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چکیده
انرژی های فسیییلی بویژه نفت و گاز از آن حیث که در بیالن انرژی

ابعاد مکانی و جغرافیایی اسییت و به همین اعتتار انرژی را به موضییوع

جهان سییه باالیی دارند ،جایگاه ویژه ای را در مناسییتا بین المللی

ژئوپلیتیکی مهمی تتدیل کرده اسییت.بحران ها و تحوال سیییاسییی و

پیدا کرده اند و سییاسیت بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار داده اند

مناسییتا متغتر جهانی و منطقه ای بویژه در خاورمیانه و خزر عمدتا

که الگوهایی از رقابت،همکاری،تعامل،همگرایی و واگرایی را در روابط

متاثر از نفت و گاز اسییت .]5[.جمهوری آذربایجان در بخش جنوب

کشورها شکل داده است.دریای خزر بعنوان بخشی مه از نظریه بیضی

شییر قفقاز جنوبی و در همسییایگی شییمال غربی ایران قرار دارد که

استراتژیک انرژی جفری کمب،دارای ذخایر عظی نفت و گاز می باشد

دارای موقعیتی ویژه در قفقاز می باشیید  .خط مرزی مشییتر

ایران با

و در این بین وجود ذخایر انرژی نفت و گاز در مرزهای دو کشور ایران

آذربایجان به طول  767کیلومتر می باشد که به علت اشغال منطقه ی

و جمهوری آذربایجان  ،همواره عاملی مه در ایجاد تنش های سیاسی

قره باغ از سوی ارمنستان ،این خط مرزی به 777کیلومتر کاهش یافته

و حتی نظامی بوده اسییت .این مقاله با روش توصیییفی  -تحلیلی انجام

اسییت [ .]6منطقۀ خزر دارای ذخایر بسیییار نفت و گاز اسییت که طتق

شده است و پس از انجام فرایند تحقیق مشخص شد که ادعای مالکیت

گزارش آژانس بینالمللی انرژی ،میزان ذخایر نفت اثتا شییده حدود

میادین انرژی ایران در خزر توسییط آذربایجان از جمله میادین انرژی

چهل میلیارد بشییکه و میزان گاز طتیعی 136تا  337تریلیون فو

سیردارجنگل و الترز،آلودگی زیسیت محیطی ایجاد شده ناشی از بهره

مکعب اسییت .ذخایر نفت احتمالی منطقه تا دویسییت میلیارد بشییکه

برداری های نفتی غیر اصییولی آذربایجان که عمدتا سییواحل ایران را

برآورد میشود .ه اکنون در دریای خزر بیش از  35میدان نفت و گاز

متاثر می سازد  ،دعو یکجانته از شرکت های نفتی بین المللی برای

کشی شییده اسییت [ .]21که بخش اصییلی آن به جمهوری آذربایجان

اسییتخرا نفت بدون توجه به مسییهله رژی حقوقی خزر ،انتقال نفت و

تعلق دارد.وکشیییور میککور از عمیده ترین تولیدکنندگان نفت خزر

گاز آذربایجان توسییط شییرکت های چندملیتی ازمسیییری بجز مسیییر

محسییوب می شییود .از طی سییالیان نه چندان دور،کشییور آذربایجان

ایران و تقویت رقتای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران از این طریق

همواره نستت به برخی از میادین انرژی متعلق به ایران ادعای مالکیت

وپیگیری سییاسیت خط مرزی خلیج حسیینقلی-آستارا برای ایران در

داشته که این امر گاها باعث بروز تنش های جدی در روابط دو کشور

رژی حقوقی خزر که ایران را از منابع نفتی فال قاره محروم می سازد

شده است :آذربایجان در 21ژوئن  1991استخرا از میدان نفتی الترز

از مهمترین عوامل ایجاد تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان

را به دو شرکت بریتیش پترولیوم از انگلیس و استا اویل نروژ واگکار

در رابطه با انرژی محسوب می شوند.

