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491خلیج فارس، بهترین مسیر براي مبادالت اقتصادي آسیاي مرکزي

بهترین مسیر براي مبادالت اقتصادي آسیاي مرکزي، خلیج فارس

2رضا فریدزاده، 1لیال سنگی

چکیده
منطقه آسیاي مرکزي محصور در خشکی بوده و براي مبادالت تجاري و بویژه صادرات محصوالت خود 

دو کشور در بین کشورهاي واقع در منطقه آسیاي مرکزي. باشدمیآزاد يهاآبنیازمند دسترسی به 
ترکمنستان و قزاقستان داراي منابع نفت و گاز بوده و سایر کشورها نیز با توجه به پیشینه تاریخی و 

باشند در نتیجه این کشورها براي صدور میاقتصادي خود صادر کننده مواد خام از قبیل پنبه و کتان 
. باشندمیآزاد يهاآبمحصوالت خود نیازمند دسترسی به 

و نیز دارا بودن خطوط گسترده ايهایران با توجه به داشتن خطوط ریلی و شبکه جادمیجمهوري اسال
جهت صدور محصوالت این کشورها از طریق خلیج هاانتقال نفت در سرتاسر کشور یکی از بهترین گزینه

از مسائل از آنجائیکه سیاست همواره عامل تعیین کننده نتیجه بسیاري. باشدمیفارس به سایر نقاط جهان 
عوامل اقتصادي نیز ، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در اوضاع و احوال موجود، در این منطقه بوده است

بطور مساوي نقش مهمی در نتیجه رقابت میان کشورهاي منطقه جهت کسب حداکثر منافع ایفا خواهد 
جلب شود که ایران منطقی ترین و در این مقاله سعی خواهد شد که توجه خواننده به این واقعیت. کرد

براي صادرات نفت و گاز و همچنین تولیدات کشاورزي و صنعتی از منطقه خزر به ، ین مسیرتراقتصادي
ین مسیر تراقتصادي، از سوي دیگر خصومت سیاسی امریکا نسبت به ایران. سوي بازارهاي هدف می باشد

کشورهاي مذکور را از ، این موضوع. سدود کرده استصادرات نفت و گاز از قزاقستان و ترکمنستان را م
. حداکثر بهره وري از درآمد نفت و گاز و سایر تولیدات خود محروم خواهد کرد

. سوآپ، نفت، ترانزیت، آسیاي مرکزي، خلیج فارسهاي کلیدي : واژه

مقدمه
ایران و شبه جزیره ی است که در امتداد دریاي عمان و در میانراهآبخلیج فارس یا خلیج پارس 

و پس از خلیج مکزیک و خلیج ، کیلومتر مربع است000/233مساحت آن . عربستان قرار دارد
خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و . آیدمیبه شمارهودسن سومین خلیج بزرگ جهان 

sangi.k86@gmail.com، جهاد دانشگاهیمیعضو هیئت عل-مربی پژوهشنویسنده مسئول، -1

رینیارشد مدیریت کارآفکارشناس-2
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روندرود که و از غرب به دلتاي رودخانه ا، آزاد راه دارديهاآبدریاي عمان به اقیانوس هند و 
. شودمیختم ، حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است

قطر و بحرین در ، امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودي، عراق، عمان، کشورهاي ایران
،به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن. حاشیه خلیج فارس قرار دارند

خلیج فارس در سده . دیآمیبه شمارمهم و راهبردي ايهمنطق، یالمللبینه در سطح راهآباین 
. ي ژئوپلتیک بوده استهاین مناطق جهان در نگرشتراخیر بدون تردید یکی از مهمترین و حساس

به 21ن ی در آغاز قرالمللبیني عمیق و جاري در عرصه مناسبات هابا توجه به تحوالت و دگرگونی
رتلند یا قلب زمین ها، عنوان مهمترین کانون مورد توجه قرار گرفته و به تعبیر کالسیک ژئوپولتیک

خلیج فارس پیوسته بخش پراهمیتی از جهان بوده و همانطور که ، به نگارش تاریخ. گیردمینام 
خلیج فارس نقش .ي این دریا پدید آمدهاآبگویند تمدن بشر در نزدیکی به ما مینویسانتاریخ

خود را به عنوان شاهراه بازرگانی از روزگاران باستان آغاز کرده و بدین ترتیب از آن زمان خلیج 
از ابتداي قرن شانزدهم . فارس به مهمترین راه ارتباطی بین بازارهاي شرق و غرب تبدیل شده است

مکانات متنوع و غنی هاي استعماري و استفاده از اي استعماري چندي به منظور هدفهادولت
، هاهلندي، هاها و سپس عثمانیمنطقه با یکدیگر به رقابت پرداختند که اولین آنها پرتغالی

در تريطوالنیتر وها بودند که حضور وسیعهاي تزاري و آخرین آنها انگلیسیروس، هافرانسوي
اسی خلیج فارس از الجیشی و سیهاي عظیم اقتصادي و موقعیت سوقارزش. اندمنطقه داشته

طلبی در منطقه کرده و باعث شده تا آنها استعمارگران را تشنه حضور و سلطه، االیام تا امروزقدیم
امپراطور روسیه »کبیرپطر«به طوریکه . بکوشند همواره سیاست خود را بر این منطقه تحمیل کند

ایران حمله کنید و از سواحل خزر باید به «گونه توصیه کرد: نامه خود به بازماندگان ایندر وصیت
و این خود .)1376:35، کوالئی»(تا خلیج فارس را به هر قیمتی که شده به چنگ آورید

. باشدمیاهمیت خلیج فارس از نظر ژئوپولتیک و ژئواکونومیک دهندهنشان
با ، نوس هندي اقیاهاآبدریایی آزاد است که ایران را به وسیله تنگه هرمز و از طریق ، خلیج فارس

کند در نتیجه کشورهاي محصور در خشکی منطقه از آزاد و کشورهاي دنیا مربوط میيهاآبسایر 
از بین کشورهاي حاشیه . آزاد دسترسی پیدا نماینديهاآبتوانند به میطریق ایران و خلیج فارس 

طول مرز آبی . داردایران بیشترین مرز آبی مشترك را با خلیج فارس میجمهوري اسال، خلیج فارس
حدود کیلومتر و بدون احتساب جزایر1800با احتساب جزایر حدود ، کشورمان با خلیج فارس

برگرفته به این معنا که سراسر ضلع شمالی این خلیج را سواحل ایران در، کیلومتر است1400
يهاآبدر و جهت صدور کاال و خدمات از طریق بنامیاست و این به معناي داشتن پتانسیل عظی

. باشدمیخلیج فارس 
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المللی و ي بینهاسیاستاي در خود از اهمیت ویژهمدونخلیج فارس ایران در طول تاریخ 
موقعیت خاص جغرافیایی ، ذکر خلیج فارسي قابلهاویژگیاز جمله . اي برخوردار بوده استمنطقه
باعث شده تا اهمیت خلیج فارس در ، ادي آزهاآببا اقیانوس هند و راهآبارتباط این . باشدآن می

. مناسبات سیاسی و اقتصادي دو چندان گردد

آسیاي مرکزي و حدود آن
شود که اند روشن میهایی که اصطالح آسیاي مرکزي را به کار بردهبا مراجعه به آثار و نوشته

م تعریف خاص اند و هر کداآسیاي مرکزي را به ناحیه مشخصی محدود نکرده، نویسندگان مختلف
آقاي والیتی وزیر خارجه اسبق ایران در تعریف آسیاي . اندخود را از این منطقه عنوان نموده

کند:مرکزي چنین عنوان می
ي دیگري داشته هانامشود که در گذشته اي از آسیا اطالق میامروز کلمه آسیاي مرکزي به نقطه«

توضیح . )1371:1، (والیتی» لنهر گذشته استابخش اعظم آسیاي مرکزي امروز همان ماوراء. است
النهر را معموالً به نواحی شرقی رود جیحون و یا نواحی میان جیحون و سیحون اطالق اینکه ماوراء

ولی آنچه اکثر نویسندگان در مورد آن اتفاق دارند این است که منطقه آسیاي مرکزي. اندنموده
باشدقرقیزستان و قزاقستان می، ترکمنستان، جیکستانتا، صرفاً متشکل از پنج جمهوري ازبکستان

.)1373:37، (احمدیان

استقالل کشورهاي آسیاي مرکزي
آوردن این به دستدر حیات سیاسی جوامع بشري است و همواره براي مسألهاستقالل مهمترین 

. ده استیی که در راه کسب استقالل نثارنشهاخوني بسیاري صورت گرفته و چه هاتالشویژگی 
ولی تاکنون کسب استقالل براي شمار بسیار اندکی از جوامع ناخواسته بوده است و کشورهاي 
آسیاي مرکزي از معدود کشورهایی هستند که ناخواسته با وضعیتی روبرو شدند که جز استقالل راه 

.دیگري در پیش نداشتند
ر آسیاي مرکزي اعالم استقالل ي نوظهوهاجمهوري، 1991ي سپتامبر تا نوامبر هاماهدر فاصله 

در این برهه زمانی اعالم استقالل کردند) کمتر کسی باور هاجمهوريکه این نمودند(هنگامی
استالین آنها را به صورت 1963تا 1924ي هاسالي نوپا که بین هاجمهوريکرد که این می

. بتوانند به راه خود ادامه دهند، مصنوعی به وجود آورده بود
ي اقتصادي و هاقابلیت، ناشی از موقعیت جغرافیایی، المللیدر صحنه بینهاجمهورياین نقش 

و مقدم بر همه با همسایگان و باالخره حضور هادولتخصوصیات روابط متقابل با سایر ، جمعیتی
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منطقه آسیاي مرکزي از اهمیت . باشدالمللی میاي و بیناین کشورها در سازمانهاي منطقه
، باشد(اولکاتاي برخوردار میاي و فرامنطقهن استراتژیک براي کشورها و قدرتهاي منطقهروزافزو
1372:135( .

