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 چكيده

ر خاورميانه ها ددار شدن تنش دروكربني، دامنهي افزايش وابستگي اقتصادي جهان به منابع انرژي هبا
-و نيز ظهور روسيه به عنوان يك بازيگر اصلي در بازار انرژي جهان، نفت و گاز درياي خزر و مسير

. هاي بزرگ صنعتي قرار گرفته استهاي انتقال آن به بازارهاي مصرف، بيش از پيش مورد توجه قدرت
اي انتقال منابع اين كشورها ترين موقعيت جغرافيايي بر در مناسبجمهوري اسالمي ايران در اين ميان،

 ناديده گرفتن مسير ايران به به بازارهاي مصرف قرار گرفته است، اما اياالت متحده آمريكا سعي در
از . داردترين مسير براي انتقال منابع انرژي به بازارهاي جهاني كوتاهو ترين ترين، اقتصاديعنوان امن

 بالقوه جغرافيايي ايران، به عنوان تنها كشور ارتباطهاي فيتظرديدگاه ژئوپليتيك اياالت متحدة آمريكا، 
اين اي در ژئوپليتيك جهاني ، امكان به دست آوردن نقش عمده21كنندة انرژي قرن دهندة دو انبار تأمين

اي و جهاني مورد تفسير گذارد و اين امكان بايد خنثي شود تا امنيت منطقهرا در اختيار ايران ميقرن 
هاي ژئوپليتيكي ايران در انتقال انرژي ها و فرصتين مقاله به بررسي چالشا.  متحده حفظ شوداياالت

  .پردازدميحوزة خزر به بازارهاي جهاني 
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  مقدمه
وران جنگ سرد يا دوران  ميالدي، پايان د1991 فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال

خأل ناشي از فروپاشي شوروي و وجود منابع غني انرژي در اين منطقه، . نظام دوقطبي بود
از سوي ديگر، از ديدگاه . اي را به اين حوزه جلب كردمنطقه اي و فراهاي منطقه توجه قدرت
بع انرژي جهان ، كشور يا كشورهايي هستند كه بر منا21 قدرت برتر جهان در قرن ،ژئوپليتيك

هاي جايگزين انداز روشن براي انرژيچرا كه از طرفي نبود چشم. تسلط كامل داشته باشند
نفت و گاز و از طرفي ارزاني اين مواد سوختي و گراني ديگر منابع انرژي و همچنين روند رو 

-مي 21به رشد تقاضاي جهاني انرژي، روز به روز بر اهميت استراتژيك اين منابع در قرن 

حال براي انتقال اين منابع هيدروكربني با ارزش استراتژيك، به مسيرهايي نياز است كه . افزايد
وجود  به لحاظ متغيرهاي تأثيرگذار نظير امنيت سرزمين، هزينة انتقال، مسافت خطوط انتقال و

ل بتوانند اين امكان را فراهم كنند تا با كمترين مشك... هاي الزم براي انتقال انرژي وزيرساخت
  . نقش ترانزيتي را برعهده بگيرند

 در عين اينكه جمهوري اسالمي ايران پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، موقعيت 
ترين موقعيت جغرافيايي براي ارتباط كشورهاي حوزة ژئوپليتيكي خاصي دارد و در مناسب

با  بيرون قرار گرفته است، زر محصور در خشكي و دور از كرانه و انتقال اين منابع به دنيايخ
منطقي انتقال انرژي  برنده در منطقه براي پيشنهاد مسيرهاي غير نفع هاي  مبارزة طرفاين همه، 

از يك طرف . براي كسب نفوذ سياسي و حفظ سيادت خود بر منطقه همچنان ادامه دارد
وذ و كنترل ها با منحصر كردن تمام مسيرهاي صادرات از سرزمين خود، مايلند كه نفروس

سنتي خود را بر كشورهاي تازه استقالل يافته حفظ كنند، از طرف ديگر اياالت متحده آمريكا 
هايي است كه در راستاي كه به عنوان رقيب جدي در منطقه وارد شده است، طرفدار مسير

 ايران در  و اصولي به محدود كردن نقش واقعي،اهداف درازمدت و عالئق ژئوپليتيك خود
  .  منجر شودهمنطق

كننده نتيجة بسياري از مسائل در منطقه و در كل   كه سياست، همواره عامل تعييندر حالي
الملل بوده است، اما نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه با تحوالت ايجاد شده قرن نظام بين

لمللي افزايش ااي و بيني منطقهها  جهاني، سهم عوامل اقتصادي نيز در رقابتحاضر در نظام
است  اين جا .يافته و در نهايت اين منطق اقتصادي است كه بر منطق سياسي غلبه پيدا خواهد كرد
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هاي صحيح اقتصادي و سياسي به  كه جمهوري اسالمي ايران بايد با در پيش گرفتن استراتژي
، سبب رقابت بدون ترديد منابع انرژي حوزة خزر و انتقال آن. ايفاي نقش در اين زمينه بپردازد

ها و  گيري استراتژي عامل مهمي در شكل.اي شده استاي و فرامنطقهميان بازيگران منطقه
سياست خطوط لوله  توان آن را شود كه ميهاي ژئوپليتيكي در اين حوزه شمرده مي سياست
  . ناميد

  
  ژئوپليتيك درياي خزر

 ژئوپليتيك پديدهان يك توگيري منطقة خزر روي نقشة سياسي جهان را ميظهور و شكل
-تا قبل از اين تاريخ، درياي خزر به عنوان يك درياي متعلق به شوروي و ايران شناخته مي. ناميد

، ) ميالدي1940و  1921(هايي كه به طور رسمي مورد قبول دو كشور بود  نامه شد و طبق توافق
ه عنوان يك ابر قدرت شوروي ب  اما در عمل،.آمدرصة مشترك دريايي دو كشور به حساب ميع

و با توجه به اينكه درياي خزر را از سه طرف در احاطه خود داشت، نفوذ بيشتري بر اين دريا 
. كردبه همين دليل آمريكا به اين دريا بيشتر به يك درياچة داخلي شوروي نگاه مي. كرد اعمال مي

المللي نطقة جديد بينبا فروپاشي شوروي و ظهور كشورهاي جديد، درياي خزر در كانون يك م
  . قرار گرفت

ت مهمي در ظهور منطقة جديد خزر فقط يك نماد روي نقشة سياسي نبود، بلكه تغييرا
با پايان يافتن انزواي اين  .اي نسبت به آن وجود  دارداي و فرامنطقههاي منطقه قدرترويكرد 

ياي مركزي و قفقاز هاي آسجمهوريمنطقه از جهان پس از جنگ سرد، فرصتي فراهم آمد تا 
تا قبل از فروپاشي  .بتوانند دور از مسكو با ديگر كشورهاي جهان روابط ديپلماتيك برقرار كنند

- حلهاي دوجانبه بين ايران و شوروياتحاد شوروي امور مربوط به درياي خزر بر اساس توافق

مجالي براي  در دوران اتحاد شوروي حضور پرقدرت نظام كمونيستي اساساً .شدفصل ميو
  ، ص 1386-1387كوالئي، زمستان و بهار ( گذاشتمداخله و نفوذ كشورهاي خارج از منطقه باقي نمي

