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 پیشگفتار 

دویست و نودمین سالروز خود را جشن گرفت.    ۲۲0۱روسیه در نوامبر سال    ۱ناوتیپ خزر 

سال   در  که  ناوتیپ  کبیر   ۲۱۷۲این  پطر  شبنیانگذ  ۲توسط  بسیداری  جزء  بود،  مهم  ه  ار 

به  طلبسعهتو نزدیک  و  بود  منطقه خزر  به سوی  روسیه  امپراتوری  بعد،    ۳00ی    رکنسال 

باقی در »جنوب« خود  نفوذ مستمر روسیه  از  می  بسیار مهم  و »جنوب«  دریای خزر  ماند. 

ن و  ، هنگامی که روسیه نیازمند تضمین و حفظ پیوندهای تجاری با امپراتوری ایرا۱۸قرن  

تخطین گونه  از هر  اجتناب  ایرانیز  داشتهها  ی  امنیت روسیه  در  بنیادین  .  اندبود، جایگاهی 

های  رقیب خود در قفقاز و آسیای میانه در قرنهای  رقابت فزاینده میان روسیه و امپراتوری

درگیری  ۱۹و    ۱۸ به  نظامی های  منجر  اهمیت  باعث  که  دریای خزر شد  در  نظامی مکرر 

لی به دریای خزر، از قرن  الملبین  ده به عالقه گردید. عوامل انگیزه دهن  پ خزرمجدد ناوتی

هایی  ]تا به حال[ تغییر اندکی کرده و میان رویدادهای تاریخی و شرایط معاصر شباهت  ۱۸

قدرت میان  نفوذ  برای  رقابت  دارد:  ژئواستراتژیک  ای  منطقههای  وجود  اهمیت  مختلف؛ 

یاتی عوامل اقتصادی؛ حفظ است؛ اهمیت ح  مسیر جنوب  ردقیم  مست   طوربه  که ایران  ،منطقه

پرمنفعت تجاری  مسیرهای  نیز  و  طبیعی  منابع  به  در  و    دسترسی  خارجی  بازیگران  نفوذ 

 توسعه منطقه.

درباره نفوذ در  تر  گستردههای  در منطقه خزر بازتاب دهنده دغدغه  مسکوهای  دغدغه

»حیاط در  اروپا(  )و  متحده  ایاالت  رشد  کشوره  خلوت  حال  در  روسیه  از  راهبردی«  ایی 

 
1. Caspian Flotilla 

2. Peter the Great 
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جمهوری و  اوکراین  گرجستان،  دغدغههای  قبیل  ـ  است  میانه  اسناد  ای  آسیای  در  که 

در    ۲راهبرد امنیت ملی ،  ۸۲00در سال    ۱مفهوم سیاست خارجی راهبردی مهم روسی شامل  

نظامی و    ۹۲00سال   سال    ۳دکترین  روسی  شود.می  منعکس  0۲0۱در  سیاسی  ر  ب  ،مناظره 

 4که دمیتری مدودف  طورنلمرو نفوذ انحصاری خود، یا هماق  عنوانبه ،ابقشوروی س  ی فضا

کند و مسکو به  می  رئیس جمهور ]سابق[ روسیه گفت، »منطقه منافع ویژه« روسیه، تمرکز

ها  نثی کردن مداخله فزاینده سایر بازیگران در منطقه بوده است. سیاستگذاری روسدنبال خ

کشورها  برابر  شوردر  میانهوی  آسیای  در  سابق  خود  ،  ی  غربی  حاشیه  و  جنوبی  قفقاز 

)اوکراین، مولداوی و بالروس( در دوران معاصر بر حفظ نفوذ و حفاظت از منافع روسیه  

تمرکز دارد. روایت »نفوذ« منعکس کننده میل روسیه به طرح مجدد خود در سراسر فضای  

شدن  تر  بزرگ  ویژهبه  اخله غربی،د شده ممقابله با گسترش مشاهده    منظور بهسابق شوروی  

شمالی  آتالنتیک  پیمان  سال  5سازمان  رویدادهای  است.  خود  نفوذ«  »قلمرو  در  در    4۲0۱، 

سال   در  گرجستان  )و  نحوه  ۲00۸اوکراین  از  واضح  درکی  داشتن  حیاتی  اهمیت  بر   )

ابط  وبر ر  ویژه« خود و تأثیر  ع مشاهده نفوذ بازیگران خارجی توسط روسیه در »منطقه مناف 

مستق کشورهایی  با  تأکیدآن  مکانی  در  نزدیک می  ر  »خارج  که  آن  ۶کند  گرفته  «  نظر  در 

 شود. می

 

 داگالس سی. الولیس 

ــارات  ــردی و انتش ــات راهب ــز مطالع ــیس مرک رئ

   دانشکده جنگ نیروی زمینی ایاالت متحده آمریکا

 
1. Foreign Policy Concept 

2. National Security Strategy (NSS) 

3. Military Doctrine 

4. Dmitry Medvedev 

5. near abroad 

6. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 



 

۳ 

 خالصه

فزاینده موازنه دخالت  برای  با تالش مسکو  اثر هم زمان  نظر  کآمری  این  از  ا در چیزی که 

و منطقه منافع ویژه روسیه است، به ارزیابی سیاستگذاری روسیه در زمینه منطقه دریای  مسک

تمرکز آن  علت  و  خزر  دریایی  ناوتیپ  اخیر  گسترش  بر  و  پرداخته  مسکو  می  خزر   کند. 

تن گسترش  به  که  بوده  منطقه  در  بازیگران  سایر  فزاینده  مداخله  موازنه  دنبال  میابه    ن ش 

جنوبی همسایگان  و  ارزیابی    روسیه  پژوهش،  این  اصلی  اهداف  است.  شده  منجر  آن 

بازیگران  ها  تصورات روس برآورد پیامدها برای سایر  از تهدید و امنیت در منطقه خزر و 

محرک تحلیل  و  تجزیه  به  اثر  این  نفوذهای  است.  برای  فزاینده  بر  می  رقابت  پردازد، 

روسیه برای امنیت و ثبات    پیامدهای تحکیم سلطهو    دنکمی  تحوالت بخش انرژی تمرکز

زند. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که درکی واضح از تفکر  می  در منطقه را تخمین

ایاالت   سیاستگذاری  تسهیل  برای  دریای خزر،  در  تهدید  از  آن  تصور  و  روسیه  راهبردی 

 یاتی است.حیانه قفقاز و منطقه آسیای متر متحده در منطقه گسترده
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در   هیروس قدرت  یا یو  رقابت   ای  یینما خزر: 

 نفوذ؟ یبرا

دویست و نودمین سالروز خود را جشن گرفت.    ۲0۱۲ناوتیپ خزر روسیه در نوامبر سال  

سال   در  که  ناوتیپ  مهم   ۱۷۲۲این  بسیار  جزء  بود،  شده  بنیانگذاری  کبیر  پطر  توسط 

منطقه  طلبتوسعه به سوی  روسیه  امپراتوری  بی  به  وخزر  نزدیک  و  بع  ۳00د  د، جزء  سال 

ماند. وزارت دفاع روسیه ناوتیپ  می  بسیار مهم نفوذ مستمر روسیه در »جنوب« خود باقی

  خزر را »نه فقط دورترین پایگاه روسیه در جنوب، بلکه متضمن یکپارچگی مرزهای دریایی

توصیفترین  مهمو   خزر«  دریای  در  کشور  خارجی  سیاست  از    تیپ،ونا  (۱)کند.می  ابزار 

ج اتحاد  شوروی سوسیالیستی فروپاشی  آن،    ۱۱۹۹در سال    ۱ماهیر  متعاقب  از    جابجاییو 

آستراخان   ۲باکو  ناوگان  ۳به  سایر  خالف  بر  برد.  در  به  سالم  دستخوش  های  جان  روسی 

سال  در  بلکه  نشده  اندازه  سرمایههای  کاهش  کانون  است. گذار اخیر  بوده  چشمگیری  ی 

ر خواهد شد؛ رقمی چشمگیر برای  کشتی جدید برخوردا  ۱۶از    ۲0۲0  ناوتیپ خزر تا سال 

یک حوضه »بسته« به نسبت کوچک و فاقد دسترسی به دریاهای آزاد که کشورهای ساحلی  

پرسش طرح  موجب  امر  این  دارند.  کنترل  منطقه  از  خارج  و  داخل  به  دسترسی  هایی  بر 

ا  شود: روسیه چه کسی و / یمی  زردرباره تصور روسیه درباره تهدید و امنیت در منطقه خ

را   چیزی  تصور  عنوانبهچه  منطقه  در  امنیتی  چالشی  الزممی  چنین  که  بیند می  کند 

 معناداری ارتقاء دهد؟  طوربه دریایی خود را به این اندازههای قابلیت

 
1. Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 

2. Baku 

3. Astrakhan 
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زیرین  »بخش  از  قسمتی  خزر  است۱دریای  آسیب  (۲)«  بر حس  کننده  تأکید  عبارتی  ؛ 

کند. منطقه مرزی خزر که مملو  می  اسجنوبی خود احسر طول مرز  د  وسیهکه رای  پذیری

منافع و  فراملی  تهدیدات  جاری،  مرزی  منازعات  دستخوش  است،  منابع  لی الملبین  از 

ارتباطات می  فزاینده لی در سراسر دریای  الملبین  باشد: توسعه کریدورهای حمل و نقل و 

ترکمنستان    ه آذربایجان، قزاقستان وکقعیت  تردید یک مزیت است، اگرچه این وابی  خزر،

دریا فاقد  بازارهای   بوده  کشورهای  به  خود  هیدروکربن  محصوالت  صادرات  برای    و 

قرارالملبین امر  این  برابر  در  هستند،  وابسته  کشورها  سایر  به  این،  می  لی  بر  عالوه  گیرد. 

