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و هـا   فرصـت  هـا، 

در بخـش انـرژي   

) اكـو (سازمان همكاري اقتصـادي  

ايران كه . و انرژي با يكديگر همكاري دارند

كننـده   اصلي و تعيين

در منطقه تبديل شده است كـه يكـي از عوامـل آن جايگـاه ايـران در بـازار       

ع چشمگير انرژي و امكـان انتقـال آن بـه بازارهـاي     

 ايـران . جهاني، اهميت و اعتبار ايران را در منطقه بسيار افـزايش داده اسـت  

هـاي ايـن منطقـه    

همـه كارشناسـان اذعـان دارنـد ايـران، يكـي از بهتـرين        

در اين نوشتار معادالت 

  .شود مي انرژي در منطقه اكو با در نظر گرفتن نقش و جايگاه ايران بررسي

آسـياي   ،خطـوط لولـه  

  چكيده

هـا،  تيـ ه ظرفكا است ين مناطق دنيتر ياز غن يكيو كمنطقه ا

در بخـش انـرژي   ويـژه   بـه مختلف هاي  مناسبي در حوزه ياركهم يبسترها

سازمان همكاري اقتصـادي   چوبچهاركشورهاي اين منطقه در . دارد

و انرژي با يكديگر همكاري دارند ونقل حملتجارت، هاي  در زمينه

اصلي و تعيينهاي  ان اين سازمان است، به يكي از محورگذار بنياناز 

در منطقه تبديل شده است كـه يكـي از عوامـل آن جايگـاه ايـران در بـازار       

ع چشمگير انرژي و امكـان انتقـال آن بـه بازارهـاي     مناب. انرژي جهان است

جهاني، اهميت و اعتبار ايران را در منطقه بسيار افـزايش داده اسـت  

هـاي ايـن منطقـه     كشـور  همكاري چندجانبه متعددي را با يها نامه موافقت

همـه كارشناسـان اذعـان دارنـد ايـران، يكـي از بهتـرين        . امضا كرده اسـت 

در اين نوشتار معادالت . منطقه به جهان است نرژي از اينمسيرهاي انتقال ا

انرژي در منطقه اكو با در نظر گرفتن نقش و جايگاه ايران بررسي

خطـوط لولـه   ،منطقـه اكـو   ،انرژي ،ايران :هاي كليدي واژه
      قفقاز ،مركزي
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چكيده

منطقه ا

بسترها

دارد

در زمينه

از 

در منطقه تبديل شده است كـه يكـي از عوامـل آن جايگـاه ايـران در بـازار       

انرژي جهان است

جهاني، اهميت و اعتبار ايران را در منطقه بسيار افـزايش داده اسـت  

موافقت

امضا كرده اسـت 

مسيرهاي انتقال ا

انرژي در منطقه اكو با در نظر گرفتن نقش و جايگاه ايران بررسي
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ه، يون روسـ يدراسـ در جهان يعنـي ف 
خـود فعاليـت در    يج فارس و حوزة خزر قـرار دارد و اعضـاي آن در اسـتراتژ   
 .انـد  هخـود برشـمرد   

فـراهم   در ايـن منطقـه و  
 كيعضو محصور در خشـ 

 در. اسـت  ينـه انـرژ  
 فراينددهنده، نقش نزديكي در 

 از خطـوط لولـه از   هريك
اي  هي منطقها قدرتمتفاوت 
 در منطقـه،  يگـذار  سـرمايه 
 يابيـ و فرمـول ارز  گـذارد 
  ،كـواليي ( دهـد  يل مـ 

مسـاعدي   يهـا  موجود در منطقه بسـتر 
بيشـتر در   ياركـ ران نيز مانند ساير اعضـا، بـراي هم  

 عوامـل و  اهـ ايـران در منطقـه اكـو از امتياز   
مالحظـه   جنبـه تـوان در سـه   
ــه و ماننــد ، خطــوط لول

و هـا   ران، سبب شده فرصـت 

  

در جهان يعنـي ف  يانرژ يمنطقه اكو در مجاورت سه كانون اساس
ج فارس و حوزة خزر قـرار دارد و اعضـاي آن در اسـتراتژ   

 ياصـل هاي  تيرا اولو» ونقل حملو  يتجارت، انرژ«هاي 
در ايـن منطقـه و   ينه از منابع انـرژ يو مصرف به سرعت بخشيدن به استفاده

عضو محصور در خشـ  يشورهاكبراي  يجهان يبه بازارها يان دسترسك
نـه انـرژ  يو در زمكا يعناصر مهم راهبرد از) قفقاز آسياي مركزي و

دهنده، نقش نزديكي در  انتقال يشورهاكننده و هم كديتول يشورهاكواقع هم 
هريكروشن است كه . )ECO Vision, 2015( د و عرضه دارند

متفاوت  يها زهيه عرصه منافع و انگكند ك مي عبورهايي  ن
سـرمايه  يش احتمـال يمت نفت و افزايقرو  ازاين. و جهاني است

گـذارد  يمـ  تـأثير مسير عبور  يشورهاكمستقيم بر قدرت 
ـ را تغ يگـذار  سـرمايه  يرينه و خطرپذ ل مـ كر و دوبـاره شـ  يي

1386 :70-47(.  
موجود در منطقه بسـتر هاي  انات و ظرفيتكبا توجه به اينكه ام

ران نيز مانند ساير اعضـا، بـراي هم  يا اند، هايجاد كرد كاريبراي هم
ايـران در منطقـه اكـو از امتياز   . مهمي برداشته استهاي  گام اين حوزه

تـوان در سـه    مي برخوردار بوده كه در مجموع آنها رابسياري 
ماننــد بــي جغرافيــايي منــابع غنــي نفــت و گــاز، موقعيــت 

  .مناسبهاي  زيرساخت
ران، سبب شده فرصـت يا ياسالم يدر برابر جمهور امريكا ياما استراتژ

  

  

  

  مقدمه

منطقه اكو در مجاورت سه كانون اساس
ج فارس و حوزة خزر قـرار دارد و اعضـاي آن در اسـتراتژ   يخل

هاي  حوزه
سرعت بخشيدن به استفاده

كردن امك
آسياي مركزي و در(

واقع هم 
د و عرضه دارنديتول
نيسرزم

و جهاني است
مستقيم بر قدرت طور  به
نه و خطرپذيهز
87-1386

با توجه به اينكه ام
براي هم
اين حوزه
بسياري مثبت 
منــابع غنــي نفــت و گــاز، موقعيــت  :كــرد

زيرساخت
اما استراتژ



Alison( .  اين مسـئله در
بـزرگ  ي ها شركتاصلي آن 

نمايان است و ناديده گرفته شدن موقعيت ايران و تقويـت  
ياسـتي از سـوي   بديهي است كه اتخاذ چنين س

ايـران را نيـز مخـدوش    
كوشـد بـا افـزايش     مـي 
ن سـازمان و  يـ ت ايمانع تقو

متعـددي از سـوي ايـران    
ك منطقــه يــدر  ياســالم
منـافع آن  در برابـر  شماري اسـت كـه   
شود كه جايگاه  مي در اين نوشتار به اين پرسش پاسخ داده

چـه  ؟ ايران در معادالت انـرژي منطقـه اكـو چيسـت    
منـافع آن در ايـن منطقـه وجـود     

  1انتقال آن در منطقه اكو

مخـازن گـاز   . ز نفـت و گـاز در خـود دارد   
ون فـوت  يليتر 236ش از 
تـا   60نفتي ايـران  ذخاير
از سوخت اروپـا  ين تأمين
چ منطقـه  يبـاً هـ  يتقر 
در عرضه نفـت   يريش چشمگ

را بـراي   يها، آينده روشن
 2كه در عهدنامه ازمير

                                        

1. Economic Cooperation Organization (ECO)

2. The Izmir Treaty(

Alison, 2001: 3( ثري نداشته باشندؤدهاي مامتيازهاي يادشده كاركر

اصلي آن  گذار سرمايهنحوه انتقال انرژي به بازارهاي جهاني كه 
نمايان است و ناديده گرفته شدن موقعيت ايران و تقويـت   خوبي بهيي است 

بديهي است كه اتخاذ چنين س. نقش تركيه در منطقه مشهود است
ايـران را نيـز مخـدوش    اي  همنطقـ هـاي   از ساير ظرفيت گيري بهره شدت به
مـي  گوناگون خود در منطقههاي  با فعاليت امريكا. ساخته است

مانع تقو اي گونه بهه، يفشار بر دوستان خود مانند پاكستان و ترك
متعـددي از سـوي ايـران    هـاي   نگرانـي  امريكـا  .ن شـود منافع ايـرا  تأمين درنهايت
اســالم يگروهـي از كشــورها  گــرد آمــدنكنــد و  مــي احسـاس 

شماري اسـت كـه    بي دهاييران، از تهديك با حضور ا
در اين نوشتار به اين پرسش پاسخ داده. ه استگرفتقرار 
ايران در معادالت انـرژي منطقـه اكـو چيسـت    جمهوري اسالمي يت 
منـافع آن در ايـن منطقـه وجـود      يارتقا و تأمينبراي يي ها محدوديتو ها 

انتقال آن در منطقه اكوي ها سياستانرژي و : بخش نخست

  اهميت عامل انرژي منطقه اكو

ز نفـت و گـاز در خـود دارد   ااي  هنخـورد  دست ميمنطقه اكو منابع عظ
ش از يزستان بيجان، ازبكستان، تركمنستان و قرقيدر آذربا
ذخايرن منطقه بدون احتساب يا ره نفتيذخ عمجمو. مكعب است
تأمينكه براي  يمقدار. ن زده شده استيارد بشكه تخمي
 .)4: 1385 ،مجتهـدزاده ( خواهـد بـود   يسال كاف 20يك به 
يش چشمگين افزايان چنكافت كه اميتوان  نمي در جهان 

ها، آينده روشن ها و زمينه اين ظرفيت. را داشته باشد يبه بازار جهان
كه در عهدنامه ازمير گونه همان. كند ميهمكاري اعضاي اكو در زمينه انرژي ترسيم 

                                                                 

Economic Cooperation Organization (ECO) 

(1990) 
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امتيازهاي يادشده كاركر
نحوه انتقال انرژي به بازارهاي جهاني كه 

يي است امريكا
نقش تركيه در منطقه مشهود است

به، امريكا
ساخته است

فشار بر دوستان خود مانند پاكستان و ترك
درنهايت
احسـاس 
ك با حضور اياستراتژ
قرار  كشور
يت و موقع
ها  فرصت
  دارد؟

بخش نخست

اهميت عامل انرژي منطقه اكو ـ الف

منطقه اكو منابع عظ
در آذربا يعيطب

مكعب است
يليم 200
يك به نزد
 يگريد

به بازار جهان و گاز
همكاري اعضاي اكو در زمينه انرژي ترسيم 
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و  2)2005و  1996( ، اسـتراتژي همكـاري اقتصـادي   
آمده، تسريع در بسـيج و اسـتفاده بهينـه از منـابع عظـيم      
هاي برق كشورهاي عضـو  
نيازهـاي انـرژي سراسـر منطقـه و فـراهم كـردن امكـان دسترسـي         
به بازارهاي جهاني توسـط سـاير اعضـا، از عناصـر     
ن منطقه براي انتقـال  