67.(  
پس از فروپاشي اتحاد شوروي تعداد بازيگران و مدعيان حقوقي اين دريا افزايش ناگهاني  
درياي ي و گازي نفتي با هدف اكتشاف و استخراج منابع جورود سرمايه و تكنولوژي خار. يافتند

 .شدهمه سو به اين حوضه  اي ازفرامنطقههاي قدرتساز نفوذ اقتصادي و سياسي خزر زمينه
حاشيه هاي هاي اقتصادي كه همزمان با كسب استقالل كشوربه عبارت ديگر، تغييرات و دگرگوني
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تر ا هرچه سريعهاي محلي را ناگزير كرد كه منابع و مواد اوليه خود ردرياي خزر آغاز شد، دولت
هاي ارزي خود را براي سامان هاي جهاني در معرض فروش قرار داده و از اين طريق نيازدر بازار

   .بخشيدن به اقتصاد ملي بر طرف كنند
 به دليل عواملي چون افزايش وابستگي جهاني به واردات منابع انرژي ،از سوي ديگر
نه و نيز ظهور روسيه به عنوان يك بازيگر اصلي ها در خاورميادار شدن تنشهيدروكربني، دامنه

هاي انتقال آن به بازارهاي مصرف، ، نفت و گاز درياي خزر و مسير21در سياست انرژي قرن 
هاي با وجود آنكه قدرت .هاي بزرگ صنعتي قرار گرفته استبيش از پيش مورد توجه قدرت

تبديل مشترك سياسي براي جلوگيري از بزرگي همچون روسيه، آمريكا و اتحاديه اروپا از منافع 
آميز براي  خيز برخوردار هستند، همچنان رفتاري رقابت شدن درياي خزر به يك منطقه بحران

  . منافع خود در اين منطقه دارند
متمركز ريزي كشورهاي ساحلي درياي خزر با مشكالت نظام اقتصادي يكپارچه دوران برنامه

 و انتقال آن به بازارهاي جهاني را داراي درياي خزربع انرژي آنها منا. دست به گريبان هستند
دليل به ).48، ص 1386-1387كوالئي، زمستان و بهار ( اندازهاي جالب توجه و اميدبخش يافتندچشم

-اجراي برنامهنوپا بودن و فقر مالي كه دارند نياز مبرمي به عوايد ناشي از صدور اين منابع جهت 

المللي نيازمند برقراري ارتباط از اين رو جهت ورود به نظام اقتصاد بين. هاي توسعه خود دارند
  ).161، ص 1379نيا، حافظ( باشندهاي ارتباط اقيانوسي ميبا شبكه

 بر اقتصاد مبتني اقتصادي كه به طور كامل به هاي تازه استقالل يافتههمچنين گذر جمهوري
كند كه به نظر رهبران اين كشورها، جهي طلب ميهاي هنگفت و قابل توبازار آزاد است، هزينه

و اين موضوع  بخش مهمي از آنها از راه فروش نفت و گاز منطقة حوزة خزر تأمين خواهد شد
توان گفت كه منابع انرژي بار ديگر به در واقع مي .)93، ص1378ابوطالبي، ( براي آنها حياتي است

  . دهدنقشة ژئوپليتيكي حوزة خزر شكل مي
 منابع انرژي و به ويژه ذخاير نفت و گاز، اكنون در منطقه باعث ايجاد شكاف و اين

كشمكش شده است؛ يعني با وجود منابع سرشار نفت و گاز، مشكل اساسي كشورهاي اين 
پيش از اين، تنها راه انتقال منابع نفت و گاز اين . هاي آزاد است حوزه دسترسي نداشتن به آب

ه بود، ولي با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و گريز اين كشورها كشورها، خطوط لوله روسي
از وابستگي به روسيه، اكنون چگونگي انتقال نفت و گاز اين حوزه، يكي از مشكالت 
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 به بازارهاي ناي شده است، زيرا نفت و گاز هر منطقه تنها در صورت رسيد كشورهاي كرانه
  ).191، ص 1378  ملبوس باف،،يزداني( جهاني ارزش خواهد داشت

 
  درياي خزر اهميت انرژي

نظران، منطقة درياي خزر بعد از خليج فارس و سيبري، سومين   به نظر برخي صاحب
و حتي به آن لقب كويت جديد  )33، ص1383 طباطبايي،( منطقة نفتي جهان لقب گرفته است

  منطقه خزر را با نام در گزارشي ادارة اطالعات آمريكا، كشورهاي).Kemp,1993, p. 3(اند  داده
بيني كرده است كه سطح توليد اين منطقه به ميزان مورد بررسي قرار داده و پيش اوپك كوچك

از توليد نفت در قياس با توليد جهان   برسد كه اين سطح2015 ميليون بشكه در روز در سال 4
 ايسه نيست ميليون بشكه توليد كشورهاي اوپك در اين سال قابل مق45 و همچنين با سطح

)EIA, 2006.( ،كه نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز بتواند به عنوان  به ايناميد در واقع 
جايگزيني در مقابل ذخاير خليج فارس قرار بگيرد دور از ذهن است و ذخاير اندك و ناچيز 

  ).Jaffe and Manning,1999, p. 41(تواند از اهميت ذخاير خليج فارس بكاهد آن نمي
 آمار و ارقام موجود درباره انرژي درياي خزر، وجود منابع انرژي كه براي حوزه طبق 

آمار و ارقام، قبل از هر  تفاوت در. رسد درياي خزر تخمين زده شده است، متفاوت به نظر مي
هاي بزرگ  تواند براي قدرت مي چيز ناشي از اهميت منطقه در داشتن ذخاير انرژي است كه

 2/203 چيزي بين شدة كل منطقة خزر اين اساس ذخاير نفت اثبات بر.  باشدمنشا چالش
قزاقستان در آسياي مركزي با   ميليارد بشكه تخمين زده شده است كه از اين ميزان،7/235الي

و بعد از آن تركمنستان به عنوان ضلع   ميليارد بشكه بيشترين ذخاير نفت را در اختيار دارد132
، روسيه 15، ايران 39در منطقه قفقاز با  ، آذربايجان7/39ي با ديگر صاحب انرژي آسياي مركز

 ,EIA(منطقه درياي خزر را در اختيار دارند  ميليارد بشكه ذخاير نفت 59/2 و ازبكستان 3/7

هايي مبني بر وجود ذخاير بيشتر در منطقه خزر وجود دارد   احتمال.)1جدول شمارة(  .(2006
هاي نفت و گاز منطقه را افزايش دهد و  تواند توليدي ميكه در اين صورت وجود چنين ذخاير

  .سازي منابع نفت و گاز بهبود بخشد بحث امنيت انرژي را با تنوع
طبق آمار .  افزايش به نسبت سريعي داشته است1990توليد نفت منطقة خزر از اواخر دهة 

ليد نفت اين منطقه  درصد تو22 درصد و آذربايجان 67و ارقام موجود، توليد نفت قزاقستان 
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دهد نشان مي 1شركت نفت انگليسآمار و ارقام منتشر شده توسط .  بوده است2005در سال 
گيرد  ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفت اين منطقه انجام مي48كه توليد نفت اين منطقه از 

ان و بيش درصد ذخاير جه4كه در قياس با ذخاير اثبات شدة دنيا، ذخاير حوزة خزر در حدود 
  ).BP, 2006(  است)  ميليارد بشكه29حدود ( از ذخاير كنوني اياالت متحدة آمريكا 

  

)ميليارد بشكه(ذخاير نفت منطقة خزر)1(جدول شمارة  
   كل ذخاير ذخاير اثبات شده

 كشور
 باالترين سطح كمترين سطح 

ذخاير 
 احتمالي

 باالترين سطح كمترين سطح

 39 39 32 7 7 آذربايجان

 1/15 15 1/0 يرانا

 132 101 92 40 9 قزاقستان

 3/7 7 3/0 روسيه

 7/39 55/38 38 7/1 55/0 تركمنستان

 59/2 3/2 2 59/0 3/0 ازبكستان

 7/235 2/203 186 7/49 2/17 كل منطقه درياي خزر
 

Source: Caspian Sea Region: Survey of Key Oil and Gas Statistics and Forecasts, EIA, July 2006. 
  
