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خزر  یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکار چگونگی

 یرانیخطوط کشت تیامن تأمیندر 

 1حسن کوچکی

 چکیده
ر قالب دممکن است هر کشور است که  یایدر یروین فیاز وظا یکی یرانیط کشتخطو تیامن تأمین
 یمهورجهمکاری تبیین تحقیق هدف از این شود. های دریایی انجام بین کشور ینظام یهمکار
 یهاهدر حوز یرانیخطوط کشت تیامن تأمینخزر در  یایدر هیهمسا یکشورها با رانیا یاسالم

 شهپژو نیا یهادادهاست. عملی  تعامالت نظامی و سمیمبارزه با ترور ،ایجاد ساختار امنیت جمعی
 8با  صاحبهو م و مدارکسناد ااستفاده از  با کیفیتحلیل  ؛دیگرد حلیلت یکم و یفیک سطح دو در

 ه نتایجو با توجه ب انجام شد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نظرانصاحبنفر از 
ش جمهوری رتارشد منطقه چهارم نیروی دریایی ا راننفر از افس 51 نیو بحاصله، پرسشنامه تهیه 

شورهای کهای نظامی ایران با برای تعیین میزان اهمیت همکاری. توزیع گردید اسالمی ایران
ی این ای براو چون فرضیه شد استفادهبندی فریدمن همسایه دریای خزر از روش تحلیل رتبه

. در رفتگقرار  رشیموردپذ تیدرنها و یبررس مورداهداف تحقیق  ودشده بنپژوهش در نظر گرفته 
معی منیت جهای نظامی در سه حوزه تعامالت دریایی، ایجاد ساختار اپایان مشخص گردید همکاری

 شد.باهمیت ا حائزامنیت خطوط کشتیرانی در دریای خزر  تأمینتواند در و مبارزه با تروریسم می
 

 های کلیدی:واژه
 .امنیت  ، خطوط کشتیرانی ، دریای خزر، همکاری نظامی         

                                                           
 مدیریت دفاعی  دانشجوی کارشناسی ارشد 1

 Email:hkoint@yahoo.comنویسنده مسئول:   رایانامه



 1398 پاییز ،49 شماره ،پانزدهم سال، ینظام فنون و علوم فصلنامه                                                                 6

 

 مقدمه
 یاریبس ریخاذ ،جهان اچهیدر نیترعنوان بزرگخزر به یایدر یبرابر اعالم مؤسسات معتبر  انرژ

 یهادرتقمسئله توجه  نیاست. هم دادهینفت و گاز را در خود جا لیاز قب یاز منابع انرژ
زر خ یایمتعدد و عمده در در یهامعطوف ساخته است. چالشجهان را به منطقه  یاقتصاد
 یهاتیو حساس یاسیخزر، منازعات س ییایدر یحقوق میرژ ،یانرژ کیتیژئوپل :از اندرتعبا
 یهاقدرت یبرا کیاستراتژ تیو موقع یانرژ یغن ریذخا لیحوزه خزر به دل ،یطیمحستیز

 نیر ابزرگ د یهاعنوان قدرتکه به هیو روس رانیاست، عالوه بر ا یاژهیو تیاهم یبزرگ دارا
 ریخاذ یکه  دارا جانیقزاقستان و آذربا یعنیخزر  هیمنطقه هستند، سه کشور منطقه حاش

 ریخا یهادر سال زیعمده صادرکننده نفت هستند و ترکمنستان ن یو جزء کشورها ینفت میعظ
 از یکی یرانیخطوط کشت تیمنا تأمیناند. داشته یعیصادرات نفت و گاز رشد سر ینهیدرزم
م انجا های دریاییبین کشور ینظام یهر کشور است که در قالب همکار یایدر یروین فیوظا
 یایرد هیهمسا یکشورها با رانیا  یاسالم یجمهورشود. در خصوص دریای خزر همکاری می

 زه باارمب ،ایجاد ساختار امنیت جمعی یهادر حوزه یرانیخطوط کشت تیامن تأمینخزر در 
 یجمهور ینظام یهایهمکار یشدن چگونگ مشخص است.عملی  تعامالت نظامی سم،یترور
ب موج یرانیخطوط کشت تیامن تأمینخزر در  یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم

 خواهد شد:
ا ببارزه م ،جمعی تیساختار امن جادیا در حوزه ایدر نیا هیهمسا یکشورها نیتعامالت ب -1
 خزر یزهحو یتیامن یهاموانع و چالش -2 .ابدییمافزایش  تعامالت نظامیحوزه و  سمیترور
 قیعال با توجه به -3قرار خواهند گرفت. ییمورد شناسا امنیت خطوط کشتیرانی تأمیندر 

-مکاریهخزر   یایدر هیحاش یحضور و نفوذ در کشورها یبرا یافرا منطقه یهافراوان قدرت

وذ به حضور و نف تبع آن کاهشو به یامنطقه یتعامالت کشورهاش های نظامی باعث افزای
 مختلف خواهد شد. یهابهانه
 یهاکشور با رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکار یچگونگ با ارتباط در پژوهش عدم
 نیب تعامالت :شد خواهد موجب یرانیکشت خطوط تیامن تأمین در خزر یایدر هیهمسا
 یباق یفعل سطح در حداقل ای و افتهیکاهشهای مختلف حوزه در ایرد نیا هیهمسا یکشورها
 مورد یرانیکشت تیامن تأمین در مؤثر خزر یحوزه یتیامن یهاچالش و موانع .ماند خواهد
 به نفوذ و حضور شیافزا باعث یامنطقه یکشورها تعامالت عدم. گرفت نخواهند قرار ییشناسا
 .شد خواهد مختلف یهابهانه
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 با نرایا  یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکار یپژوهش محقق در نظر دارد چگونگ نیدر ا
ار ش قرو کنکا یرا موردبررس یرانیخطوط کشت تیامن تأمینخزر در  یایدر هیهمسا یکشورها
 یرجمهو ینظام یهایهمکار یچگونگ نییتب-1 :ند ازاین پژوهش عبارت اهداف فرعی دهد.
 تیمنا تأمیندر  تعامالت نظامیخزر در حوزه  یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم

 یهابا کشور رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکار یچگونگ نییتب-2 .یرانیخطوط کشت
-3یرانیخطوط کشت تیامن تأمیندر  ایجاد ساختار امنیت جمعیزه خزر در حو یایدر هیهمسا
 زرخ یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکار یچگونگ نییتب
  .یرانیخطوط کشت تیامن تأمیندر  سمیحوزه مقابله با ترور در

 

 ی و پیشینه پژوهشمبانی نظر
  پیشینه پژوهش

  شدهانجام( پیشینه تحقیقات 1جدول )

 نتیجه موضوع محقق ردیف

1 

 

سررررررررهن  دوم 
خلبرررران بهمررررن 

 طاهری 

 

سرراختار امنیترری دریررای 
 مازندران

 

هایی از قبیرل همگرایری ای شامل شراخصنظام منطقه-1
سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و سازمانی بره میرزان زیراد برر 

 ت مؤثر است.امنی

هایی از قبیررل وضررعیت ژئرروپلیتیکی شررامل شرراخص-2
موقعیررت ،وسررعت، توپرروگرافی، شررکل منطقه،انسرران و 

هرای نظرام جمعیت،منابع،بافت سیاسی و اجتماعی ویژگی
 .الملل به مقدار زیادی بر امنیت دریای خزر مؤثر استبین
هایی از حضور نظامی کشورهای همسایه شامل شراخص-3

ظررامی روسرریه ،آذربایجرران، ترکمنسررتان، قبیررل حضررور ن
قزاقستان و ایران به میزان متوسط در امنیت دریرای خرزر 

 مؤثر است.
هایی از رژیم حقروقی دریرای مازنردران شرامل شراخص-4

قبیل سیستم مشاع و اسرتفاده مشرترک ،تقسریم بسرتر و 
هرای ملی،تقسریم بر اساس بخشآزادی سطح دریا، تقسیم

بر اسرراس حقررو  و تقسرریم عادالنرره بسررتر و سررطح آ 
 الملل به میزان زیادی در امنیت این دریا مؤثر است.بین
هایی از ای شرامل شراخصحضور کشورهای فرا منطقره-5

برر   قبیل حضور آمریکا،ترکیه،ناتو و اسرائیل به میزان زیراد
 امنیت دریای خزر مؤثر است.