  ).Miller( ميان منطقه اكو، خليج فارس و درياي عمان
آزاد دسترسـي ندارنـد امـا سـه     

 ،دبؤو مـ  كـواليي ( 
توانند از نظر جغرافيـاي سياسـي،   

همكـاري در   يبـرا  ي
ه منطقه شـرقي اكـو يعنـي دو    
اروپا به نفـت و گـاز منطقـه قـرار     
 برخوردار بوده اسـت 

برگـزار   »آباد اسالم«در 
. را تصـويب كـرد  ) 2001

                                        

1. The Quetta Declaration

2. ECO’s Cooperation

3. ECO Vision 2015

4. Landlocked 

، اسـتراتژي همكـاري اقتصـادي   )1993( 1، بيانيه كويتـه 
آمده، تسريع در بسـيج و اسـتفاده بهينـه از منـابع عظـيم       3 2015اكو  انداز چشم

هاي برق كشورهاي عضـو   انرژي منطقه اكو، توسعه شبكه خطوط لوله، اتصال شبكه
نيازهـاي انـرژي سراسـر منطقـه و فـراهم كـردن امكـان دسترسـي          تـأمين  منظـور 
به بازارهاي جهاني توسـط سـاير اعضـا، از عناصـر      4محصور در خشكي ي

ن منطقه براي انتقـال  يا). ECO Vision, 2015( مهم استراتژي اكو در زمينه انرژي است
  :مختلفي داردهاي  بخشي از انرژي خود، جايگزين

  ؛جانيه، گرجستان و آذربايق روسياه از طريس يايدر 
  ؛نيراكق روسيه سفيد و اوياروپا از طر 
  ؛ستانكق افغانستان و پايانوس هند از طرياق 
  و ؛ن آنها وجود دارديدشواري ب يعيه موانع طبكن يچ 
ميان منطقه اكو، خليج فارس و درياي عمان يكران پل استراتژيا 

آزاد دسترسـي ندارنـد امـا سـه     هـاي   آب وجود اينكه اعضاي جديد اكـو بـه  
 كشور پاكستان، تركيه و ايران از اين امكانات برخوردار هسـتند 

توانند از نظر جغرافيـاي سياسـي،    مي عضو اكو يكشورها ترتيب بدين. )158
ير مناسبجغرافيايي آنها بستي ها ويژگي گر باشند ويكد

ه منطقه شـرقي اكـو يعنـي دو    كالبته بايد اين واقعيت را پذيرفت . حوزه انرژي است
اروپا به نفـت و گـاز منطقـه قـرار      ير دسترسيكشور آذربايجان و تركيه چون در مس

برخوردار بوده اسـت  يارياز توجه بس يگذشته براي انتقال انرژ يها سالگرفته، در 
(George Lenczowski, 1997: 111.  

  سازمان اكو تدابير همكاري در

در  2000نوامبر  8نفت اكو در /  ين نشست وزراي انرژي
2001-5(شد و طرح عمل اكو براي همكاري در زمينه انـرژي  

                                                                 

The Quetta Declaration(1993) 

s Cooperation Strategy (1996-2005) 

2015 

  

  

، بيانيه كويتـه )1990(
چشمسند 

انرژي منطقه اكو، توسعه شبكه خطوط لوله، اتصال شبكه
منظـور  هب

كشورها
مهم استراتژي اكو در زمينه انرژي است

بخشي از انرژي خود، جايگزين
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
وجود اينكه اعضاي جديد اكـو بـه  با 

كشور پاكستان، تركيه و ايران از اين امكانات برخوردار هسـتند 
1388 :158
كديمكمل 

حوزه انرژي است
كشور آذربايجان و تركيه چون در مس

گرفته، در 
111-112)

تدابير همكاري در ـ ب

ين نشست وزراي انرژينخست
شد و طرح عمل اكو براي همكاري در زمينه انـرژي  



مكـان تهيـه و   هـاي كارشناسـي در مـورد ا   
 1.آغـاز شــد  1997ســال 

سـنجي آن   كشورهاي عضو براي مطالعـه امكـان  
. انجاميـد  2001به امضاي يادداشت تفاهم اكـو و بانـك توسـعه اسـالمي در سـال      
ـ ا سـنجي  ن طـرح را  ي

وري و ذخيـره انـرژي در كشـورهاي    
هاي سازمان در ايـن  
ــا  هــاي كارشناســي مشــترك ب
كميسـيون اقتصـادي و اجتمـاعي ملـل     

العـاده بـراي    انرژي و نشست كميته كارشناسـي فـوق  
شناسي ذخيره انرژي براي كشـورهاي عضـو اكـو كـه در دسـامبر      

در دهمـين   .هاي سازمان در اين بخش اسـت 
اي بر توسعه و افزايش تجـارت انـرژي در منطقـه    
اي اكو در زمينـه تجـارت بـرق در    

اي  ريزي منطقـه  شوراي برنامه
بخشـي از   عنـوان  بهارگاه، توسعه تجارت در منطقه را 

در . طرح اتصال شـبكه بـرق كشـورهاي عضـو بـه يكـديگر مـورد توجـه قـرار داد         
نامـه   ن طرح، توافق شد استراتژي اكو در زمينه تجارت برق و موافقـت 

ين نخسـت ، براسـاس توصـيه   
در  »آلمـاتي «نشست مديران صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و برق كشورهاي عضو در 
اي اكـو در زمينـه    هاي منطقه
ارگـاه  همچنين ك. برگزار شد
برگـزار   »اصـفهان «در 

                                        

1. Extraordinary Summit Declaration, Ashgabat Declaration

May, 1997) 

هـاي كارشناسـي در مـورد ا    بررسي) 1997(آباد  براساس بيانيه عشق
ســال  اجـراي طــرح اتصـال شــبكه بـرق كشــورهاي عضـو در    

كشورهاي عضو براي مطالعـه امكـان   هاي دبيرخانه اكو و تالش
به امضاي يادداشت تفاهم اكـو و بانـك توسـعه اسـالمي در سـال      

سـنجي  كـان اممـالي مطالعـه    تأمينآن بانك توسعه اسالمي  براساس
وري و ذخيـره انـرژي در كشـورهاي     بهـره . دار شد، كه در دست انجام است

هاي سازمان در ايـن   از جمله فعاليت. عضو اكو نيز در دستور كار سازمان قرار دارد
ــا  هــاي آموزشــي و نشســت مــورد برگــزاري كارگــاه هــاي كارشناســي مشــترك ب

كميسـيون اقتصـادي و اجتمـاعي ملـل     «و  »اپاسـك «المللي ماننـد   ي بينها
  .است »متحد براي اروپا
انرژي و نشست كميته كارشناسـي فـوق   وري و ذخيره كارگاه بهره
شناسي ذخيره انرژي براي كشـورهاي عضـو اكـو كـه در دسـامبر       تهيه طرح و روش

هاي سازمان در اين بخش اسـت  در آنكارا برگزار شد، از فعاليت
اي بر توسعه و افزايش تجـارت انـرژي در منطقـه     ريزي منطقه نشست شوراي برنامه

اي اكو در زمينـه تجـارت بـرق در     در همين زمينه كارگاه استراتژي منطقه. شد
شوراي برنامه«سيزدهمين نشست . در تهران برگزار شد 2002

ارگاه، توسعه تجارت در منطقه را هاي اين ك براساس توصيه
طرح اتصال شـبكه بـرق كشـورهاي عضـو بـه يكـديگر مـورد توجـه قـرار داد         

ن طرح، توافق شد استراتژي اكو در زمينه تجارت برق و موافقـت يا چهارچوب
  .تسهيل تجارت برق در منطقه اكو نيز تهيه و تدوين شود

، براسـاس توصـيه   نيـز هـاي نفتـي    يد فـرآورده در زمينه پااليش و تول
نشست مديران صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و برق كشورهاي عضو در 

هاي منطقه ، نشست گروه كارشناسي در مورد همكاري1999
برگزار شد »مشهد«در  1999گاز طبيعي و نفت گاز مايع در نوامبر 

در  2002هـاي نفتـي در مـاه مـه      بررسي بازار و تجارت فرآورده
                                                                 

Extraordinary Summit Declaration, Ashgabat Declaration (Ashgabat, 
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براساس بيانيه عشق
اجـراي طــرح اتصـال شــبكه بـرق كشــورهاي عضـو در    

هاي دبيرخانه اكو و تالش پيگيري
به امضاي يادداشت تفاهم اكـو و بانـك توسـعه اسـالمي در سـال      

براساس
دار شد، كه در دست انجام است عهده

عضو اكو نيز در دستور كار سازمان قرار دارد
مــورد برگــزاري كارگــاه

ها سازمان
متحد براي اروپا
كارگاه بهره
تهيه طرح و روش

در آنكارا برگزار شد، از فعاليت 2001
نشست شوراي برنامه

شد تأكيد
2002آوريل 
براساس توصيه »اكو

طرح اتصال شـبكه بـرق كشـورهاي عضـو بـه يكـديگر مـورد توجـه قـرار داد         
چهارچوب

تسهيل تجارت برق در منطقه اكو نيز تهيه و تدوين شود
در زمينه پااليش و تول

نشست مديران صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و برق كشورهاي عضو در 
1999اكتبر 

گاز طبيعي و نفت گاز مايع در نوامبر 
بررسي بازار و تجارت فرآورده

, 13-14 
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هاي آموزشي در زمينه توسعه منـابع انـرژي و ارزيـابي آثـار     
كارگاه منابع جديد و تجديدپذير انرژي 

  .هاي سازمان اكو در زمينه انرژي است
دومين نشست وزراي نفت و انرژي اكو، بـراي پيگيـري آخـرين تحـوالت در     

كارشناسـان   ين نشست تخصص
 يشـبكه بـرق كشـورها   
 ين نشست گروه كار

فوريـه   6و  5كارشناسان ارشد در مورد خطوط لوله نفت و گاز منطقـه اكـو هـم در    

  :از ند
ـ اهـداف اولو  دار و  تي

 يبه بازارهـا  يدسترس

توجـه بـه    بـا  يانـرژ 

ECO Vision.(  
عالوه بر مسائل مربوط به همكاري كشورهاي عضـو در زمينـه انـرژي اعـم از     
نفت و گاز، موضوع ديگري كه در اين حـوزه از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت،      
از و انتقال آن بـه بازارهـاي جهـاني    

ي در منطقـه  الملل بيندر اين مورد دو قرارداد انتقال نفت در سطح 
 ــ  بـاكو «و ديگـري خـط لولـه    

                                        

1. Baku - Tbilisi - Cey

هاي آموزشي در زمينه توسعه منـابع انـرژي و ارزيـابي آثـار      برگزاري كارگاه
كارگاه منابع جديد و تجديدپذير انرژي  در تهران و 2001سال  در آن محيطي

هاي سازمان اكو در زمينه انرژي است عاليتدر آنكارا از ديگر ف 2004در سال 
دومين نشست وزراي نفت و انرژي اكو، بـراي پيگيـري آخـرين تحـوالت در     

ن نشست تخصصيدر دوم. برگزار شد 2006 در سال بخش انرژي اكو
شـبكه بـرق كشـورها    ياتصال و عملكرد مواز در موردعضو اكو  يبرق كشورها

