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سروش امیری*، دانشگاه علوم انتظامی امین 

ایران بر موضوع تصمیم گیری و حل و فصل مس��ائل دریای خزر بر اس��اس اتفاق آرا تأکید دارد و معتقد اس��ت 
که رعایت این اصل الزامی اس��ت و تنها در این صورت اس��ت که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار خواهند 
رس��ید. همچنین، با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بس��ته محس��وب می ش��ود و تأمین منافع یک کشور 
ساحلی درگرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات 
یک جانبه یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کش��ورها باش��د، در دریای خزر اهمیت زیادی دارد. این در 
حالی اس��ت که در مقابل ایران، کش��ورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با توجه به وجود منابع سرشار نفت و 
گاز در س��واحل خود، دریای خزر را دریای بس��ته می دانند و این دیدگاه را مطرح می کنند که حق هر کشور از 
رژیم حقوقی خزر را باید با تقس��یم محاس��به کرد؛ دیدگاهی که البته موردتوجه ایران و ترکمنستان قرار نگرفته 
اس��ت. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه ای درصدد تبیین " جایگاه ژئوپلیتیکی 
و انرژی)نفت،گاز( ایران در دریای خزر بعد از فروپاش��ی ش��وروی" می باشد. استخراج و فروش ذخایر انرژي خزر 
بدون توجه به قراردادهاي 1921 و 1940 میان ایران و شوروي سابق و نیز نفوذ قدرت های بیگانه در این منطقه 
س��بب مشکالت عدیده ش��ده اس��ت. در مورد »موقعیت ژئوپلیتیکی -ژئواکونومیکی دریای خزر و خطوط لوله 
انتقال انرژی آن و تأثیراتش بر منافع و امنیت ایران باید تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران پس از فروپاشی 
نظام دوقطبی به واسطه هم جواری با این منطقه مهم و قرار گرفتن در هارتلند انرژی جهان، بهترین، کوتاه  ترین، 

به صرفه ترین و امن ترین مسیر برای انتقال انرژی این منطقه به بازارهای جهانی به شمار می رود.
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اهمی��ت بین المللی و اس��تراتژیک دریاي خزر در چند ده��ه اخیر به طور 
فزاینده ای رو به افزایش بوده اس��ت، درحالی که بخ��ش عمده ای از تاریخ 
در انزوا بود. با فروپاش��ی شوروي در س��ال1991 ، تولد دولت های جدید 
در حاشیه دریاي خزر و مطرح شدن وضعیت حقوقی، این دریاچه به صورت 
یکی از جنجال برانگیزترین مسائل دولت های منطقه خزر تبدیل شده است. 
اکتش��اف منابع سرش��ار نفت و گاز در منطقه دریایی، ضرورت حل مسئله 
دوگانه رژیم حقوقی دریا و نیز حقوق بهره برداری از معادن بس��تر خزر را 
اجتناب ناپذیر کرده است. عالوه بر روسیه و ایران به عنوان دولت های سنتی 
حاش��یه دریاي خزر، دولت هایی چون آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان 
نیز به عنوان واحدهاي مستقل و داراي حاکمیت، به دریاي خزر دسترسی 
پیدا کرده اند. بدین ترتیب، این پهنه آبی به فصل مش��ترك و نقطه اتصال 
پنج کشور مهم این منطقه تبدیل شده است. تا زمانی که ایران و شوروي، 
تنه��ا دولت ه��ای کرانه خزر بودند، با توجه به معادالت سیاس��ی و نظامی 
جه��ان دوقطبی و اولویت داش��تن مرزهاي امن و با پ��اره ای از مزیت های 
اقتصادي و غیراقتصادي و نیز در س��ایه تساهل و تحمل، چندین دهه این 
ح��وزه داراي ثبات و همکاري بود و ضرورتی ب��راي تعیین دقیق و صریح 
وضعیت حقوقی آن نزد طرفین احس��اس نمی شد. اما پس از افزوده شدن 

سه کشور جدید به دو کشور سنتی ساحلی و تدارك و شروع فعالیت های 
مس��تقل هر ی��ک در زمینه های ماهیگیري و کش��تیرانی و بهره برداری از 
مناب��ع نفت و گاز در پرتو تغییرات اساس��ی در نگرش ه��ا و اوضاع احوال 
بین المللی، توجه به وضعیت حقوقی دریاي خزر به یک ضرورت و اولویت 
ب��راي همه دولت های ذينفع تبدیل ش��ده اس��ت. ازآنجایی که تعیین رژیم 
حقوقی دریاي خزر سبب می شود نحوه اداره، تأمین حقوق و کسب منافع 
براي هریک از دولت های ساحلی اهمیت حیاتی پیدا کند، نظرات و مواضع 
متفاوتی از سوي کشورهاي س��احلی این دریا مطرح  شده است. بنابراین، 
ع��دم ثبات حقوقی، موجب پیچیدگی هایی در رابطه با تالش و برنامه های 
کش��ورهاي ساحلی خواهد شد. دریاي خزر بر اس��اس معاهدات 1921 و 
1940 به عنوان آب داخلی محصور بین ایران و ش��وروي بود. دو دولت در 
زمینه کشتیرانی و ماهیگیري داراي حقوق برابر بودند. دریاي خزر به منزله 
دریاي مش��ترك میان ایران و ش��وروي داراي هیچ گونه خط مرزي رسمی 
نبود، اما با اضافه شدن همسایگان جدید، مهم ترین مسئله میان دولت های 
س��احلی، تعیین رژیم حقوقی جدید بوده اس��ت. همان گونه که اشاره شد، 
کش��ف مناب��ع عظیم انرژي، علت اصلی عدم ایج��اد رژیم حقوقی جدید و 
ثابت می باشد که کشورهاي جدید استقالل یافته از شوروي به خاطر شرایط 
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بد اقتصادي بعد از فروپاشی، شدیداً بدان نیازمندند. مجموعه سرزمین های 
دربرگیرنده خلیج فارس و دریاي خزر، دو منطقه ای که سرزمین های ایرانی 
را در می��ان خود دارند و ایران چون پلی اس��تراتژیک این دو منبع انرژي 
جهان را به هم پیوند می زند. با توجه به ش��رایط مناس��ب ایران در حوزه 
خ��زر و همچنین وجود مناب��ع عظیم انرژي در این حوزه آبی، متأس��فانه 
ش��اهد عدم بهره برداری مناس��ب جمهوري اس��المی ایران از این شرایط 
هس��تیم، تاجایی که بر اساس آمار و ارقام منتشرشده از مؤسسه اطالعات 
انرژي امریکا در س��ال 2012، س��هم ایران در اس��تفاده از این ذخایر صفر 
می باش��د، این در صورتی است که بر اس��اس همین آمار کشورهاي دیگر 
در ح��ال بهره برداری مناس��ب تری از این منابع هستند)قزاقس��تان1384 
، آذربایجان922، ترکمنس��تان 216 و روس��یه 120 هزار بش��که در روز(. 
همچنین به موارد ذکرش��ده در باال باید مش��کالت رژیم حقوقی و س��هم 
اندکی که کشورهاي س��احلی خزر براي ایران قائل می باشند را نیز اضافه 
کرد، تاجایی که این س��هم براي جمهوري اس��المی ایران حتی تا کمتر از  
15درصد هم ذکرش��ده که با توجه به پیشینه تاریخی ایران در خزر بسیار 
غیرمنصفان��ه خواهد بود. عالوه بر این، در بحث انتقال انرژي کش��ورهاي 
حوزه خزر به بازارهاي جهانی، علیرغم محصور بودن س��ه کشور جمهوري 
آذربایجان، قزاقس��تان و ترکمنستان در خش��کی و با توجه به اینکه ایران 
به دلیل ش��رایط بسیار مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در میان دو حوزه 
بزرگ نفتی خزر و خلیج فارس می تواند بیش��ترین نقش را در انتقال انرژي 
این کش��ورها، چه از طریق خط لوله و چه از طریق معاوضه نفت یا سوآپ 
داش��ته باشد، ولی در عمل ما با عکس قضیه مواجه می شویم و کشورهاي 

دیگر علیرغم شرایط نامناسب تر، جایگزین ما در این بخش شده اند.

مبانی نظری
س��اختار نظام بین الملل به وس��یله یک اصل نظام بخش و توزیع مقدورات 
و توانای��ی بین واحدها تعریف و تش��کیل می ش��ود. اص��ل نظام بخش در 
سیاس��ت بین الملل که به س��اختار نظام بین الملل شکل می دهد آنارشی 
است. )waltz ،1979 :27(. ازاین رو، مهم ترین عامل تعیین کننده سیاست 
بین الملل و انگیزه و منبع ارجحیت ها و رفتار سیاس��ت خارجی کش��ورها 
نظام بین الملل و ویژگی های آن به ویژه س��اختار آنارش��ی آن اس��ت)13: 
mearsheimer ،1999(. ازنظر نوواقع گرایی، توانایی نظامی و اقتصادی 
جمهوری اس��المی ایران مهم ترین عناصر تش��کیل دهنده قدرت ملی آن 
هس��تند. ش��اخص های توانایی نظامی به عنوان عنصر کانونی قدرت ملی، 
داش��تن سالح مناس��ب، اندازه تعداد نیروهای مس��لح و بودجه نظامی آن 
اس��ت. توان اقتصادی به عنوان ق��درت نهان، به معن��ای عناصر اجتماعی 
– اقتصادی اس��ت ک��ه زیربنای ایجاد قدرت نظامی ق��رار می گیرد. قدرت 
اقتصادی نیز بر مبنای شاخص های تولید ناخالص داخلی، حجم صادرات و 
میزان ذخایر ارزی، تعداد جمعیت و وسعت سرزمینی اندازه گیری می شود 
)Rittberger ,18-2004:17(. در چارچوب نوواقع گرایی تدافعی، الگوی 

رفتاری غالب سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران موازنه سازی است، 
به گونه ای که ایران بر پایه قدرت نسبی خود، قرابت و مجاورت جغرافیایی، 
نیات و موازنه دفاع – هجوم، تهدیدات س��ایر کش��ورها نس��بت به خود را 
ب��رآورد و ارزیابی کرده و در برابر آن به موازنه س��ازی درون گرا و برون گرا 
می پردازد. بر پایه موازنه درون گرا، جمهوری اس��المی با تکیه  بر مقدورات 
مل��ی خود و به صورت یک جانبه درصدد افزای��ش قدرت و مقابله با تهدید 
برمی آید )دهقان��ی فیروزآب��ادی، 23:1387(. در چارچ��وب نوواقع گرایی، 
رفتار سیاس��ت خارجی ایران تابعی است از شرایط و ویژگی های موقعیتی 
و موازن��ه ق��وای بین المللی و منطقه ای، جایگاه نس��بی قدرت آن در نظام 
بین الملل آنارشی و در رابطه با سایر کشورها. به این خاطر، ساختار آنارشی 
بین المللی به عنوان عاملی تداوم بخش، باعث می ش��ود تا ایران بر اساس و 
پایه عدم اعتماد به همه کش��ورها در پی تأمین امنیت ملی خود از طریق 

افزایش حفظ قدرت نسبی اش برآید.