ابراهیم کریمی  2
دانشجوی 

نظامی شدن دریای خزر 
و تهدیدات امنیت 

ی مجموعه اقدامات کشورهای ساحلی خزر درزمینه
گیری سو منجر به شکلنظامی و استراتژیک از یک
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کارشناسی ارشد 
ت در رشته مطالعا

دانشگاه -ایمنطقه
 تهران

معضل ای های منطقهراستای کاهش امنیت و همکاری ای.منطقه
دوجانبه و خود در امنیت  در این منطقه شده و خودبه

انبه گام بر خواهد داشت، از سوی دیگر گسترش چندج
های گری در دریای خزر با عنایت به ضعفنظامی

ای این دریا الجرم به معنای ساختاری کشورهای کرانه
متحده آمریکا به ای نظیر ایاالتورود بازیگران فرا منطقه

ی خزر خواهد بود که این امر در تضاد با منافع منطقه
 هوری اسالمی ایران است.ای جمملی و منطقه

ای های منطقهنظامی شدن دریای خزر موجب بروز رقابت
و از این طریق کاهش ثبات و امنیت مجموعه کشورهای 

 .ساحلی خواهد شد

زینب ریحانی  3
کارشناس ارشد 
 ایمطالعات منطقه

گیری نظام امنیت شکل
 یایدردر  یجمعدسته
ها،موانع، : ضرورتخزر

 کارهاراه

سازمان  لیو تشکهای بسیاری برای برپایی  ضرورت
امنیت جمعی وجود دارد. یکی از ضروریات برپایی یک 

ی در منطقه معلول وجود جمعدستهسیستم امنیت 
ی، طیمحستیزی هایدشواری مانند: انهفتهتهدیدات مهم 

، صید افزارجن ی، قاچا  مواد مخدر، گرینظامرشد 
و  مسائلمده از این تهدیدات برآ شیافزای و رقانونیغ

ی میان کشورهای ساحلی در هایریدرگافزایش خطر 
 است. نشدهحلانباشت مسائل 

ی درونی و قرارگیری در محیط امن هاییتوانا برهیتک
های موجود میان تا رقابت گرددیمی موجب امنطقه
ی آنان در هاو دخالتی افرا منطقهای و ی منطقههاقدرت

یل به همفکری و هماهنگی میان کسب منافع بیشتر تبد
ای پنج کشور ساحلی در باال بردن سطح امنیت منطقه

 ها گردد.آن
 این سازمان در درازمدت موجب اعتماد و همفکری اعضاء

مش ی درونی خواهد گردید و آراهایدشواردر رویارویی با 
 دینبو امنیت را برای منطقه خزر به ارمغان خواهد آورد. 

ی ی در پهنهامنطقهبازیگران فرا  روش که عدم حضور
خزر موجب عدم سوءنیت از طرف این کشورها در ارتباط 

به  اعتماد و ثبات را مدتیطوالنو در  گرددیمبا یکدیگر 
همراه خواهد آورد و باعث از میان بردن عنصر مخر  

ی خارجی کشورهای ساحلی به سمت هایریگجهت
-ی درون منطقهی غربی و موجب توسعه همکارهاسازمان

 امنیت خواهد شد. نیتأمای برای 
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 مبانی نظری 
 یهمکار

 واژه ربراب در «اوون رابرت» نام به یسیانگل فرد کی بار نینخست را «یهمکار» اصطالح 
 تا بستند ارک به یمتفاوت یکارکردها و میمفاه با را واژه نیا یبرخ سپس. کاربرد به «رقابت»
 -یاقتصاد یهاهینظر در ییگرا یهمکار »یحت و «یهمکار نهضت »ینهیزم که ییجا

 صورتهبتواند های نظامی میهمکاری .(65:1392)پورهاشمی،افتی یاژهیو گاهیجا «یاجتماع
تی عملیات مشترک)عملیا صورتبهمستشاری، خرید فروش تسلیحاتی و یا  روابط آموزشی،

-را میمشترک با یکدیگر اج تیأمورماست که نیروهای دو کشور یا بیشتر برای اجرای یک 

 گرید ساحلی رکشو رچها به سمیرطور به سیهرو .(Rostami,1378:p904) گردد( صورت پذیرد
 نگاهمسای توسط عیواکنش سرچندملیتی  وییک نیر هرک ترسا داده دشنهارپی رزرخ ییادر
 -1: ستا متمرکز عوموض سه بر دپیشنها ینا ایبر هاروس لتدالرسا شود لیتشک رزرخییادر
 - 3ن فغانستاا و یمرکز یسیاآ راه از رمخد ادمو  قاچا با مقابله  -2یسم ورتر با رزهمبا ورتضر
 .(270:1392کوالیی و گودرزی،سلحه)ا غیرقانونی رتتجا با رزهمبا
 

 خطوط کشتیرانی در دریای خزر

 آن مهم دربنا نیب ییایرد هایراه شبکه. دارد ییایدر ونقلحمل در یاریبس تیاهم خزر یایدر

 بندر یشرق ساحل در: از اندعبارت خزر یایدر یاقتصاد یتجار و مهم بنادر. است برقرار

 یجمهور قلمرو در)بکداش ،(سابق کراسنوودسک) یباش ترکمن اوکارم، ،(رانیا)ترکمن

 در سابق فی یگور)وئرایآت یشمال ساحل در(: قزاقستان در سابق شوچنکو)وئاکتآ ،(ترکمنستان

 انلنکر باکو، ؛(هیروس در)کاال ماخاچ غربی ساحل در ؛( هیروس در)ایاول و آستاراخان ،(قزاقستان

 (.رانیا در)نترکم و رآبادیام نوشهر، ،یانزل ؛یغرب ساحل در( جانیآذربا یجمهور در)آستارا و

 یهورمج بنادر بین ویژهبه بنادر، نیب یداخل ونقلحمل شبکه یشورو اتحاد یفروپاش از پس

 .(33:1389، انیاحمد ریام)تاس یافتهافزایش المنافعمشترک هایجمهوری و یاسالم
 

 یجمع تیامن
 از یجمع تیمسئول و اقدام ،یدهسازمان :از است عبارت یجمع تیامن مفهوم یاشهیر موضوع 
. دکنیم دیتهد را یجهان نظم که ییخطرها با ییارویرو در هادولت از یامجموعه ای همه یسو
 موردتوجه یالمللنیب تیامن و یآشت حفظ یبرا یسازوکار عنوانبه یجمع تیامن منظر نیا از
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 و صلح شیگرا با یالمللنیب یهاسازمان هینظر در نظران،صاحب از یاریبس باور به. ردیگیم قرار
 .(89:1394،یدگلیب آبادیمعین )دکنیم فایا یدیکل ینقش «جمعی تیامن» یالمللنیب تیامن