میان    اع نظر درماجان  فقدو    موقعیت راهبردی بسیار مهم خزر، پیوند دهنده آسیا و اروپا 

امنیتی  هایی  ساحلی درباره وضعیت حقوقی این دریا، موجب تسهیل عبور چالش  پنج کشور

تروریسم قبیل  قانونی، جرائم سازمانالملبین  از  مهاجرت غیر  از  و    فراملییافته  لی،  قاچاق 

 شود.می آسیای میانه به اروپا

د  ر بازیگران جدیوجود ظهو  ا ب  ه وبودای  قدرت منطقهترین  سنتی بزرگ  طور به  روسیه

در منطقه پس از فروپاشی اتحاد شوروی که موجب به چالش کشیده شدن هژمونی روسیه  

ماند که تا حد  می  قدرت اقتصادی و نظامی اصلی در منطقه خزر باقی  عنوانبهشد همچنان  

  ور طنهمازیادی نتیجه میراث تاریخی است. مسکو منطقه را قلمرو نفوذ انحصاری خود، یا  

رئیس مدودف  دمیتری  نظر   که  در  روسیه  ویژه«  منافع  »منطقه  گفته،  روسیه  سابق    جمهور 

بنابراین  و    گیردمی است.  بوده  بازیگران  سایر  فزاینده  فعالیت  کردن  خنثی  دنبال  به 

شوروی سابق( بر حفظ نفوذ و تر  روسی در قبال منطقه خزر )و منطقه گستردههای  سیاست

از  یافته  مرکز است. کشورهای استقالل اقتصادی آن در منطقه مت  و یاسی  حفاظت از منافع س

سیاست کردن  دنبال  زمینه  در  کل  در  سابق  قرار  هایی  شوروی  روسیه  منافع  مقابل  در  که 

افزایش   برای  را  متحده  ایاالت  قبیل  از  بازیگران  سایر  توانایی  و  هستند  محتاط  بگیرد 

با این کشورها محدود ب  قه از حیثطمند.  کنن می  همکاری خود  ا همسایگان روابط روسیه 

در چارچوب گسترده منحصرتر  خود  دولت سابق    فردبه  »جنوب«،  زیرا محتوی سه  است 

 
1. southern underbelly (yuzhnaya podbryush’ye) 
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  عنوان بهکامل به مسکو وابسته باشند )  طوربه  اتحاد شوروی است که هیچ یک مایل نیستند

)هما کنند  پشت  روسیه  به  ندارند  میل  همچنین  اما  ارمنستان(،  جستان  گر  ه ک  ر طونمثال 

کند(. هم آذربایجان و هم قزاقستان به دنبال موازنه روابط خود با روسیه    تالش کرده چنین

غرب   با  همکاری  تعمیق  برابر  بوده   منظوربهدر  خود  استقالل  که    اند،حفظ  حالی  در 

« بوده است. آخرین  ۱ترکمنستان در روابط خارجی خود دنباله رو سیاست »بی طرفی مثبت 

گیرد  می  در نظرای  ه است. خود را قدرتی منطقهایران، رقیب تاریخی روسی  احلی،کشور س

فرهنگی تاریخی،  پیوندهای  منطقه،  در  همسایه  کشورهای  با  که و    و  دارد  مهمی  قومی 

آن روابط خارجی  پیچیدگی  موجب  و  است  ایران  امپراتوری  حال  می  میراث  این  با  شود. 

خارجی در  های  قدرت  مقابله با حضور فزاینده  یا برا اگرچه ایران رقیبی برای نفوذ است ام

 ایاالت متحده، دارای تمایلی مشترک با روسیه است. ویژهبه منطقه،

های  افزایش منافع ایاالت متحده )و اروپا( در منطقه خزر در دهه گذشته منجر به تنش

ر  خزر  متحده،  ایاالت  است.  شده  خود  جنوبی  همسایگان  و  روسیه  میان  منطفزاینده  ه  ق ا 

آن،  یم  راهبردی مهمی در نظر ایران درست در  که  گیرد: همچنین موقعیت ژئواستراتژیک 

 گیرد، منبع مهمی برای هیدروکربن است. برای امنیت اقتصادی غرب می  مسیر جنوب قرار

شرکتای  فزاینده  طوربه زیرا  است  کرده  پیدا  هنگفتی  الملبین  نفتیهای  اهمیت  مقادیر  لی 

اکت برای  وپول  جا،  شاف  آن  در  کرده  ویژهبه   توسعه  هزینه  قزاقستان،  و  اما    اند.آذربایجان 

کشورهای  های  گزینه و  روسی  لوله  خطوط  شبکه  بر  اتکاء  همچنین  محدود،  صادراتی 

همسایه، موجب محدود شدن توانایی کشورهای خزر در بهره مندی کامل از ذخایر نفتی و 

در  نتیجه  در  است.  شده  خود  گسترده  صگ دهه    گازی  لوله  خطوط  روی  بر    ادراتی ذشته 

زند.  می  شده است که به نفوذ روسیه آسیبای  ی قابل مالحظهگذار لی جدید سرمایهالملبین

آبی در منطقه خزر را  های  برخی ناظران روسی، موضوع خطوط لوله در کشورهای فاقد راه

برای سلطه« توصیف کرده  ویژهبه  »نبردی  متحده  ایاالت  د»که  د  ان از جانب  تسریع  به  نبال 

. (۳)سابق اتحاد شوروی از روسیه است«های  دا کردن سیاسی و اقتصادی جمهوریفرآیند ج

 
1. Positive Neutrality 
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اندکی  عمل  آزادی  دخیل،  کشورهای  به  دیدگاه  این  که  حالی  تأکیدمی  در  ظنی  بر    دهد، 

 (4).ایاالت متحده( در منطقه خزر دارد ویژهبهکند که مسکو در قبال نفوذ فزاینده غربی )می

کمک    ی المللنیب  ی روهاین ات لجستیک برای پشتیبانی از  یای خزر همچنین در عملیرد

امن ائتالف(   تی به  ایفاء   ۱)نیروهای  حیاتی  نقشی  افغانستان  مسیر  می  در  از  بخشی  به  کند. 

شمالی  توزیع  شبکه  سال  می  شکل  ۲جنوبی  در  که  تدارکات    منظوربه  ۹۲00دهد  رساندن 

شکل گرفت. شبکه توزیع شمالی    از مسیر خطرناک پاکستان  باجتنانیروها به افغانستان و  

با سهم  ۲0۱۱در سال   قیاس  پاکستان، حدود    ۳0، در  نقل    40درصدی  از حمل و  درصد 

در گرجستان    4در دریای سیاه  ۳مربوط به افغانستان را انجام داد. مسیر جنوبی از بندر پوتی 

ها از آن جا از  رسد، که کاال می  ذربایجانآو در  کند و به باکمی  عبور  5شود، از قفقاز می  آغاز

قزاقستان   به  به  منتقل میدریای خزر  ازبکستان  از  یا کامیون  راه آهن  شود و سپس توسط 

برده افغانستان  مسیرمی  مرز  این  توزیع    طوربه  شود.  شبکه  نقل  و  یک سوم حمل  تقریبی 

انجام را  آکمی  شمالی  بندر  توسعه  دنبال  به  قزاقستان  و    ۶تائوی دهد.  خزر  دریای  در  خود 

تنها بندر این کشور    عنوانبهبوده است. آکتائو  ای  یل آن به یک مرکز حمل و نقل منطقهتبد

مستقل« قزاقستانی  سوی  به  دریایی  »دروازه  عنوان  تحت  شده  توصیف  زنجیره    (5)و  در 

ر  یو سا  خروج ایاالت متحده  سبب به نیروهای ائتالف نقشی حیاتی ایفاء کرده و اهمیت آن  

نیر در  کنندگان  ائتالفمشارکت  سال  الملبین  وهای  در  افغانستان  از  حال   ۲0۱4لی  در 

انتقال  های  در رسانهها  افزایش است. گزارش برای  از احتمال ساخت محلی  روسی حاکی 

راهی برای خروج تجهیزات نظامی خود از   عنوانبهمحموله در آکتائو توسط ایاالت متحده  

زیگر خارجی در نظام بسته دریای خزر  لفت روسیه با حضور هر باابر مخ افغانستان بود و  

مقالهمی  تأکید گازتا در  ای  کرد.  برای  می  ۷نزاویسیمایا  پایگاهی  به  آکتائو  اگر  که  گوید 

 
1. International Security Assistance Force (ISAF) 

2. Northern Distribution Network (NDN) 

3. Poti 

4. Black Sea 

5. Caucasus 

6. Aqtau 

7. Nezavisimaya Gazeta 
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مؤثری   طوربه  و هم پیمانان آن« بدل شود، »ساختار امنیت از پیش شکننده خزر   ۱»پنتاگون 

شد« خواهد  پشتی(۶)شکسته  مسکو  ایاالتنبانی  .  محدود  و    متحده  ظامی  آذربایجان  از 

را تحمل کرده    ۲قزاقستان در زمینه حمایت آموزشی و تجهیزاتی برای طرح حراست خزر 

ایجاد احتمالی پایگاهی برای حمل و نقل در آکتائو گامی بسیار فراتر از    اندازچشماست. اما 

 ه شود. زایش تنش در منظقفبه ا تواند منجرمی رسد ومی  نظرتحمل روسیه )و ایران( به

اثر   که    سبببهاین  در جایی  آمریکا  فزاینده  مداخله  برای خنثی ساختن  مسکو  تالش 

نظر  در  خود  ویژه  منافع  منطقه  را  آن  قبال  می  مسکو  در  روسیه  سیاست  بررسی  به  گیرد، 

کند.  می  پردازد و بر توسعه اخیر ناوتیپ خزر و منطق پشت آن تمرکز می  منطقه دریای خزر

جزیه و تحلیل تصورات روسیه از تهدید و امنیت در منطقه  صلی پژوهش، شامل تهداف ا ا

بازیگران سایر  برای  آن  پیامدهای  ارزیابی  و  تصور  می  خزر  در  را  »جنوب«  اهمیت  شود. 

آیا   به تجزیه و تحلیل این امر خواهم پرداخت که  ارزیابی خواهم کرد و  روسیه از امنیت 

  الشی امنیتی برای مسکو در نظر گرفته چ   عنوانبهدر منطقه خزر    غرب  /نفوذ ایاالت متحده  

سال  می از  که[  ]این  خیر.  یا  گام  ۱۹۹۱شود  امنیتی  هایی  چه  نظام  گونه  هر  توسعه  برای 

بخش  ای  منطقه تحوالت  بر  اثر،  این  است.  بوده  چه  آن  در  روسیه  نقش  و  شده  برداشته 

تقویت سلطه رو بانرژی تمرکز کرده و عواقب  ثبات درسیه  ر منطقه را ای امنیت انرژی و 

کند. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که درکی واضح از تفکر راهبردی و  می  ارزیابی

 تصور روسی از تهدید در دریای خزر، حیاتی است. 

