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چکیده
دریای خزر ،بزرگترین دریاچه جهان با منابعی غنی از گیاهان،آبزیان و دیگر منابع زنده دریایی
در کنار منابع غنی نفت و گاز ،محیط زیست آن در شرایط هشدار قرررار دارد ایررن دریررا دارای
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زیست بوم ویژه ای است که در برابرعوامل مختلف ناشی از فعالیت های انسانی به شدت آسیب
پذیر بوده ،مهم ترین ویژگی آن ،پیکره بسته آبی وعدم ارتبرراط یبیعرری بررا سررایر اقیررانو

هررا

است حوزه خزر به دلیل مؤلفه هایی مناقشه بر انگیز ،مثل ،نقصان دررژیم حقوقی جامع،دشواری
های سیاسی میان کشورهای ساحلی،عدم درک متقا بل برای بهره بردن از منابع این دریررا،غر
گرایی مفرط برخی کشورها ،استقبال و تالش برای حضور فرا بازیگران،صف بندی های جدید
متاثر از تبلیغات منفی غر

علیه جمهوری اسالمی ایران ،مبنی بر ترویج بنیاد گرایرری اسررالمی

وخطر نظامی شدن دریای خزر،علی رغم توافق های چند جانبه میان کشررور ها،برره منطقرره ای
چالش برانگیز،حسا ،ژئو استراتژیک و مهمی تبدیل شده که حاصلش غفلت از محیط زیست
آن است در این نوشتار با این پرسش روبرو هستیم که "نقش وتاثیر چالش های سیاسرری میرران
کشور های ساحلی دریای خزر بر محیط زیست آن چگونه است؟ یافته های این مررتن کرره بررر
اسا

روش توصیفی -تحلیلی نوشته شده ،تبیین خواهد کردکه ،به دلیل در هم تنیدگی مفرررط

اقتصاد و سیاست ،محیط زیست قربانی چالش ها و رقابت های سیاسی شده است
واژگان کلیدی :ژئو استراتژی ،ژئوپلیتیک،محیط زیست ،رژیم حقوقی ،چالش های سیاسی
 1دانشجوی دکترای روابط بین الملل گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاداسالمی ،واحد تهران جنو ،
تهران ایران.
 2استاد گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه گیالن (نویسنده مسئول)

* rezasimbar@hotmail.com

 3استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
 4استاد و عضو هئیت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

تاریخ پذیرش1400/2/20 :
تاریخ دریافت1399/11/4 :
فصلنامه پژوهشهای رواب ب المل دوره یازدهم شماره پ اپی چه و سه صص 7- 24

فصلنامه
پژوهشهای
روابطط بطط

الملطط

دوره یازدهم شماره
چهطططار شطططماره
پ اپی چه و سطه
زمستان 1400

مقدمه
حوزه دریای خزر به عنوان یک منطقه راهبردی در معادالت جهان نقش بسیار موثری
دارد در این منطقه پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،بازیگران بین المللی  ،متاثر از تغییرات
جدید ،به دنبال پر ک ردن خالء قدرت و برتری ژئوپلیتیک در منطقه بودند در حقیقت
پس از فرو پاشی مذکور دریای خزربه دالیل سیاسی و ارتباط های بین المللی اهمیت
ویژه ای یافت پیش از این ،دریا ی خزر در محدوده سیاست ها و تصمیم گیری های
دوکشور جمهوری اسالمی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود،اما پس از استقالل و شکل
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گیری جمهوری های دیگر مثل جمهوری آذربایجان،قزاقستان و ترکمنستان شرایط
جدیدی را تجربه می کند در شرایط جدید ،تنوع تصمیم گیری ها با توجه به سیاست
ها و دیپلماسی گوناگون کشور های تازه تاسیس ،شرایط را پیچیده و تاحدودی غیر قابل
پیش بینی کرده است) (Blan,1995:34محیط زیست این دریا به به دالیل مختلف مورد
تهدید قرا ر گرفته است این نوشتار تالش دارد تاثیر چالش های سیاسی میان کشور های

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

ساحلی خزر بر بحرانی شدن شرایط زیست محیطی آن را مورد بررسی قرار دهد بنابر
این ،در این نوشتار دو خط موازی را یی خواهد شد نخست شرایط زیست محیطی و

دوره یططططططازدهم

سپس شرایط سیاسی موجود میان پنج کشور ساحلی مورد بحث قرار گرفته،در ادامه

شماره پ اپی چهط

تاثیر متقابل متغیر سیاسی بر محیط زیست آن ،موضوع مهمی خواهد بود که می باید

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

مورد توجه باشد
تاثیر چالش های سیاسی کشور های ساحلی خزر بر روی محیط زیست آن به وضوح
در برخی موارد قابل مشاهده و بررسی است،که برخی از آ نها عبارتند ازضعف در تدوین
رژیم حقوقی مناسب و فراگیر،افزایش وزن واگرایی،عدم تمایل به منطقه گرایی ،بی
توجه ای به سیستم اکولوژی منحصر به فرد آن و عدم برخورد جدی با کشور هایی که
به دالیل مختلف و عمدتاً اق تصادی و منافع مادی ،موجب تشدیدآلودگی این دریاشده
اند بر خی از آالینده ها،مثل آالینده های ناشی از استخراج نفت ،به مرز هشدارهای جدی
رسیده است محیط زیست این دریا قربانی منافع اقتصادی برخی از کشور هایی است
که با توجه به امضای کنوانسیون ها و تعهدها ،دیپلماسی مبتنی بر منفعت گرایی را دنبال
می کنند که موضوع قابل توجه ای است این کشورها با تمسک به بازی های جدید

سیاسی وبا توجیه منافع ملی ،منافع مشترک زیست محیطی دریا را قربانی این منافع
نموده اند شواهد بسیاری از این چندگانگی سیاسی دولت های کشور های ساحلی خزر
و تاثیر آن در اف زایش تهدید بر روی اکوسیستم و محیط زیست این دریا را می توان
یافت دریای مذکوربا توجه به شرایط یبیعی،جغرافیایی و ظرفیت های بازسازی محیط
زیست خود ،با توجه به توانمندی های بالقوه اش ،تا حدودی می تواند در برابر
تهدیدهای زیست محیطی و آلودگی ها به بازسازی خود بپردازد ،اما در شرایط هجوم بی
امان آالینده ه ا ،خصوصا آالینده های هیدرو کربنی ،که بزرگتر و عظیم تر از قدرت
تدافعی این دریاست ،توان باز سازی و تدافع نداشته و این آغاز فرو پاشی اکوسیستم آن
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است تالش ها و اراده برای حفظ محیط زیست این دریا وجود دارد اما کافی نیست
چون منافع اقتصادی – سیاسی کشور ها ساحلی آن در ارتباط با دیگر حوزه های
ژئوپلیتیک مرتبط با آن،مانع بزرگ در تحقق بهینه سازی ب رنامه های حفظ محیط زیست
آن است)(Bahgat,2005:53

تاا یراختالف هاا
چ لش ه ی سی سی

ادبیات پژوهش
چالش های زیست محیطی
تفاوت میان دو مقوله محیط زیست و زیست بوم گرایی از مباحثی است که "دابسون "
معتقد بود که تداخل و تلفیق این دو با هم خطایی آشکار و سنگین است .چون زیست
بومگرایی یک ایدئولوژی پر چالش بوده و سر آن دارد که مدیریتِ محیط زیست را بر
عهده بگیرد مدیریت محیط زیست بر این باور است که توان سود مندی جهان و یبیعت
وجود دارد بدون آنکه تغییری در آن بوجود آید زیست بومگرایی حیات پایدار را منوط
به،دگرگونی بنیادی ارتباط ما با جهان یبیعیِ غیر انسانی و شیوه زندگی اجتماعی و
سیاسی می داند اگرچه زیست بومگرایی و محیط زیستگرایی از یک خانواده محسو
میشوند ،اما اولی نگاهی بنیادی تر به محیط زیست دارد این دو دیدگاه اگرچه همسو
هستند اما تفاوتهای آشکاری میان آنها است (دابسون )12:1377
مراقبت از محیط زیست از اصول مهم زیست بومگرایی است و تنها دو دلیل برای اثبات
آن کافی خواهد بود نخست اینکه انسانها برای مصلحت خود باید از محیط زیست

کشور ه ی س ا ی
باار

اایط زیساا

دری ی خزر (-2017
.)1991

محافظت کنند و دوم ،حتی اگر نیازهای انسان را رفع نکند ،ارزش ذاتی و بنیادین
داشته،موجب امنیت جامعه،لذت بخش،مهم وارزشمندجلوه خواهدکرد & (Bookchin
)Foreman, 1991: 37

ژئوپلیتیک زیست محیطی:
ژئوپولیتیک زیست محیطی در واقع گونهای از گفتمان ژئوپولیتیکی است که به شکل
کامال انتقادی به مطالعات بوم شناسی و جغرافیای تهدید های زیستی در قالب سیاستهای
امنیتی جهان صنعتی در تخریب محیط زیست و بطورکامل تأثیرات نظام جهانی برمحیط
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زیست درقالب گفتمانهای سیاسی میپردازد) (Agnew,2004:51مباحث ژئوپلیتیک
زیست محیطی از آغاز با اکولوژی بنا میشود و سپس به عنوان مبنایی برای ژئوپلیتیک
زیست محیطی نقش می آفریند هگل اما جانور شنا

آلمانی در سال  1866میالدی

واژه اکولوژی را بنیان نهاد این واژه در واقع از سوی هگل برای اشاره به تحقیقاتی
دربارهی تمامی حیوانات و روابط آنها با محیط یبیعی و غیریبیعی بکار گرفته شد
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
1400

