
131 انداز رجي ايران در قبال مسئله درياي خزر با تكيه بر سند چشمتنظيم سياست خا
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  چكيده
امروزه تأمين انرژي با توجه به نقش حياتي آن در اسـتمرار توسـعه سياسـي و                 

ي مدون كشورهاي مختلـف جهـان       ها اقتصادي كشورها، از جمله محورها و راهبرد      
 آمريكـا   2010امنيـت ملـي سـال          راهبـرد   امنيت انرژي در    كه يوربه ط . باشد يم

با توجه بـه ايـن كـه        . اي براي آينده سياست خارجي اين كشور داشت         جايگاه ويژه 
ذخاير گاز و منابع انرژي فسيلي در مناطق خاصي از جهـان تمركـز يافتـه اسـت،                  

 مباحـث   نيتـر   ضرورت انتقال اين منابع بـه بازارهـاي مـصرف از جملـه راهبـردي              
در . كننـدگان انـرژي اسـت      كننـدگان و مـصرف     موجود در سياست خارجي عرضـه     

يي در مديريت انتقـال     به سزا همين راستا ژئوپلتيك يا سياست جغرافيايي اهميت        
گيـري سياسـت خـارجي        بدون ترديد يكي از متغيرهاي مؤثر در شكل       . منابع دارد 

  .باشد يمارج و همسايگان آن كشورها، شرايط جغرافيايي و نحوه ارتباط با جهان خ
ترين مزيت اقتصادي ايران نسبت به تمامي رقباي اقتـصادي در             مهم از آنجا كه  

ترين كانـال ارتبـاطي بـا         صرفه  و با  نيتر  ترين، امن   اين منطقه، برخورداري از كوتاه    
 معرفي هر چه بيشتر ايـن       ، آزاد و نيز كشورهاي خاورميانه و اروپايي است        يها  آب

ويژه در رابطه با ناامن بـودن      ضد ايراني، به   يها  غيها و تبل    تفاهم  برخي سوء  مزيت، رفع 
  ارتباطي، يها  رساختيگذاري بيشتر در زمينه ز      تر، سرمايه   ي ايران و از همه مهم     ها  راه
شـمار    ايران در حوزه اقتصادي به     يها  تياي از اولو    ويژه در دو حوزه ريلي و جاده       به
ي موجود پيش رو    ها  تيمزسياست خارجي با توجه به      در نتيجه در عرصه     . رود يم

  .انداز در اين حوزه انجام گيرد  براي تحقق اهداف سند چشمها تالشبايد تمامي 
انـداز، امنيـت انـرژي، فرصـت و       سياست خارجي، سند چـشم    :واژگان كليدي 

  .تهديد، ايران، تركيه، آمريكا
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  مقدمه
 توسـعه محـور بـوده و از         1404 انداز جمهوري اسالمي ايران در افق       سند چشم 

ي امنيـت   هـا   چـالش سوي ديگر از زمان پيروزي انقالب اسالمي همواره كـشور بـا             
كه وجـوه سـخت و      » امنيت هوشمند «نظامي مواجه بوده است، لذا اتخاذ سياست        

مناسبي بـراي فـائق آمـدن بـر           راهبرد   تواند يم؛  دهد يمنرم امنيت را مد نظر قرار       
افتخـاري و ديگـران،     ( انداز باشـد     مبناي توسعه سند چشم    معماي امنيت نظامي و   

 در همين راستا سياست خارجي بايستي به ارزيـابي درونـي يـا خـود                .)77: 1390
كشورها بايد همـواره براسـاس منـافع و اهـداف خـود، شـرايط           . انتقادي اقدام كند  

ه و   دست به ارزيابي خـود زد      الملل  نيبمحيطي و خارجي، گفتمان حاكم بر روابط        
ي سياست خارجي خود را مرتفـع       ها يكاستدر يك فرآيند خود انتقادي، نقايص و        

  .ساخته و به تقويت نقاط قوت خود بپردازند
در . منطقه خزر منطقه جديدي است كه پس از فروپاشي شوروي به وجود آمد            

ي، خـود را بـراي ورود همـه         الملل  نيبي  ها  قدرتاي ايران و      حالي كه رقباي منطقه   
، اما ايران نتوانست بازارهاي كـشورهاي جديـد را   اند  كرده به اين حوزه آماده      جانبه

عنـوان عامـل      تسخير كند و يا پايگاه سياسـي بـه دسـت آورد، بلكـه بـرعكس بـه                 
آنچـه ضـرورت    . هاي معارض اسالمي معرفي شده است       اغتشاش و حمايت از گروه    

ي گذار  استيسسي در   هاي اقتصادي و سيا     هاي فرهنگي از حوزه     دارد تفكيك حوزه  
 مناطق مجـاور  نبود چنين سياستي باعث شده است كه ايران حتي در           . ايران است 

. خود، يعني جمهوري آذربايجان يا تاجيكستان هم هيچ نفوذي بـه دسـت نيـاورد              
، قـدرت ذاتـي و اهميـت        شـود  يمـ هاي منطقـه      آنچه باعث حضور ايران در معادله     

با اين حال بالتكليفي ايران هنگـامي       . وري اين كش  ها  استيسراهبردي آن است نه     
ي ديگر به اين منطقه در حال شكل گـرفتن          ها  قدرت كه هجوم    دنك يمخودنمايي  

  .)144–145: 1388زاده،  نقيب(است 
ي به وقوع پيوسـته،     الملل  نيبامروزه، به واسطه تغييرهاي شگرفي كه در صحنه         

 منتقل شـده و اهميتـي        تنظيم روابط اقتصادي خارجي به مركز ديپلماسي       مسئله
تا آنجا كه هم اكنـون سـهم بـااليي از           . ي سياسي پيدا كرده است    ها  موضوعمشابه  
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اي اسـت و طـرح     هـاي تعرفـه      بـراي مـذاكره    كـشورها هاي سياسي مقامات      مذاكره
هاي رسمي رهبران سياسي و مقامات عـالي          ي عادي اقتصادي در مذاكره    ها  موضوع

  .(Kishan, 2000: 112) شود يمرتبه كشورها امري طبيعي تلقي 
هـايي چـون      ، با اسـتناد بـه نظريـه       الملل  نيبدر همين راستا متخصصان روابط      

ي بنيادي قدرت هژمون    ها  شاخصمعتقدند كه يكي از     » 1ثبات مبتني بر هژموني   «
. (Glipin, 2001)در هر عصري، كنترل منابع، خطوط و مسيرهاي انتقال انرژي است

 كـرده    ژي را هم به ابزار قدرت و هم به هدف قدرت، تبديل           ين واقعيت، امروزه انر   ا
 نيز، اين اصـل پذيرفتـه شـده كـه           الملل  نيباز سويي ديگر، در منطق روابط       . است

 عامل مهمـي در ايجـاد صـلح و ثبـات     تواند يمگرايي و همگرايي،     همكاري، منطقه 
  شــدي تلقــي شــده و رشــد و توســعه اقتــصادي را بــه همــراه داشــته باالمللــ نيبــ

(Plano and Olton, 1982: 309–310).  
يكي از مشكالت اساسي درياي خزر نحوه انتقال منـابع انـرژي آن             وجود اين   با  

پـس از   . به بازارهاي مصرف با توجه بـه شـرايط جغرافيـايي بـسته منطقـه اسـت                
فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، با در نظر گرفتن منافع اقتـصادي كـه عبـور                 

ي هـا   رقابـت  در بـردارد،     آنها گاز براي كشورهاي واقع در مسير        خطوط لوله نفت و   
 قرار گيرند،   ها  لوله در مسير اين     توانستند يماي بين كشورهايي كه       جدي و فشرده  
  .به وجود آمد

 قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه        210ماده) ز(و اين در حالي است كه بند        
ه است تـا   كرد را مؤظف    ر خارجه وزارت امو )1390-1394(جمهوري اسالمي ايران    