 ميزان توليد 2005 و 2000هاي  در سالشود،  نشان داده مي2طور كه در جدول شماره همان 

ميليون بشكه در روز گزارش شده است كه معادل  054/2 و 336/1نفت منطقه به ترتيب حدود 
شود  يبيني متوليد ساالنه دومين توليدكننده نفت منطقه آمريكاي جنوبي يعني برزيل است و پيش

بيشترين  . ميليون بشكه توليد كنند600/4 تا 315/3 ، كشورهاي منطقه خزر بين2010در سال 
هاي  گذاري ها براي توليد نفت در دو كشور قزاقستان و آذربايجان مشاهده شده و سرمايهتالش

ان  قزاقستغانكاش توان به منطقه  براي نمونه مي. متعددي نيز در اين دو كشور انجام شده است
  . شود  ميليارد بشكه معادل نفت خام برآورد مي9-7اشاره كرد كه ذخاير آن حدود 

 در مقايسه، ديگر كشورهاي منطقه بعد از فروپاشي شوروي پيشرفت كمتري در اين زمينه 
تركمنستان و ازبكستان به دليل داشتن منابع كمتر نسبت به كشورهاي همسايه و . اند داشته

                                                 
1. British Petroleum (BP) 
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توسعه . اند گذاران خارجي قرار گرفتهآباد و تاشكند، كمتر مورد توجه سرمايه هاي سياسي عشق رژيم
-هايي مبني بر انجام پروژهچه گزارشاگر،  گاز در روسيه و ايران نيز متوقف شده وميادين نفت

 .هاي اكتشافي در اين دو كشور منتشر شده است

  
  )هزار بشكه در روز(ر ميزان توليد نفت خام كشورهاي حوزه درياي خز):2(جدول شمارة

 حداقل توليد حداكثر توليد

2010 

 كشور 1992 2000 2005
 

 آذربايجان 222 309 440 900 1920
N/A ايران 

450 1900 293/1  قزاقستان 529 718 
 روسيه 0 0 0 200

 تركمنستان 110 157 196 165 450
 ازبكستان 66 152 125 150 260
600/4  315/3  054/2  336/1  كل منطقه درياي خزر 927 

Source: Caspian Sea Region: Survey of Key Oil and Gas Statistics and Forecasts, EIA, July 2006. 
  

 كه يك افزايش )1992(هاي پيشين اتحاد شوروي  جمهوريرشد توليد نفت بعد از استقالل
 خزر از قبيل قزاقستان و هاي شمالي درياي بخشدر درصدي از داشته است، اغلب 70 ناهموار

. شوددر حال حاضر توسعة ذخاير نفت منطقه زير نظر سه پروژه انجام مي. آذربايجان بوده است
  آذربايجان؛ پروژة در4 و گونشلي3چراغ در قزاقستان و ميادين آذري، 2 و كاراچاگاناك1تنگيز

  . هاي عميق در حال انجام است گونشلي در آب
 كه به اند كرده توليد 2004 هزار بشكه نفت خام در سال 644 ،در مجموع اين سه پروژه

هاي عملياتي در اين منطقه  شركت. طور تقريبي نصف نفت توليدي در منطقه بوده است
 برسد 2010 ميليون بشكه در روز در سال7/1انتظار دارند كه سطح توليد از اين ميادين به 

هاي قابل  يگر كشورهاي حوزة خزر پيشرفتطور كه گفته شد، دهمان. )132، ص 1387رام، (
هاي  پروژه. توجهي در حوزة توسعه و ذخاير هيدروكربوري خود از زمان استقالل نداشتند

                                                 
1.Tengiz 
2.Karachaganak 
3.Chirag 
4.Gunashli 
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هاي نفتي آذربايجان و قزاقستان توسعة كمتري  نفتي تركمنستان و ازبكستان نسبت به پروژه
  .اند داشته

ساحلي در بخش تركمن درياي  فرا ها، شركت پتروناس مالزي توليدات نفتي طبق گزارش
اين كشور همچنان در حال مذاكره با اين .  آغاز كرده است2005خزر را در نيمة دوم سال 

شركت براي ساختن خطوط لولة گاز و همچنين اكتشاف از سه ميدان نفتي جديد در بخش 
وجهي در هايي براي اكتشاف انجام شده ولي توسعة قابل ت اگرچه تالشهمچنين . تركمن است

  . نفت و گاز بخش روسيه و ايران انجام نگرفته است
ها و استخراج نفت در خزر  رفت كه اكتشافبا ساخت سكوي حفاري البرز انتظار مي
هايي براي توسعة ذخاير خود در ايران، برنامه. جنوبي توسط ايران با جديت بيشتري دنبال شود
هاي  اي براي حفاري در بخش آب مناقصه2004درياي خزر دارد كه براي اين موضوع در سال 

 1دهند كه شركت برزيلي پتروبراسها نشان ميگزارش. عميق خود در درياي خزر برگزار كرد
ايران در اين بخش ذخاير نفت درحال گفتگو با شركت ملي نفت ايران براي به توليد رساندن 

  ). 132-133، صص1387رام، (درياي خزر است 
، اكتشاف خود را در بخش شمال درياي خزر در 2 روسيه، لوك اويلهمچنين، شركت نفت

 آغاز كرده و در حال حاضر در حال انجام عمليات براي توليد گاز طبيعي در سال 1995سال 
چهار ميدان بزرگ در منطقة شمالي درياي خزر از زماني كه شركت لوك اويل .  است2008

هاي خوالين توان به ميداناز آن جمله مياكتشاف خود را آغاز كرده، كشف شده است كه 
  .  اشاره كرد6 و ميدان سرماتوسكويي5نوبيج، راكاشه 4، يوري گورچاگين3اوسكوي

  
  منابع گاز طبيعي درياي خزر

با توجه . وجود نفت، ظرفيت قابل توجهي گاز طبيعي داردمظرفيت  اين منطقه در مقايسه با
تريليون فوت مكعب گاز  232 رسد كه حدود  ميبه برآورد مراكز اطالعاتي انرژي به نظر