مدتی بعد کاربست آن توسط جنبش سبز در دهه  1960به شکل روزافزون وارد مباحث
سیاسی شد زیستن سالم مورد تهدید قرار گرفته بود و این شامل همهی موجودات از
جمله انسان میشد ،کسی نمیتواند به آن بی توجه باشد انسانها باید به گونه و شیوهای
زندگی کنند که ارزشهای اکولوژیک محیط آنان تق ویت شود بنابراین انقال
انقال

سبز یک

درونی است (هیوود )45:1382،ذخایر موجود در زمین و شکل استفاده مشترک

از آن برای دو کشور همسایه جنبههای ژئوپولتیک آن ر ا برجسته میکند همگرایی و یا
واگرایی موضوع حاصله از این اتفاق ژئوپلتیک است پیمانهای مشترک میان همسایگان
راهگشای موضوع خواهد بود با توجه به تعاریف بنیادین ژئوپلیتیک عموما بازیگران
قدرتمند دیگری وارد عرصه خوا هند شد تا سود کافی عایدشان شود،چون عموما از
دریچه شرکتهای چند ملیتی وارد صحنه میشوند همگرایی و واگرایی دو گونه رفتار
متضاد از سوی دولتها و بازیگران است شکلگیری بازیگران در این عرصه نیز به
منافع آنان وابسته خواهد بود در واقع دور شدن و یا نزدیک شدن به منافع آنان وابسته
است (حافظنیا)373 :1385 ،

دریای خزر حلقه پیوند آسیا و ا روپاست به همین دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خاصی را به
خود گرفته است برخی دریای خزر را هارتلند جدید نامیدهاند تأثیر آن بر کشورهای
پیرامون و بر دیگر کشورهای فرامنطقهای و شرکتهای چندملیتی به لحاظ انرژی
موجود در آن موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منح صر به فردی را به آن بخشیده
است(تقوی اصل)69 :1386 ،
تهدید های زیست محیطی دریای خزر:
فرایند تخریب این دریا زمانی آغاز شد که کشورها ی ساحلی برای خود در جهت پیش
گیری از برنامه های ارائه شده دیگر کشور ها،حق وتو قائل شدند ناخشنودی برخی
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کشور ها مثل جمهوری اسالمی ایران و روسیه از حضور راهبردی بازیگران فرامنطقه ای
مثل آمریکا و اسرائیل در کشور هایی مثل جمهوری آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان از
موانع مهم همکاری میان دولت ها ی یاد شده در جهت حفظ محیط زیست این دریا
محسو

می شود راه های دیپلماتی ک برای مذاکره بر سر محیط زیست دریای خزر به

دلیل حضور شرکت های چند ملیتی در کشور هایی مثل جمهوری آذربایجان برای
استخراج نفت همواره با چالش روبرو بوده است تکیه بر عوامل "همگرایی " میان کشور
های ساحلی دریای خزرودور شدن ازموضوع های تشدید کننده"واگرایی"،راه اصالح
مدیریت دریای خزردر چارچو "کنوانسیو ن ها"و قوانین مطروحه در رابطه با کنترل
آالینده ها را  ،خواهد گشود)(Sakwa,2002;64

دریای خزر در حال حاضر یکی از آلودهترین دریاهای جهان است منابع آلرودگی دریرای
خزر عمدتا ریشه در استفاده نا مطلو

از آن دارد مری تروان منرابع دریرای خرزر را بره

لحاظ اصل و ریشه آن به دو بخش منابع تجدیدپذیر و منابع تجدیدناپرذیر تقسریم کررد
منابع متعددی واقع در خشکی و دریا از جمله عوامل اصلی آلودگی بروده و همرهی پرنج
کشور ساحلی به نحوی در آلودگی آن سهیم هسرتند بره لحراظ ژئوپرولتیکی خرالء یرک
رژیم حقو قی پایدار ،محدود بودن دریا به خشکی و عدم دسترسی به آبهای آزاد ،نگرشری
فایدهمند و سادهانگارانره بره دریرای خرزر و وابسرتگی برخری از کشرورهای سراحلی بره
تکنولرروژی غربرری از عوامررل مررؤثر در آلررودگی ایررن در یررا سررت (زراقرری و احمرردی،
)152:1397

تاا یراختالف هاا
چ لش ه ی سی سی
کشور ه ی س ا ی
باار

اایط زیساا

دری ی خزر (-2017
.)1991

منابع تهدید کننده محیط زیست دریای خزر:
منابع بیشماری این دریا را تهدید می کند که میتوان به چند بخش تقسیم کرد:
 .1منابع آبهای آلوده رودخانهای
 .2آبهای آلوده صنعتی و شهری رو بستر
 .3نفوذ نفت زیر بستر و روبستر
 .4رشد سطح آ

که حاصل نفوذ منایق ساحلی که در معرض نفوذ چاههای

نفتی قرار دارند
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 .5انتقال آ

دریای خزر برای مصارف کشاورزی و غیره

 .6هجوم شانه دار ها
 .7انتقال بی رویه و غیر کار شناسی شده آ

به دیگر نقاط

شدت توسعه در بهره برداری از نفت و گاز خزر حاصلی جز گسترش آلودگی هوا و آ
و سواحل ندارد که در پی آن زندگی گیاهان به خطر افتاده ،منابع یبیعی فرسوده شده،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

اختالل در اکوسیستم رخ داده و زیانهای بیشماری در تنوع زیستی بوجود میآید خطر
زیست محیطی در واقع استفاده بیش از حد از منابع یبیعی و تجاوز به آن است تغییرات

دوره یططططططازدهم

منفی در محیط زیست منجر به افزایش مرگ و میر انسانی میشود نرخ زندگی در

شماره پ اپی چهط

سواحل خزر  15الی  20سال پایین تر از کشورهای پیشرفته است و این به دلیل آلودگی

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

بیش از حد این منایق است عدم رعایت اصول شهرسازی موجب شده است فضوالت
انسانی از یریق فاضال ها به دریا هدایت شود عمدتا برای ساخت شهرها از آغاز می -
باید افق آیندهی جمعیت و سپس محدوده شهر را مشخص کنند و آنگاه با توجه به
شرایط موجود سیستمهای فاضال

تعبیه گردند اما عدم مهارت در شهرسازی در

سواحل دریای خزر بر مشگل های زیست محیطی افزوده است عموما در سواحل
دریای خزر تعریف جامعی از محدوده شهرها وجود ندارد و نظارتی برای ساخت و
سازها انجام نمیگیرد افزایش لجام گسیخته جمعیت و مهاجرت بیش از حد به منایق
شمالی خصوصا کنارههای خزر تبدیل به تهدیدی بالقوه و جدی برای موضوع محیط
زیست آن شده است

آلودگی های نفتی:
در مورد آلودگی های نفتی باید اذعان داشت که نبود دیپلماسی قروی و دقیرق روی منرابع
استخراج نفت  ،موجب آلودگی بیش از حد این دریا شرده چرون دریرای خرزر در برابرر
محیط زیست بسیار شکننده است با توجه به جدول زیرتبیین این موضوح آسران خواهرد
بود
منابع هیدروکربنی دریای خزر براساس تُن:

کشور

مساحتی از
دریا براساس
کیلومتر و
درصد

کمیت
محدوده
نفت و گاز

پیشبینی
منابع
آلودگی

محدوده
امتداد
منابع

بهآورد
تولید نفت
خام

مقدار
انباشت
تجاری

آذربایجان

(78)20/7

137

3600

1600

650

27-24

قزاقستان

(113)29/9

82

3400

1200

500

1

ترکمنستان
روسیه

(79)19/2
(64)15/6

65
20

600
400

250
150

100
50

57
1

ایران

(44)14/6

43

مجموع

(378)100

347
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8000

3200

13101300

36-30

.)1991

Source: http://www.caspinfo.net/content/content.asp?menu=0120000_000000

دریای خزر به لحاظ شرایط زیست محیطی به شدت تحت فشار است بیراهه نیست
اگر به برخی از منایق آن سرزمین مرده ایالق شود بطور کلی این دریاچه به عنوان
زیست گاه بسیاری از ماهیان ،اعتبار زیستی خو د را از دست داده است بسیاری از گونه -
های «خاویار ماهیان» که به واسطه ارزشهای تاریخی خاویار خود مشهور بودهاند ،به
دلیل استحصال بیش از حد آن ،به عنوان نسلی در حال انقراض محسو

باار

اایط زیساا

دری ی خزر (-2017

می -

شوند استحصال چنین گونههای خاویاری در سال  1985بالغ بر  30هزار تن بود که در
سال  1990به  1330تن و در  2010به  2100تن کاهش یافتند و در حال حاضر صید آن
به کمتر از  2000تن رسیده است بسیاری از این ماهیان خاویاری در آبهای جنوبی و
شمالی تلف شدهاند که در برخی نواحی تعداد تلف شد نشان به  3000عدد میرسد و
این به دلیل مشکالت زیست محیطی بسیاری است که قابل تأمل است(کوالیی و

گودرزی  )89:1392آلودگیهایی که در بستر دریا صورت میگیرددر اشکال مختلف رخ
می دهد بارگیریی نفتی در ترمینالهای نفتی ،آلودگیهای ناشی از ضایعات و
پسماندهای ایجاد شده در سکوهای نفتی ،رفت و آمد شناورها برای ارائه خدمات به
سکوها و جزایر ،ترمینال های نفتی ،عملیات استخراج نفت و گاز از چاههای منایق
دریایی ،نشست لوله های انتقال نفت و گاز ،عملیات لولهگذاری و نصب آن ،سوانح
دریایی که حاصلش نشت نفت به دریا می شود ،تمام انوع خدمات ساحلی ،آلودگی
ناشی از ضایعات و پسماندهای ایجاد شده در سکوهای نفتی و کشتیهای در حال رفت
14

و آمد از نمونه های بارز آن است آلودگی نفتی در زمان بارگیری به دلیل نشت نفت از
تأسیسات ،منجر به خسارات بیشماری بر بستر و موجب انفجار بستر شده و زیستگاه -
هایی مثل صخرههای مرجانی را با تهدید جدی مواجه کرده که تماما از نوع آلودگی
های یاد شده در باال است (ببران و قادری ) 42:1388،
اشکال و انواع آلودگی های هیدروکربوری دریای خزر