ويـژه در حـوزه توزيـع و          ارتقا مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به         جهت
انرژي و تالش براي قـرار گـرفتن در مـسيرهاي انتقـال انـرژي در                ) ترانزيت(عبور  
ل و  وئ و نهادهـاي مـس     هـا   گيري از نظرات كارشناسان كليه سـازمان        با بهره  منطقه

 شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسالمي ايـران و اسـتفاده از              منظور اعتال  به
برنامـه پنجـساله    ( تـالش نمايـد      الملـل   ي اقتصادي در منطقه و نظام بين      ها  فرصت

  .)205: 1389، پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
                                                 

1. Hegemonic Stability Theory 
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نگرانه دستگاه سياست خارجي جمهـوري        هاي صحيح و آينده     لذا اتخاذ سياست  

صوص تحوالت اين منطقه چه در عرصه سياسي و چه در عرصه            اسالمي ايران درخ  
ها بايـستي هـم     هاي دستگاه ديپلماسي بوده و اين سياست        اقتصادي بايد از اولويت   

  .سازي براي پيشرفت هرچه بيشتركشورباشد انداز و در جهت فرصت راستا با سندچشم
ي آيـا سياسـت خـارج     «:  اسـت  اينحال پرسش اصلي با توجه به موضوع بحث         

هـاي    انـداز   جمهوري اسالمي ايران در قبال مسئله درياي خزر بـا تكيـه بـر چـشم               
هاي جديد گرديده     سازي و ايجاد موقعيت     انداز موجب فرصت    رو در سند چشم     پيش

خصوص تركيه، منجر به ايجاد       و يا اين كه با توجه به عملكرد كشورهاي منطقه به          
  »ها براي ما شده است؟ برخي محدوديت

چنان كه    ايم آن   ما نتوانسته «:  فرض ما اين است     شده، حطربه پرسش م  با توجه   
اي كه در مسئله رژيم حقـوقي         گونه  بايد و شايد در اين منطقه موفق عمل كنيم به         

و در خصوص خطوط ترانزيت انرژي موقعيت خود        ايم   داشتههاي مكرر     نشيني عقب
بررسـي رژيـم حقـوقي و    در اين تحقيق سعي شده است تا با         » .ايم  را از دست داده   

  .شودفرضيه بررسي سير تحوالت مربوط به انتقال و ترانزيت انرژي اين 
  

  انداز سند چشم
گيـري    شرط موفقيت در فضاي جهاني مبتني بر تجارت و آكنده از رقابت، بهره            

تنها با رويكـردي راهبـردي، بـا شـناخت          .  است ها  چالش و رويارويي با     ها  فرصتاز  
ـ شرايط تـازه   اقتـصادي جهـاني،   ي ـ   در روابـط سياسـ  هـا  يدگرگـون ي و للـ الم نيب

 راه دشوار رسيدن به توسعه همه جانبه، پايدار و با ثبـات             توان يماي و ملي      منطقه
  .را هموار ساخت

انداز، ارائه دهنده يك تصوير مطلوب، آرماني و قابل دستيابي اسـت كـه                چشم«
م حكومتي قـرار دارد و داراي       ي جامعه و نظا   فرارومانند چراغي در افق بلند مدت،       

 ريمرضايي  (» گرايي است   گرايي و واقع    نگري، ارزش   ي جامعه نگري، آينده   ها يژگيو
  .)22: 1384، قائد

صـورت يـك كـشور      انداز بيست ساله، جمهوري اسالمي ايران بـه         در سند چشم  
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آوري در سـطح منطقـه و داراي          توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فـن         

يعني توسعه اقتـصادي بـه معنـاي       . مل فعال با اقتصاد جهاني تعريف شده است       تعا
 كه آن را از يك كـشور در         باشد يم اهداف جمهوري اسالمي     نيتر  مهمعام، يكي از    

طبيعتاً، تحقق و   . كند يمحال توسعه به يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته تبديل           
ي مختلـف اقتـصادي،     هـا   شرط تأمين اين هدف راهبردي، مستلزم الزامات و پيش       

  .)68-69: 1388جوادي ارجمند، (سياسي، اجتماعي و فرهنگي است 
مدت ملـي فـرض كنـيم،         كالن و بلند    عنوان يك راهبرد    انداز را به    اگر سند چشم  

هدف اين راهبرد كالن حركت در مسير توسعه از طريق تعامل سازنده با جهان در               
روي توسعه    و رفع موانع و تهديدهاي پيش      منظور كسب امكانات     به ها  انيجرفضاي  

 بـه سـوي   هـا  امكـان ، زيرا شاخصي از چرخش مـا از فـضاي   شود يمملي محسوب   
، از قدرت سخت به قدرت نرم، از نگرش امنيت زده به تفكر توسعه              ها  انيجرفضاي  

با توجه به ايفـاي نقـش مركـزي و          . محور و از جهان گذشته به دنياي آينده است        
ر اقتصاد ايران، الزم است در حوزه انرژي و تأمين امنيت جهـاني آن              اصلي انرژي د  

هـاي    انـداز، از قيـد ديـدگاه        هـاي سـند چـشم       به منظور تطابق با اهـداف و برنامـه        
 محض امنيتي مبتني بر استفاده از انرژي به مثابه ابزار صرف تهديـد و               نظرانه  تنگ

گـراي جهـاني، امنيـت        عهبازدارندگي منفي رها شده و همگام با جريان اصلي توس         
وجو كنيم و با قرار دادن امنيت انـرژي در           ي جست الملل  نيبخود را در قالب امنيت      

كانون راهبرد انرژي، آن را به ابزار اعتماد سـازي، محـور تعامـل سـازنده و موتـور                   
  .توسعه ملي خود تبديل كنيم

 شـود  يمـ يي تأكيـد    ها  شرطهاي بلندمدت، بر تأمين پيش        براي موفقيت برنامه  
پايبندي دولـت و نهادهـاي حـاكميتي بـه          .  وجود عزم ملي است    آنها نيتر  مهمكه  

اي روشـن     ي اعالم شده سبب تقويت باور شهروندان بـه آينـده          ها  هدفراهكارها و   
 را آسـان    هـا   هـدف  و با افزودن به سرمايه اجتماعي، فراينـد دسـتيابي بـه              شود يم
  .)150 ،نهما(كند يم
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  امنيت انرژي
، در گـرو    هـا   ملـت وسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و فنـاوري علمـي          رشد و ت  

 و  باشـد  يمها  رساختيزي متعددي است كه انرژي شاهرگ اين        ها  رساختيزتأمين  
ي بـزرگ و    هـا   قـدرت  براي همـه     ها  چالش نيتر  بزرگچالش امنيت انرژي يكي از      

ويت امنيت ملي كشورها در اول      كوچك اقتصادي سياسي جهان است كه در راهبرد         
 تـوان  يمـ  در همين راستا در كنار عاليق سياسي،      .)23: 1388حيدري،  (قرار دارد   

هاي ملموس اقتصادي را در نگاه غرب به منطقه و بـه شـكل خـاص دريـاي            انگيزه
افزايش روند جهاني مصرف نفت و گاز، غرب را به رقابت با ساير  . كردخزر مشاهده   

در اين ميان اتحاديه اروپـا در       . ه است مصرف كنندگان و يافتن منابع جديد واداشت      
 درصد از انرژي مصرفي خود را از راه نفت و گاز تأمين             64، در مجموع    2006سال  
 80 درصد مصرف جهاني انرژي را در اختيـار دارد كـه         17اين اتحاديه حدود    . كرد

  .شود يمي فسيلي تأمين ها سوختدرصد از اين ميزان توسط 
 درصــد از نيــاز مــصرفي خــود بــه شــكل  50 در حــال حاضــر اتحاديــه اروپــا

سيون يـ بيني رئـيس كم     پيش بنا بر . كند يمي فسيلي نفت و گاز را وارد        ها  سوخت
.  درصـد خواهـد رسـيد   70 بـه رقـم   2030اتحاديه اين ميزان وابـستگي تـا سـال      