کرده بود که این دو شییرکت پس از اخطار شییدید نیروی هوایی ایران

واژگاان کالایادی :انیرژی فسییییلی ،بحران ،روابط بین المللی،

در تاریخ ذکر شییده ( )1317دسییت از ادامه کار کشیییدند [ .]6در

ایران،جمهوری آذربایجان

اردیتهشیییت  1391مقاما

آذربایجان ادعا کردند که میدان عظی

سییردار جنگل که در حد فاصییل آبهای ترکمنسییتان و آذربایجان قرار
-1مقدمه

دارد را ایران غصییب کرده اسییت و این درحالی اسیت که در نخسییتین

انرژی و بویژه انرژی های فسیییلی در سیییاسییت های ملی و روابط

روزهای کشی این میدان ،مقام های این کشور کش این حوزه را به

ژئوپلیتیکی کشییورها نقش تعیین کننده ای پیدا کرده اسییت.مسییهله

ایران تتریک گفته بودند [ .]4از نظر زیست محیطی آذربایجان مشکل

دسترسی به منابع انرژی فسیلی برای ایجاد و حفظ سیاد منطقه ای

سیاز ترین کشور ساحلی خزر می باشد،در چاههای نفتی این کشور از

و جهانی و به چالش کشیدن رقتا در عرصه بین المللی،جملگی دارای

تکنولوژی قدیمی اسیتفاده می شود که مرتتا با چالش و شکستگی در
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انتقال مواجه است .آلودگی نفتی ناشی از آذربایجان بر اساس جریانا

در سییاسیت بین المللی همگرایی فرآیندی شناخته می شود که طی

دریایی خزر به سییمت ایران کشیییده می شییود.و در نهایت اینکه پی

آن واحدهای سیاسی به طور داوطلتانه از اعمال اقتدار تام خویش برای
صییر نظر کرده و از یک قدر مافو

گیری سییاسیت غیر واقع بینانه در رابطه با رژی حقوقی خزر از سوی

رسیییدن به هدفهای مشییتر

دولت مککور ،باعث محروم شییدن ایران از منابع نفت و گازی منطقه

ملی تتعیت می کنند .انگیزه دولت ها برای همگرایی ،برای رسیدن به

فال قاره می شود.موارد اشاره شده در رابطه با انرژی نفت و گاز خزر،

امکاناتی اسییت که قتل از همگرایی ،دسییت یافتن به آن غیرممکن بود

همواره زمینه های ایجاد بحران در مناستا فی مابین دو کشور را در

[.]1

سییالیان اخیر فراه نموده اسییت .با وجود نقش فراوان انرژی های

 1-1واگرایی

فسیییلی در ایجاد درآمد ملی و به تتع آن افزایش قدر منطقه ای

در واقع واگرایی نقطه مقابل همگرایی محسیوب می شود و عتارتست

کشور،لزوم شناسایی زمینه های ایجاد تنش با همسایه شمال غربی در

از فرایندی که طی آن واحدهای سیییاسییی و دولت ها از همدیگر دور

رابطه با ذخایر نفت و گاز احسیاس می شود .سوال اصلی مقاله کنونی

شییده و در اثر آن زمینه های بحران و جنگ فراه آید .]1[.و یا این

این اسییت که مهترین منابع ایجاد بحران در روابط فی مابین ایران و

گونه تعری کرد که :شیکستن یک کلیت یا سیست اجزا و بخش های

جمهوری آذربایجان در رابطه با انرژی های نفت و گاز در خزر،کدامند؟

کوچکتر به نحوی که کارکردهای آن نابود شود [.]14
 1-1روابط ژئوپلیتیکی

 -2روش تحقیق

روابط ژئولیتیکی روابطی هستند که بین کشورها و دولت ها و بازیگران

روش تحقیق این مقاله باتوجه به ماهیت نظری آن ،توصیفی-تحلیلی

سیاسی بر پایه ترکیب عناصر سیاست-قدر و جغرافیا قرار دارند [.]5

است،اطالعا مورد نیاز با استفاده ازروش

در شیکل گیری هرگونه رابطه بین بازیگران سیاسی ،ذخایر فسیلی و

کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتتر،کتب ،مقاال و پایگاههای اطالع

بویژه نفت و گاز نقش مهمی ایفا می کنند .

رسانی نهادهای رسمی مرتتط با موضوع مقاله گردآوری شده است.

1-5بیضی استراتژیک انرژی
جفری کمپ در سییال  ،1997مجموعه سییرزمین های دربر گیرنده

 -1مفاهیم و نظریات تحقیق

خلیج فارس و دریای خزر را بیضیی استراتژیک انرژی نام نهاد [ .]1از

 1-1جمهوری آذربایجان

نظر میزان ذخایر انرژی موجود ،بیش از  77درصد ذخایر شناخته شده

آذربایجان با وسعتی حدود  16677کیلومتر مربع ،جنوبی ترین کشور

نفتی و بیش از  47درصد ذخایر کش شده گاز در محدوده یاد شده

واقع در منطقه ژئوپلیتیکی قفقاز قلمداد می شود .این کشور از جنوب
 765کیلومتر با ایران مرز مشتر

وجود دارد [.]17

دارد [ .]6و جمعیت آن تا 2714

میالدی به  9616217میلیون نفر رسیده است [.]17

شکل  :1نقشه موقعیت جغرافیایی کشور آذربایجان.
منتعhttp.//maps.google.com:
شکل  :2نقشه بیضی استراتژیک انرژی از نظر جفری کمپ.

