتصادی اين منطقه در جغرافیای جهاني ميتوانند در جامعه جهاني نقشآفرين باشند و
ميتوانند به يک قطب اقتصادی جهاني بدل شوند .به دلیل وجود منابع هیدروکربوری در اين منطقه و میادين مشترک کشورهای
حوزه خزر کنسرسیومهای مشترک انرژی ميتوانند نقش مهمي ايفا و زمینه ارتباط را فراهم کنند و لذا همکاریهای منطقهای در
بخش انرژی يک راهبرد مهم تلقي ميشود .همچنین تشکیل مناطق آزاد ،بحث توريسم ،کشاورزی ،همکاریهای حمل و نقل و
بنادر ،همکاریهای امنیتي در خزر و همچنین همکاریهای فرهنگي و علمي مهمترين راهبردهای توسعه روابط میان کشورهای
ساحلي است.
جمهوری اسالمي ايران تقريباً  121کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد که از بندر ترکمن تا آستارا را شامل ميشود.
کشورهای همسايه ساحلي دريای خزر قزاقستان ،ترکمنستان ،جمهوری آذربايجان و روسیه در برداشت از منابع انرژی اين دريا
بسیار موفق عمل کرده و سرمايهگذاریهای کالن خارجي در اين کشورها جهت استخراج نفت و گاز صورت گرفته و خطوط لوله
فراواني را به خارج شکل دادهاند  .بعد از خاورمیانه و منطقه سیبری از ديدگاه کارشناسان انرژی ،منطقه خزر از مهمترين مناطق
حوزه انرژی جها ن است .اداره اطالعات انرژی اياالت متحده آمريکا در گزارش خود از حوزههای نفت و گاز دريای خزر ،میزان تولید
نفت و گاز کشورهای حوزه دريای خزر ارائه کرده که بر پايه برآوردهای آماری ،میزان ذخاير نفت اين حوزه برابر با  39میلیارد بشکه
نفت خام و همچنین  080هزار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعي است.
بر پايه گزارش اداره اطالعات انرژی آمريکا ( )EIAايران  244میلیون بشکه نفت و 0تريلیون متر مکعب گاز در دريای خزر دارد.
ايران در مورد تولید نفت در دريای خزر با تشکیل شرکت خزر و حفاری شمال در حال تالش و جستجو برای اکتشاف نفت است.
هم اکنون ايران در منطقه خزر تولید نفت ندارد اما بعضي میادين را شناسايي کرده است که ممکن است در آينده بتواند تولید نفت
را شکل دهد .شناخته شدهترين میدان نفتي و گازی ايران میدان سردار جنگل است .میدان گازی سردار جنگل در دريای خزر و
انتهای بخش مرزی ايران در استان گیالن واقع شدهاست .جمهوری اسالمي ايران دارای ويژگيهای منحصربهفرد و فرصتهای
طاليي جهت صادرات انرژی همسايگان به بقیه مناطق است .موقعیت جغرافیايي ايران که میان دريای خزر و خلیج فارس قرارگرفته،
امکان ادامه يافتن لولههای نفتي از دريای خزر به خلیج فارس و دريای عمان را فراهم ميآورد.
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ايران نه تنها کوتاهترين راه را برای صدور نفت و گاز از دريای خزر به ژاپن و خاور دور در اختیار دارد ،بلکه تجربه صدساله ايران در
صنايع نفت و گاز ،تأسیسات نفتي و گازی ،تسهیالت بندری ،پااليشگاهها و شبکه لولههای نفتي و گازی موجود ،امکانات فزايندهای
برای صادرکنندگان نفت و گاز منطقه دريای خزر فراهم ميآورد .تقريباً حدود  34درصد نیاز انرژی  ،خصوصاً گاز اروپا توسط
روسیه تأمین ميشود ،با پیدايش بحران اوکراين و تقابل غرب و اروپا با روسیه ،اروپاييها اکنون به دنبال جايگزيني مطمئن برای
واردات گاز هستند و يکي از بهترين گزينهها ،ايران است که ميتواند از طريق ترکیه ،مسیر انتقال ترانزيت انرژی خود را به اروپا
میسر کند .در دهههای گذشته فرصتهای زيادی در اين زمینه از دست رفته است که جبران مافات سخت خواهد بود .شبکه
لولههای گاز ايران به جمهوری آذربايجان متصل است و در فاصله نسبتاً کوتاهي از جمهوری ترکمنستان واقع شده است .خط
لولهای که جمهوریهای قزاقستان و ترکمنستان را به اين شبکه وصل کند ،دست کم چهار برابر کوتاهتر و ارزانتر از هر مسیر
ديگری است که ساختنش تا دريای سیاه و دريای مديترانه پیشنهاد شده است .ايران ،حلقه اتصال منطقه خلیج فارس ،مناطق
آسیای مرکزی و قفقاز و منطقه غرب آسیاست .وجود منابع فراوان و ديرپای انرژی در خلیج فارس  -به طوری که در مقايسه با
جهان غرب که منابع نفتياش در آينده نه چندان دور به پايان ميرسد ،بر اهمیت نقش ايران ميافزايد .همچنین يکسانيهای
فرهنگ و تمدن ايران با کشورهای شمالي نیز امتیازی ارزشمند برای حفظ و ارتقای منافع فرهنگي ،امنیتي و تجاری ايران در اين
کشورها بوده و اين يکسانيها در بعضي از اين کشورها مانند آذربايجان که بیشتر مردم آن شیعهاند ،آشکارا وجود دارد.