تحلیل داده ها
پر مناقش��ه ترین موضوع در خصوص دری��ای خزر، بحث رژیم حقوقی این 
حوزه آبی مش��ترک اس��ت. محوری ترین عاملی که باعث شده این موضوع 
از اهمی��ت ویژه ای برخوردار ش��ود، این اس��ت که نوع رژی��م حقوقی این 
دری��ا بس��یاری از مباحث موجود دیگ��ر در این حوزه آب��ی را تحت تأثیر 
ق��رار می دهد و درواقع به صورت چتری عمل می کند که س��ایر مباحث را 
زیر س��ایه خود قرار داده اس��ت. قبل از فروپاشی شوروی در سال 1991، 
تنها ایران و ش��وروی حاشیه نش��ین دریای خزر محسوب می شدند و این 
دو کش��ور مس��ائل حقوقی مربوط ب��ه این دریا را حل وفص��ل می کردند و 
در عمل هم مش��کل چندانی پیش نیامد. پس از فروپاش��ی شوروی، پنج 
کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان حاشیه نشین این 
دریا ش��دند)قبادزاده، 1383: 38(. مهم ترین اختالف این کش��ورها، نحوه 
تقس��یم بندی ای��ن دریا، برای بهره ب��رداری از منابع سرش��ار نفت و گاز و 
موجودات آبزی دریا می باش��د. موانع متعدد دیگری نیز در راه دس��تیابی 
به رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد: ازجمله، طرح دیدگاه های مختلف 
تعیی��ن رژیم خصوصی دریای خزر از یک س��و و تک روی های کش��ورهای 
س��احلی از س��وی دیگر و تالش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای 
کسب منافع اقتصادی وغیره. علی رغم گذشت سال های بسیار از فروپاشی 
ش��وروی و ایجاد وضعی��ت جدید برای دریای خزر، هنوز این پنج کش��ور 
ب��ه توافق همه جانب��ه دس��ت نیافته اند)کریمی نی��ا، 1388(. بنابراین، در 
یک جمع بندی از منظر ژئواس��تراتژیک، حوزه خزر به س��بب س��ه عامل 
منابع انرژی)نفت و گاز(، موقعیت اس��تراتژیک)جایگاه امنیتی( و موقعیت 
ارتباط��ی و مواصالتی، از کانون های اصلی کش��مکش سیاس��ی، نظامی و 
اقتصادی خواهد بود. ازاین رو هرگونه تغییر و تحولی در این حوزه، مناطق 
پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. همین مسئله کشورهای ساحلی و 
قدرت های فرا منطقه ای را تحریک کرده که در پی به دست آوردن حداکثر 
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منافع ژئوپلیتیکی خود از این دریاچه باشند. 

رژیم حقوقی دریای خزر1 
قبل از فروپاش��ی اتحاد ش��وروی)در س��ال 1991.م( تنها ای��ران و اتحاد 
ش��وروی حاشیه نش��ین  دریای خزر محسوب می ش��دند، این دو کشور بر 
اس��اس قراردادهای 1921 م. و1940 مس��ائل حقوقی مربوط به این دریا 
را حل وفص��ل کردند و در عمل هم مش��کل چندانی پی��ش نیامد. پس از 
فروپاش��ی، پنج کشور ایران، روسیه، قزاقس��تان، آذربایجان و ترکمنستان 
حاشیه نش��ین ای��ن دریا ش��دند. مهم ترین اخت��الف این کش��ورها، نحوه 
تقس��یم بندی این دریا و رژیم حقوقی آن بوده اس��ت)کریمی نیا، 1388: 

24( که بر اساس دو دیدگاه قابل تجزیه و تحلیل است:
الف: دیدگاه دریاچه دانس��تن خزر: در این دی��دگاه منابع دریا تا محدوده 
معین به صورت انحصاری و بقیه آن به صورت مشاع توسط همه دولت های 
س��احلی مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ ب: دیدگاه دریا دانستن خزر: در 
این دیدگاه، تقسیم دریا بر اساس حوزه ساحلی ملی و امتداد آن به مرکز، 
همانند تقسیمات بین المللی دریاها موردتوجه می باشد)سراقی،1394(. تا 
پیش از فروپاش��ی ش��وروی، نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر بر اس��اس 
عهدنامه های مودت 26 فوریه 1921 و 25 مارس  1940 به صورت مشترک 
بود. بر طبق این معاهدات دریای خزر بین جمهوری اسالمی ایران و اتحاد 
شوروی تقسیم شده و یک منطقه انحصاری 10 مایلی نیز برای ماهیگیری 
در نظر گرفته  ش��ده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از سال 
1991 به بع��د، دولت های آذربایجان و قزاقس��تان عهدنامه های 1921 و 
1940 را از نظر حقوقی بی اعتبار دانسته و اصل تغییر اساسی اوضاع واحوال 
را م��ورد تأکید قراردادند. ازآنجایی که دریای خزر در قلمرو هیچ کش��وری 
قرار نگرفته و درواقع منطقه ای ماورای صالحیت ملی دولت ها س��ت، رژیم 
حقوق��ی آن می بای��د با توافق دولت های مورد اش��اره و ب��ا نگرش به این 
اص��ل تعیین گردد که کلیه دولت های س��احلی دارای حقوق مس��اوی در 
بهره برداری از دریا می باش��ند. لذا طب��ق رژیم حقوقی دریای خزر تا زمان 
تعیی��ن رژیم حقوقی جدید، کلیه دولت های س��احلی در انجام فعالیت در 
سراس��ر دریا دارای حقوق مس��اوی می باش��ند و هیچ یک از دولت ها حق 
انحص��اری در این مورد را ندارند) بای، 1384: 1(. در حقیقت، دش��واری 
اصل��ی در ارتباط با وض��ع حقوقی منطقه دریای خ��زر از ابهام در تعریف 
جغرافیایی-حقوقی دریای خزر ریش��ه می گیرد. از یک سو دریای خزر یک 
دریای بسته یا یک دریاچه است و از این دیدگاه، مقررات حقوق بین الملل 
درباره رژیم حقوقی دریاها درباره آن مصداق پیدا نمی کند و از سوی دیگر، 
دریای خزر بزرگ ترین دریاچه جهان است، آن گونه که در عملکرد حقوق 

به زحمت می توان آن را یک دریاچه تلقی کرد)دهکردی، 1380: 54(. 
نظام حقوقی و حاکمیت دسته جمعی “مالکیت مشاع” 

ای��ن رژیم در س��اختار حق��وق بین الملل چن��دان متداول نیس��ت ولی از 
دید حق��وق بین الملل، نظام حاکمیت و بهره برداری مش��ترک میان چند 