احتمالي جهان در اين منطقه قرار گرفته باشد كه معادل منابع گاز طبيعي عربستان سعودي 
                                                 

1.Petrobras 
2.Lukoil 
3.Khvalinskoye 
4.Yuri Korchagin 
5.Rakushechoye 
6.Sarmatoskoye 
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 طبق گزارش مراكز اطالعاتي انرژي، مجموعه گاز منطقه درياي خزر، كمتر از  با اين همه. است
ير اثبات شده گاز طبيعي منطقة برخالف نفت، ذخا ).EIA, 2006(جهان است  درصد گاز 10

هايي كه براي اكتشاف نفت در اين منطقه تالش.  گاز دنيا دارد خزر تناسب بيشتري با توليد
برآورد ذخاير . اي از موارد به پيدا شدن ميادين گازي منجر شده استصورت گرفته، در پاره

 منتشر شده است، نشان 2005پي در پايان سال .اثبات شده گاز طبيعي در منطقه كه توسط بي
، 1387رام، ( درصد ذخاير كل دنيا در اين منطقه قرار دارد 4 تريليون فوت مكعب يا 257دهد  مي

شود، افزايش اندك در توليد گاز اين منطقه است كه  آنچه در حال حاضر ديده مي).134ص 
توسعه بيشتر نفت، در هاي توليد و ، شبيه چالش نشان از وجود موانعي در راه افزايش اين توليد

  .اين منطقه است
 ميليارد 07/5 و 39/4، به ترتيب حدود 2005 و 2000توليد گاز طبيعي منطقه در سال 

فوت مكعب گزارش شده كه معادل مجموع توليد مناطق آمريكاي جنوبي، مركزي و مكزيك 
ز خود گذاري در بخش نفت اها عالقه بيشتري براي سرمايه ها و دولت ولي شركت. است

گذاري بيشتري  هاي جديد گاز طبيعي نياز به سرمايه اندازي پروژه، زيرا راه دهند نشان مي
بنابراين توليد گاز طبيعي منطقه بعد از استقالل كشورهاي شوروي، رشد كندي داشته . دارد

گذاري خارجي قابل توجه در بخش گاز در شاه دنيز آذربايجان صورت  است و تنها سرمايه
  . استگرفته 

هاي باالدستي گاز است تا  هاي قابل توجه در پروژه گذاري اين منطقه هنوز نيازمند سرمايه
كنندگان نفت منطقه يعني آذربايجان و  ترين توليد بزرگ. پتانسيل كامل آن شناخته شود

قزاقستان، واردكنندگان گاز طبيعي هستند و عمده گاز مصرفي خود را از ازبكستان و روسيه 
هاي جديدي براي توليد گاز  اين دو كشور براي رفع نياز خود تصميم. كنند ي ميخريدار

  .  ظرف دهه آينده صادركننده اين محصول باشندتااند  طبيعي گرفته
هاي آينده از منابع  درياچه، در دهه  آنچه كه مسلم است نفت و گاز موجود در بستر اين

 يك مركز مطالعات انرژي در غرب در سال .كليدي تأمين انرژي مورد نياز جهان خواهد بود
دست  با انجام برآوردهاي ميداني اعالم كرد كه يك سوم منابع گاز طبيعي و نفت خام ،2006
درياچه را  هاي درياي خزر قرار دارد و حتي در گامي فراتر، اين جهان، در سواحل و زيرآب نخورده

سياسي و اقتصادي هاي ها و رقابت درگيريهمين موضوع، خزر را به ميدان  .لقب داد» قبله نفت«
  . است تبديل كرده



 1387- 88بهار و زمستان ، 3، شماره دوممطالعات اوراسياي مركزي، سال    

 

10

ذخاير درياي خزر با وجود نزديكي به بازارهاي مصرف نفت و گاز استخراجي، به راحتي 
با وجود آنكه از قفقاز تا اروپاي شرقي راهي نيست و يا . قابل عرضه در مناطق تقاضا نيست

هاي آبي در رافياي منطقه به نوعي است كه مسيرقزاقستان با چين مركز طوالني دارند، اما جغ
هاي آزاد براي اغلب كشورهاي منطقه اين بخش از جهان بسيار كم است و دسترسي به دريا

  .پذير استتنها از طريق كشورهاي واسطه امكان

  
 موقعيت ممتاز ژئوپليتيك ايران در منطقة درياي خزر

هاي عمدة زنجيره سد نفوذ كمونيسم و لقه در طول جنگ سرد، ايران به عنوان يكي از ح
. اي داشتهنيز داشتن موقعيت حايل ميان دو ابر قدرت شرق و غرب، اهميت ژئوپليتيك ويژ

هايي را تدارك ببيند كه مانع از همزمان با وقوع انقالب اسالمي ايران كه سبب شد آمريكا طرح
 با به استقالل همراهشوروي نيز  فروپاشي . اهميت ممتاز ژئوپليتيك ايران شودگيريشكل

هاي ساحلي حاشية خزر اين مسئله را تشديد كرد، تا جايي كه آمريكا همواره با  رسيدن دولت
هاي مختلف همچون تحريم اقتصادي، به دنبال منزوي كردن ايران در صحنة  اعمال سياست

  .  است بودهنظام جهاني
وروي همزمان با رشد اهميت دو انبار تحول در ساختار نظام جهاني به دنبال فروپاشي ش

بزرگ انرژي جهان يعني خليج فارس و درياي خزر، سبب افزايش ارزش ژئوپليتيك ايران در 
اين در حالي . ايران تنها پل موجود ميان خزر و خليج فارس است. ميان دو مخزن انرژي شد

رژي جهان قرار گرفته، است كه در اين فاصله ميان خزر و خليج فارس كه امروزه در كانون ان
ترين موقعيت را دارد و ايران استثنايي. نفت و گاز جهان قرار دارد بيش از هشتاد درصد ذخاير

درست در نقطة اتصال ميان اين دو منطقه قرار گرفته و هيچ كشور ديگري چنين وضعيتي را 
، ص 1383 زاده، حشمت(توان گفت ايران قلب انرژي جهان است  بنابراين به صراحت مي.ندارد

21.( 

بدين ترتيب از طرفي با شرايط جديد نظام جهاني و تحول در نظام توزيع قدرت در  
اي بر اساس عنصر اقتصاد شد و از سطح جهاني كه سبب پديدار شدن مناسبات جديد منطقه

و شرايط جديد كشورهاي آسياي مركزي و ) محاط در خشكي(طرف ديگر، ساختار فيزيكي 
هاي اين كشورها براي فعال شدن در اقتصاد جهاني به دنبال مكمل شد كهقفقاز باعث 
  .خارجي باشند
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نقش ترانزيتي و اتصال اين  توانداي كه دارد مي ايران با توجه به موقعيت ژئوپليتيك ويژه
به عبارت ديگر، ايران با توجه به جايگاه . هاي آزاد و اروپا داشته باشد  آببهكشورها را 
 خود، به عنوان يك گزينة مناسب انكارناپذير براي انتقال نفت و گاز كشورهاي تازه جغرافيايي

اين موضوع تا آنجا اهميت دارد . استقالل يافتة آسياي مركزي به بازارهاي مصرف مطرح است
اريل  در آخرين تحليل خود كه به وسيلة تحليلگران برجستة آن هريتيچ كه بنياد مطالعاتي
اشاره ويليام چيرانو تنظيم شده است، به كاركرد ابزاري نفت براي ايران  سپ وكوهن، جيمز فيليپ