 1-2همگرایی

منتع.) )www.energeopolitics.com:

476

 11اردیبهشت WEC2015 ،1131

 1-2برآورد کلی مصرف منابع نفت و گاز در آینده
 -1یافته های تحقیق

طتق برآوردهای به عمل آمده ،منابع هیدروکربنی انرژی (نفت و گاز)

 1-1حجم ذخایرانرژی خزر و جمهوری آذربایجان:

دسیت ک تا افق  ،2737همچنان سیتون اصلی مصر جهانی =انرژی

حج و میزان منابع نفت و گاز دریای خزر و کشییورهای

را تشییکیل خواهد داد .به بیان دیگر ،نفت و گاز طی این فاصییله زمانی

در خصییو

میباشیییند.

 97درصیید از افزایش جهانی در تقاضییای انرژی را از آن خود خواهند

علیرغ این پیشبینیها ،آنچه که واقعیت دارد این اسییت که هنوز

نمود [ .]27در این میان ،براسییاس بررسیییهای به عمل آمده طی دو

بسیاری از مناطق دریای خزر و نواحی همجوار آن مورد آزمایشا لرزه

دهه آینده ،مصییر جهانی نفت  57درصیید رشیید یافته و از روزی 15

نگاری قرار نگرفتهاند و همین مسهله می تواند کلیه برآوردهای موجود

میلیون بشیکه در سیال  2775به  111میلیون بشیکه در سال 2725

را دچار تغییر نماید .براسییاس برآوردههای به عمل آمده ،ذخایر اثتا

خواهد رسییید .با این حال ،به رغ رشیید فزاینده مصییر جهانی نفت،

شییده نفت خام منطقه خزر بین  16تا  32/5میلیارد بشییکه ( 2تا 4

سییازمان بینالمللی انرژی پیشبینی نموده اسییت که سییه این منتع

میلیارد تن) و ذخایر گاز طتیعی بین  236تا  337تریلیون فو مکعب

سیوختی در نظام مصر جهانی انرژی از  31درصد در سال  2774به

( 4/5تا  7تریلیون مترمکعب) میباشد .عالوه بر آن ،این احتمال وجود

 34درصیید در سییال  2737تنزل خواهد نمود [ .]19از سییوی دیگر،

دارد که در حدود  163میلیارد بشکه نفت ( 23تا  21میلیارد تن طتق

افزایش مصر جهانی گاز طی دو دهه آینده روندی حتی فزایندهتر از

برخی برآوردهای دیگر) و  321تریلیون فو مکعب ( 1تریلیون متر

رشد مصر نفت خواهد داشت .پیش بینی می شود ،روند مصر گاز

مکعب) گاز طتیعی دیگر در منطقه وجود داشته باشد [.]19

در جهان طی سیه دهه آینده بیش از  77درصد افزایش یافته و از 92

بر اساس آمار شرکت  BPمیزان ذخایر نفتی به اثتا رسیده آذربایجان

تریلیون فو مکعب به  156تریلیون فو مکعب برسید و تقاضای گاز

 7میلیارد بشکه و ذخایر احتمالی آن  32میلیارد بشکه و میزان ذخایر

طتیعی تا سیال  2737از  23به  21درصید کل تقاضای جهانی انرژی

گاز طتیعی به اثتا رسیییده و احتمالی آن به ترتیب  45/13و 35

افزایش یابد [ .]2در همین رابطه پیش بینی شییده اسییت که مصییر

تریلیون فو مکعب تخمین زده شده است [.]22

انرژی کشورهای در حال توسعه تا سال  2725دو برابر خواهد شد.

بر اسییاس اداره اطالعا انرژی آمریکا  ،))EIAبا تکمیل فاز  3میدان

هد از بیان مطالب فو نشییان دادن اهمیت روزافزون نفت و گاز

حاشییییه آن نیز ،برآوردهای موجود تا حدودی متفاو

آذری_چراغ_گونشییلی و اضییافه شییدن سییکوی حفاری آبهای عمیق

بعنوان عاملی مه در روابط کشورها در آینده خواهد بود و بطور حت

گونشیلی به آن ،تولید نفت کشیور آذربایجان به  1/3میلیون بشکه در

این اهمیت باعث افزایش تنش های سیییاسییی و حتی نظامی بین

روز در سال  2717رسیده است.