جرا االالزم 2006سال و درامضا  2002در سال  ،یجمعدستهمنشور سازمان پیمان امنیت 
ست تا ادر تالش  یجمعدسته(. روسیه با تمرکز بر سازمان پیمان امنیت cohen,2013:3گردید)

دی و رمحمبه احیای نفوذ گذشته خود در مناطق خارج نزدیک همچون قفقاز جنوبی بپردازد)نو
ی در عنصر جدید عنوانبهروسیه به تقویت سازمان پیمان امنیت جمعی  (.133:1393شربتی،

-منیتیا-سیاسی عنوان جانشین کارکردهایاین سازمان به باشد.می مندعالقهنظام امنیتی اروپا 
در  یاو دومین تالش برای برپایی یک نظام امنیت منطقه سودهمدفاعی کشورهای مستقل 
  .(163:1392)کوالیی و تقوایی،ستشرایط پس از شوروی بوده ا

 

 خزر یایدر در هارزمایش

 روابط هایدشواری ترینپیچیده و حادترین از یکی هادریاچه و دریاها در نظامی حضور
 به خزر دریای یحوزه در مشکل این گذشته، سال چند در است. المللبین حقو  و المللبین

 در و تندهس برپایی حال در جدید نظامی هایاهپایگ. است انجامیده تسلیحاتی مسابقه تشدید
 خود حمسل نیروهای استقرار دنبال به نیز ثالث کشورهای بلکه خزر، کشورهای تنهانه آن

 یک به تبدیل خزر دریای در نظامی حضورهای دریایی که منجر به برگزاری رزمایش هستند.
 که ستا وجوهی از یکی دریایی نیروی حضور. است گردیده کشورها از بسیاری برای مطلوبیت

 سرزمینی هایآ  در و خود دولت مرزهای از فراتر در را خود دریایی نیروهای کشورها آن در
 چندین زا بخشی خزر دریای کردن نظامی راستیدهند، بهمی قرار مورداستفاده دیگر کشورهای
 تکاپو یکدیگر ضد بر هاآن یهمه که است خزر اصلی بازیگران مورداستفاده راهبردی رقابت
  .(Mamdedov,2007:79-89) کنندمی

 

 (89:1396ریحانی،)یساحل یکشورها یهمکار و خزر یایدر در شدهانجام یمانورها (2)جدول

 نوع رزمایش سال برگزاری رزمایش نام کشور

 مشترک  2002 قزاقستان

 مرکب 2003آگوست ایاالت متحده-آذربایجان

 کشترم 2003آگوست  قزاقستان

 مشترک 2004 ایران

جانیآذربا یجمهور-کایآمر  مرکب 2009 

 مرکب 2011 جانیآذربا یجمهور-کایآمر

 مرکب 2012 ترکمنستان-ایران 



 11                       یرانیخطوط کشت تیامن نیخزر در تأم یایدر هیهمسا یبا کشورها ج.ا.ا ینظام یهایهمکار چگونگی
 

جانیآذربا یجمهور-کایآمر در چهارچو   رزمایش مرکب 2013 

 همکاری برای صلح ناتو

 مشترک 2016 روسیه

 

 توانمی یوشور یفروپاش از پس هایسال در امانوره شماربی شیافزا و باال جدول به ینگاه با

 هب دست خود منافع به نسبت خطر بااحساس خزر یایدر یساحل یکشورها یبرخ که فتیادر

 نیا شیوخ یدفاع و ینظام قدرت دادن نشان یبرا هیروس همچون گرید یبرخ و مانورها اقدام

 است، زرخ یایدر در گریامینظ دیتشد هاینشانه از یکی خود که اندنموده اجرا را مانورها

 همه در و است یساحل یکشورها هیعل ینظام و یاسیس دیتهد ترینمهم منطقه، کردن ینظام

 منطقه در گرینظامی شیافزا خطر بر که دارد وجود هاییناآرامی خزر، یایدر رامونیپ مناطق

 .(158:1394االسالمی،افزاید)شیخمی
 

 دریایی ساتیتأس و از بنادربازدید 

 گسترده حوزه دریای خزر بیانگر ضرورت حفظ صلح و امنیت و هایظرفیت و هاقابلیت

 .هاستقابلیتاز این  برداریبهرهاساسی هرگونه  شرطپیش عنوانبه چندجانبه هایهمکاری

 کی به دنیرس و داریپا توسعه یبرا مناسب طیمح جادیا منظوربه رانیا که است آن تیواقع

ریای خزر دبا کشورهای حوزه  متقابل یوابستگ و ییهمگرا به یشمال یزهامر در مطلو  تیامن

... که طی وزیست محی-سیاسی-فرهنگی-از قبیل اقتصادی غیرنظامینیاز دارد زیرا امروز ابعاد 

 سیدن به.لذا برای ردهندمی تشکیل رامرکز ثقل مطالعات امنیتی  شوندمیهم زیادتر  هرروز

 دیبا رانیا . میدار متقابل وابستگی وریای خزر نیاز به همگرایی یک امنیت مشترک در حوزه د

 ثبات، هاراه تیامن، جنو  هایآ  با یارتباط هایراه شبکه ازجمله، خود ینسب هایمزیت

  .بخشد استحکام را کشورهای همسایه دریای خزر با خود یاقتصاد یوندهایپ و یاسیس

از  کیی رای دریای تأسیسات بازدید از بنادر و توانیمنظامی  هایهمکاریافزایش سطح  منظوربه

 (.208:1391احمدیان، برای تحقق این مهم ارزیابی نمود)امیر مثبت هایگام

 

 سمیترور
 ،یبعدتک اهنگ با. است شدهگرفته( انداختن لرزه)یمعنا به terror نیالت کلمه از ترور واژه 

 که یلیدال به زیستجامعه یافراد توسط گناهیب مردم رحمانهیب کشتن" توانیم را سمیترور
 . کرد فیتوص "ستندین ریپذهیتوج اصالً
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 مستلزم سمیترور یجهان دیتهد با مقابله که است مهم جهتازآن مشترک فیتعر وجود
 فقدان دهندهنشان سمیترور از مشترک و واضح یفیتعر نبود و است یجهان یهایهمکار
 به نتوانسته یالمللنیب جامعه ازآنجاکه. است حوزه نیا در یهانج جامعه متقابل فهم و یهمکار
 موضوع نیا به یمتفاوت یکردهایرو هم یالمللنیب یهارسانه برسد، سمیترور از یواحد فیتعر
 یکشورها رد ینظام بودجه یهانهیهز شیافزا به زین خزر یایدر در یستیترور داتیتهد . دارند
 رخز یایدر ناوگان کردن مسلح همچون منطقه، در شانیمنظا حضور عیسر یتوسعه و خزر
 روشن که است بوده یخطرناک روند یتازگبه خزر یایدر کردن ینظام. است دهیانجام هیروس
 کننامم یپلماسید و یهمکار یناکام صورت در ینظام یروین به توسل امکان که سازدیم

 .(136:1394علم، تولید و پژوهش معاونت ) بود نخواهد
 

  مدرن سمیترور

 یشکل به و کرد سمیترور موضوع ریدرگ را هاآن ریناگز به ،یاسیس قدرت عرصه در مردم حضور
 نیا. ستا موسم اسم نیا به مدرن، هاییژگیو از یبرخوردار برحسب که دیانجام سمیترور از
. مدآ ودوج به ون،یزاسیدموکرات درروند عیتسر و هاملت دولت شیدایپ با سمیترور از نوع