 دریای خزر و اهمیت آن

 (۷)است.  اسم شناخته شده  50به بیش از  ها  به گفته برخی منابع، دریای خزر در طول قرن

در حالی   اند،نامیده  4ارسی پو    ۳مختلف آن را دریای هیرکانی های  زمان  باستان درهای  ایرانی

، به خاطر مردم خوالین که در منطقه  5دریای خوالین   صورتبه که اسناد روسی قدیمی به آن  

 
1. Pentagon 

2. Caspian Guard 

3. Hyrcanian Sea 

4. Persian Sea 
5. Khvalin Sea 
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اشاره داشتند،  ناممی  سکونت  سایر  آوار های  کنند.  از  عبارتند  دریا  به  شده  باک۱داده  و، ، 

گمانو    ۲رونشآپ »کاسپین   رودمی  خزر.  یعنی[  آن  امروزی  ]انگلیسی  نام  ۳نام  از  برگرفته   »

کاسپی ای  قبیله مردم  زندگی4باستانی،  دریا  غربی  جنوب  ساحل  در  که  باشد   (۸)کرد.می  ، 

به خزر روسیه  قرن    طور به  عالقه  در طول  ایران   ۱۷جدی  با  تجاری  پیوندهای  توسعه  با 

از آن در تر  و پایین  5طول رود وولگا   کشتیرانی درهای  ترش راهسبه گ  شکل گرفت که منجر

روسیه   دریایی  قابلیت  توسعه  به  نیاز  تحریک  موجب  امر  این  شد.  خزر  دریای  سراسر 

اول  منظور به آلکسیس  تزار  و  شد  منطقه  در  اقتصادی  منافع  از  ساخت    ۶حفاظت  دستور 

اوریلهای  کشتی کرد.  را صادر  دریایی  بود که ساختی جنگی رشک  لیناو  ۷نیروی   تهوسی 

سال  می در  باتلر   ۹۱۶۶شد؛  دیوید  هلندی  کاپیتان  فرماندهی  آستراخان    ۸تحت  مقصد  به 

 (۹)حرکت کرد.

ناوتیپ    ۱۸روسیه در طول قرن   اولین  تأسیس  باعث  بود که  بر منطقه  دنبال سلطه  به 

جزء بسیار    یس شدتوسط پطر کبیر تأس  ۱۷۲۲دریایی خزر آن شد. این ناوتیپ که در سال  

توسعه روسیهطلبمهم  بود.  خزر  منطقه  در  روسیه  امپراتوری  نگران  ای  فزاینده  طوربه  ی 

ایران در جنوب غربی خزر و قفقاز شد. و  امپراتوری عثمانی  فزاینده هر دو  با   (۱0)رقابت 

با سایر قدرتتر  بزرگ امپراتوری،  عه  امپراتوری در منطقه، عثمانی و ایران، مناز های  شدن 

باعث برخوردهای نظامی مکرر    ۱۹و    ۱۸های  و منابع در قرناد شد. رقابت برای زمین  جای

. مسکو مصمم به گردیدناوتیپ دریایی خزر    اهمیت مجدددر دریای خزر شد و موجب  

تجاری پرمنفعت خود بود و از متحدان خود در منطقه دفاع کرد، شرایطی که  های  حفظ راه

 . دارد با وضعیت معاصر آن تشابه

 
1. Avar 

2. Apsheron 

3. Caspian 

4. Caspi 

5. Volga 

6. Tsar Alexis I 

7. Oryel 

8. David Butler 
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تاریخی   دارد و  های  و شرایط معاصر در منطقه شباهتمیان رویدادهای  مهمی وجود 

[ تغییر اندکی  به حال   ]تا  ۱۸لی به دریای خزر، از قرن  الملبین  عوامل انگیزه دهنده به عالقه

قدرت میان  رقابت  است:  ژئواستراتژیک  ای  منطقههای  کرده  اهمیت  نفوذ،  برای  مختلف 

قرار دارد؛ اهمیت حیاتی عوامل اقتصادی  مستقیم در مسیر جنوب    ورط به  هایران کو    منطقه 

و حفظ دسترسی به منابع طبیعی؛ همچنین مسیرهای تجاری پرمنفعت و دغدغه نفوذ سایر  

دهه در طول  منطقه.  توسعه  در  در چارچوب  های  بازیگران خارجی  منطقه  اهمیت  گذشته 

معاصر، امنیتی  سیاسی،    ویژهبه  محیط  امنیت  و    یدراهبراهمیت  برای  غرب،  اقتصادی 

لی مقادیر هنگفتی پول برای اکتشاف و توسعه  الملبین  نفتیهای  افزایش یافته است. شرکت

گسترده کردهتر  منطقه  خرج  برای  اند  خزر  مهمی  نقل  و  حمل  مسیر  به  خزر  دریای  و 

نابع  محیث    لی تبدیل شده است. خزر که ازالملبین  لجستیک نیروهای ائتالفهای  عملیات

گیرد، در دهه گذشته قادر به جلب  می  حمل و نقل شرق ـ غرب قرارغنی است و در مسیر  

ایاالت متحده( شده و تنش میان روسیه و همسایگان    ویژهبهلی ) المل بین  عالقه قابل مالحظه

بوده و ای  قدرت منطقهترین  سنتی بزرگ  طوربه  جنوبی خود را افزایش داده است. روسیه

آپیوند نیرومند    نهای  منطقه  نفوذ  می  باقیبا  قلمرو  را  خزر  مرزی  منطقه  مسکو  ماند. 

نظر در  ایاالت  می  انحصاری خود  قبیل  از  بازیگران خارجی  نفوذ سایر  افزایش  از  و  گیرد 

چالشی مستقیم برای هژمونی    ۱۹۹۱متحده، اروپا، ترکیه و ایران ناراحت است که از سال  

 اند. هگذاشتروسی در منطقه را به نمایش 

دفاع از    منظوربهجنگی امپراتوری روسیه  های  مکان توسعه کشتیدریای خزر همچنین  

قرن طول  در  خود  تجاری  و  ملی  نیروی   ۱۸و    ۱۷های  منافع  توسعه  به  منجر  که  است 

تصویب شد و دورنمای آن    ۲00۱دریایی گردید. دکترین دریایی فعلی روسیه، که در سال  

یاست خارجی... با نیت حفاظت از  ت »ابزار سصوربهایی را  ی وی دراست، نیر  ۲0۲0تا سال  

توصیف  آن«  متحدان  و  روسیه  فدراسیون  را    (۱۱)کند.می  منافع  روسیه  ادامه،  نظر  در  »از 

توصیف راهبر«  دریایی  قدرت  یک  »خصوصیتمی  تاریخی...  پیامد  که  و های  کند  فضایی 

تی  یفیت« منابع معدنی و زیسک جم و  جغرافیایی« کشور است و دریای خزر را از حیث »ح

خزر  می  شناسایی  فردبه  منحصرای  منطقه  عنوانبهخود   ناوتیپ  نقش  در  امر  این  کند. 
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شود که عالوه بر حفاظت از کشتیرانی روسی، از تأسیسات روسی که در خارج  می  منعکس

محفاظت  تهدیدات  برابر  در  هستند  مشغول  هیدروکربن  تولید  به  و می  از خشکی  بر    کند 

منابع سا و  تخراج  دریا    هیدروکربن  در  منازعه  مورد  مناطق  در  خاویار(  قبیل  )از  زیستی 

 اهداف سیاست دریایی روسیه در دریای خزر عبارتند از: . کندمی نظارت

برداری از منابعی از قبیل ماهی و  بهرهایجاد رژیم حقوقی در دریای خزر که از حیث   •

 ها باشد؛ مطلوب روسهیدروکربن 

 یر کشورهای ساحلی؛ با همکاری سا حیط دریاییم  ت ازحفاظ •

تمام نیروهای بالقوه نیروی دریایی  برداری از  ایجاد شرایطی برای ساخت پایگاه و بهره •

 کشتیرانی؛  /

 ای ـ دریایی( و ماهیگیری؛ نوسازی ناوگان تجاری، ترکیبی )رودخانه •

 جلوگیری از خروج ناوگان روسی از بازار حمل و نقل دریایی؛ •

دریدهی خدن سازما • نقل  و  بهمات حمل  »بین  ایی  نقل  و  از شبکه حمل  بخشی  عنوان 

 ؛۱المللی« با دسترسی به دریاهای مدیترانه و بالتیک 

 (۱۲)توسعه، بازسازی و تخصصی کردن بنادر موجود. •

چارچوبی    عنوانبهسه مورد اول،    ویژهبه  از این اهداف سیاستگذاری دریایی،  ،این اثر

ها  درک انگیزه  ،رای روسیه و عالوه بر ایناهمیت منطقه دریای خزر ب   تحلیلبرای تجزیه و  

توسعه قابلیتطلب برای  ارتقاء  و  استفادههای  ی  خزر  از  می  ناوتیپ  پیش  را  خود  کار  کند. 

منابع   از  برآوردی  با  میان کشورهای ساحلی،  ارزیابی همکاری و موانع پیش رو همکاری 

خاویا هم  و  هیدروکربن  هم  اهدریا،  امنیتمر،  برای  خزر  دریای  توسعه  و    روسیه  یت 

 کند.می نیروی دریایی در آن جا آغازهای  قابلیت

 
1. Baltic Sea 



 

۱۳ 

 منابع خزر

 نفت و گاز ذخایر

دریای خزر، با توسعه ذخایر نفتی در آذربایجان )بخشی از امپراتوری روسیه( در پایان قرن  

اتح ۱۹ فروپاشی  پیرو  بود.  جهان  تجاری  نفت  صنعت  اولین  مکان  شو،  سال  راد  در  وی 

آینده معرفی   عنوان خاورمیانهن بالقوه خود بهزر به خاطر ذخایر هیدروکرب، منطقه خ ۱۹۹۱

سرمایه اولیه  مداخله  با  همراه  بینیِ  خوش  و  خوشی  اما  منطقه  گذار شد.  در  خارجی  ان 

اگرچه    سبببه یافته است.  بوم شناختی، کاهش  شرایط دشوار عملیاتی، هم سیاسی و هم 

ش   ننواعبهخزر   معرفی  جدید  شباهت  خاورمیانه  از  حاکی  فعلی  شده  اثبات  ذخایر  اما  ده 

 . است تا خلیج فارس ۱بیشتری با دریای شمال

آبهای  حوضه دارای  شمال  دارد.  زیادی  تفاوت  خزر،  جنوبی  و  شمالی  های  آبی 

ماه  عمقکم در  که  احاطههای  است  یخ  با  شرکتمی  زمستانی  برای  و  انرژی،  های  شود 

جنوب  منطقه  ین محل پرورش ماهی خاویاری است.  کند. همچنمی  جدی ایجاد  یلش فنچا

استعداد بالقوه    احتمال بهاست اما استخراج نفت از آن دشوار نیست و  تر  عمیقدریای خزر  

چشمگیری موجب    طوربه  بیشتری برای گاز دارد. حفاری اکتشافی در حوضه جنوبی خزر

نف بالقوه  توان  برآوردهای  درکاهش  شرکت  تی  و  شده  انجام  خاهای  آینده  به  رجی شروع 

معتدل  کردهتر  رفتارهای  خزر  هیدروکربن  ذخایر  توسعه  قبال  منابع    اند.در  با  رابطه  در 

شوند  می در غرب قزاقستان و دریای خزر متمرکز ای برجسته طور به هیدروکربن، منابع نفتی 

ازبکستان ترکمنستان،  در  بزرگ  و    و  ذخایر  ط قزاقستان  شدبگاز  یافته  جدول    یعی  )نک. 