کشورها بر سر مخازن انرژی های فسیلی خواهد شد و دو کشور ایران
و آذربایجان در خزر از این امر مثتثنی نخواهند بود .این نکته از آن
جهت اهمیت دارد که خزر منتع عظی انرژی های فسیییلی پس از
خلیج فارس محسییوب می شییود و نفت عاملی اسییاسییی در تدوین
استراتژی خارجی دو کشور ذکر شده محسوب می شود.
 -1-1نقش ذخایر نفت و گاز در ایجاد تنش های سایاسی بین
ایران و جمهوری آذربایجان
 -1-1-1ادعای مالکیت میادین نفت و گازی ایران دردریای
خزر
جمهوری آذربایجان در دریای خزر ،ادعای مالکیت برخی از میادین
نفت و گازی ایران را دارد .دو میدان انرژی« سردار جنگل » و « الترز»
از مهمترین میادین مورد ادعای همسایه شمالی ایران هستند.
 1-1-1-1میدان انرژی سردار جنگل
میدان نفتی سییردار جنگل در انتهای مرزی ایران و در اسییتان گیالن
قرار دارد که  24کیلومتر طول و  16کیلومتر عرض دارد .این میدان

نمودار  :1تولید ،مصر  ،صادرا نفت آذربایجان و نرخ رشد آنها

در سال  1317و در عمق  777متری از سطح آب کش شد که دارای

( 1991_2771م)

57هزار میلیارد فو مکعب ذخیره درجای گاز می باشیید که بیش از

منتعEIA, International energy Annual :

17برابر میدان گازی شییاه دنیز آذربایجان اسییت.طتق آمار اعالم شییده
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توسییط شییرکت ملی نفت ایران؛ حدود  7میلیارد بشییکه نفت در این

تا پیش از فروپاشییی شییوروی رژی حاک بر دریای خزر متتنی بر

مخزن عظی وجود دارد که عدد بسیییار باالیی بوده و حائز امتیازا

عهدنامه مود  1921و  1947بود،اما با فروپاشی شوروی و با امضای

اقتصادی بسیار سودمندی برای کشور خواهد بود [ .]23در اردیتهشت

قرارداد (قرن) برای بهره برداری از منابع نفتی تنگیز از سییوی دولت

 1391مقیاما

آذربایجان،روند تقسی خزر تسریع پیداکرد.

آذربایجان ادعا کردند که این میدان عظی در حد

فاصییل آبهای ترکمنسییتان و آذربایجان قرار دارد و ایران آن را غصییب

این کشیور با اسیتناد به اصل :والد مطهر و تغییر بنیادین در شرایط

کرده اسییت و این درحالی اسییت که در نخسییتین روزهای کش ی این

منطقه پس از فروپاشیی شوروی و با توجه به ماده  123قانون اساسی

میدان ،مقام های این کشیور کش این حوزه را به ایران تتریک گفته

این کشییور ،آبهای داخلی خزر را متعلق به خود دانسییت و با اصییل
به مخالفت برخواسییت [ .]7این در حالی اسییت که

بودند.

مالکیت مشییتر

سییه دلیل عمده را میتوان برای ادعای مالکیت این کشییور بر میدان

ایران علی رغ مرز مسیییتقی 657کیلومتری بین آسیییتارا تا دهانه

سردار جنگل ذکر کرد:

اتر ،امکیان گسیییترانیدن فال

 :1کیفیت بسیییار باالی نفت اکتشییافی این حوزه که از آن بعنوان

ترکمنسیتان ندارد و برای دسیتیابی به خواسته های تاریخی و طتیعی

مرغوبترین نفت جهان نام برده می شود .نفت این میدان از نوع ستک

اش باید بر قراردادهای پیشییین تکیه کند و یا بر تقسییی مسییاوی 27

اسییت ،بهطوری که در ابتدا  APIآن  31بود ،ولی اکنون به  41ه

درصد ( که پس از تقسی مشاعی مدنظر ایران قرار گرفته)رضایت دهد

رسیییده اسییت .یکیدیگر از امتیازا این نفت بدون گوگرد بودن آن

که در هر دو صیور آذربایجان باید از بخشی از قلمروی ساحلی خود

است.

چشی پوشیی کند .که چنین اصلی با عالیق کنونی آذربایجان سازگار

 :2دومین دلیل روابط حسنه آذربایجان با اسراییل می باشد که همین

نیسیت و به دلیل حساسیت زیاد نستت به منافع و قلمرو دریایی خود

عامل باعث شییده جمهوری آذربایجان تحت فشییار این رژی ،چنین

حاضر به سپردن بخشی از این فضا به ایران نخواهد بود چون بیشترین

موضع گیری را در مورد میادین انرژی ایران داشته باشد [.]4

منابع نفت وگاز فال قاره خزر در محدوده این کشور قرار دارد [.]11

 :3همانطور که اشییاره شیید وجود ذخیره ارزشییمند و فراوان  7میلیارد

این کشور قائل به تقسی کلی دریای خزر و تتدیل آن به مناطق ملی

بشییکه ای نفت و 57هزار میلیارد فو مکعب گاز نیز عاملی وسییوسییه

کشیورهاسیت و باتوجه به اینکه آذربایجان ادعا دارد اتحاد شوروی در

انگیز برای طرح ادعاهای واهی دولت آذربایجان در مورد این میدان

1977تمامی خط فرضی بین آستارا تا خلیج حسینقلی جمهوری های

عظی نفتی می باشد.