 مردم از استفاده و قدرت جن  صحنه به مردم شدن دهیکش مدرن، دوران در سمیترور مشخصه
 صورتهب میمستق. است ازیامت و قدرت کسب یبرا میرمستقیغ و میمستق یراهبردها اتخاذ در

 و رورت به مردم دیتهد و ارعا  قیطر از میرمستقیغ و یاسیس قدرت هایمهره یکیزیف حذف
 خود یهادولت رب نکهیا تا کنندیم وادار را مردم معنادار یستیترور اقدام چند امانج با بعضاً
 تیمشروع و یکارآمد وگرنه ندیبرآ سمیترور مشکل حل مقام در هادولت نیا تا اورندیب فشار
 مدرن سمیترور تیماه خصوص در یجد هایدگاهید. داد خواهند دست از را خود یمردم

 و فرهن  ،مدرن سمیترور که باورند نیا بر یاریبس. دارد وجود آن لالملنیب سطح در خصوصاً
 یبزارهاا به توسل با را کایآمر آن سمبل و غر  یروبنا اتیح آن یستیمارکس عبارت به ای

 دهیلبط مبارزه به یانسان -یماد بیتخر زانیم نیترعیوس جادیا به نگاه با زآمیخشونت
 .(86:1382،دهشیار)است

 

 سم )تروریسم مجازی(سایبر تروری

 یهاتوان هرگونه عمل تروریستی دانست که در آن از دستگاهدرواقع سایبر تروریسم را می

عنوان آماج حمله استفاده عنوان ابزار حمله و چه بهاطالعاتی یا فناوری دیجیتالی چه به
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یزانی شود ها به مشود. این حمالت باید منجر به اعمال خشونت بر ضد اشخاص یا داراییمی

  .(147:1384، ایقربان ن) که ایجاد رعب و وحشت نماید

 

 شناسی پژوهشروش
 یمنظا یهمکار تا است  شدهمطرح سؤاالت یبرا یپاسخ افتنی قیتحق نیا هدف کهییازآنجا
 را ینرایکشت خطوط تیامن تأمین در خزر یایدر هیهمسا یکشورها با رانیا  یاسالم یجمهور
-یم ایینهزم–موردی  نوع از قیتحق روش .باشدیم یکاربرد قیتحق نوع نظراز لذا د،ینما مشخص
 در خزر یایدر هیهمسا یکشورها با رانیا  یاسالم یجمهور ینظام یهمکار نییتب با محقق و باشد
 اب و مدارک و اداسن از استفاده و اطالعات لیوتحلهیتجز با تیدرنها و یرانیکشت خطوط تیامن تأمین
 مورد یفیک و یمک بعد دو هر در را حاصل جینتا و نموده ها اقدامآن یبررس و نامهسشپر فرم هیته
 شامل ق،یتحق نیا موردمطالعه جامعه .باشدیم ختهیآم قیتحق کردیرو لذا داده، قرار لیوتحلهیتجز
 افسران و هانفرماند نیهمچن خزر، یایدر حوزه یانوردیدر و تیامن حوزه با مرتبط مدارک و اسناد
 و ستنده خدمت حال در ای و اندکرده خدمت جا ندا ییایدر چهارم منطقه در که جا ندا ارشد
 .دارند کامل ییآشنا منطقه نیا در یانوردیدر و تیامن مقوله با ینوعبه

 یجمهور شارت ییایدر یروین ارشد افسران و فرماندهان هیکل شامل ق،یتحق نیا یآمار یجامعه
 یهمکار اب ارتباط در نظر بوده وامنیت دریانوردی صاحب ینهیدرزمکه و کسانی  رانیا یاسالم
 یرانیشتک خطوط تیامن تأمین و خزر یایدر هیهمسا یکشورها با رانیا  یاسالم یجمهور ینظام
 .دباشیم نفر 51 حدود تعداد نیا که دارند، کامل ییآشنا

 

 هایافته وتحلیلتجزیه
 های کیفی پژوهشیافته

 نظراناحبص با رفتهیپذ صورت مصاحبه و قیقحت نهیشیپ از نتایج حاصل  آمدهعملبه یبررس برابر
 أمینتخزر در  یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکارچگونگی 

 :باشدیم رزی  به شرحی رانیخطوط کشت تیامن
وسعه تمنظور یه دریای خزر  بهچند سال اخیر در کشورهای همسا برگزاری مسابقات دریایی در -1

ی شورهاهمکاری نظامی ک دیپلماسی دفاعی کشورهای حاشیه دریای خزر، تحکیم روابط دوستی و
شده امای انجالمللی با کشورهای دوست منطقهتعامالت بین همسایه دریای خزر، توسعه مناسبات و

 کند.هرسال نسبت به سال قبل گسترش بیشتری پیدا می است و
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ای همیم به برگزاری رزمایش با مشارکت پنج کشور ساحلی،نخستین اقدام عملی دولتتص-2
-همکاری و صمیم این ت بتوان دیشا رونیازارود؛ساحلی در اجرای توافقنامه امنیتی خزر به شمار می

طقه ین منهای حاکم بر امنیت اهای مشترک امنیتی را تصمیمی مناسب،برای مقابله با آشفتگی
ه همراه بنطقه های ساحلی خزر، نتایج مثبتی برای مرد که در صورت استقبال تمامی دولتقلمداد ک

 خواهد داشت.
ران المی ایاز سوی جمهوری اس خصوصاً های اخیر دریایی در سال ساتیتأسبازدید از بنادر و -3

م زر با پیاخریای نسبت به اعزام ناوگروه به کشورهای همسایه د انهیو سالبوده  ایو پوبسیار فعال 
های ی نظامی کشورو همکارصلح و دوستی اقدام نموده است.و هدف آن تحکیم روابط دوستی 

 همسایه بوده است.
وط امنیت خط تأمینسازمان امنیت جمعی در  لیو تشکهای بسیاری برای برپایی  ضرورت-4

 هایپیمان دانعقا ی باساحل یهادولت میان هماهن  هایکشتیرانی وجود دارد که با انجام اقدام
 نظامی از نظامی  جهت جلوگیری هایهمکاری افزایش و اطالعات تبادل هایزمینه در همکاری
 شود.خزر محقق می دریای شدن
، صید افزارجن ی، قاچا  مواد مخدر، گرینظامی، رشد طیمحستیزی مانند مشکالت هادهیپد-5
ین دریا ای در رویارویی نیروهای نظام امکان وی در دریای خزر باعث بروز مشکالت عمده رقانونیغ

 خواهد شد.
معی منیت جای  با ایجاد ساختار امنطقهی درونی و قرارگیری در محیط امن هاییتوانا برهیتک-6

ی آنان هاو دخالتی افرا منطقهای و ی منطقههاقدرتهای موجود میان تا رقابت گرددیمموجب 
طح سردن مفکری و هماهنگی میان پنج کشور ساحلی در باال بدر کسب منافع بیشتر تبدیل به ه

 ها گردد.ای آنامنیت منطقه
امنیت  وامش اعتماد و همفکری اعضاء در رویارویی با مشکالت درونی موجب خواهد گردید تا آر-7

ی در انطقهمرا برای منطقه خزر به ارمغان خواهد آورد. بدین روش که عدم حضور بازیگران فرا 
و در  گرددیمی خزر موجب عدم سوءنیت از طرف این کشورها در ارتباط با یکدیگر پهنه
ر  اعتماد و ثبات را به همراه خواهد آورد و باعث از میان بردن عنصر مخ مدتیطوالن
ی غربی و موجب توسعه همکاری هاسازمانی خارجی کشورهای ساحلی به سمت هایریگجهت