 (.۱شماره 

 
1. North Sea 
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ذخایر نفتی   کشور 

ثابت شده 

)میلیارد  

 بشکه(

درصد 

سهم از  

مجموع  

 جهانی 

نرخ  

ذخیره به  

نسبت  

 تولید

ذخایر گازی  

اثبات شده  

)هزار میلیارد  

 متر مکعب( 

درصد 

سهم از  

مجموع  

 جهانی 

نرخ ذخیره  

به نسبت  

 تولید

 آذربایجان 
0/۷      

(0/۷ ) 

4/0    

(4/0 ) 

۹/۲۱  

(۱/۲4 ) 
۹/0    (۳/۱ ) 

5/0    

(۷/0 ) 

۱/5۷  

(4/۷4 ) 

 قزاقستان 
0/۳0  

(0/۳0 ) 

۸/۱    

(۸/۱ ) 

4/4۷  

(۸/44 ) 
۳/۱    (۱/۱ ) 

۷/0    

(۶/0 ) 

۶/۶5  

(۲/4۲ ) 

 روسیه
۲/۸۷  

(۲/۱0۶ ) 

۲/5    

(۳/۶ ) 

4/۲۲  

(۸/۲5 ) 
۹/۳۲  (0 /۳5 ) 

۶/۱۷  

(۱/۱۸ ) 

۶/55  

(0/55 ) 

 ( ۶/0) ۶/0 ترکمنستان 
)کمتر از    -

 درصد(  05/0

4/۷   

(4/۶ ) 
5/۱۷  (5 /۱۹ ) 

۳/۹  

(۱/۱0 ) 

-     

(۱/۳۱4 ) 

 عربستان 
۹/۲۶5  

(۲/۲۶۶ ) 

۹/۱5  

(۷/۱5 ) 

۶۳   

(0/۶۱ ) 
۲/۸    (0/۸ ) 

4/4    

(۲/4 ) 

۱/۸0  

(۱/۷۲ ) 

 ایران 
۱5۷  

(۲/۱5۷ ) 

4/۹    

(۳/۹ ) 

-    

(۱/۶۸ ) 
۶/۳۳  (۲ /۳۳ ) 

0/۱۸  

(۲/۱۷ ) 

-     

(4/۱4۸ ) 

 

 (۱۳) ۱   ۲0۱۲ه، نورمیا: مقایسه ذخایر اثبات شده در خزر و خا۱جدول شماره 

 توسط مترجم از همان منبع است.  ۲0۱۸روز شده  : ارقام داخل پرانتر، نسخه بهتوضیحات
 

از   بیش  آن  نفت در  بزرگ  ۱00قزاقستان، که  پیش کشف شد،  نفتی  ترین  سال  ذخایر 

 ۲بررسی آماری انرژی جهانیقابل بازیافت در منطقه دریای خزر را دارد. بر اساس گزارش  
  ۳0دارای    ۲۲0۱منتشر شد این کشور در سال    ۳0۱۲که در سال    ۳ش پترولیوم ی تبری  شرکت

 

1. “BP Statistical Review of World Energy,” British Petroleum, September, 2016, 
available from http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-
review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf 
2. Statistical Review of World Energy 
3. British Petroleum (BP) 
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میلیون بشکه در روز است    ۷/۱و در حال تولید    استمیلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده  

کند. ذخایر گازی اثبات شده قزاقستان در سال  می  بزرگ تبدیلای  که آن را به تولید کننده

بر    ۲0۱۲ بخش  امیلی  هزار   ۳/۱بالغ  که  بود  مکعب  متر  قرار  رد  کشور  غرب  در  آن  اعظم 

آ  ۱.دارد انرژی ژبه گفته  از مجموع ذخایر    ۸0ایاالت متحده، حدود    ۲انس اطالعات  درصد 

و    5، ایماشوسکویه 4، تنگیز۳فقط در چهار میدان وجود دارد: کاراچاگاناک   این کشورگازی  

 . ۶کاشاگان 

داخل   در  در غرب کشور، هم  بیشتر  دارد.  خو هم  نفت  از خشکی وجود  تولید  ارج 

تنگیز و کاراچاگاناک است که در مجموع   فعلی تحت سلطه دو میدان خاکی بسیار بزرگ 

از   سال    40بیش  در  کشور  خروجی  مجموع  از  کردند.  ۳۲0۱درصد  تولید  تنگیز    (۱4)را 

سط  و. ت شدبامی  هزار بشکه  500میدان قزاقستان است و تولید روزانه آن بیش از  ترین  بزرگ

اویل شرکت   مشترکگذارسرمایهکه    شودمی  اداره  ۷تنگیزشور  شرکت  یی  نفتی  های  شامل 

  (۱5).است  ۱۱و لوک آرکو   ۱0به همراه کازمونای گاز  ۹و اگزان موبیل   ۸بزرگ آمریکایی شوران 

را به عهده دارد. مجری    ۲0۱۳درصد از مجموع تولید نفت در سال    ۱۲کاراچاگاناک حدود  

ک و ، شوران و ل۱4. ان. آی. ای  ،۱۳یج  یب  شامل  ۱۲اچاگاناک پترولیوم ر تی کاآن، شرکت عملیا 

 ( ۱۶)باشد.می ۱5اویل

 
میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده    ۳0دارای    ۲0۱۷این منبع، قزاقستان در پایان سال    ۲0۱۸بر اساس اطالعات نسخه  .  ۱

 ی بود. م. کعب ذخایر اثبات شده گازهزار میلیارد متر م ۱/۱دارای هزار بشکه نفت در روز و  ۳۱۱نفت، قابلیت تولید 

2. Energy Information Agency (EIA) 

3. Karachaganak  

4. Tengiz 

5. Imashevskoye 

6. Kashagan 

7. Tengizchevroil (TCO) 

8. Chevron 

9. ExxonMobil 

10. KazMunaiGaz 

11. LukArco 

12. Karachaganak Petroleum Operating (KPO) 

13. BG 

14. ENI 

15. Lukoil 



 نفوذ؟ یرقابت برا یا یینماخزر: قدرت یایو در یهروس ■ 16

شود که دو سوم تولید نفت در آینده از حوضه شمالی خزر، بیشتر در میدان می  برآورد

کسپین  نورث  عملیاتی  شرکت  کنسرسیوم  توسط  که  بود  خواهد  کاشاگان  عظیم   ۱خشکی 

شرکت ملی  و    4، اینپکس ۳وتال.، اگزان موبیل، ت ان. آی  ، ای.۲متشکل از کازمونای گاز، شل 

از بزرگمی  یابد. گمانمی  توسعه  5نفت چین  میادین شناخته شده  ترین  رود کاشاگان یکی 

و   باشد  خاورمیانه  از  خارج  »بزرگصور به در  دهه  ترین  ت  پنج  در  جهان  نفتی  اکتشاف 

  ت خزراز عرضه بالقوه نف   یمعتبر رود که شاخص  می  امید  ( ۱۷)شود.می  ]گذشته[« توصیف

میلیارد بشکه نفت    ۳5را ارائه خواهد کرد: حفاری اکتشافی نشان داده که این میدان محتوی  

میلیارد بشکه( قابل تولید است. تولید بارها با تأخیر همراه    ۷ـ    ۹درصد از آن )  ۲5است که  

اولین تولید خود را    رفتیم شرایط عملیاتی دشوار است. انتظار  علت بهبوده است که بیشتر 

ب از    ۲0۱4هار سال  در  تولید  که  دهد  به    ۱۸0انجام  اول  در مرحله  بشکه  هزار    ۳۷0هزار 

واقع شده که در    عمقهای کم. این میدان که در آبفتیامی  بشکه در مرحله دوم افزایش

گردد، می  شوند، موجب آسیب دیدن تجهیزات و دشوار شدن نگهداریمی  زمستان منجمد

کند که سمی است. نفوذ گاز به داخل آب در اکتبر سال  یم  وژن تولیدسولفید هیدر نهمچنی

نگرانی  ۲0۱۳ افزایش  و  عملیات  بیشتر  تأخیر  خسارت  ها  موجب  طی  محیزیستدرباره 

اهمیت   کشور  مدت  بلند  اقتصادی  رشد  برای  قزاقستان  میادین«  »ابر  توسعه  شد.  احتمالی 

خروجی نفت خام خود    در افزایشبرای هدف کشور    شاگانخاص، کا   طوربه  بسیار دارد و

درصد تا پایان این دهه حیاتی است. کاشاگان تنها »ابر میدان نفتی« دریایی است و    ۶0به  

 مستقیم به دریای خزر مربوط است.  طوربه باشد که در حال حاضرمی  بنابراین تنها موردی

سیوم کاشاگان را به  رم کنسدرصد از سها  ۳۳/۸شرکت ملی نفت چین    ۲0۱۳در سال  

این خرید بخشی از سلسله معامالت مورد پذیرش    (۱۸)میلیارد دالر خریداری کرد.  5  مبلغ 

۶رئیس جمهور چین شی جینگ پینگ 
  

تضمین    منظوربهدر خالل دیداری از آسیای میانه    (۱۹)

 
1. North Caspian Operating Company (NCOC) 

2. Shell 

3. Total 

4. Inpex 

5. China National Petroleum Corporation (CNPC) 

6. Xi Jingping 



 17 ■ منابع خزر

ب  . روده شمار میدسترسی به هیدروکربن منطقه بود و نماد حضور فزاینده چین در منطقه 

بر سر دسترسی به    ویژهبه  از رقابت جاری برای نفوذ در منطقهاین معامله همچنین حاکی  

را   ۱هیدروکربن است: شرکت ملی نفت چین رقیب هندی خود شرکت نفت و گاز طبیعی 

سال  خرید  در   ژوئیه  تا  که  فیلیپس   ۳۲0۱سهام  کونوکو  اختیار  بزرگ    ۲در  نفتی  شرکت 

بود ذخ  آمریکایی  داد.  گشکست  قزا سایر  هیدروکربن  عالیق  قستانترده  تحریک    موجب 

شده و حضور بازیگران خارجی در منطقه خزر را افزایش داده و نفوذ  ای  لی گستردهالملبین

میان    آمیزدهد. در حالی که کشور تا به این جا قادر به موازنه موفقیتمی  روسیه را کاهش

تص و  منافع  شده،  پکن  و  غرب  مسکو،  با  خود  آنمورات  روابط  امنیها  تنازع    ت درباره 

قزاقستان نیازمند توسعه  و    تواند در میان مدت تا بلند مدت موجب تخریب ثبات شودمی

توانایی برای نشان دادن نیت خود برای حفاظت از منافع خود    منظوربهنیروی دریایی خود  

 در دریای خزر خواهد بود. 