سیاحلی تقسی کرده است لکا معتقداست هر کشورساحلی سه خود

 1-1-1-2میدان نفتی البرز

از خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله

میدان نفتی الترز در جنوب غربی خزر قرار دارد و ذخیره آن بین 57تا

برابری از هر سیاحل دارد) بدسیت خواهد آورد [ .]3درنتیجه مشاهده

 177میلیون تن نفت برآورد شییده اسییت .شییرکت ملی نفت ایران این

می شییود طرح این ادعا در رابطه با رژی حقوقی خزر که به ایران آن

حوزه را الترز نیامگکاری کرده اسیییت و در تاریخ 1317/5/1جلوی

سییهمی تعلق گیرد که زیر خط مابین دو نقطه مرزی خشییکی ایران

عملیا دو شییرکت مجری اسییتخرا نفت را گرفت .آذربایجان که این

یعنی آستارا تا خلیج حسینقلی است ،که فقط 11درصد خزر را شامل

حوزه را "کورداشییی" می نامد در 21ژوئن  1991اسییتخرا از این

می شییودکه تهدید عمده ای علیه منافع ملی ایران در خزر محسییوب

میدان نفتی را به دو شرکت بریتیش پترولیوم از انگلیس و استا اویل

می شود [.]12

نروژ واگکار کرده بود  .این دو شرکت پس از اخطار شدید نیروی هوایی

 1-1-1آلودگی زیست محیطی دریای خزر

ایران در تاریخ ذکر شیده ( ،)1317دست از ادامه کار کشیده و اعالم

از نظر زیسیت محیطی آذربایجان مشیکل سازترین کشور ساحلی خزر

کردند تا زمانی که اختالفا دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان رفع

می باشد،در چاههای نفتی این کشور از تکنولوژی قدیمی استفاده می

نشییود فعالیت نخواهند کرد [ .]6اثر عمیق این برخورد قاطع ،موجب

شود که مرتتا با چالش و شکستگی در انتقال مواجه است.

شیییطنت هماهنگ نیروهای هوایی ترکیه و آذربایجان بر فراز آبهای

آلودگی نفتی ناشییی از آذربایجان بر اسییاس جریانا دریایی خزر به

سییرزمینی ایران گشییت که با گشییت حفاظتی مجهز به ا 14ها و

سیمت ایران کشییده می شود بگونه ای که در سال  1391حدود 26

اوریونهای ارسییالی از شیییراز و اصییفهان پاسییخ داده شیید .پس از این

تن گلوله نفتی از سیواحل گیالن جمع آوری شیده است به مربوط به

حادثه  ،آذربایجان از آمریکا و ترکیه برای تقویت نیروی دریایی خود

کشیییور آذربییاییجییان میی بییاشیییید[ .]3مییییادیین نیفیتی آذری،

کمک خواسییت و همکاری های نزدیک نظامی را با اسییراییل آغاز کرد

گونشییلی،چیرا ،آبشییرون،نخجوان،موگان دنیز و صیینایعSumgait

که خود موجب سردی روابط دو کشور،بیش از پیش شد.

وپاالیشییگاه های نفت و صیینایع پتروشیییمی باکو از منابع آلوده کننده

1-1-2رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر هستند [.]4
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به گفته مسیهوالن سیازمان محیط زیست ایران ،تصاویر ماهواره ای از

روسییه در سیواحل دریای سییاه میرسد [ .]13مه ترین مشکل این

حرکت لکه نفتی به طول  117کیلومتر از آذربایجان به سمت سواحل

خط لوله عتور آن از مسیر ناامن چچن است.

ایران ختر می دهند که التته این لکه نفتی در ظاهر دیده نمی شییود

ب) مسیر تنگیز یی نوروسیسک:

چون در طول حرکت به زیر آب می رود و خسارا جتران ناپکیری به

 2مسیر غربی

محیط زیسیت خزر در سواحل ایران وارد خواهد کرد .]1[ .که این امر

این مسیییر ،که شییدیداً سیییاسییی و مورد حمایت غرب و در رأس آن

باعث کمتود اکسییژن و نابودی آبزیان شد و تتعا آن مستقی و غیر

امریکاست ،به چند مسیر فرعی تقسی میشود:

مستقی بر زندگی ساحل نشینان شمال ایران تاثیر خواهد داشت.