آشنایی با کشورهاي آسیاي مرکزي
جمهوري ازبکستان

. هاي آمودریا و سیردریا قرار گرفته استجمهوري ازبکستان در آسیاي مرکزي و در میان رودخانه
از جنوب شرقی با ، از شمال و شمال غربی با قزاقستان، قیزستاناین کشور از شمال شرقی با قر

. از جنوب غربی با ترکمنستان و باالخره از جنوب با افغانستان مرز مشترك دارد، تاجیکستان
هزار کیلومتر مربع است که از لحاظ مساحت پنجاه و ششمین کشور 447400مساحت ازبکستان 

ي سابق شوروي) هاجمهوريالمنافع(کشورهاي مشتركاز لحاظ وسعت در بین . جهان می باشد
2012جمعیت ازبکستان در سال . اوکراین و ترکمنستان قرار گرفته است، قزاقستان، پس از روسیه

میلیون نفر رسید که بدین ترتیب به لحاظ تعداد جمعیت در میان کشورهاي 30به مرز 
ترین کشور این کشور پرجمعیت. رفته استالمنافع همچنان پس از روسیه و اوکراین قرار گمشترك

.)1375:1،باشد(چرمیفآسیاي مرکزي می
جمهوري ازبکستان همانطور که گفته شد در قلب آسیاي مرکزي بین رودهاي سیردریا(سیحون) و 

موقعیت . ي آسیاي مرکزي مرز مشترك داردهاجمهوريآمودریا(جیحون) قرار گرفته و با تمام 
کشور موجب گردیده است که امروزه این جمهوري نقطه ارتباطی مناسبی مرکزي و جمعیت این 

گذرد که به توسعه ها میقسمت اعظم مرزهاي ازبکستان از جلگه. براي کل آسیاي مرکزي باشد
ي جغرافیایی هاویژگیچنین . نمایدحمل و نقل و روابط اقتصادي با کشورهاي دیگر مساعدت می

ازبکستان در محل تقاطع اروپا در غرب و آسیا در شرق واقع شده (قلب آسیاي مرکزي) باعث شده 
و از شمال به روسیه و از جنوب به جهان اسالم محدود شود و بدینسان از موقعیت استراتژیک 

. اي برخوردار گرددبسیار عمده
ي آزاد راه ندارد و کلیه کشورهاي آسیاي مرکزي تنها هاآبجمهوري ازبکستان مستقیماً به 

در این جمهوري منابع . ي آزاد جهان راه پیدا کنندهاآبتوانند با عبور از خاك همسایگانشان به می
شود عالوه بر این ازبکستان داراي سنگ و طال به وفور یافت میزغال، گاز، طبیعی از قبیل نفت

این کشور سومین . استشرایط بسیار مناسبی جهت کشت پنبه و سایر محصوالت کشاورزي
. باشدکننده پنبه و هفتمین تولیدکننده طال در جهان میصادر
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جمهوري ازبکستان از نظر جمعیت و موقعیت ژئوپلتیک(مرکزیت آسیاي مرکزي) از جایگاه خاصی 
این کشور از . مندي از منابع طبیعی سرشار بر اهمیت این کشور افزوده استبرخوردار است که بهره

روتمندي به شمار رفته و نیز بزرگترین تولیدکننده پنبه در کشور ث، لحاظ منابع و ذخایر معدنی
رود به طوري ي سابق و چهارمین تولیدکننده این محصول در جهان به شمار میهاجمهوريمیان 

همچنین ازبکستان . دهددرصد تولید ناخالص کشاورزي را تشکیل می40که تولید الیاف پنبه 
باشد که پنجمین کشور از نظر میزان سرانه تولید طال میهشتمین کشور جهان از نظر تولید طال و 

برداري قرار گرفته معدن طالي موجود این کشور مورد بهره30معدن از 10در حال حاضر 
. )1375:136، است(چرمی
تاجیکستان

49متشکل از هجده شهر و ، کیلومتر مربع143100جمهوري تاجیکستان با مساحت نزدیک به 
الیه جنوب شرقی میلیون نفر سرزمین بسیار کوهستانی در منتهی8بیش از شهرك و جمعیت

شان که دامنه آن تا چین گسترده شده و پامیر که دو سلسله جبال تیان. آسیاي مرکزي است
اند که حدود ي دیگري از آن در افغانستان و چین قرار دارد این سرزمین را چنان دربرگرفتههابخش

هستانی و تپه ماهور غیرقابل کشت و سکونت است و نیمی از این کشور داراي % از قلمرو آن کو93
. ارتفاعی بیش از سه هزارمتر از سطح دریاست

چین در شرق و ، جمهوري ازبکستان بخشی از شمال و تمام غرب، جمهوري قرقیزستان در شمال
ت کمترین وسعت را این جمهوري از لحاظ مساح. اندافغانستان در جنوب این جمهوري واقع شده

سیردریا(سیحون) و رود زرافشان در شمال و آمودریا . در بین کشورهاي آسیاي مرکزي دارد
پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه با نام قبلی . (جیحون) در جنوب این جمهوري جریان دارد

. آباد استاستالین
ي دولت هاسیاستبه علت ترین تولیدکننده الیاف پنبه در شوروي سابق بود وتاجیکستان عمده

هاي کارخانه، ي آسیاي مرکزي به روسیههاجمهوريشوروي در جهت وابستگی این جمهوري و سایر 
ها کماکان نیاز به پنبه نتیجه براي مصارف این کارخانهدر. تولید نخ در جمهوري روسیه قرار دارند

استقالل سعی در تغییر ي آسیاي مرکزي پس ازهاجمهوريهرچند . آسیاي مرکزي وجود دارد
. دهداند و لیکن کماکان پنبه تولید اصلی کشاورزي را تشکیل میمحصولی کردهسیاست تک

شود کامالً بر پایه اقتصاد تاجیکستان که فقیرترین جمهوري اتحاد شوروي سابق محسوب می
پنبه پاك ، شفر، ابریشم، کفش، پوشاك، کشاورزي و تولید مواد خام است صنایع آن شامل سیمان

گندم و سبزیجات است و ، پنبه، کنی و تولید ابزارآالت کشاورزي و محصوالت آن شامل جو
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بود ولی در » روبل«واحد پول تاجیکستان . شودسرب و روي از معادن آن استخراج می، سنگزغال
. به عنوان پول ملی تاجیکستان معرفی شد» سومونی«واحد پولی به نام 2000سال 

این کشور از منابع سرشار . نزدیکترین جمهوري به ایران است، ان به دلیل زبان و فرهنگتاجیکست
تواند منبع انرژي قابل بردراي مناسب میمند است که در صورت بهرهمس وسرب بهره، نفت خام

صنایع شیمیایی و نساجی نیز ، سازيدر تاجیکستان صنعت آلومینیوم. توجهی براي این کشور باشد
متأسفانه این کشور تاکنون نتوانسته است توانمندي خود را . ي چشمگیري داشته استهاپیشرفت

تاجیکستان ضمن آن که کاالهایی براي . در هیچیک از مناطق تجاري جهان به بوته آزمایش بگذارد
نگی لوازم خا، ي ابزارهاماشین، به برخی از تولیدات صنعتی ایران مانند، کندبازارهاي ایران تولید می

.)1374:9، و تولیدات مصرفی نیازمند است(منتظمی
ترکمنستان

گیري به سبک ریش تداوم جریان تصمیم، فقدان پیشینه تاریخی ملت بودن، در مورد ترکمنستان
وابستگیهاي شدید اقتصادي به مسکو و نیز فقدان جریانها و احزاب سیاسی ، ايسفیدي و قبیله

27انداخت ولی باالخره در طلبانه را به تأخیر میم حرکت استقاللمهمترین عواملی بودند که انجا
کشور ترکمنستان در جنوب غربی آسیاي . جمهوري ترکمنستان اعالم استقالل نمود1991اکتبر 

از جنوب به ، از شمال و شرق به ازبکستان، این کشور از غرب به دریاي خزر. مرکزي قرار دارد
. وب شرق به افغانستان و از شمال غرب به قزاقستان محدود استاز جن، جمهوري اسالمی ایران

ترکمنستان در سمت غرب خود داراي مرز آبی در دریاي خزر است که این موضوع اهمیت بیشتري 
باشد و از نظر وسعت در کیلومتر مربع می488100مساحت این کشور . بخشدبه این کشور می

قرار داشته و مقام چهارم ، قزاقستان و اکراین، از روسیهي اتحاد شوروي سابق بعدهاجمهوريمیان 
.)1375:1، را داراست(کریمی

موقعیت استراتژیک ترکمنستان در منطقه آسیاي مرکزي اهمیت . پایتخت آن شهر عشق آباد است
فراوان دارد زیرا: این کشور از منابع عظیم زیرزمینی و بویژه نفت و گاز برخوردار بوده و در مسیر 

دروازه ورود کشورهاي خارجی ، یعنی راه ارتباطی آسیاي دور با اروپا قرار گرفته است، اده ابریشمج
بر ، کانال ارتباطی کشورهاي این منطقه با دنیاي خارج است، آیدبه آسیاي مرکزي به حساب می

همسایه افغانستان است و با جمهوري اسالمی ایران مرز ، ساحل دریاي خزر واقع شده است
به خوبی مطلعند و از آنها در جهت تأمین منافع هاواقعیترهبران ترکمنستان از این . شترك داردم

. نمایندملی خویش استفاده می
شود:در اینجا به چند مورد از دالیل اهمیت ترکمنستان براي کشورهاي منطقه و خارج از آن اشاره می
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ستان مورد نیاز مبرم کشورهاي منطقه و حتی ) منابع عظیم زیرزمینی و بویژه نفت و گاز ترکمن1
را به ترکمنستان معطوف هادولتهمین امر توجه اینگونه . سایر کشورها و بویژه ممالک غربی است

. ساخته است
دریاي عمان یا دریاي سیاه ، فارسي گرم خلیجهاآب) کشورهاي آسیاي مرکزي براي رسیدن به 2

. ی براي اقتصاد آنها دارد ناگزیرند از ترکمنستان عبور کنندو دریاي مدیترانه که اهمیتی حیات
. همین امر موقعیت ترانزیتی منحصر به فردي به آن بخشیده است

اي از امتیاز ویژه، مرز است) ترکمنستان به عنوان تنها کشور آسیاي مرکزي که با ایران هم3
ریق افغانستان و بخش غربی و نسبتاً زیرا چهار کشور دیگر آسیاي مرکزي تنها از ط. برخوردار است

مانده چین با جهان خارج از روسیه تماس دارند و داشتن ارتباط از طریق ترکمنستان با ایران عقب
این ویژگی . فارس و پاکستان از الزامات ایشان استخلیج، ترکیه، جهت دسترسی به خاورمیانه

زي شناسانده و تنها راه مناسب دسترسی ترکمنستان را به عنوان دروازه آسیاي مرک، جغرافیایی
دیگران به این کشورها با توجه به مشکالت سیاسی افغانستان و ویژگی سرزمین غرب چین از راه 

. باشدایران و ترکمنستان می
عالوه بر . ترکمنستان را از قابلیتهاي اقتصادي مناسبی برخوردار کرده است، وجود منابع نفت و گاز

، جیوه، مس، روي، لفات و سدیم طبیعی در خلیج قره بغاز و نیز منابع سربآن منابع عظیم سو
، تولیدات مهم کشاورزي آن پنبه. روندطال و پالتین از ذخایر این کشور به شمار می، برم، ید، نمک

صنایع ترکمنستان شامل نساجی و . گندم و انگور است و پرورش گوسفند در آن رواج بسیار دارد
. باشدمی» منات«ت واحد پول این کشور صنایع معدنی اس

فارس در موقعیت گرم خلیجيهاآبترکمنستان از نظر دسترسی به راههاي ترانزیتی ایران به سوي 
کنندگان بزرگ پنبه در جهان است و هم اکنون بخش بهتري قرار دارد این جمهوري از تولید