ن نشست گروه كاريدوم. در آنكارا بحث و بررسي شد 1998و اكو در دسامبر 
كارشناسان ارشد در مورد خطوط لوله نفت و گاز منطقـه اكـو هـم در    

  .برگزار شد »تهران«در 
ندا مقرر شد انجام شود، عبارت ينه انرژيكه در زم يهاي اقدام
اهـداف اولو ردن كـ منطقه با مشـخص   يبرا يه طرح جامع انرژيته

  ؛آن ياصول راهنما
  ؛اي هدگاه منطقيدوجانبه موجود با د يها طرح يابيارز
دسترس يبرا نفت و گاز يها كننده بهبود لوله ليهاي تسه اقدام
  ؛يجهان

  ؛گريكديبرق اعضا به  يها اتصال شبكه
انـرژ  و استفاده از منـابع  يتوسعه مل يبرا يا منطقه يهمكار
  ؛ ويطيمح ستيز يها ينگران

ECO Vision, 2015( وهاستفاده بهينه از منابع موجود و امكانات بالق

عالوه بر مسائل مربوط به همكاري كشورهاي عضـو در زمينـه انـرژي اعـم از     
نفت و گاز، موضوع ديگري كه در اين حـوزه از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت،      

و انتقال آن بـه بازارهـاي جهـاني    سو  يك تجارت آن در منطقه از يمسئله چگونگ
در اين مورد دو قرارداد انتقال نفت در سطح . است سوي ديگر

و ديگـري خـط لولـه     »خط لوله صلح«آنها  اكو به امضا رسيده كه يكي از
  .)70-47 :1386-87 ،كواليي( است 1»جيهان ـ

                                                                 

Ceyhan 

  

  

برگزاري كارگاه. گرديد
محيطي زيست
در سال 

دومين نشست وزراي نفت و انرژي اكو، بـراي پيگيـري آخـرين تحـوالت در     
بخش انرژي اكو
برق كشورها

و اكو در دسامبر ضع
كارشناسان ارشد در مورد خطوط لوله نفت و گاز منطقـه اكـو هـم در    

در  1999
اقدام

ته �
اصول راهنما

ارز �
اقدام �

جهان
اتصال شبكه �
همكار �

نگران
استفاده بهينه از منابع موجود و امكانات بالق �

عالوه بر مسائل مربوط به همكاري كشورهاي عضـو در زمينـه انـرژي اعـم از     
نفت و گاز، موضوع ديگري كه در اين حـوزه از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت،      

مسئله چگونگ
سوي ديگر

اكو به امضا رسيده كه يكي از
ـ تفليس



هـاي   انونكـ از  يكـي 
بيشتر كشورهاي پيشين اتحـاد شـوروي،   
از  يمسـتقل بـا انبـوه   

هـاي   قن مشـو يتـر  مهـم 
ن منـابع  يـ وفـور ا . فراوان اسـت 
 يزمـان  يم خـارج يمسـتق 

و  يافكـ ه يفاقـد سـرما  
 .)165: 1385 ،ينيمع(
شـورها بـه محـل    كن 
شـركت نفـت   « ،1»شـل 
در مـورد  گيـري   ميتصـم 
ـ نه تحو و  ونقـل  حمـل ل، ي

ـ يننـدگان غ كد  كراوپ
حـوزه   يوسـعه انـرژ  
بـه   يبخشـ  است تنـوع 

منطقـه   يـك در  يا اقتصـاد 
ه بـر جـذب   كـ بـه نفـت و گـاز، بل   
ران در هنگـام  يـ ت اي

بـه   امريكـا ج فـارس، حملـه   
ضـرورت   2001سـپتامبر  
ت منطقـه  يـ جه اهميدر نت
آن  دولت بـوش . ن در منطقه اكو قرار دارد، افزايش يافت
ناحيه خـزري در  . رد

                                        

1. Shell 

2. British Petroleum (BP)

  ي براي انتقال انرژيگذار سرمايهي ها سياست

يكـي  عنـوان  بـه سبب شد منطقه اكـو  سو  يك از يو گاز ير نفت
بيشتر كشورهاي پيشين اتحـاد شـوروي،    از سوي ديگرجهان محسوب شود، 

مسـتقل بـا انبـوه    يپلماسـ يدارائـه   در يافكـ از تجربـه   يعدم برخوردار
مهـم از  يكيترديد  بي .)Rashid, 1994: 73( ت مواجه شدند

فراوان اسـت  يعي، وجود منابع طبيم خارجيمستق يگذار
مسـتق  يگـذار  سـرمايه  در واقع. آورد يرا به همراه م يت نسب
ـ فراوا يعيمنابع طب يشورها داراكه كرد يگ يصورت م فاقـد سـرما   ين، ول
( استخراج و فروش مواد خام هستند ياز برايمورد ن يدانش فن

ن يـ ف سـبب شـده، ا  يو اقتصاد ضـع  يقو ينبود بخش خصوص
شـل «ماننـد   ينفتـ  يتيچندملي ها شركتفعاليت  يبرااي 
ـ بزرگ هاي  ارتلكو  2» تصـم . جهـان تبـديل شـوند    ينفت

نه تحويبه هز ، اساساًيدر صنعت انرژ يرقابتهاي  يگذار
  .ت وابسته استيحق ترانز
ـ بـر اهم  يمت نفت در بازار جهانيق آنكه از پس ديت تولي

وسـعه انـرژ  تهـاي   پـروژه  يتشاف و اجراكا يبراها  يگذار سرمايه
است تنـوع يمنظور اجراي س ن سياست بهيا. ق شديهم تشو خزر
ـ  ياسـ ير عمـده س ييـ هـر تغ . انجـام شـد   عرضه نفـت  ا اقتصـاد ي
بـه نفـت و گـاز، بل    يان دسترسـ ي، نه فقط بر جريننده انرژ
يوضـع . ذاردگـ  يماي  هقابل مالحظ تأثير يخارج يگذار
ج فـارس، حملـه   ي، دوران جنگ هشت ساله، جنگ خلـ يانقالب اسالم

سـپتامبر  11 پـس از . كنـد  مـي  تأييدرا ته كن نيا، افغانستان و عراق
در نت. شتر شديب امريكا يدن به منابع عرضه نفت برايتنوع بخش

ن در منطقه اكو قرار دارد، افزايش يافتخزر كه بخش مهمي از آ
ردك ي ميابيانه ارزيا بر نفت خاورمكاهش اتكجايگزيني براي 

                                                                 

British Petroleum (BP) 
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سياست ـ ج

ر نفتيذخا
جهان محسوب شود،  يانرژ
عدم برخوردار دليل به
ت مواجه شدندالكمش

گذار سرمايه
ت نسبيمز

صورت م
دانش فن

نبود بخش خصوص
اي  هرجاذبپ

»انگليس
گذار سرمايه
حق ترانز
پس
سرمايهافزود، 
خزر يايدر

عرضه نفـت 
ننده انرژكديتول

گذار سرمايه
انقالب اسالم

افغانستان و عراق
تنوع بخش

خزر كه بخش مهمي از آ
جايگزيني براي را 
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اگــر رو  ازايــن. دور اســت
مايه ابند، قـادر بـه جـذب سـر    

سـاده نيسـت،    يمركز
. هسـتند  ين چالشيبا چن

از شـمال  اي  هكه ساخت خط لول
اه را يسـ  يايـ در سـاحل در 
ـ ي 2جانيآذربا المللي  يعن

 امريكــايياز جملــه چهــار شــركت 
ايـن خطـوط در انتقـال    
عظيمي در افزايش صدور نفـت ايـن منطقـه    
جـان در سـه ماهـه اول سـال     

درصـد   8/65 سه با مدت مشابه،
ـ   ق خـط لولـه بـاكو   

ـ  ق خطـوط  يـ ز از طري
صادرات نفت خط لولـه  

 ديهـزار تـن رسـ    130

كـالن  هـاي   يگذار سرمايه
بنابراين صرف دارا بودن ذخاير انرژي و حتي داشتن موقعيت استراتژيك 
ر كنار يكـديگر شـرايطي   
 ،تا يك كشور بتواند از موقعيت خود به نحو احسـن اسـتفاده كنـد   

87-1386 :90-71(.  

                                        

1. Caspian Pipeline Consortium

2. Azerbaijan International Operating Company

3. Socar 

ــينتجــاري  يرهايمنطقــه اكــو از بيشــتر مســ دور اســت المللــي ب
ابند، قـادر بـه جـذب سـر    يصدور نفت خود ن يبرا ير مناسبيمس توليدكنندگان

  .الزم براي انتقال انرژي نخواهند بود
مركز يايرفت از برخي نقاط مثل آس با توجه به اينكه راه برون

با چن ييارويوجود دارد كه در پي رو يرساخت انرژيدو پروژه ز
كه ساخت خط لول است 1 وم خط لوله نفت خزرير نظر كنسرس

در سـاحل در  »سكينووروس« يغرب تا بندر روس سوي بهخزر 
المللي بين ياتير نظر شركت عمليگر نيز زيپروژه د. گرفت

از جملــه چهــار شــركت  يخــارج ينفتــ يازده كمپــانيــاز  يوميكنسرســ
ايـن خطـوط در انتقـال     ثيرتـأ . ساخته شـد  »لينپزاو«و  »اكسون ـ آموكو«، »ونوكال

عظيمي در افزايش صدور نفـت ايـن منطقـه    انرژي به قدري چشمگير بود كه تحول 
جـان در سـه ماهـه اول سـال     يآذربا يمثال صادرات نفـت جمهـور   عنوان به. 
سه با مدت مشابه،يزان در مقاين ميد كه ايون تن رسيليم 2/4 به

ـ از طر 3»سـوكار « درات نفت شركتصا. دهد مي ش نشان ق خـط لولـه بـاكو   ي
يـ ر صادرات نيسا. ديون تن رسيليم 1/73 سوپسا در اين مدت به

صادرات نفت خط لولـه  . شد تأمين »سكينووروسـ   باكو«و خط لوله  »يباتوم
130بـه   يالديم 2006 نيز در مارس سال »جيهان ـ تفليس
 .)1385فروردين  21 ،جهان اقتصاد

سرمايهبديهي است چنين افزايشي در عرضه انرژي، در گرو 
بنابراين صرف دارا بودن ذخاير انرژي و حتي داشتن موقعيت استراتژيك . بوده است

ر كنار يكـديگر شـرايطي   بلكه عناصر متعددي د ،كند نمي در معادالت جهاني كفايت
تا يك كشور بتواند از موقعيت خود به نحو احسـن اسـتفاده كنـد    كنند، مي را فراهم

87 ،كرمي( يكي از آنها داشتن ديپلماسي مناسب و قدرتمند است

                                                                 

Caspian Pipeline Consortium (CPC) 

Azerbaijan International Operating Company 

  

  

منطقــه اكــو از بيشــتر مســ
توليدكنندگان

الزم براي انتقال انرژي نخواهند بود
با توجه به اينكه راه برون

دو پروژه ز
ر نظر كنسرسيز يكي
خزر  يايدر

گرفت برعهده
يكنسرســ

ونوكالي«
انرژي به قدري چشمگير بود كه تحول 

. رخ داد
به 2006
ش نشانيافزا

سوپسا در اين مدت به
باتوم«آهن 
تفليس ـ باكو«
جهان اقتصاد(

بديهي است چنين افزايشي در عرضه انرژي، در گرو 
بوده است

در معادالت جهاني كفايت
را فراهم

يكي از آنها داشتن ديپلماسي مناسب و قدرتمند است
  



لـيج  ليتيكي ايران عالوه بر اينكه ميـان دو انبـار انـرژي يعنـي خـزر و خ     
ـ  در اي  همايل خط كران