 76 نفت وارداتي اتحاديـه از       2030ي كمسيون اروپا تا سال      ها ينيببراساس پيش   
همچنـين  .  درصد افـزايش خواهـد يافـت       80 گاز وارداتي به      درصد و  90درصد به   

 درصـد مـصرف كـل    27 و  34 در اين مدت، نفت و گـاز بـه ترتيـب             رود يمانتظار  
، هـا  ينـ يب  پـيش  بنـا بـر   اين در حالي است كه      . انرژي اتحاديه اروپا را تشكيل دهد     

ن  ميليـو  7 از ميـزان فعلـي       2020توليد نفت خام اروپا در منطقه شمال تـا سـال            
كاهش ذخاير داخلي انـرژي     . يافت خواهد   كاهش ميليون بشكه    4بشكه در روز به     

 كـه در طـول سـه دهـه آينـده انـرژي وارداتـي                رديگ يماروپا در شرايطي صورت     
آبـادي و ديگـران،      موسـي سـبزيان   ( درصد رشـد خواهـد داشـت         15اتحاديه اروپا   

1390 :117(.  
ژي از جمله منطقه قفقـاز بـيش      هاي جديد انر    در اين بين نقش و جايگاه حوزه      

ي ايـن اتحاديـه و سـاير    هـا  اسـت يس و در همـين راسـتا   شـود  يمـ از پيش نمايان  
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برداري بيشتر از اين حوزه انرژي روندي تازه           در جهت بهره   اي  فرامنطقهي  ها  قدرت

به خود خواهد گرفت؛ روندي كه ممكن است ناخشنودي برخي از كشورهاي ايـن              
ي مختلف در بين    ها  تنش باشد و موجب نارضايتي و ايجاد        حوزه را به دنبال داشته    

نقشي كـه بـه اذعـان       . ي متعدد گردد  ها  بحرانكشورهاي منطقه و به وجود آمدن       
 در حوزه انرژي درياي خـزر       اي  فرامنطقهاغلب كارشناسان فن با حضور كشورهاي       

ي  در بين پـنج كـشور سـاحل         تنشدر چند ساله اخير رخ داده است و باعث ايجاد           
  .درياي خزر در خصوص منابع و رژيم حقوقي اين دريا شده است

  
  تاريخچه منطقه خزر

آذربايجـان در غـرب،     . هم مرز اسـت   ) 1شكل شماره   (درياي خزر با پنج كشور    
شـرقي، روسـيه در شـمال غربـي و           ايران در جنوب، قزاقستان در شـمال و شـمال         

  .تركمنستان در غرب
   درياي خزرةيحاشكشورهاي  : 1شكل 

  
 www.worldatlas.com :منبع
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همگام با دگرگون شدن نظام جهاني، و همزمان بـا تحـول سـاختار ژئوپلتيـك                

 چند قطبي، موقعيت جديد درياي خزر       تر  متعادل جهاني كنوني به نظام      قطبيِ تك
همچنين با گـسترش جهـاني      .  ژئوپلتيك جهاني تثبيت شد     يك زير نظامِ   عنوان به

كـه بـا فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي همزمـان بـود،                شدن اقتصاد بازار آزاد،     
برداري از طـالي سـياه نهفتـه در           ي نفتي و گازي باختر زمين براي بهره       ها  شركت

  .)43: 1380دهكردي، (درياي خزر به اين منطقه هجوم آوردند
ي است اين دريا داراي اكوسيستمي منحصر به فرد از نظر آبزيـان و              در حال اين  

ر اين ميان به ديده فراموشـي سـپرده شـده اسـت و بيـشترين             جانوران است كه د   
 بر روي مسائل سياسي و اقتصادي پيرامون تحـوالت ايـن            ها  رسانه و   ها  دولتتوجه  
ويژه مسائل مربوط به استخراج و انتقـال منـابع انـرژي معطـوف گرديـده و                دريا به 

  .(Jaffe, 2000: 32)ي بسياري به اين اكوسيستم وارد شده است ها بيآس
  

  فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در خزراز موقعيت ژئوپلتيكي ايران پس 
 بـا ايـران و      هـا   ابرقـدرت  الگـوي ارتبـاط      1990با فروپاشـي شـوروي در سـال         

خطر تهديـد نظـامي و ايـدئولوژيك        .  دچار تحول شد   آنهاراهبردهاي بري و بحري     
ريكـا سـعي   در مقابل قدرت رقيب، يعنـي آم .  شمالي از ميان رفت    ضلعشوروي در   

فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي، موجـب پديـد          . در پر كردن فضاي جديد داشت     
آمريكـا كـه بـا جمهـوري     .  قدرت در ضلع شـمالي و شـرقي ايـران شـد       خالآمدن  

اسالمي ايران تضاد ايدئولوژيك داشت، پس از يك دهه نگراني و بحران كه موازنـه               
 طور به ايران را    كرد يمد، تالش   ژئواستراتژيك جنوب غربي آسيا را به هم ريخته بو        

 و امنيت ملي ايـران را بـه   قرار دهد مستقيم و غير مستقيم تحت محاصره فيزيكي        
  .مخاطره اندازد

از . غلبه داشته است) پسر(، كلينتون و بوش )پدر(ي بوش   ها  دولتاين تفكر در    
هديـد   ت ءمنـشا ... ي ايران، عراق، سـوريه، كـره شـمالي و         ها  دولت،  ها ييكايآمرديد  

بر اين اسـاس دولـت آمريكـا راهبـرد          . منافع آمريكا در منطقه شناخته شده بودند      
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را طرح كرد و در اقدامي نظامي فـاتح دو          ...  و 2محور شرارت   راهبرد   ،1مهار دوجانبه   

در مجمـوع پايـان     . گرديـد ) 2003(و عـراق     )2002(حوزه ژئوپلتيكي افغانـستان     
  :راي ايران به همراه داشتجنگ سرد نتايج مثبت و منفي زير را ب

  :نتايج مثبت. 1
خروج ايران از موقعيت حائل پس از دو قرن و رفع تهديد مستمر تاريخي               .1-1

  از سمت شمال؛
هـاي حمـل و نقـل دريـايي و           باال رفتن پتانسيل ارتباطي ايران در حـوزه        .1-2

  هوايي، ارتباطات الكترونيكي و خطوط انتقال نفت و گاز؛
ي جديد در راستاي ارتباط با اروپـا از راه قفقـاز و دريـاي               ها  تفرصايجاد   .1-3

  سياه؛
دليل همجواري با دو حوزه بزرگ نفتي         افزايش منزلت ژئوپلتيكي ايران به     .1-4

  و هيدروكربني جهان يعني درياي خزر و خليج فارس؛
سـياي مركـزي    پيدايش فضاهاي ژئـوپلتيكي جديـد در مـسير قفقـاز و آ             .1-5

  .)71: 1381نيا،  حافظ(
  

  : نتايج منفي.2
تحول در نظام حقوقي دريـاي خـزر و تـأخير در اسـتقرار رژيـم عادالنـه                  . 2-1

 وجــود منــابع سرشــار نفــت و گــاز در كــشورهاي تركمنــستان، ليــدل بــه
  ؛)204: مينايي، پيشين(قزاقستان و آذربايجان 

                                                 
اي وزارت امـور خارجـه در شـوراي امنيـت             نهمارتين اينديك مديركل خاورميا   ) 1372خرداد   (1993در ماه مه    . 1

گـذاري    در خـصوص سياسـت    » مؤسسه مطالعه سياسي خاورميانه واشـنگتن     «ملي دولت كلينتون طي سخناني در       
» مهـار دوجانبـه   «خارجي كاخ سفيد در خاورميانه براي اولين بار از راهبرد جديد آمريكا در خليج فارس با عنـوان                   