کش��ور از س��وی دیوان بین المللی دادگستری به رس��میت شناخته  شده 
اس��ت. کاندومینیوم2 در مفهوم گسترده اش، گونه ای اشتراک و هم پیمانی 
میان کش��ورها در رابطه با یک پهنه س��رزمینی اس��ت که می تواند برآیند 
دگرگونی ها و ش��رایط تاریخی میان دو یا چند کشور درگذشته یا متوجه 
آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز از رژیم کاندومینیوم 
با عن��وان رژیم حقوقی “مالکیت مش��ترک” که در حق��وق داخلی عنوان 
“مالکیت مش��اع” دارد، یاد می ش��ود)کریمی نیا، 1388: 24(. ازنظر ایران، 
تکمیل نظام حقوقی دریای خزر و وضع مقررات جهت روش��ن شدن نحوه 
بهره برداری از منابع آن، امری ضروری اس��ت زیرا هرگونه تأخیر در تعیین 
ای��ن نظ��ام، آثار زیان باری ب��رای دریای خزر خواهد داش��ت. ایران، آماده 
مذاکرات در مورد این موضوع است و تا زمانی که مقررات الزم وضع نشده 
و یا مادامی که نظام حقوقی الزام آور جایگزین نظام حقوقی موجود نگردیده 
اس��ت، باید از هرگونه اقدام یک جانبه و تحریک کنن��ده ای اجتناب گردد. 
به طورکلی، ازنظر ایران هر توافقی در مورد نظام حقوقی دریای خزر باید با 
اجماع دولت های ساحلی به دست آید. به هرحال رسیدن به چنین اجماعی 
نمی تواند در ظرف چند جلسه حاصل شود، بلکه متضمن یک روند طوالنی 
است. نکته قابل توجه آن است که بر کل دریا اعم از آب، بستر و زیر بستر 
آن باید فقط یک نظام حاکم باشد، یعنی یا به صورت مشترک مورداستفاده 
ق��رار گی��رد، که ترجیح ایران نیز همین اس��ت و یا تقس��یم کامل صورت 
گیرد. بنابراین، نظام دوگانه ای برای آن به صورت مش��ترک و دیگری برای 
بستر و زیر بستر دریا به شکل تقسیم، پذیرفتنی نیست)کاظم پور اردبیلی، 
1377: 44-55(. اس��تناد رژیم کاندومینیوم  یا حاکمیت مش��ترک برای 
رژیم حقوقی دریای خزر از س��وی جمهوری اس��المی ایران و ترکمنستان 
دنبال ش��ده بود و حتی این دو کش��ور در بیانیه مش��ترکی که در مورخه 
17تیرم��اه 1377 برابر با 8 ژوئیه 1988صادر کردند، به صراحت به اعمال 
این رژیم حقوقی برای دریای خزر اش��اره نمودند)جعفری، 1389: 156(. 
دولت روس��یه نیز تا سال 1998 در مواضع رس��می خود به رژیمی مبنی 
بر اس��تفاده مش��ترک از دریای خزر و منع اقداماتی که بدون توافق کلیه 
کشورهای س��احلی منجر به تقسیم دریای خزر ش��ود، یعنی موضعی که 
بر مواضع ایران و ترکمنس��تان بس��یار نزدیک ب��ود، تأکید می کرد. دالیل 
ایران برای اثبات ادعای رژیم حاکمیت مش��ترک برای دریای خزر، عمدتاً 
مبتنی بر آن رژیم حقوقی اس��ت که قبل از فروپاش��ی ش��وروی سابق بر 
ای��ن دریا حاکم ب��وده و نیز بر مبنای معاهدات دوجانبه ای اس��ت که بین 
طرفین صورت گرفته بود)س��راقی،1394: 35(. جمهوری اس��المی ایران، 
طرفدار رژیم حاکمیت مشاع یا کاندومینیوم بود و انتظار داشت که هرگونه 
تقس��یم بندی نیز با عنایت به توافقات قبلی صورت گیرد. در همین زمینه، 
ای��ران در ابتدا مح��دوده 10 مایلی را به عنوان منطق��ه اختصاصی در نظر 

گرفت که در اسفندماه 1374 به 20 مایل افزایش یافت. 
نظام مس�اوی 20 درص�دی: به دلیل مخالفت هایی که ب��ا رژیم حقوقی 
حاکمیت مش��اع از س��وی آذربایجان و قزاقس��تان صورت گرفت و نیز به 
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دنبال اقدام روس��یه در انعقاد قراردادهای دوجانبه و سه جانبه با دو کشور 
یاد ش��ده طی سال های 2001 و 2002 که حاکی از پذیرش اصل تقسیم 
توسط دولت روسیه بود، ایران به ناچار موضع خود را تغییر داده و خواهان 
تقسیم دریا به صورت مساوی بین پنج کشور ساحلی با میزان مساوی برابر 

با 20 درصد برای یکایک اعضاء گردید)میرفخرایی، 1383: 178-200(.
استراتژی ایران 

به ص��ورت خالص��ه در اینج��ا می توان فراین��د و محورهای مه��م دیدگاه 
جمهوری اسالمی ایران را به شکل زیر عنوان کرد:  

1. قرارداده��ای معتب��ر 1921 و 1940 فی مابین ای��ران و اتحاد جماهیر 
ش��وروی س��ابق، چگونگی بهره ب��رداری ایران و ش��وروی از دریای خزر را 
مش��خص می نمای��د . 2.تا تعیین رژیم حقوقی جامع��ی برای دریای خزر، 
قراردادهای 1921 و 1940 به قوت خود باقی است. با این نظر دولت های 
روس��یه و ترکمنس��تان نیز مواف��ق هس��تند)نوبخت، 1387: 102(. 3. با 
توجه به فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی و پیدایش دولت های س��احلی 
جدید و ملزم بودن این دولت ها به معاهدات شوروی که طبق اعالمیه 12 
دس��امبر 1992 آلماتی صورت گرفته اس��ت، قراردادهای 1921 و 1940 
برای کلیه دول س��احلی خزر معتبر خواه��د بود. 4. هر قاعده جدیدی در 
خصوص دریای خزر باید با توافق هر پنج دولت س��احلی آن باش��د. با این 
نظر نیز هر پنج کش��ور س��احلی در اجالس وزی��ران 12نوامبر 1996 در 
عشق آباد موافقت نمودند. این اصل مورد قبول روسیه و ترکمنستان است. 
5.ایران با هرگونه اقدامات یک جانبه و چندجانبه قبل از دستیابی به رژیم 
حقوقی مورد توافق دول ساحلی مخالف است و اعتقاد دارد دولت هایی که 
به ص��ورت یک جانبه یا چندجانبه از دریای خ��زر بهره برداری می کنند، در 
برابر خس��اراتی که ایجاد می شود، مسئول هستند و فعالیت آنها غیرقانونی 
خواهد بود. ازاین رو اعتراض خود را در خصوص تعیین خط ساحلی روسیه 
و قزاقستان اعالم نمود)UN Document A/913/57(.6. روسای جمهوری 
اس��المی ایران و ترکمنس��تان در 8 ژوئیه 1998 در یک بیانیه مش��ترک 
پیش��نهاد نمودند برای رژیم حقوقی موردتوافق همه دول ساحلی می توان 
یک محدوده اختصاصی برای تولید از کشورهای ساحلی مشخص کرد و در 
بخش باقیمانده، حاکمیت مشترک قائل شد. درهرصورت ایران به سهمیه 
20 درصدی برای هریک از کش��ورهای س��احلی تأکید می نماید. 7. ایران 
همان طور که در اعالمیه سران کشورهای ساحلی دریای خزر تصریح شده، 
هرگون��ه بهره ب��رداری از منابع طبیعی ازجمله بهره ب��رداری از منابع زنده 
دریای خزر و منابع معدنی بس��تر و زیر بستر دریای آن به ویژه میدان های 
نفت و گاز، کش��تیرانی و س��ایر مس��ائل مربوط به فعالیت در دریای خزر 
را صرف��اً در چارچ��وب رژیم حقوقی جامع دریای خزر ک��ه به اتفاق آرای 
پنج کش��ور ساحلی به تصویب می رس��د، معتبر می داند. 8. بر اساس کلیه 
اس��ناد امضاءش��ده بین روس��یه و ایران، تاکنون در دریای خزر هیچ گونه 
مرزی ترس��یم نش��ده و هیچ کشوری ازجمله روسیه س��ندی ندارد که بر 
اس��اس آن خزر تقسیم  شده باش��د)محمد زاده، 1387: 36(. 9.جمهوری 

اسالمی ایران با هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست دریای خزر مخالف 
بوده و پای بندی همه کش��ورهای س��احلی خزر را به کنوانسیون حفاظت 
از محیط زیس��ت دریای خزر)کنوانس��یون تهران( خواستار است)42-27: 
2009 و Mousavi(.10. مس��ئله دریای خزر اعم از شمال و جنوب به هم 
وابسته است و هرگونه رویداد در شمال بر وضعیت جنوب تأثیرگذار خواهد 
بود. برعکس، مناسب نیست با دست یافتن به تقسیمات جغرافیایی، اتفاق 
آراء را خدشه دار ساخت. به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران، توافق های 
ش��مال را تمام ش��ده و معتبر تلقی نمی کند. 11. جمهوری اسالمی ایران 
خواهان آن اس��ت که برای تقس��یم بس��تر و زیر بس��تر از الگوها و موارد 
مهم تحدید حدود در دنیا بهره برداری ش��ود. نمونه مشابه دریای خزر که 
موردتوج��ه حقوق دانان قرارگرفته و موجب ص��دور رأی دیوان بین المللی 
دادگس��تری شده اس��ت، دریای شمال اس��ت. ازاین رو ایران برای تحدید 
ح��دود دریای خ��زر از این نمونه که نقاط اش��تراک فراوانی با دریای خزر 
دارد، بهره برده اس��ت. در این زمینه، دیوان بین المللی دادگس��تری، آرائی 
صادر کرده که طبق آن بر مواردی مانند غیر الزامی بودن استفاده از خط 
میانی و عدم شناس��ایی آن به عن��وان یک قاعده حقوقی، ضرورت توجه به 
ش��رایط ویژه و لزوم نیل به نتیجه منصفانه تأکید ش��ده اس��ت. 12. عدم 
حض��ور نیروهای خارجی در دریای خ��زر در اکثر قراردادهای منعقده بین 
ایران و ش��وروی به صراحت ذکر ش��ده اس��ت. در این قراردادها به صراحت 
ذکرش��ده اس��ت که در دریای خزر به استثناء دو کش��ور ایران و شوروی، 
هیچ کش��ور دیگری حق حضور نظامی، کشتیرانی و دیگر بهره برداری ها را 
ندارد. در اجالس س��ران کشورهای س��احلی در 24 مهرماه 1386 تهران، 
این امر مورد امضای رؤس��ای جمهور کش��ورها قرار گرفت)واعظی، 1387: 
300(. بنابراین، از ابتدای فروپاشی شوروی تاکنون، نظرات ایران در مورد 
مرزهای آبی دریای خزر به صورت زیر خالصه می شود: -از 1992 تا 1997 
مقدم ش��مردن اصل ش��راکت و اعتقاد به رژیم  مشاع؛-از 1997 تا 2000 
مقدم شمردن اصل تقسیم، اما بر اساس 20 درصد برای همه؛-از 2001تا 
2008 بازگش��ت رژیم مشارکت به دلیل عدم تمکین دیگر کشورها به اصل 
تس��اوی تقسیم ؛-در س��ال 2010 تمایالتی بر تقس��یمات خط منصف بر 
اس��اس امتداد خط مرزی، به گونه ای که پیش��رفتگی به سمت مرکز دریا 

باشد، مطرح شد. 