گیرد ین کاال به خارج مورد استفاده قرار میاي ایران براي صادرات ااي از ظرفیت ناوگان جادهعمده
ترکمنستان بخش ، به دلیل محدودیت بازار داخلی. این کشور دومین تولیدکننده پنبه جهان است

تواند با کمک به توسعه صنایع نساجی ایران می. کنداي از محصول پنبه را به خارج صادر میعمده
کمنستان از ارزش افزوده بیشتري در صدور کاالهاي در این کشور این امکان را فراهم آورد که تر

.)1375:3، اي خود سود برد(کریمیپنبه
ترکمنستان دومین تولیدکننده بزرگ گاز در حوزه . پایه اقتصاد ترکمنستان صادرات انرژي است

گیرد و چهارمین باشد و از این لحاظ بعد از روسیه قرار میمیکشورهاي مشترك المنافع 
میلیارد تن منابع نفتی بوده و چهارمین کشور 1/1ه گاز در جهان است این کشور داراي تولیدکنند

کشاورزي عنصر مهم اقتصاد ترکمنستان بوده و این کشور در . باشدتولیدکننده نفت در منطقه می
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% 80تولیدات نفتی و کتان ، کشور برتر تولیدکننده کتان در سطح جهان است گاز طبیعی10میان 
. دهندآن را تشکیل میصادرات

قرقیزستان
شان و جنوب خاوري ارتفاعات جمهوري قرقیزستان در شمال شرقی آسیاي مرکزي در ناحیه تیان

این جمهوري از شرق و جنوب شرقی از طریق سلسله جبال کوك شال به . آالي قرار دارد-پامیر
شمال و ، از شمال شرقی، ناز جنوب به وسیله جبال زاآلسیک و ترکمنستان به تاجیکستا، چین

آالتو و رودخانه چو به قزاقستان و از جنوب غربی به -شمال غربی از طریق سلسله جبال زاآلسیک
. شودوسیله قله پسکم و سلسله جبال چاتکال به ازبکستان محدود می

ي به اندازه مجموع مساحت کشورهاباشد که تقریباًکیلومتر مربع می198500مساحت قرقیزستان 
بلژیک و سوئیس وسعت دارد و از لحاظ مساحت مقام چهارم را در میان کشورهاي ، هلند، پرتقال

4/3بیش از . شودکیلومتر می4500طول مرزهاي این جمهوري بالغ بر . آسیاي مرکزي داراست
ها و آبگیرهاي متعددي به گیر است که در میان آن رودخانهاین سرزمین پوشیده از کوههاي برف

.خورد پایتخت قرقیزستان بیشکک استم میچش
دیگر نژادهاي ساکن در . دهنددرصد تشکیل می4/52اکثریت مردم این جمهوري را ملیت قرقیز با 

جمعیت این جمهوري در حال ، اوکراینیها و سایر اقوام، ازبکها، این جمهوري عبارتند از روسها
ظر نژادي به گروه مغولهاي جنوب سیبري تعلق قرقیزها از ن. باشدمیلیون نفر می5حاضر بیش از 

اکثریت مردم این جمهوري از نظر . باشنددارند و از نظر زبانی به گروه زبانهاي ترکی وابسته می
. مذهبی مسلمان سنی و حنفی مذهب هستند

قرقیزستان در . باشداین جمهوري از لحاظ تأمین منابع و مواد خام نیز مورد توجه منطقه می
این جمهوري بزرگترین مرکز . انبار عظیمی است که مواد کانی با ارزشی در آن نهفته استحقیقت

. سنگ در منطقه استکننده زغالهمچنین بزرگترین استخراج. باشدبرق آبی منطقه می
، معدن و محصوالت کشاورزي آن گندم، نساجی، دخانیات، سازيصنایع قرقیزستان شامل چرم

ه عالوه پرورش گاو و گوسفند در این کشور رواج دارد و اقتصاد آن براساس ب. چغندر و تنباکوست
. استمیصادرات اصلی آن محصوالت دا. است» سوم«واحد پول این کشور . کشاورزي است

تواند سنگ در جهان است و هر ساله میسرب و زغال، قرقیزستان از تولیدکنندگان عمده اورانیوم
مصرف داخلی به سایر بازارهاي جهان عرضه تأمیناالها را عالوه بر مقادیر قابل توجهی از این ک

این کشور به دلیل قرار گرفتن میان دو رودخانۀ بزرگ از نظر تولید برق با استفاده از نیروي . کند
زمینهاي حاصلخیز قرقیزستان نیز قابلیت تولید مواد کشاورزي و . آب در موقعیت مطلوبی قرار دارد
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ران به سایر بازارهاي منطقه عرضه یتواند با استفاده از راههاي ترانزیتی ادارد که میفراوان رامیدا
.)1377:18، گودرزيمیشود(معظ

قزاقستان
شان واقع شده و شامل قزاقستان یا کازاخستان در بین دریاي خزر و سلسه کوههاي تیان

یی از هابخشروسیه و این جمهوري از شمال به . برجستگیهاي متعدد و صحاري سوزان است
قرقیزستان و ، از شرق به چین و مغولستان و از جنوب به ازبکستان، از غرب به دریاي خزر، سیبري

میلیون نفر است و از 17جمعیت این جمهوري در حال حاضر نزدیک به . ترکمنستان محدود است
2717300قزاقستان . این لحاظ چهارمین جمهوري از مجموعه جماهیر شوروي سابق است

کیلومتر مربع وسعت دارد که از این نظر دومین جمهوري بزرگ شوروي سابق پس از روسیه و 
نهمین کشور بزرگ جهان است این جمهوري با توجه به تنوع اقلیم و وسعت سرزمین یکی از 

ترین جماهیر شوروي سابق در زمینه تولید و صدور محصوالت کشاورزي و مواد خام محسوب غنی
درصد تولیدات 37. ي قابل کشت شوروي سابق در قزاقستان قرار داردهازمینیک پنجم . شدمی

ذخایر معدنی این جمهوري . باشدپشم و گوشت می، این جمهوري محصوالت کشاورزي شامل غالت
سنگ و نیز منابع نفت در زغال، روي، مس، تنگستن، سرب، معادن کروم. نیز بسیار قابل توجه است

باشد و از ترین جمهوري آسیاي مرکزي میدر کل قزاقستان پیشرفته. ود دارداین کشور وج
هاي قابل توجهی براي رشد و توسعه برخوردار است که توجه کشورهاي همسایه و دیگر پتانسیل

. کشورها را به خود جلب نموده است
ري براي حمل کاال دریاي خزر امکانات بهتيهاآبقزاقستان جزو کشورهایی است که با استفاده از 

از طریق ایران و صدور آنها از طریق خلیج فارس دارد و از نظر صنعتی بسیار پیشرفته است و 
تواند ورود خود را به بازار خارجی به خوبی توجیه کند این کشور تنها کشور آسیاي مرکزي می

، نی مانند نیکلاست که موشکهاي بالستیک در اختیار دارد و در تولید برخی از مواد فلزي معد
مس و همچنین فسفات پیشرفت زیادي کرده است از نظر معادن کروم در جهان اول و ، سرب

آید به دلیل عدم دسترسی قزاقستان به بازارهاي ثروتمندترین کشور آسیاي مرکزي به شمار می
نشده ولی آزاد تاکنون امکانات صادراتی این کشور به خوبی برآورده يهاآباي از طریق فرامنطقه

هایی به منظور توسعه مبادالت ي اخیر در مذاکره با ایران و سایر کشورهاي منطقه توفیقهاسالدر 
. تجاري خود به دست آورده است

زائی و سهم تولید ناخالص ملی محسوب دومین گروه بزرگ اقتصاد از لحاظ اشتغال، کشاورزي
ه و قزاقستان یکی از بزرگترین غالت یکی از مهمترین محصوالت کشاورزي بود. شودمی

بخش صنعتی . رسدمیلیون تن می4/8به 8/6تولیدکنندگان گندم است که تولید سرانه آن از 
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متالوژي (استخراج معدن و روند آن) . دهدتولید ناخالص ملی را تشکیل می5/1معموالً حدود 
ط به آن مهمترین بخش مهمترین بخش صنعتی قزاقستان شده است ولی نفت و گاز و صنایع مربو

جمهوري قزاقستان بیشتر صادرکننده مواد اولیه ، در زمینه صادرات. باشداساسی صنعتی کشور می
هاي فرآورده، نفت، مهمترین اقالم صادراتی قزاقستان عبارتند از: زغال سنگ. باشدو معدنی می

)203، 1380، (سیفی. سنگ آهن و سنگ مس، گاز طبیعی، نفتی

و ترانزیت کاالحمل و نقل
میراثی است که همواره با تاریخ ، از تبعات کم و بیش طبیعی آثار فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي

آسیا به ویژه منطقه مرکزي آن که تقریباً محاط در خشکی و محروم از -سرزمین گسترده اروپا
پیوسته ذهن این تنگناي جغرافیایی که . همراه بوده است، خطوط مواصالت دریاي آزاد است

زمانی به صورت به اصطالح وصیت نامه ، رهبران حاکم در این منطقه را به خود مشغول داشته
گرم جنوب و زمانی دیگر در استراتژي يهاآبسیاسی پطرکبیر تزار روسیه در ضرورت دسترسی به 

، فارسجگام به گام اتحاد شوروي براي ایجاد سلطه از طریق پل ارتباطی از قلمرو خشکی به خلی
. تجلی پیدا کرده است، دریاي عمان و اقیانوس هند

استراتژي ، ک نگاه اجمالی به تاریخ تحول روابط بین ایران و شوروي سابق بعد از جنگ جهانی دومی
دراز مدت این همسایه(زمانی ابر قدرت) شمالی را براي ایجاد یک خط لجستیکی مطمئن و کوتاه 

همجوار این يهاآبخود مستقر در خلیج فارس و اقیانوس هند و جهت پشتیبانی از ناوگان عظیم 
جداي از مالحظات اقتصادي که در دوران شکوفایی اقتدار شوروي . سازدمنطقه را نمایان می

تنگناهاي جغرافیایی شوروي ، در دریا با ابرقدرت غرب قرار گرفته بودمیالشعاع رقابتهاي نظاتحت
این کشور را وادار ، نیروهاي غرب و هم پیمانان ناتو قرار داشتسابق که از هر طرف در محاصره

هم در رژیم سابق و هم با جمهوري ، ساخت تا با تمهیدات سیاسی مختلف با نزدیکی به ایران
ایران به نحوي امتیازاتی براي ترانزیت از داخل ایران براي دسترسی به دریاي آزاد از طریق میاسال

با تمسک به سیاست ، م پهلوي با وجود خوف نهادي از همسایه شمالیرژی. خلیج فارس کسب کند
سعی داشت اتحاد شوروي را از خود نرنجاند و از ، ضمن اتکا به غرب» موازنه مثبت«به اصطالح 