، 1387پهلواني، حيراني نيا، ( را ندارد اند آمريكا در حال حاضر توان مقابله با آن كرده و اذعان داشته
  ).446ص 

اي ايران هايي را نيز بر گذارد، چالشهايي كه در اختيار ايران مياين مسائل عالوه بر فرصت
بنابراين ايران بايد با استحكام . به دنبال داشته است، مانند حضور آمريكا و اسرائيل در منطقه

هاي الزم و با در پيش گرفتن تدابير اصولي و منطقي به ايفاي نقش مهم  بخشيدن به زيرساخت
ژي و با تشكيل تاريخي و ژئوپليتيك خود در منطقه پرداخته و به ويژه در زمينة انتقال منابع انر

اي كارآمد اقتصادي بخصوص در بحث انرژي، از قرار گرفتن در انزواي هاي منطقهبندي گروه
  .سياسي و اقتصادي خود ممانعت كند

  
  مسيرهاي انتقال خطوط انرژي از درياي خزر به بازارهاي جهاني
هاي  قدرتو تقابل  پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، درياي خزر به درياي تعارض

اي كه تا چند سال پيش، از مناطق آرام و خفتة منطقه. اي تبديل شده استاي و فرامنطقهمنطقه
آمد، امروزه فعال شده و كشورهاي واقع در آن به تدريج از انزواي ژئوپليتيكي به حساب مي

 افشردي،( المللي هستند جغرافيايي در آمده و به دنبال ايفاي نقشي در خور توجه، در عرصة بين
 بحث درباره انتخاب مسير خط لولة انتقال انرژي كشورهاي حاشية خزر در ).72ص ، 1381
برانگيز سياسي تبديل  هاي گذشته، بر خالف ماهيت اقتصادي موضوع، به يك موضوع تنش سال

 . شده است

هاي مربوط به گزينش مسيرهاي مناسب براي انتقال انرژي،  به عبارت ديگر، در درگيري
ها هاي اقتصادي و فني اهميت پيدا كرده و اين دسته از ويژگي هاي سياسي بيش از مزيتزيتم

المللي مورد اي و بينهاي متعدد منطقه  قدرتها و اهداف سياسيها، تحت تأثير انگيزه و امتياز
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ا الزم است مسيرهاي كلي كه براي انتقال خزر وجود دارد ر در اينجا .اندتوجهي واقع شده كم
  .بررسي كنيم

  
  غربي   مسير-الف

) درياي سياه(مسير غرب، نفت و گاز سه كشور حاشيه خزر را از طريق تركيه و گرجستان 
 خط .كند و مورد حمايت اياالت متحده، تركيه، آذربايجان و گرجستان استبه اروپا منتقل مي

 خط ) كيلومتر920(سوپسا  -باكو نفت لوله خط ،)كيلومتر1500( نوورسيسك -باكو نفت لوله

 1600(  نووروسيسك-تنگيز نفت لوله خط ،)كيلومتر1730( جيحان-تفليس -باكو نفت لوله
 لوله خط كنسرسيوم و  ارزروم-باكو گاز لوله ، خط)180-181، صص1384 محمدي،() كيلومتر

  .روندمي شمار به غربي مسيرهاي از انرژي انتقال خطوط ترين مهم خزر،
  

   شمالي  مسير-ب
كند و از فت و گاز قزاقستان و آذربايجان را از طريق درياي سياه منتقل ميين مسير ن ا

 كه است  كيلومتر695 طول به سامارا -آتيرو مسير اين لوله  خط.شود طرف روسيه حمايت مي

 داخلي خطوط طريق از و رودمي روسيه در سامارا به و شروع قزاقستان در آتيرو بندر از

 كردن وابسته دليل به مسير اين .رسدمي مجارستان و لهستان روسيه سفيد، كشورهاي به روسيه

 اين كشورهاو نداشته كشورها اين براي جذابيتي روسيه فدراسيون به مركزي آسياي كشورهاي

از آنجا كه اين . يابند رهايي وابستگي اين از ،ديگر مسيرهاي با استفاده از تا هستند تالش در
گذرد، راهي كم و بيش نامطمئن و همراه با ريسك  چچن يا نزديكي آن ميراه از سرزمين ناامن

  ).220، ص 1384جاللي، (باال براي انتقال نفت آذربايجان است 
  

   شرقي  مسير-ج
شود كه چين از آن  فت و گاز قزاقستان و تركمنستان از اين مسير به شرق چين منتقل مي ن

 خطوط شرقي مسير  كيلومتر،3000 طول به انگكي سين -قزاقستان لوله خط .كندحمايت مي

 ضريب افزايش باعث لوله خط اين .آسيا است شرق بازارهاي و چين كشور به  انرژيانتقال
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 كشور اين اقتصاد رشد به و شده خزر درياي منطقه انرژي غني منابع از استفاده در چين نفوذ

  .است كرده شاياني كمك
  

   مسير جنوب شرقي-د
شود و پس از گذر از افغانستان، در خاك پاكستان ادامه تركمنستان آغاز مي اين مسير از 

 تركمنستان، افغانستان، پاكستان و 1997در سال . يابد تا به بندرهاي آن كشور برسدمي
گذاري شود، توان اگر اين خط، لوله. ازبكستان يادداشت تفاهمي در اين زمينه امضا كردند

 كيلومتر خواهد بود و 1673طول اين خط لوله، . شكه نفت را داردانتقال روزانة يك ميليون ب
اين راه از نظر جغرافيايي اجرا شدني است، اما از .  ميليارد دالر برآورد شده است5/2هزينة آن 

از سوي ديگر، . نظر سياسي، چون بايد از خاك افغانستان بگذرد، با مشكالتي مواجه است
تان و وجود باندهاي قاچاق مواد مخدر، امنيت اين خط لوله را ناامني كامل در بلوچستان، پاكس

  ).194، ص 1387 ملبوس باف،،يزداني(به خطر خواهد انداخت 
  

   مسير جنوبي-ه
گذرد و از طرف ايران حمايت  مسير جنوبي ترانزيت انرژي حوزة خزر كه از ايران مي

گذاري براي احداث خط لوله ايهشود، با توجه به سه عامل، امنيت، طول مسير و هزينه سرم مي
و خط ترانزيت، نسبت به مسيرهاي ديگر يعني مسيرهاي شرقي، شمالي، جنوب شرقي و غربي 

 و مركزي آسياي و خزر درياي انرژي منابع تواندمي مسير اين .تر استتر و با صرفه جذاب
   .برساند جهاني بازارهاي به جا آن از و عمان درياي و خليج فارس بازارهاي به را قفقاز
  
  انداز آتي آنهاي موجود در مسيرهاي انتقال انرژي حوزه خزر و چشمچالش

-ثبات و شرايط سرمايه هاي متزلزل و بيناحيهاي، هاي منطقه موقعيت ژئوپليتيكي و بحران

محيطي و وضعيت حقوقي نامشخص اين دريا، همچنين نبود  هاي زيستگذاري، نگراني
هايي هستند كه كشورهاي حوزه خزر  نقل و ترانزيت، از جمله چالشهاي حمل وساخت زير