اهداف سیاست خارجی ج.ا. ایران در خزر 
ب��ا توجه به موارد گفته ش��ده می توان اهداف ای��ران در مورد رژیم حقوقی 

دریای خزر را این گونه برشمرد: 
1.بهره برداری یکسان و عادالنه از منابع دریای خزر از سوی هر پنج کشور 
کرانه ای؛2.پیگیری سیاس��ت همگرایی و جلوگیری از کشمکش و واگرایی 
در منطق��ه به منظ��ور توس��عه اقتصادی-فرهنگی کش��ورهای کرانه ای؛3.

جلوگی��ری از ورود بیگان��گان به ویژه آمریکا به دریای خزر در س��ایه اصل 
گذر بی زیان و جلوگیری از گس��ترش ناتو به س��رزمین های شمال ایران و 



ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 167 

69

اع��الم دریای خزر به عنوان حیاط خلوت هر پنج کش��ور کرانه ای، با خروج 
ناوهای جنگی روس��یه و آذربایجان از دریای خزر ؛4. جلوگیری از تخریب 
محیط زیس��ت دری��ای خزر و آلودگی آن و دس��ت زدن ب��ه اقدامات الزم 
ب��رای بازگرداندن حیات طبیعی و جانداران رو به نابودی به دریای خزر؛5. 
جلوگیری از دور شدن آذربایجان از همگرایی منطقه ای و بروز مناقشه در 
منطقه خزر؛6.داش��تن ارتباط دریایی و همسایگانی با کشورهای قزاقستان 
و روسیه )صراف یزدی، 1385: 55(؛7. جلب نظر ترکمنستان و قزاقستان 
و آذربایج��ان در زمین��ه بهره گیری آنها از امکان��ات ایران )راه آهن، جاده و 
خطوط لوله نفت و گاز( و جلوگیری از کش��یده ش��دن لوله انتقال نفت از 
بس��تر دریای خزر، با توجه به زیان های زیس��ت محیطی آن ؛8. جلوگیری 
از هرگون��ه اقدام و بهره برداری یک جانب��ه تا برقراری یک رژیم حقوقی در 

دریای خزر. 
مناف��ع ملی ایران ایجاب می کند تا با پرهیز از رفت��ار انفعالی و در اجرای 
یک دیپلماس��ی فعال، ضمن برخ��ورداری از حق��وق بین المللی خود، در 
بهره ب��رداری از مناب��ع خزر از وضعیت سیاس��ی و اقتص��ادی ممکن برای 
متقاعد نمودن چهار کش��ور دیگر در تدوی��ن و تصویب یک رژیم حقوقی 
جامع استفاده نماید. بدون تردید، چگونگی استیفای حقوق ملت ایران در 
سیاست منطقه ای، یکی از شاخص های ارزیابی عملکردها و میزان موفقیت 
دولت ها در قضاوت های تاریخی خواهد بود)سراقی،1394(. دو مقوله منابع 
بستر و زیر بستر دریای خزر به طور جداگانه توضیح داده خواهد شد که به 
دلیل کم اهمیت بودن منابع بس��تر دریای خزر در ابتدا به شکل خالصه به 
این موضوع پرداخته می ش��ود و در قسمت بعدی، به صورت کامل تر بحث 

منابع انرژی موردبررسی قرار خواهد گرفت. 
)36 :09-2008 ,Mousavi( )اجالس اكتائو؛ همكاری های منطقه ای)بستر دریا

پیش ازاین چهار نشس��ت در س��طح سران و 51 نشس��ت كارشناسی بین 
كش��ورهای ح��وزه دریای خزر ص��ورت گرفته بود تا زمینه مناس��ب برای 
برگزاری نشس��ت اكتائو فراهم ش��ود. در اجالس آكتائو، كنوانس��یون رژیم 
حقوقی دریای خزر و شش موافقت نامه دیگر به امضا رسید اّما بحث تحدید 
حدود بستر و زیر بستر و خطوط مرزی در این كنوانسیون گنجانده نشده و 
تصمیم گیری درباره این دو مورد به دلیل اختالفات موجود به آینده موكول 
گردی��د. بر مبنای این كنوانس��یون، هیچ كش��ور خارجی ح��ق دریانوردی 
نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در دریای خزر را ندارد و پنج كش��ور هم 
اجازه نخواهند داد تا دیگر كشورها از دریا، خاك و آسمان خود برای تهاجم 
به هریك از كشورهای ساحلی خزر استفاده كنند. امضا این كنوانسیون كه 
س��ندی راهبردی برای همکاری های كش��ورهای خزر است، این منطقه را 
به قط��ب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و 

.)https://www.irna.ir(پیش��رفت كش��ورهای عضو تبدیل می کند
ژئوپولتیك راهبردی دریای خزر با حضور ایران در حاشیه جنوبی آن كامل 
می ش��ود. جمهوری اس��المی ایران كه طی دهه های گذشته در نقطه ثقل 
سیاس��ت خصمانه آمریكا قرار داشته است، منطقه خزر را از طریق دریای 

عمان و سپس دریای عربی، به هند، به عنوان یك اقتصاد نوظهور و خریدار 
انرژی وصل می کند. دو كریدور مهم كه در دو سوی غربی و شرقی دریای 
خزر در دست س��اخت هس��تند، بر اهمیت نقش ترانزیت��ی آن می افزاید و 
انعقاد هرگونه توافقی میان پنج كش��ور حاشیه ای دریای خزر روند احداث 

آنها را تسریع و تسهیل خواهد كرد.
زیر بس��تر دریا )ذخایر نفت و گاز(: در ش��رایط کنونی و حداقل تا دو دهه 
دیگ��ر، موت��ور محرکه اقتصاد صنعتی غ��رب از نفت ارت��زاق خواهد کرد. 
به عبارت دیگ��ر، نف��ت و فرآورده های نفتی آن، ام��روزه بیش از 65 درصد 
احتیاج��ات دنی��ای صنعتی را تأمی��ن می کند. به همین دلیل اس��ت که 
قدرت ه��ای ب��زرگ جهانی از بدو پایه گذاری صنعت نوی��ن نفت همواره با 
بهره گی��ری از ابزاره��ای مختلف تالش کرده اند تا ذخایر نفت و س��ازوکار 
مبادل��ه آن را در بازارهای جهانی تحت کنت��رل خود درآورند و یا حداقل 
ب��ر آن تأثیر بگذارند)میرترابی، 1384: 16(. اس��تفاده از تراوش های نفتی 
به قرن چهارم قبل از میالد توس��ط س��ربازان اس��کندر کبیر برمی گردد و 
حوزه دریای خزر یک��ی از قدیمی ترین مناطق تولیدکننده نفت در جهان 
می باش��د. کش��ور آذربایجان نیز به عن��وان زادگاه نفت خزر با اس��تخراج 
تجاری)که ش��روع آن در نیمه دوم قرن 19 است(، در نظر گرفته می شود. 
تا سال های 1900 آذربایجان به عنوان بزرگ ترین منطقه تولیدکننده نفت 
در جهان محس��وب می ش��د و اولین چاه نفت داخل دری��ا، در آذربایجان 
 در س��ال 1924 می��الدی از یک س��کوی چوب��ی نزدیک باکو حفر ش��د
)Effimoff, 157 :2000(. فروپاش��ی شوروی در س��ال 1991 میالدی و 
اع��الم اس��تقالل جمهوری های 15 گانه، ب��ا چرخش در اس��تراتژی های 
بزرگ جهانی همراه بود. مطرح ش��دن اس��تراتژی جدید ژئواکونومیک در 
مقابل اس��تراتژی های نظامی ازیک طرف و از طرف دیگر، آغاز کاوش برای 
نفت از س��وی کش��ورهای حوزه خ��زر و اعالم ارقام بس��یار خوش بینانه و 
امیدوارکننده از ذخایر و منابع نفت و گاز، چرخش نگاه ها به سمت منطقه 
خزر را به دنبال داش��ت)اکبریان، 1382: 124( و باعث ش��د که برخی از 
کارشناس��ان و مؤسس��ات مراکز مربوط به معامالت ان��رژی، میزان ذخایر 
حوزه خزر را قابل مقایس��ه با منطقه مج��اور آن، یعنی خلیج فارس بدانند. 
در نهایت، جذابیت چش��م انداز بازدهی های فراوان در منطقه بر تحقیقات 
یا کاوش ها، باعث س��رازیر شدن صدها میلیون دالر، از طریق شرکت های 
نفت��ی بین المللی عمده سراس��ر جهان به منطقه و عمدتاً به قزاقس��تان و 
آذربایجان ش��د)Bahgat, 2007:167(. درنتیجه  ، کشف ذخایر جدید نفت 
و گاز در ح��وزه خزر موجب توجه قدرت ها و ش��رکت های بزرگ نفتی به 
ای��ن منطقه گردید و برآورده��ای مختلف در ارتباط ب��ا میزان ذخایر آن 
صورت گرفت. ازجمله در بهار 1997، وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش 
خ��ود به کنگره اطالع داد که ذخایر اثبات ش��ده و ممکنه نفت حوزه خزر، 
178 میلیارد بش��که اس��ت. این مقدار 30 برابر ذخایر نفتی دامنه شمالی 
آالس��کا می باش��د. همچنین، این مقدار ممکن اس��ت نف��ت موردنیاز یک 
نس��ل مردم آمریکا و یا بنزین همه کالیفرنیایی ها را تا قرن بیس��ت و سوم 



مقاالت کاربرد ی

70

تأمین کند. بر همین اس��اس می توان گفت که خزر به طور بالقوه مهم ترین 
منطقه نفتی از زمان کش��ف حوزه های نفتی عربس��تان س��عودی در سال 
 1930 میالدی می باش��د)زون، 1385: 21(. در این شرایط بود که جفری 
کمپ3، ژئوپولیس��ین معروف آمریکایی بر اساس یکی از تخمین ها، میزان 
ذخای��ر نفت خ��ام این حوزه را تا 200 میلیارد بش��که و ذخایر گاز طبیعی 
آن را ت��ا 279 تریلیون فوت مکع��ب عنوان کرد و با ابداع اصطالح “بیضی 
اس��تراتژیک انرژی”، یعنی مجموعه سرزمین های در برگیرنده خلیج فارس 
و دریای خزر )دو منطقه ای که س��رزمین های ایرانی را در میان خود دارند 
و ایران چون پلی استراتژیک این دو منبع انرژی جهان را به یکدیگر پیوند 
می زند(، مستعدترین رقیب تولیدکننده نفت خلیج فارس را در آینده، حوزه 
دریای خزر اعالم کرد)احمدی و پارسایی1385: 292(. وی در کتاب خود 
بیان کرد که حدود 70 درصد ذخایر ثابت  شده جهانی نفت و بیش از 40 
درصد منابع گاز طبیعی در داخل این منطقه تخم مرغی ش��کل)از جنوب 
روسیه و قزاقستان تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی(محصورشده 

است)کمپ وهار کاوی، 1383: 22(.