گیري از خطوط مواصالت ترانزیتی و بنادر ایران در خلیج فارس در پیش زمینه بهرههامدت
. بودچارچوب قراردادهایی فراهم آمده

پس از فروپاشی اتحاد شوروي نیز کشورهاي محاط در خشکی در شرق خزر و آسیاي مرکزي تالش 
. آزاد از طریق بنادر خلیج فارس شروع نمودنديهاآبخود را در مورد ترانزیت کاالها و دسترسی به 
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وضعیت خطوط ارتباطی و مواصالتی کشورهاي آسیاي مرکزي
ولی خطوط راه آهن و . و بنادر آزاد دسترسی مستقیم ندارندهاآبکشورهاي آسیاي مرکزي به 

ازبکستان و ترکمنستان نسبتاً مناسب و تاجیکستان و ، هاي این منطقه به ویژه قزاقستانجاده
خطوط . باشندآهن قابل توجهی برخوردار نمیقرقیزستان به دلیل کوهستانی بودن از خطوط راه

آسیاي مرکزي در دوران شوروي به طورکلی پس از ارتباط دادن يهاجمهوريهاي آهن و جادهراه
، پس از استقالل. گردیدندهاي روسیه متصل میآهن و جادهپنج جمهوري این منطقه به راه

ي آسیاي مرکزي درصدد اتصال خطوط حمل و نقل و مواصالتی خود به چین و کشورهاي هاجمهوري
- مشهد-آهنخطوط راه آهن ایران این امر با ایجاد راهجنوبی خود برآمدند و با توجه به نزدیکی

ي هاجمهورياتصال ، تجن محقق گردید که این اقدام ضمن احیاي جاده باستانی ابریشم-سرخس
. پذیر ساختفارس و دریاي عمان را نیز امکانآسیاي مرکزي به بنادر ایران در سواحل خلیج

- اینچه برون- ان در پروژه احداث راه آهن گرگانترکمنستان و قزاقست، همکاري مشترك ایران
در رشد مبادالت تجاري این کشورها خواهد داشت و ايهاوزون در واقع نقش عمد-برکت-اترك

. گیردمیایران نیز در مسیر حمل کاالهاي ترانزیتی قزاقستان و ترکمنستان قرار میجمهوري اسال
به 1391اینچه برون قرار است تا پایان - آهن گرگانپروژه راه ، بر اساس برنامه زمانبندي شده

، کیلومتر است که به صورت مشترك بین کشورهاي ایران928طول این پروژه . برسدبرداريبهره
، کیلومتر در داخل ترکمنستان700ترکمنستان و قزاقستان در دست اجرا است و از این رقم 

. در ایران واقع شده استکیلومتر آن82کیلومتر در داخل قزاقستان و 146
غرب منافع زیادي براي سه -ایران معتقد است ترانزیت کاال در کریدور شرقمیجمهوري اسال

رود میانتظار . تواند همپاي نفت منبع درآمدي باشدمیقزاقستان و ترکمنستان دارد و ، کشور ایران
به سمت شبکه ریلی سوق پیدا بخشی از بار شبکه دریایی ، با فعال شدن مسیر شرقی به طور قطع

. کند و ترانزیت ریلی در این سه کشور فعال شود
کیلومتر از طول مسیر راه آهن است و شبکه ریلی 82سهم ایران براي پروژه مذکور احداث 

کشورمان از مرز اینچه برون(ناحیه اترك در شمال گرگان) به راه آهن ترکمنستان و سپس 
، که با استفاده از خطوط ریلی ایراناندهرشناسان پیش بینی کردکا. قزاقستان متصل خواهد شد

گرم يهاآبکیلومتري مسیر ترکمنستان به 600ساعته زمان سفر و کاهش 48شاهد کاهش 
. خلیج فارس باشیم

از جمله کشورهایی است که به لحاظ موقعیت ممتاز جغرافیایی از ، جمهوري اسالمی ایران
تواند با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباطات مند بوده و میاي بهرهالعادهي ترانزیتی فوقهامزیت
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مطمئن و کارآمد از این مزیت در راستاي کسب درآمدهاي ارزي و ارتقاي موقعیت استراتژیک خود 
. در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند

خود جاي داده که به کشورهاي عمده تولید کننده نفت جهان را در ، فارس در جنوب ایرانخلیج
بهترین پل ارتباطی میان ، دریاي خزرهم در شمال. شودعنوان گلوگاه انرژي جهان محسوب می

تواند نقش مهمی ترکمنستان و جمهوري آذربایجان است که می، قزاقستان، روسیه، کشورهاي ایران
فارس و همچنین ارتباط کشورهاي آسیاي میانه با خلیج. در تجارت میان این کشورها ایفا کند

المللی به منظور توسعه تجارت ي آزاد بینهاآببرقراري رابطه تجاري با سایر کشورهاي جهان و 
به نحوي که بسیاري از این کشورها به دنبال آن هستند تا ، این مناطق بسیار مقرون به صرفه است

.چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند
ي موقعیت ترانزیتی بسیار مناسب در منطقه است که وجود شبکه جمهوري اسالمی ایران دارا

گسترده حمل و نقل و ناوگان کارآمد و مناسب در مقایسه با کشورها همجوار ویژگی آن را دو 
، آسیاي میانهدر عین حال ایران پل ارتباطی میان کشورهاي محصور در خشکی. کندچندان می

رود و با قرار گرفتن در مسیر کریدور حمل و نقل شمار میي آزاد بههاآبقفقاز و افغانستان به 
اروپاي شرقی و آسیاي مرکزي با ، جنوب و برقراري ارتباط کشورهاي روسیه- المللی شمالبین

. شودفارس و دریاي عمان پل ارتباطی محسوب میکشورهاي شرق آفریقا و جنوب خلیج
ر قالب کریدورهاي ترانزیتی در زمینه حمل شک بنادرکشور به خصوص در حاشیه خلیج فارس دبی

برخودارند در این میان جایگاه ویژه ايهو نقل و صادرات کشورهاي آسیاي مرکزي از جایگاه ویژ
بنادر شهید رجایی و امام خمینی در جنوب و بنادر امیرآباد و انزلی در شمال و در مسیر کریدور 

نزیتی بندر امام خمینی(ره) در حمل و نقل ي چشمگیر تراهاقابلیت، جنوب- ترانزیتی شمال
برقراري ارتباط ترانزیتی کشورهاي آسیاي میانه و ، سوریه و ترکیه، ترانزیتی به کشورهاي عراق

، آفرینی سایر بنادر کشور مانند بوشهرر و نقشهاآبافغانستان از طریق محور ترانزیتی بندر چ
یت به تمامی بازارهاي هدف ترانزیتی کشور از خرمشهر و لنگه براي ترانز، شهید باهنر، نوشهر

میلیون تن 136بندر فعال در امر ترانزیت با ظرفیت 11هم اکنون . اهمیت زیادي برخوردار است
.پردازیمو امکانات برخی از آنها میهاویژگی، در کشور وجود دارد که در زیر به مشخصات

بندر شهید رجایی
مورخ ، 19260/ت77193نامه شماره رجایی براساس تصویبمنطقه ویژه اقتصادي بندر شهید

کیلومتر مربع که از شمال به جاده 20در محوطه بندر شهید رجایی به مساحت 9/12/1376
از غرب به انتهاي ایتالکو و از جنوب به دریا محدود ، از شرق به شهرك شهید رجایی، سازيکشتی
. نطقه سازمان بنادر و دریانوردي تعیین شده استمسئول م، براساس این مصوبه. ایجاد شد، است
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پست اسکله و ترمینال کانتینر و ترمینال کاالي عمومی که 37این منطقه در حال حاضر با داشتن 
به عنوان یکی از مهمترین مبادي ورود و ، برداري از آن به بخش خصوصی واگذار شده استبهره

هاي در دست اجراي سازمان بنادر و د از اهم پروژهشوخاطر نشان می. کندخروج کاال فعالیت می
هاي دوم و سوم است که با اجراي این طرح و حوضچه2دریانوردي احداث ترمینال کانتینري شماره

تن میلیون5/5تن به بیش از میلیون5/2ظرفیت کانتینري منطقه ویژه بندر شهید رجایی از 
. خواهد رسید

پست اسکله و عمق 9ی در ضلع شرقی بندر شهید رجایی با وجود سازي بندر ترافیک ساحلآماده
تن از دیگر اقدامات سازمان 10000متر و امکان پهلو دهی شناورهاي نفتی تا ظرفیت 6/7آبخور 

ضمناً در اراضی پشتیبانی بندر ترافیک ساحلی و بندر شهید رجایی با . بنادر و دریانوردي است
. . گذاري بلندمدت براي متقاضیان فراهم شده استسرمایهامکان، هاسازي زیرساختآماده

هاي بخش خصوصی جذب سرمایه، در این منطقه از طریق انعقاد قراردادهاي بلندمدت با متقاضیان
ها و ایجاد امکانات زیربنایی در سازي زیرساختشده و سازمان بنادر و دریانوردي به منظور آماده

همچنین طرح توسعه . گذاري کرده استمیلیارد تومان سرمایه3000این بندر تاکنون در حدود 
هکتار به منطقه یاد 2400منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایی و الحاق اراضی جدید به مساحت 

. شده از طریق مراجع ذیربط انجام شده است
مزایا

واردات کاال بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه
به میزان ارزش افزوده، رکی براي ورود کاالهاي ساخته شده در منطقه ویژه به داخل کشورمعافیت گم
صدور مجدد کاال بدون هیچگونه تشریفات و امکان ترانزیت و ترانشیپ
روسیه و شمال اروپا، ترکیه، قفقاز، آهن و جاده با کشورهاي آسیاي میانهارتباط مستقیم از طریق راه
هاي وارده به منطقه با استفاده از قبوض انبار قابل معامله و به صورت یک فروش یا واگذاري کاال

جا یا تفکیک شده
گذاري براي اتباع داخلی و خارجیآزادي مشارکت و سرمایه
هاي خارجی و سود حاصل از آنهاتضمین سرمایه
آزادي کامل براي ورود و خروج سرمایه
فروشی کاالامکان عمده
فارس به صورت هاي رقابتی نسبت به بنادر خلیجبا قیمت، ار استیجاريواگذاري زمین و انب

درازمدت و کوتاه مدت
سیسات موردنیاز با انتخاب زمینأانبار و ت، احداث ساختمان
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آهن اختصاصی و تجهیزات و امکانات مدرن تخلیه و بارگیريمندي از مزایاي راهبهره
هاي بندري و دریاییتخفیف ویژه در هزینه
بدون پرداخت ، اي و مواد اولیه مورد نیازوسایل نقلیه سرمایه، قطعات یدکی، آالتاردات ماشینو
حقوق گمرکی به منطقه

بندر امام خمینی
طبیعی خورموسی و در راهآبفارس و در انتهاي الیه شمال غربی خلیجبندر امام خمینی در منتهی

