روﺳﻴﻪ در ﺧﺰر ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﺮان ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ
رﺿﺎ ﺗﻘﯽ زادﻩ

ﺣﻀﻮر دﻳﻤﻴﺘﺮﯼ ﻣﺪودﻳﻒ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﻴﻪ در ﻋﺸﻖ ﺁﺑﺎد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ » ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯼ
ﮐﺎرﯼ« ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎن ﻗﻠﯽ ﺑﺮدﯼ ﻣﺤﻤﺪاف رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﺟﻼس
ﺳﺮان ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر در اﮐﺘﺎﺋﻮ-ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻼش روﺳﻴﻪ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺰر اﺳﺖ.
روﺳﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺠﺎرﯼ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر را در راﺳﺘﺎﯼ
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﺶ هﺎﻳﯽ از هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ
در ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ رهﺒﺮان ﮐﺮﻣﻠﻴﻦ داراﯼ ﻓﻮرﻳﺖ و اهﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ اﺳﺖ.
ﺗﺸﻮﻳﻖ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل روﺳﻴﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ
هﺪف هﺎﯼ ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻨﺪ روزﻩ اﺧﻴﺮ ﻣﺪودﻳﻒ در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در اﺟﻼس ﺳﺮان ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺧﺰر در اﮐﺘﺎﺋﻮ -ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ روز  ١٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺎ هﺪف زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ اﻳﺠﺎد » ﭘﻴﻤﺎن هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺧﺰر« ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
روﺳﻴﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از راﻩ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻤﺎن هﻤﮑﺎرﯼ ﺗﺎزﻩ اﯼ در ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ.
هﺪف دﻳﮕﺮ روﺳﻴﻪ از ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ هﺎﯼ ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروﯼ ﺳﺎﺑﻖ در
ﺧﺰر  ،ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﯼ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁهﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﻤﺎن
اﺗﻼﻧﺘﻴﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ ) ﻧﺎﺗﻮ( در درﻳﺎﯼ ﺧﺰر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ هﺪف هﺎﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﺧﺰر ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﮐﺎرﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ اﻳﺮان از ﺷﻤﻮل ﻃﺮح هﺎﯼ
ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﮑﺎرﯼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
در اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﮑﺎرﯼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ رﻗﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮاﯼ روﺳﻴﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻩ اﯼ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﯼ از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در ﺧﺰر ،روﺳﻴﻪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎزﻩ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺧﺰر و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد هﺎﯼ ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻨﻊ واﮔﺬارﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ درﻳﺎﻳﯽ و ﻳﺎ ﺻﺪور
اﺟﺎزﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﯽ از ﺁﺑﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ هﺎﯼ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪﻩ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎر در ﺣﻮزﻩ ﺧﺰر و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژﯼ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار هﺎﯼ ﻣﺼﺮف ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺎﮐﻮ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ.

در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ٢٠٠٠اﻳﺮان ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎز داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﭘﯽ از
اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﺁب هﺎﯼ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺣﻮزﻩ اﻟﺒﺮز ،ﺑﻪ ﭘﺮواز دادن ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ هﻮاﭘﻴﻤﺎﯼ ﻓﺎﻧﺘﻮم ﺑﺮ
ﻓﺮاز ﺁن ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﺮﮐﻴﻪ اﻳﻦ در
ﺧﻮاﺳﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﺻﺖ در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑﺎ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻳﮏ ﻗﺮار داد
هﻤﮑﺎرﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪ .روﺳﻴﻪ ﺑﺮاﯼ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن از دو رﻗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﯽ در ﺧﺰر در
ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻳﮏ رزﻣﺎﻳﺶ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ١٠.٠٠٠ﻧﻴﺮوﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ۶٠
ﻓﺮوﻧﺪ ﻧﺎو و ﻧﺎوﭼﻪ و  ٣٠ﻓﺮوﻧﺪ هﻮاﭘﻴﻤﺎﯼ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮد.
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﻮرﺳﻠﻄﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻒ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر ﺑﺮﮔﺰارﯼ رزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ
»درﻳﺎﯼ ﺻﻠﺢ  «٢٠٠٢را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ »ﻣﺎﻧﮕﺴﺘﺎ« ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از ﺁن در
ﮐﺎر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﺧﺰر ﺑﺮﺁﻣﺪ.
روﺳﻴﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد از راﻩ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار
ﺁراﻣﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاهﻢ ﺗﺮ از ﭘﻴﺶ ﺷﺪﻩ و از ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ هﺎﯼ
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .از ﺳﻮﻳﯽ روﺳﻴﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ
دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را راﺳًﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎﯼ ﻗﺮار دهﺪ.
ﺟﺬب ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز
هﺪف دﻳﮕﺮ روﺳﻴﻪ ﺟﺬب ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﺑﺎز دارﻧﺪﻩ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
دو ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻳﮏ ﻗﺮار داد ﺗﺎزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺣﺠﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﺎز از ﺁن ﮐﺸﻮر را از ٨
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻪ  ١۴ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ داد .اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺿﺎﻓﯽ ،در ﺻﻮرت
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر اﻳﺮان در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮔﺎز اروﭘﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻬﻢ هﻤﮑﺎرﯼ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﻧﺎﺑﻮﮐﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .روﺳﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت هﻤﮑﺎرﯼ
ﮔﺎزﯼ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻬﺮان و ﻋﺸﻖ ﺁﺑﺎد و اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺎﺑﻮﮐﻮ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﺮان ﺁﻣﺎدﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﺣﺪود  ۵٠٠هﺰارﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب و ﻓﺮوش ﺁن در ﺑﺎزار هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻗﺪام ﻧﻴﺰ اهﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ روﺳﻴﻪ را در اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺮژﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎهﺶ ﺧﻮاهﺪ داد.
روﺳﻴﻪ ﺑﺮاﯼ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ هﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ،و
هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دادن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
روﺳﻴﻪ ﺣﺪود ﻣﺮزهﺎﯼ ﺧﻮد در ﺁﺑﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ درﻳﺎ ﯼ ﺧﺰر را ﺑﺎ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ از اﺑﺘﺪا در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﺧﺰر ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻢ هﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ و ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ راﻩ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﮑﺎرﯼ
ﮐﺮﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
اﻳﻨﮏ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺪودف ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺁﺑﺎد و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻧﻈﺮﺑﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﺁن دو ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ راﻧﯽ راﻩ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﮐﻪ از ﻣﺴﮑﻮ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ و در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﻴﺮﺳﺪ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﮔﺎزﯼ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ اﯼ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﮔﺎزﯼ ،اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻴﺪن ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎزﻩ اﯼ از ﮐﻒ درﻳﺎ و اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ روﺳﻴﻪ و
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺰواﯼ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺮان در ﺧﺰر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻳﺮان در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪن اﻳﻦ ﻃﺮح ،از زﻳﺎن هﺎﯼ ﺣﺬف ﺷﺪن اﻳﺮان از اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژﯼ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻃﯽ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ از ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎهﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ و
اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح هﺎﯼ اﮐﺘﺸﺎف و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﮐﺸﻴﺪن ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮدﻩ ،اﻳﺮان ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺟﺬب ﻳﮏ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژﯼ ﺧﻮد در درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﻧﺸﺪﻩ و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد هﺎ دﻻر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ را از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ
هﺪاﻳﺖ روﺳﻴﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﺮان در
ﺧﺰر ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
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