 یت خواهد شد.امن تأمینای برای درون منطقه
های بودجه نظامی در کشورهای خزر و تهدیدات تروریستی در دریای خزر به افزایش هزینه-8

ثباتی را در بین انجامد.تروریسم توانایی گسترش بیشان در منطقه میی سریع حضور نظامیتوسعه
بسیار شگرفی بر وضعیت امنیتی به دلیل  ریتأثتواند کشورهای همسایه دریای خزر را دارد و می
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و خطوط کشتیرانی  و گازاحتمال گسترش شورش، با توجه به حمالت احتمالی به خطوط لوله نفت 
 باشد،داشته باشد.که برای توسعه اقتصادی منطقه حیاتی می

 گونهچهی دونب بتواند بحران، موقع در که باشد نحوی به باید بیوتروریسم بحران مدیریت بافت -9
 روعش بیوتروریسم قوعو از قبل باید بیوتروریسم، با مقابله هایبرنامه .کند عمل کامل آزادی با و مانع
 شود.
 زایندهواسطه کاربست فترین تهدیدهای نوظهور،تروریسم سایبری است که بهیکی از مهم-10

ها ینهاهش هزک کارایی وها برای تسریع ،افزایش های اطالعاتی و ارتباطاتی از سوی دولتفناوری
ری عنوان ابزاری بهها نیز از تروریسم سایبای که حتی دولتگونهاهمیت فراوانی  پیداکرده است. به
 کنند.در الگوهای تنازعی خود استفاده می

 اقدام و میانبوده تروریستی عملیات اجرای خاص مورد شاهد تاکنون خزر دریای که در هرچند -11
 در مستقلصورت به کشور هر و است نگرفته صورت خزر دریای حاشیه ورهایکش سوی از جمعی
 وجانبه همه همقابل یک به نیاز تروریستی عملیات رشد روبه لیکن روند.است نموده عمل زمینه این
 اشیهح کشورهای بین هماهن  ساختار یک ایجاد. طلبدیم را حوزه این در گسترده همکاری یک
 .است روریض بسیار آن ابعاد تمام در دریا این در کشتیرانی خطوط منیتا تأمین در خزر دریای

 

 پژوهش تحلیل کمی
 دهندگانهای جمعیت شناختی پاسخیآمار توصیفی ویژگ

بگان ه و نخو برای  جامعه نمون شدههیته نظرانصاحبی الزم با همکاری و نظر نخبگان و هاپرسش

مون یل آزی و تعیین میزان اهمیت عوامل از روش تحلبندتیاولواطالعاتی ارسال  گردید. جهت 

 است. شدهاستفاده SPSSافزاری تحلیلی آماری فریدمن بر اساس باالترین میانگین با استفاده از نرم

صیالت و سؤال شامل حوزه فعالیت، سابقه خدمت، میزان تح 4در خصوص شناسایی جامعه نمونه، 

 ی( از جامعه نمونه پرسیده شد.های اصلجایگاه سازمانی )قبل از پرسش

 مقطع تحصیالت( 1)

دهندگان )جامعه خنفر پاس 51با توجه به نمودار زیر، نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد 

ای مدرک ( دار%72.5نفر ) 37( دارای مدرک کارشناسی و تعداد  %23.5نفر) 12نمونه( تعداد 

 .ای مدرک دکتری هستند( دار%3.9نفر) 2 و تعدادکارشناسی ارشد 
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 مقطع تحصیالت(3)جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی مدرک

 23.5 23.5 12 کارشناسی 

 96.1 72.5 37 ارشد کارشناسی

 100.0 3.9 2 دکتری

  100.0 51 کل جامعه نمونه

 

 
 مقطع تحصیالت(1)نمودار 

 ( سابقه فعالیت:2)

دهندگان )جامعه خنفر پاس 51مبین این مطلب است که از تعداد  با توجه به نمودار زیر، نتایج حاصل

 31، تعداد سال 20تا  15( بین %17.6نفر  ) 9سابقه خدمتی )سن خدمتی( تعداد  ازلحاظنمونه( 

بیش از نصف  عدرواقسال،  25( باالتر از%21.6نفر ) 11سال و تعداد  25تا  20( بین %60.8نفر  )

 باشند.سال می 21دمتی باالی ات خجامعه نمونه دارای سنو

 
 سابقه فعالیت(4)جدول 

  درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سنوات

 17.6 17.6 9 سال 15-19 

 78.4 60.8 31 سال 20-24

 100.0 21.6 11  25 سال و باالتر

  100.0 51 کل جامعه نمونه
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 سابقه فعالیت(2)نمودار

 ( جایگاه سازمانی:4)

ندگان )جامعره دهنفر پاسخ 51مودار زیر، نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد با توجه به ن
( %31.4نفرر  ) 16( جایگاه ناخردایکم ، تعرداد %62.7نفر  ) 32جایگاه سازمانی، تعداد  ازلحاظنمونه( 

 دارند.  و باالتر( جایگاه دریادار %5.9نفر ) 3جایگاه  دریاداردوم و تعداد 

 سازمانی جایگاه(5)جدول

 

 
 جایگاه سازمانی(3)نمودار

 ( حوزه فعالیت:4)

ندگان )جامعره دهنفر پاسخ 51حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  با توجه به نمودار زیر، نتایج
اسری  و تعرداد ( سی%2نفرر  ) 1( امنیتری ، تعرداد %11.8نفر  ) 6نمونه( ازلحاظ حوزه فعالیت، تعداد 

 دفاعی فعالیت دارند. -( در حوزه نظامی%86.3نفر )44
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سال15-20 سال20-25 سال25باالتر از 
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16 17 و باالتر18

32 16 3

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی درجه/رتبه

16ناخدایکم/رتبه   32 62.7 62.7 

17دریاداردوم/رتبه  16 31.4 94.1 

و باالتر 18رتبه/و باالتردریادار   3 5.9 100.0 

  100.0 51 کل جامعه
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 حوزه فعالیت(6)جدول 

رصد تجمعید درصد فراوانی فراوانی حوزه فعالیت  

 11.8 11.8 6 امنیتی 

 13.7 2.0 1 سیاسی

 100.0 86.3 44 نظامی - دفاعی

  100.0 51 کل جامعه نمونه

 

 
 حوزه فعالیت(4)نمودار

 

 

  تعامالت نظامیدر حوزه  ینظام یهایهمکارهدف تبیین چگونگی بندی پاسخ جمع (7)جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 2 0.04 3 خیلی کم 

 9.8 2.93 22 کم

 47.1 18.8 143 متوسط

 84.3 38.87 296 زیاد

 100.0 39.36 301 خیلی زیاد

  100.0 765 سؤاالتمجموع 
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 تعامالت نظامیدر حوزه   ینظام یهایهمکاربندی پاسخ هدف تبیین چگونگی جمع (5)نمودار 

 
 سؤال 561 از تعدادکه  است طلبم این مبین شدهکسب نتایج باال، نمودار و جدول به توجه با

اسخ  پ 296( خیلی زیاد ، تعداد %39.36پاسخ  ) 301تعداد جامعه نمونه،  شدهدادهپاسخ
 ( کم%2.93)پاسخ   22متوسط و تعداد  میزان ( به%18.8پاسخ ) 143( زیاد  و تعداد 38.87%)

میزان زیاد  نمونه به درصد از جامعه 78بیش از ( خیلی کم و درمجموع %0.4پاسخ  ) 3و تعداد 
 یایرد هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکاربه باال معتقدند که 