شود كه ها با در نظر گرفتن اين حقيقت مشكل و سخت مي اين موضوع .با آن رو به رو هستند
  .اي قطع شودهاي منطقهتواند با كشمكشمسيرهاي خط لوله مي
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مسير (نان مسير شرقي دهد كه همچ نگاهي به مسيرهاي انتقال انرژي حوزه خزر نشان مي
مسير جنوب . به دليل طوالني بودن و پرهزينه بودن، مسيري غير اقتصادي است) چين و ژاپن

هاي مناسب و دسترسي هاي داخلي در افغانستان و نبود زيرساخت شرقي نيز به دليل اختالف
يت نفت و گاز تواند به عنوان مسيري مطمئن براي ترانزهاي آزاد، نمي نداشتن افغانستان به آب

هاي آزاد يا هندوستان  مورد استفاده قرار گيرد و خط لوله بايد از پاكستان بگذرد تا به آب
باغ و مناطق كردنشين  مسير غربي نيز به اين دليل كه از يك طرف از منطقه متشنج قره .برسد

خطر ري را به گذا خيزي است كه امنيت سرمايه كند و از طرف ديگر، منطقة زلزلهتركيه عبور مي
طوري كه گذاري كالني دارد، به اندازد و همچنين به دليل طوالني بودن مسير، نياز به سرمايهمي

 ميليارد دالري را در برداشته است و به همين 4گذاري  جيحان سرمايه- تفليس-خط لوله باكو
  ). 1381شفاعي، (رود دليل عوارض ترانزيت از اين مسير، باال مي

 از آنجا كه . رو استهايي رو به با چالش،ي نيز كه مورد حمايت روسيه است مسير شمال
گذرد، راهي كم و بيش نامطمئن براي انتقال اين راه از سرزمين ناامن چچن يا نزديكي آن مي

هاي بين روسيه و گرجستان كه در نهايت باعث درگيري در  از سوي ديگر، تنش .انرژي است
العمل  رجستان شد و با حمله گرجستان به اوستياي جنوبي و عكس ميان روسيه و گ2008 اوت

روسيه آغاز شد، نشان داد كه تضاد منافع و رويارويي غرب با روسيه در اين منطقه همچنان 
ادامه خواهد يافت و هركدام از دو طرف با ابزارهاي در دسترس خود تالش خواهند كرد تا 

 .وذ رقيب را محدود كنندحوزه نفوذ خود را گسترش داده و حوزه نف

در حال حاضر، بخش بزرگي از سوخت .  انتقال انرژي به اروپا استكنترل هدف روسيه، 
تري از انرژي فسيلي اروپا، در  با مهار گرجستان، بخش بزرگ. شوداروپا از روسيه تأمين مي

ن، براي به ويژه در زمستا روسيه از استفاده از حربه سوخت. خواهد شددست روسيه متمركز 
بنابراين حمله روسيه به گرجستان نشان داد اين  .خالفان سياسي، ابايي نداشته استتنبيه م

تواند مسير مطمئني براي صادرات انرژي به اروپا باشد و باعث نگراني كشور نيز نمي
 . كشورهاي اروپايي از اين موضوع شده است

. تقال نفت و گاز جلب شده استدر نتيجه توجه آينده محافل غربي به مسيرهاي ديگر ان
تواند نفت و گاز دانند كه مسير جنوبي و ايران، تنها مسيري است كه ميها به خوبي ميغربي

رسد تا  اما به نظر مي. انتقال دهدآنجامورد نياز اروپا را بدون نياز به عبور از مرزهاي روسيه به 
ه داشته باشد، آمريكا از انتقال انرژي حوزه هاي بين ايران و اياالت متحده ادام زماني كه اختالف
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 كه 1جيحان -تفليس -باكو مانند خزر از مسير ايران جلوگيري خواهد كرد و همچنان خطوطي

 از  اين خط يكي.خواهد بود متحده حمايت اياالت مورد كند،نمي عبور روسيه و ايران از

 روسيه و ايران انزواي رايب متحده اياالت گسترده حمايت با كه است خطوطي ترينسياسي

  .است شده احداث
اي و جهاني، به راحتي تن به كل، اين كشورها به دليل نداشتن تجربه در روابط منطقهدر 

تواند مشكالت آنان را حل اي عمل كردن، ميكنند كه جزيرهاند و فكر ميشرايط موجود داده
هاي پيش روي  و بسياري از فرصت خود را در منطقه نشان داده حضورآمريكا به خوبي. كند

رسد كه در  به نظر مي. كشورهاي منطقه را براي همكاري با يكديگر از آنان سلب كرده است
هايي چون   انرژي درياي خزر، چالش ميان قدرت سرهاي بزرگ بر آينده نيز چالش قدرت

اشيه درياي خزر رسد كه كشورهاي ح روسيه، چين، اتحاديه اروپا و آمريكا باشد و به نظر نمي
هاي حاشيه درياي خزر جداي از ايران و روسيه،  بتوانند محور چالش باشند، چرا كه كشور

گذاري سياسي و اقتصادي  اي هستند كه پتانسيل الزم براي سرمايه هاي تازه استقالل يافته كشور
  .را ندارند

 
 جمهوري اسالمي ايران در انتقال انرژي حوزه خزر هايچالش

راي رسيدن به منافع خود براي انتقال منابع انرژي خزر به بازارهاي جهاني، با ايران ب 
 -ثباتي سياسيضعف و بي:  اين موانع عبارتند از.اي رو به روستها و موانع منطقهچالش

هاي هايشان، استراتژي گيريخيز منطقه در تصميماقتصادي و مستقل نبودن كشورهاي انرژي
اسرائيل، رقابت جدي تركيه و روسيه با ايران در تسلط بر مسيرهاي صدور ستيز آمريكا و ايران

- ايران در مواجهه با چالشجمهوري اسالميانرژي منطقه و در نهايت ضعف سياست خارجي 

 فارغ از منافع مختلف بازرگاني و تجاري، توانمندي ايران براي كمك به انتقال .هاي يادشده
هايي است كه هم رقباي اقتصادي و هم مخالفان سياسي بر  انرژي درياي خزر از جمله موضوع

  . آن تأكيد دارند
 -همين موضوع سبب طرح مسيرهاي ديگري براي انتقال انرژي درياي خزر مانند باكو

در مطالعاتي كه . هاي اصلي و مناسب خود محروم كنندجيحان شده تا ايران را از مزيت
                                                 

1. Baku –Tbilisi -Ceyhan (BTC) 
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 سفارش ناتو درباره آينده انرژي و امنيت درياي خزر وابسته به ارتش آمريكا به» رند« مؤسسة
كه به هر شكل ممكن از تسلط يك كشور بر  انجام داده به طور رسمي خواسته شده است

انرژي درياي خزر ممانعت به عمل آورد و ايران بايد كمتر در فرايند توليد و انتقال انرژي خزر 
 غرب جنوب، نه شمال، نه« شعار با تا بوده ينا بر آمريكا سعي راستا اين در. نقش داشته باشد

 ايران و روسيه طريق از منطقه گاز و نفت انتقال با »چندگانه لوله خط«استراتژي  با و »شرق يا