سهم کشورهای حوزه دریای خزر از منابع و ذخایر انرژی 
درمجم��وع ذخایر تأیید ش��ده کاس��پین ش��امل 50  میلیارد بش��که نفت 
و 257تریلی��ون فوت مکعب گاز طبیعی اس��ت که ای��ن دریای 436  هزار 
کیلومترمربعی را به یکی از نقاط راهبردی جهان انرژی در قرن بیست ویکم 

تبدیل خواهد کرد. 
قزاقس��تان  با 1600 کیلومتر س��احل در خزر، بیشترین ذخایر نفتی را در 
بین س��ه کشور ترکمنستان ، قزاقس��تان وآذربایجان دارد و گفته می شود 
مهم ترین کش��ور تولید کننده نفت در منطقه خزر در سال های آتی خواهد 
بود. این کش��ور حدود دو درصد از ذخایر اثبات ش��ده جهان را داراس��ت. 
قزاقستان با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر از 200 هزار بشکه از یک 
 میلی��ون و 200 هزار بش��که نفت تولیدی روزانه خ��ود را مصرف می کند، 
قابلی��ت صادراتی باالی��ی دارد. در حال حاضر س��هم درآمدهای نفتی در 
تأمین بودجه این کشور 55 درصد است و بر اساس پیش بینی ها، در آینده 
این رقم بیش��تر هم خواهد ش��د. این کش��ور طی برنامه 25 ساله تا سال 
2025، به دنبال جذب 100 میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی است و 
انتظار دارد از سال 2021 تا 2035 ساالنه حدود 120 میلیارد دالر درآمد 

نفتی داشته باشد.
ترکمنس��تان با 650 کیلومتر خط س��احلی، یک کشور عمدتاً گازی است 
و کمتری��ن منابع نفتی را در بین پنج کش��ور در اختی��ار دارد. بخش گاز، 
موتور محرک اقتصاد این کش��ور اس��ت و بیش از نیمی از درآمد بودجه را 
درآمدهای ناشی از صادرات گاز تشکیل می دهد. 60 درصد از کل صادرات 
این کش��ور را صادرات گاز، 15درصد را صادرات نفت خام و 14 درصد را 
نیز صادرات فراورده های نفتی تشکیل می دهد که درمجموع رقمی حدود 
90 درصد اس��ت. حدود 75 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در اقتصاد 

این کش��ور در بخش نفت و گاز بوده اس��ت. در استراتژی 10 ساله توسعه 
اقتصادی و اجتماعی ترکمنس��تان، توجه خاصی به بخش نفت و گاز شده 
و در برنامه توس��عه صنایع نفت و گاز، سهم سرمایه گذاری خارجی معادل 

3/75درصد پیش بینی  شده است.

سهم ایران از منابع انرژی خزر
پیش بینی های اولیه در مورد سهم ایران از نفت خزر 20 میلیارد بشکه است.

شناخته ش��ده ترین میدان نفتی و گازی ایران میدان س��ردار جنگل است. 
میدان گازی س��ردار جنگل در دریای خزر و انتهای بخش مرزی ایران در 
استان گیالن واقع شده اس��ت. این میدان، 24کیلومتر طول و 16کیلومتر 
عرض دارد و از الیه های مختلفی تشکیل ش��ده است. میدان سردار جنگل 
در س��ال 1380 و در عمق 700 متری از س��طح آب، کشف و 10سال بعد 
)در سال 90(، درپی  مطالعات اکتشافی روی سکوی نیمه شناور امیرکبیر، 
یک الیه نفتی در عمق 728 متری در این مخزن هیدروکربوری کشف شد. 
میدان سردار جنگل، دارای 50 هزار میلیارد فوت مکعب ذخیره “درجا”ی 
گاز اس��ت؛ یعنی بیش از 10برابر میدان شاه دنیز در جمهوری آذربایجان. 
این در حالی اس��ت که پیش ازاین، س��هم ایران در دریای خزر 11تریلیون 
فوت مکعب گاز اعالم شده بود. همچنین میزان نفت درجای الیه نفتی این 
میدان، دو میلیارد بش��که اس��ت که نفت قابل اس��تحصال آن حدود 500 
میلیون بشکه برآورد شده  است. این میدان محل مناقشه ایران و جمهوری 
آذربایج��ان هم قرار گرفت که در پ��ی ادعای مالکیت جمهوری آذربایجان 
در مورد میدان نفتی س��ردار جن��گل، وزیر نفت وقت کش��ورمان، ادعای 

آذربایجان درباره این میدان را به شدت تکذیب کرد
U.S Energy Information Administraction,2018&https://www.(

)hamshahrionline.ir
سهم روسیه با 695 کیلومتر ساحل: صنعت نفت روسیه یکی از بزرگ ترین 
صنایع نفت و گاز جهان اس��ت. این کش��ور در کنار اوپک، دو قطب عمده 
تأمی��ن نفت س��ایر کشورهاس��ت. طبق آمار، روس��یه توانس��ته در س��ال 
2005 بالغ ب��ر 151میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ب��ه اروپا صادر کند که 
به این ترتیب در صدر فهرست بزرگ ترین صادرکنندگان گاز در جهان قرار 
می گیرد. ش��رکت بریتیش پترولیوم در گزارش��ی به نام مروری آماری بر 
انرژی جهان 2011، اعالم کرد: کش��ور روسیه در سال 2010 با اختصاص 
9/12درص��د از تولید جهانی نفت به خود، بزرگ ترین تولید کننده نفت در 

جهان شناخته شد.
س��هم جمهوری آذربایج��ان با600کیلومتر س��احل: تحوالت سیاس��ی- 
اقتصادی پس از اس��تقالل در این جمهوری عمدتاً تحت تأثیر منابع نفتی 
این کشور در خزر بوده است. نفت عامل اصلی در تدوین استراتژی سیاست 
خارجی جمهوری آذربایجان است. بر اساس اظهارات ناطق علی اف، رئیس 
ش��رکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان )سوکار( این کشور طی 20 سال 
)از 2005ت��ا 2025( ب��ا فرض قیم��ت 35دالر برای هر بش��که، درآمدی 
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مسیرهای انتقال انرژی خزر به بازارهای جهانی
مس��یرهای غربی: این مس��یر، نفت  و گاز کش��ورهای حاش��یه خ��زر را از 
طریق ترکیه و گرجس��تان به اروپا منتقل می کند و مورد حمایت آمریکا، 
ترکیه، آذربایجان و گرجس��تان اس��ت. خط لوله نفت باکو- نوورسیس��ک 
)1500کیلومتر(، باکو- سوپس��ا )920کیلومتر(، باک��و- تفلیس- جیحان 
)1730کیلومتر(، خط لوله تنگیز- نوورسیسک )1600کیلومتر(، خط لوله 
گاز باکو- ارزروم و کنسرس��یوم خط لول��ه خزر از مهم ترین خطوط انتقال 

انرژی در این مسیر هستند.
مسیر شمالی:  مسیر مذکور، نفت و گاز قزاقستان را از طریق دریای سیاه 
منتقل می کند و از س��وی روس��یه حمایت می ش��ود. خط لوله این مسیر 
آتیرو- س��امارا )695کیلومتر( اس��ت که از بندر آتیرو در قزاقستان شروع 
می شود و به سامارا در روسیه می رود و از طریق خطوط داخلی روسیه به 

کشورهای بالروس، لهستان ومجارستان می رسد.
مسیر شرقی:  نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان از این مسیر به شرق چین 
منتقل می  ش��ود و ازاین رو موردحمایت چین اس��ت. خط لوله قزاقستان- 
س��ین کیانگ به طول 3000 کیلومتر، مسیر شرقی انتقال انرژی به کشور 
چین اس��ت. این خط لوله به افزایش نفوذ چین در اس��تفاده از منابع غنی 

انرژی منطقه خزر کمک بسیاری می کند.
مس��یر جنوب شرقی:  این مسیر از ترکمنستان آغاز می شود و پس از گذر 
از افغانس��تان، در خاک پاکس��تان ادامه می  یابد تا به بندرهای آن کش��ور 
برس��د. یادداش��ت تفاهم این خط لوله در س��ال 1997میان ترکمنستان، 
افغانس��تان، پاکستان و ازبکستان به امضا رسیده است. طول این خط لوله 
1673 کیلومتر اس��ت که البته به دلیل ناامنی مسیر، قابلیت چندانی برای 

اجرا نیافته است.
در همین مس��یر، خط لوله “تاپی” نیز قابل ذکر اس��ت که گاز ترکمنستان 
را از مس��یر افغانستان و پاکس��تان به هند می رساند. این خط لوله 1735 
کیلومتری قرار اس��ت س��االنه 33 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به 