 ی اهمیت دارد.رانیخطوط کشت تیامن نیدر تأم تعامالت نظامیخزر در حوزه 
 

 ایجاد ساختار امنیت جمعی در حوزه  ینظام یهایهمکاربندی پاسخ تبیین چگونگی جمع (8جدول)

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 2.0 18. 1 خیلی کم 

 9.8 37. 2 کم

 47.1 12.65 71 متوسط

 84.3 42.95 241 زیاد

 100.0 43.85 246 خیلی زیاد

سؤاالتمجموع   561 100.0  
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 معیایجاد ساختار امنیت ج در حوزه  ینظام یهایهمکاربندی پاسخ تبیین چگونگی جمع (6)نمودار 

 
 سؤال 561د که: از تعدا است مطلب این مبین شدهکسب نتایج باال، نمودار و جدول به توجه با

اسخ  پ 241( خیلی زیاد ، تعداد %43.85پاسخ  ) 246جامعه نمونه تعداد  شدهدادهپاسخ
و  ( کم%0.37پاسخ  ) 2متوسط و تعداد  میزان ( به%12.65پاسخ ) 71( زیاد  و تعداد 42.95%)

میزان زیاد  درصد از جامعه نمونه به 86بیش از ( خیلی کم و درمجموع %0.18پاسخ  ) 1تعداد 
 یایرد هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکاربه باال معتقدند که 

 رد.ی اهمیت دارانیخطوط کشت تیامن نیدر تأم ایجاد ساختار امنیت جمعیخزر در حوزه 
 

 مقابله با تروریسم در حوزه  ینظام یهایهمکاربندی پاسخ تبیین چگونگی جمع (9جدول)

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

مخیلی ک   1 .18 2.0 

 9.8 71. 4 کم

 47.1 11.59 65 متوسط

 84.3 37.61 211 زیاد

 100.0 49.91 280 خیلی زیاد

  100.0 561 مجموع
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 مقابله با تروریسم در حوزه  ینظام یهایهمکاربندی پاسخ تبیین چگونگی جمع  (7)نمودار

 
 سؤال 561د که: از تعدا است مطلب این مبین شدهکسب نتایج باال، نمودار و جدول به توجه با

پاسخ   211( خیلی زیاد ، تعداد %49.91پاسخ  ) 280توسط جامعه نمونه تعداد  شدهدادهپاسخ
و  ( کم%0.71)  پاسخ 4متوسط و تعداد  میزان ( به%11.59پاسخ ) 65( زیاد  و تعداد 37.61%)

میزان زیاد  درصد از جامعه نمونه به 78بیش از ( خیلی کم و درمجموع %0.18پاسخ  ) 1تعداد 
 یایرد هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکاربه باال معتقدند که 

 اهمیت دارد. یرانیخطوط کشت تیامن نیدر تأم سمیحوزه مقابله با ترور در خزر
 

 )آمیخته( هاداده لیوتحلهیتجزی دبنجمع

 با مصاحبه و مدارک و اسناد روی بر شدهانجام کیفی یهاداده لیو تحلتجزیه -الف
وص پرسشنامه در خص یهابرگه از حاصله کمی هایداده لیوتحلهیتجز نیز و نظرانصاحب
ر خز یایرد هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکار یچگونگ نییتب»

 :که است آن بیانگر  «یرانیخطوط کشت تیامن نیدر تأم تعامالت نظامیدر حوزه 
 شجلوگیری از نظامی شدن دریرای خرزر بایرد برا گسرتر منظوربه معتقدند، نظرانصاحب کلیه

 تمرام حضور با مشترک یهاشیرزمای از قبیل برگزاری و اقداماتنظامی  یهایهمکار و تعامالت
 سراتیتأس و بنادر از بازدید و دریایی مسابقات اجرای و برگزاری ، خزر دریای حاشیه کشورهای

 شردن هماهنر  و مشرترک عملیات اجرای منظوربه نظامی نیروهای شدن همدیگر و هماهن 
در  ظرامینحاضرر تعرامالت در حرال  مدارک و اسناد مطالعه از گذشته را انجام داد. بعد از بیش
 ریرایی،د مسرابقات برگرزاری دریرایی، سراتیتأس و بنادر از دریایی هایی مانند، بازدیدهایبخش
 .وجود ندارد یذکرانیشاتعامالت  هاحوزهگیرد و در سایر انجام می هاشیرزما برگزاری
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 درمجموع یآمار جامعه افراد پرسشنامه از حاصل کمی هایداده لیوتحلهیتجز انجام از بعد و
 ینظام یهایهمکارمیزان زیاد به باال معتقدند که  درصد از جامعه نمونه به  78بیش از
 نیأمتدر  تعامالت نظامیخزر در حوزه  یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور
 ی اهمیت دارد.رانیخطوط کشت تیامن
 نظرانحبصا با مصاحبه و مدارک و اسناد روی بر شدهانجام کیفی یهاداده لیو تحلتجزیه - 
 یچگونگ»پرسشنامه در خصوص  یهابرگه از حاصله کمی هایداده لیتحلوهیتجز نیز و

 یجاداخزر در حوزه  یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکار
 :که است آن بیانگر  «ی رانیخطوط کشت تیامن نیدر تأم ساختار امنیت جمعی

انعقاد  های مختلف ازجملهدر زمینه های نظامیافزایش سطح همکاری معتقدند، نظرانصاحب
ای همایشتجهیزات و آموزشی و برگزاری رز از دیبازدهای همکاری، تبادل اطالعات، پیمان

 طخطو ومشترک با حضور کلیه کشورهای همسایه دریای خزر باعث افزایش امنیت دریای خزر 
 مطالعه از دواهد شد. بعجلوگیری از نفوذ کشورهای بیگانه به این دریا خ نیو همچنکشتیرانی 
نیت سازمان ام لیو تشکهای بسیاری برای برپایی  مشخص گردید ضرورت  مدارک و اسناد

 یانم هماهن  هایامنیت خطوط کشتیرانی وجود دارد که با انجام اقدام نیتأمجمعی در 
 ایشافز و اطالعات تبادل هایزمینه در همکاری هایپیمان انعقاد ی باساحل یهادولت

 شود.خزر محقق می دریای شدن نظامی از نظامی  جهت جلوگیری هایهمکاری
 رمجمروعد آمراری جامعره افراد پرسشنامه از حاصل کمی هایداده لیوتحلهیتجز انجام از بعد و

 ینظرام یهرایهمکاردرصد از جامعه نمونه به میرزان زیراد بره براال معتقدنرد کره   86بیش از
 معریجایجاد ساختار امنیرت خزر در حوزه  یایدر هیهمسا یرهابا کشو رانیا یاسالم یجمهور
 اهمیت دارد. یرانیخطوط کشت تیامن نیدر تأم
 نظرانصراحب برا مصاحبه و مدارک و اسناد روی بر شدهانجام کیفی یهاداده لیوتحلهیتجز -پ
 یگچگرون نیریتب در خصروص پرسشنامه یهابرگه از حاصله کمی هایداده لیوتحلهیتجز نیز و

له برا حوزه مقاب در خزر یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور ینظام یهایهمکار
 :که است آن بیانگر ،.یرانیخطوط کشت تیامن نیدر تأم سمیترور
مرورد خراص عملیرات تروریسرتی علیره خطروط  تاکنوندر دریای خزر  معتقدند، نظرانصاحب

-های تروریستی احتمال حضرور آنزایش حضور گروهکشتیرانی صورت نگرفته ولی با توجه به اف

علیره جلروگیری  جانبههمههای گسترده نظامی ها در این دریا نیز دور از انتظار نیست. همکاری
کشرورهای همسرایه دریرای  و همرهاز گسترش پدیده تروریسم باید یک ساختار مناسب داشته 