ذخایر نیز  خزر  دریای  در  آذربایجان  ساحلی  دارد،  و هیدر  بخش  چشمگیری  کربن 

تا نفت.  هرچن باشد  بیشتر محتوی گاز  دارد که ممکن است  این وجود  بر  دال  د شواهدی 

  ۳اکتشافات اخیر در بخش آذربایجانی دریای خزر، به استثناء ناحیه آذری ـ چراغ ـ گونشلی 

چاه  و  بوده  ناامیدکننده  پترولیوم،  بریتیش  رهبری  شدههای  به  بسته  سا   اند.متعددی    ل در 

میلیارد بشکه برآورد شد )نک. جدول   ۷شده نفت خام آذربایجان  میزان ذخایر ثابت    ۲0۱۲

هیدروکربنی کشور در دریا قرار دارد و بخش اعظم نفت  های  حوضهترین  (. بزرگ۱شماره  

تولید گونشلی  ـ  چراغ  ـ  آذری  میادین  در  حاضر  حال  در  معامله  می  آن  میلیارد    ۸شود. 

موجای  دالری تأسکه  شرکتی ب  عملیاالملبین  س  آذربایجان لی  بریتیش    4تی  رهبری  به 

منعقد    ۱۹۹4گونشلی در دریا شد در سال  و    توسعه میادین آذری، چراغ  منظوربهپترولیوم  

موافقتنامهگردید اولین  نامیده شد  قرن«  »قرارداد  که  معامله  این  نفتی حکومت  المل بین  .  لی 

با کنسرسیومی از شرکت بود و مبین ورود  جها   ی نفتی  هاآذربایجان  بازارنی  به    آذربایجان 

ذربایجان است و  آلی در  الملبین   پروژهترین  لی انرژی گردید. این کنسرسیوم بزرگالملبین

 
1. Oil and Natural Gas Company (ONGC) 
2. ConocoPhillips 
3. Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) 
4. Azerbaijan International Operating Corporation 
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حداقل   شده  برآورده  ذخایر  مجموع  با  میدان  سه  از  قابل  بشکه  میلیارد    4/5متشکل  نفت 

ن می  انتظار  (۲0)باشد.می  بازیافت  تولید  مجموع  آذرفت  سال  رفت  در  ا  ۲۲0۱بایجان  وج به 

داده و  است  های  برسد  یافته  کاهش  اخیر  سال  چند  در  تولید  که  است  آن  از  حاکی  اخیر 

 (.۲)نک. جدول شماره 
 

تولید نفت   کشور 

)هزار بشکه  

 در روز( 

درصد 

تغییر به  

نسبت سال  

 گذشته

درصد 

سهم از  

مجموع  

 جهانی 

تولید گاز 

)میلیارد  

متر مکعب  

 ]در سال[( 

 صددر

به    رییتغ

نسبت سال  

 گذشته

صد سهم در

از مجموع  

 ی جهان

 آذربایجان 
۸۷۲    

(۷۹5 ) 

۲/5-  

(۱/5- ) 

۱/۱    

(۹/0 ) 

۶/۱5  

(۷/۱۷ ) 

۱/5  +

(۷/۲- ) 

5/0      

(5/0 ) 

 قزاقستان 
۱۷۲۸  

(۱۸۳5 ) 

۶/۱-  

(۸/۱0 )+ 

0/۲    

(0/۲ ) 

۷/۱۹  

(۱/۲۷ ) 

0/۲  +

(۶/۱۸ )+ 

۶/0      

(۷/0 ) 

 روسیه
۱0۶4۳  

(۱۱۲5۷ ) 

۲/۱  +

(۱/0- ) 

۸/۱۲  

(۲/۱۲ ) 

۳/5۹۲  

(۶/۶۳5 ) 

۷/۲-  

(۲/۸ )+ 

۶/۱۷  

(۳/۱۷ ) 

 ترکمنستان 
۲۲۲    

(۲5۸ ) 

5/۲  +

(۹/۱ )+ 

۳/0    

(۳/0 ) 

4/۶4  

(0/۶۲ ) 

۸/۷  +

(۱/۷- ) 

۹/۱      

(۷/۱ ) 

 عربستان 
۱۱5۳0  

(۱۱۹5۱ ) 

۷/۳  +

(۶/۳- ) 

۳/۱۳  

(۹/۱۲ ) 

۸/۱0۲  

(4/۱۱۱ ) 

۱/۱۱  +

(۱/۶ )+ 

0/۳      

(0/۳ ) 

 ایران 
۳۶۸0  

(4۹۸۲ ) 

۲/۱۶-  

(۲/۸ )+ 

۲/4    

(4/5 ) 

5/۱۶0  

(۹/۲۲۳ ) 

4/5  +

(0/۳ )+ 

۸/4      

(۱/۶ ) 
 

 (۲۱) ۱  ۲۲0۱: مقایسه تولید نفت و گاز در دریای خزر و خاورمیانه، ۲جدول شماره 

 توسط مترجم از همان منبع است.  ۲0۱۸روز شده  توضیحات: ارقام داخل پرانتر، نسخه به

 

1. “BP Statistical Review of World Energy,” British Petroleum, September, 2016, 
available from http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-
review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf 
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آذری ـ چراغ ـ گونشلی همچنین مقادیر چشمگیری گا تولیدعز طبیمیدان  کند.  می  ی 

برآورد   ۱هزار میلیارد متر مکعب   ۹/0به میزان    ۲۲0۱از طبیعی آذربایجان در سال  ذخایر گ

در خزر   میادین  از  اندکی  تعداد  از  آذربایجان  طبیعی  گاز  اعظم  بخش  نفت،  مانند  که  شد 

  ب ی جنوکیلومتر  5/۹۶. شاه دنیز که در  ۲شود: آذری ـ چراغ ـ گونشلی و شاه دنیز می  تولید

خزر دریای  در  باکو  از   شرقی  یکی  پترولیوم،  بریتیش  آن  مجری  گفته  به  دارد،  قرار 

هزار میلیارد متر مکعب    ۱میادین محتوی گاز متراکم در جهان است و بیش از  ترین  بزرگ

توسعه میدان دارد. مرحله اول  را در سال    ،گاز  تولید    ۲00۶کار خود  آغاز کرد و ظرفیت 

اهمیت دارد زیرا تنها توسعه میدانی عمده    شاه دنیز   (۲۲)مکعب بود.  ررد مت میلیا  ۹ساالنه آن  

با وجود این حقیقت مورد اشاره در گذشته که منطقه   ،  احتمال بهدر دریای خزر است که 

به  است.  متمرکز  طبیعی  گاز  بر  اصل  در  نفت  جای  به  نفت،  تا  است  گاز  مستعد  بیشتر 

و در سراسر خزر(  ذربایجان )ش هیدروکربن آخدر ب  ی خارجیگذار استثناء شاه دنیز سرمایه

های  نفتی تمرکز یافته که مستلزم هزینه سرمایه اندکی در قیاس با پروژههای  بر روی پروژه

است. همچنین  ها  برای آغاز این پروژهها  ی کمتری در زیرساختگذار گاز طبیعی و سرمایه

ت آغاز  از  پیش  کل  در  که  طبیعی  گاز  با  قیاس  در  موافقتنامه  ،ولیدنفت  وجود  های  نیازمند 

 باشد. تر میعرضه است، کاالیی تجاری

ذخایر گاز طبیعی جهان و نیز ذخایر چشمگیر  ترین  ترکمنستان دارای برخی از بزرگ

بهره در  آن  توان  هرچند  است،  محدود شده بردارنفت  هیدروکربن  عظیم  ذخایر  این  از  ی 

سال   در  آن  شده  ثابت  گازی  ذخایر  م  5/۱۷از    ش بی  ۲0۱۲است.  میلیارد  مکعب،  هزار  تر 

، که بخش اعظم آن در خشکی و  ۳درصد از مجموع ذخایر گاز طبیعی جهانی بود   ۹شامل  

در شرق کشور قرار دارد؛ مقادیر موجود در دریای خزر اندک است. در حالی که بررسی  

از گاز    عظیمیمقادیر    ۸۲00ترکمنستان در سال    4مستقلی از میدان یولوتان جنوبی ـ عثمان

د و پیشنهاد کرد که ممکن است این میدان یکی از پنج میدان بزرگ جهان  ا نشان داطبیعی ر

 
 هزار میلیارد متر مکعب رسید. م.  ۳/۱به  ۲0۱۷این رقم در  .۱

2. Shah Deniz 

 درصد از مجموع ذخایر جهان رسید. م.  ۱/۱0هزار میلیارد متر مکعب و  5/۱۹به  ۲0۱۷. این رقم در ۳

4. South Yolotan-Osman 
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سال   در  ترکمنستان  جمهور  رئیس  را    ۲00۹باشد،  گازی  مهم  اداره  چندین    علت بهسران 

 شود که در می  همچنین ادعا  (۲4)ذخایر گاز طبیعی برکنار کرد.های  »دروغگویی« درباره داده 

ه با مالکیت آن با آذربایجان منازعه وجود دارد، بیشتر  ی خزر که در رابطاز دریا  نواحی  آن

سردار  میدان  کیاپاز   ۱در  آذربایجان  توسط  چشمگیری  می  نامیده  ۲)که  گازی  ذخایر  شود(، 

ذخایر   برآورد  و  دارد  قرار  کشور  دو  میان  دریایی  مرزی  منطقه  در  که  باشد  داشته  وجود 

بازیافت]نفتی[   بشک  ۳۷0ـ    ۷00آن    قابل  برای  ه استمیلیون  ترکمنستان  با وجود تالش   .