کشورهای حوزه خزر به داليل جايگاه ويژه ژئوپلیتیکي مهم ايران و پرهزينه بودن صادرات نفت از طريق راههای زمیني به سبب
دسترسي نداشتن آنها به آبراههای آزاد بینالمللي ،صرفهجويي در مسیر انتقال نفت خود از ايران در حوزه دريای خزر و تنوعبخشي
به صادرات در مواجهه با خطرات احتمالي نبود صادرات ،به سواپ نفت خود به ايران تمايل دارند .از سويي اين سواپ هم ميتوانست
منها اقتصادی و امنیتي و سیاسي برای ايران باشد .سوار دارای مزايای فراوان ازجمله تأمین بخشي از سوخت مورد نیاز نیروگاههای
کشور ،صرفهجويي در هزينه حمل و نقل ،آزاد شدن بخشي از ناوگان حمل و نقل و امکان استفاده در بخشهای ديگر ،آسانسازی
زمینه سوخترساني و کسب سود از مزايای سواپ است.
دریای خزر و رقابتهای ژئوپلیتیک
دريای خزر از جمله مناطق استراتژيک در سطح جهان است که پس از فروپاشي شوروی دچار تحوالت زيادی در عرصه سیاسي
شده است .در حقیقت دريای خزر دارای بزرگترين منابع شناخته شده است که در آخرين تالش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر
و درازمدتتر کشف شده است و در دورنمای انرژی جهان نیز کشف منابع بزرگ و تأثیرگذار بعید به نظر ميرسد؛ بنابراين کشف
منابع جديد انرژی خزر آخرين جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخاير جديد بوده است (عزتي .)6499 ،از ديگر ابعاد اهمیت
ژئوپلیتیک منطقه خزر اين است که در چهارراهي واقع شده که چندين سیستم منطقهای را به هم متصل ميکند :از يکسو اروپا و
از سوی ديگر خاورمیانه ،در يک طرف قفقاز و در طرف ديگر آسیای مرکزی (مینايي.)6491 ،
دريای خزر بهعنوان بزرگترين درياچه جهان در يک دهه اخیر به يکي از چالشهای مهم صحنه بینالمللي تبديل شده و يکي از
مهمترين نقاط استراتژيک جهان و کانون توجه کشورهای همسايه و قدرتهای جهاني است ،بنابراين جهت شناخت اين دريا ،حوزه
جغرافیايي و نظام منطقهای آن الزم است اشارهای به ويژگيهای طبیعي و جغرافیايي آن داشته باشیم.
منطقه خزر خطه پهناوری است که از قفقاز در غرب به آسیای مرکزی در شرق کشیده شده و دريای خزر آن را به بخشهايي
تقسیم ميکند و در عین حال اين بخشها را به يکديگر مرتبط ميسازد (مجتهد زاده )6418 ،بهعبارتديگر دريای خزر در مرز
میان آسیا و اروپا در شمال ايران و در محل تالقي آسیای مرکزی و قفقاز و ايران واقع شده است.
اين دريا از راههای طبیعي به آبهای آزاد ارتباط ندارد و از طريق دو کانال به دريای آزادراه دارد:
کانال ولگا -بالتیک ،حدود  92درصد آب دريای خزر را تأمین ميکند .اين کانال متصل کننده بنادر دريای بالتیک به باکو
در دريای خزر است.