کشورهای افغانستان، پاکستان و هند منتقل کند.
مسیر جنوبی:  مسیر جنوبی انرژی حوزه خزر از ایران می گذرد و از طرف 
این کش��ور حمایت می شود. این مسیر می تواند منابع انرژی دریای خزر و 
آس��یای مرکزی و قفقاز را به بازارهای خلیج فارس و دریای عمان و ازآنجا 
به بازارهای جهانی برس��اند. مس��یر مذکور با توجه به س��ه عامل امنیت، 
طول مس��یر و هزینه سرمایه گذاری، نس��بت به مسیرهای دیگر باصرفه تر 
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به طورکلی آمارها نشان می دهد که هرچند درگذشته در مورد میزان منابع 
نفت و گاز حوزه خزر اغراق شده است، اما این احتمال وجود دارد که این 

منطقه با دارا بودن حدود 3/5 درصد از منابع نفت و 6 درصد ذخایر گاز 
جهان، جایگزین منابع در حال اتمام مثل نفت ش��مال ش��ود. نکته مهم 
این اس��ت که، تولید انرژی در منطقه خزر در مقایسه با انتظارات اولیه، 
حرکت کندی داش��ته است، زیرا بیشترین ذخایر کشف شده در محل ها 
و نقاط س��خت یا طبقاتی از زمین قرار دارند که اس��تخراج آنها مستلزم 
فّناوری باال و پرهزینه ای می باش��د. به طور طبیع��ی با توجه به تبلیغات 
ف��راوان آمریکایی ه��ا، پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی حضور 
ش��رکت های عظیم نفتی در منطقه به نحو چشم گیری افزایش یافت. بر 
اس��اس گزارش ماهانه نفت قزاقس��تان در اکتبر 2006، نزدیک به 300 
 شرکت داخلی و خارجی در صنعت نفت و گاز این کشور فعالیت می کردند
)Petroleum Journal, 2006(. در فاصل��ه س��ال های 1991-92 
در هم��ه مطبوعات غرب��ی صحبت از این منطقه به عن��وان خلیج فارس 
جدی��د ازنظر مناب��ع انرژی در میان بود، به همی��ن دلیل بالفاصله پس 
از سقوط اتحاد ش��وروی، رقابت هایی در میان س��رمایه گذاران خارجی 
برای کس��ب بیش��ترین س��هام از منابع این بازار آغاز ش��د. قراردادهای 
متعدد و پرس��روصدایی مثل قرارداد توس��عه میدان تنگیز بین شرکت 
ش��وروی و قزاقستان و یا کنسرس��یوم ای.آی.ا.سی برای توسعه میادین 
آذری و چ��راغ در آذربایج��ان حکای��ت از این موضوع داش��ت. برخالف 
تصورات اولیه، به جرأت می توان گفت که امروز هیچ منطقه ای در جهان 
به اندازه منطقه خزر دارای ریسک سرمایه گذاری برای شرکت های نفتی 
نیس��ت)دامن پاک، 1387: 75(. امروز به دلیل مش��کالت و چالش های 
سیاس��ی و تجاری و ذخایر اثبات ش��ده محدود و عدم موفقیت زیاد در 
اثبات حوزه های نفتی جدید، منطقه با تعطیلی و انحالل کنسرسیوم های 
متعددی مواجه ش��ده اس��ت. درواقع پس از یک پیش��رفت س��ریع در 
سال های 97-1992، هم اکنون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری های 
حوزه خزر رو به کاهش نهاده و بعضاً متوقف ش��ده اس��ت. دالیل چنین 
کاهش بس��یار متفاوت اس��ت و باید آن را در مش��کالت ناشی از مسائل 
اقتصادی و سیاسی جس��تجو کرد. در زمینه اقتصاد، برآوردهای جدید، 
خالف پیش بینی های اغراق آمیز اولیه در مورد میزان ذخایر هیدروکربنی 
منطقه را ثابت کرد و در زمینه های سیاسی، بحران های چچن و قره باغ، 
اعالم قانون تحریم ایران و لیبی معروف به داماتو، اختالف بر س��ر رژیم 
حقوق��ی دریای خ��زر و اختالف دوجانبه بر س��ر حوزه های مش��ترک، 
وضعیت منطقه را پیچیده تر نموده اس��ت. برخی از صاحب نظران مسائل 
منطقه معتقدند، درصورتی که کش��ورهای آسیای مرکزی قادر به یافتن 
یک اس��تراتژی مش��ترک برای توسعه خود نباش��د، نقش این منطقه و 
حوزه خزر در بازار انرژی جهان روزبه روز کاهش خواهد یافت. بر اساس 
یک مطالعه انجام ش��ده از س��وی بانک جهانی در س��ال 2005، یکی از 
راه های مؤث��ر برای بهره ب��رداری بهینه س��رمایه ها و امکانات در بخش 
انرژی، همگرایی منطقه ای اس��ت که می تواند در چارچوب س��ازمان ها 
 و ترتیب��ات موج��ود یا ایج��اد نهادهای جدی��د منطقه ای دنبال ش��ود 
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خطوط انتقال انرژی حوزه خزر
مسیر شمالی: مسیر نفت و گاز قزاقستان و آذربایجان را از طریق دریای 
سیاه منتقل می کند  از طرف روسیه حمایت می شود. خط لوله این مسیر 
آتیرو- س��امارا به طول 695 کیلومتر اس��ت که از بندر آتیرو در قزاقستان 
ش��روع و به سامارا در روس��یه می رود و از طریق خطوط داخلی روسیه به 
کش��ورهای روسیه سفید، لهستان و مجارس��تان می رسد )جاللی، 1384: 

220(.این مسیر خود به دو مسیر دیگر تقسیم می شود:
ال��ف( مس��یر باک��و – نوروسیس��ک : ای��ن مس��یر از بن��در باک��و آغ��از 
می ش��ود و پ��س از عبور از جمهوری داغس��تان روس��یه و چچن به بندر 
نوروسیس��ک روسیه در س��واحل دریای س��یاه می رس��د. طول این خط 
 لول��ه 1411 کیلومتر اس��ت که 153 کیلومت��ر آن از چچن عبور می کند
)Adeebafar ,2005:84(؛ب( مس��یر تنگی��ز- نوروسیس��ک: طول این 
مس��یر حدود 1600 کیلومتر اس��ت که از میدان تنگیز در قزاقستان آغاز 
می ش��ود. این مس��یر روزانه می تواند حدود یک میلیون بش��که نفت را به 
بازارهای جهانی انتقال دهد. مش��کالت ناامنی در چچن، ترافیک تنگه ها و 

سلطه ی روس ها از معایب این مسیر نیز هست. 
مس�یر جنوبی)ایران – خلیج فارس(: مسیر جنوبی ترانزیت حوزه خزر 
که از ایران می گذرد و از طرف ایران حمایت می شود، با توجه به سه عامل، 
امنیت، طول مس��یر و هزینه س��رمایه گذاری برای احداث خط لوله و خط 
ترانزیت، نسبت به مسیرهای دیگر یعنی مسیرهای شرقی، شمالی ، جنوب 
ش��رقی و غربی جذاب تر و باصرفه تر است.این مسیر می تواند منابع انرژی 
دریای خزر و آس��یای مرکزی و قفقاز را به بازارهای خلیج فارس و دریای 

عمان و ازآنجا به بازارهای جهانی برساند.)سراقی،1394( .
مس�یر شرقی: به طورکلی این عقیده وجود دارد که مسیر غرب به سمت 
اروپا، مسیر درستی برای صدور نفت و گاز دریای خزر است. از سوی دیگر 
صدور نفت به س��مت ش��رق می تواند در خدمت بازارهای آس��یا باشد. در 
اینجا انتظار می رود تقاضا برای نفت در 10تا15 س��ال آینده به 10میلیون 
بشکه در روز افزایش یابد. به ویژه مصرف نفت در چین افزایش چشمگیری 
خواهد داشت. اما تأمین تقاضا مستلزم احداث بزرگ ترین خط لوله جهان 
اس��ت. مالحظات جغرافیایی، ه��ر خط لوله ای را مجب��ور خواهد کرد  به 
سمت شمال کوه های صعب العبور قرقیزستان و تاجیکستان برود و از میان 
صحرای وسیع کازاخ عبور کند که خود باعث می شود طول شرقی و هزینه 

احداث آن افزایش بیابد)سراقی،1394(. 
مس�یر جنوب ش�رقی: این مسیر از ترکمنس��تان آغاز می شود و پس از 
گ��ذر از افغانس��تان، در خاک پاکس��تان ادامه می یابد تا ب��ه بندرهای آن 
کشور برسد. در سال 1997 ترکمنستان، افغانستان ، پاکستان و ازبکستان 
یادداش��ت تفاهمی در این زمینه امضاء کردند. اگ��ر این خط، لوله گذاری 
شود، توان انتقال روزانه  یک میلیون بشکه نفت ازآن متصور می باشد. طول 

ای��ن خط لوله 1673 کیلومت��ر خواهد بود و هزین��ۀ آن2/5 میلیارد دالر 
برآورد ش��ده اس��ت. این راه ازنظر جغرافیایی اجراش��دنی است، اما ازنظر 
سیاس��ی، چون باید از خاک افغانستان بگذرد، با مشکالت مواجه است. از 
س��وی دیگر، ناامنی کامل در بلوچستان، پاکستان و وجود باندهای قاچاق 
مواد مخدر، امنیت این خط لوله را به خطر خواهد انداخت)یزدانی، ملبوس 

باف، 1387: 194(.
گذرگاه انتقال انرژی “جاده ابریشم انرژی”: نگاهی به مسیرهای انتقال 
انرژی حوزه دریای خزر نش��ان می دهد که ، همچنان مسیر شرقی)مسیر 
چین و ژاپن( به دلیل طوالنی بودن و پرهزینه بودن، مسیری غیراقتصادی 
اس��ت و قابل ذکر است که طی س��ال های 95-1993 از سوی شرکت ملی 
نفت چین، شرکت میتسوبیشی ژاپن و ترکمنستان، مطالعاتی برای احداث 
ی��ک خط لوله به نام جاده ابریش��م انرژی، برای  انتق��ال گاز از حوزه های 
گازی ترکمنس��تان به ژاپن به طول 7000 کیلومتر انجام شد، ولی اجرای 
طرح به دلیل باصرفه نبودن گاز در مقایسه با بازار گاز مایع در ژاپن و کره 

جنوبی به اجرا درنیامد)ترکاشوند، 1390: 55(.