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

نفت خام یک ماده خالص نیست در آن انواع هیدروکربورها با تفاوتهای فیزیکی و
شیمیایی مختلف وجود دارد آلودگی دریا به خایر نفت به اشکال مختلف رخ می دهد

دوره یططططططازدهم

که برای آبزیان خطر آفرین است ) (Nasrolahzade, 2010: 99غلظت آلودگی در

شماره پ اپی چهط

قسمتهای جنوبی و غربی دریا در مجاورت و پایین دست سواحل جمهوری آذربایجان و

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

غلظت های کمتر در نواحی شمال و شرقی آن گزارش شده است Brekhovskir, 2008
)  ,45و ( Nemirovskaya

مجاورت تاال

حداکثر غلظت هیدروکربنهای نفتی در سواحل انزلی در

آن 13/9 ،میلی گرم بر لیتر و غلظت آن در تاال

پسیخان به میزان 0 /01

میلی گرم بر لیتر گزارش شده است میزان کل هیدروکربنهای نفتی و فلزات سنگین در
سواحل جنوبی دریای خزر در منطقه گیالن بسیار باال است()Khodaparast ,2009:38
برابر بررسی در سال  2011غلظت کل هیدروکربنهای نفتی در رسوبات سطحی
بندرانزلی بین  7/6تا  29میلی گرم در کیلومتر مشاهده شد که بیانگر آلودگی متوسط آن
به هیدروکربن است ) (Hajizadehzaker et al, 2011:110این بررسی در مقایسه با
بررسی سال  2010در سواحل مازندران نشانگر آن است که سواحل مازندران از آلودگی
بیشتری برخوردار است آالینده های نفتی در مراحل حفاری و انتقال به در یا منتقل می -

شوند نمونهبرداریهای  15گانه سواحل گیالن و مازندران در یول  5فصل غلظت کل
هیدروکربونهای نفتی به وسیله دستگاه  FT-SRمدل veetorتعیین شده است( میرزایی و
همکاران  )1393:228اندازهگیری غلظت هیدروکربنهای نفتی بوسیله سیستم ییف -
سنجی مادون قرمز انجام گرفت که براسا

سطح محصور یول موج مورد نظر و

همچنین با استفاده از منحنی کالیبراسیون محاسبه شد کالیبراسیون اسپکتروفتومتر
فرآیندی است که در آن مراحلی برای تضمین صحت کار دستگاه به کار گرفته می -
شود اسپکتروفتومتر قادر است به عنوان فرستنده و گیرنده نور عمل کند (همان،
15

)230،1393
آلودگی فلزات سرب و کادمیوم
ماهیان کفال دریای خزر مشتمل بر  15جنس و حدود  100گونه مریباشرند مراهی کفرال
یالیی از جمله  133گونه ماهی ساکن در این دریا معرفی شده است برا توجره بره ارزش
غذایی باال در گونه های مختلف ماهی خزر این ماهی از صید براال و ارزش غرذایی خروبی
برخوردار است (آبادی و همکاران )230 :1396،سرواحل جنروبی دریرای خرزر بره دلیرل
فعالیت انسانی باال از تجمع عناصر سنگین برخوردار بوده کره امکران جرذ

آن در بردن

آبزیان وجود دارد و چون این ماهیران در چرخره غرذایی انسران وارد مریشروند احتمرال
آسیب رسیدن به انسان بسیار باالست ورود عمده فلرزات آلروده  ،احترراق سروختهرای
فسیلی ،معدن کاوی ،ضایعات شرهری و صرنعتی ،فاضرال هرا ،کودهرا و آفرتکشرها در
شمار این آلودگی ها به شمار میروند (باقری توانی نوروزی ) 110 :1395،دریرای خرزر
به عنوان بزرگترین دریاچه جهان در سالهای اخیر به دلیل نشت نفرت ناشری از اسرتخراج
آن و سود بردن از تکنولوژی فرسوده در استخراج ،تخلیه آ

توازن کشتیها ،عدم کنتررل

پسا های صنعتی ،کشراورزی و شرهری ،در معررض آلرودگی شردید قرراردارد جرذ
سطوح باالی فلزات در محیط آبی بطور مسرتقیم از راه آبشرش یرا از یریرق مرواد غرذایی
وارد بدن ماهی میشود از یرف دیگر انباشت فلز تحرت ترأثیر عوامرل محیطری_ زیسرتی
منجرر بره تفراوت در انباشرت در منرایق گونراگون و فصرول مریگرردد ( Kotze et al

)10:,1999
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آلودگی از طریق کشتیها:
کشتیهای دیزلی معموال مقداری نفت همراه با فاضال
آنها نیز به هوا فرستاده می شود جابجایی آ
نفت است،در هنگام ریختن دو باره آ

خود به دریا میریزند و دود

مخازن کشتیهای غیرنفتکش که آلوده به
به دری ا از دیگر عوامل آلودگی بشمار می -

رود کشتی های نفتکش برای شستشوی مخازن خود مشخصا آ

دریا را آلوده میکند

زیردریاییها که از نوع کشتیهای هسته ای اند نیز ،موجب آلودگی هستند محموله های
این کشتیها معموال آلودگی ایجاد میکنند ( زرگر و نوروزی کلرمی )257 ،1394
16

آلودگی ناشی از نوسان آب
در دهه  ، 1930زمانی که یرح های صنعتی و کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی به اجرا
درآمد ،نوسان آ

بسیار شدید بود آ

دریای خزر معموال نوسان دارد این نوسان شامل

دوره های مختلف است که باال و پایین دارد چنین فرآیندی در یول زمان رخ میدهد و
خود موجب تغییرا ت در محیط زیست این دریا و تغییرات در مبانی اقتصادی کشورها
فصلنامه
پژوهشهای
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میگردد در دهه یاد شده ،نوسان آ

دریای خزر موجب بروز دریاچههای مصنوعی،

سدها ،آ بندها و افزایش فعالیتهای انسانی در آن محدوده شد در چنین حالتی سطح
آ

دریا به پایینترین میزان ( 19متر پایینتر از سطح دریاهای آزاد) رسید که تا سال

 1977ادامه داشت اما پس از آن تا سال  2000روند آ

افزایش داشته و ساالنه 15

سانتی متر به سطح آن افزوده شد( مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر)3،1397،
این نوسان ها موجب عکسالعملهای انسانی برای بهرهوری بیشتر از دریا شده و از
آنسو در زمان افزایش سطح آ
آن میگردد سطح آ

موجب آلودگی این دریا به دلیل تجاوزات دریا به حریم

دریای خزر دارای نوسان زیادی بوده است بطوری که در 3000

سال قبل از میالد مسیح سطح آ
جهان بود افزایش آ

دریای خزر  35متر پایینتر از سطح دریاهای آزاد

در سالهای  1977- 78با توجه به افزایش به  28/44متر پایینتر از

سطح آبهای دریاهای آزاد جهان رسید اما از سال  1978افزایش تدریجی آن آغاز شد در
سالهای  2004- 2005با  2متر افزایش نسبت به گذشته به  26/19متر پایینتر از مقدار
قبلی رسید عالوه بر نزوالت آسمان و آبهای زیرزمینی بیش از  130رودخانه اصلی و
فرعی آ

دریاچه خزر را تأمین میکنند حدود 76/3درصد آ

آن از رودخانه ولگا در

فدراسیون روسیه 4/8 ،درصد از رودخانه کورا در جمهوری آذربایجان 3/2 ،درصد از
رودخانه اورال در قزاقستان و بقیه  15/1درصد از سایر رودخانهها از جمله سفیدرود،
تجن ،گرگان ،اترک و غیره تأمین میشود (پورکاظمی )20،1378
نتایج تحلیل داده های ایستگاه های تراز سنجی سواحل جنوبی دریای خزر نشان می
دهد در سال آبی ،1396- 97میانگین تراز سطح آ

دریا،به  - 01/27متر رسیده است و

این میزان نسبت به سال آبی گذشته ( )1395- 96حدود  4سانتی متر پایین تر می باشد
کمترین تراز آ

مشاهده شده در این دوره درنیمه اول آذز ماه و به میزان  - 41/27متر و

باالترین تراز آ

در

 - 63/26متر در مرداد ماه 1397بوده است دامنه نوسانی تراز آ
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این سال بالغ بر  34سانتی متر می باشد(فصلنامه دریای خزر)6:1397،
نمودار شماره " 3تغییر های تراز آب در سال های آبی 1391- 92الی 96- 97
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منبع:
 http://wri.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=faIR&ItemID=2644&mid=15089&wVersion=Staging

نمودار زیر به گونه ای خالصه موارد و گونه های تهدید زیست محیطی دریای خزر را
نشان خواهد داد
شماره:1
نمودار
محیط زیست دریای خزر
کننده
منابع تهدید
کانون های آلودگی با منابع مشخص

کانون های آلودگی با منابع نا مشخص

نوسانات آب
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منابع آلوده رودخانه ای و فاضالب های شهری

آلودگی فلزات سرب و

نشت پساب های کشاورزی

کادمیوم
هجوم شانه دار ها
حفاری غیر اصولی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط

در دریا
کشتی های حامل
نفت

لوله های نفتی

و سططه زمسط ططتان
1400

منابع هیدرو کربنی

آب توازن کشتی
ها

نفوذ نفت از زیر بستر و بستر
انتقال آب به
منابع گازی

مناطق دیگر

آلودگی ناشی از انسان

مهاجرت های بی رویه
به شهر های ساحلی

هیدرو کربن ها

دی اکسید سولوز

آلودگی هوا

دی اکسید

دی اکسید

کربن

نیتروژن

منبع :یافته های نویسندگان

عوامل چالش برانگیز میان کشورها جهت حل بحران محیط زیست:
چالشهای کشورهای منطقه را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
چالشهایی از درون و چالشهایی از بیرون
دیدگاه بیرونی نگاهی سیاسی  -امنیتی از سوی فرا بازیگران است که در این دیدگاه،
اقتصاد بهترین دستمایه برای ورود به منطقه میباشد محور اقتصادِ سیاسی میتواند ورود
و نفوذ این بازیگران راتسهیل کند چنین بازیگرانی نه تنها برای بهرهبرداری از انرژی این
منطقه وارد میشو ند،بلکه عالوه بر برآوردن نیاز و کاهش نیاز به انرژی،توان کنترلی
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دوسویه برفدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران را افزایش میدهند مهمترین عامل و
دستاوردِ از این حضور ،کاهش وابستگی سه کشور دیگر حوزه دریای خزر به فدراسیون
روسیه و ایرا ن است دیدگاه درونی چالشها ،مسئله حقوقی این دریا و عدم تمکین
برخی کشورها علیرغم اجال ها ،قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و الینحل ماندن
مسائل مهمی مثل محدوده ماهیگیری ومرزهای آبی آن است البته نگاه سیاسی  -امنیتی
جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه به همهی موارد یاد شده نیز بر این چالشها
میافزاید با این همه نقش انرژی را در تشدید آن نمی توان نادیده گرفت
نقش انرژی
مکان جغرافیایی دریای خزر در غر

آسیاست و این منطقه همواره پر چالش بوده

است دریای خزر به عنوان مهم ترین منبع انرژی جهان اعم از نفت وگاز یقینا در
تیرر

قدرت های سیاسی منطقه و فرا منطقه ای قرار دارد منابع دریای خزر به یقین در

آینده ی اقتصاد جهان نقش مهمی را ایفا می کند برای دست یابی به حقوق اصلی برای
همه ی کشورها ی ساحلی آن همکاری  ،مهم و ضروری است زیرا منابع زیر بستر دریا
متعلق به اقتصاد بشری بوده و منافع اقتصادی آن نیز برای ا ین کشور ها مهم و حیاتی
است سود دهی این منابع در سایه ی همکاری امکان پذیر خواهد بود با این همه عالوه
بر  5کشور ساحلی ،کشور های دیگری در خط دوم این منطقه نیز چشم به این منابع
خواهند داشت کشورهایی مثل ترکیه،گرجستان ،ارمنستان،ازبکستان و قرقیزستان
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چالش بر سر منابع انرژی در دریای خزر به ظاهر در دسته بندی های اقتصادی قرار می
گیرد،اما وجود ذخایرمناسب انرژی در این دریا نه تنها مورد توجه فزاینده کشور های
ساحلی این دریا است ،بلکه توجه ویژه قدرت های جهانی را نیز معطوف به آن ساخته
است رقابت در استفاده ا ز انرژی،کشور ها را وادار می کند تا از ابزارهای نوین اکتشاف
و است خراج سود برده ،سپس ورود به بازار های جهانی را دردستور کار خود قرار دهند
حضور شرکت های بزرگ چند ملیتی در این منطقه موجب نفوذ سیاسی کشور های فرا
منطقه ای را گسترش داده و با توجه به حضور فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی
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ایران در این منطقه،رقابت های اقتصادی جای خود را به رقابت های سیاسی می
دهد بنابراین وجود دو قدرت هژمون و یک قدرت راهبردی در حوزه خزر بر چالش
های سیاسی می افزاید این چالش ها در دسته بندی میان کشور های ساحلی قابل
مشاهده است
رژیم حقوقی پایدار

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

موضوع رژیم حقوقی از اصلی ترین عوامل چالش زادرروابط میان کشور های ساحلی
در یای خزر است زمانی که دریای خزر در میان دو کشور جمهوری اسالمی ایران و

دوره یططططططازدهم

شوروی قرار داشت معاهدات  1921و  1940به گونهای برای حل مسالمتآمیز

شماره پ اپی چهط

مشکالت کفایت میکرد اماپس ازفروپاشی شوروی به ناگاه این دریابا  3حاکمیت جدید

و سططه زمسط ططتان

دیگر مواجه شد بنابراین برابر آیین "لوح پاک" کشورهای جدیدالتأسیس الزامی به

شط ططماره چهط ططار
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پیروی از آن قراردادها نداشتند در این حالت پدید آمدن شرایط حقوقی جدید الزمه اش
رژیم حقوقی تازه بود حفاظت از اکوسیستم دریای خزر نیازمند حمایت همهی
کشورهای ساحل ی است و این حمایت درچارچو

قوانین حقوقی امکانپذیر می -

باشد در تابستان سال  1397سران کشور های ساحلی دریای خزر در قزاقستان در
رابطه با کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافقی کلی دست یافتند،اما دررابطه با
محدوده بستر وزیر بستر این دریا هنوز مواردی حل نشده باقی مانده است این
کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدا می باید در موافقتنامه
جداگانه ای معین شود برابر بند  1ماده  8کنوانسیون حدود بستر و زیربستر دریای خزر
می باید از یریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل،با توجه به اصول و

موازین شناخته شده حقوق بین الملل انجام شود کشورهای ساحلی دریا ی خزر با علم
و آگاهی از تخریب محیط زیست این دریا که ب ر اثر فعالیتهای مختلف انسانی  ،همچون
تخلیه مواد مضر و خطرناک  ،صورت می گرفت و برای تضمین اینکه فعالیتهای در
خشکی و دریا مضر نیست و البته با توجه به نوسانات سطح آ  ،که ویژگیهای
اکولوژیک منحصر به فرد آن را تهدید میکند ،در کل برای حفاظت از محیط زیست
دریای خزر و با همکاری با سازمانهای بینالملی مربویه ،کنوانسیون تهران را امضاء
کردند (کوالیی ،گودرزی )71:1388
بنظر میرسد پس از تصویب کنوانسیون تهران درسال  2003مسئله آلودگی دریای خزر
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خیلی تحت تأثیر ا ین کنوانسیون قرار نگرفته است و کشورهای ساحلی دریای خزر
کماکان دریا را آلوده میکند پس ازکنوانسیون تهران چندین پروتکل الحاقی که به این
کنوانسیون مربوط می شد تصویب شده است از جمله میتوان به پروتکلی اشاره کرد که
در آن دریای خزر را در برابر آلودگیهایی مصون می کندکه از فعالیتهای در خشکی به
آن تحمیل می شود این پروتکل به "پروتکل مسکو" ( 10الی  12دسامبر )2012معروف
شده است "پروتکل عشقآباد"از نوع دیگری است که میتوان نام برد،همچنین پروتکل
موسوم به "آکتائو"در  25ژانویه 2016اگرچه برای رسیدن به این امر که کشورها به
درستی این پروتکلها را مهم دانسته و اجرا کنند در حال حاضر تصویری نا امیدکننده
است،و در نگاهی دیگر با توجه به تأکید کنوان سیون تهران هیچ گونه ایالعات و آمار
درست و دقیقی از فعالیتهای کشورهای ساحلی برای اجرای کنوانسیون در دست نیست
باید سهم هرکدام از کشورها در مورد آلودگیهای متعدد از جمله آلودگیهای ناشی از
سموم کشاورزی ،شهری ،صنعتی و دریایی مشخص شود تا بتوان ساز و کارهای
اصالحی مناسب را برای کنترل این آلودگی بکار گرفت و سپس در چارچو

ا بعاد

مختلف از جمله ابعاد داخلی ،منطقه ای و بینالمللی تصمیمگیری کرد
از سوی دیگر کشورهای امضا کننده کنوانسیون میباید به اجرای کامل آن متعهد باشند
به عنوان مثال در ماده ( ) 8کنوانسیون به صراحت آورده شده است که هر کدام از
یرفهای امضا کننده میباید در چارچو

نظامهای ملی نسبت به آالیندههای نفتی

مسئول باشند اما جمهوری آذربایجان علیرغم اینکه بیشترین برداشت از نف ت و گاز را از
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درون بستر دریا دارد و در پی آن بیشترین نقش را در آالیندگی خزر ایفا میکند  ،دو
پروتکل الحاقی در مورد مسائل زیست محی طی را امضاء نکرده است این جمهوری
اولین کشوری بود که بدون توجه به همهی موارد زیست مح یطی اقدام به برداشت نفت
و گاز در دریای خزر کرده است در حاشیه اجال

سران اکو در تهران در  29بهمن

 1370برابر با  17فوریه  1992اولین گام اساسی برای حل مشکالت حقوقی این دریا با
حضور رؤسای جمهور جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان و سفیر فدراسیون روسیه
در تهران برداشته شد بیانیه حاصل از این جلسه بر لزوم تشکیل سازمان همکاری
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دولتهای ساحلی دریای خزر تأکید داشت آنچه در این نشست مطرح شد ،آغازی بر
شکل گیری رژیم حقوقی این دریا بود که باا یجاد چند کمیته ،از جمله کمیته رژیم
حقوقی ،کمیته تحقیقاتی  -علمی  ،کمیته حمل و نقل ،کمیته ماهیگیری (کمیته منابع
بیولوژیک دریای خزر)،کمیته نوسانات آ
برد).(Damirchilu,2008: 24
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وکمیته حفاظت از محیط زیست رامیتوان نام

در امضای کنوانسیون جدید موضوع محیط زیست

همچنان در ابهام است بطور کلی در این کنوانسیون فقط  4بار از واژه محیط زیست
استفاده شد ه است که تنها یک مورد آن شرایط اجرایی دارد در همین رابطه در بند  14آن

دوره یططططططازدهم

به تعبیه خطوط لوله سراسری زیر دریایی بر روی بستر دریای خزر اشاره شده که

شماره پ اپی چهط

کشورها مجاز به آن هستند ودرادامه به پروژهایی با استاندارد محیط زیستی اشاره دارد

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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که می باید همه اقدامات در چارچو