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کانال ولگا -دن ،اين کانال در داخل جمهوری روسیه قرار دارد و بهوسیله آب رودخانه دن تغذيه ميشود .اين کانال حاصل
تالش شوروی برای رفع انزوای دريای سیاه از رودخانههای داخلي روسیه است تا با اين وسیله درياهای خزر ،سیاه ،بالتیک و
اقیانوس منجمد شمالي را به يکديگر وصل کند.
بنابراين در يک جمعبندی از منظ ر ژئواستراتژيک حوزه خزر به سبب سه عامل منابع انرژی (نفت و گاز) ،موقعیت استراتژيک
(جايگاه امنیتي) و موقعیت ارتباطي و مواصالتي از کانونهای اصلي مسائل سیاسي ،نظامي و اقتصادی خواهد بود .از اينرو هرگونه
تغییر و تحولي در اين حوزه ،مناطق پیراموني را نیز تحت تأثیر قرار ميدهد .همین مسئله کشورهای ساحلي و قدرتهای فرا
منطقهای را تحريک کرده که در پي به دست آوردن حداکثر منافع ژئوپلیتیکي خود از اين درياچه باشند .برای درک بهتر
خصوصیات ژئوپلیتیک منطقه خزر بايد ويژگيهای عمومي کشورهای حاشیه خزر را از جهت تفاوتهای ساختاری در غالب موارد
زير بررسي کرد:
تفاوت در طول عمر کشور به عنوان يک واحد قضايي مستقل که ايران و روسیه از اين نظر قديميترين و سه واحد
-6
قزاقستان ،ترکمنستان و جمهوری آذربايجان بعد از اين دو کشور قرار دارند.
سه کشور قزاقستان ،جمهوری آذربايجان و ترکمنستان در روند تاريخي خود نسبت به کشورهای قدرتمند اطراف خود سه
-0
دوره را پشت سر گذاشتهاند:
دوره نفوذ و سلطه ايران،
دوره نفوذ و سلطه روسیه،
دوره استقالل؛ بنابراين از نظر تاريخي و جغرافیايي آنها به اين دو قدرت وابستگي داشتهاند.
سه کشور قزاقستان ،ترکمنستان و جمهوری آذربايجان از نظر واقعیتهای جغرافیايي و ژئوپلیتیکي به دو کشور ديگر اين
-4
منطقه يعني ايران و روسیه وابسته هستند .اين تنگنای ژئوپلیتیک سبب شده که آنها به دنبال متنوع کردن مسیرهای دسترسي
درزمینه انتقال انرژی باشند؛ ضمن اينکه قدرتهای فرا منطقهای بهويژه آمريکا نیز آنها را تشويق کنند که راهي جز
ٔ
خود بهويژه
ايران و روسیه را برای صادرات خود جستوجو کنند.
منطقه خزر از ساختار قدرت نامتوازن برخوردار است .در واقع اين حوزه دارای ساختار سه سطحي است.
-3
در سطح اول روسیه به عنوان يک قدرت جهاني و عضو دائم شورای امنیت است ،دوم قدرتهای منطقهای مثل ايران و قزاقستان
قرار دارند .ايران در منطقه جنوب غرب آسیا و قزاقستان در منطقه آسیای مرکزی به عنوان قدرتهای منطقهای مطرح هستند .در
سطح سوم قدرتهای محلي و کوچک جمهوری آذربايجان و ترکمنستان در منطقه خزر حضور دارند.
ترکمنستان سازگاری بیشتری را با همسايگان دارد؛ زيرا موقعیت ارتباطي نامساعدتری نسبت به همسايگان خود دارد (حافظ نیا،
 .)6419اين در حالي است که جمهوری آذربايجان به دلیل موقعیت ارتباطي مساعدتر از روحیه استقاللطلبي بیشتری نسبت به
همسايگان خود ازجمله ترکمنستان برخوردار است .جمهوری اسالمي ايران نیز پس از فروپاشي شوروی همواره به دنبال اين بوده
که حداکثر منافع خود در خزر را تأمین کند؛ اما وجود موانع منطقهای و فرا منطقهای در اين زمینه تأمین منافع ايران در اين عرصه
جغرافیايي را با چالشهايي روبرو کرده است.
چالشهای ایران در خزر
يکي از قدرتهای مهم منطقه خزر که بعد از فروپاشي شوروی همواره دارای روابط ژئوپلیتیکي پیچیدهای با کشورهای حاشیه خزر
بوده ،ايران است .فروپاشي شوروی يک فرصت تاريخي را برای جمهوری اسالمي ايران فراهم کرد که برای کسب حداکثر منافع در
دريای خزر تالش کند .در زمان شوروی کسب منافع در دريای خزر بهدلیل وجود محدوديتهای زير ممکن نبوده است:
محدوديت تاريخي :همسايگي با ابرقدرت شوروی و مالحظات سیاسي دولت ايران ،موجب شده تا توجه جدی از سوی
-6
ايران به خزر انجام نگیرد.