 سياست كانون در ايدئولوژيك و سياسي هاي اختالف دليل به ايران ترديد، بدون. كند مقابله

 .دارد قرار منطقه در واشنگتن خارجي

خزر براي نفت و گاز آسياي مركزي به تحدة آمريكا، از مسيرهاي عبور درياي اياالت م
سازمان تجارت و توسعة . عنوان جانشين براي عبور خطوط لولة ايران حمايت كرده است

سنجي خط يادشده كه به وسيلة شركت   هزار دالر براي مطالعة امكان750اياالت متحدة امريكا، 
سنجي  ة گاز طبيعي از تركمنستان به آذربايجان و مطالعة امكانبراي احداث خطوط لول 1انرون

گزارش كميتة ملّي (گذاري كرده است   شده است، سرمايهانجام 2ديگري كه به وسيلة يونوكال
  ).108، ص 1378انرژي ايران، 
 جويانهمداخله تصويري ارايه ايران، نقش حذف حتي و تخريب تضعيف، براي آمريكا  تالش

 با ايران هاي اختالف به زدن دامن اي،هسته پرونده جريان در ويژه به ايران از دهتهديدكنن و

-مي ناديده را ايران نقش كه هاييطرح از مالي و سياسي گسترده حمايت  وهمسايه كشورهاي

از ديدگاه . است داشته منفي تأثير ايران نقش ايفاي و همگرايي روند بر طور خودكار به گيرد،
 ارتباطجغرافيايي ايران، به عنوان تنها كشور  هاي بالقوهظرفيتاالت متحدة آمريكا، ژئوپليتيك اي

، يعني خليج فارس و خزر، امكان به دست آوردن 21كنندة انرژي قرن  دهندة دو انبار تأمين
گذارد و اين امكان بايد خنثي  را در اختيار ايران مي21در ژئوپليتيك جهاني قرن  اي  نقش عمده

، 1381 مجتهدزاده،(اي و جهاني مورد تفسير اياالت متحده حفظ شود  امنيت منطقهشود تا
  ).235ص

 خزر، گاز و نفت صادركردن براي جايگزين  كليطرح يك گيري پي متحده براي اياالت 

  پاكستان-تركمنستان مسير تركيه، و گرجستان طريق از جيحان -باكو مسير شامل مسيرهايي در

 بين زير دريا لوله خط همچنين و چچن طريق از روسيه -گرجستان مسير ن،افغانستا طريق از

                                                 
1. ENRON 
2.UNOCAL 
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 -باكو  لوله خط ميان اين در .كرد گذاريسرمايه اي گسترده طور به آذربايجان و تركمنستان
 كه دانست اقتصاد بر سياست حاكميت نماد و جهان نفت لوله خط ترينسياسي بايد را جيحان

 منطقه انرژي انتقال بازار از ايران حذف براي تنها آمريكا دهگستر مالي و سياسي حمايت با

 ايران گاز موافقتنامه چون هاييبرنامه با آمريكا شديد نارضايتي اين موارد به. ساخته شده است

 پيشنهاد با مخالفت نيز و صلح لوله خط طريق از هند قاره شبه به ايران گاز انتقال تركيه، و

  .كرد اضافه تواننيز مي را ايران سوي از گازي اوپك تشكيل
 اين مخالفت بايد را ايران مسير از انرژي انتقال قبال در متحده اياالت سياست اخير  نمونه

 از خزر درياي منطقه گاز نابوكو، گاز انتقال پروژه در .دانست نابوكو گاز انتقال پروژه با كشور

 كنسرن توسط پروژه اين. يابدمي انتقال اتريش به مجارستان و روماني بلغارستان، تركيه، طريق

 اروپا گاز وابستگي كاهش براي اروپا اتحاديه طرف از و شودمي برده پيشOMV اتريش انرژي

 31 جاييجابه ظرفيت كه انتقال لوله كيلومتر 3300احداث هزينه. شودمي حمايت روسيه، به

 گاز مسير كردن آماده و گذاريلوله. ندازده تخمين يورو ميليارد 6 دارد گاز را مترمكعب ميليارد

   .يافت خواهد پايان 2013 سال در و شد خواهد شروع 2009 سال از
  
   ايران هايفرصت و غرب جهان با روسيه چالش

 كمتر حدودي تا و آمريكا روسيه، بين ژئوپليتيك جديد هايرقابت مهم پيامدهاي از  يكي

 اول اولويت به انرژي تبديل آن، انتقال مسيرهاي و يانرژ منابع به دستيابي و كنترل براي چين

 و خاورميانه همچون مناطقي و همسايه كشورهاي با روابط در اروپا اتحاديه خارجي سياست
 منطقه عظيم انرژي انتقال افتادن مخاطره به امر اين بارز نمونه. است قفقاز و مركزي آسياي

 خط. است گرجستان در 2008  اوتبحران انجري در جهاني بازارهاي به خزر درياي و قفقاز

 55 آن از بخشي عبور دليل به كه است ايلوله خط ترين مهم ن جيحا- تفليس -باكو لوله

  . است مواجه شده خطر با جنوبي اوستياي طلب جدايي منطقه از )كيلومتر
 در .است شده كشيده ايران كردن منزوي هدف با و متحده اياالت فشار با كه ايلوله خط

 متحمل را ميليارد دالري يك ضرر يك هفته سه طي آذربايجان ،ياقتصاد اخير بحران خالل

 صورت در و است قرار داده ايران انرژي بخش روي پيش بزرگي فرصت وضعيت اين .شد

 در نفت سوآپ براي(  ري-نكا خطوط ظرفيت از توانمي مناسب برنامه يك اجراي و طراحي
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 گاز لوله خط نيز و تركيه -  ايران- تركمنستان مسير از نابوكو زگا لوله خط نيز و )جنوب

 گام ملي منافع تأمين راستاي در انرژي انتقال خطوط ديگر و ايران - تركمنستان– قزاقستان

  .برداشت
 ايران گاز متوجه اي ويژه طور به قفقاز بحران از پس اروپا كه است شرايط اين به توجه  با

 جديد منابع به دارد قصد روسيه گاز به وابستگي از رهايي براي وپاار حقيقت در. است شده

 مؤسسه «كارشناس سوكور، والديمير جمله از غربي كارشناسان از برخي .يابد دست گازي

 اروپايي كشورهاي انرژي وابستگي درباره ها است سال ،»واشنگتن در تاون جيمز بنياد تحقيقي

 رفتن باال سبب ايران گاز صدور عدم او اعتقاد به .اندادهد هشدار آن سياسي تأثير و روسيه به

 اتحاديه است فرارسيده آن وقت كه كندمي تأكيد سوكور. است شده جهاني بازار در گاز بهاي

 اين او نظر به. ببرد پي ايران و خزر درياي شرق حوزه نفت به دسترسي اهميت به اروپا

  .كند كمك روسيه گاز به يوابستگ از اروپا در رهايي تواندمي موضوع
 در طبيعي گاز سهم و كندمي مصرف را جهان انرژي كل از درصد17 حدود اروپا اتحاديه 