حفاظت از محیط زیست باشد درماده  15این

کنوانسیون حقوقی ذکر شده است که همه یرف ها(کشورها) به یور مشترک ویا
جداگانه همه تدابیر الزم را برای حفاظت از محیط زیست،تنوع زیستی،مدیریت پایدار
منابع زنده دریا،جلوگیری،کاهش وکنترل آلودگی دریای خزر بکار گیرند باید توجه
دا شت که به لحاظ ژئو مرفولوژی تمام این آلودگی در نهایت متوجه بخش جنوب ی و
جمهوری اسالمی ایران است امااین کنوانسیون هرگز ضمانتی برای اجرای مبانی محیط
زیست نیست چون عمال چنین اتفاقی نمی افتد به دلیل اینکه بهره بردای نفتی از این
دریا موجب تشدید آلودگی این دریا است

واگرایی_ همگرایی کشور های ساحلی خزر
همگرایی و واگرایی دو رفتار متضاد در روابط دولتها و بازیگران سیاسی است که منافع
ملی تعیین کننده روش دولتها در همگرایی یا واگرایی با دیگران میباشد به عبارت دیگر
اگر بازیگری به واگرایی یا همگرایی تن میدهد نخست به تأمین منافع ملی خود می -
اندیشد بنابراین منفعت بازیگران شکل همگرایی و واگرایی را تعیین میکند در
همگرایی خیزبرداشتن به سمت هدفی مشترک با دیگر بازیگر است و واگرایی درست
نقطه متقابل این حالت معنا مییابد (حافظنیا )73،1385 ،متغیرهای ضدهمگرایی را می -
توان در برخی مؤلفهها برشمرد مؤلفههایی مثل اختالف های ایدئولوژیک ،مرزی _
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ساحلی ،ضعفهای ساختاری در اقتصاد و صنعت ،پایبندی صرف به منافع ملی و نفوذ
بیگانگان عموما این گونه حاالت سیاسی در کشورهای جهان در حال توسعه بیشتر یافت
میشود چون روابط اقتصادی اینگونه کش ورها معطوف به بازیگر بزرگتر و مهمتری
است که موجب تعهدات خارجی بیشماری برای آنان است این تعهدات میتواند
سیاسی ،اقتصادی و حتی نظامی باشد که دقیقا در برابر همگرایی منطقهای آنان با دیگر
کشورهای منطقه قرار میگیرد (دوئرتی و فالتزگراف)69:1372 ،
اصل دیگر دخیل در واگرایی یا همگرایی امنیت است به اعتقاد "باری بوزان" به دلیل
اینکه تهدید هایی از فواصل نزدیک ،سریعتر احسا
احسا

می شود تا از فاصله دور اغلب

ناامنی از مرزهای نزدیک بوجود میآید و الزام سیاست امنیتی خاص ،در

مجاورت جغرافیایی رخ میدهد مالحظات خاص امنیتی معموال در مرزهای مجاور
جغرافیای کشورهای هممرز اتفاق می افتد به اعتقاد "الکساندر ونت" اعتماد حداکثری
موجب دوستی دو کشور هممرز میشود در اعتماد حداقلی مناقشات حلناشدنی است
(سریعالقلم و سجاد پور )26:1385 ،پس از فروپاشی شوروی و خارج شدن کمونیسم
از مدار سیاسی جهان دریای خزر از دیدگاههای بینالمللی اهمیت فراوانی یافت این
اهمیت پس از کشف و شناخت اهمیت منابع غنی هیدروکربنی نهفته در دریا به اوج
خود رسید عملیات و حفاری و سپس انتقال آن به بازارهای جهانی ،برای کشورهای
استقاللیافته ،به موضوعی نه تنها اقتصادی  ،بلکه شکلی سیاسی – امنیتی به خود گرفت
گرایش به شرکتهای چندملیتی و کنسرسیومهای نفتی فرامنطقه ای موجب بروز

تاا یراختالف هاا
چ لش ه ی سی سی
کشور ه ی س ا ی
باار

اایط زیساا

دری ی خزر (-2017
.)1991

پیچیدگیهای سیاسی و "واگرایی" کشورهای ساحلی از یکدیگرشد حضور بازیگران
فرامنطقه ای نیز بر شدت این واگرایی افزود و عمال گ رایش به همکاری را میان
کشورهای ساحل دریای خزر به صفر رساند به دنبال فروپاشی شوروی این نظریه قوت
یافت که منطقه جدیدی در حوزه دریای خزر شکل گیرد که مشتمل بر فدراسیون
فدراسیون روسیه ،جمهوری اسالمی ایران و سه کشور تازه استقالل یافته جمهوری
آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان است چون این کشورها به دالیل جغرافیایی دارای
نقاط مشترک بودند نظام منطقهای در حوزه خزر از بخشهای زیر تشکیل میشد:
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 .1بازیگران بخش مرکزی یعنی فدراسیون روسیه ،جمهوری اسالمی جمهوری
اسالمی ایران ،ترکمنستان ،جمهوری آذربایجان و قزاقستان
 .2بازیگران بخش پیرامونی که تشکیل میشد ند از ترکیه ،گرجستان و چین
 .3بازیگران مداخله گر که عبارت بودند از آمریکا ،اتحادیه اروپا ،اسرائیل و ناتو
رفتار بازیگران پیرامونی و مداخلهگر به نظام منطقهای خزر تأثیری نهاده اند این تأثیرات
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همان عوامل واگرایی در منطقه است به دلیل ضعف برخی از کشورهای بخش مرکزی،
راهبرد بخش مداخله گر چه در حوزه نفوذ در بخش مرکزی و هم برای کاهش قدرت

دوره یططططططازدهم

فدراسیون روسیه و حتی تضعیف جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی ایران در بسیاری

شماره پ اپی چهط

از موارد بسیار مؤثر بود حتی کشورهای مداخله گر در برخی موارد تصمیم به حذف

و سططه زمسط ططتان

جمهوری اسالمی از منطقه و دور کردن آن از شرایط منطقهای بوجود آمده،و تالش بر

شط ططماره چهط ططار
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جایگزینی آن توسط دیگر کشورها داشتند شیوه های آنها عبارت بود از تهدید ،اقناء،
وعده و توسل به زور عمدهترین تصمیمات آنها برای کاهش قدرت فدراسیون روسیه و
جمهوری اسالمی ایران به مسئله انتقال گاز و نفت دریای خزر مربوط میشود به پیشنهاد
شکل های این انتقال که از خاک کشورهای جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه
عبور نکند (رمضانی و محرابی)10:1389 ،
از یرف دیگر رفتار بازیگران بخش مرکزی دریای خزر نیز از انسجام کاف ی برخوردار
نیست این عدم انسجام به گونههای بهرهبرداری ازمنابع یبیعی ،انتقال انرژی و ترتیبات
همکاری بین دولتهای منطقه مربوط می شود چون الجرم این منطقه وارد معادالت
سیاسی جهان شده در پی آن خواهان توجهات بین المللی است توجهات مذکور بدون

شک به دلیل تأثیرات "ژئوپلیتیک " و "ژئواکونومیک" و سیاستهای کشورهای فرامنطقه -
ای است بنابراین کشورهای فرامنطقهای برای عدم شکلگیری همگرایی این منطقه بطور
مؤثر تالش می کنند تا حضور دائم خود را در این منطقه تقویت کنند (عباسی و
موسوی )72 ،1392،رژیم حقوقی دریای خزر موضوعی است که هم به واگرایی در
منطقه و ه م به همگرایی کشورهای ساحلی منجر خواهد شد یول ساحلی دریا ی خزر
در مجموع  6500کیلومتر است که در حدود  700کیلومتر آن در ساحل جمهوری
اسالمی ایران قراردارد این دریاچه به دریاهای آزاد جهان راه ندارد تنها راه اتصالی آن کا
نال های ایجاد در ولگا رود به دریای سیاه است پس از جنگ سرد این منطقه به یک
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منطقه ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک مهم و حساسی بدل شده است " کولبرگ" دریای
خزر را "هارتلند" نوینی می داند که در قرن بیست و یکم در سیاست بین الملل تأثیرات
شگرفی خواهد نهاد ()Zabortseva, 2012:170
حوزه های امنیتی خزر

تاا یراختالف هاا

تحلیل حوزه های امنیتی خزر نیازمند پرداختن به حوزه های بزرگتر ازجمله امنیت
اوراسیا،آسیای میانه و قفقاز جنوبی است "گراهام فولر" خطرات این امنیت را نخست
درتحوالت داخلی فدراسیون روسیه ،ترکیه ،افغانستان،هند و پاکستان می داند در مرحله
بعد در همکاری میان جمهوری اسالمی ایران فدراسیون روسیه و ترکیه و در مرحله سوم
شکل گیری بلوک های منطقه ای و ائتالف های جدید میان دولت ها در داخل وحوزه
اوراسیا؛ ودر نهایت به رابطه جمهوری اسالمی ایران با غر

و فدراسیون روسیه می

داند این منطقه به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی و امنیت انرژی توجه غربی ها را به خود جلب
کرده است تحول در سیاست خارجی کشور هایی مثل فدراسیون روسیه،جمهوری
اسالمی ایران ،چین و ترکیه همواره این امنیت را دستخوش شرایط و تعاریف تازه ای
کرده است غر

و ناتو همواره تالش داشته اند تا از قدرت هژمونیک جمهوری اسالمی

ایران ،فدراسیون روسیه و حتی چین در این منطقه بکاهند،چون برای دست یابی به
انرژی نیازمند پیگیری تضعیف هژمون هستند مولفه دیگر امنیت برای غر

دراین

منطقه کنترل شرایط فرهنگی،قومی،زبانی و حتی مذهبی است که اهمیت ثانوی دارد از
نگاه غر