  مردارک و اسرناد مطالعره از شند.بعدامنیت خطوط کشتیرانی باید نقش داشته با نیتأمخزر در 
هرای بودجره نظرامی در مشخص گردید تهدیدات تروریستی در دریای خزر بره افرزایش هزینره
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انجامد.تروریسرم توانرایی شران در منطقره مریی سریع حضرور نظرامیکشورهای خزر و توسعه
بسریار  ریأثترتوانرد ثباتی را در بین کشورهای همسرایه دریرای خرزر را دارد و مریگسترش بی

شگرفی بر وضعیت امنیتی به دلیل احتمال گسترش شورش، با توجه بره حمرالت احتمرالی بره 
-و خطوط کشرتیرانی کره بررای توسرعه اقتصرادی منطقره حیراتی مری و گازخطوط لوله نفت 

 باشد،داشته باشد.
 مجمروعرد آمراری جامعره افراد پرسشنامه از حاصل کمی هایداده لیوتحلهیتجز انجام از بعد و

 ینظرام یهرایهمکاردرصد از جامعه نمونه به میرزان زیراد بره براال معتقدنرد کره   87بیش از
 نیترأم در سرمیحوزه مقابله با ترور در خزر یایدر هیهمسا یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور
 اهمیت دارد. یرانیخطوط کشت تیامن
 

گیری و پیشنهادهانتیجه   
  یرگیجهینت

 :   دیگرد حاصل قیتحق از ریز جینتا درمجموع
 منظوربره  خرزر یایردر هیهمسرا یکشورها در ریاخ سال چند در ییایدر مسابقات یبرگزار -1

 یمنظرا یهمکار و یدوست روابط میتحک خزر، یایدر هیحاش یکشورها یدفاع یپلماسید توسعه
 وسرتد یکشرورها برا یالمللرنیب تعرامالت و مناسربات توسعه خزر، یایدر هیهمسا یکشورها
 .کندیم دایپ یشتریب گسترش قبل سال به نسبت هرسال و است شدهانجام یامنطقه
 یهرادولرت یعملر اقدام نی،نخستیساحل کشور پنج مشارکت با شیرزما یبرگزار به میتصم-2

 و  میمتصر نیرا بتروان دیشرا رونرود؛ازایریمر شمار به خزر یتیامن توافقنامه یاجرا در یساحل
 تیرنام برر حراکم هاییآشفتگ با مقابله یمناسب،برا یمیتصم را یتیامن مشترک هاییهمکار
 یبررا یمثبت جینتا خزر، یساحل هایدولت یتمام استقبال صورت در که کرد قلمداد منطقه نیا

 .داشت خواهد همراه به منطقه
 نرایا یماسال یجمهور یسو از خصوصاً ریاخ هایسال در ییایدر ساتیتأس و بنادر از دیبازد-3
 امیپ با خزر یایدر هیهمسا یکشورها به ناوگروه اعزام به نسبت انهیسال و بوده ایپو و فعال اریبس
 یکشرورها ینظام یهمکار و یدوست روابط میتحک آن هدف و.است نموده اقدام یدوست و صلح
 .است بوده هیهمسا
 خطروط تیرمنا تأمین در یجمع تیامن سازمان لیتشک و  ییبرپا یبرا یاریبس هایضرورت-4
 هایمانیپ انعقاد با یساحل یهادولت انیم هماهن  هایاقدام انجام با که دارد وجود یرانیکشت
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 ینظام از یریجلوگ جهت  ینظام هاییهمکار شیافزا و اطالعات تبادل هاینهیزم در یهمکار
 .شودیم محقق خزر یایدر شدن
 تیرنام سراختار جرادیا برا  یامنطقره نامر طیمحر در یریقرارگ و یدرون یهاییتوانا برهیتک-5
 و یامنطقره فررا و ایمنطقره یهاقردرت انیرم موجرود هرایرقابرت تا گرددیم موجب یجمع
 یلسراح کشور پنج انیم یهماهنگ و یهمفکر به لیتبد شتریب منافع کسب در آنان یهادخالت
 .گردد هاآن ایمنطقه تیامن سطح بردن باال در
 و شآرامر ترا دیرگرد خواهرد موجب یدرون مشکالت با ییارویرو در اءاعض یهمفکر و اعتماد-6
 در یاطقرهمن فرا گرانیباز حضور عدم که روش نیبد. آورد ارمغان به خزر منطقه یبرا را تیامن
 در و گررددیم گریکردی برا ارتبراط در کشرورها نیرا طررف از تیسوءن عدم موجب خزر یپهنه
 مخرر  عنصرر برردن انیرم از باعرث و آورد خواهرد راههمر بره را ثبرات و اعتماد مدتیطوالن
 یهمکار توسعه موجب و یغرب یهاسازمان سمت به یساحل یکشورها یخارج یهایریگجهت
 .شد خواهد تیامن تأمین یبرا ایمنطقه درون
 نردهیفزا کاربسرت واسرطهبره که است یبریسا سمینوظهور،ترور یدهایتهد نتریمهم از یکی-7

-نهیهز اهشک و ییکارا شی،افزا عیتسر یبرا هادولت یسو از یارتباطات و یالعاتاط هاییفناور

 عنوانبره یبریسا سمیترور از زین هادولت یحت که ایگونهبه. است داکردهیپ  یفراوان تیاهم ها
 .کنندیم استفاده خود یتنازع یالگوها در یابزار
 و میانبروده یسرتیترور اتیرعمل یرااج خاص مورد شاهد تاکنون خزر یایدر در که هرچند-8 

 صرورتبه کشرور هرر و اسرت نگرفته صورت خزر یایدر هیحاش یکشورها یسو از یجمع اقدام
 کیر بره ازیرن یسرتیترور اتیرعمل رشد روبه روند کنیل.است نموده عمل نهیزم نیا در مستقل
 اهنر هم سراختار کی جادیا. طلبدیم را حوزه نیا در گسترده یهمکار کی و جانبههمه مقابله
 ابعراد تمام در ایدر نیا در یرانیکشت خطوط تیامن تأمین در خزر یایدر هیحاش یکشورها نیب
 .است یضرور اریبس آن
 
 شنهادهایپ
 یفراعد یپلماسید توسعه منظوربه  خزر یایدر هیهمسا یکشورها با حضور ییایدر مسابقات -1

 هیهمسرا یکشرورها ینظرام یهمکرار و یدوسرت روابرط میتحک خزر، یایدر هیحاش یکشورها
 تیرمحور برا یامنطقره دوسرت یکشورها با یالمللنیب تعامالت و مناسبات توسعه خزر، یایدر

 .دگرد دعوت و مشارکت نظارت منظوربه یشتریب یکشورها و از برگزار هرسال شمال ناوگان
 پرنج حضرور با مشترک هایشیرزما یبرگزارمعاونت عملیات ارتش جمهوری اسالمی ایران  -2

 بره خزر یتیامن توافقنامه یاجرا در یساحل هایدولت یعمل اقدام نینخسترا که  یساحل کشور
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 یتمرام اسرتقبال صرورت در کره الزم را به عمل آورد یهایزیرو برنامهپیگیری  را رودیم شمار
 .داشت خواهد همراه به منطقه یبرا یمثبت جینتا خزر، یساحل هایدولت
 ییایردر تسرایتأس و بنادر از دیبازدیات نیروی دریایی  با همکاری ناوگان شمال معاونت عمل-3