لی برای رفع منازعه مرزی، این موضوع به همراه ادعای ترکمنستان مبنی بر  الملبین   کمیتح

توسط و  سهم میادین آذری و چراغ که توسط آذربایجان در حال توسعه داده شدن هستند )

 فع نشده است.ر هنوز شوند( می ترکمنستان خزر و عثمان نامیده 

نفت   گمانتولید  اگرچه  است:  محدود  خزر  دریای  در  روسیه  گاز  ممکن می  و  رود 

معادل   هیدروکربن  ذخایر  دارای  خزر  دریای  در  خود  بخش  در  روسیه  میلیارد    ۳۲است 

شرکت نفتی بزرگ روسی، لوک اویل   اند.بشکه نفت باشد، اکتشافات امروزه محدود شده

الی خزر کشف کرد که شمخش  دان نفتی و گازی در بمی   شش   ۱۹۹۹ـ    ۲005های  سال   در

شروع به توسعه    ۲0۱0شد. شرکت در سال  می   میلیارد بشکه برآورد  ۷/4مجموع ذخایر آن  

میلیون بشکه نفت و    ۲۷0تخمینی محتوی    طوربه  کرد که  ۳میدان دریایی یوری کورچاگین 

خش  میت دارد که باین امر اه  ه ره باشا  (۲5)میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است.  ۶۳بیش از  

آمار جدول شماره   در  را شامل ۱روسیه  کشور  بخش  می  ، کل  در  آن  ذخایر  فقط  نه  شود 

 . را خود در دریای خزر

ذخایر بالقوه هیدروکربن در بخش ایرانی دریای خزر تا حد زیادی کشف نشده باقی  

گفته شرکت    . به دگیرینممانده و از جانب ایران تولید چشمگیری در دریای خزر صورت  

نفت   ارزش  ملی  به  ذخایر چشمگیری  محتوی  دریای خزر  در  جنگل  میدان سردار  ایران، 

از   است.   50بیش  دالر  سال    (۲۶)میلیارد  پایان  در  را    ۱۲0۱ایران  میدان  این  که  کرد  اعالم 

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و    4/۱کشف کرده و مدعی شد محتوی حداقل     ۱00هزار 

 
1. Serdar 

2. Kyapaz 

3. Yury Korchagin 
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خوش بینانه، اکتشاف و تولید ایران در های  بیانیه  با وجود این  (۲۷)فت است.نبشکه  میلیون  

خزر بسیار محدود است که تا حد زیادی ناشی از عمیق بودن بخش دریایی خود و بنابراین  

ایاالت متحده و اروپا  های  کنونی خود است. تحریمهای  دشواری اکتشاف در آن با فناوری

لی در این کشور و در نتیجه،  الملبین  بزرگ نفتی های  تت شرکموجب محدود شدن فعالی 

به   ایران  دسترسی  این های  فناوری  جدیدترین]محدودیت[  بر  عالوه  است.  شده  تولید 

دریای خزر برای ایران اهمیتی برابر با سایر کشورهای ساحلی ندارد: ایران در اماکن دیگر  

تر  و ارزانتر  لی، راحتالملبین  یزارها ابه ب  ها دارای ذخایری است که تولید و انتقال در آن

میلی    احتمال بهدهد،  ن کامل اکتشاف انجام    طوربه  است. اما ایران تا زمانی که در بخش خود

)که   ندارد  دریای خزر  درباره وضعیت حقوقی  مشترک  توافق  گونه  هر  به  متعهد شدن  به 

 .شود(می  بعدها در این زمینه بحث

 خطوط لوله

دات قزاقسآذربایجان،   ترکمنستان  و  ذخان  و  رای  هستند  هیدروکربن  مالحظه  قابل  ایر 

امیدوارند به بازیگران عمده بازار جهانی انرژی بدل شوند. اما حتی اگر تولید هیدروکربن  

شوند: دشواری انتقال تولیدات از  می  را افزایش دهند همچنان با چندین مانع پایدار روبرو

راه   بدون  و  دورافتاده  بازارهایخآبیِ  منطقه  به  جایگاه  الملبین  زر  همراه  به  پرمنفعت،  لی 

صادراتی منطقه دریای خزر همچنان ناکافی  های  نامشخص دریای خزر. زیرساخت  یحقوق

آینده حیاتی است. گزینه در  تولید  برای رشد  بیشتر  های  است و توسعه ظرفیت صادراتی 

یه و کشورهای همسایه  سله رومحدود برای صادرات و همچنین اتکاء بر شبکه خطوط لو

لی خزر در بهره مندی از ذخایر نفتی  حنون موجب محدود ماندن توانایی کشورهای ساتاک

زیرساخت مسیر  شوروی،  اتحاد  دوران  در  است.  گسترده خود شده  گازی  خطوط  های  و 

لوله   خطوط  ـ  نبود  برجسته  موضوعی  شوروی  در  نفت  کننده  تولید  مناطق  برای  لوله، 

ن  منظوربه کیرفع  بنابراین جمهوریشد  می  شور ساختهازهای  و  هایی  و  آذربایجان  قبیل  از 

جریان   مسکو  و  روسیه  غرب  سمت  به  کل  در  که  بودند  ملی  شبکه  از  بخشی  قزاقستان 

ای  داشت. اما استقالل به معنای اهمیت یافتن پرسش چگونگی انتقال نفت و گاز از منطقه
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در منطقه خزر بود.   دستور کار تولیدکنندگان  ربه صدبه نسبت منزوی به بازارهای جهانی،  

کنندگان شرق   به مصرف  لوله روسیه  بر شبکه خطوط  تا یک دهه پیش  کشورهای منطقه 

اقتصادی خود آسیب و  به استقالل سیاسی  و  بودند  اهرم  می  اروپا متکی  به مسکو  و  زدند 

اعالم    ۷۱۹۹ال  سن در  آذربایجا]وقت[  رئیس جمهور    ۱دادند. حیدر علی اف می  فشار مهمی

انتقال نفت خود »دیگر آماده اتکاء کامل بر مسکو نیست«.کرد که کش در   (۲۸)ور وی برای 

سرمایه گذشته  دهه  در  مالحظهگذارنتیجه،  قابل  صادراتیای  ی  لوله  خطوط  روی    بر 

به توسعه کریدور نفت و گاز جنوبی میان دریاهای خزر و الملبین لی شده است که منجر 

نیتی چشمگیری فراهم کرد. خطوط لوله پایدار بوده و  ه و مزایای اقتصادی و امدانه ش مدیتر

ند. شبکه  گذاربر روابط سیاسی تأکید کننده بر اهمیت هیدروکربن در دوران معاصر اثر می

  ژئوپلیتیکیکنند منعکس کننده وضعیت  می  ایستای خطوط لوله که هم اکنون اروپا را تغذیه

 باشد. ژئوپلیتیکی میغییر پیوندهای جدید بیانگر ت   هالی کجنگ سرد است، در ح

زیرساخت بر  تمرکز  پروژه  های  امروزه  آن  نماد  که  است  بوده  نفت  صادرات 

است؛ عنصری حیاتی در افزایش تولید نفت در حوضه   ۲بلندپروازانه باکو ـ تفلیس ـ جیحان 

قابل مالحظه  (۲۹)خزر. نمادین  این پروژه اهمیت  لوله  مسپو    ردداای  خط  تقیم میان  یوندی 

معناداری موجب تغییر موازنه قدرت در    طوربه  کند. ساخت آنمی  خزر و اروپا ایجاد  منطقه

را   گرجستان  و  آذربایجان  قبیل  از  کشورهایی  اقتصادی  و  سیاسی  استقالل  و  شده  منطقه 

 وروپا  افزایش داده و ضمن کاهش نفوذ روسیه، به تقویت فعالیت بازیگران غربی از قبیل ا

متحده شرقی پردازدمی  ایاالت  ساحل  تولیدکنندگان  ترکمنستان،  و  قزاقستان  حال  این  با   .

خزر برای رساندن هیدروکربن خود به بازارهای غربی، هنوز تا حد زیادی بر شبکه خطوط  

 (۳0)لوله روسیه متکی هستند.

باز نگه داشتن گزینه به دنبال  از حیث مسیر  لوله    طخ  ست.ه ادخود بوهای  قزاقستان 

منتقل کرد نماد روابط در   ۲00۹اولین محموله نفتی خود را در سال    قستان ـ چین که قزا 

لوله خط  اولین  )و  میانه  آسیای  با  پکن  تقویت  تمام  الملبین   حال  هرچند  است،  چین(  لی 

 
1. Heydar Aliyev 

2. Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) 
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به سمت غرب خارج قزاقستان  از  که  لوله  روسیه  می  مسیرهای خط  از خاک  عبور  شوند 

اکنندمی بخش  ن.  ازفعظم  قزاقستان  شبکه  ت  صادر  طریق  چین(  )و  روسیه  لوله   خطوط 

پایانهمی به  خزر  از  انتقال  شامل  که  ماخاچکاالهایی  شود  تامان  ۱در  بندر    ۲و  به  سپس  و 

سیاه  ۳سک نوووراسی دریای  در  توافقنامه  شود.می  روسیه  پیرو  با  ای  قزاقستان  جانبه  دو 

  ن به بازارهای اوژه باکو ـ تفلیس ـ جیح رریق پنفت خود را از ط  ۲00۶آذربایجان در سال  

لی صادر کرده است. حمل و نقل نفت قزاقستان از طریق خط لوله باکو ـ تفلیس ـ  الملبین

میلیون تن رسید، اما قزاقستان پس از عدم    ۲/۲به مجموع    ۲0۱0تا    ۲00۸جیحان از سال  