رشدنهضت های افرایی در منطقه منتج از چنین همگرایی های است این
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ستیزی می تواند انگیزه های پیوند آنان را افزایش دهد غر

البته خواهان

تمایل به غر

ح ضور دولت های ضعیف در منطقه نیست ،چون دول ت های یرفدار غر

اگر ضعیف

باشند ،توازن به نفع فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران خواهد بود واین از
عوامل بی ثباتی در منطقه است که در این صورت امنیت انرژی منطقه مورد تهدید قرار
می گیرد(شیخ االسالمی و همکاران )1394:154،جمهوری اسالمی ایران ،ترکیه و حتی
پاکستان می توانند در این حوزه بازیگران قدرتمندی باشند بنابر این نگاه امنیتی به
جمهوری اسالمی ایران از سوی غر
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بیش از پیش ضروری دانسته می شود راه آبی

خزر یک هژمونی منح صر به فردی را به جمهوری اسالمی ایران می دهد که قابل توجه
است حضور چنین قدرت هایی در این منطقه موجب برانگیخته شدن حساسیت ها در
سیستم جهانی است در منطقه ی آسیای مرکزی یک منطقه ژئوپلیتیک مدرن وجود دارد
که حوادث در آن موجب حساسیت آمریکا و ناتو است و آن ارتباط خزر و قفقاز
است چنین ارتبایی پتانسیل بحران سازی را در خوددارد که مورد توجه آمریکا قرار

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

گرفته است و حاصل آن اتحادی است موقت میان آمریکا ،جمهوری آذربایجان و
گرجستان که فدراسیون روسیه را وادار به ورود به یک "بازی بزرگ" نموده است با

دوره یططططططازدهم

توجه به تئوری "هارتلند " و ا ینکه فدراسیون روسیه در مرکز این هارتلند قرار دارد ،

شماره پ اپی چهط

مایل به کاهش هژمونی خود در این منطقه نیست فدراسیون روسیه از منظرراهبردی آن

و سططه زمسط ططتان

راجدالی سیاسی می بیندکه درصورت عدم کنترل آن ،امکان کاهش قدرت هژمونیک این

شط ططماره چهط ططار
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کشور وجود دارد).( Kurecic, 2010:32

توازن قوا
در باره موازنه قوا تفسیرهای مختلفی ارائه شده است نخستین آن ،تغیر شکل توزیع
قدرت و یا مکانیسمی خود کار در سیاست بین الملل است که موجب ایجاد تعادل ویا
عدم تعادل مطلو

و مناسب می گردد این تفسیر زمانی کارکرد دارد که دولتها سهمی

بیشتر از قدرت را در نظام بین الملل یلب می کنند در چنین فرایندی توازن قدرت بهم
میخورد برخ ی از دولت ها افزایش قدرت را تهدیدی برای خود می انگارند که دراین
صورت برای برقراری مجدد موازنه قدرت به اقدامات نظامی یا دیپلماتیک دست می
زنند با اینهمه پاره ای از تعاریف موازنه قدرت به شرح زیر است:

- 1موازنه ای که از توزیع برابر یا نابرابر قدرت میان دولت ها ناشی می شود
- 2نظامی که موجد برقراری صلح و ثبات نسبی شود
 - 3موازنه ای که بر اثر تسلط یک دولت بوجود آید
 - 4نظامی که از بی ثباتی و جنگ بوجود آید
- 5سیاستی که محور آن اصالت قدرت باشد (قوام)219، 1387 ،
کشور های ساحلی دریای خزر علیرغم توافق های حاصله از مذاکرات مختلف،امضای
کنوانسیون حقوقی و مالقات های گوناگون دیپلماتیک سران و مسئولین سیاسی
مربویه،درجهت واقعگرایی درروابط بین الملل ،تاکید بر توازن قوا داشته و این موازنه را
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راهی برای امنیت خود می انگارند توسل به بازیگران فرا منطقه ای از سوی برخی
کشور ها مثل جمهوری آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان ،نشانگر پای فشردن بر این
ایده است اگر چه آنان بر همکاری های نظامی مشترک تاکید می کنند اما در عین حال
با افزایش توان نظامی خود تالش بر موازنه قوا دارند بدون شک تالش برای نظامی
گری در حوزه در یای خزر تهدید ی جدی برای همه کشور ها محسو
دولت های منطقه با آشو

می گردد اگر

و یا نارضایتی های داخلی مواجه شوند موجب بی ثباتی

منطقه خواهد شد زیرا ضعف دولت های مذکور به همسایگان سرایت کرده و مرزهای
کشور ها نفوذ پذیر می گردد در این صورت است که دخالت فدراسیون روسیه بر بی
ثباتی و چالش ها می افزاید حضور ناتو در مقطعی از زمان بر این بی ثباتی ها افزود
کشور ها در این صورت تالش کردند تا در جهت نظامی به توازن قوا دست یابند و این
موضوع به پدیده ای چالش برانگیز تبدیل شد که خطر نظامی شدن را در منطقه مذکور
افزایش داد
باتوجه به توافق سران کشور های دریای خزر  ،هیچ نیروی نظامی به غیر از نیروهای 5
کشور ساحلی نباید در دریای خزر حضور داشته باشند اما باتوجه به انرژی تخمین زده
در دریای خزر اعم از نفت و گاز وشکل های بهره برداری و صد ور آن ،کشور های
ترکمنستان ،جمهوری آذربایجان وقزاقستان را به سمت شرایط "فراتوافقی "سوق می
دهد امنیت لوله ها و صادرات آن بهترین بهانه برای حضور نیرو های غربی در این
کشور ها است نوسانات قیمت نفت و تعارضاتی در حوزه مالکیت منایق نفت خیز میان
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برخی کشور ها ،از سال  1997الی ،2007موجب رشد پنجاه درصدی هزینه ها و بودجه
های نظامی کشور های این حوزه شده است (موالیی و جانباز)158:1395،
چالش های ژئوپلیتیکی دریای خزر
با توجه به تعاریف ژئوپلیتیک ،در حقیقت آن ب ه امکاناتی توجه دارد که جغرافیا در اختیار
انسان یا دولت ها قرار داده است بر این اسا

منطقه خزر از نقطه نظر ژئوپلیتیک خط

پهناوری است که از قفقاز در خاور دور تا آسیای میانه در باختر کشیده شده است دریای
خزر ضمن جداسازی این دوخط محل اتصال آن دو به هم است به ای ن دلیل مهم ،این
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منطقه از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که اهمیت ژئوپلیتیکی آن را
افزایش می دهد(مجتهدزاده)35:1381 ،
دریای خزر تا پیش از فروپاشی شوروی میان جمهوری اسالمی ایران و شوروی
تقسیم شده بود اما پس از فروپاشی به منطقه ای پرچالش تبدیل شدکه حتی روی
مسائل فرامنطقه ای نیز تاثیر نهاده است جمهوری اسالمی ایران در بخش جنوبی ا ین

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دریا قرار دارد و کنش و رفتار بازیگرانی که در آنسوی ساحل خزر وارد عرصه جهانی
شده اند بسیار مهم است جمهوری اسالمی ایران مدل  4+1را هرگز نپذیرفت و ا ین

دوره یططططططازدهم

خود موجب تنش های بعدی شد این دریا به دلیل دارا بودن منابع انرژی در داخل و

شماره پ اپی چهط

ایراف آن عرصه یکی از رقابت های پیچیده در منطقه است به ویژه که جمهوری

شط ططماره چهط ططار
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اسالمی ایران مسیر یبیعی و مستقیم این دریاچه به آبهای جهان است و بای د از ا ین
ظرفیت بهره برداری کند و ضمن بهره گیری از آن  ،منافع جمهوری اسالمی ایران نباید
ابزار بازیهای دیگر کشور ها قرار گیرد (کوالیی و گودرزی)59:1392 ،
این دریا میان دو قاره آسیاو اروپا قرار دارد که وسعت آن با توجه به تغییرات آ
 378400-429140کیلومتر مربع متغیر است و در جنو

از

نسبت به شمال از عمق

بیشتری برخوردار است(دانه کار )112،1380،قرار گرفتن در محل تالقی تمدن های
بزرگ چندین هزار ساله و تالقی قاره های آسیا و اروپا،از نظر جغرافیای سیاسی ،منطقه
ای استثنایی است(ازغندی )117 ،1381،به همین دالیل و علی رغم همه ی هیاهو
ها،همچنان مهمترین منطقه ژئوپلیتیک در دنیاست شرایط در منطقه خزر منحصر به فرد
است چون منافع بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای به شکل تنگاتنگ ،چه در حوزه

انرژی و چه در حوزه امنیت به یکدیگر پیوند خورده است جمهوری اسالمی
ایران،فدراسیون روسیه  ،چین ،ترکیه و اتحادیه اروپا و آمریکا از جمله برجسته ترین ا ین
بازیگران هستند مبارزه آشکار و پنهان این قدرت های بزرگ بر کنترل منابع انرژی
دریای خزر در حال انجام است که در حال حاضر یکی از عناصر موثر در مناسبات بین
المللی بوده وبه گونه ای قابل توجه بر توازن قوا دربازارهای جهانی تاثیرنهاده است
( امیراحمدیان)15،1395 ،
درمیان کشورهای ساحلی دریای خزر انتقال انرژی از مباحث مهم و چالش برانگیز
است مسیر های این انتقال،باتوجه به ژئوپلیتیک منطقه و تاثیر گذاری بازیگران بین
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المللی ،شکل پیچیده تری یافته است کشور هایی که در مسیر انتقال این انرژی قرارمی
گیرند ،ن ه تنها به سود اقتصادی بلکه به منافع سیاسی آن توجه ویژه ای دارند چنین
شرایطی ،در جهت تثبیت مواضع و موقعیت ژئوپلیتیکی ،برای کشورهای مذکور،موقعیتی
استثنائی محسو