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محدوديتهای جغرافیايي :ويژگي جغرافیايي ايران در خزر که ناشي از شکل سواحل ،عمق زياد و جهت حرکت جريان آب
-0
است ،برای فعالیت ايران در خزر محدوديتهايي را ايجاد کرده است.
محدوديتهای فني :نبود اطالعات و کمبود تجهیزات و فناوری الزم برای بهرهبرداری از منابع انرژی در مناطق عمیق دريا
-4
از ديگر محدوديت های ايران در خزر بوده است .با فروپاشي شوروی و ايجاد کشورهای جديد در حاشیه خزر دو فرصت مهم در
سطح بینالمللي برای ايران حاصل شد:
ايران به کانون بالقوه ارتباطهای بین المللي مناطق آسیای مرکزی و قفقاز تبديل شد؛ چون بیشتر کشورهای آسیای
.6
مرکزی و قفقاز محاط در خشکي هستند و کشورهای ديگر جهان که مايل به گسترش مناسبات و ارتباطات با آسیای مرکزی و
قفقاز هستند ،چارهای جز استفاده از راههای ايران ،روسیه ،ترکیه ،چین و افغانستان ندارند .در بین اين پنج کشور همسايه منطقه
آسیای مرکزی و قفقاز ايران از موقعیت ارتباطي ويژهای برخوردار است .کشور ترکیه در شرق و جنوب شرق اين کشور با مشکل
واگرايي اقوام کرد مواجه است و از طرف ديگر مرز اين کشور با ارمنستان نیز به علت مشکالت سیاسي همچنان بسته است .چین
نیز فقط با تاجیکستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و افغانستان مرز مشترک دارد و مرز اين کشورها با چین نیز کوهستاني و رفتوآمد در
آن بهکندی صورت ميگیرد .افغانستان نیز يک کشور محصور در خشکي است و برای ارتباط با خارج به کشورهای همسايه وابسته
است .ضمن اينکه امنیت سرزمیني مناسب نیز ندارد و نميتواند به عنوان يک مسیر ترانزيتي قابل اعتماد مطرح باشد .روسیه
ازجمله کشورهای همسايه منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است که با شبکه حملونقل بینالمللي ارتباط دارد؛ اما برخي از کشورهای
آسیای مرکزی و قفقاز به روسیه به عنوان يک متحد استراتژيک نگاه نميکنند و کمتر تمايل دارند که به روسیه وابسته باشند.
اقدامهای روسیه در چند سال گذشته همانند قطع صدور گاز به برخي از کشورهای همسايه خود مثل گرجستان ،اوکراين و روسیه
سفید نیز اين نگرشها را تقويت کردهاند .بهويژه که اين سیاستها در دولتهای بعد از بوريس يلتسین بیشتر مشهود بوده است .از
طرف ديگر روسیه همواره در طول تاريخ با دشواری در مورد دسترسي به آبهای آزاد روبهرو بوده است .اين امر بهويژه در مورد
درياهای شمالي روسیه که نیمي از سال با يخبندان مواجه هستند ،صادق است .با بررسي همه جوانب معلوم ميشود که تنها ايران
با آسیای مرکزی و قفقاز دارای ارتباطهای مواصالتي مناسب است و اين مسئله در بعد بینالمللي قابلاعتنا است (میر طاهر و
سپهريان ،6496 ،ص .)28
کشورهای حوزه قفقاز و به ويژه آسیای مرکزی برای وارد شدن در اقتصاد جهاني به ايران نیاز دارند .اين کشورها بدون
.0
استفاده از راههای ارتباطي ايران نميتوانند تجارت موفقي با دنیا داشته باشند و اين مسئله ناشي از موقعیت کمنظیر ايران بین دو
حوزه بسیار مهم دريای خزر و خلیج فارس است .اين موقعیت از نظر جغرافیايي چنان جايگاهي به ايران بخشیده که در حملونقل و
تبادل کاال و خدمات اعم از جاده ای ،ريلي و دريايي و حتي هوايي بین دو حوزه شمال و جنوب و حتي شرق و غرب و همچنین
انتقال انرژی ،نقشي بيبديل داشته باشد (صفری ،6493 ،ص )62؛ بنابراين بهدرستي ميتوان نتیجه گرفت که ترکمنستان و
جمهوری آذربايجان به شکل جديد با ايران ارتباط دارند و منافع و اهداف ملي آنها به ارزشها و برتریهای جغرافیايي ايران تا
حدود زيادی پیوند خورده است .ذخاير نفت و گاز در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به داليل زير برای کشورهای اين منطقه اهمیت
حیاتي و سرنوشت ساز دارد .نخست اين کشورها پس از فروپاشي شوروی و تشکیل واحدهای جديد سیاسي ،مسیر توسعه گرايانهای