به سایر مسیرهای صادراتی متو  نقل  بر سر شرایط حمل و    ۲0۱۳در سال    .سل شدتوافق 

مجدد از طریق باکو ـ تفلیس ـ جیحان صادر خواهد    طوربه  ه نفت قزاقستانگزارش شد ک

هزار تن    400شد: تنگیزشور اویل، مجری میدان تنگیز، اعالم کرد ماهانه از طریق خط لوله،  

نین  موافقتنامه همچ  (۳۱)کند.می  صادر خواهد کرد و نفت را در خزر از طریق نفتکش جابجا

مل و نقل نفت قزاقستان از طریق باکو ـ تفلیس ـ جیحان به  ح   مل تمهیدی برای افزایشاش

سال   ۲0حدود   تا  لوله  خط  کلی  ظرفیت  از  اجرای    ۲0۱۸ـ    ۲0۲0های  درصد  محض  به 

انتظار بود.  کاشاگان  میدان  در  تولید  دوم  در  می  مرحله  تولید  روند  رسیدن  اوج  به  با  رود 

لزوم گسترش چشمگیر ظرفیت  ن دو برابر شود که موجب  ا زاقستکاشاگان، صادران نفت ق 

و  های  زیرساخت جیحان  ـ  تفلیس  ـ  باکو  مسیرهای  از  بیشتر  استفاده  شامل  صادراتی، 

 شود. می  بین خزر،های نفتکش

نقل خزر قزاق  توسعه سامانه حمل و  برای  تفاهمی   4قزاقستان  یادداشت  آذربایجان  با 

ملی  های  )شرکت  5از و سوکار میان کازمونای گ  ده است.ودک بناها  امضاء کرده، اما پیشرفت

توسعه مسیرهای    منظوربه  ،نفت قزاقستان و آذربایجان( با مجریان میادین کاشاگان و تنگیز

و   جیحان  ـ  تفلیس  ـ  باکو  به  میدان  دو  این  از  خام  نفت  تحویل  برای  نفت  نقل  و  حمل 

 
1. Makhachkala 

2. Taman 

3. Novorossiysk 

4. Kazakh Caspian Transportation System (KCTS) 

5. SOCAR 
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توافق جهانی  بازارهای  و    هسامان   (۳۲).شدامضاء    نامهسپس  ساحمل  قزاق،  خزر  ای  مانهنقل 

نفتی  ای  و تنگیز به پایانه  ۱برای انتقال نفت خام از اسکنهای  یکپارچه و متشکل از خط لوله

نفتکش  ۲در کوریک  است؛  دریای خزر  در  قزاقستان  نفت  ها  و کشتیها  در بخش ساحلی 

کنند و می  لمجان حخام را به آن طرف خزر و به سوی یک پایانه تخلیه در ساحل آذربای

کنند. موافقتنامه اصلی پیش بینی کرد که  می  به باکو ـ تفلیس ـ جیحان متصلتأسیسات را  

میلیون تن نفت خام    ۲۳عملیاتی شود و در ابتدا ساالنه تا    ۲0۱۳ـ    ۲0۱4های  پروژه در سال 

که    م کرد کازمونای گاز اعال  ۲0۱0میلیون تن افزایش یابد. اما در سال    ۳۶منتقل کند و تا  

نقل و  نظام حمل  قزاق    اجرای  در    سبب بهخزر  نیست  قرار  که  کاشاگان،  پروژه  در  تأخیر 

با این حال قزاقستان    (۳۳).افتدمی  از سر گرفته شود، به تعویق  4۲0۱زمان تا سال  ترین  سریع

از    طورنهما آن  و صادرات  در خزر  نفت خام  انتقال  به  گفته شد همچنان  در گذشته  که 

آذر انرژیمی  نبایجاطریق  وزارت  سال    پردازد.  در  دارد  انتظار    4میزان    ۲0۱4آذربایجان 

 ( ۳4)میلیون تن نفت خام قزاق از طریق خاک این کشور صادر شود.

ترکمنستان ـ نیازمند  و    سه تولیدکننده عمده ساحلی نفت و گاز ـ آذربایجان، قزاقستان

قابلیت ب  منظور بهدریایی خود  های  توسعه  منافع خود  فرای حتوانمندی  از  ای  در دریاظت 

تولید  تأسیسات  نشده،  کاوش  میادین  شامل  قبیل  های  زیرساختو    خزر،  از  نقل  و  حمل 

صادرات انرژی سلطه داشته که به این  های  ها، هستند. روسیه از قبل بر زیرساختنفتکش

مل  ا آن ش ی آن بر ناوتیپ خزر )که نقش گذارسرمایهو  دهدمی کشور توان نفوذ بیش از حد

شود( حاکی از میل  می  روکربن در مناطق مورد منازعه در دریا نیزنظارت بر استخراج هید

و   حفظ  سال  احتمال بهبه  روسی،  ناظران  برخی  است.  نفوذ  این  گسترش  سال    ۲0۲۱،  را 

اعالم کرده آبی  راه  فاقد  منطقه خزرِ  در  لوله  برای  اند  موضوع خطوط  مثابه »جنگی  به  که 

ه »به دنبال تسریع روند کاهش انزواء سیاسی  از جانب ایاالت متحده ک   هویژهب  سلطه« است،

اقتصادی جمهوری است.های  و  روسیه«  از  سابق  به    ( ۳5)شوروی  دیدگاه  این  که  حالی  در 

دهد، بر تردیدی تأکید دارد که مسکو با آن نظاره  می  کشورهای دخیل استقالل عمل اندکی 

 
1. Eskene 

2. Kuryk 
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از    یه روسهای  ت. موفقیتدر منطقه خزر اس  متحده(  تایاال   ویژهبهگر نفوذ فزاینده غربی )

لوله گاز زیر   استریم   دریایی قبیل خط  در    ۱بلو  آمریکایی  لوله  نتیجه »شکست راهبرد خط 

گرفته نظر  در  میانه«  آسیای  کل  در  و  صادراتی    (۳۶)شود.می  قفقاز  مسیرهای  حامیان  میان 

از که  ایجاد شده  بزرگی  دودستگی  روسی  غیر  و  جدا   ینیرو  روسی  ایجاد خطوط  بالقوه 

وزیر خارجه   ۲ثبات برخوردار است. سرگی الوروف بی  کننده جدیدی در این منطقهِ از پیش

سال   مارس  در  نقشه  ۲00۸روسیه  درباره  جنوبی های  اظهارات  کریدور  برای  اروپایی 

ندین  چلوله  انتقال انرژی از دریای خزر را به باد انتقاد گرفت و پیشنهاد برای خط    منظور به

ای  کند »پروژهمی  کیلومتر که ترکیه را به اتریش متصل  ۳۹00به طول    ۳و میلیون دالری ناباک

 به وضوح مصنوعی« نامید. وی اعالم کرد که روسیه: 

محقق  هایی  »پاسخ حال  در  و  است  مؤثرتر  اقتصادی،  نظر  از  که  دارد 

آن گها  کردن  لوله  خط  است.  شده  عملیاتی  استریم  بلو  خزهستیم.  ، راز 

، نورد 5، بورگاس ـ آلکساندروپلیس 4ز آسیای میانه گسترش خط لوله گاز مرک

استریم  ۶استریم  ساوت  این ۷و  همه  متکی    ان:  عقالنی  اقتصادی  مبنای  بر 

 ( ۳۷)هستند«.

آدریاتیک  ترنس  لوله  خط  پروژه  نفع  به  ناباکو  لوله  خط  توقف  به  ترنس    ۸تصمیم   /

این است که بخشی    ۹آناتولین  از  ن ناز سخحاکی  دارد.  اساس  ان الوروف حقیقت  بر  اباکو 

اروپا  اتحادیه  اما  گرفت  شکل  تجاری  نه  و  سیاسی  آن   ۱0مالحظات  بردن  پیش  به  برای 

پیروزی نگرش سیاسی بر تجاری بود؛    به منزله  نظر رسید. باکو ـ تفلیس ـ جیحانمصمم به

ا  تحادیه اروپا به این معناگاز    ایجاد شده بود. اما سرانجام تغییرات در بازارای  بنابراین رویه

 
1. Blue Stream 
2. Sergei Lavrov 
3. Nabucco 
4. Central Asia-Centre 
5. Burgas-Alexandroupolis 
6. Nord Stream 
7. South Stream 
8. Trans-Adriatic (TAP) 

9. Trans-Anatolian (TANAP) 

10. European Union (EU) 
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تجاری و نه سیاسی تصمیم   و به دلیل  شد که ناباکو مزیت راهبردی خود را از دست بدهد

هزار کیلومتری ترنس آناتولین در ابتدا تا    ۲میلیارد دالری    ۷به لغو آن گرفته شد. خط لوله  

(  متر مکعب برسد  د یلیارم  ۳۱به    ۲0۲۳رود تا سال  می  میلیارد متر مکعب گاز )که انتظار  ۱۶

ایجان به ترکیه منتقل خواهد کرد که در ترکیه به ترنس آدریاتیک متصل خواهد شد، از آذرب

کند. طبق انتظارها اولین جریان انتقال  می  که ترکیه را از طریق یونان و آلبانی به ایتالیا وصل

از کریدور گاز  شودآغاز می  ۸۲0۱گاز در سال   لوله بخشی  این خطوط  خواهند    ۱جنوبی. 

بر  دریای شمال    بود که عالوه  و  آفریقا  از روسیه،  موجود   دربرگیرندهکریدورهای عرضه 

به های  پروژه خاورمیانه  و  خزر  از  طبیعی  گاز  انتقال  برای  شده  ریزی  برنامه  زیرساختی 

اروپا  اروپایی هستند. کمیسیون  انرژی در دومین    ۲بازارهای  در    ۳بررسی راهبردی  خود که 

شناخته شدن    منظور بهوسعه کریدور گاز جنوبی  منتشر گردید خواهان ت   ۲00۸سال  اواخر  

یک    عنوانبهاولویت امنیت انرژی برای اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی به روسیه    عنوانبه

 ( ۳۸)عرضه کننده نفت و گاز شد.