شـده در خشـكي    تواند دسترسي آسان، مستقيم و مطمئن منطقه محاصـره 
از نظر ژئواكونوميك نيز جمهوري 
از توليدكننـدگان اصـلي نفـت و گـاز در     

خليج فارس، امنيت جهـاني  
، روند وابستگي جهان به ذخـاير  

عمليـات نظـامي    اي،
ويـژه   بـه سياسي در خاورميانه سـبب شـده، واردكننـدگان انـرژي     

هـاي   و اروپا براي كاهش وابستگي خود به ذخاير اين منطقه و يـافتن حـوزه  
د تنوع، امنيت منابع انرژي را براي 
چرا كه افزايش منـاطق توليـد،   

و  افريقـا ذخاير انرژي از طريق روسيه، منطقـه خـزر، غـرب    
 مانند خلـيج فـارس را كـاهش   
در اين ميان، منابع نفت و گاز ايـران موقعيـت مناسـبي بـه     
از آنجا كـه رسـاندن منـابع بـه بازارهـاي      

در استخراج و اي  كننده
اما ايران در اكتشاف و توليد نفت و گاز منطقه اكـو، زيـاد فعـال    
با اين حال، ايران پيوسته در پي 

هـاي   ايران، فعاليت به اين دليل

                                        

1. Iran Energy information

  ايران در منطقهي ها محدوديتو ها  فرصت: بخش دوم

ليتيكي ايران عالوه بر اينكه ميـان دو انبـار انـرژي يعنـي خـزر و خ     از نظر ژئوپ
ـ  2000با برخورداري از  ،1فارس در شمال و جنوب قرار دارد مايل خط كران

تواند دسترسي آسان، مستقيم و مطمئن منطقه محاصـره  مي
از نظر ژئواكونوميك نيز جمهوري . آسياي مركزي را به بازارهاي جهاني تضمين كند

از توليدكننـدگان اصـلي نفـت و گـاز در     اسالمي ايران به همراه عربستان و روسـيه  
  .شود مي جهان محسوب

  ها فرصت

  نقش ايران در ايجاد امنيت انرژي

خليج فارس، امنيت جهـاني  ويژه  بهخاورميانه،  توليدكنندگاندر آينده نه چندان دور، 
، روند وابستگي جهان به ذخـاير  به اين ترتيب .قرار خواهند داد تأثيرانرژي را تحت 

اي، ه، منازعات منطقاساسبر اين . منطقه، افزايش خواهد يافت
سياسي در خاورميانه سـبب شـده، واردكننـدگان انـرژي     هاي  و تداوم تنش

و اروپا براي كاهش وابستگي خود به ذخاير اين منطقه و يـافتن حـوزه  
د تنوع، امنيت منابع انرژي را براي روشن است كه ايجا. جايگزين، بيشتر تالش كنند

چرا كه افزايش منـاطق توليـد،    (Stringer, 2007: 7-11) دهد مي آن افزايش واردكنندگان
  .رساند مي ي انرژي ياريالملل بينبه ثبات بازارهاي  خود

ذخاير انرژي از طريق روسيه، منطقـه خـزر، غـرب     تأمين، به اين ترتيب
مانند خلـيج فـارس را كـاهش   اي  هي ناشي از وابستگي به منطقپذير يبآسساير مناطق 
)Saunders, 2008: 9( .     در اين ميان، منابع نفت و گاز ايـران موقعيـت مناسـبي بـه

از آنجا كـه رسـاندن منـابع بـه بازارهـاي      ). Canning, 2007: 50-55( منطقه بخشيده است
كننده تعيينان نقش شود؛ اير مي جهاني يك موضوع اساسي محسوب

اما ايران در اكتشاف و توليد نفت و گاز منطقه اكـو، زيـاد فعـال    . صدور اين منابع دارد
با اين حال، ايران پيوسته در پي . بوده است هاي امريكا يكي از داليل آن تحريم

به اين دليل. را كاهش دهد امريكايي است كه فشارهاي ها راه

                                                                 

ran Energy information, http://ecasb.com/article-en-222.html 
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بخش دوم

از نظر ژئوپ
فارس در شمال و جنوب قرار دارد

مي جنوب
آسياي مركزي را به بازارهاي جهاني تضمين كند

اسالمي ايران به همراه عربستان و روسـيه  
جهان محسوب

فرصت ـ الف

نقش ايران در ايجاد امنيت انرژي

در آينده نه چندان دور، 
انرژي را تحت 

منطقه، افزايش خواهد يافت اين
و تداوم تنش

و اروپا براي كاهش وابستگي خود به ذخاير اين منطقه و يـافتن حـوزه   امريكا
جايگزين، بيشتر تالش كنند

واردكنندگان
خود خودبه

به اين ترتيب
ساير مناطق 

( دهد مي
منطقه بخشيده است

جهاني يك موضوع اساسي محسوب
صدور اين منابع دارد

يكي از داليل آن تحريم. نيست
راه يافتن
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  .ستقرار داده ا
اين حركت نخستين گام جدي ايران براي يـافتن ذخـاير زيرزمينـي اسـت كـه      
تدابير انعقاد قـرارداد اكتشـاف ذخـاير    

از سـوي  . ي توسط ايران در اين راستا بـوده اسـت  
منطقه خزر، ايـران،   »
» جنـوب  ــ  شـرق  ــ 

. اسـت ها  ايران نيز يكي از گزينه
مسيرهاي انتقال نفت قزاقستان به بازارهاي آسيايي از 

از بنـادر   هريكتواند 
از كشورهاي شمالي محصور در خشـكي  
حاكميت ملي و تحت قوانين ايـران آنهـا را مـورد    

يافتـه را در   استقالل اين كار نه تنها شمار زيادي از كشورهاي تازه
ز يـ س نسازد، بلكه به كشورهاي عرب در حـوزه خلـيج فـار   

مسـئله   )145: 1381 
خزر قرار دارد و  ياي

ج فـارس برخـوردار   

 »سـوآپ «در روش . شـود 
در  »اكـ ن«ر بـه بنـدر   

ـ تبر«و  »تهـران « ي  »زي
نفـت   يدر ازا. شـود 
ـ ار خر داران طـرف  ي

منسـتان  كقزاقسـتان و تر 

                                        

1. Swap 

قرار داده ا تأكيدمربوط به اكتشاف نفت و گاز از درياي خزر را مورد 
اين حركت نخستين گام جدي ايران براي يـافتن ذخـاير زيرزمينـي اسـت كـه      

تدابير انعقاد قـرارداد اكتشـاف ذخـاير    . بيشتر به قرارداد توليد مشاركتي شباهت دارد
ي توسط ايران در اين راستا بـوده اسـت  درياي خزر با يك شركت كاناداي
»غرب ـ شرق«از خطوط لوله  امريكاديگر، در مقابله با حمايت 
ــ  شـمال «ي مسـير ديگـري از   وجو جستروسيه و چين نيز در 

ايران نيز يكي از گزينه ـ تركمنستان ـ خط لوله پيشنهادي قزاقستان
مسيرهاي انتقال نفت قزاقستان به بازارهاي آسيايي از ترين  اين پروژه يكي از طوالني
  .)Maleki, 2007: 103-113( شود مي طريق خليج فارس محسوب

  جنوب ـپل ارتباطي شمال 

تواند  مي شمالي به جنوبي، ژئوپليتيكايران براي ارتباط دادن ژرفاي 
از كشورهاي شمالي محصور در خشـكي   هريكس را به كوچك خود در خليج فار
حاكميت ملي و تحت قوانين ايـران آنهـا را مـورد     چهارچوباختصاص دهد، تا در 
اين كار نه تنها شمار زيادي از كشورهاي تازه. استفاده قرار دهند
سازد، بلكه به كشورهاي عرب در حـوزه خلـيج فـار    مي خليج فارس درگير

 ،مجتهـدزاده ( .سـازد  مـي  امكان دسترسي به منطقه اكو را فراهم
يه در ساحل دركاست  كران تنها عضو اوپيديگر اين است كه ا
ج فـارس برخـوردار   ياز منطقه اكو بـه خلـ   يعبور خط لوله جنوب ياز توان بالقوه برا

(Blank, 1995.  
ـ از اانتقال نفت  شـود  يانجـام مـ   1معاوضـه ران بـه روش  ي
ر بـه بنـدر   كخود را بـا تـان   يخزر، نفت صادرات ياينفت در توليدكنندگان
يهـا  شگاهين نفت را به پااليران ايسپس ا. دهند يل ميران تحو
شـود  يع ميتوز يمصارف داخل يشده برا شينفت پاال. دهد ي

ار خريج فارس در اختيران معادل آن را در خليا، اكافت شده در ن
قزاقسـتان و تر  .دهـد  يشورهاي ساحلي دريـاي خـزر قـرار مـ    كقرارداد با 

                                                                 

  

  

مربوط به اكتشاف نفت و گاز از درياي خزر را مورد 
اين حركت نخستين گام جدي ايران براي يـافتن ذخـاير زيرزمينـي اسـت كـه      

بيشتر به قرارداد توليد مشاركتي شباهت دارد
درياي خزر با يك شركت كاناداي
ديگر، در مقابله با حمايت 
روسيه و چين نيز در 

خط لوله پيشنهادي قزاقستان. هستند
اين پروژه يكي از طوالني
طريق خليج فارس محسوب

پل ارتباطي شمال 

ايران براي ارتباط دادن ژرفاي 
كوچك خود در خليج فار
اختصاص دهد، تا در 
استفاده قرار دهند
خليج فارس درگير

امكان دسترسي به منطقه اكو را فراهم
ديگر اين است كه ا
از توان بالقوه برا

(1995 است

انتقال نفت 
توليدكنندگان

ران تحويا
يانتقال م
افت شده در نيدر

قرارداد با 



ه كـ قزاقستان  يدينفت تول
ه در كبشـ هـزار   160
ت يـ ش ظرفين افـزا ي

ه ديسـ هـزار بشـكه در روز هـم ر   
ـ ا د انتقال نفـت، بـه   ن روش هـم  ي

ـ ا. بزرگ اسـت اي  ن ي
شـود،   ران به نفت منطقه وابسـته 

تـر   مكدهد و مسـتح  ي
شـده در منطقـه بـه     ه نفت استخراج

ـ . شـود  يز و اصـفهان فـرآور    يحت
 يا ميزان متناسب آن در جنوب به مشتر
تـري   يران همراه با طرح معاوضه نفت، راه اقتصاد
مصـارف   يكشـور بـرا  

ران معادل همان مقدار نفت را پـس از اسـتخراج از   
 ،روزنامـه ابتكـار  ( .جان دهـد 

نفـت و گـاز    ژئوپليتيـك 
سـازد و زمينـه را بـراي يـك     

جايگاهي مهـم   يا بندي
در غير اين صـورت منـافع ملـي زيـان فراوانـي      

عضو نبودن روسيه در اوپك و آزادي عمل آن براي افزايش قيمت نفـت و گـاز بـه    
 براي نمونـه  .و جلب توجه آنها به ايران دامن زده است