250با عرض حداقل ، مایل42به طول راهآبن ای. کیلومتري مرکز استان خوزستان قراردارد90
هاي اقیانوس پیماي بستري آرام و مطمئن براي تردد انواع کشتی، متر20متر و متوسط عمق 

بندر امام خمینی در میان . تجاري و نفتکش را از این بندر به اقصی نقاط جهان فراهم آورده است
یکی از بزرگترین و مهمترین بنادر تجاري کشور ،میلیون مترمربع مساحت11بنادر تجاري ایران با 

. شودمحسوب می
این بندر با موقعیت ممتاز . شودساالنه حدود نیمی از صادرات غیرنفتی از طریق این بندر انجام می

سال تجربه مفید توانسته به عنوان نزدیکترین و 70جغرافیایی و اقتصادي خود و با بیش از 
، درصد از مراکز تجاري70دري ایران در نیمه غربی کشور که قریب به مهمترین مرکز تجاري و بن

. تبدیل گردد. شودکشاورزي و جمعیتی کشور را شامل می، صنعتی
، همچنین همجواري با بزرگترین منطقه ویژه اقتصادي صنایع پتروشیمی در بندر امام خمینی

مادر در استان خوزستان براهمیت آبادان و خرمشهر و دیگر صنایع منطقه آزاد تجاري اروند در
. جایگاه این بندر افزوده است

بندر امام خمینی به عنوان ، با توجه به موقعیت استراتژیک اقتصادي و جغرافیایی ویژه کشور
فارس عراق و کشورهاي حوزه خلیج، ترکیه، نزدیکترین بندر جنوبی ایران به کشورهاي حوزه قفقاز

تجهیزات دریایی و ارتباطات حمل و نقلی این بندر با شاهراه ، عالوه بر این. شودمحسوب می
امکان ترانزیت کاال را براي کشورهاي همسایه با هزینه کمتر و سرعت ، المللیآهن بینترانزیتی و راه

. بیشتر فراهم ساخته است
مزایا

ه غربی کشورو جمعیتی در نیم، کشاورزي، تولیدي، نزدیکترین بندر جنوبی به مراکز عمده صنعتی
هاي پتروشیمی رازيمجاورت با بزرگترین منطقه ویژه اقتصادي صنایع پتروشیمی بندر امام خمینی و مجتمع
(خرمشهر و آبادان)نزدیکی به منطقه آزاد تجاري اروند
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المللی آبادانآهن سراسري کشور و فرودگاه بینشبکه راه، ترانزیتی، هاي مواصالتیاتصال به راه ،
اهواز و ماهشهر

تجهیزات و امکانات خدماتی و رفاهی به موسسات داخلی و ، امکان واگذاري و اجاره زمین و انبار
گذاريخارجی براي مشارکت و سرمایه

ترین تجهیزات استراتژیک بندريگیري از پیشرفتهبهره
هاي شتیهزارتنی و فراهم کردن مقدمات الزم براي پذیرش ک100هاي توانایی پذیرش کشتی

هزار تنی150
امکان حمل یکسره و مستقیم کاال به مهمترین مراکز تجاري و صنعتی ایران یا کشورهاي همسایه
 9001- 2000اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیتISOبارگیري، تخلیه، در امور حمل ،

انبارداري و سیلوي ترانزیت غالت
میلیون تن است و 24از بنادر ایران در سال بالغ بر ناگفته نماند ظرفیت حمل و نقل و ترانزیت کاال

میلیارد دالر نصیب جمهوري اسالمی 20تواند سالیانه درآمدي به میزان ترانزیت کاال از ایران می
ي ترانزیتی در تمامی هاقابلیتها و گیري مناسب از ظرفیتاین مزایا با استفاده از بهره. ایران کند

رفع موانع و تسهیل حمل و نقل ، بندري و دریایی کشور، ايجاده، ي حمل و نقل ریلیهابخش
المللی اي و بینهاي حمل و نقل منطقهگسترش همکاري، ترانزیت از قلمرو جمهوري اسالمی ایران

، (تقوایی نیا. هاي مرتبط با ترانزیت میسر خواهد بودها و سازمانو ایجاد هماهنگی بین ارگان
تضمین ، بر جذب کاالهاي ترانزیتیمؤثرکرد از جمله مهمترین فاکتورهاي باید خاطرنشان . )1390

ي مرتبط با هابخشاست که باید تمامی زیرهاي پایین کاالهاي تزانزیتیسرعت عبور و هزینه
الزم است ضمن ، براي کاالهاي ترانزیتیبه منظور تضمین خدمات. ترانزیت آن را لحاظ کنند

. مستقیم از مبدأ تا مقصد نهایی با استفاده از خطوط ریلی فراهم شودامکان حمل ، هاکاهش هزینه
توسعه ، همچنین به منظور نقش آفرینی فعال بنادر براي ارائه خدمات ترانزیتی به بازارهاي هدف

اي براي تمامی بنادر عمده بازرگانی کشور هاي حمل و نقل ریلی و جادهها و پس کرانهزیرساخت
. یر استناپذضرورتی اجتناب
ي اصلی توجه آمریکا به منطقه آسیاي مرکزي مهار و انزواي ایران هاکانونکی از یاز سوي دیگر 

يهاآبي آسیاي مرکزي به هاجمهورياز جمله شامل مخالفت آمریکا با دستیابی مسألهاین . باشدمی
مسیر دستیابی گرم خلیج فارس در جنوب از طریق ایران و حمایت از پاکستان جهت هموار نمودن

آزاد است اگرچه انگیزه این مخالفت يهاآباز طریق قلمرو افغانستان و پاکستان به هاجمهورياین 
هاي پاکستان نیز کسب سیاسی این ارتباط و یکی از انگیزه، محروم نمودن ایران از پیامدهاي اقتصادي

امنیتی ، و آمریکا و عوارض سیاسیباشد ولی با لحاظ کردن تنش ایدئولوژیک ایراندرآمد اقتصادي می
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ملی و ایدئولوژیک ، مذهبی، و اقتصادي بلند مدت ابعاد مختلف استراتژي آمریکا بر منافع فرهنگی
و هاآبي آسیاي مرکزي به هاجمهوريدستیابی مسألهبینیم که ایران در قبال آسیاي مرکزي می

اي از متغیرهاي ایدئولوژیک و که مجموعهبنادر آزاد جنوب صرفاً تابع مالحظات اقتصادي نیست بل
باشند و در واقع مالحظات اقتصادي یکی از ابزارهاي استراتژي ژئوپلتیک بر این موضوع تاثیرگذار می

آمریکا در قبال آسیاي مرکزي و ایران براي دستیابی به اهداف بلندمدت ژئوپلتیک خود در قبال 
ل بستگی به سیاستگذاري مراکز تصمیم گیر در کشور باشد و حل این معضایران میمیجمهوري اسال

. براي رفع موانع و توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي آسیاي مرکزي دارد

اهمیت منابع انرژي و نفت و گاز آسیاي مرکزي
برداري نیز قرار گرفته در آسیاي مرکزي منابع عظیم انرژي کشف شده و برخی از آنها مورد بهره

ه حوضه دریاي خزر به عنوان سومین حوضه نفتی جهان پس از سیبري و خلیج کاست به طوري
مهمترین منابع کشف شده نفت در نزدیکی سواحل ترکمنستان و قزاقستان . گرددفارس مطرح می
برداري از نفت سیبري توجه دولت را به این بهره، در دوران اتحاد جماهیر شوروي. قرار گرفته است

ي آسیاي مرکزي منابع نفت هاجمهوريد ولی پس از کسب استقالل سیاسی منطقه کاهش داده بو
المللی را به این منطقه جلب کرده و این ي بینهاشرکتي غربی و هاشرکتو گاز طبیعی آنها توجه 

زیرا در . خواستار استقالل از خط مشی مسکو در زمینه استخراج نفت و گاز شدندهاجمهوري
کارشناسان نفتی از . باشندنیازمند شرکاي جدیدي غیر از مسکو میاین کشورها، شرایط فعلی

با میدهند به همین دلیل قراردادهاي مهوجود منابع سرشار نفت و گاز در آسیاي مرکزي خبر می
نفت دریاي خزر نیز به نوبه خود سبب . کشورهاي منطقه و نیز حوضه دریاي خزر بسته شده است

ي چند ملیتی نفتی هاشرکتنطقه و نیز توسعه حضور و فعالیتهاي بروز رقابتهاي جدي در سطح م
. در این منطقه گردیده است

ي آسیاي مرکزي دو نکته قابل توجه است:هاجمهوريبرداري از نفت درباره بهره
اي دارد که نخست آنکه نفت این مناطق به دلیل وجود سولفور زیاد نیاز به پاالیش پرهزینه و پیچیده

نکته دوم و مهمتر آنکه براي صدور آن به . سازدفارس آن را کم اهمیت میه با نفت خلیجدر مقایس
ي هاجمهوريبا محصور بودن هادشواريي اساسی وجود دارد که این هادشواريبازارهاي جهانی 

براي صدور نفت و گاز آسیاي مرکزي باید خطوط لوله طوالنی . آسیاي مرکزي در خشکی مرتبط است
کند مسیرهاي سنتی زینه براي انتقال آن احداث گردد و این در حالی است که روسیه سعی میو پر ه

. شودانتقال نفت را در خاك خود تثبیت کند البته در کنار آن از مسیرهاي دیگر نیز استفاده می
گی طبیعی است ادامه انتقال نفت آسیاي مرکزي به بازارهاي جهانی از طریق روسیه سبب تداوم وابست
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نشان هاجمهوريي آسیاي مرکزي به روسیه خواهد بود که چندان تمایلی از سوي این هاجمهوري
ترکیه و یا حتی ، گرجستان، شود که مسیرهاي دیگر از طریق ایراناین امر سبب می. شودداده نمی

ي هاکتشریی است که حصول توافق میان هادشواريچین مورد مطالعه قرار گیرد البته هر یک داراي 
مسیر ایران از طریق خلیج فارس است ، بهترین مسیر. ي منطقه را دشوار کرده استهادولتنفتی و 

.)1387:97، که با مخالفت جدي ایاالت متحده مواجه است(ابوطالبی
. واقعیت این است که منطقه آسیاي مرکزي از پتانسیل باالیی در بخش نفت و گاز برخوردار است

همچنین گفته . نمایندمیلیارد تن برآورد می200میزان آن را حدود ، ترین آمارهابراساس بدبینانه
درصد از کل ذخایر تثبیت شده گاز طبیعی جهان در این منطقه است که 46شود که در حدود می

میلیون فوت مکعب سومین کشور از 101بیشتر آن در ترکمنستان(براساس آمارهاي ایاالت متحده 
طبیعی در جهان پس از روسیه و قطر) و در یک حوزه کوچکتر در ازبکستان (بین نظر ذخایر گاز

تریلیون فوت مکعب) متمرکز 83تا 53تریلیون فوت مکعب) و همچنین قزاقستان(بین 88تا 74
. شده است