ال ) مسیر باکو ییی سوپسا :از باکو آغاز و به بندر سوپسای گرجستان

 -1-1-1دعوت یکجانبه از شاارکت های نفتی بدون توجه به

در ساحل دریای سیاه خت میشود[.]13

رژیم حقوقی خزر توسط جمهوری آذربایجان

ب) خط لولۀ گاز باکو ییی تفلیس یی ارض روم  :این مسیر از شهر باکو

آذربایجان بدون توجه به معاهدا قتلی،به اقداما یکجانته از جمله

آغاز میشود و پس از عتور از پایتخت گرجستان به ترکیه میرسد .گاز

دعو از شرکتهای درون و برون منطقه ای برای استخرا نفت قتل از

حوزۀ شییاه دنیز در جمهوری آذربایجان از طریق این مسیییر به ترکیه

حل مسییائل حقوقی آن دسییت زد .آذربایجان با این اسییتدالل که نمی

صادر میشود.

تواند کشیور را از درآمد نفت و بازسازی و توسعه به بهانه رژی حقوقی

) خط لولۀ گاز ترانس خزر :این خط لوله ،گاز منطقۀ خزر را به

خزر باز دارد .از سیال  1993و  1994با انعقاد قراردادهای عظی نفتی

بازارهای اروپا صادر میکند و از آسیای میانه و ترکمنستان آغاز و پس

و سییپس گازی و شییکل گیری کنسییرسیییوم های بزرگ نفتی و گازی

از عتور از بسییتر خزر به آذربایجان وارد میشییود و از طریق ترکیه به

متشیییکل از مهمترین شیییرکتهای چندملیتی آمریکایی ،انگلیسیییی،

اروپا میرسد.

فرانسییوی ،روسییی و ...فعالیت های اکتشییا و بهره برداری عمدتا در

پ)خط لولۀ باکو ییی تفلیس یی جیهان :این مسیر مه ترین خط لوله

آبهای نزدیک به کشیور آذربایجان و قزاقسیتان شروع گردید .در تاریخ

در مسییر شیر به غرب به شیمار میرود .این خط لوله از جنوب باکو

 27سیپتامتر  ،1994شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) قراردادی

آغاز و به بندر جیهان ترکیه در ساحل دریای مدیترانه میرسد.

را به منظور اکتشیییا

 -1مسیر خزر به خلیج فارس

و بهره برداری از معادن نفتی دریای خزر با

کنسیرسییومی متشیکل از  11شییرکت نفتی مختل به امضییا رسییاند.

این مسییر مورد حمایت ایران اسیت .برای انتقال نفت از این مسیر دو

شیرکت ملی نفت ایران که در ابتدا ده درصید از سیهام کنسرسیوم را

راه وجوددارد:یکی روش معاوضیییه یا سیییواپ و دیگری روش انتقال

داشییت ،در نتیجه فشییارهای آمریکا مجتور به خرو از کنسییرسیییوم

مستقی

اویل ده درصیید از سییهام

ال ) روش انتقال مسییتقی  :در این روش خط لوله ایجاد میشییود و

گردید .در عوض شییرکت نفت روسیییه لو

شیرکت مزبور را تصیاحب نمود.اقدام مزبور نقش مهمی در تیره شدن

نفت کشورهای حاشیۀ خزر را به منطقۀ خلیج فارس منتقل میکند .با

روابط دو کشیور داشت .و این درحالی بود که ایران در ماجرای بحران

توجه به اینکه در بیشیتر قسیمتهای این مسییر شتکۀ خط لولۀ نفت

قره باغ کمک های فراوانی نسیتت به جمهوری نخجوان انجام داده بود

وجود دارد با تکمیل و توسیعۀ آن با هزینۀ کمتر میتوان این خط لوله

و انتظار چنین رفتاری را از دولتمردان آذری نداشییت .و در واکنش به

را راهاندازی کرد .هزینۀ این خط لوله کمتر از خط لولۀ باکو یی جیهان

این عمل،گاز صادراتی به این قسمت از خا

است ،ولی از نظر سیاسی ،با مخالفت امریکا روبهروست.

آذربایجان را قطع کرد.

 -1-1-5انتقال نفت و گاز آذربایجان از مسیر های دیگری بجز

ب) سیواپ نفت خزر :انتقال نفت آذربایجان برای مصر در پاالیشگاه

مسیر طبیعی آن یعنی ایران

های داخلی ایران و تحویل نفت به مشییتریان آذربایجان از تولید ایران

بهترین راه برای انتقال ذخایر عظی نفتی و گازی آذربایجان اسییتفاده

در خلیج فارس .