را در پیش گرفتند .وجود ذخاير نفت و گاز ميتواند پشتوانه مناسب و مطلوبي در جهت پر کردن خألهای ناشي از تحمیل هزينه-
های سنگین مربوط به مسیر رشد و توسعه تلقي شود .اين مسیرها در نهايت به شکوفايي اقتصاد داخلي و شکلگیری اقتصادهای
ملي و اقتصاد آزاد منجر خواهد شد .از سوی ديگر بايد در نظر گرفت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ميتواند ثبات و
استواری سیاسي را در اين منطقه به ارمغان آورد و اين البته دستاورد کمي نیست؛ زيرا منطقهای که شاهد بحرانها و تنشهای
متوالي است ،تنها به وسیله پايداری و ثبات سیاسي ناشي از توسعه متوازن اقتصادی ميتواند فرازهای ناهموار و سخت را پشت سر
بگذارد و بهويژه نزاعهای قومي و نژادی ريشهدار را پايان ببخشد.
642

شماره  ،61بهار 89

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

در طرف ديگر بايد توجه داشت شکل گیری اقتصادهای ملي و ايجاد ثبات سیاسي در اين منطقه ،باعث رويگرداني اين کشورها از
روسیه و کاهش وابستگي آنان به مسکو ميشود و اين خود ،استقالل سیاسي اين کشورها را رقم ميزند و بهعالوه عرصه دخالتهای
روسیه را در اين منطقه محدود ميکند .اکنون اتکای اقتصادی اين کشورها و بهويژه از نظر انرژی به روسیه باعث وابستگي اين
کشورها را فراهم آورده است .به همین دلیل اين کشورها ،باهدف برتری بر اراده سیاسي مسکو ،کشورهای ديگر را مانند آمريکا،
ترکیه و اسرائیل به کمک طلبیدند (جاسبي ،6496 ،صص .)641 -649
آمريکا در برخورد با محیط پديد آمده پس از جنگ سرد سعي کرد تا ساختار سیاسي جهان را تحت عنوان نظام نوين جهاني پايه-
ريزی کند .در اين سناريو آمريکا ،جهان ژئوپلیتیک را چنین تصوير کرده است که در قرن  06مواد کمیاب ،تأثیرگذارنده و تصمیم-
گیرنده هستند و کنترل بر مواد انرژی زا ،کنترل بر نظام جهاني خواهد بود .در اين راستا آمريکا آماده است تا دو منطقه از جهان را
جدا کند و اعالم کرده که اين دو منطقه تأمینکننده اصلي انرژی مورد نیاز قرن  06خواهند بود و کنترل بر اين دو منطقه کنترل
برجهان است .اين دو منطقه عبارتاند از :خلیج فارس و دريای خزر.
لزوم ايجاد کنترل آمريکايي بر اين مناطق با جهاني شدن اقتصاد همزمان بوده ولي جهاني شدن به دلیل داشتن بار آمريکايي شدن
جهان ،هويت مليگرايي و منطقهگرايي های ژئوپلیتیک را دامن زد و باعث شد برخي از متحدان آمريکا در خاورمیانه يا خاور بزرگ،
منطقه خزر و خلیج فارس را بخش هايي از محیط جغرافیايي مربوط به خود در خاورمیانه يا خاور نزديک بدانند .هدف از اين امر آن
بوده است که اسرائیل بدون داشتن پیوندهای ضروری جغ رافیايي با دو منطقه خزر و خلیج فارس ،دخالت و نقشآفرينيهای خود را
در اتحاد با ترکیه ،در آن مناطق توجیه کند (مجتهدزاده ،6490 ،ص .)3
در اين میان سیاست اياالت متحده آمريکا در مقابل ايران در اين منطقه ،انزوای کامل بوده است .به اين معنا که اگر آمريکا در مقابل
روسیه در بعضي موارد حاضر شده است که امتیازهايي بدهد ،در مقابل ايران ،حاضر به دادن هیچگونه امتیازی نیست .آمريکا تالش
ميکند که در رقابتهای ژئوپلیتیکي ايران را به طور کامل از منافع خزر محروم کند .اياالت متحده به علت مشکالت سیاسي که بعد
از پیروزی انقالب اسالمي با ايران داشته در همه موارد از خود عکس العمل نشان داده و تا حد ممکن تالش کرده است که مانع از
بهره برداری ايران از موقعیت جغرافیايي ممتاز خود در اين منطقه شود .به عنوان مثال در مورد مشارکت ايران در پروژههای نفتي و
خط لوله صدور نفت ،اياالت متحده با تصوي ب قانوني در کنگره موسوم به داماتو از سیاست تحريم نفتي ايران استفاده کرد .با تصويب
اين تحريم در عمل دست ايران در بسیاری از پروژههای خزر کوتاه شد.