، اين سياست بـا سـخنراني بيـل كلينتـون در كنگـره جهـاني                راهبردي از طرح    يك سال پس  . سخن به ميان آورد   
 و  1373دنبال سخنراني كلينتون در جمع يهوديان در بيست و چهارم اسفند             به. گيرد يم يهوديان مورد تأكيد قرار   

تـي كمپـاني    هاي سناتور داماتو، دفتر رياست جمهور آمريكا مـستقيماً دسـتور فـسخ قـرار داد نف                  هم زمان با تالش   
 .دجمهوري اسالمي ايران را صادر كربا » كونوكو«

 در سـخنراني سـاليانه      2002 ژانويـه    29اصطالحي كه جرج دبليو بوش رئيس جمهور اياالت متحده آمريكـا در             . 2
 .خود در كنگره آمريكا در اشاره به سه كشور ايران، كره شمالي و عراق به كار گرفت



140 1391، پاييز و زمستان سال ششم، شماره هشتم)        (دوفصلنامه ايران و اوراسيا 
انگيزش احساسات ناسيوناليستي و طرح ادعاهاي قومي و منفـي و مخـل              .2-2

 طلبانـه   هيـ تجزوحدت ملي و تماميت ارضي ايـران در گـسترش تمـايالت             
  ؛)195: 1381تاجيك، (

 شـمالي   ضلع ژئوپلتيكي در    خألاز هم گسيختگي منطقه هارتلند و ايجاد         .2-3
اي ايـران نظيـر آمريكـا، اسـرائيل،           ايران و حضور رقباي جهـاني و منطقـه        

  تركيه و جامعه اروپا در منطقه؛
 سرشار نفت و گاز در كـشورهاي تركمنـستان، آذربايجـان و             وجود منابع . 2-4

 تريليـون متـر     80 ميليارد بشكه نفـت و       200قزاقستان با ذخاير تخميني     
اي بـه   اي و فـرا منطقـه   ي منطقهها قدرتمكعب گاز موجب گرايش شديد  

  پيرامون درياي خزر شد؛
نطقـه و   گسترش حوزه نفوذ و حضور مستقيم و غير مستقيم آمريكا در م           . 2-5

  كاهش نفوذ ايران در ماوراي مرزها؛
 پايان جنگ سرد اگر چه خطر شوروي را در شمال ايـران كـاهش داد،                بنابراين

ي جديدي در حوزه امنيت و منافع ملي براي ايران پديد آورده است و              ها ينگراناما  
 .)204: 1381نيا،   حافظ(دست رقباي قدرتمند براي اعمال فشار بر ايران بازتر شد           

لذا منافع مشترك و جمعي كشورهاي حوزه درياي خـزر پـنج كـشور همـسايه را                 
 بـه موقعيـت جغرافيـايي    با توجهوادار به درك اين واقعيت نموده است كه نخست     

 در خشكي بودن اين درياچه هيچ كـشوري بـه طـور يـك جانبـه                 محصورخاص و   
ملـي خـود را     گذاري اختصاصي و حتـي توسـل بـه زور منـافع               تواند با عالمت    ينم
هـاي بـسياري    يانزتواند مشكالت و  يمين كند و دوم اقدامات يك جانبه، خود    تأم

  .(Mousavi, 2008-2009: 29)براي كشورهاي ساحلي به همراه داشته باشد 
  

  حوزه اقتصادي
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سـرد، ماهيـت قـدرت در      

تصادي تغيير يافت و معادالت ژئواسـتراتژيك جـاي          از نظامي به اق    الملل  نيروابط ب 
در اين دوره كشورهاي قدرتمنـد بـه جـاي           .هاي ژئواكونوميك داد    خود را به مؤلفه   
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 بـه   كوشـند   مـي توجه محض به ژئوپلتيـك عمـدتاً بـه ژئواكونوميـك روي آورده و               

اقتـصادي  ي ـ  نظامي، نگرشي سياسـ ي ـ  جاي توجه سياس مناطق حساس جهان به
عنوان روح ژئواكونـوميكي در تعيـين امنيـت و           هنفت ب  ژهيو  انرژي به . شندداشته با 

در ايـن دوره،    . كنـد  ي نقش آفرينـي مـ     يالملل  نيب اي و    منطقه يها  ايجاد كشمكش 
ــدگان و        ــي، توليدكنن ــابع نفت ــردي، من ــاير راهب ــرژي، ذخ ــت ان ــاهيم امني مف

 بـا وجـود    .كنندگان نفت و امنيت خطوط انتقال نفت جايگاه خاصي دارنـد           مصرف
 فراواني كه در حوزه اقتـصادي وجـود دارد، امـا عوامـل و               يها  لي و پتانس  ها ييتوانا

اي نيز وجود دارد كـه موجـب واگرايـي و ايجـاد چـالش، پيـشروي                  موانع بازدارنده 
. شـود   سياست خارجي ايران در قبال منطقه آسياي مركزي در حوزه اقتصادي مي           

  .لي و خارجي، مورد توجه قرار داد در دو بخش داختوان ياين عوامل را م
 مسئله، اقتـصادهاي ضـعيف و شـكننده كـشورهاي           نيتر  در سطح داخلي، مهم   

منطقه است كه هنوز دوران گذار از اقتصادهاي متمركز سوسياليـستي بـه سـمت               
 مـشكالت داخلـي و      نيتـر   مهـم . انـد   هكـرد طور كامـل طـي ن      اقتصاد بازار آزاد را به    

  :توان در موارد زير دانست  را ميطقهساختاري اقتصادهاي اين من
   يك سازمان تجاري فعال و منسجم؛نبود. 1
ضـعف بخـش خـصوصي و در اختيــار بـودن ابزارهـاي اقتـصادي در دســت       . 2

  ؛)به عبارتي، اقتصادهاي متمركز و دولتي(ها  دولت
  سيستم ماليات دوگانه؛. 3
   و موانع مبادالت پولي و ارزي؛ها تيمحدود. 4
  شوه؛فساد و ر. 5
  بوروكراسي در تجارت خارجي؛. 6
  .)41: 1382، اميراحمديان(  مناسب بانكييها ستمي سنبود. 7

 يهـا  يهمكـار   موانـع در توسـعه   نيتـر   عالوه بر موارد ياد شـده، يكـي از مهـم          
اقتصادي ايران با كشورهاي آسياي مركـزي را بايـد در سـطح خـارجي و دخالـت                  

. ويـژه ايـاالت متحـدة آمريكـا دانـست          ، به يا  اي و نيز فرا منطقه       منطقه يها  قدرت
 ساختاري اقتصاد كشورهاي منطقه بـه فدراسـيون روسـيه و تـالش              يها يوابستگ
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مسكو براي حفظ و تداوم سلطه اقتصادي خود، فضا را بـراي حـضور ايـران بـسيار                  

 كـه بـراي    كـرد از سويي ديگر بايد به تالش واشنگتن اشـاره          . محدود ساخته است  
بع نفتي خزر و آسياي مركزي با هدف كاهش وابـستگي بـه منـابع    دستيابي به منا  

منزوي كردن ايـران در منطقـه، نفـوذ            راهبرد نفتي خاورميانه و همزمان، پيگيري    
جلوگيري از عبور خطوط لوله نفت و گاز، آسياي مركـزي از            جهت  طبيعي خود را    

  .)156: 1382كي، مل( دهد يمانجام  مسير نيتر كي و نزدنيتر عنوان ارزان ايران به
  

  سياسيحوزه 
تواند روابـط بـين كـشورها را منـسجم و پايـدار نمايـد،                آنچه بيش از پيش مي    

طبيعـي اسـت كـه      . باشـد  مي» احقوق حاكم بر روابط كشوره    «پايبندي و عمل به     
اند و همه آنها با توجـه        كشورهاي حاشيه درياي خزر، داراي ارتباطات ديرينه بوده       

گاز موجود در اعماق درياي خزر، داراي منافعي هـستند كـه            به منابع غني نفت و      
ي هـا   تواند از نـزاع    آنچه مي . گاهي در تضاد با منافع ديگر كشورهاي همسايه است        