نقش و جایگاه ایران در ژئوپلیتیک انرژی در حوزه خزر 
موقعیت جغرافیایی و اس��تراتژیک ایران)به ویژه محور شرق( در منطقه، 
ظرفیت های گس��ترده ای ب��رای ترانزیت کاال، ترانزیت س��وخت و عبور 
خط��وط لوله نفت و گاز آس��یای مرکزی فراهم کرده اس��ت. زیربناهای 
حمل ونقل داخلی و خطوط لوله ایران، اگرچه برای پاسخگویی وسیع به 
نیازهای گس��ترده جهانی و منطقه ای نیازمند اصالح، بهسازی و تکمیل 
اس��ت، ولی در شرایط کنونی  نیز نسبتاً توس��عه یافته می باشد. با توجه 
به مجموعه داش��ته ها، ای��ران این ظرفیت را دارد که حتی در ش��رایط 
موجود، به عنوان پل اقتصاد جهانی، برای کشورهای محصور در خشکی 
به ویژه در آس��یای مرکزی و قفقاز، نقش��ی محوری ایف��ا کند)هرزیگ، 
1382: 264(. تحول در ساختار نظام جهانی به دنبال فروپاشی شوروی، 
هم زمان با رش��د اهمیت در انبار بزرگ ان��رژی جهان یعنی خلیج فارس 
و دری��ای خزر، س��بب افزایش ارزش ژئوپلیتیک ای��ران در میان این دو 
مخزن انرژی ش��د. ایران تنها پل موجود میان خزر و خلیج فارس است. 
این در حالی اس��ت که در این فاصله میان دریای خزر و خلیج فارس که 
ام��روزه در کانون انرژی جهان قرارگرفته ، بین هفتاد تا هش��تاد درصد 
ذخای��ر نفت و گاز جه��ان قرار دارد. در این میان ایران اس��تثنایی ترین 
موقعیت را دارد و درس��ت در نقط��ه اتصال میان دو منطقه قرارگرفته و 
هیچ کش��وری از چنین وضعیتی برخوردار نیس��ت. بنابراین، به صراحت 
می توان گفت، ایران قطب انرژی جهان است)حشمت زاده، 1383: 21(. 
دسترس��ی نداشتن کشورهای حوزه شمال به آب های آزاد و نیاز آنها به 
قانون مواصالتی یا دسترس��ی آس��ان ب��رای واردات کاال و انتقال نفت و 
گاز ب��ه بازارهای جهانی، بیش ازپیش ای��ران را در مرکز نظم ژئوپلیتیک 
منطق��ه ای در حال ظهور قرار می دهد. مس��یر ایران ب��ا در نظر گرفتن 
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معیارهای اقتصادی، در زمره مناسب ترین مسیرهای موجود برای صدور 
نف��ت و گاز حوزه خزر به حس��اب می آید. نزدیک ب��ودن به حوزه نفتی 
خزر، همان طور که گفته شد این امکان را فراهم می کند تا ایران بتواند 
توانای��ی انتقال حجم زیادی از نف��ت و گاز را در کوتاه ترین زمان ممکن 
داشته باشد. این میزان می تواند از 200 هزار بشکه در روز در مرحله اول 
شروع ش��ده و تا سقف1/7 میلیون بش��که در روز در محله چهارم برسد. 
هزینه انتقال نفت و گاز از راه ایران نیز در مقایس��ه با س��ایر مسیرهای 
ممکن بس��یار کمتر است، زیرا بسیاری از زیرساخت های موردنیاز و نیز 
ش��بکه خطوط لوله، درگذشته احداث ش��ده و موجود است.به این ترتیب 
هر بش��که نفت انتقالی از مس��یر ایران60 سنت در مقایسه به 5تا8 دالر 
هزینه انتقال از مس��یرهای دیگر و یا 1/5 دالر در مقایس��ه با طرح خط 
لوله دریای خ��زر  ارزان ت��ر اس��ت)Mojtahedzadeh,2001:14( .یکی 
از مهم ترین چالش هایی که کش��ورهای آس��یایی مرک��زی با آن روبه رو 
هستند، موضوع انتقال نفت و گاز این کشورها به خارج از منطقه است. 
بحث بر سر چگونگی عبور خط لوله باعث تنش های سیاسی شده است. 
به عنوان مثال قزاقس��تان ازجمله کشورهایی است که هنوز برخالف نظر 
مخالف آمریکایی ها، مناس��ب ترین مس��یر انتقال لول��ه نفت و گاز حوزه 
خزر را از مس��یر ایران می داند. این مس��یر که از بندر نکا عبور می کند، 
ازنظر قزاق ها، اقتصادی ترین و باصرفه ترین مس��یر عبور خط لوله است 
و درعین حال امن ترین مس��یر نیز هست و علت آن بی ثباتی موجود در 
منطقه قفقاز و داغس��تان جنوبی است. مهم ترین چالشی که متوجه این 
موضوع اس��ت، قراردادباکو-جیحان و عبور خط لوله از بستر دریای خزر 
است)ابوالحس��ن شیرازی، 1384: 63(. ترکمنستان و قزاقستان ساختن 
راه آه��ن برای اتصال ب��ه خطوط راه آهن ایران را آغ��از می کنند که این 
جری��ان به آنان اجازه راه یافتن به خلیج فارس را می دهد. مس��یر جدید 
برای کاهش وابس��تگی کشورهای آس��یای مرکزی به ترانزیت، از طریق 
راه آهن های روسیه است. توافق اصولی درباره احداث راه آهن  درمهرماه 
1386/اکتبر 2007 در نشس��ت کش��ورهای س��احلی دری��ای خزر، در 
تهران حاصل ش��د. این توافقنامه در آن زمان از س��وی رؤسای جمهور 
ترکمنس��تان، ایران و قزاقستان امضاء ش��د. ساخت بخشی که طول آن 
حدود 800 کیلومتر اس��ت، طبق محاسبات اولیه، باید حدود پنج سال 
طول بکشد )امیر احمدیان، 1387: 35(. تنها ایران و روسیه با دو منطقه 
آسیای مرکزی و قفقاز مرز مشترک دارند. روسیه نیز همواره دررسیدن 
به آب های گرم با مش��کل مواجه بوده است، بنابراین ایران با بهره مندی 
از مزیت ارتباط با دریا و راه های خش��کی مناسب، شرایط ویژه ای دارد. 
نفت اوراس��یا همچنین برای توس��عه اقتصادی قفقاز کلیدی است. تنها 
با درآمدهای نفتی اس��ت که این کش��ورها می توانند وابستگی به مسکو 
را کاهش داده و درنهایت قطع کنند. این موضوع س��بب توسعه اقتصاد 
بازاره��ای جدید و جوامع آزاد می ش��ود )س��جادپور، 1373: 10(. ایران 
در مورد انتقال انرژی در دو زمینه معاوضه نفت و خط لوله قزاقس��تان، 

ترکمنستان و ایران فعالیت می کند. معاوضه در سه مرحله طراحی شده 
اس��ت تا بتواند نفت کشورهای هم جوار را از طریق نفت کش به سواحل 
ایران در بندر تجهیز شده نکا منتقل و پس از عبور از خط لوله نکاری در 
پاالیش��گاه های شمال کشور )فعاًل تبریز و تهران( تصفیه کند و از سوی 
دیگر از جنوب کش��ور معادل مقدار توافق شده، نفت دریافتی در شمال 

را تحویل دهد)سراقی،1394(. 
در روش معاوض��ه، نی��ازی به رضایت طرف س��ومی نیس��ت و چون ایران 
اس��تفاده کننده نهای��ی نف��ت خام خواهد بود وابس��تگی متقاب��ل بهترین 
ضمانت ب��رای ادامه پروژه اس��ت. عالوه بر آن، هزینه ه��ای پایین تر برای 
تولیدکنن��دگان، حداکثر درآمد هر بش��که را تضمی��ن می کند و ایران نیز 
می توان��د هم در هزین��ه پایین تر انتق��ال نفت و هم در مناف��ع اقتصادی 
مربوط به ایج��اد زیربناهای موردنیاز پروژه صرفه جوی��ی کند. ایران برای 
بهره ب��رداری از ذخایر انرژی منطقه تمام��ی امکانات خود را برای معاوضه 
نف��ت و گاز، چه برای عبور و چه برای مصارف داخلی خود عرضه می دارد. 
ای��ن توانایی ها روزبه روز در حال افزایش اس��ت. یک اق��دام در این زمینه، 
س��اختن پاالیش��گاه جدید در نکا در شمال ایران اس��ت. احداث خط لوله 
نکا-تهران با ظرفیت روزانه 350هزار بش��که،در چهار پاالیش��گاه شمالی و 
مرکزی ایران یعنی تهران، تبریز، اراک و اصفهان بیش از 800 هزار بشکه 
نف��ت در روز تصفیه می ش��ود. با احداث کمت��ر از 300 کیلومتر خط لوله 
جدید و اس��تفاده از شبکه های خط لوله موجود، ایران می تواند 800 هزار 
بش��که نفت کشورهای ساحلی دریای خزر را خریداری و به مصرف داخلی 
برساند و نفت خود را به ازای آن صادر کند)مستقیمی، 1384: 88(. ایران 
با توجه به جایگاه جغرافیایی خود، به عنوان یک گزینه مناسب انکارناپذیر 
انتقال نفت و گاز این منطقه به بازارهای مصرف مطرح اس��ت. این موضوع 
ت��ا آنجا اهمیت دارد که بنیاد مطالعات��ی هریتیچ4 در آخرین تحلیل خود 
که به وس��یله تحلیل گران برجسته آن اریل کوهن، جیمز فلیپس و ویلیام 
چیرانو تنظیم ش��ده اس��ت، به کارکرد ابزاری نفت برای ایران اش��اره کرده 
است و مس��یر انتقال انرژی از راه ایران را انکارپذیر خوانده است)پهلوانی، 
1378: 446(. درنهایت باید گفت که مسیر جنوبی دریای خزر یعنی مسیر 
خزر-خلیج فارس که از ایران می گذرد، با توجه به سه عامل امنیت، طول 
مسیر و هزینه سرمایه گذاری برای احداث خط لوله و خط ترانزیت نسبت 
به مس��یرهای دیگر یعنی مسیرهای شمالی، شرقی، غربی و جنوب شرقی 

جذاب تر و باصرفه تر است.
 