به اين دلیل که شرکتهای نفتي آمريکا در بسیاری از پروژههای استخراج و صدور نفت دريای خزر طرفهای اصلي هستند و طبق
اين تحريم نميتوانستند با شرکتهای ايراني مشارکت داشته باشند .در غیر اين صورت شامل مجازات سنگیني از طرف دولت
آمريکا مي شدند .آمريکا حتي در کنسرسیوم نفتي که از طرف دولت جمهوری آذربايجان مورد تصويب قرار گرفته بود ،شرکت ايران
را وتو کرد و مانع شد (حبیبي ،6496 ،ص  .)24غرب و بهويژه اياالت متحده آمريکا معتقدند که با گذر خط لوله انتقال نفت درياب
خزر از خاک ايران ،اين کشور اهرم سیاسي قویای را به دست آورده و ارزش ژئوپلیتیک آن بیشازپیش افزايش مييابد.
روشن است که در نظر غرب و اياالت متحده با احداث خط لوله انتقا ل نفت از راه ايران ،تعرفه عبور نفت و گاز به ايران ميرسد و
ايران از منافع مادی آن بهرهمند ميشود  .از طرف ديگر باعث وابستگي ژئوپلیتیک کشورهای حاشیه خزر به ايران ميشود و همین
سبب تأثیرگذاری بیشتر ايران بر سیاستهای داخلي و خارجي اين کشورها ميشود .در مقابل سیاست محرومسازی ايران بهوسیله
آمريکا در اين منطقه ،نیز برای مقابله با آن اقدامهايي انجام داده است .شايد مهمترين تأثیر اين نوع اقدامهای آمريکا ،نزديکي
مواضع سیاسي ايران و روسیه بوده است .ايران تالش کرده است در مقابل اقدامهای آمريکا برای محروم کردن اين کشور از منافع
خود ،روابط ديپلماتیک و اقتصادی خود را با کشورهای حاشیه خزر توسعه دهد.
از جمله فعالیت های مهم ايران در اين زمینه ،دعوت از کشورهای قزاقستان ،ترکمنستان و جمهوری آذربايجان در سال  6880برای
پیوستن به سازمان اکو بود تا از طريق اين سازمان منطقهای بتواند منافع خود را در خزر تا اندازهای تأمین کند .همچنین ايران با
جمهوری آذربايجان و قزاقستان قراردادهايي را امضا کرده که با سیستم معاوضه نفت اين کشورها را از راه مرزهای شمالي خود وارد
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کند و در پااليشگاههای نیمه شمالي کشور خود آنها را تصفیه ،باز فراوری و در داخل سرزمین خودمصرف کند .در عوض در خلیج
فارس جزيره خارک ايران همان میزان نفت خام صادر کند (حبیبي ،6496 ،ص  .) 20البته مقدار معاوضه نفت از طريق ايران در
مقابل کل حجم نفت صادراتي منطقه خزر کم است.
بنابراين گرچه ايران سعي کرده حضور و نفوذ خود را در منطقه خزر افزايش دهد اما عوامل متعددی فرصتهای ايران را برای کسب
نقش و نفوذ بیشتر در منطقه خزر محدود کرده است:
با احداث خط لوله باکو -جیحان ميتوان گفت جهتگیری ژئوپلیتیکي منطقه خزر محور شرقي -غربي پیدا کرده است و
-6
اين مسئله باعث کاهش ارزش ژئوپلیتیکي محور شمالي -جنوبي (ايران) شده است.