اي را توسعه دهد، تبيين و عمـل    ي منطقه ها   و همكاري  كردسوز جلوگيري    خانمان
  .به معاهدات فيمابين است

شـوروي  ي و قفقاز، بعد از فروپاشي       استقالل كشورهاي منطقه آسياي مركز    لذا  
سابق، تالش آنها را براي تأمين منـابع ارز و سـرمايه، بيـشتر سـاخت و بـا انعقـاد                     

. شـد قراردادهاي بلندمدت با كشورهاي غربي، زمينه براي حصول ارز فراوان ايجاد            
در اين ميان، آذربايجان و تركمنستان، بيش از همه گوي سبقت را ربودند و تالش               

هاي آمريكايي و اروپـايي چـشمگير بـوده           و كشور در انعقاد قرارداد با شركت      اين د 
اين است كه چـرا ايـن قراردادهـاي اقتـصادي و            شود   پرسشي كه مطرح مي    .تاس

 ؟نفتي، موجب ناراحتي كشورهاي ديگر از جمله ايران و روسيه شده است
  مـيالدي، چنـد مـسئله      1940 و   1921 همچون معاهـده     پيشيندر معاهدات   

مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل        ) تجارت ساحلي (مانند ماهيگيري، كشتيراني    
هم اختالف چنداني بين ايران و اتحاد شـوروي بـروز نكـرد و مطـابق نـص و روح                    

هاي ايران و شوروي سابق، درياي خـزر از نظـر حقـوقي، مـشترك ميـان دو            توافق
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مان موضوعات جديد و بسيار      با گذشت ز   اما. دولت بوده و حالت مشاع داشته است      

 در آن خصوص ساكت است و حتي از روح          پيشينپيچيده مطرح شد كه معاهدات      
هاي منطقه    هاي دولت   گشاي اختالف  آيد تا راه   دست نمي  معاهدات سابق، چيزي به   

به عبارت ديگر، با گذشت زمان، مسائل و مباحث حقـوقي جديـدي مطـرح               . باشد
باره اين موضوعات كمترين سـخني بـه ميـان           در 1940 و   1921شد كه معاهدات    

بين كشورها از يك طرف، و   بنابراين، نبود معاهده و مواد قانوني الزم      . تنياورده اس 
ها و تفسيرهاي خاص هر يك از كشورهاي حاشيه دريا از طرف ديگـر،    نيز برداشت 

ايـن  . سـت هـاي حقـوقي و سياسـي فـراهم سـاخته ا      زمينه را براي بـروز اخـتالف     
 موجـود در بـستر و زيـر         نيمنابع معدني و هيدروكرب   :  از اين قبيل است    موضوعات

بستر دريا، نحوه مالكيت منابع، پـرواز هواپيماهـاي مـسافربري و نظـامي بـر فـراز                  
هاي جنگي و يـا زيردريـايي،         درياي خزر، حق داشتن نيروي دريايي اعم از كشتي        

ابع طبيعـي، موضـوع   هاي ساحلي، حفظ و اداره من       وليت مدني و كيفري دولت    ئمس
 .زآلودگي درياي خزر، كنترل بخش مركزي و مسير انتقال نفت و گا

جانبـه    كه وضعيت جديد كشورهاي تازه استقالل يافته، همكاري همـه          حالي در
ها در انعقاد قراردادهاي بزرگ       طلبد، اقدام يك جانبه بعضي از دولت       ها را مي    دولت

كالتي شده و روند حقوقي اين دريـا را         هاي خارجي، سبب بروز مش      نفتي با شركت  
بـوده و   » يدرياي محصور در خشك   «درياي خزر، يك    . تبا كندي روبرو ساخته اس    

هـا    بنابراين، اقدام يك جانبه دولـت     . باشد منابع موجود در آن مشترك و مشاع مي       
عالوه .  ديگر كشورها خواهد بود     زيان رويه از منابع نفت و گاز به       برداري بي  در بهره 

برداري از منافع نفتي فراتر از منطقه ده مايـل دريـايي؛ يعنـي منطقـه                 ر آن، بهره  ب
مشترك، توسط آذربايجان يا قزاقستان، به اختالفـات كـشورهاي سـاحلي افـزوده              

. باشـد  از موارد اختالف بين كشورهاي ساحلي، تعيين نوع رژيم حقوقي مـي           . است
د، بـر اسـاس انعقـاد معاهـدات     ايران و روسيه معتقدند تا وقتي رژيم حقوقي جديـ        

در مقابـل   . فراگير، تدوين نشود، معاهدات سابق همچنان به قوت خود باقي اسـت           
  :دقزاقستان و آذربايجان خواهان تقسيم دريا هستن

الملل، خزر بايد به مناطق مناسـبي        ، طبق حقوق بين   ]قزاقستان[به عقيده ما    «
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هاي سـاحلي      حاكميت دولت  تقسيم شود كه  ] آبهاي سرزميني و مناطق اقتصادي    [

  .)137: 1374كيزاتوف،  (»ددر آن به كار رو
هاي تازه به استقالل رسيده، پايبندي به برخي از قراردادهاي سابق را تـا                دولت

داننـد و در   منافع ملي، استقالل و آزادي به دست آمده خـود مـي  با حدودي مغاير   
ـ     پيشينعين حال، تعهد به معاهدات       ه قـدرت شـوروي سـابق        را نوعي وابستگي ب

رو بـا توجـه بـه تغييـر بنيـادين اوضـاع و احـوال و ايجـاد                    از اين . كنند قلمداد مي 
دگرگوني در خصوص محصور بودن درياي خزر و نيز ضرورت و نيـاز مبـرم جهـت                
استفاده مؤثر از منابع طبيعي براي توسعه اقتصادي، رژيم حقوقي گذشـته را فاقـد    

  .)94-95: نيا، پيشين يكريم(د دانن يت الزم ميعمشرو
تقسيم دريا بر مبناي يك كانون، تقسيم بـر         : هايي همچون   در حال حاضر روش   

مبناي دو كانون، تقسيم بر مبناي اتصال نقاط ساحلي به هم، تقسيم درياي خـزر               
ترين نقاط دريـا در       به روش مشاع، تقسيم درياي خزر به روش استفاده از پيشرفته          

تـرين نقـاط خـشكي در         ه روش استفاده از پيـشرفته     خشكي، تقسيم درياي خزر ب    
دريا، و تقسيم درياي خزر بر اساس طول خط ساحلي مطرح است كه حاكم شدن               

ها در تقسيم دريا باعث تغيير درصد سهم مـا در دريـاي خـزر                 هر يك از اين روش    
 .)136: 1389پور و ديگران،  احمدي(خواهد شد 

  
  زهاي نفت و گا ايران و ژئوپلتيك لوله

 منابع طبيعي تسلط بـر      نيتر  هاي ژئوپلتيكي كالسيك، تسلط بر مهم       در تحليل 
توانـد     اين موضوع، خطوط انتقال انرژي اسـت كـه مـي           نماد .شد  جهان شمرده مي  

 حقيقت ساخت يك خط لوله      در . داشته باشد  )2شكل شماره    (مسيرهاي مختلفي 
  :ه استترانزيت براي كشور با برخي فوايد اقتصادي و سياسي همرا

   در راستاي امنيت انرژي؛ دسترسي به نفت و گاز براي نيازهاي داخلي. 1
  گذاري خارجي و ايجاد اشتغال؛ سرمايه. 2
   قابل توجه؛يدستمزدهاي ترانزيت. 3
  .وسيله نفوذ بر جريان نفت و گاز. 4
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كه بـه مركـز تجـارت و        دهد ينظير ژئوپلتيكي ايران، اين امكان را م       موقعيت بي 

محور شمال و جنوب ايـران محـور توليـد نفـت و گـاز و              .طقه تبديل شود  توزيع من 
 مركـز تجـارت     تواند يمحور شرق و غرب، محور مصرف است كه مركز آن، ايران، م           