                                        

1. Energy Information Administration: Official Energy Statistics from the U.S. 

Government. http://www.eia.doe.gov/cabs/Iran/Oil.html

نفت تول معاوضه. دارند ياركران همين نوع قرارداد با ايبراساس ا
160ا شروع شد، در ابتدا تنهـا  كن يانه نفتيپا قياز طر 2002
يو همچنـ  يفنـ هـاي   ييج بـا بـاالرفتن توانـا   يتدر روز بود، اما به
هـزار بشـكه در روز هـم ر    300اين ظرفيت تا مرز فعال در خزر هاي 
د انتقال نفـت، بـه  يزمان با احداث خطوط جد ز هميه نيروس
  .ران شروع كرده استيرا با اهايي  افته، همكاريي

اي  كننده مصرفه خود كمسير انتقال، بل عنوان بهران نه تنها 
ران به نفت منطقه وابسـته يچون اگر ا. برد يرا هم باال م يت انرژيت امن
ينطقه ارتقا مم يشورهاكت آن روابط خود را با يحفظ امن

ه نفت استخراجكه است يهم قابل توج ياز نظر اقتصاد. سازد
ز و اصـفهان فـرآور  ي، تبركتهران، اراهاي  شگاهيد و در پاالي

ا ميزان متناسب آن در جنوب به مشتريپرداخت  صادركنندهبه آن را  توان بهاي
ران همراه با طرح معاوضه نفت، راه اقتصاديبه همين دليل ا. ل داديتحو

كشـور بـرا   لجـان در شـما  يكه نفت آذربا به اين ترتيبشنهاد كرد، 
ران معادل همان مقدار نفت را پـس از اسـتخراج از   يل شود و ايران تحويبه ا
جان دهـد يآذرباان يل مشتريجنوب تحو خود در ينفتهاي 

ژئوپليتيـك در منطقه و در عرصه را چنين اقداماتي، نقش ايران 
سـازد و زمينـه را بـراي يـك      مـي  ويكـم برجسـته   قـرن بيسـت  هاي  در نخستين دهه
بندي چنين گروه. كند مي بسيار پراهميت آمادهاي  همنطقبندي 

در غير اين صـورت منـافع ملـي زيـان فراوانـي      . ر انرژي آينده خواهد داشت
  .خواهد ديد

  ايرانهاي  رويكردهاي روسيه و فرصت

عضو نبودن روسيه در اوپك و آزادي عمل آن براي افزايش قيمت نفـت و گـاز بـه    
و جلب توجه آنها به ايران دامن زده است واردكنندهاشتياق كشورهاي 

                                                                 

Energy Information Administration: Official Energy Statistics from the U.S. 

Government. http://www.eia.doe.gov/cabs/Iran/Oil.html 
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براساس ا
2002از سال 

روز بود، اما به
هاي  شكنفت
روس 1 .است
يش يگرا
ران نه تنها يا
ت امنيوضع
حفظ امن يبرا
سازد يم
يايران بيا
توان بهاي يم

تحو نفت
شنهاد كرد، يرا پ
به ا يداخل
هاي  حوزه
چنين اقداماتي، نقش ايران  )1388

در نخستين دهه
بندي  گروه
ر انرژي آينده خواهد داشتدر بازا

خواهد ديد

رويكردهاي روسيه و فرصت

عضو نبودن روسيه در اوپك و آزادي عمل آن براي افزايش قيمت نفـت و گـاز بـه    
اشتياق كشورهاي 

Energy Information Administration: Official Energy Statistics from the U.S. 
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ميليـارد   5/4سـاالنه   
 هـر هـزار متـر مكعـب وارد    

هـر هـزار    يدالر برا 
مـيالدي، قيمـت گـاز طبيعـي     

ي هـا  مقـام  .دالر اسـت 
سياست نزديكي  برابر

جدي موضـوع واردات گـاز طبيعـي از    
مقامـات ايـران و   هـاي  

ميليـارد متـر مكعـب گـاز     
گرجستان هم اعالم كرد جهت كاهش وابستگي خود 

منطقـه اكـو،    تواند به ايران در زمينه همكاري انـرژي در 
حاشيه خزر كمك كند، وجود بسـترهاي مناسـب بـراي پيونـد     
و تـوان خـود در زمينـه نفـت و     

ايـن منطقـه از تـوان    پيوستگي جغرافيايي با اكثـر كشـورهاي   
احـداث خـط لولـه انتقـال گـاز      
تركمنستان به ايران، ارسال گاز به جمهوري نخجوان و پـروژه مهـم انتقـال گـاز بـه      
است كه توانمنـدي ايـران را بـه ظهـور رسـانده      

هـاي   اين منطقه فرصـت 
روابط خـود بـا سـاير    

. بـل انكـار اسـت   غيرقا
دهـد، همـه كشـورهاي    

                                        

Iran, Georgia Strike 

 2001اين كشور كه از سـال   .توان به آذربايجان اشاره داشت
هـر هـزار متـر مكعـب وارد     يدالر برا 60مت يمتر مكعب گاز طبيعي از روسيه به ق

 110مت مجبور به پرداخت يش قيافزا با 2006در سال ، 
مـيالدي، قيمـت گـاز طبيعـي      2007 ه اعالم كرد از ساليسپس روس. متر مكعب شد

دالر اسـت  230صادراتي آن به آذربايجان و ديگر كشـورهاي قفقـاز تـا    
برابر رسمي جمهوري آذربايجان هم در واكنش به اين اقدام، كه در

جدي موضـوع واردات گـاز طبيعـي از    طور  به گرفت، مي شكل امريكا آن به اروپا و
هـاي   توافـق  براسـاس . ي ايران را پيگيـري كردنـد  جمهوري اسالم

ميليـارد متـر مكعـب گـاز      2تا  5/1ميالدي، آذربايجان بين  2007آذربايجان در سال 
گرجستان هم اعالم كرد جهت كاهش وابستگي خود . طبيعي از ايران خريداري كرد

  1.به گاز روسيه، در صدد خريد گاز از ايران است
تواند به ايران در زمينه همكاري انـرژي در  مي ي كهموضوع ديگر
حاشيه خزر كمك كند، وجود بسـترهاي مناسـب بـراي پيونـد     هاي  جمهوري

و تـوان خـود در زمينـه نفـت و     ها  ايران به لحاظ ظرفيت. ايران با اين كشورها است
پيوستگي جغرافيايي با اكثـر كشـورهاي    دليل بهگاز و همچنين 
احـداث خـط لولـه انتقـال گـاز      . دار اسـت رنيازهـاي آنهـا برخـو    تأمينخوبي براي 

تركمنستان به ايران، ارسال گاز به جمهوري نخجوان و پـروژه مهـم انتقـال گـاز بـه      
است كه توانمنـدي ايـران را بـه ظهـور رسـانده      هايي  ارمنستان و گرجستان از نمونه

(Alexander’s Gas& Oil Connections, 2004. اين منطقه فرصـت  ترديد در بي
روابط خـود بـا سـاير     يتواند از آنها در جهت ارتقا مي رانيه اكبسياري وجود دارد 

  .ندك برداري بهرهكشورها 

  »ناباكو«همكاري ايران با اتحاديه اروپا در طرح 

ـ    تأميننگراني جهان براي  غيرقا يامنيت در حـوزه انـرژي، واقعيت
دهـد، همـه كشـورهاي     مـي  رويدادهايي كه در كانون انرژي جهـان، خاورميانـه رخ  

                                                                 

  :نگاه كنيد به
trike Gas Deal Amid Crisis, China Daily, 13 Nov, 2009. 

  

  

توان به آذربايجان اشاره داشت مي
متر مكعب گاز طبيعي از روسيه به ق

، كرد مي
متر مكعب شد

صادراتي آن به آذربايجان و ديگر كشـورهاي قفقـاز تـا    
رسمي جمهوري آذربايجان هم در واكنش به اين اقدام، كه در

آن به اروپا و
جمهوري اسالم

آذربايجان در سال 
طبيعي از ايران خريداري كرد

به گاز روسيه، در صدد خريد گاز از ايران است
موضوع ديگر

جمهوريويژه  به
ايران با اين كشورها است

گاز و همچنين 
خوبي براي 

تركمنستان به ايران، ارسال گاز به جمهوري نخجوان و پـروژه مهـم انتقـال گـاز بـه      
ارمنستان و گرجستان از نمونه

(2004 است

بسياري وجود دارد 
كشورها 

همكاري ايران با اتحاديه اروپا در طرح 

نگراني جهان براي 
رويدادهايي كه در كانون انرژي جهـان، خاورميانـه رخ  

نگاه كنيد به. 1



انـرژي وادار   تـأمين اروپا را به ايجاد تنوع جغرافيايي در 
افزايش تقاضا به انرژي در اروپا بـا وابسـتگي بيشـتر آنهـا بـه روسـيه       

پس از روسيه . صلي گاز طبيعي در منطقه خزر همراه بوده است
تنـوع   فراينـد توانـد در  
هرچند شكاف . انرژي و رهايي از وابستگي به گاز طبيعي روسيه، به اروپا كمك كند

ياد است، امـا آنهـا از   
Saunders, ( .  ،روسـيه
 كننـدگان  تـأمين تواننـد بخشـي از   
براسـاس برخـي    .انـد 

ي مختلفي را مورد مطالعه قـرار داده، بـه ايـن    
ميليون متر مكعب، گـاز طبيعـي بـه    

صـدور گـاز   . كند تأمين
بنـابراين آنهـا   . از قطر نيز به لحاظ مسافت زياد، منطق اقتصـادي و اسـتراتژيك نـدارد   

شـده   درصد نفت اثبات
Maleki, 2007: 103-113(. 

ه و يروسـ  يخود بـه منـابع انـرژ   
  .ار خود قرار دادندك
ه در حـوزه  يبه روس يي

ل به از دست يما وجه
Reuters, 27 January ( .