در حال حاضر ترکمنستان به عنوان مهمترین کشور داراي ذخایر گاز طبیعی در منطقه آسیاي 
شود و نگاهی کوتاه به آمار و ارقام مربوط حاکی از اهمیت این کشور در از شناخته میمرکزي و قفق

باشد از نظر منابع نفتی نیز کشور قزاقستان بزرگترین منابع زمینه این منبع انرژي در جهان نیز می
وان اش به عنمیلیارد بشکه ذخایر نفتی9/6حوزه نفتی تنگیز با . نفتی منطقه را در اختیار دارد

. بزرگترین حوزه نفتی در آسیاي مرکزي مورد توجه قرار گرفته است
کشورهاي آسیاي مرکزي در خشکی محصور بوده و براي راهیابی به دریاي آزاد به همسایگان خود 

باید از طریق لوله گذاري اقدام میبراي انتقال نفت و گاز خود هاجمهوريلذا این . نیازمند هستند
نفت و گاز خود را به دریاي آزاد رسانیده و از آنجا با نفت کش به ، اد خطوط لولهنمایند و با ایج

. کشورهاي متقاضی ارسال نمایند
. تنها مسیر کنونی همان راه روسیه است که از زمان اتحاد جماهیر شوروي سابق دایر بوده است

بن بست وابستگی که و براي بیرون آمدن از میاکنون با توجه به فرسوده شدن خطوط لوله قدی
به طور . رسدمیکند احداث خطوط لوله جدید الزم به نظر میرا تهدید هاجمهورياستقالل این 

، مسیرهاي شمالی. کلی پنج مسیر براي انتقال نفت و گاز حوزه دریاي خزر پیش بینی شده است
نفت و گاز حوزه توانند منابع میجنوب شرقی و جنوبی راههاي مختلفی هستند که ، شرقی، غربی

.)1373:173، دریاي خزر را به بازارهاي جهانی هدایت نمایند(فشارکی
ي اروپایی در مذاکرات با نظر بایف رئیس جمهور هاشرکتچري دیز مارست رئیس یکی از 

، معقول استکنیم اینکه درباره مسیر جنوبی از ایران فکر کنیم کامالًمیما فکر "قزاقستان گفت:
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جیحان و -اما ما با احداث دو مسیر به طور همزمان باکو، نگتن با این امر مخالف استاگر چه واش
. "ایران موافقیم-قزاقستان

همچنین با نگاه به مرزهاي دریایی که ، باشدمیایران با توجه به اینکه یکی از پنج کشور حوزه خزر 
توانند میقال نفت که از ایران در دریاي عمان وخلیج فارس دارد و نیز وضعیت مناسب مسیرهاي انت

و باصرفه از حوزه دریاي خزر به بازارهاي مؤثرتواند به عنوان یک مسیر ترانزیت می، عبور نمایند
دهد تا هم جهت انتقال گاز ترکمنستان به میشرایط فوق به ایران اجازه . جهانی مطرح شود

فت در خلیج فارس (سوآپ) پاکستان و هم جهت خرید نفت در شمال و صدور همان مقدار ن
، همچنین به جهت فراهم نمودن یک راه ترانزیت درآمد داشته باشد، کارمزد و اجرت دریافت کند

تواند با می، ایران به لحاظ اینکه داراي یک شبکه انتقال وسیع نفت در سراسر سرزمین خود است
ي هاکمتري نسبت به گزینهيگذارسرمایهخیلی زود و با ، استفاده از آنها جهت راههاي جایگزین

تأمینمسیرهایی را براي رساندن نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف جهان ، دیگر انتقال انرژي خزر
. آن هم به ویژه براي بازارهاي وسیع درحال گسترش جنوب شرق آسیا مثل چین و ژاپن، کند

ـ مسیر جنوبی: ایران ـ خلیج فارس
درصد از ذخایر نفت و گاز جهان 75باشد و در مرکز میخلیج فارس ایران رابط میان دریاي خزر و

این . باشدمیدرصد از ذخایر گاز جهان را دارا 15درصد از ذخایر نفت و 10واقع شده است و خود 
ي نفت و گاز منطقه قفقاز و آسیاي مرکزي به هاکشور با صرفه ترین مسیر براي احداث خطوط لوله

ي هاجمهوريدر رابطه با مشکالت صادراتی مواد نفتی و گاز طبیعی . استبازارهاي انرژي جهان
کشور ایران به عنوان یکی از کشورهاي عضو جامعه خزر با ویژگی ، واقع در کرانه دریاي خزر

آزاد خلیج فارس در جنوب و داشتن بیش از يهاآبمتنوع واقع بین دریاي خزر در شمال و میاقلی
آذربایجان و ارمنستان و مجاورت با دریاي خزر بطول ، ی با ترکمنستانکیلومتر مرز خشک1550

داراي موقعیت ژئوپلتیکی بی رقیبی جهت کمک به رفع مشکالت صادراتی ، کیلومتر650قریب به 
، قومی، مضافاً اینکه ایران بلحاظ دارا بودن تعلقات و روابط بسیار دیرینه نژادي. باشدمیاین کشورها 

ي آسیاي مرکزي و قفقاز و داشتن تجربیات ارزشمند در هاجمهوريعمیق با دینی و فرهنگی
نسبت به دیگر کشورهاي منطقه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار ، ي مختلف صنایع نفتهازمینه
با توجه به موقعیت جغرافیایی بسیار ممتاز ایران نه تنها کوتاهترین راه براي صدور نفت و گاز . است

وجود ، گذارد بلکه تجربه نودساله در صنعت نفتمیر به ژاپن و خاور دور را در اختیار از دریاي خز
ي نفتی و گازي موجود امکانات چشمگیري را در اختیار صادر کنندگان هاو شبکه لولههاپاالیشگاه

. دهدمینفت و گاز منطقه خزر قرار 
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ه قرنها قبل از منزوي شدن آنان توسط پیوندهاي فرهنگی ایران با مردم آسیاي مرکزي و غربی که ب
اتحاد جماهیر شوروي بر می گردد به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی را در توسعه آینده 

کشور ایران در مناسبترین موقعیت جغرافیایی براي ارتباط این . این منطقه ایفا خواهد نمود
مبارزه طرفهاي ، در عین حال. استکشورهاي درونی و دور از کرانه به دنیاي برونی قرار گرفته 

. مشهود استذینفع در پیشنهاد نمودن مسیرهاي خطوط لوله براي کسب نفوذ سیاسی کامالً
اًتولید انرژي در ایران حدود. ایران تولیدکننده و مصرف کننده عمده انرژي در منطقه می باشد

اکثر مناطق تولید کننده . استمیلیون بشکه نفت در روز 6/1میلیون و مصرف آن معادل 5معادل 
در حالیکه عمده ترین مناطق مصرف کننده در شمال و مرکز ، نفت و گاز در جنوب ایران قرار دارند

ي هاپاالیشگاهمیلیون بشکه نفت در روز از چاههاي نفت جنوب ایران به 8/0اًتقریب. این کشورند
میلیارد متر مکعب گازي که 40می از بخش اعظ. اراك و تبریز فرستاده می شود، تهران، اصفهان

شرکتهاي بین المللی نفتی به . در سال مصرف می شود نیز از جنوب به شمال ارسال می گردد
و اگر اندهامتیاز استفاده از ایران براي صدور بخشی از نفت تولید شده در حوزه خزر پی برد

منطقه از طریق ایران صادر بیشتر نفت، ي تحریم ایران توسط امریکا وجود نداشتهاسیاست
.)1378:159، گردید(اصغريمی

مزایاي عمده اقتصادي صادرات نفت از طریق ایران بر اساس موقعیت جغرافیایی آن از نظر 
، ي نفتی و وجود شبکه گسترده خطوط لوله نفت خامهاافزایش تقاضاي داخلی فرآورده، همجواري

از . از لحاظ جغرافیایی کشوري منحصر بفرد در منطقه استایران . ي نفتی می باشدهاگاز و فرآورده
کیلومتر مرز مشترك با ترکمنستان دارد و از طرف شمال و غرب با 1500طرفی نزدیک به 

شبکه خط لوله نفت و گاز این . نخجوان و ترکیه هم مرز است، ارمنستان، کشورهاي آذربایجان
نیمه شمالی کشور با جمعیتی بیش . قرار داردکیلومتري از کشورهاي مذکور200کشور به فاصله 

ي نفتی هستند و اگر هازمستانهاي سردي دارند متقاضیان فرآوردهمیلیون نفر که معموال50ًاز 
ي بیشتري در این هاپاالیشگاهبایست ایران می، ي نفتی ادامه یابدهاروند فعلی در مصرف فرآورده

. بخش از کشور ایجاد کند
تهران و تبریز منطقی ترین خروجیهاي نفت خام قزاقستان و ترکمنستان خواهند يهاپاالیشگاه

ي هاپاالیشگاهاستدالل معاوضه نفت(سوآپ) بر اساس استفاده نفت خام این کشورها در تأمین . بود
سریعترین و "قرار سوآپ". مذکور در مقابل صدور نفت خام از خلیج فارس توسط ایران قرار دارد

نفت خام را . اه حل براي مشکل صادرات بخشی از نفت تولید شده در منطقه خواهد بودارزانترین ر
. ي ایران انتقال دادهاپاالیشگاهمی توان به بنادر انزلی و نکا حمل کرد و از آنجا به 
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بشکه در روز 40،000در توافق جاري با قزاقستان از این خط لوله براي معاوضه نفت به میزان
ي تهران و تبریز هاپاالیشگاهبشکه نفت را به 320،000بنابراین می توان روزانه . ردداستفاده می گ

(سوآپ) معاوضه ايبه صورتمنتقل نمود و به همین مقدار از جزیره خارك در خلیج فارس 
میلیون دالر و اکثر آن به واحد پول کشور 150کمتر از هزینه اجراي این طرح احتماالً. صادرکرد

. خواهد بودیعنی ریال
همچنین ایران و ترکمنستان می توانند در شمال ایران اقدام به ایجاد یک پاالیشگاه مشترك نمایند 

بشکه نفت ترکمن را تصفیه کند و در قسمت شمال شرقی ایران 100،000که بتواند روزانه بیش از 
از جزیره خارك صادر در مقابل معادل همین مقدار از طرف ترکمنستانمورد استفاده قرار گیرد و

مزایاي دیگر معاوضه نفت (سوآپ) این است که کشورهاي حوزه خزر می توانند صدور نفت . گردد
کوتاهی انجام دهند و از سرمایه گذاریهاي اًخام خود به بازارهاي بین المللی را در زمان نسبت

، در این روش معاوضه. اجتناب ورزند، هنگفت در خطوط لوله اي که از کشورهاي مختلف می گذرد
، نیاز به رضایت هیچ طرف سومی نیست و چون ایران استفاده کننده نهایی نفت خام خواهد بود