می شود جمهوری اسالمی ایران از جمله امن ترین کشورها برای این

انتقال است امکاناتی مثل کارگران فنی و ماهردر صنایع نفتی،تسهیالت بندری،حمل و
نقل،پاالیشگاه ها و شبکه های موجود در رابطه بالوله های نفتی وگازی،ازامتیازات
چشمگیراین کشور برای انتقال انرژی دریای خزر است(مجتهدزاده )234،1381،اما
کشور های غربی به دلیل چالش هایی که با جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه
دارند همواره مانع شکل گیری این همکاری در انتقال بوده اند تالش آمریکا بر این بوده
است که پس از فروپاشی شوروی موضوع انتقال انرژی کشور های ساحلی بدون
وابستگی به فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد دلیل اصلی نه تنها
تنوع در انتقال انرژی بلکه سیاسی است بنابراین انرژی منطقه از دیدگاه ژئوپلیتیک به
شدت مورد توجه و اهمیت قرار دارد(میرحیدر و یاهری)183:1381،
واضح است که اهمیت انتقال انرژی ،مزیت های اقتصادی نیست بلکه مالحظات
سیاسی است کشورهای فرا منطقه ای،خصوصا آمریکا در حالی که از هزینه های زیاد
انتقال انرژی در صورت انتقال از مسیری به غیر از جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون
روسیه واقف اند ،اما همچنان تالش دار ند که مسیر های دیگری را جایگزین کنند متغیر
های سیاسی تاثیر گذارترین عامل بر این تصمیم گیری ها بوده است اگرچه این کشور
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ها بر موضوع امنیت انتقا ل انرژی تاکید داشته اند،علیرغم امنیت جمهوری اسالمی ایران
هرگز زیر بار استفاده از مسیر جمهوری اسالمی ایران نرفته اند .(Cortdsman, 2012,

) 120اهمیت ژئوپلیتیک منطقه ی خزر مداوما در حال افزایش بوده ،منابع هیدرو کربنی
آن برای مصارف بسیاری از کشور ها مهم است که در صنایع مختلف بکار آمده ،نقش
آن حتی در انرژی جهانی به شدت رو به افزایش نهاده است الجرم کنترل منطقه برای
سود دهی ،به مسئله امنیت مربوط خواهد شد به همین دلیل "بازی بزرگ " برای امنیت
منطقه آغاز ،این مسئله دقیقا پس از فروپاشی شوروی شدت گرفته است ازآغاز ،منازعه
30

ی بزرگ ،در سطوح آکادمیک رخ داد و این مسئله ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی فقط
منحصر به کشور های ساحلی نیست ،بلکه فراتر از آن تفسیر می شود به لحاظ
جغرافیایی دریای خزر از سوی  5کشور احایه شده است اما معنای ژئوپولیتیکی اش
فراتر از آن خواهد بود که اشاره به منایق وسیعتری خواهد داشت که شامل کشورهای
مرتبط و متصل می شود موضوع "بازی بزرگ" در منطقه خزر نقش نیروهای فرا منطقه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

ای را برای دست یابی به انرژی منطقه روشن می کند ))Abilov, 201240
بازی بزرگ ژئوپلیتیک آمریکا با فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران در دریای

دوره یططططططازدهم

خ زردر رابطه با انتقال انرژی به حساست این منطقه افزوده است از سوی دیگر اروپا که

شماره پ اپی چهط

از منابع انرژی فدراسیون روسیه استفاده می کند ،به دلیل تهدید های احتمالی فدراسیون

و سططه زمسط ططتان

روسیه در شمال آفریقا،در این بازی ژئوپلیتیک روی آورده و به دلیل امنیت و تنوع بیشتر

شط ططماره چهط ططار
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در انتقال به منطقه خزر نگاهی ویژه دارد جمهوری اسالمی ایران اما پیشگیری از نفوذ
بیشتر آمریکا در منطقه را در اولویت های راهبردی خود قرار داده،تالش می کند مسیر
انتقال انرژی از این کشور را امن تر و ارزان تر مطرح کند نفوذ و سلطه فدراسیون روسیه
بر دیگر کشور های ساحلی به عنوان یک قدرت هژمون هنوز پابرجا است بنابراین
تصور حل شدن دشواری ها و اختالف های این چنین در منطقه خزر از دیدگاه
ژئوپلیتیکی در کوتاه مدت بعید است
بازیگران پنهان منطقه
جمهوری های نو پا در حوزه خزر به دلیل نیاز مندی های اقتصاد و آغازگری در
مبادالت تجاری با دنیای غر

نیاز مبرم به عواید فروش انرژی دارند بنایر این توسعه

ی نظام اقتصادی آنان نیازمند ورود به دنیای اقتصاد جها نی است و برای ارتباط با آن
می باید به شبکه های ارتباط اقیانوسی متصل شوند نیاز غر

به انرژی این منطقه نیز

نیازمندی دوسویه را شکل داده است و در مجموع شرکت های نفتی غربی همراه با
تکنولوژی جدید به منطقه وارد شده اند در حال حاضر  75در صد بازار این منطقه در
اختیار غربی ها است شکل گیری سیاست های غر

در منطقه خزر از موارد مهم و

مناقشه برانگیز میان کشور های ساحلی آن است در این منطقه دو کشور جمهوری
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه به شدت در تقابل با منافع آمریکا قرار دارند سیاست
های این دو کشور با سیاست های آمریکا ستیز جویانه است دیگر کشور ها مثل
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ترکمنستان ،قزاقستان و جمهوری آذربایجان ،شرایطی به مراتب متفاوت با این دو
دارند از ابزار های مهم مورد استفاده آ مریکا در منطقه خزر عبارتند از سیاست  ،فرهنگ
و اقتصاد البته آمریکا خواهان بی ثباتی در منطقه نبوده ،از رویارویی پرهیز
دارد )(Valiyer, 2005, 45

بدبینانه نیست اگر تصور کنیم آمریکا به دلیل حضورهژمونیک فدراسیون روسیه و نفوذ
راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،ازافزایش تنش پرهیزمی کند اهمیت ژئوپلیتیک منطقه،
پس از فرو پاشی شوروی و ظهور کشور های جدید برا ی آمریکا افزایش یافت به دلیل
وجود ذخایر نفت و گاز در منطقه خزر بی ثباتی در این محدوده برای غر

خوش

آیندنبود ،چون هزینه های آنان برای دست یابی به انرژی افزایش می یافت ناتو به بهانه
یرحی موسوم به " مشارکت برای صلح " با برخی از کشور های تازه تاسیس ارتباط
نزدیکی برقرار کرد جمهوری ترکمنستان اولین کشوری بود که به این یرح پیوست
جمهوری آذربایجان از میان دیگر کشور های ساحلی تنها کشوری بود که تالش فراوان
داشت با توسل به ناتو وآمریکا دست فدراسیون روسیه را در این منطقه بسته نگه دارد
واقعیت این است که دریای خزر برای آمریکا و غر
ناظران منابع انرژی آن را فراتر از خلیج فار

منطقه ای حیاتی است چون برخی
می انگارند حضور ناتو بر اسا

درخواست برخی از کشور های تازه تاسیس شده در آسیای میانه و کشور های ساحلی
خزر منهای جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه بود و این در چارچو
سران غر

تحلیل

بود که تهدید های دورتر پس از جنگ سرد به مراتب مهم تر از تهدید های
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مرزی نزدیک خود است به دلیل اهمیت هم پیمانان جدید غر

در این منطقه ،عالقه

آنان به حوزه دری ای خزر همراه با نگرانی های ویژه ای است واقعیت بدون کتمان این
است که اهمیت انرژی منط قه هر بازیگری را به حرکت وا می دارد انرژی خزر می
تواند به عنوان منبعی اضافی برای آینده بکار آید ضمن اینکه برخی فشار ها از خاور
میانه به این جا منتقل خواهد شد( شیخ االسالمی)150:1394 ،
نتیجه گیری
دریای خزر همانند پیکره بسته ای فاقد هر گونه ارتباط یبیعی با سایر دریا ها و
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اقیانوسهاا ست این ویژگی برای محیط زیست آن شرایط نامناسبی را رقم می زند که
موجب آسیب پذیری شدید آن در براب ر عوامل خارجی از جمله کنش های انسانی ،آ
و هوایی و حتی سیاسی می شود فک خزری و ماهیان خاویاری در خطر انقراض قرار
دارند در یول  20سال گذشته تا کنون جمعیت آن ها از یک میلیون به  100هزار و
جمعیت دیگر ماهیان به شکل چشمگیری کاهش یافته است ماهی کفال که در مصب

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

رودخانه ها زندگی می کند ،با حجم انبوهی از سموم موا جه است در دریای خزر پسا
ها وآالیند ه ها بزرگترین تهدید محسو

می شوند مهمتر از آن آلودگی های نفتی

دوره یططططططازدهم

خصوصا در منایق شمال ،شمال شرق و منطقه جمهوری آذر بایجان به شدت منابع زنده

شماره پ اپی چهط

دریای خزر را تهدید می کند ورود ساالنه یک میلیون تن نفت به این دریا تقریبا برابر

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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است با آلودگی خلیج فار
پسا

بیشترین آلودگی از سمت جمهوری آذربایجان است

های صنعتی روسیه مورد دیگری از آلودگی است حدود هفت میلیون نفر

جمعیت در سواحل ایران زندگی می کنند که فقط  20در صد از آنها به شبکه فاضال
متصل هستند حریم دریا ،که اکنون  60متر است،تقریبا در هیچ منطقه ای رعایت نمی
شود پیشگ یری از پسا

ها و کنترل آالینده ها ی هیدرو کربنی از مهمترین راه کار ها

است تشدید فعالیت های نفتی کشور های شمال ،شرق و غر

دریای خزر در کنار

دیگر آالیند های شیمیایی ،بیشترین نقش را در آلودگی این دریا دارد آالینده های دیگر
که موجب فرسایش این دریا شده است عبارتند از :آلودگی هایی ناشی از اکتشاف و
استخراج انرژی  ،تخلیه مواد زائد و سمی ،آلودگی های ناشی از توازن آ