 يا نفت مصـرف يدرصد گاز 
ـ از طر  تـأمين ه يق روسـ ي

ـ اما ا .نندكن پروژه موافقت ن ن ي
 »جيهـان  ــ  تفليس ـ 

الن و كـ  يق منـابع مـال  
ـ ر ايه در مس ن خـط لولـه   ي

اروپا را به ايجاد تنوع جغرافيايي در ويژه  بهانرژي،  كننده
افزايش تقاضا به انرژي در اروپا بـا وابسـتگي بيشـتر آنهـا بـه روسـيه       . ساخته است
صلي گاز طبيعي در منطقه خزر همراه بوده استا توليدكننده 

توانـد در   مـي  ايران دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي در جهان اسـت و 
انرژي و رهايي از وابستگي به گاز طبيعي روسيه، به اروپا كمك كند

ياد است، امـا آنهـا از   ميان توليد و مصرف گاز طبيعي در كشورهاي اروپايي بسيار ز
9 :2008 ( هسـتند  انرژي برخـوردار  تأمينمتعدد براي هاي 

تواننـد بخشـي از    مـي  تركمنستان، ايران، عراق، قطر، الجزاير و ليبـي 
ـ      انـد  هانرژي مورد نياز اروپا باشـند كـه در پيرامـون آن قـرار گرفت

  .محاصره شده است» دريايي از گاز«اروپا توسط برآوردها، 
ي مختلفي را مورد مطالعه قـرار داده، بـه ايـن    ها راه براي خريد گازها  اما اروپايي
ميليون متر مكعب، گـاز طبيعـي بـه     100كه تركمنستان با اينكه حدود اند  هنتيجه رسيد
تأمينرا نياز آنها  مدت طوالنيتواند براي  نمي كند، اما مي اروپا صادر

از قطر نيز به لحاظ مسافت زياد، منطق اقتصـادي و اسـتراتژيك نـدارد   
درصد نفت اثبات 10چرا كه ايران . مجبورند گزينه ايران را مورد توجه قرار دهند

113( درصد گاز طبيعي جهان را به خود اختصاص داده است

خود بـه منـابع انـرژ    ياهش وابستگكبا هدف  يياروپا يشورهاكرو 
كرا در دستور » وكنابا«، طرح احداث خط لوله يت انرژيامن

يياروپا يشورهاك ياهش وابستگكو با هدف كخط لوله نابا
وجه هيچه به يه روسكاست  يعين طبيبنابرا. مطرح شده است

January 2009 ( اروپـا نباشـد   يانرژ تأمينخود در  يگاه انحصاري

درصد گاز  90ش از يب ياز موارد حت يدرصد و در برخ 30ش از 
از طر ـ شتريب يمتر و برخكشورها ك يبرخ ـ يياروپا ي
ن پروژه موافقت نيبا ا ها اساساً ه روسكاست  يعين طبيبنابرا. 
 باكو«ها نسبت به پروژه  ه روسكرد ك يادآوريد يز بايته را ن

ق منـابع مـال  يـ هـا توانسـتند بـا تزر    امريكايينداشتند؛ اما  يدگاه مثبت
ه در مسك ييشورهاكاز  جانبه همه ياقتصاد ـ ياسيس يها
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كننده مصرف
ساخته است

 عنوان به
ايران دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي در جهان اسـت و 

انرژي و رهايي از وابستگي به گاز طبيعي روسيه، به اروپا كمك كند
ميان توليد و مصرف گاز طبيعي در كشورهاي اروپايي بسيار ز

هاي  گزينه
تركمنستان، ايران، عراق، قطر، الجزاير و ليبـي 

ـ      انرژي مورد نياز اروپا باشـند كـه در پيرامـون آن قـرار گرفت
برآوردها، 

اما اروپايي
نتيجه رسيد
اروپا صادر

از قطر نيز به لحاظ مسافت زياد، منطق اقتصـادي و اسـتراتژيك نـدارد   
مجبورند گزينه ايران را مورد توجه قرار دهند

درصد گاز طبيعي جهان را به خود اختصاص داده است 16و 
رو  زاينا

امن تأمين
خط لوله نابا

مطرح شده است يانرژ
يدادن جا

ش از يب
شورهاك
. شود يم
ته را نكن
دگاه مثبتيز دين

ها تيحما
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 (Kupchincky, 2005).  
ز، مسئله اساسي يو نك
 يياروپـا  يرهاشـو كن حوزه اسـت و  

ـ تواننـد ا  يننـد، مـ   ن ي
 هـا،  ن طرح بـا وجـود از دسـت رفـتن برخـي فرصـت      

ممتـاز   ژئوپليتيـك ت 
ن طـرح، در  يـ ورود بـه ا 
از  گيـري  بهـره جهـان و  

ه كـ سـت  ين حـدي  در
ن بـراي  يبنـابرا . ندك تأمين
بـه ايـن   . راستيناپذ اجتناب

نـد تـا   ك مـي  ن منطقه دنبال
هـاي   فرصـت  يامن و قابـل اعتمـاد بـرا   

افـت در صـورت موفقيـت    
 يعامـل تـوازن در قبـال فشـارها    

ـ ليم 40دهه بيش از  ارد دالر ي
  .امده استيران نيا سوي

نيازهـاي منطقـه، از چنـد جهـت     
ر جهت جنوب از طريق 

  :در اين مورد چند مالحظه مطرح است
در صورت عبور خط لوله نفت حوزه درياي خـزر از ايـران، ايـران بـه     

يافـت و بـر    ابزاري براي تحميل ارادة سياسي خود بر منطقه درياي خزر دسـت مـي  

 نندك يين پروژه را اجرايا) هكيگرجستان و تر ،جانيآذربا
كن در حوزه قفقاز منطقه اكو و در مورد خط لوله نابايبنابرا

ن حوزه اسـت و  يشورها در اك يكاستراتژ يها قدرت و رقابت
ـ اويژه  بهمنطقه قفقاز،  يشورهاكاگر بتوانند با  ننـد، مـ  ك ياركـ ران همي

ن طرح بـا وجـود از دسـت رفـتن برخـي فرصـت      يا. پروژه را به اجرا درآورند
ت ياز موقع يريگ ران است تا بتواند با بهرهيا يبرا يگريفرصت د

ورود بـه ا  يبرا ي، ضمن بسترسازيعيبع طباز منا يخود و برخوردار
جهـان و   يش در بـازار انـرژ  يخـو  يت راهبرديموقع يارتقا 

  .گام بردارد اقتصادي آن ـ مزاياي سياسي

  ها محدوديت

  يگذار سرمايهران در يمحدوديت ا

در يداخلـ  يران، منـابع مـال  يـ ت كنـوني اقتصـاد ا  يبا توجه به وضع
تأمينعمده را  يانتقال انرژ ييربنايزهاي  هنگفت پروژههاي 
اجتناب يخارج يگذار سرمايهآوردن به  يرو ها، ن پروژهي

ن منطقه دنباليرا در ا ياقتصاد ـ ياسيس يران الگويا ياست انرژ
امن و قابـل اعتمـاد بـرا    يطين دهد محيي تضمالملل بينان ذارگ

افـت در صـورت موفقيـت    ين رهيا. توسعه را داردهاي  و طرح يخارج يگذار
عامـل تـوازن در قبـال فشـارها     عنوان بهتواند  مي ،ايرانجمهوري اسالمي ديپلماسي 

دهه بيش از  يك رددهد  مي اما واقعيت نشان. دنكاالت متحده عمل 
سوي بهدالر آن هم  يك كهشده،  يخارج يگذار سرمايهدر منطقه 

  داليل عدم انتخاب مسير ايران

نيازهـاي منطقـه، از چنـد جهـت      تـأمين  اكـو پـس از اسـتخراج و    نفت مازاد منطقه
ر جهت جنوب از طريق توانست به بازارهاي جهاني صادر شود كه يكي از آنها د

در اين مورد چند مالحظه مطرح است. ايران به خليج فارس بود
در صورت عبور خط لوله نفت حوزه درياي خـزر از ايـران، ايـران بـه      ـ  الف

ابزاري براي تحميل ارادة سياسي خود بر منطقه درياي خزر دسـت مـي  

  

  

آذربا(بودند 
بنابرا

قدرت و رقابت
اگر بتوانند با 

پروژه را به اجرا درآورند
فرصت د

خود و برخوردار
 يراستا

مزاياي سياسي

محدوديت ـ ب

محدوديت ا

با توجه به وضع
هاي  نهيهز

ياجراي ا
است انرژيدليل س
گ سرمايه
گذار سرمايه

ديپلماسي 
االت متحده عمل يا

در منطقه 
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نفت مازاد منطقه
توانست به بازارهاي جهاني صادر شود كه يكي از آنها د مي

ايران به خليج فارس بود
الف

ابزاري براي تحميل ارادة سياسي خود بر منطقه درياي خزر دسـت مـي  



نظر اقتصادي ثبات بيشتر و درآمـد  
 .در تضاد است

رفت كـه   در صورت عبور خط لوله از ايران، اين نفت به خليج فارس مي
شد و هم اينكـه بـازار ايـن    

ايـن نفـت    كه درصورتي
رسـيد، بايـد بـا اسـتفاده از تانكرهـاي      

وارد ) كه خود داراي اهميت استراتژيك ويـژه اسـت  
از . شـد  سرخ مـي المندب وارد درياي 

شد  آنجا نيز بايد با عبور از كانال سوئز و پرداخت حق عبور وارد درياي مديترانه مي

گـذرد،   مـي  درصـد از انـرژي جهـان از تنگـه هرمـز     
ر نيـز از  چنانچه نفت منطقه خـز 

به منابع و مسيرهاي انتقال انـرژي  
ضمن اينكه در جريان رويارويي ايـران  
، بـه ايـن نكتـه اشـاره     

دهد كـه بـا    همواره وعده مي
هرگونه حمله پيشگيرانه از سوي اسرائيل، از طريق بستن تنگه هرمز، ويـران كـردن   

. مقابله خواهد كرد »ابقيق
 »ي دسـت يابـد  ه چنـين اهـداف  

 نظر آن گـروه از كشـورها كمـك   
ايـران را منطقـه نـاامن    

غـرب   ةبراين، گزينبنا
تر از ايـران بـرآورد    از نظر اقتصادي و استراتژيكي مناسب

ي و ژئـوپليتيك با هـدف حـذف ايـران و ارتقـاي اهميـت      
تركيه به مركـز انتقـال انـرژي منطقـه     
قال گاز ايران و روسيه به اروپا از مسـير تركيـه، سـبب تقويـت     

نظر اقتصادي ثبات بيشتر و درآمـد   عالوه بر آن از. شد اي آن افزوده مي قدرت منطقه
در تضاد است امريكااين واقعيت با سياست . كرد بيشتري كسب مي

در صورت عبور خط لوله از ايران، اين نفت به خليج فارس مي ـ  
شد و هم اينكـه بـازار ايـن     مي همراه تنگه هرمز از نفت ونقل حملهم با تراكم زياد 

درصورتياز سوي ديگر، . ديترانه قرار داشتنفت، در اروپا و درياي م
رسـيد، بايـد بـا اسـتفاده از تانكرهـاي       هاي نفتي ايران در خليج فـارس مـي  

كه خود داراي اهميت استراتژيك ويـژه اسـت  (كش با گذر از تنگه هرمز 
المندب وارد درياي  سپس با گذر از تنگه باب شده ودرياي عمان 

آنجا نيز بايد با عبور از كانال سوئز و پرداخت حق عبور وارد درياي مديترانه مي
  .ديرس مي تا به بازارهاي مصرف در اروپا

درصـد از انـرژي جهـان از تنگـه هرمـز      60اينكه در حدود  ـ  
چنانچه نفت منطقه خـز . شود مي تأييدحساسيت و استراتژيك بودن منطقه 

به منابع و مسيرهاي انتقال انـرژي   »بخشي تنوع«ي ها سياستاين تنگه عبور كند، با 
ضمن اينكه در جريان رويارويي ايـران   .)17: 1382 ،بيچرانلو( در تضاد خواهد بود

، بـه ايـن نكتـه اشـاره     واشـنگتن تـايمز   خصـوص  بهها  و اسرائيل، بسياري از رسانه
همواره وعده مي ،)نژاد محمود احمدي( انجمهور اير رئيس«: داشتند كه