 امیرپ برا خزر یایدر هیهمسا یکشورها به ناوگروه انهیسال اعزام و خزر یایدر هیهمسا یکشورها
 ورا هماهن   هیهمسا یکشورها ینظام یهمکار و یدوست روابط میتحک باهدف یدوست و صلح
 نماید. اجرا
جرع از مرا یریرگیو پارتش جمهوری اسالمی ایرران نسربت بره اعرالم  و برنامهطرح  معاونت-4
 رد یجمعر تیرامن سرازمان لیتشک و  ییبرپا یبراکه  یاریبس یهابا ضرورترابطه در  ربطیذ

 نایرم هماهنر  هرایاقردام انجرام برا تروانمری که دارد وجود یرانیکشت خطوط تیامن تأمین
 شیافرزا و اطالعرات تبرادل هراینرهیزم در یهمکرار هرایمرانیپ انعقراد برا یساحل یهادولت
 شود را بنماید. محقق خزر یایدر شدن ینظام از یریجلوگ جهت  ینظام هاییهمکار
 جرادیا بررای را  یامنطقره امرن طیمحر ایجراد و یدرونر یهاییتوانا برهیتکناوگان شمال  با -5

 یهاقردرت انیرم موجرود هرایرقابرت ترا  درخواسرت ربطیذاز مبادی  یجمع تیامن ساختار
 و یهمفکرر بره لیتبرد شرتریب منرافع کسرب در آنران یهرادخالت و یامنطقه فرا و ایمنطقه
 .گردد هاآن یامنطقه تیامن سطح بردن باال در یساحل کشور پنج انیم یهماهنگ

 رد ءاعضرا یهمفکرر و منظور اعتمرادبرهحوزه دریای خزر  یهاگانیباهمکاری ناوگان شمال -6
 روش نیدبر. آورد ارمغران به خزر منطقه یبرا را تیامن و آرامش تا یدرون مشکالت با ییارویرو
 ورهاکشر نیا طرف از تیسوءن عدم موجب خزر یپهنه در یامنطقه فرا گرانیباز حضور عدم که
 . گرددیم گریکدی با ارتباط در
-بره کره یبریسرا سرمیترور با طارتبا در ینظام هاییهمکارارتش  بریو سامعاونت جنگال  -7

 شی،افزا عیتسر یبرا هادولت یسو از یارتباطات و یاطالعات هاییفناور ندهیفزا کاربست واسطه
  را تسهیل نماید. است داکردهیپ  یفراوان تیاهم هانهیهز کاهش و ییکارا
-نهیمزدراعالم آمادگی ناوگان شمال جهت همکاری با سایر کشورهای همسایه دریای خزر  -8 

 اتیرعمل یاجررا خراص مرورد شراهد تراکنون خزر یایدر در که هرچندمقابله به تروریسم ، ی
 و تاسر نگرفته صورت خزر یایدر هیحاش یکشورها یسو از یجمع اقدام و میانبوده یستیترور
 اتیرعمل رشرد روبره رونرد کنیل.اسرت نمروده عمرل نرهیزم نیا در مستقل صورتبه کشور هر
 جرادیا. طلبدیم را حوزه نیا در گسترده یهمکار کی و جانبههمه مقابله کی به ازین یستیترور
 در یرانیکشرت خطروط تیامن تأمین در خزر یایدر هیحاش یکشورها نیب هماهن  ساختار کی
 .است یضرور اریبس آن ابعاد تمام در ایدر نیا
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 قاچا  ،یگریظامن رشد ،یطیمحستیز مشکالت مانند یهادهیپدانجام پژوهش در ارتباط با -9
 نامکرا و عمرده مشرکالت برروز باعرث خرزر یایردر در یرقانونیغ دیص افزار،جن  مخدر، مواد
 .شد خواهد ایدر نیا در ینظام یروهاین ییارویرو
 سرر برر رقابت و یافرا منطقه و ایمنطقه نفعانیذ شمار یفراوانانجام پژوهش در ارتباط با  -10
 همچرون یافررا منطقره و ایمنطقره گرانیبراز گسرترده یهرادخالرت و گسرترش یانرژ منابع
 .زرخ یایدر تیبر امن هاآن ریتأث و لیاسرائ ه،یترک ن،یاروپا،چ هی،اتحادمتحدهاالتیا

 

 منابع

 نشر: تهران ،(ایران امنیت و روسیه منافع) خزر دریای گودرزی، مهناز و بهرام احمدیان، امیر 

 .1389، قومس

 ،حقو  در همکاری اصل جایگاه بررسی» ، بری خلعت یلدا و سحر زارعی، عباس، پورهاشمی 

 .3921،  39 شماره پانزدهم، سال ،عمومی حقو  پژوهش فصلنامه ،« زیستمحیط المللبین

 عات ه اطالمجلتا گسترش،  ی: از بازدارندگقایآفر ۀدر قار کایآمر استیبه س کیتئور ینگاه
 .198و  197، شماره 1382بهمن و اسفند  ،یاقتصاد - یاسیس

 ،راهکارهاها،موانع،ی در دریای خزر: ضرورتجمعدستهگیری نظام امنیت شکل ریحانی، زینب ،

 .1396نامه برای دریافت کارشناسی ارشد،پایان

 نکرد ینظام ریتأث» ، راوندیش صارم و محمد ،ینیحس نیحس محمدحسن، ،یاالسالمخیش 

 ،فقازق و یمرکز یایآس فصلنامه ،«رانیا یاسالم یجمهور یمل تیامن بر خزر یایدر حوزه
 .1394،  89 شماره

 رداد و م ،دینامه مف ،مواجه با تروریسم رویکرد نظامی، سیاسی و یا حقوقی ،ناصر،قربان نیا

 .1383 وریشهر

 ،منیتا پیمان ایجاد از روسیه دستاوردهای و اهداف».  احسان تقوایی، و الهه کوالیی 

 .1392 ،پاییز 68 شماره دوم، و بیست سال ،راهبرد فصلنامه ،«جمعیدسته

 ،1392میزان، نشر: تهران ،اندازهاچشم و هاچالش خزر دریای ، مهناز گودرزی، و الهه کوالیی. 

 3941،اطالعات دانشکده ،تروریسم با مقابله راهبردهای علم، تولید و پژوهش معاونت. 

 یمکاره و تیامن سازمان عملکرد ، ادیص بابالو، یعل یصدر و نیحس ،یدگلیب آبادیمعین 

 ،یمرکز یایاوراس مطالعات ، انارمنست و جانیآذربا یجمهور انیم باغقره مناقشه در اروپا
 .1394 تابستان و بهار ک،ی شماره ،8 دوره

 نوبی،جبر اتحادها در قفقاز  مؤثرها و عوامل نورمحمدی، مرتضی و شربتی،وحید،ضرورت 

 .87،1393شماره  ،مرکزی و قفقاز آسیای فصلنامه



 27                       یرانیخطوط کشت تیامن نیخزر در تأم یایدر هیهمسا یبا کشورها ج.ا.ا ینظام یهایهمکار چگونگی
 

 Cohen, Ariel,Russia s Eurasian Union Could Endanger the 

Neighborhood and U.S.Jnterests,the heritage foundation,No.2804, 

14 June 2013. http://www.heritage.org/europe/report. 

 Mamdedov, Rustam. (2007). "Military- Political activity in the    

Caspian in the post-soviet period", Central Asia and the Caucasus, 

No. 4 (46). 

 Rostami, M. (1378).Dictionary of military terms, joint press 

publications Aja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398 پاییز ،49 شماره ،پانزدهم سال، ینظام فنون و علوم فصلنامه                                                                 28

 

 