از خطوط لوله است .در ذیل مسیرهای مختلفی که برای انتقال نفت و

 -1خط لولۀ سراسری اروپا

گاز آذربایجان پیشنهاد گشته بررسی شده است:

هد از احداث این خط لوله انتقال نفت خام کشییورهای آذربایجان و

 -1مسیر شمالی

قزاقسیتان به پاالیشیگاههای شمال ایتالیا و مرکز اروپاست .بطور کلی

مسییری قدیمی و مورد حمایت روسیه است .این مسیر نفت خزر را از

انتقیال نفت آذربایجان به بازارهای جهانی از طریق ایران با موانعی

طریق روسیییه به دریای سیییاه انتقال میدهد و گاز آن را نیز از طریق

روبهروست که عتار اند از:

روسییه به اروپا صیادر میکند [ .]11این مسیر خود به دو مسیر دیگر

ضیع سییاسیی و مستقل نتودن این کشوردر تصمی گیریهای خود،

تقسی میشود:

سیاستهای ضد ایرانی امریکا و اسرائیل ،رقابت جدی ترکیه و روسیه

ال ) مسیر باکو ییی نوروسیسک :این مسیر از بندر باکو آغاز میشود و

با ایران برای تسلط بر مسیرهای صدور انرژی و حمایت جهان غرب از

پس از عتور از جمهوری داغستان روسیه و چچن به بندر نوروسیسک

ترکیه و سرانجام شیوۀ مواجهۀ جمهوری اسالمی ایران با این مشکال
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[ .]24ولی عتور خطوط لوله ،عالوه بر درآمدزایی و اهمیت اقتصییادی،

های نفتی آذربایجان ،انتقال لوله های نفتی از مسیری جز مسیر ایران

میتوانسییت به اهمیت ژئوپلیتیک ایران بیفزاید .بعضییی از منافع عتور

و ادعییای غیر منطقی این کشیییور در رابطییه بییا خط مرزی خلیج

خطوط لوله از ایران عتار اسیت از :صیرفهجویی در انتقال نفت و گاز

حسییینقلی-آسییتارا که در این صییور ایران از منابع نفتی فال قاره

طتیعی از طریق لوله از جنوب کشییور به مناطق شییمالی ،شییکوفایی

محروم میشود مهمترین زمینه های ایجاد تنش در رروابط دوجانته دو

اقتصییادی مناطق محل عتور خطوط لوله که امکانا زیادی برای آن

کشییور در رابطه با موضییوع نفت و گاز بوده اند .بگونه ای که برخی از

مناطق فراه میکند ،تأمین منافع سیاسی یی امنیتی از طریق توسعۀ

این موارد تا مرز درگیری نظامی پیش رفت و خود عاملی برای کشاندن

نفوذ در کشیورهای صیادرکنندۀ نفت و گاز و تتدیل آنها به کشورهای

پای دولت های فرامنطقه ای به خزر شییید ،هرچند زمینه های این

دوست ،گسترش روابط اقتصای و دستیابی به بازار مصر آن کشورها

حضییور از مد ها قتل فراه شییده بود لکن این حوادث روند حضییور

برای فروش تولیدا داخلی .در حال مسیییر غربی ،که مورد حمایت

قدر های غیر مرتتط با دریای خزر را تسییریع کرد و سییردی بیشییتر

غرب اسییت ،نفت آذربایجان را به بازارهای جهانی صییادر میکند .این

روابط دو کشییور را بعدها فراه سییاخت .برای مقابله با چنین بحران

مسییر در انحصیار شیرکتهای غربی است و درنتیجه ایران این امتیاز

هایی لزوم فعالیت بیشیتر دسیتگاه دیپلماسی کشور برای حل عادالنه

مه ژئوپلیتیکی را به دالیل ذکر شییده  ،در رابطه با عتور لوله های

و

انتقال انرژی آذربایجان ،از خا

مسییهله تحری های ایران برای دسییترسییی به تکنولوژی اسییتخرا

خود ازدسییت داده اسییت.و این امتیاز

سییرمایه گکاری بین المللی در نفت و گاز خزر ،و تالش بیشییتر برای

نصیییب ترکیه رقیب منطقه ای ایران شیید .درنتیجه تاثیر زیادی در

توجیه دولتمردان آذری به منظور نزدیکی سیییاسییت های انرژی دو

سردی روابط دوجانته ایران و آذربایجان داشته است.

کشور احساس می شود.

 -1-1-6ایران و نفت و گاز خزر
منابع:

در حالی¬که تمام کشورهای حاشیه خزر به بهرهبرداری از منابع انرژی
خزر میپردازند ،ایران تنها کشیوری اسیت که تاکنون دست به چنین

[ ]1احمدی ،سییدعتاس ،پارسیایی ،اسماعیل« ،1314 ،جایگاه

کاری نزده است.از مهمترین دالیل این امر ،وجود ذخایر عظی نفت و

ایران در نظریه های ژئوپلیتیک» ،مجموعه مقاال دومین

گاز در خلیج فارس و نیاز ک این کشیور به ذخایر انرژی شیمال است.