گس  کسپین  ترنس  لوله  تا    4خط  پروژه  این  اما  است  جنوبی  کریدور  دیگر  اجزاء  از 

هشدار داد که ساخت خط لوله،    ۲0۱۱دودف در سال  یر اولویت اندکی داشت. مخران ادو

که نقشه آن توسط آذربایجان و ترکمنستان ریخته شد و از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار  

به توافق   تمام پنج کشور ساحلی بر سر موقعیت حقوقی دریای خزر  تا زمانی که  گردید، 

زمان   از  که  موضوعی  نشده  شفروپا نرسند،  حل  همچنان  شوروی  قابل  ی  غیر  مانده،  باقی 

کرده اعالم  ترکمنستان  و  آذربایجان  حال  این  با  است.  از  اند  قبول  گس  کسپین  ترنس  که 

درون قلمرو آبی این کشورها در خزر عبور خواهد کرد و بنابراین سایر کشورهای ساحلی  

با وجود    ۲0۱۳سال  هیچ حق اظهار نظری ندارند. اتحادیه اروپا در نوامبر   روشن کرد که 

دانیلیدیس  دنیس  دارد.  را  پروژه  بردن  پیش  به  نیت  روسیه،  کمیسیون   5ناخشنودی  رئیس 

 
1. Southern Gas Corridor 

2. European Comission (EC) 
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بود و این که اروپا در ترکمنستان گفت که کریدور برای ساخت خط لوله »مطلوب ترین« 

بودند. خود  مذاکرات  نهایی  مراحل  در  ترکمنستان  و  اروپا  لوله    (۳۹)اتحادیه    0۳0خط 

کند و در آن جا زیرساخت صادراتی  می  ان تا آذربایجان طی رکمنستمتری، خزر را از توکیل

کرد.   خواهد  تغذیه  را  قفقاز  جنوب  در  لوله[  موجود  خط  گاز  ]این  شد  خواهد  موجب 

کنندگان   مصرف  به  روسی  لوله  خطوط  شبکه  از  عبور  به  شدن  مجبور  بدون  ترکمنستان 

م  به  امر  این  اما  برسد.  تعرفهک عنای  اروپایی  نقلهای  اهش  و  که    حمل  مسکو خواهد شد 

که در گذشته اشاره شد به خاطر امکان آغاز پروژه پیش از توافق نهایی میان پنج    طورنهما

براتچیکوف  ایگور  است.  ناراحت  خزر  دریای  حقوقی  موقعیت  سر  بر  ساحلی   ۱کشور 

م حدود  تعیین  و  مرزبندی  برای  روسیه  جمهور  رئیس  ویژه  کشورهای  برزها  فرستاده  ا 

همسود  فوقردربا  ۲مستقل  بوم  »زیست  بر  لوله  خط  بالقوه  بار«  »مصیبت  تأثیر    العاده ه 

اروپایی نه  حادثه،  یک  بروز  صورت  در  که  گفت  و  داد  هشدار  خزر  )یا  ها  حساس« 

در حالی   (40)بلکه کشورهای ساحلی هستند که باید از پس عواقب آن برآیند.  ها(آمریکایی

  رود، روسیه از این امرمی  دغه به شماربالقوه، به وضوح یک دغ  یطحی متزیسکه خسارت  

نگرانی  طوربه کردن  پنهان  برای  و  های  سودمندی  نفوذ  دادن  دست  از  یعنی  خود،  واقعی 

بهرههای  تعرفه کسپین گس،  ترنس  از ساخت  ناشی  نقل  و  میخائیل  می  یبردارحمل  کند. 

ب عزم  مسکو هشدار داده که »غر   رسود داز مؤسسه کشورهای مستقل هم  ۳آلکساندروف 

خط لوله در دریای خزر را  های  جلوگیری از تحقق پروژه  منظوربهمسکو در توسل به زور  

بسیار بعید است که مسکو از زور برای جلوگیری از ساخت ترنس    (4۱)گیرد«.می  دست کم

به اظهار مخال دارد که  این احتمال وجود  استفاده کند، هرچند  ادامه    دفت خوکسپین گس 

خو نفوذ  از  و  »متقاعددهد  برای  بهره  سازید  پروژه  لغو  برای  ترکمنستان  و  آذربایجان   »

در حوضه   زیرساخت صادرات  و  لوله  بر خطوط  نفوذ خود  که  بوده  بگیرد. روسیه شاهد 

خزر در دهه گذشته در حال از بین رفتن است، که هم تأثیر اقتصادی و هم سیاسی دارد:  

شده و سلطه سیاسی خود را نیز در حال  حمل و نقل  های  دن تعرفهادست دمسکو دچار از  

 
1. Igor Bratchikov 
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نیرومند است که میلی به از دست دادن بیشتر  ای  بیند. ارتقاء ناوتیپ خزر نشانهمی  تضعیف

 قدرت مسلط در منطقه دریای خزر است.  عنوانبهنفوذ خود ندارد و خواهان باقی ماندن 

 برای خاویار؟ همکاری

ود، دارای یک منبع طبیعی ارزشمند دیگر مهم خ  ر ذخایر هیدروکربنبالوه  دریای خزر ع

  ماهی خاویاری است که خاویار تولید های است: خزر محل پنچ مورد از ارزشمندترین گونه

دانشمندان ممی به گفته  دریای خزر ؤ کنند.  اقتصادی    ۱سسه علمی ـ پژوهشی ماهی  ارزش 

ارد روبل هزار میلی   ۱/۱درست، به    ت مدیریثروت زیست شناختی دریای خزر در صورت  

رسد که معادل مجموع ارزش بازاری ذخایر قابل  می  میلیارد دالر(  ۳۷]واحد پول روسیه[ )

است. خزر  دریای  گاز  و  نفت  این    (4۲)بازیافت  برای  درخواست  افزایش  موجب  امر  این 

اری مشکلی  یی خاوشود و صید غیر قانونی ماهمی  ها، از طرق قانونی و غیر قانونی،ماهی

های ساحلی است. صید و ماهیگیری کنترل نشده از زمان فروپاشی اتحاد  جدی برای کشور

ماهی  های  خاویاری خزر داشته است: دستههای  شوروی، تأثیر چشمگیری بر جمعیت ماهی

و برخی انواع  اند  صد کاهش یافتهر د  ۳0ـ    40در دریا ظرف دهه گذشته تا    ۲خاویاری بلوگا 

آ  هاماهی هستند.تانه  س در  پژوهشی  (4۳)انقراض  علمی  مؤسسه  گفته  ایران،  الملبین  به  لی 

 ( 44)منقرض شود.  ۱۲0۲ماهی خاویاری وحشی با این نرخ کاهش فعلی ممکن است تا سال 

نظر به نبود توافق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، پنج کشور ساحلی هنوز راه درازی  

بهترین بر سر  توافق  به  نده ماهیان خاویاری  باقی ماهای  مدیریت دسته  شیوه  برای رسیدن 

ممنوعیت صید تجاری ماهی خاویاری را صادر کرد و در سال    ۲00۲دارند. روسیه در سال  

علمی استثناء وجود های  ماهیگیری را به کل ممنوع اعالم کرد، هرچند برای پژوهش  ۲00۷

)نه  اضر خاویار پرورشی  ححال    در روسیه در   ینطور قانو نها خاویار در دسترس بهدارد. ت 

کراینی و آندری  است.  شیالت   ۳حشی(  فدرال  آژانس  ممنوعیت    4رئیس  که  گفت  روسیه 
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مهلت   دادن  برای  ساحلی  کشورهای  سایر  موافقت  در صورت  است  ممکن    5ماهیگیری 

قزاقستان صید ماهی خاویاری    (45)ماهی خاویاری، برداشته شود.های  ساله برای احیاء دسته

ده است. اما اگرچه پنج کشور ساحلی بر سر ساز  خود در خزر را ممنوع کر یده آبدر محدو

سیاستگذاری   و  نهادی  کاری  کنوانسیون  محیزیستو  قالب  در  دریا  در  مشترک  طی 

دریای خزر  دریایی  از محیط زیست  در سال    ،۱چارچوب حفاظت  به    ۶۲00که  تهران  در 

رسید   منطقهو  امضاء  موافقتنامه  آوالزا ای  اولین  موافقت    رسمی  طوربه   ،بود  قانونی   رم 

رسیدن به هر گونه توافق مشترک بر سر سهمیه    منظوربهبرای اجرای کامل آن  اما    اند،کرده

ممنوعیت   طرفدار  ایران  و  آذربایجان  است.  پیش  در  راه  هنوز  قانونی  مهلت  یا  ماهیگیری 

 هستند اما ترکمنستان مخالف است.

ت. گشت ساحلی  د غیر قانونی یک مشکل اس ی شد، صکه در گذشته اعالم    طورنهما

سال   در  گفت  شده  ۷میزان    ۲0۱۱روسیه  خاویاری صید  ماهی  را    طوربه  تن  قانونی  غیر 

در   کرد.  مرزی    ۱0ضبط  گشت  توسط  شده  برگزار  مشترک  ماهه  یک  عملیات  اول  روز 

یگیری  هب ماهزار قال   ۱0کیلومتر تور و    ۱۷، بیش از  ۲0۱۳روسیه و قزاقستان در اکتبر سال  

در خالل عملیاتی ضد    ۳۲0۱احلی قزاقستان در اواخر نوامبر سال  گشت س  (4۶)ضبط شد.

ماهیگیری غیر قانونی در دریای خزر یک صیاد روس مظنون به صید غیر قانونی را کشت. 

بازرسی ممانعت کرده و گشت ساحلی را    منظوربهقایق کوچک از توقف    ۸ها  بنا به گزارش

تیرا به  م  ( 4۷)کردند.  ندازیمجبور  باالی  میل ارزش  معنای  به  آن  خاویار  و  خاویاری  اهی 

یک   طبق  است.  خود  درآمد  از  حفاظت  برای  بیشتر  کردن  خطر  به  قانونی  غیر  صیادان 

 « به سالح  ۸0گزارش،  اکنون  قانونی  از صیادان غیر  نارنجک مسلح  های  درصد  و  کوچک 

های  یق دستهیافتن مکان دق  منظوربه  یفضای  ردیابیهای  هستند؛ باتجربه ترها حتی از سامانه

را نه فقط صید  ها  فعالیت آن  ۲کنند« که این امر موجب شد والدیمیر پوتین می  ماهی استفاده

»تروریسم   بلکه  قانونی  کند.محی زیستغیر  توصیف  ماهی    (4۸)طی«  باالی  ارزش  به  نظر 

شورهای ساحلی کد که  خاویاری و مقیاس ماهیگیری و صید غیر قانونی، جای تعجب ندار

 
1. Framework Convention for Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea 

2. Vladimir Putin 
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غیر قانونی و حفاظت از منافع  های  منع فعالیت  منظوربهکوچک  تر  سریعهای  یبر روی کشت

 کنند.می  یگذارملی خود سرمایه