 انواع ميان در ساالنه رشد نرخ بيشترين با ميالدي 2007 سال در اروپا مصرفي انرژي سبد

 مصرف گذشته هايسال  طي.)BP, 2008( است رسيده درصد 24 به بيش از مصرفي، هاييانرژ

 باالي يهامتقي .است داشته افزايش سال در درصد 2/5 ثابت نرخ با در اروپا طبيعي گاز

 تقاضاي افزايش اصلي علل گازي هاينيروگاه توسعه و زيست محيط حفظ هايسياست نفت،

 گاز ويژه به انرژي واردات در بخشي ع تنو به نياز بر اين، عالوه .يندآمي حساب به اروپا در گاز

 از اروپا مصرفي گاز از ايمدهع بخش كه است، چرا گرفته قرار توجه مورد اروپا بسيار در

 .شودمي مينأت الجزاير و نروژ روسيه،

 از بيش به 2030 سال تا وارداتي گاز به اروپا وابستگي ميزان كه دهدمي نشان هابينيپيش 

 و اروپا بين سياسي كالتمش برخي بروز كنار در امر اين. يافت خواهد افزايش درصد 75
 روسيه از دريافتي گاز براي تقاضا اوج در و 2005سال زمستان در كه ايوقفه با ويژه به روسيه

 براي را اروپا عزم پي داشت، در ها اروپايي براي را فراواني مشكالت و آمد وجود به

 آسياي منابع به ايران بر عالوه اروپا  اتحاديه.است كرده تقويت  منابع تامين انرژيزيسامتنوع

 نصيب را بزرگي فرصت تواندمي ايران از منابع اين انتقال كه است دوخته چشم نيز مركزي

 درباره آلمان خارجي روابط شوراي كارشناس راهر، الكساندر زمينه اين در. كند كشورمان

 اروپا اتحاديه براي تركمنستان«: گفته است مركزي آسياي در اروپا اتحاديه كنوني سياست
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 خزر، درياي انرژي صدور و استخراج براي حاضر حال در. است كرده پيدا خاصي اهميت

 منطقه انرژي صدور و استخراج كشف، در آمريكا و روسيه چين،. دارد وجود پروژه هاده

 است، ولي شده هارقابت ميدان وارد دير هرچند نيز اروپا اتحاديه .اندكرده گذاريسرمايه

 خزر ترانس طرح تحقق به زيادي اميد غرب .انرژي را دارد هايپروژه در مشاركت شانس
هدف  .شد خواهد كاسته روسيه گاز به اروپا اتحاديه وابستگي از طرح اين اجراي با. دارد

  .»كند تر نزديك اروپا هايسياست به را منطقه اين كه است اين اروپا اتحاديه
كشورهاي روسيه، ايران، تركيه و آمريكا  در مجموع، منطقة درياي خزر صفحة شطرنج 

اين . ترين بازيگر در حوزة بازي نفت خزر باقي بماند روسيه سعي دارد همچنان مهم. است
كشور با كنترل خطوط لوله خروجي نفت منطقه سراسر درياي سياه، سعي دارد تا برتري 

ميان كشورهاي آسياي سازي امنيت نظامي و رقابت اقتصادي در  سياسي خود را از طريق آماده
 هايچالش كنار در ايران. المنافع باز گرداند مركزي و قفقاز در چهارچوب كشورهاي مشترك

 و هافرصت ، روسترو به متحده اياالت با مواجهه در ويژه به انرژي انتقال بحث در كه بزرگي
 جنگ از جديدي دور شروع از ناشي آن از بزرگي بخش كه دارد نيز ارزشمندي هايظرفيت

 و مناسب ريزيبرنامه يك صورت در ترديد بدون .است غرب جهان و روسيه بين سرد
 عمل به موجود وضعيت از ملي منافع تأمين راستاي در را برداريبهره حداكثر توانمي هدفمند

  .آورد
  
   نتيجهي و بند جمع

دور . رودمياي بسته به شمار حوزة درياي خزر با موقعيت جغرافيايي خاص خود، منطقه
هاي بودن اين منطقه از بازارهاي جهاني، بسته بودن آن در خشكي و همچنين نبود زير ساخت

الزم براي رساندن منابع انرژي به بازار مصرف، سبب كاهش تقاضا براي انرژي اين منطقه شده 
 هاي آزاد، هاي آسياي مركزي و قفقاز به آباز سوي ديگر، دسترسي نداشتن جمهوري. است

اي وابستگي به كشورهاي مسير انتقال انرژي پديد آيد كه بر ژئوپليتيك سبب شده تا گونه
منطقه اثرگذار است، يعني چگونگي انتقال انرژي از يك موضوع بازرگاني و اقتصادي به 

  . شودموضوعي سياسي و ژئواستراتژيك تبديل مي
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ورزيدگي ديپلماتيك، شرايط ريزي صحيح و انديشي سياسي و برنامه  ايران بايد با دور
 تعامل و همكاري خود را به حدي برساند كه شايستة مواهب و امتيازهاي جغرافيايي استثنايي

هاي اقتصادي،  شك در پيش گرفتن يك سياست آرام براي گسترش همكاريبي. خود باشد
هد كرد گيري را متوجه ايران خواهاي چشم فارغ از فشارهاي ايدئولوژيك، سرانجام توفيق

هاي   موقعيت ممتاز ژئوپليتيك ايران در زمينة تبادل انرژي با جمهوري).9، ص 1376 مجتهدزاده،(
حاشية خزر، واقعيتي غير قابل انكار براي موافقان و مخالفان حضور ايران در بازار انرژي 

ي آسياي هاي مداوم آمريكا عليه ايران، كشورها به طوري كه در مقابل كارشكني.  است اي منطقه
متقي و (. تا سياست خود را در قبال ايران تغيير دهد اند  مركزي بارها از دولت آمريكا خواسته

  )143، ص1386 -1387خواه،  همت
هاي شمالي را جلب كند، آنگاه   چنانچه ايران بتواند با رفع تنگناهاي ديپلماتيك، نظر دولت

روسيه براي كنترل كريدور انرژي حوزة  -هاي ژئوپليتيكي ايران بايد شاهد آغاز عملي رقابت
 يك صورت در ترديد  بدون).116، ص1379كريمي پور، (درياي خزر به ويژه آسياي مركزي بود 

 از ملي منافع تأمين راستاي در را برداريبهره حداكثر توانمي هدفمند و مناسب ريزيبرنامه

فت كه جمهوري اسالمي ايران توان گ بندي كلي مي در يك جمع. آورد عمل به موجود وضعيت
ماند و انجام معامله، بدون ها به عنوان بخشي از تصوير آيندة انرژي باقي مي با جود همة كارشكني
 كننده برتر موقعيت ژئوپليتيكي انرژي درياي  ايران به عنوان نقش ايفا. آن ممكن نخواهد بود

دهنده درياي خزر  وان حلقه ارتباطخزر، بايد به سمتي حركت كند كه توسط همه بازيگران به عن
سازي اين شرايط از سوي ايران به ظرفيت  ترديدي نيست كه آماده. به خليج فارس شناخته شود

 ها  را در ترسيم خط و مشياين كشورافزايد و نقش  زني در بازار جهاني انرژي و اقتصاد مي چانه
  .كند   برجسته ميجهانهاي منطقه و   سياستو
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