کنگره علمی انجمن ژئوپلیتییک ایران ،تهران ،سیییازمان

این عامل باعث شییده تا سییایر دولت های سییاحلی از جمله آذربایجان

جغرافیایی نیروهای مسلح.
[ ]2اسییدی کیا ،بهناز« ،1375 ،جمهوری آذربایجان» ،تهران،

ایران را نسیییتت به نفت و گاز خزر بی نیاز بدانند .دوم اینکه عمق

انتشارا وزار امور خارجه.

سیواحل ایران در خزر بسیار عمیق است و استخرا نفت و گاز آن به

[ ]3پییاییگییاه خیتری دیییده بییان محیط زیسییییت مورخ21

فناوری های پیشییرفته و سییرمایه گکاری های بین المللی نیاز دارد که

خردادماه.1392

در وضیعیت کنونی در دسترس ایران نیست .و اقداما اکتشافی ایران

[ ]4پایگاه خیری – تحلیلی تابنا

نیز بیشیتر جنته سیاسی و نوعی اعالم حضور فعال این کشور در خزر

مورخ 7فروردین 1392و

 29تیرماه .1392

دارد.

[ ]5حییافظ نیییا ،محمییدرضییییا ،1315 ،اصیییول و مفییاهی
ژئوپلیتیک،مشهد ،انتشارا پاپلی.

 -5تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

[ ]6دفتر مطالعا

همانطور که در بخش یافته های تحقیق بدان اشاره شد انرژی فسیلی
و مشییخصییا نفت و گاز به طر مختل

سییییاسیییی و بین المللی ،1317،جمهوری

آذربیایجان ،تهران ،مرکز چاپ و انتشیییارا

باعث ایجاد تنش در روابط

وزار

امور

خارجه.

ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و آذربایجان شده است.طتق آخرین برآورد

[ ]7دهقیان طرزجانی ،محمود ،1379،روابط خارجی ایران و

هییا ذخیره نفییت محییدوده خزر؛35میلیییاردبشیییکییه و ذخییای گییاز
آن337تریلیون فو مکعب اسییت و با توجه به گسییترش اسییتفاده از

همسایگان ،تهران ،نشر سروش.

ذخایر فسیلی در آینده(،تا سال  2725افزایش مصر نفت 57درصد و

[ ]1روزنامه مردم ساالری11،بهمن 1397

مصر دوبرابر خواهد بود) ،و نقش عمده ای که صادرا این ذخایر در

[ ]9قوام ،عتداعلی ،1317،اصیول سییاسیت خارجی و سیاست
بین الملل،تهران،سمت.

تولید ناخالص داخلی ایران و آذربایجان دارد ،هرنوع تصییمی گیری

[ ]17مجتهدزاده ،پیروز «،1316،جغرافیای سییاسیی و سیاست

نفتی دو کشییور ،تاثیرا مثتت و منفی فراوانی در روابط متقابل آنها

جغرافیایی» ،تهران ،سمت.

خواهد داشییت .ادعای مالکیت میادین انرژی الترز و سییردار جنگل،
دعو یکجانته از شرکت های غربی برای استخرا نفت بدون توجه به
رژی حقوقی خزر ،آلودگی زیست محیطی ایجاد شده ناشی از فعالیت
6
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 چالشهای ژئوپلیتیکی ایران در،1313، حمیدرضا،] محمدی11[
نخسیییتین کنگره

مجموعیه مقاال،محیط ییرامونی خزر
.تهران،علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران

ایران و مسییییائییل، امنیییت انرژی،1319، عتییاس،] ملکی12[
 انتشارا، تهران،مجله مطالعا آسیای مرکزی و قفقاز،خزر
.وزار امور خارجه
Adeebfar,T. (2005), Geopolitical Dimensions ]31[
of the Main Export Pipeline in the Caspian
Region, Institute for International Energy
۴۸Study's, Tehran, P.
Cowie, A.P. (1989) oxford advanced learner ]3۸[
dictionary, UK: oxford university press
Gelb,B. (2006), Caspian Oil and Gas. CRS ]31[
.report for Congress
http://maps.google.com ]31[
http://www.cia.gov ]31[
Jonson ,L. (1998), "Russia and Central Asia: ]3۴[
Anew web of relations", The Royal Institute of
11International Affairs, P.
Spencer, A. (2004), (U.S. Secretary of ]31[
Energy), "U.S. National Energy Policy & Global
Energy Security", Economic Perspective; An
Electronic Journal of the U.S. Department of
.State, p.6
Umbach, F. (2006), "Europe's Next Cold ]02[
.War", Global Issue, p. 66
www.iranpronet.com ]03[
www.kepco.ir ]00[
www.niok.ir ]01[
www.vista.ir ]0۸[

WEC2015 ،1131  اردیبهشت11

481