با عدم عبور لولههای انتقال نفت خزر از مسیر ايران ،کشورمان امتیازهای زير را از دست داده است:
-0
فوايد اقتصادی ناشي از ترانزيت انرژی خزر :چون با ترانزيت انرژی از مسیر ايران ،کشورمان ميتوانست درآمد زياد و در
o
عین حال پايدار و قابل برنامهريزی را به دست آورد.
کاهش هزينههای نظامي :چراکه ماهیت عبور خط لوله انتقال انرژی از يک کشور باعث پیوند خوردن امنیت آن کشور با
o
امنیت کشورهای صادر کننده نفت ميشود.
دستاوردهای نشست آکتائو برای ایران

پس از  06سال مذاکره پیگیر و در جريان پنجمین نشست سران پنج کشور ساحلي دريای خزر (روسیه ،ايران ،قزاقستان ،آذربايجان
و ترکمنستان) در بندر آکتائوی قزاقستان در  60اوت ( 06مرداد  ،)81سرانجام کنوانسیون رژيم حقوقي خزر به امضا رسید .ميتوان
گفت رژيم حقوقي خزر در میان شش معاهده امضاشده توسط سران پنج کشور ساحلي اين دريا مهمترين و درعینحال پر
حاشیهترين معاهده در ايران بوده است .دستاوردهای مهم کنوانسیون رژيم حقوقي دريای خزر برای جمهوری اسالمي بدين قرارند:
•توافق بر سر حدود مرزی و حدود ماهیگیری؛ بدين ترتیب که ايران همچون چهار کشور ديگر ساحلي از اين پس ميتواند تا پانزده
مايل ( 03کیلومتر) مرز دريايي داشته و ده مايل آنطرف اين مرز (حدود چهل کیلومتری سواحل) نیز به ماهیگیری پردازد؛
•نهايي شدن توافقات کشورهای حاشیه دريای خزر در زمینه صید ميتواند الگويي مناسب برای توافق آنان بر سر «تقسیم منابع
انرژی اين دريا» در مذاکرات آتي باشد؛
•از کشورهای حاشیه خزر تضمین گرفته شد تا بیگانگان وارد حريم اين دريا نشوند و تنها کشتيهايي حق تردد داشته باشند که
پرچم ايران ،روسیه ،قزاقستان ،جمهوری آذربايجان و ترکمنستان را برافراشته باشند .اين بخش از کنوانسیون بهويژه دولت الهام
علياف را خطاب قرار داده است که در سال های اخیر به بهانه اثبات حق حاکمیت باکو بر میدان نفتي «آلو» در جنوب خزر ،ناوهای
آمريکايي را به بنادر جمهوری آذربايجان دعوت و چهره منطقه را نظامي کرد؛ عدم احداث پايگاه نظامي در دريای خزر با هدف
استقرار ناوگانهای بیگانه؛ اين موضوع به خصوص با توجه به نگراني شديد روسیه و تا حدودی ايران از احتمال واگذاری بنادر
کوريک و آکتائو توسط دولت قزاقستان (متحد نزديک مسکو) به آمريکا به بهانه انتقال تدارکات ازطريق اين دو بندر ساحل خزر
برا ی نیروهای آمريکايي مستقر در افغانستان که دولت پوتین آن اقدام دولت نور سلطان نظربايف را معادل احداث پايگاه نظامي
آمريکا در خزر تلقي کرده است ،به تصويب رسید؛
•آنچه کنوانسیون رژيم حقوقي خزر را از کنوانسیون حقوق درياها (مصوب سال  )6890جدا ميسازد ،اين است که بر اساس توافق
پنج کشور ساحلي دريای خزر تصمیمگیری پیرامون اين دريا تنها بايد با کسب نظر همه آنها صورت بپذيرد .اين موفقیتي بزرگ
برای ايران به شمار مي رود که همواره طي بیش از دو دهه گذشته از توافقات پشت پرده روسیه با قزاقستان و آذربايجان و حتي
ترکمنستان درمورد خزر ناراضي بوده است.
