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چكيده
يكي از عوامل اساسي افزايش قدرت سياسي هر كشوري از جمله هند ،عامل رشد
اقتصادي است كه بهنوبه خود و بهويژه در مورد هند با افزايش نيازهاي انرژي آن،
وابستگي مستقيم دارد .بهمنظور توسعه بيشتر و همچنين حفظ رشد اقتصادي و قدرت،
بحث امنيت انرژي براي هند مسئلهاي حياتي است كه بهزودي و بهناچار به عامل
محرک مهمي براي دستگاه سياست خارجي هند تبديل خواهد شد .هند براي تأمين
نيازهاي انرژي خود ،در كنار آمريكاي التين ،آفريقا ،ميانمار و خاورميانه گزينه ديگر
منطقه همجوار خود يعني درياي خزر را دارد ،منطقهاي كه روابط ديرينه تمدني و
تجاري هند با آن در حال حاضر بعد ژئوپليتيكي جديدي را بهخود گرفته كه انرژي در
هسته آن جاي گرفته است .در شرايط دسترسي نداشتن هند به ذخاير هيدروكربن
منطقه درياي خزر ،اين كشور توجه زيادي بهدسترسي به منابع انرژي اين منطقه نشان
داده است ،منطقهاي كه صحنه حضور و رقابت فزاينده قدرتهاي بزرگ است .تا زماني
كه منابع انرژي اتمي ،آبي ،بادي و مانند آن جايگزين نفت و گاز شوند ،نياز و رقابت
براي منابع هيدروكربن ادامه خواهد يافت .يكي از مناطق غني نفت و گاز ،منطقه درياي
خزر ،و يكي از نيازمندان نزديک به منابع انرژي خزر هند است كه ظرفيت تبديل شدن
به يكي از بزرگترين مصرفكنندگان نفت و گاز را دارد .پرسش اصلي مقاله اين است
كه عاليق ،چالشها و سياست امنيت انرژي هند در منطقه درياي خزر چيست؟ براي
پاسخ به اين پرسش ،نويسندگان از روش توصيفي ـ تحليلي بهره گرفتهاند.
کليدواژهها :خط لوله؛ ژئوپليتيک؛ انتقال؛ امنيت؛ هند؛ آسياي مركزي؛ انرژي
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براساس مؤلفههاي قدرت ريچارد موير (فيزيكي ،جمعيتي ،اقتصادي ،سازماني،
ارتشي و قدرت ازمنظر روابط خارجي) هند در قطار كشورهاي پرقدرت دنيا جاي
ميگيرد ) .(Dwivedi, 2004: 15هند دومين كشور پرجمعيت و هفتمين كشور
پهناور جهان ،با ارتش قوي ،نيروي انساني كارآمد ،تكنولوژي ،صنعت و بهويژه
اقتصاد رو به پيشرفت ،در ميان كشورهاي پرنفوذ دنيا جاي ميگيرد .اين كشور
بهعنوان يک قدرت اتمي و به يمن رشد سريع اقتصادي در سالهاي اخير ،ازنظر
بسياري از محققان و صاحبنظران در حال پيوستن به جرگه قدرتهاي بزرگ
است .در مسير تحقق اين امر ،حفظ رشد اقتصادي براي هند اولين و مهمترين؛ و
براي حفظ اين روند اساسيترين ضرورت دسترسي به ذخاير امن انرژي است.
در همان حال و در سالهاي گذشته ،هند رشد اقتصادي بااليي داشته و
توجه جهان را بهخود جلب كرده است .هند در سال  1333-1334دومين اقتصاد
بزرگ در حال رشد جهان شد .در سال  1338سازمان ملل ،هند را دهمين اقتصاد
بزرگ جهان و در برابري قدرت خريد 1چهارمين كشور در دنيا و سومين كشور در
آسيا بعد از ژاپن و چين اعالم كرد ) .(UN, 2005بااينحال در تقسيمبندي جهاني
منابع هيدروكربن و در مقايسه با توليد زغالسنگ و الكتريسيته جايگاه هند
جايگاه بااليي نيست .مصرف تقريباً همه منابع انرژي هند از توليد آنها بيشتر است.