هرگونه حمله پيشگيرانه از سوي اسرائيل، از طريق بستن تنگه هرمز، ويـران كـردن   
ابقيق«نفتي عربستان در  تأسيساتو  »راس تنوره«ترمينال نفتي 
ـ  افكـن،  تواند با موشك يا بمب مي راحتي به ه چنـين اهـداف  ب

Washington Times, 11 March(.  
نظر آن گـروه از كشـورها كمـك    تأييداين نوع گفتمان در سياست خارجي به 
ايـران را منطقـه نـاامن     .انـد  هكـرد  تأكيدكند كه بر انتقال انرژي غير از مسير ايران 

بنا. آنها سرازير شود سوي بهكنند تا منافع طبيعي ايران  مي
از نظر اقتصادي و استراتژيكي مناسب )مسير آذربايجان و تركيه

با هـدف حـذف ايـران و ارتقـاي اهميـت       ها سياستاجراي اين 
تركيه به مركـز انتقـال انـرژي منطقـه      به اين ترتيب. صورت پذيرفتاقتصادي تركيه 

قال گاز ايران و روسيه به اروپا از مسـير تركيـه، سـبب تقويـت     اكو تبديل شده و انت

  

 

48  

ن
 بي
مه

نا
صل

ف
 

ي 
رج

خا
ط 

واب
 ر
ي
ملل

ال
�� �� 

ل 
او
ل 

سا
�� �� 

ه 
ار
شم

3 
�� �� 

ز 
يي
پا

1
3
8
8

قدرت منطقه
بيشتري كسب مي

  ب
هم با تراكم زياد 

نفت، در اروپا و درياي م
هاي نفتي ايران در خليج فـارس مـي   به پايانه
كش با گذر از تنگه هرمز  نفت

درياي عمان 
آنجا نيز بايد با عبور از كانال سوئز و پرداخت حق عبور وارد درياي مديترانه مي

تا به بازارهاي مصرف در اروپا
  ج

حساسيت و استراتژيك بودن منطقه 
اين تنگه عبور كند، با 
در تضاد خواهد بود

و اسرائيل، بسياري از رسانه
داشتند كه

هرگونه حمله پيشگيرانه از سوي اسرائيل، از طريق بستن تنگه هرمز، ويـران كـردن   
ترمينال نفتي 

بهتهران 
) March, 2009

اين نوع گفتمان در سياست خارجي به 
كند كه بر انتقال انرژي غير از مسير ايران  مي

مي معرفي
مسير آذربايجان و تركيه(
اجراي اين . شد

اقتصادي تركيه 
اكو تبديل شده و انت
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توانسـت بـراي    مي موقعيت جهاني آن كشور شده است، موقعيتي كه به لحاظ طبيعي

هـاي   د مخالفتبا وجو
نامـه   اين توافـق  يدر استانبول در مراسم امضا

چ يگـر هـ  يكنـد كـه د  
عبـارت   بـه به جهان را متوقـف سـازد،   

 تـأمين از غـرب را  يـ 
انه و تنگه هرمـز  يگر نگران اوضاع خاورم
 يش درآمد خارجيخواهان افزا

وذ روسـيه و  ك خود و كاهش نفـ 

رقـابتي در ارتبـاط تنگاتنـگ قـرار     
در  1»رومزار ـ سيتفل

ـ      ــ  بـاكو « يبا خـط لولـه نفت
ه گـاز منطقـه اكـو را از    

اروپا  ين خط لوله برا
ـ   از  جلـوگيري ن يبه اروپـا و همچن
توانـد نقطـه    يه بر بـازار گـاز اروپـا مـ    

در  ،عب در سال اسـت 
از مقامـات   يكـي  3،ريچارد پـگ 

ـ  ين خط لوله م د در فـاز  توان

                                        

1. Baku - Tbilisi - Erzurum

اي از بستر دريـاي مديترانـه گـاز    

3. Richard Pegge 

موقعيت جهاني آن كشور شده است، موقعيتي كه به لحاظ طبيعي
 .باشد اقتصادي داشتهـ  منافع سرشار سياسي نيز

  رقابتيي ها

با وجو »جيهان ـ تفليس ـ باكو«نامه احداث خط لوله  كه توافق
در استانبول در مراسم امضا نتونيل كليبنهايي شد،  ايرانروسيه و 
كنـد كـه د   مـي  نيحان تضـم يج ـ طرح خط لوله باكو ياجرا«: كرد
به جهان را متوقـف سـازد،    ينخواهد توانست روند عرضه انرژ 
ـ ن كـه نفت و گاز هاي  طوط لولهگر بر خيران ديه و اي، روس ي

گر نگران اوضاع خاورميد امريكاكنند، تسلط نخواهند داشت و 
خواهان افزا آنكه ن طرح جزيت از ايبا حما امريكا .»نخواهد بود

ك خود و كاهش نفـ يمنافع استراتژ تأمينه متحد خود در ناتو بود، 
  .را در منطقه اكو هم خواستار بود ايران

رقـابتي در ارتبـاط تنگاتنـگ قـرار     ي ها سياسته آن هم با كگر يد ديتحول جد
تفل ـ وكبا« يدن و افتتاح خط لوله گازيرس يبردار داشت، به بهره
ـ    ير موازيدر مس ين خط لوله گازيا. است 2007 با خـط لولـه نفت
ه گـاز منطقـه اكـو را از    كاست  ين خط لوله گازينخست ،قرار دارد »جيهان ـ

ن خط لوله برايت اياهم. ندك يه به بازار اروپا منتقل مكيق گرجستان و تر
به اروپـا و همچنـ   يدن به عرضة انرژيتنوع بخش يه براكآن است 
ه بر بـازار گـاز اروپـا مـ    يروس »ز پرومگا«ت كشر چيرگي ير

عب در سال اسـت كم ارد متريليم 6/7ت آن يه ظرفكن خط لوله يا 2.باشد
ريچارد پـگ رسيد كه از نظر  برداري بهرهبه  2007نيمه دوم سال 

ن خط لوله ميت ايظرف ،)يادشدهپروژه  يمجر( شركت نفت انگليس
  .ابديش يدر سال افزا متر مكعبارد يليست مي

                                                                 

Erzurum 

اي از بستر دريـاي مديترانـه گـاز     الزم به يادآوري است شركت ملي گاز الجزاير از طريق خط لوله
  .ندك مين ميأمورد نياز كشورهايي مانند فرانسه و اسپانيا را ت

  

  

موقعيت جهاني آن كشور شده است، موقعيتي كه به لحاظ طبيعي
نيز ايران

ها سياست

كه توافق زماني
روسيه و 
كرد اعالم
يكشور
، روسديگر
كنند، تسلط نخواهند داشت و  مي

نخواهد بود
ه متحد خود در ناتو بود، يترك
ايران.ا.ج

تحول جد
داشت، به بهره

2007سال 
ـ تفليس
ق گرجستان و تريطر

آن است 
ريگ لكش
باشد يآغاز

نيمه دوم سال 
شركت نفت انگليس

يدوم تا ب

الزم به يادآوري است شركت ملي گاز الجزاير از طريق خط لوله .2
مورد نياز كشورهايي مانند فرانسه و اسپانيا را ت



، در اقتصـاد و سياسـت آنهـا    
 كه صادرات اصلي اين كشورها را انرژي تشـكيل 
ــين   ــل اصــلي تعي ــاني، از عوام ه

 يم انرژيي اخير منابع عظ
فضاي رقابـت نـه تنهـا    

دامـن   شرايط نيز به اين
، روسيه، چين، اسرائيل، اتحاديه اروپا، هند، عربستان و ژاپن از جملـه  

در . اسـت  مشـهود حضور و نفوذ آنهـا  
توسعه حـوزه نفـوذ نـاتو تـا منطقـه      
. مرتبط با اين محـور عمـل كـرده اسـت    
كشورهايي مانند هند، چين، عربستان و ژاپن قـدرت بـازيگري چشـمگيري در ايـن     
فرهنگي، اقتصادي و فني، آن هم در مقياس 

هسـتند كـه در    امريكـا 
را بـا  اي  همنطقـ هـاي  

(Kalicki, 2000.  
در  يغرب يشورهاكاز حضور 
ي هـا  مقامدگاه ياز د. رد

ويـژه   بـه در منطقه اكـو  
ـ ر اسـت؛ در ا   ن نگـرش ي

مـت  يباال بـودن ق  دليل
توسـعه   يو، در پـ كمسـ 
هـاي   يجمهور .اند هجهان برآمد
الت كنند؛ مشـ ك يخزر تالش م
ـ در ا شـورها زمينـه   كن ي

  .)1384 ،كواليي
بـراي كسـب منـافع بيشـتر و     

  گيري

، در اقتصـاد و سياسـت آنهـا    اكـو  كشورهاي منطقه بيشترمنابع عظيم نفت و گاز در 
كه صادرات اصلي اين كشورها را انرژي تشـكيل  اي گونه به ،كند مي نقش حياتي ايفا

ــد ــاي ج. ده ــدگان در بازاره ــت توليدكنن ــين  رقاب ــل اصــلي تعي ــاني، از عوام ه
ي اخير منابع عظها سالدر . آيد مي امنيتي اين كشورها به شماري ها

فضاي رقابـت نـه تنهـا    . شده است يا منطقههاي  در منطقه اكو موجب تشديد رقابت
نيز به ايناي  هبازيگران فرامنطقبلكه در ميان اعضاي اكو مشهود است، 

، روسيه، چين، اسرائيل، اتحاديه اروپا، هند، عربستان و ژاپن از جملـه  امريكا
حضور و نفوذ آنهـا   ،آيند كه در قلمرو اكو مي بازيگراني به شمار

توسعه حـوزه نفـوذ نـاتو تـا منطقـه       چهارچوبميان اين بازيگران، اتحاديه اروپا در 
مرتبط با اين محـور عمـل كـرده اسـت    هاي  اختو زيرسها  قفقاز و نيز ايجاد سازه

كشورهايي مانند هند، چين، عربستان و ژاپن قـدرت بـازيگري چشـمگيري در ايـن     
فرهنگي، اقتصادي و فني، آن هم در مقياس هاي  جنبهعرصه ندارند و تا حدودي در 

امريكـا اصـلي روسـيه و    انبنـابراين بـازيگر  . كننـد  مي محدود عمل
هـاي   فراينـد ي اهداف اقتصادي و ژئواسـتراتژيك خـود،   ووج

(21-120 :2000 اند هاجراي استراتژي تركيبي در كنترل و استخدام گرفت

از حضور  يريت جلوگيارا بر اهمكه آشيروس 1994از سال 
ردك أكيدته يرامون روسيدر پ يگر انرژيو منابع د ينفت ي

در منطقه اكـو   يانرژ يازهاين تأمين يه برايضرورت ادامه نقش روس
ر اسـت؛ در ا يارناپـذ كان يا منازعـات منطقـه   وفصل حلو  يزكمر
دليل بهجديد اكو نيز  ياعضا .ت ارتباط تنگاتنگ دارنديو امن
مسـ  يهـا  ارانـه يد ياهش شدكو  يدر بازارهاي جهان ينرژ
جهان برآمد يشورهاكگر ينه انرژي با ديدر زمويژه  بهروابط خود 

خزر تالش م ياياز نفت در يريگ بهره يمنستان و قزاقستان برا
در ا يم انرژيبع عظو منا يخارج يگذار هياز به سرماي، ني