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مسائل حلنشده و حواشی آنها

برخالف تصور افکار عمومي در ايران و شايد ساير کشورهای حوزه خزر ،نشست آکتائو به اختالفات ديرينه در بسیاری از موارد پايان
نداد و هنوز در زمینه های زير بايد مذاکرات دوجانبه يا چندجانبه میان کشورهای حاشیه اين دريا ادامه يابد:
•پس از  06سال مذاکره تاکنون فقط رژيم حقوقي در شمال خزر بین روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربايجان آنهم تنها در
زمینه بهرهبردا ری از منابع زير بستر دريای خزر تعیین شده و همچنان رفع اختالفات در جنوب آن بین ايران با جمهوریهای
ترکمنستان و آذربايجان نیازمند مذاکره تا آيندهای نامعلوم است؛ به گفته وزير امور خارجه ايران ،هنوز دو موضوع تعیین خطوط
مبدأ و تحديد حدود بستر و زير بستر دريا که از اهمیت راهبردی برای حفظ تمامیت ارضي و منافع اقتصادی ايران برخوردارند،
نیازمند مذاکره هستند؛
بحث و نتیجه گیری
با توجه به مطالبي که ذکر شد موانع دستیابي ايران به منافع خود در خزر را به  0دسته ميتوان تقسیم کرد:
محدوديتهای جغرافیايي :همانگونه که ذکر شد شکل ژئوم ورفولوژيک چاله خزر به شکلي است که در قسمت جنوبي آن
.6
منابع انرژی قابل توجهي وجود ندارد و از طرف ديگر حرکت آب در اين چاله در خالف جهت حرکت عقربههای ساعت است و همین
مسئله سبب ميشود که بخش عمدهای از آاليندههای ايجاد شده در قسمت شمال و غرب اين دريا به سمت جنوب انتقال يابد و
خسارتهای زيادی را در اين منطقه ايجاد کند.
محدوديتهای سیاسي :روابط خصمانه بعضي قدرتهای فرا منطقهای بهخصوص اياالت متحده با ايران سبب شد که اين
.0
کشورها به دنبال محرومسازی ايران از منافع ژئوپلیتیکي خود در خزر باشند .از سوی ديگر محروم شدن ايران از منافع ذاتي خود در
منطقه خزر باعث ايجاد خسارت ژئوپلیتیکي پايدار برای ايران شده است؛ زيرا که مسائلي همچون ساخت خطوط لوله منابع انرژی يا
قراردادهای مربوط به رژيم حقوقي در آينده کمتر قابل تغییر خواهد بود .شواهد امر نیز نشان ميدهد در قراردادهای دوجانبه و سه-
جانبه که در طي چند سال اخیر بین کشورهای روسیه ،قزاقستان و جمهوری آذربايجان در مورد رژيم حقوقي بسته شده و خطوط
لولهای که جهت انتقال منابع انرژی طراحي شده ،مسئله عدم در نظر گرفتن منافع ذاتي ژئوپلیتیک ايران قابل مشاهده است.
جمهوری اسالمي ايران برای در پیش گرفتن يک سیاست صحیح در منطقه خزر در درجه اول نیازمند ادراک صحیح موقعیت
ژئوپلیتیک خود است .چون در اصل موقعیت ژئوپلیتیک هر کشوری زيربنای سیاست خارجي آن کشور را شکل ميدهد .بدين معني
که دولت جمهوری اسالمي ايران برای تأمین منافع ژئوپلیتیک بايد از اتکای صرف به يک قدرت اجتناب کرده و همواره سعي در
برقراری توازن بین تمايالت سیاسي قدرتهای جهاني دخالت کننده در منطقه خود داشته باشد.
شواهد امر نیز نشانگر آن است که بهکارگیری اين سیاست ژئوپلیتیک که برخاسته از ذات موقعیت جغرافیايي ايران است در طول
تاريخ موفقیت آمیز بوده است .بديهي است تأمین منافع ايران در منطقه خزر نیز از رهگذر بهکارگیری همین سیاست زيربنايي به
دست مي آيد و بدون اتکا به اين سیاست تأمین منافع مشروع ايران در اين منطقه دور از ذهن به نظر ميرسد .در نگاه آخر ،منافع
ملي کشور ايجاب ميکند تا با ديدگاه واقعگرايانه و با توجه به واقعیتهای منطقهای و جهاني به سهمگیری منطقي از اين پهنة
آبي نیلگون تأکید شود .از ديدگاه واقعگرايي در خزر به جد ميتوان گفت که سهم ايران از اين بستر بسیار کم است و از سويي
فشار غرب و خصوصاً آمريکا امکان عبور خطوط لوله را به ايران نميدهد و روسیه رقیبي جدی برای ايران است .اکنون امید به
سیاستهای دولتمردان است تا با ترسیم فرمولي نو برای منافع ملي ايران و ايرانیان در خزر با بازی عاقالنه و حساب شده و
سنجیدن پیامدهای احتمالي میان بازيگران بزرگ بینالمللي و با تجربه ،خاطرهای نیک را در تاريخ به نام خويش بر جای گذارند.
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