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چکیده

پایان جنگسرد و فروپاشی نظام کمونیستی شوروی در سال  9999میلادی ،موجب بیدارشدن بخشیی ا
ژئوپلیتیک خفته جهان شد به طوری که کمتر حادثه مشابهی در این مورد در تاریخ معاصر میتوان نام بیرد،
به همین خاطر در پس این اتفاق شاهد ظهور و شکلگیری کشورهای جدییدی درحاشییه درییای ما نیدران
بودیم که آن را میتوان یک اتفیاق ژئیوپلیتیکی مهیم دانسیت کشیاک

مییان کشیورهای سیاحلی درییای

ما ندران ا یک طرف و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای دخیل موجب ایجاد یک با ی بزرگ جدید در
این منطقه شده است هدف ما در این پژوه

پاسخ به این پرس

است که منابع انرژی دریای ما ندران چه

تاثیری در رقابتهای قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای و ایجاد با ی بزرگ جدیید در ایین بخشی

ا جهیان

داشته و عوامل موثر در این رقابت یعنیی منیابع انیرژی نفیت و گیا در رونید تعییین رژییم حقیوقی درییای
ما ندران چگونه اثرگذار بوده است؟ وجود منابع سرشار فسیلی این منطقیه مهمتیرین عامیل نفیوذ قیدرتهای
بزرگ به شمار میآید و همین عامل بهترین توجیه برای حضور قدرتهای فرامنطقهای در ایین منطقیه شیده
تا با ایجاد یک با ی بزرگ جدید علاوه بر دستیابی به منابع مورد نیا خود ،کشورهای ساحلی را هم راسیتا
در جهت سیاستهای مطروحه خود قرار دهند و مانع ا ایجاد کلوپ انرژی واحدی بین کشورهای سیاحلی
دریای ما ندران گردند و ا طرف دیگر منابع سرشار انرژی نفت و گا در دریای ما ندران موجیب پی ییده
تر شدن تعیین یک رژیم حقوقی توافقی در بین کشورهای سیاحلی شیده اسیت روش پیژوه

بیه صیورت

توصیفی ی تحلیلی بوده و داده ها نیز به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است
واژهگانکلیدی :نفت وگا ،دریای ما ندران ،قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای ،تعیین مر های دریای
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