نتیجه گیری 
خ��زر در حال��ی وارد قرن بیس��ت و یکم ش��ده، که به عن��وان یکی از 
کانون ه��ای “بیضی اس��تراتژیک” و حتی در بعضی مواقع خبرس��ازتر 
از کان��ون دیگر، یعنی خلیج فارس موردتوجه رس��انه های خبری دنیا 
قرارگرفته است. اگر در قرون گذشته دریاچه خزر با خاویارهای طالیی 
سفید ش��ناخته می شد، امروز در آغاز هزاره سوم، خزر به عنوان حوزه 
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بکری از منابع گس��ترده انرژی فس��یلی و نفت و گاز جهان ش��ناخته 
می ش��ود. دریای خزر ازجمله مناطق استراتژیک در سطح جهان است 
که از فروپاشی ش��وروی دچار تحوالت زیادی در عرصه سیاسی شده 
اس��ت. در حقیقت خزر، دارای بزرگ ترین منابع شناخته ش��ده اس��ت 
که در آخرین تالش بش��ر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت تر 
کشف ش��ده اس��ت و در دورنمای انرژی جهان نیز کشف منابع جدید  
انرژی خزر، آخرین جبهه نبرد انس��ان و طبیعت برای کش��ف ذخایر 
جدید بوده اس��ت. اص��والً در روابط بین الملل بحران هایی که بر س��ر 
دس��تیابی به فضای جغرافیایی باش��د، دارای پایداری و تداوم نس��بی 
اس��ت، چراک��ه در این گونه مناقش��ات، ارزش و مواهب دس��تیابی به 
امتیازات و منابع موجود کاماًل برای سیاس��ت مداران ملموس اس��ت و 
بدیهی است که طرفین درگیر به دنبال آن هستند تا منافع خود را از 

فضای موجود به حداکثر برسانند. 
تعیی��ن رژی��م حقوقی دریای خزر نیز ازاین دس��ت مناقش��ات بوده و در 
طول س��الیان پس از فروپاش��ی اتح��اد جماهیر ش��وروی، همواره ذهن 
سیاس��ت مداران منطقه را به خود معطوف داشته است. با وجود گذشت 
چندین سال از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی و برگزاری اجالس ها و 
تشکیل کارگروه ها و مالقات های انجام شده در سطوح مختلف کشورهای 
س��احلی خزر، هنوز این کش��ورها نتوانس��ته اند در مورد تعیین خطوط 
مرزی به توافقی دست یابند. هرچند همگی چنین اظهارنظر می کنند که 
خواهان دستیابی به توافقی اصولی در این زمینه هستند. پر مناقشه ترین 
موض��وع در خص��وص دریای خزر، بح��ث رژیم حقوقی ای��ن حوزه آبی 
مشترک است و محوری ترین عاملی که باعث شده این موضوع از اهمیت 
ویژه ای برخوردار شود، این است که نوع رژیم حقوقی این دریا بسیاری از 
مباحث موجود دیگر در این حوزه آبی را تحت تأثیر قرار می دهد. درواقع 
به صورت چتری عمل می کند که سایر مباحث را زیر سایه خود قرار داده 
اس��ت. به عبارت بهتر با تعیین شدن نوع رژیم حقوقی دریای خزر، سهم 
هریک از کش��ورهای س��احلی از منابع بستر و زیر بستر آن به ویژه منابع 
نفت و گاز که برای همه کشورهای ساحلی و حتی فرا منطقه ای جذابیت 
فوق العاده ای دارد، تعیین می ش��ود. ضمن اینک��ه رژیم حقوقی عالوه بر 
ماهیت اقتصادی، بر مسائل سیاسی و امنیتی، نظامی و ارتباطی نیز تأثیر 
خواهد گذاشت. بنابراین در یک جمع بندی از منظر ژئواستراتژیک، حوزه 
خزر به س��بب سه عامل انرژی)نفت و گاز(، موقعیت استراتژیک )جایگاه 
امنیتی( و موقعیت ارتباطی و مواصالتی، از کانون های اصلی کش��مکش 
سیاس��ی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. ازاین رو هرگونه تغییر و تحولی 
در ای��ن ح��وزه، مناطق پیرامونی را نیز تحت تأثی��ر قرار می دهد. همین 
مس��ئله، کشورهای س��احلی و قدرت های فرا منطقه ای را تحریک کرده 
که در پی به دست آوردن حداکثر منافع ژئوپلیتیکی خود از این دریاچه 
باشند. در زمینه انتقال انرژی نیز باید گفت که مسیر جنوبی دریای خزر 
یعنی مسیر خزر-خلیج فارس که از ایران می گذرد، با توجه به سه عامل 

امنیت، طول مس��یر و هزینه سرمایه گذاری برای احداث خط لوله و خط 
ترانزیت نسبت به مسیرهای دیگر یعنی مسیرهای شرقی، شمالی، جنوب 

شرقی و غربی جذاب تر و باصرفه تر است، 
در م��ورد "موقعیت ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی" دریای خزر و خطوط لوله 
انتق��ال انرژی آن و تأثیراتش بر منافع و امنی��ت ایران باید تأکید کرد که 
جمهوری اسالمی ایران پس از فروپاشی نظام دوقطبی به واسطه هم جواری 
ب��ا این منطق��ه مهم و ق��رار گرفتن در هارتلن��د انرژی جه��ان، بهترین، 
کوتاه  ترین به صرفه ترین و امن ترین مسیر برای انتقال انرژی این منطقه به 
بازارهای جهانی به شمار می رود. با توجه به ظرفیت های ژئوپلیتیک ایران 
و نیز موقعیت ژئواس��تراتژیک که به صورت ایجابی در تأمین امنیت ملی و 
افزایش وزن ژئوپلیتیکش مؤثر است، اما به دلیل مخالفت برخی کشورهای 
تأثیرگ��ذار فرا منطقه ای به ویژه آمریکا از ط��رح انتقال انرژی حوزه دریای 
خزر کنار گذاشته شده است، موضوعی که در درازمدت عالوه بر بی -نصیب 
گذاش��تن ایران از فوای��د اقتصادی خطوط لوله، باعث ان��زوای ژئوپلیتیک 

کشور و به دنبال آن کاهش ضریب امنیت ملی خواهد شد.
جمهوری اسالمی ایران برای تأمین منافع ژئوپلیتیک و ملی باید از اتکای به یک 
قدرت اجتناب کرده و همواره س��عی در برقراری توازن بین تمایالت سیاس��ی 
قدرت های جهانی مداخله گر در منطقه خود داشته باشد. شواهد نشان می دهد 
که به کارگیری این سیاست ژئوپلیتیک که برخاسته از ذات موقعیت جغرافیایی 
ایران می باش��د، طی تاریخ موفقیت آمیز بوده اس��ت. بدیهی است تأمین منافع 
جمهوری اس��المی ایران در منطقه دریای خزر نیز از رهگذر به کارگیری همین 
سیاس��ت زیربنایی به دس��ت می آید و بدون اتکا به این سیاست، تأمین منافع 
جمهوری اس��المی ایران در این منطقه دور از ذهن به نظر می رسد. با توجه به 
چالش ه��ا و فرصت های ایران در زمینه رقابت با دیگر بازیگران در مورد انتقال 

انرژی در منطقه دریای خزر راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
-تالش هرچه بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در بخش های باالدستی نفت 
و گاز با استفاده از ساخت پاالیشگاه ها، خطوط لوله و فناوری های برتر در 
رقابت با رقبای منطقه ای و فرا منطقه ای در جذب هر چه بیشتر کشورهای 

منطقه در تعامل انرژی با ایران؛
-ارتقاء قدرت چانه زنی و سیاست های مبتکرانه در ایجاد رابطه با کشورهای 
منطقه با در نظر گرفتن تنوع و یافتن مس��یرهای متعدد برای حمل ونقل 
نفت و گاز با توجه وجود روابط پایدار و اشتراکات فرهنگی و مذهبی میان 

ایران و کشورهای حوزه دریای خزر؛
-رفتار دقیق و هوش��مندانه در رابطه ب��ا درگیری های قومی و بحران های 
هدای��ت و کنترل ش��ده برای جلوگیری از فرصت س��وزی در منطقه قفقاز 
که عمدتاً از س��وی غرب و آمریکا در مورد ایران در منطقه حس��اس قفقاز 

تبلیغ می  شود؛
-باال بردن س��طح توانایی ایران در اس��تفاده از فرصت روابط متغیر و گاه 
ناپایدار روس��یه با کشورهای آس��یای مرکزی به منظور ایجاد روابط هرچه 

عمیق تر با این کشورها و نفوذ بیشتر در بازار انرژی منطقه.
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