 توانـد  يلذا مشاركت در شبكه خطوط لوله نفت و گاز به اشكال گوناگون م  . قرار بگيرد 
هاي نفـت و گـاز حـوزه          لولهعبور  .نقش و سهم ايران را در بازار انرژي افزايش دهد         

 نقش تأثيرگذاري ايران را در تواند يجز ايران در دراز مدت م    درياي خزر از راهي به    
 پـذيري،  معادالت انرژي و اقتصادي منطقه و جهان را كاهش دهد و در نتيجه آسـيب              
  .تأثيرپذيري و نه تأثيرگذاري آن از روند معادالت جهاني تقويت خواهد شد

  اي انتقال انرژيه مسير : 2شكل 

  
 www.etaat.ir :منبع

هاي نفـت و گـاز از مـسير ايـران، خـود در       تأثيرات امنيتي ژئوپلتيك عبور لوله    
بهبود روابط سياسي، تجاري ايران با اروپـا و شـرق آسـيا، كـاهش انـزواي ايـران،                   

 هزني كشور در صحن    تعديل فشارهاي سياسي و تجاري آمريكا، افزايش قدرت چانه        
را اي    ايـران در ترتيبـات منطقـه      جمهوري اسالمي    و افزايش نقش     الملل  نيروابط ب 

  .)1388اطاعت، ( نشان خواهد داد
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  جايگاه ايران در عرصه انرژي

 ايران از نظر توليد گاز طبيعي در جهان در مقام چهارم و از نظر               2010تا سال   
ـ با توجه به گزارش مجله نفـت . مصرف گاز طبيعي در رتبه سوم قرار داشت  گـاز   

 تريليون فوت مكعب ذخـاير اثبـات شـده          1046 ايران با دارا بودن      2011تا ژانويه   
 Energy)گاز طبيعي بعـد از روسـيه بـه تنهـايي در مقـام دوم قـرار گرفتـه اسـت        

Information, November 2011) وجـود داشـتن مقـام دوم در ذخـاير گـازي       اما با
خـصوص در   ي انـرژي بـه  هـا  استيس... جهان، موقعيت منحصر به فرد ژئوپلتيكي و     

 اعـم از توليـد، انتقـال،    ـ و البته جنوب  ـي گازي در درياي خزر  ها استيسعرصه 
 دست به گريبان است كـه اهـم         اي  همصرف و صادرات با مشكالتي و مسائل پيچيد       

 : عبارتند ازمسائلاين 
ولي  هر چند در ايران چند پروژه صادرات گاز در دست اجرا يا مطالعه است،              .1

رو تـصميم جـدي دربـاره         براي آن وجـود نـدارد؛ از ايـن         يمدون   راهبرد سياست و 
 ؛خوش نوسان است صادرات دست

اي كـه در اسـراف        گونـه  رفانه دارد؛ بـه   س مصرف داخلي گاز در ايران روند مـ        .2
در صورت عدم كنترل، مصرف داخلي بـه زودي تمـام           . منابع انرژي سرآمد هستيم   

واهد بلعيد و اين تهديدي جدي است، ضـمن آن كـه بحـث              منابع گاز و نفت را خ     
 نفتـي و تبـديل آن بـه محـصوالت پتروشـيمي، از ديگـر                يها  دانيتزريق گاز به م   

 . آنها را ناديده گرفتتوان ي نياز داخلي هستند كه نميها سرفصل
گذاري نامتناسب در بخش گاز جهاني سبب شده است تـوان بـالقوه                سرمايه .3

ز ايران بسيار باال باشد؛ اين در حـالي اسـت كـه ديگـر دارنـدگان                 افزايش توليد گا  
اند و ديگـر جـايي بـراي افـزايش توليـد               الزم را كرده   يها يگذار  منابع گاز سرمايه  

 اين كـاال را بـه       تواند يندارند؛ به سخن ديگر ايران تنها منبع عظيم گاز است كه م           
 .جهانيان عرضه كند

 . وضع كرده اسـت    1995است كه آمريكا از سال       نفتي   يها  ميايران درگير تحر   .4
 .گذاري دست و پنجه نرم كرده اسـت        از آن روز تا كنون كشورمان با مشكالت سرمايه        

تحركات ديپلماتيك آمريكا و متحدان سنتي آن يعني انگليس و رژيـم صهيونيـستي،            
  .گذاري خارجيان در منابع نفت و گاز ايران را كند كرده است روند سرمايه
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موقعيـت جغرافيـايي ايـران      . ايران به خريـداران ديگـر هـم دسترسـي دارد          . 5

 .اي است كه اروپا يكي از چند بازار ممكن براي صدور گاز آن است گونه به
تشكيالتي مـشابه    (1 ايران مبتكر تشكيل مجمع كشورهاي صادر كننده گاز        . 6
يل اوجـك در    منجـر بـه تـشك      اجرايي با روسيه و قطر       يها   اقدام كه با است  ) اوپك

  .2 گرديد1387دي ماه 
  

  ي پيش روي ايران در اين منطقهها فرصتتهديدات و 
از نظر اقتصادي با توجه به اينكه سيستم اقتصادي منطقـه داراي سـه ويژگـي                

  :عمده است
  ي يا در حال توسعه بودن؛افتگين توسعه. 1
  هاي تك محصولي؛ برخورداري از اقتصاد .2
  .هاي غيرمكمل اقتصاد .3
 در  ژهيـ و بـه گذاري ايران در بخش نفـت و گـاز             چنين گفت كه سرمايه    توان يم

آسياي مركزي و استفاده از موقعيت ترانزيتي با اين منطقه و وجود ذخاير فـراوان               
 كـه در   شود يمنفت و گاز در جنوب و شمال كشور، نوعي فرصت و توانايي قلمداد              

يك ممتازي كه در پرتو تحـوالت       برداري بهينه از موقعيت ژئوپلت      كنار ضرورت بهره  
 موجـب رشـد و      توانـد  يمـ  براي ايـران حاصـل شـده اسـت،           الملل  نيبعميق نظام   

: 1388عليـزاده،   (شكوفايي اقتصادي كشور شده و منجر به روند توسعه ملي شود            
293-292(.  

 اقتصادي حكايت از اين دارد كه اركان بانكي، ماليـاتي، كـشاورزي،             سازماندهي
                                                 

اهللا   از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي ايـران حـضرت آيـت   1385 بهمن سال    10سيس اوپك گازي در     أطرح ت . 1
 .داي در ديدار ايشان با ايگور ايوانف دبير شوراي امنيت وقت روسيه مطرح ش خامنه

عنوان بازار جهاني گاز بـه معنـاي واقعـي كلمـه وجـود نـدارد؛                  توان گفت كه هنوز چيزي به       اما با اين وجود مي    . 2
هاي   گذاري در دست نيست و انعقاد قراردادهاي خارجي فاقد اسلوب و دستورالعمل             ريف شده قيمت  سازوكارهاي تع 

رو دارد تـا خـود را در ميـان ديگـر             رسـد كـه گـاز راه دور و درازي را پـيش              نظر مـي    با اين تفاسير به   . معيني است 
پـيش  .  را نخواهد كرد، جا بيندازد     هاي آينده   ويژه نفت كه منابعش تكافوي مصرف فزاينده دهه         هاي انرژي، به    حامل
 ).35: 1390پوراحمدي،  (هاي بسياري بايد محقق شوند تا زمينه تشكيل يك كارتل گازي مهيا شود شرط
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ي يك جامعه همه بايد در زمينـه اهـداف كـالن اقتـصادي عمـل                صنعتي و خدمات  

در ايـن راسـتا رابطـه       . ي نكنند گذار  استيسكنند و مستقل از يكديگر و ناپيوسته        
قدر مسلم اين اسـت كـه در        . كند يمتوسعه اقتصادي و سياست خارجي معنا پيدا        