كواليي( را فراهم آورده استاي  هي فرامنطقها قدرتحضور و رقابت 
بـراي كسـب منـافع بيشـتر و     اي  هفرامنطقـ ي هـا  قدرتبنابراين عالوه بر اينكه 
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گيري نتيجه

منابع عظيم نفت و گاز در 
نقش حياتي ايفا

ــي ــد م ده
ها سياست

در منطقه اكو موجب تشديد رقابت
در ميان اعضاي اكو مشهود است، 

امريكا .ندا هزد
بازيگراني به شمار

ميان اين بازيگران، اتحاديه اروپا در 
قفقاز و نيز ايجاد سازه

كشورهايي مانند هند، چين، عربستان و ژاپن قـدرت بـازيگري چشـمگيري در ايـن     
عرصه ندارند و تا حدودي در 

محدود عمل
وج جست

اجراي استراتژي تركيبي در كنترل و استخدام گرفت
از سال 

يها حوزه
ضرورت ادامه نقش روس يروس
مر يايآس
و امن يانرژ
نرژمنابع ا

روابط خود 
منستان و قزاقستان براكتر

ياقتصاد
حضور و رقابت 

بنابراين عالوه بر اينكه 
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يـك رقابـت حسـاس و حيـاتي     
ـ ترك   يه پـل ارتبـاط  ي

آن است تا به چهـار راه  
ماننـد   بـي  جايگـاه جغرافيـايي  
ـ ا .تقـا بخشـد    يران بـرا ي

مهمـي   يخزر، افغانسـتان و پاكسـتان عامـل ارتبـاط    
 يكشـورها  يران و افغانسـتان و در گـام بعـد   

از ويـژه   بـه ن بازارهـا  

را  يرينظ بي منطقه، فرصت
و در اساس  يراقتصاد

 »جيهـان  ــ  تفلـيس  ــ 
انتقـال   يايـ ردن آن از مزا
نگتن و متحـدان  يواشـ 
 بـه ايـن ترتيـب   . بر آن نهادنـد 
ـ  امريكا  يو اروپا در پ
دار  ني را عهـده يسـنگ 

، امريكـا منظور كاهش صدمات اقتصادي و سياسي ناشي روابط خصمانه با 
مبـادالت انـرژي در منطقـه    

سـوي   بـه  بيشتر براي حركت از مرحلـه صـادرات خـام انـرژي    
 هـا،  با استفاده از ساخت پااليشگاه

در جهـت  اي  هو فرامنطق
  .بيشتر كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در تعامل انرژي با ايران

زني و داشتن ابتكار در ايجاد رابطه با كشـورهاي آسـياي   
بـا   ،مركزي و در نظر گرفتن تنوع و يافتن مسيرهاي متعدد براي حمـل نفـت و گـاز   

يـك رقابـت حسـاس و حيـاتي      ،كنند مي با يكديگر رقابتتر  ي گستردهگذار
 كه اشـاره شـد،   گونه همان. يز شكل گرفته استناي  همنطق
آن است تا به چهـار راه   دنبال بهاين كشور . شود مي اكو به اروپا محسوب ي
جايگـاه جغرافيـايي  به لحاظ هم ايران  ترديد بي .ل شوديتبد يجهان
تقـا بخشـد  تواند شرايط خود را براسـاس نكـات پيشـگفته ار    مي
خزر، افغانسـتان و پاكسـتان عامـل ارتبـاط     يايدر يه شرقيحاش ي

ران و افغانسـتان و در گـام بعـد   يـ ز در تالش اسـت ا يپاكستان ن
ن بازارهـا  يا. آن مرتبط سازد يقاره هند و بازارها ه منطقه را به شبه

  .ت فراوان دارندياهم ينظر نيازهاي انرژ
منطقه، فرصت ييايط جغرافيو شرا امريكاران و يدار ايرويارويي پا

راقتصاديطرح غ يكرده تا كه و آذربايجان فراهم كيتري ها دولت
ــ  بـاكو «پروژه . ش ببرندين منطقه به نفع خود پيرا در ا
ردن آن از مزاكـ محـروم   يران و تـالش بـرا  يبا ا اامريكحاصل تعارض 

واشـ  ين خط لوله تـا آنجـا بـرا   يت اياهم .شور بودكن ياز ا
بر آن نهادنـد » خط لوله يايؤر«نام برخي ه كآن باال بوده اي 

امريكاه كج فارس و تنگه هرمز، آنچنان است يخل يكت استراتژ
سـنگ  يهـا  نـه يد، هزيجد يرهايافتن مسيو  يپذير آسيبن ي

  .تا مسيري غير از ايران را انتخاب نمايند
منظور كاهش صدمات اقتصادي و سياسي ناشي روابط خصمانه با  اما به

مبـادالت انـرژي در منطقـه    الزم است جمهوري اسالمي ايران راهكارهاي زير را در 
  :در پيش بگيرد
بيشتر براي حركت از مرحلـه صـادرات خـام انـرژي     هرچهتالش 
با استفاده از ساخت پااليشگاه ،دستي نفت و گازباالهاي  ي در بخشگذار

و فرامنطقاي  ههاي برتر در رقابت با رقباي منطق ورياخطوط لوله و فن
بيشتر كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در تعامل انرژي با ايران رچهه

زني و داشتن ابتكار در ايجاد رابطه با كشـورهاي آسـياي    قدرت چانه يارتقا
مركزي و در نظر گرفتن تنوع و يافتن مسيرهاي متعدد براي حمـل نفـت و گـاز   

  

  

گذار سرمايه
منطق درون
كشورها
جهان يانرژ
مي خود

كشورها
پاكستان ن. است
ه منطقه را به شبهيحاش

نظر نيازهاي انرژ
رويارويي پا

دولت يبرا
را در ا ياسيس

حاصل تعارض 
از ا يانرژ
اي  همنطق
ت استراتژياهم
ياهش اك

تا مسيري غير از ايران را انتخاب نمايند ،شدند
اما به

الزم است جمهوري اسالمي ايران راهكارهاي زير را در 
در پيش بگيرد

تالش  �
گذار سرمايه

خطوط لوله و فن
هجذب 
ارتقا �

مركزي و در نظر گرفتن تنوع و يافتن مسيرهاي متعدد براي حمـل نفـت و گـاز   



بين ايـران و كشـورهاي   

هـاي   جمهـوري در قـومي و مـذهبي   
 بـرآورد ايران در منطقه حسـاس قفقـاز   
 عنـوان  بـه توان واكنش ايران در برخورد با قضيه چچـن را  

واقعيت اين است كه دامـن نـزدن بـه مسـائل     
فرصت حضـور بيشـتر   

ـ      عنـوان  اتبليغات سوء غـرب عليـه ايـران ب
ابـط  ورسعه بيشتر تو 

با توجه به رويارويي ايران 
آسـياي  هـاي   از جمله جمهـوري 
در انـد   هتوانستآنها با دور و نزديك شدن به ايران، 

از فرصت روابط متغير و گاه ناپايـدار  
روابـط بـا   تر  در جهت برقراري هرچه عميق

 اي، هبـازيگر و رقيـب عمـده منطقـ    
 آوردن دسـت  بـه جهـت  
روسـيه و  هـاي   از چالش
  .به عمل آورددر مسير منافع ايران 

بـا توجـه بـه فضـاي     
اقتصـادي و فرهنگـي و از جملـه    

ديگـر اعضـاي   در حوزه انرژي با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، ماننـد  

بين ايـران و كشـورهاي   توجه به وجود روابط پايدار و اشتراكات فرهنگي و مذهبي 
  .درياي كاسپين

قـومي و مـذهبي   هاي  برخي درگيري برابردر  يرانرفتار ا
ايران در منطقه حسـاس قفقـاز   هاي  هدر دادن فرصت ،پيشين اتحاد شوروي

توان واكنش ايران در برخورد با قضيه چچـن را   مي در اين زمينه .
واقعيت اين است كه دامـن نـزدن بـه مسـائل     . فرصت محسوب كرد تأمينع 

فرصت حضـور بيشـتر   سو  يك از درياي مازندرانقومي و مذهبي كشورهاي حاشيه 
ـ     از سوي ديگر ،غرب در منطقه را گرفته تبليغات سوء غـرب عليـه ايـران ب
 بهبود ودر منطقه را كاهش داده و فرصت  طلبي اسالمي

  .آورد مي با اين كشورها را فراهم
با توجه به رويارويي ايران  ،در حوزه انرژياي  هتعامل و بازي منطقچگونگي 

از جمله جمهـوري اي  هو اياالت متحده، به فرصتي براي بازيگران منطق
آنها با دور و نزديك شدن به ايران، . تبديل شده است قفقاز مركزي و

  .به امتيازهاي گوناگون دست يابند امريكاتنظيم روابط خود با 
از فرصت روابط متغير و گاه ناپايـدار   برداري بهرهسطح توان ايران در  يارتقا

در جهت برقراري هرچه عميق ،آسياي مركزيهاي  روسيه با جمهوري
  .رژي منطقهاين كشورها و ايفاي نقش فعال در بازار ان
بـازيگر و رقيـب عمـده منطقـ     عنوان بههوشياري در تنظيم رابطه با روسيه 

جهـت  امكان بازي روسيه با كـارت ايـران در   سو  يك كه از اي
از چالش بتوان از سوي ديگر ،گرفته شود امريكااز هاي گوناگون 
در مسير منافع ايران را الزم مختلف استفاده هاي  اياالت متحده در زمينه

بـا توجـه بـه فضـاي      عقاليـي،  يانه وگرا واقعضرورت در پيش گرفتن رابطه 
اقتصـادي و فرهنگـي و از جملـه     ،بر روابـط تجـاري   تأكيد وحاكم در مورد ايران، 

در حوزه انرژي با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، ماننـد   دادوستد
  � .رساند مي يارياكو، به بهبود موقعيت ايران در اين منطقه 
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توجه به وجود روابط پايدار و اشتراكات فرهنگي و مذهبي 
درياي كاسپينحاشيه 
رفتار ا �

پيشين اتحاد شوروي
.شود مي

ع يك نو
قومي و مذهبي كشورهاي حاشيه 

غرب در منطقه را گرفته
طلبي اسالمي توسعه

با اين كشورها را فراهم
چگونگي  �

و اياالت متحده، به فرصتي براي بازيگران منطق
مركزي و

تنظيم روابط خود با 
ارتقا �

روسيه با جمهوري
اين كشورها و ايفاي نقش فعال در بازار ان

هوشياري در تنظيم رابطه با روسيه  �
اي گونه به

هاي گوناگون امتياز
اياالت متحده در زمينه

ضرورت در پيش گرفتن رابطه  �
حاكم در مورد ايران، 

دادوستد
اكو، به بهبود موقعيت ايران در اين منطقه 
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، »در قبال جمهـوري اسـالمي ايـران   

  .16شماره  ،يروند اقتصاد
، »آشــفتگي نقــش و عملكــرد

  .، زمستان و بهار
 ،اهانداز چشمدستاوردها و 

هاي علمي و مطالعـاتي  

طالعات اوراسـياي  دوفصلنامه م

  .وزارت امور خارجه
اطالعـات   ،يزكـ مر يا

  .سمت: تهران
ـ ا يبـرا  يينفـت و گـاز؛ الگـو     ،»نراي
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China's Energy Security
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