ي پائین تر براي هاهزینه، عالوه بر آن. بهترین ضمانت براي ادامه پروژه است، وابستگی متقابل
می تواند هم در هزینه حداکثر درآمد هر بشکه را تضمین می نماید و ایران نیز ، تولید کنندگان

پائین تر انتقال نفت و هم در منافع اقتصادي مربوط به ایجاد زیر بناهاي مورد نیاز پروژه صرفه 
به بازارهاي شرق دور که انتظار می رود ، نفت خام خزر در نتیجه استدالل معاوضهاًنهایت. جوئی کند

. شدصادر خواهد، سال آینده رشد قابل توجهی داشته باشند10در 
ایران بارها اعالم کرده که مسیر حمل نفت و گاز از طریق کشورهاي آسیاي میانه و قفقاز به سوي 
خلیج فارس امن ترین و مقرون به صرفه ترین راه بوده و بهترین گزینه براي این منظور کریدور 

توسعه ایران سیاست خود را در خصوصمسألهبا توجه به این . است"جنوب- شمال"حمل و نقل 
مسیر جنوبی ایران و ارجحیت این کشور در ترانزیت کند میبا کشورهاي یاد شده بنا هاهمکاري

در حیطه انرژي به منابع نفت و گاز خزر موقعیت استراتژیک ایران چه از لحاظ جغرافیایی و چه
سیاسی ئلویژگی مهم در بسیاري از موارد با مسا2این . استاي بخشیدهکشورمان اهمیت ویژه

برخورداري از طوالنی ، عالوه بر این. افزوده استبر اهمیت این موقعیت ژئوپولیتیک، درهم آمیخته
و ، ترین ساحل در امتداد خلیج فارس و دریاي عمان و اشراف بر تنگه استراتژیک هرمز از یک سو

پا از طریق شمال همسایگی با کشورهاي نفت خیز حوزه خزر و آسیاي مرکزي و نیز نزدیکی به ارو
در این میان . به روشنی بیانگر موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک ایران است، از سوي دیگر، غرب

واضح است که ایران تنها کشوري خواهد بود که آسیاي مرکزي و قفقاز و منطقه دریاي خزر را در 
ه طوري که کشور کند بي آزاد از طریق خلیج فارس متصل میهاآبکوتاه ترین مسیر ممکن به 
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ایران براي کشورهاي محصور در خشکی حاشیه خزر یک گزینه مطلوب ترانزیتی محسوب شده که 
به طور کلی مسیر جنوبی انتقال نفت و . تواند تولیدات نفت و گاز آنها را به دریاي آزاد برساندمی

ایه گذاري جهت هاي سرمهزینه، عامل امنیت طول مسیر3گاز خزر از طریق ایران با توجه به 
شرقی و غربی جذاب تر و باصرفه ، هاي شمالیاحداث خط لوله و حق ترانزیت کمتر نسبت به مسیر

، کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس و دریاي عمان1800ایران با دارا بودن بیش از . تر است
فراهم دسترسی مناسب و مطمئن به بازارهاي جهانی را براي کشورهاي محصور در خشکی شمال 

ترین مسیر را از منطقه ساحلی ترین و اقتصاديامن، ترینسریع، تریناین ارتباط کوتاه. آورده است
. کندشود را فراهم میژاپن و خاور دور می، خزر به بازارهاي جهانی که شامل شبه قاره هند

دور نفت و گاز از ترین راه براي صهمچنین عالوه بر موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران نه تنها کوتاه
وجود ، ساله در صنعت نفت90گذارد بلکه تجربه دریاي خزر به ژاپن و خاور دور در اختیار می

امکانات چشمگیري را در اختیار صادر کنندگان ، هاي نفت و گاز موجودو شبکه لولههاپاالیشگاه
ت جغرافیایی منحصر به بطور کلی مسیر ایران به دلیل موقعی. دهدنفت و گاز منطقه خزر قرار می
عالوه بر ارزان ، هاي مناسب و تجربه بلند مدت در امور نفت و گازفرد و برخورداري از زیر ساخت

هاي موجود یا بالقوه یک برتري بسیار مهم نسبت به سایر مسیر، امنیت مندي و کوتاه بودن، بودن
راي نفت و گاز حوزه خزر محسوب مناطق شمالی ایران بازار پرمصرف و مطمئنی ب، دارد و آن اینکه

.)1387:4، شود(چیت چیانمی

معاوضه یا سوآپ
از آنجا که عمده تولیدات نفت و گاز ایران در جنوب کشور است و عمده مصرف در مناطق شمالی 

تواند نفت و گاز کشورهاي حوزه دریاي خزر را خریداري کرده و در میایران میباشد جمهوري اسالمی
به مصرف برساند و معادل آن را از خلیج فارس به کشورهاي اروپا و خاوردور صادر نماید که شمال کشور

از . ي انتقال را بسیار پایین خواهد آوردهااین روش به نفع کشورهاي آسیاي مرکزي خواهد بود و هزینه
فت حوزه خزر) طرف دیگر خریداران نفت مجبور نیستند از نظر فنی به جهت ورود نفت جدید به بازار (ن

با توجه به امکاناتی که در ایران وجود دارد عملیات معاوضه . ي خود تغییري ایجاد نمایندهاپاالیشگاهدر 
ري) در اردیبهشت سال - به همین جهت خط لوله کراس (نکا. یا سوآپ به راحتی صورت خواهد گرفت

میلیون دالر 330با هزینه این خط . رئیس جمهور وقت احداث گردیدمیبا حضور آقاي خات1383
قزاقستان و ، هزار بشکه نفت خام سه کشور روسیه150تا 120در مرحله اول روزانه . احداث شده است

ي ري و تبریز هاپاالیشگاهیابد و از طریق خط لوله به میترکمنستان به وسیله نفتکش به بندر نکا انتقال 
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ط لوله قزاقستان و ترکمنستان به نکا و همچنین ي دوم و سوم نیازمند خهامرحله. شودمیهدایت 
. با ضریب باال در دستور کار استهاساخت کشتی

اینچ 32کیلومتر خط لوله 312با احداث . هزار بشکه ظرفیت دارد500پایانه نکا یک میلیون و 
ن هزار بشکه فراهم است و امکان احداث خط موازي و رسانیدن ای500امکان افزایش ظرفیت تا 

.)1387:160، ظرفیت تا یک میلیون بشکه هم فراهم است(اصغري
دالر 2تا 5/1دالر براي ایران درآمد خواهد داشت که هر بشکه 16تا 11اکنون هرتن سواپ از این خط 

، هزار بشکه نفت روسیه80بر اساس قراردادها . میلیون دالر ارزیابی شده است90خواهد شد که ساالنه 
. شودمیهزار بشکه نفت ترکمنستان سوآپ 20تا 10ار بشکه نفت قزاقستان و هز40تا 30

از دیدگاه اقتصادي هزینه انتقال از مسیر ایران آن هم به طریقه سوآپ به مراتب ارزانتر از دیگر 
توان اتصال به میمیلیون دالر هم 100دهد که با صرف کمتر ازمیبرآوردها نشان . مسیرهاست
ي مختلف از جمله هاشرکت، گذاريسرمایهبه دلیل ارزانی . وب ایران را برقرار نمودجن-خط شمال

ي آمریکایی به دلیل تحریمهاي هاشرکت. اندانگلیسی و آمریکایی درخواست همکاري نموده
به عنوان مثال شرکت موپیل در صدد این بوده است سهم نفت . م شوندیسهاندهکشورشان نتوانست

کرده است از طریق معاوضه با ایران به بازارهاي جهانی گذاريسرمایهرکمنستان خود را که در ت
میلیون 5/1تواند روزانه میو این ظرفیت در ایران کامالً وجود دارد به نحوي که ایران . صادر نماید

میلیون متر مکعب گاز را براي مصارف داخلی خود خریداري نماید و از این طریق 20بشکه نفت و 
نیاز به آن نخواهد داشت که از جنوب ایران نفت را به شمال بیاورد و از طرفی کشورهاي حوزه هم 

. ي نفتی خلیج فارس برسانندهاخزر هم نیاز به آن نخواهند داشت نفت و گاز خود را تا پایانه
هاي نفتی به این مفهوم است که دولت یا تاجران بخش اصطالح سوآپ(معاوضه) در معامله

به افراد ، کنند و در مرز دیگرنفت یا گاز را در یک مرز کشور از همسایگان خریداري می، خصوصی
نفت ، تولیدکنندگان نفت در دریاي خزر، در روش سوآپ. دهندمورد نظر فروشنده تحویل می

سپس ایران این نفت را به . دهندصادراتی خود را با تانکر به بندر نکا در ایران تحویل می
دهد که نفت پاالیش شده براي مصرف داخلی توزیع می ي تهران و تبریز انتقال میهاپاالیشگاه

ایران معادل آن را در جزیره خارك واقع در خلیج فارس به ، شود در ازاي نفت دریافت شده در نکا
. کندسایر کشورها صادر می

دولت . ز شدآغامیدر دوره ریاست جمهوري محمد خات1376اجراي طرح سوآپ نفت از سال 
امن ، هاي نسبی ایران از جمله ارزانی هزینه انتقالتالش کرد تا با نشان دادن مزیتمحمد خاتمی

عمال کشورهاي تولید کننده ، تقویت مناسبات سیاسی کشورها با سوآپ از راه ایران، بودن مسیر
هرچند درآمد این عمل . نفت در مناطق شمالی ایران را به سوآپ هرچند اندك نفت متقاعد کند
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این عمل . اهمیت داشت، ایرانايهکرد اما به لحاظ دیپلماسی منطقسرشاري را نصیب ایران نمی
دولت محمود احمدي نژاد نیز ادامه داشت و حتی دولت وعده افزایش مقدار یدر دولت بعدي یعن

. سواپ را داده بود
در صدر مسألهمنستان نیز این در سفر اخیر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به ترک

ایران ، در دور جدید سوآپ نفت و گاز بین ایران و ترکمنستان. مذاکرات طرفین قرار داشته است
نفت گاز و نفت کوره را نیز از ، بنزین، سوآپ گازمایع، گوید که مایل است عالوه بر نفت کورهمی

ی کشور در خلیج فارس و دیگر کشورهاي آسیاي مرکزي و به ویژه ترکمنستان به سواحل جنوب
هاي انرژي که قرار البته ایران هنوز اعالم نکرده که حامل. مناطق مرزي کشور را نیز انجام دهد

تحویل خواهد داد و حق هاشرکتدر خلیج فارس به کدام ، است از کشورهاي شمالی وارد کند
.سوآپ براي هر بشکه نفت یا محصوالت دیگر چه مقدار خواهد بود

، ي خارجی بر سر فرمولی محرمانههاشرکتطبق آخرین خبرها توافق شرکت ملی نفت و برخی از 
ماه تعلیق از سرگرفته شده 15عملیات سوآپ نفت ایران از کشورهاي حاشیه دریاي خزر پس از 