داري گير در سياست خارجي رابطه معنا       جمهوري اسالمي در ذهن نخبگان تصميم     
  .بين توسعه اقتصادي و سياست خارجي وجود ندارد

ي هـا  يريـ گ يكي از داليل اين است كه همواره بين سياست خارجي و تـصميم            
گيـري پيرامـون     به فرايند تصميم مسئله نيااقتصادي خارجي شكاف وجود دارد و       

 و  هـا  يگـذار   اسـت يسگـاه   . گـردد   اقتصاد و سياست در ساختار داخلي نظام برمـي        
ي اقتصادي در سطح ملي متـأثر از مـسائل گروهـي و سياسـي نـه             ها يريگ تصميم

دليـل ايـن اسـت كـه دربـاره رابطـه توسـعه              .  تا منافع ملي   باشد يمچندان پايدار   
پردازي   اقتصادي با سياست خارجي در مراكز تحقيقي و دانشگاهي ايران كمتر ايده           

ا ادبيات توليـد شـده      و لذ  شده است و در واقع تحقيق و پژوهش در اين زمينه كم           
  .)82–83: 1388جوادي ارجمند،  (باشد يماندك 

توجه به اين واقعيت كه كشوري كه راه خروجي منابع انرژي خزر را فراهم كند      
هاي نفـت     اي خواهد داشت، سبب شده است تا كنترل خطوط لوله           ي ويژه ها  تيمز

سـيعي را در    و گاز همانند در دست داشتن خـود منـابع انـرژي، آثـار راهبـردي و                
احداث خط لوله منـابع مـالي و سياسـي چنـدي بـراي كـشورهاي                . داشته باشد   بر

ترانزيت خواهد داشت كه دسترسي به نفت و گاز طبيعـي بـراي مـصرف داخلـي،                 
گذاري خارجي و اشتغال، دريافت حق ترانزيت قابل توجه و اعمال كنتـرل               سرمايه

  .(Peimani, 2001: 20) رود يمر شما بر جريان نفت و گاز از جمله اين منافع به
، بـازار   دليل اختالفات روسيه و اروپا در ماجراي صادرات گاز به اروپا            حال كه به  

ايران چرا   كه   شود يماين پرسش مطرح    ،  ظرفيت ورود منابع انرژي ما را دارد      اروپا  
 و ماننـد تـار   انـد  افتـه يهاي گـاز اروپـا توسـعه     ؟شبكهنكند استفاده  اين موقعيت از  
 انجام شده اسـت     ها يگذار  سرمايه. كبوت تمام سطح اروپا را تحت پوشش دارند       عن

و جاري نـشدن گـاز در       ) مايع شده و زيرزميني   (و در صورت پر نبودن مخازن گاز        
  .د رفتن هدر خواهها يگذار ها، سرمايه داخل لوله
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دو  به تنش ميان     تواند ياز طرفي ورود به بازار روسيه، بدون هماهنگي با آنان م          

صادر كننده بينجامد و برنده آن اروپاييان خواهند بود، هرچند تا قبـل از تـشكيل                
مجمع صادركنندگان، اروپا بارها از همين پروژه كاغـذي نـابوكو بـراي مـذاكره بـا                 

 با وجود اين غلظت، اين اتحـاد بـا اولـين صـادركننده گـاز          ،روسيه بهره برده است   
گذاري ايران در اين زمينـه لـرزان         ل و تأثير  اي باشد كه استقال     جهان نبايد به گونه   

  : چنين برشمردتوان يمعوامل محدودساز براي ايران در منطقه خزر را  .شود
گيري ژئوپلتيكي منطقه خزر محـور    جيحان جهتـبا احداث خط لوله باكو  . 1

ي  باعث كاهش ارزش ژئوپلتيكي محور شمال مسئلهنيا غربي پيدا كرده و ـشرقي  
  شده است؛) ايران(جنوبي ـ 

هاي انتقال نفت خزر از مسير ايران، كشورمان امتيازهاي           با عبور نكردن لوله    .2
  :زيادي را از دست داد

چون با ترانزيت انـرژي از مـسير        : فوايد اقتصادي ناشي از ترانزيت انرژي خزر       -
ر و قابـل   درآمـد زيـاد و در عـين حـال پايـدا     توانـست  يمـ  كشور مـا ايران،  
  ي بدست آورد؛ريز برنامه

چرا كه ماهيت عبور خط لوله انتقال انرژي از يـك           : هاي نظامي    كاهش هزينه  -
كشور باعث پيوند خوردن امنيت آن كشور با امنيت كشورهاي صـادركننده            

  .شود يمنفت 
ي كافي براي نفوذ در منطقه خـزر را در اختيـار نـدارد و بـراي     ها اهرمايران   .3

اين وابستگي به همراه اتكاي رو به رشد ايران به          .  به روسيه متكي است     مسئله نيا
ي متعارف، تأمين هواپيماهاي مـسافربري و تكنولـوژي         ها  سالحروسيه براي تأمين    

بنـابراين  . اي باعث شده است كه ايران روابط نزديكي با روسـيه برقـرار كنـد         هسته
نجـام دهـد     ا توانـد  ينم كه ايران هيچ گونه اقدامي در منطقه خزر          ميريگ يمنتيجه  

ي روسيه در جامعـه     ها  تيحمازيرا ايران به    . كه روابطش با روسيه را مخدوش كند      
  .جهاني نياز دارد

اي در حـوزه      گذاري عمده   ايران همانند تركيه در موقعيتي نيست كه سرمايه        .4
 وابـسته   به خـود  درياي خزر انجام دهد و كشورهاي اين منطقه را از بعد اقتصادي             
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 وضعيت اقتصادي ايران نيز مدل جالبي براي كشورهاي حـوزه           كند و در عين حال    

 از  توانـد  يمـ اگر چه ايـران توانـسته و        . درياي خزر نيست كه آن را الگو قرار دهند        
هـاي غيـر نفتـي مـشاركت داشـته       طريق صادرات خدمات فني مهندسي در پروژه     

حـوزه  كنندگي اندكي بين اقتصاد ايران و كـشورهاي           باشد ولي در مجموع تكميل    
 ايـن منطقـه بـازار    1990از فروپاشي شوروي در ابتداي دهه پس . خزر وجود دارد 

امـا  . مطلوبي براي كاالهايي همچون توليدات كشاورزي و صنايع سبك ايـران بـود            
تدريج با حضور رقبايي چون چين و تركيه، ايران بازار خود را در ايـن منطقـه از                   به

 حـضور فزاينـده چـين در ايـن منطقـه،            در حال حاضر نيز با توجه بـه       . دست داد 
عنوان كشور ارائـه دهنـده كاالهـاي مـصرفي بـه              احتمال حضور اقتصادي ايران به    

  .منطقه خزر كم شده است
مداران كشور و به عبـارت   جغرافيايي نادرست سياستي ـ  گيري سياس جهت .5

 ي ژئوپلتيك و جغرافيـايي ايـران در منطقـه         ها  ضعفديگر نداشتن درك صحيح از      
ي بسياري از دست    ها  فرصت سبب شد كه     نانهيب  واقعي مواضع غير  ريكارگ  بهخزر و   

 بــه سياســت آمريكــايي انــزواي ايــران در خــزر كمــك كــرد  مــسئلهنيــابــرود و 
  .)11–13: 1389پور و لشگري،  احمدي(

  
  عملكرد تركيه در منطقه

 از  ي اخير توانسته است با رويكرد اقتصادي مناسـب بـه يكـي            ها  سالتركيه در   
بخش عمده اقتصاد تركيـه مبتنـي بـر     . گذار در منطقه تبديل شود      هاي تأثير   كشور

 درصـد از اشـتغال ايـن كـشور را تـشكيل             30صنعت و خدمات است و كشاورزي       
، ايـن كـشور بـه توصـيه         2001 از بحران مالي شديد تركيه در سـال          پس. دهد يم