کشتی ها و

آلودگی های ناشی از اتمسفر آلودگی های نفتی به گونه های مختلف روی اکوسیستم

دریای خزر تاثیر منفی دارد استخراج نفت و گاز همراه با انتقال آن به منایق دیگر ،بستر
دریا را آلوده می کند بکارگیری فناوری های کهنه وغفلت های انسانی ،حتی در بهترین
شرایط عملکردی نیز ،تاثیر منفی دارد از سوی دیگر انتقال انرژی نیز محیط زیست را با
تهدید روبه رو می سازد انتقال نفت و گاز از یریق لوله با امکان نَشت وریزش ،خطر
های جدی را به دنبال دارد سواحل جمهوری اسالمی ایران در جنو

این دریا به دلیل

عدم استفاده از انرژی ،عدم توسعه صنایع مربویه و نداشتن عملیات اکتشافی،تا حدی
مصون مانده است با این همه به دالیل ژئومورفولوژیک و به دالیل جریانات جنوبی،منابع
زنده این دریا در سواحل ایران به شدت در معرض آسیب قرار دارند وبا توجه به تغذیه
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این منابع از سوی جمعیت کثیری از مردم در ایران،بسیاری از آنان در معرض انواع
بیماری ها قرار گرفته اند
بدو ن شک دریای خزر یکی از مهمترین نقاط راهبردی جهان است و مسائل آن به عنو
ان

مهمترین چالشهای بین المللی دهه اخیر مورد توجه جهانیان قرار گرفته

است موضوع انرژی،اگرچه درمقدار و حجم آن از آغاز اغراق شده بود،به مهمترین عامل
واگرایی درشکل حضور فرابازیگران تبدیل شده است این دریا اگرچه از تنوع زیستی
منحصر به فردی برخوردار است اما منابع نفت و گاز آن مورد توجه اکثر جهانیان بوده و
صنایع ماهیگیری متعددی در حاشیه آن در تم ام کشورهای ساحلی شکل گرفته
است تر

از فدراسیون روسیه برای کشور هایی مثل جمهوری آذربایجان و ترکمنستان

و قزاقستان،پس از استقالل از اتحاد جماهیر شوروی ،موجب نزدیکی آنان به کشور های
فرا منطقه ای ش د برای تقویت این مواضع نیاز به بودجه های هنگفت است که منافع
حاصل از صدور انرژی برای رسیدن به این هدف کارساز خواهد بود این کشور ها
علیرغم تاکید بر ایدئولوژی پیشن،عمال به دنبال نزدیکی به آمریکا و اتحادیه اروپا برای
دست یابی به سرمایه های الزم برای رقابت های آینده هستند ویژگی های خزر مبنی بر
اینکه دریا محسو

می شود یا دریاچه ،موجب نیاز این حوزه به رژیم حقوقی منحصر

به فردی شده است تعارض منافع در رابطه با استفاده از انرژی و خطوط ساحلی متفاوت
بر این ابهام می افزاید امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در قزاقستان در مرداد ماه
سال  1397از سوی سران کشور های ساحلی دریای خزر اگرچه می تواند گامی مثبت
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ارزیابی شود اما ابهام هایی را نیز به همراه دارد از جمله عدم جدیت در اجرای بند های
مربوط به حفاظت از محیط زیست در این کنوانسیون معیار های تقسیم دریا به تعویق
افتاده است ،چ ون تغییری در مواضع دولت های ساحلی در این رابطه دیده نمی
شود تعیین حدود در دریای خزر به عنوان مهمترین موضوع اختالفی ،خارج از
کنوانسیون بررسی خواهد شد بنابر این ابهام ها همچنان برجا است ناکار آمدی رژیم
حقوقی دریای خزر ،ابهام در استفاده بهینه از انرژی موجود در دریا ،نقش کشور های
منتفع از ترانزیت انرژی و کاال در مسیر حرکت ،مشترک نبودن شیوه های تامین امنیت
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دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی ،سیاست های خارجی متفاوت این کشور ها در
برابر بازی بزرگ فدراسیون روسیه و آمریکا و در نهایت بی تفاوتی به منطقه گرایی ،از
عوامل واگرایی کشور ها در منطقه خزر است کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مورد
آلودگی به مثابه یک ویترین قشنگ اما ناکارآمد است آنچه از متن کنوانسیون جدیدبر می
آید اگر چه نسبت به گذشته پیشرفت داشته،اصالحاتی صورت گرفته اما در مورد

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

حفاظت از محیط زیست این دریا مورد خاص و جدیدی به آن اضافه نشده است در این
کنوانسیون فقط  4بار به محیط زیست اشاره شده است در مورد تقسیم دریا و تعیین

دوره یططططططازدهم

خطوط مرزی تصمیمی گرفته نشد واز میان مدل های پیشنهادی موضوع تقسیم دریا

شماره پ اپی چهط

مسکوت مانده و به توافق های دو یا سه جانبه در آینده ارجاء داده شد در این مقاله

و سططه زمسط ططتان

تالش شد که ضمن تبیین شرایط و ساختار سیاسی کشور های ساحلی خزر به عوامل

شط ططماره چهط ططار
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همگرایی و واگرایی باتوجه به عواملی مثل ان رژی،حضور بازیگران پنهان مثل آمریکا و
اسرائیل برای برهم زدن توازن قوا وکاهش قدرت هژمونیک فدراسیون روسیه و کنترل
قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و تغییر راهبردی انتقال نفت و گاز بدون تکیه
بر این دو کشور،پرداخته شود با توجه به شکل انتقال انرژی ،عمال کشور ها به 2+3
تبدیل شدند و عبور لوله ها از مسیر دریا به سمت غر

از عوامل مهم تهدید محیط

زیست این دریا است چالش های سیاسی در ا ین فصل به دو بخش ،چالش هایی از
درون و از بیرون تقسیم بندی شد مهمترین تاثیر این چالش ها بر محیط زیست این دریا
است چون مانع توافقی همه جانبه و پایدار برای موضوعات حقوقی این دریا می شود

مهم ترین متغیر تاثیر گذار در محیط زیست دریای خزر که مورد بررسی قرار گرفت
چالش ها و اختالفات سیاسی بود نگرش های منفی در سه محور قابل ارزیابی است
نخست در سیاست خارجی کشور ها ،سپس فدراسیون روسیه به عنوان قرار گرفتن در
جایگاه قدرت هژمون و سوم ،جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرت منطقه ای تاثیر
گذار برخی از آشفتگی های سیاسی در حوزه خزر به دلیل اقدامات دوجانبه فدراسیون
روسیه در جایگاه هژمون با برخی از کشور های تازه استقالل یافته در رابطه با دریای
خزر است بنابر ای ن می توان نتیجه گرفت که چالش های سیاسی میان کشور های
هدف اصلی این مقاله بررسی شرایط سیاسی کشور های ساحلی دریای خزر وتاثیر این
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شرایط بر محیط زیست این دریا است در واقع هدف پاسخ به این سوال بود که "تاثیر
چالش های سیاسی کشور های ساحلی دریای خزر بر روی محیط زیست این دریا
چیست؟" فرضیه مورد نظر برای پاسخ به این پرسش که بر اسا

مطالعات و کنکاش

نگارنده این سطور یرح و بررسی شداین بودکه زمینه های بحران در محیط زیست
دریای خزر به دلیل انواع نگرش های سیاسی کشورهای ساحلی یاد شده در ارتباط با
هم وجامعه جهانی با عنایت به استفاده از انرژی حوزه خزر و نگرش فایده گرایانه آنان
به این دریا،بسیار متنوع و مختلف بوده که حاصلش تبدیل به سؤظن های سیاسی برخی
از کشور ها به یکدیگر شده،به تشدید این اختالفات می افزاید اساسا تقسیم کشور های
ساحلی دریای خزر به دو محور،که یک محور آن جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون
روسیه و سمت دیگرجمهوری آذربایجان،ترکمنستان ،و قزاقستان قرار دارد ،موجب
افزایش وزن واگرایی میان آنان می شود آغازاین تقسیم شدن،به دلیل مؤلفه های
ژئوپلیتیک و استفاده بیش از حد از انرژی این دریا است مؤلفه های ژئوپلیتیک بر عوامل
مهمی استوار است که برخی از آنها عبارتند از:
- 1رقابت برای کسب هژمونی در منطقه بر مبنای تالش فدراسیون روسیه ،در ارتباط با
تسلط بر انت قال انرژی این کشور ها و نگاه راهبردی به اوراسیا و جمهوری اسالمی
ایران ،در ارتباط با جهان اسالم و خاور میانه قابل درک است
- 2صف آرایی در رابطه با این کشور ها و کشور های فرامنطقه ای
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- 3مقاومت جمهوری اسالمی ایران در برابر هجوم ژئوپلیتیک آمریکا و اسرائیل که از
نقطه نظر موازنه تهدید تال ش دارند در نزدیکی مرزهای جمهوری اسالمی ایران حضور
داشته باشند در آینده پژوهی برای حفاظت از محیط زیست در یای خزر توسعه اکو
توریسم بجای گردشگری انبوه برای تحقیق پیشنهاد می شود اکو توریسم مبتنی بر دانش
محلی است که جامعه بومی میزبان آن خواهد بود جامعه بومی با آگاهی از اهمیت
یبیعت و دریا با توجه به اینکه به اقتصاد پایدار خود خواهد کوشید ،تمام عناصر
وگردشگر را برای محافظت از محیط زیست با خود همراه خواهد کرد جامعه محلی و
36

اکو توریسم در چار چو

ورود همان گروه های غیر دولتی و ثمن ها عمل خواهند

کرد
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