روز قراردادهاي خارجی سوآپ 440پس از تعلیق بیش از ، به گزارش نفت نیوز به نقل از مهر". است
اخیرا این تجارت سودآور نفتی از پایانه بندر نکا توسط برخی ، از کشورهاي حاشیه دریاي خزرنفت
به دنبال شکایت برخی از ، بر این اساس. ي خارجی مجددا از سر گرفته شده استهاشرکتاز 

این مجموعه با ارائه شرایط ، ي خارجی سوآپ کننده نفت ایران از شرکت ملی نفت ایرانهاشرکت
. "ي خارجی موافقت کرده استهاشرکتي با از سرگیري سوآپ نفت توسط تعدادي از جدید

هاي نفتی با تایید از سرگیري سوآپ نفت سیدحمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده
ي خارجی با اعالم اینکه با نهایی شدن مذاکرات بخش هاشرکتدریاي خزر توسط تعدادي از 

، شودفت بازاریابی براي سوآپ نفت کشورهاي حاشیه دریاي خزر آغاز میخصوصی و شرکت ملی ن
امکان ترانزیت و سوآپ نفت کشورهاي ، بیان کرد که بر این اساس با وجود تعلیق یک ساله سوآپ

وي در خصوص نرخ . یی از روسیه به خلیج فارس هنوز وجود داردهابخشقزاقستان و ، ترکمنستان
توضیح داد: قیمت سوآپ به نوع ، کشورهاي حاشیه دریاي خزرسوآپ هر بشکه نفت خام از

دالري به ازاي سوآپ هر تن نفت 25آي نفت بستگی دارد اما پیشنهادي . پی. ايهمرغوبیت و درج
ي گذشته هاسالاین مسئول ایرانی با یادآوري اینکه سوآپ نفت در . به وزارت نفت ارائه شده است

اظهار داشت: اما در روش جدید نفت سوآپ پس از تحویل در ، استشده به صورت واقعی انجام نمی
. شودی میالمللبینپایانه نکا در خلیج فارس تحویل خریداران 

ایران جهت رسیدن به منافع خود از بابت انتقال منابع انرژي خزر به بازارهاي جهانی با یک سري 
اقتصادي - تند از: ضعف وبی ثباتی سیاسیروبرو است که این موانع عبارايهمشکالت و موانع منطق
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ي ایران ستیز هااستراتژي، یشانهاو عدم استقالل کشورهاي انرژي خیز منطقه در تصمیم گیري
رقابت جدي ترکیه و روسیه با ایران در تسلط بر مسیرهاي صدور انرژي منطقه و ، آمریکا و اسرائیل

بنابراین ، مواجهه با چالشهاي مذکورایران در مینهایتا ضعف سیاست خارجی جمهوري اسال
ي یاد شده در صورت رفع موانع موجود به واسطه درآمد زایی و اهمیت بخشی به هاپتانسیل

ایران عالوه بردرآمدهاي مستقیم که . تواند به اقتصاد ایران کمک نمایدمیموقعیت ژئوپلیتیک ایران 
تواند مین منافع غیر مستقیم نیز دارد که تواند به دست آورد همچنیمیاز انتقال نفت و گاز خزر 

باشد که این منافع عبارتند از:مؤثربراي اقتصاد ایران 
. ) صرفه جویی در انتقال نفت و گاز طبیعی از طریق لوله از جنوب کشور به شمال آن1
. کندمی) شکوفایی اقتصادي مناطق محل عبور خطوط لوله که امکانات زیادي براي آن مناطق فراهم 2
امنیتی از طریق توسعه نفوذ در کشورهاي صادر کننده نفت و گاز از - منافع سیاسیتأمین) 3

. مسیر ایران و تبدیل آنها به دوست
. و دستیابی به بازار مصرف آن کشورها براي فروش تولیدات داخلی) گسترش روابط اقتصادي4

، امنیت بیشتر، جی مثل؛ جایگاه اقتصادي بهترنتای، عالوه بر موارد ذکر شده در چهار مورد باال
تواند میاز پیامدهاي عبور نفت و گاز از ایران است که ، مناسب ترايههمگرایی و همکاري منطق

در پیش رفتن به وضعیت مناسب تري یاري ، بردمیایران را که از مشکالت اقتصادي زیادي رنج 
. ل معضالت اقتصادي و امنیتی خویش فراهم آوردو اطمینان و امید بیشتري را در جهت ح، رساند

اما یک ، خواسته موفق باشدمیاگر چه ایران تا کنون نتوانسته در معاوضه نفت خزر آنچنان که خود 
ي نفت و هاانرژي منطقه خزر است به خاطر اینکه از لحاظ شبکهبازیگر مهم و جدي در بازي جدید

نقش ایران هم به . شودمیبر سطح و بعد بازي ایران افزوده روز به روز، گاز و نیز شبکه نیروي برق
با توجه به ثبات و امنیت ، عنوان بازار نهایی نفت آسیاي مرکزي و هم مکانی براي ترانزیت آن

ي خارجی نفتی بالقوه فراهم آورده که البته در هاگذاريسرمایهسوژه جذابی براي ، موجود در ایران
. یکا فعال جامه عمل نپوشیده استشرایط تحریم اقتصادي آمر

گیرينتیجه
که در ایران وجود دارد و نیز به دلیل نزدیکی خزر به خلیج فارس و دریاي ايهبا توجه به امنیت فوق العاد

بهترین راه براي لوله گذاري خطوط ، آزاد و همچنین عدم وجود موانع طبیعی و استعداد باال در صنایع نفتی
ي فازهاي هاعملیاتبعد از . باشدمیران یتقال مواد هیدروکربنی حوزه خزر به دنیا مسیر انفت و گاز جهت ان

توان نفت دریاي خزر را با ایجاد می، ي شمالهاپاالیشگاهکامل از برداريبهرهاول و دوم و فاز سوم با 
.نمودي نفـتی جنـوب در خلیج فارس منتـقلهاخطوط لوله جدید مسـتقیماً به پایانه
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. آمریکایی و آسیایی است، مزیت مسیر ایران به خلیج فارس انتقال نفت و گاز به بازارهاي اروپایی
بر اساس . در حالی که انتقال نفت از سواحل مدیترانه تنها جهت استفاده بازارهاي اروپایی است

یش آسیاي ی انرژي در هفتمین هماالمللبینآمارهاي ارائه شده توسط کارشناسان مرکز مطالعات 
که نیاز اروپا . میلیون بشکه خواهد بود15تا 13، 2015مرکزي و قفقاز تقاضاي اضافی تا سال 

لذا با توجه به پیش بینی رشد اقتصادي . میلیون بشکه برآورد شده است6ا یهزار بشکه و آس700
رها به نفت ي اول قرن بیست و یکم و نیاز این کشوهامطلوب در جنوب شرقی آسیا و چین در دهه

ارزان و کوتاه ایران جهت انتقال ، ي بهتر در این بازارها و از طرفی وجود مسیر امنهاو گاز و قیمت
عدم گزینش مسیر ایران به ضرر کشورهاي نفت خیز حوزه خزر و ، انرژي از طریق لوله یا سوآپ

. ي سرمایه گذار در آن تمام خواهد شدهاشرکت
منطقی ترین و ، ي نفت و گازهامرکزي و غربی در پروژهآسیايهمکاري بین ایران و کشورهاي

با استفاده از شبکه موجود و . اقتصادي ترین راه براي صادرات نفت و گاز از حوزه دریاي خزر است 
ساخت خطوط لوله جدید میتوان به راحتی معامالت معاوضه نفت (سوآپ) بین کشورهاي ایران, 

. بشکه نفت در روز رساند700,000ترکمنستان و قزاقستان را به 
ي ایران هاپاالیشگاهوضعیت ایده آل آن است که در مقابل تخصیص صادرات نفت از خلیج فارس, 

این امر باعث می شود که تولیدکنندگان بتوانند . بتوانند از نفت کشورهاي مذکور استفاده کنند
اردها دالر هزینه ساخت خطوط لوله قیمتهاي بهتري براي نفت خود به دست آورند و از صرف میلی

. دوري کنند، که استطاعت پرداخت آن را ندارند
میلیون دالر (که نیمی از آن به ریال است) 500ي سرمایه گذاري حدود هابا هزینه، معامالت سوآپ با ایران

ک خط لوله حتی ساخت ی. بشکه نفت در روز از حوزه خزر بیابد700,000می تواند بازارهاي فروشی براي
مزایاي ، در مقایسه با دیگر مسیرهاي پیشنهادي، نفتی عظیم از این کشورها به خلیج فارس یا دریاي عمان

. در حال حاضر طرح توجیهی براي چنین خط لوله اي در دست انجام است. سیاسی و اقتصادي بهتري دارد
کشورهاي منطقه ، ایران به نتیجه رسدي ایاالت متحده براي تشویق شرکتها در کنار گذاشتنهاتالشچنانچه 

ما در شرایط ، این در شرایطی است که از منظر راهبردي. بی هیچ تردیدي بهاي آن را خواهند پرداخت، خزر
، به بیان دیگر. وضعیت را براي ما دشوارتر خواهد کرد، جیحان- حساسی قرار داریم و ساخت خط لوله باکو

توان گفت که ما حاشیه امنیتی می، ه و اقتصاد آنها به ما بیشتر باشدهرچه میزان وابستگی کشورهاي منطق
الملل خواهد افزود در صورت زنی ما در عرصه اقتصاد و سیاست بینبر قدرت چانه ، به عالوه. بهتري داریم

هاي سیاسی و اقتصادي خلیج فارس تحقق یافتن و عملی شدن اتصال آسیاي میانه به خلیج فارس پیچیدگی
در واقع امنیت کشورهاي آسیاي میانه نیز به امنیت ما و امنیت خلیج . یابد و این به نفع ماستایش میافز

. فارس گره خورده است
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Persian Gulf, the best route for Central Asian trade

Liela Sangi١, Reza Faridzadeh٢

Abstract
Central Asia is landlocked. This area is needed for export access to open water.
In Central Asia, Turkmenistan and Kazakhstan have oil and gas resources.
Other Central Asian countries, according to its history and economy, exporting
raw materials such as cotton and linen are. As a result, these countries need to
export their products to be free access to water.
Iran has an extensive rail and road network, and oil transport lines across the
country. Iran is one of the best options for the export products of Central Asia
through the Persian Gulf to other parts of the world.
Politics has always been a decisive factor in Central Asia has been a lot of
things.
But we must not ignore the fact that economic factors also play an important
role in the competition between countries. In this article I will try to draw the
reader's attention to the fact. Iran is the most logical and most economical route
for oil and gas exports from Central Asia. Political hostility to America, the
most economical route for oil and gas exports from Turkmenistan and
Kazakhstan has blocked. America's position, the Central Asian states of
maximum efficiency of oil and gas resources will be prevented.

Keywords: Persian Gulf - Central Asia - Oil – Transport – Swap.
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