اجـرا گذاشـت كـه باعـث      ي پول، اصالحات مالي و اقتصادي را به         الملل  نيبصندوق  
 درصدي  6رشد متوسط   . ي اقتصادي اين كشور و رشد آن شد       ها  رساختيزتقويت  

 باعث شد كه اين كـشور بحـران اقتـصادي و مـالي جهـان را                 2008تركيه تا سال    
سـازي در كـشور، مـشاركت         با اجراي برنامه پرشـتاب خـصوصي      . پشت سر بگذارد  

  .باطات كاهش يافتدولت در صنعت، بانكداري، حمل و نقل و ارت
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ي اخيـر   ها  سالدر  . دهد يمپوشاك، يك سوم اشتغال صنعتي تركيه را تشكيل         

و سهم ايـن دو بخـش       كرده  د  رشي ساخت و ساز و صنايع الكترونيك هم         ها  بخش
ـ خط لوله باكو. ه استدادرا در صادرات افزايش   جيحـان كـه در سـال     ـ  تفلـيس  

خـط  . آورد يمـ ن بشكه نفت را به تركيه       كار كرد، روزانه يك ميليو       شروع به  2006
 تركيه را بـه     تواند يملوله ديگري براي انتقال گاز به تركيه در دست ساخت است كه             

  .)11: 1390تركيه در يك نگاه، (مسير انتقال گاز آسياي مركزي به اروپا تبديل كند
انداز، ايران براي دست يازيدن به جايگـاه اول اقتـصادي در              براساس سند چشم  

سطح منطقـه، بـا كـشورهاي رقيبـي از جملـه تركيـه، عربـستان، مـصر، سـوريه،                    
 نخـستين  .)77: 1390افتخـاري و ديگـران،   (و هـست  قزاقستان و پاكـستان روبـه       

ي تـازه اسـتقالل يافتـه آسـياي مركـزي و            ها يجمهوري تركيه در قبال     ها  حركت
ن خود، يعني ايران،    تركيه نسبت به همه رقيبا    . قفقاز، عمدتاً جنبه اقتصادي داشت    

چين و حتي روسيه، در بعد اقتصادي با حالت تهـاجمي بيـشتري برخـورد كـرده                 
منظـور نفـوذ اقتـصادي در منطقـه بـه             است و با حمايت غرب، كوشش بسياري به       

  .)101: 1377قاسمي،  (عمل آورده است
ي خـود را بـراي پيگيـري        هـا   تـالش با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تركيـه        

 تاريخي خود در منطقـه آغـاز كـرد و بـراي يـافتن نقـشي برجـسته در                    يها  هدف
 آمريكـا و    ژهيـ و بـه اي با همكاري و همراهي غرب         تازه  منطقه، چندي است راهبرد     

يي از  ها يكينزداي درياي خزر،      اسرائيل در پيش گرفته؛ از آنجا كه سه كشور كرانه         
 از اين عامل براي گسترش كوشد يمنظر زباني و مذهبي با تركيه دارند، اين كشور         

هر چند به سبب حضور نيرومنـد روسـيه و حـساسيت            . برداري كند   نفوذ خود بهره  
جـز در   (ي تركيه در حوزه دريـاي خـزر         ها  تيفعالخاص كشورهاي منطقه و ايران      

  .)80: 1387رگري، ز(توفيقي نداشته است ) مورد آذربايجان
  

  رو حضور آمريكا در منطقه و مشكالت پيش
وپاشي شوروي، خطر حضور نظامي ابرقدرت شمالي از بين رفت اما ظهـور             با فر 

ي مختلـف هـويتي،     هـا   بحـران در مرزهـاي شـمالي كـه بـا          » كوچـك «كشورهاي  
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رو هستند، تهديدهاي امنيتي جديـدي را متوجـه ايـران             اقتصادي و اجتماعي روبه   

تقيم خاطر حـضور مـستقيم و غيرمـس         در واقع اين تهديدها بيشتر به     . ساخته است 
  .)66: 1388ازغندي،  (سياسي، مالي و نظامي آمريكا در اين كشورها است

ي و بازيگران اصلي    الملل  نيبتأمين امنيت و منافع ملي ارتباط تنگاتنگي با نظام          
حال اگر بپذيريم كـه  .  متأثر استالملل نيبي نظام ها يدگرگونآن دارد و شديداً از  

 تركيـه  ژهيو بهابط خارجي همسايگان ايران،   اياالت متحده آمريكا در شكل دادن رو      
اي دارد، اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت كـه بـازيگر              و پاكستان نقش تعيين كننده    

صورت غيرمـستقيم از طريـق        ي، يعني اياالت متحده آمريكا به     الملل  نيباصلي نظام   
ر گيري و اجرايي سياست خارجي و امور داخلـي تـأثي            همسايگان بر فرآيند تصميم   

  .)67 ،همان(گذارد يم
ـ سازي ايران در دو منطقه  آمريكا بيگانههبردار  است كـه س ـ   خزر و خليج فار 

ايـن كـار از راه انحـراف        . شـود  يمـ  طبيعي گهواره ژئـوپلتيكي شـمرده        اي  به گونه 
هاي صادر كننده نفت و گاز خزر از راه طبيعـي ايـران بـه                 مسيرهاي احتمالي لوله  

ي ژئواسـتراتژيك   ها يريگ گر، دور نگه داشتن ايران از شكل      هاي غيراقتصادي دي    راه
 چـون تركيـه در ژئوپلتيـك    اي منطقـه   فـرا خزر و درگير كردن يك كشور نـاتويي        

 رديـ گ يمـ عنـوان همكـار اسـرائيل و رقيـب مخـرب ايـران صـورت                  درياي خزر به  
  .)44: 1380 دهكردي،(

راوانـي در حـوزه منـابع       ي ف ها  تيقابلاي است كه داراي       گونه  ژئوپلتيك ايران به  
 در همين راستا مخالفت آمريكـا بـا حـذف و يـا تغييـر خطـوط                  باشد يماقتصادي  

سازي ايران در      در چارچوب سياست محصور    توان يمانتقال انرژي از مسير ايران را       
 اما از آنجا كه آينـده ايـران در منطقـه، تـابعي از               كردحوزه منابع اقتصادي تفسير     

اقتصادي است، هر قدر ايران بتواند نقش خود را در انتقـال            چگونگي كنترل منابع    
ي براي جايگـاه اقتـصادي و       تر  مطلوبانرژي افزايش دهد به همان ميزان موقعيت        

  .)145: 1386–1387خواه،  متقي و همت(وجود خواهد آمد  استراتژيك كشور به
در  تأثير منفـي ايـاالت متحـده بـر حـضور مـؤثر ايـران                 نيتر  بدون ترديد، مهم  

آسياي مركزي را بايد كارشكني اين كشور در انتقال منابع عظيم انرژي منطقه بـه      
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ايران از نگاه آمريكا نبايد فعال بوده و نبايد خطوط لولـه            «. بازارهاي جهاني دانست  

از مسير اين كشور بگذرند؛ زيرا حضور ايـران در صـحنه انـرژي و عبـور منـابع در                    
مـدت  داهداف آمريكا، شامل دو بخش بلن     .  است خليج فارس؛ كامالً همراه با تسلط     

 خطـوط لولـه انتقـال        دادن مدت آن، ترجيح   مدت است كه در بخش كوتاه        هو كوتا 
غربـي در برابـر خطـوط لولـه     ي ـ  نفت و گاز از منطقه درياي خزر به صورت شـرق 

هر گونه توسعه اقتصادي « معناي ديگر سخن، آن است كه. جنوبي استي ـ  شمال
گرايانه مانند آمريكا و تركيـه بـوده و           غرب يها   روش سود به   ستيبا يدر منطقه، م  

  .)156: 1382ملكي،  (»باشد ي مردم كشورهايي مانند روسيه و ايران مسودبه 
 رئـيس جمهـور ايـاالت متحـده آمريكـا در مراسـم              نتونيكلدر اين راستا بيل     
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