هند ازنظر ذخاير گاز و نفت اثبات شده بهترتيب در جايگاه  18و  13دنيا قرار دارد
) .(CIA, 2007مصرف زغالسنگ هند تقريباً با ميزان توليد آن برابري ميكند .با
استناد به آمار آژانس بينالمللي انرژي ) (EIA, 2009اگرچه زغالسنگ با 83
درصد و الكتريسيته با  817ميليارد كيلووات ساعت مصرف دو منبع اصلي انرژي
هند را تشكيل ميدهند ،اما واقعيت امر اين است كه منابع جانبي انرژي نسبت به
منابع هيدروكربن به تنهايي نميتوانند رشد ساليانه  7/0درصدي اقتصاد هند را
تضمين كنند ).(The New York Times, 2009
در اين مقاله با بررسي ميزان مصرف و توليد انرژي در هند و در نظر گرفتن
منابع آن ،گزينههاي واردات اين كشور مورد توجه قرار گرفته است .بر اين اساس
منابع در دسترس اين كشور و شركاي آن در اين حوزه مطرح شده است .سپس
1. Richard Muir
2. purchasing power parity
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منابع و ظرفيتهاي انرژي در كشورهاي حوزه درياي خزر بهعنوان يكي از
مهمترين منابع تأمين نفت و گاز مورد نياز هند مطرح شده است .در اين زمينه
محدوديت جغرافيايي در دسترسي هند به اين منابع مورد اشاره قرار گرفته است.
خط لوله صلح و خط لوله تاپي در اين بخش بررسي شده است .نقش و جايگاه
ايران هم در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است.
در مورد مسائل اقتصادي هند كه يكي از قدرتهاي نوظهور اقتصادي جهان
بهشمار ميرود ،كتابها و مقالههاي بسياري نوشته شده است .درباره منابع نفت و
گاز منطقه درياي خزر هم مطالب زيادي منتشر شده است .ولي سياست امنيت
انرژي هند در آسياي مركزي و حوزه خزر كمتر مورد بحث قرار گرفته است،
هرچند در اين زمينه آثار قابل توجهي منتشر شده كه كمتر به زبان فارسي است.
در گزارشهاي مراكز پژوهشي و مطالعاتي معروف جهان تالشهاي هند درزمينه
تأمين انرژي مورد نياز آن مورد بررسي قرار گرفته است ،كه سازمان اطالعات
انرژي آمريكا يكي از آنهاست .پاتنايک و انورادها در كتاب خود مسائل انرژي و
امنيت را در كشورهاي مستقل همسود بررسي كردهاند .نويسندگان ديگري از هند
در مورد موضوع انرژي و امنيت آن و نيز رقابتهاي قدرتهاي منطقهاي و
فرامنطقهاي در آسياي مركزي و حوزه خزر مطالب خود را منتشر كردهاند.
همچنين گلشن ساچدوا در مورد نگاه هند به فعاليتهاي چين در آسياي مركزي
و عاليق آن در حوزه انرژي پرداخته است .نويسندگان هندي درحاليكه بيشتر به
ظرفيتها و منابع انرژي در آسياي مركزي و خزر توجه كردهاند ،كمتر به
سياستهاي هند پرداختهاند .در ميان مطالب منتشر شده به زبان فارسي اين
موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفته است ،هرچند پژوهشگران ايراني به مسئله
منابع و ظرفيتهاي انرژي در آسياي مركزي و قفقاز بسيار پرداختهاند ،ولي به
سياست و روابط هند با اين كشورها كمتر پرداخته شده است.
 .1مصرف و توليد انرژي هند
مصرف انرژي هند بهاينترتيب است :زغالسنگ 83 ،درصد؛ نفت 31 ،درصد؛ گاز
طبيعي 5 ،درصد؛ الكتريسيته 8 ،درصد؛ رآكتورهاي اتمي 1 ،درصد و ساير
انرژيهاي تجديدپذير 1 ،درصد .براساس برآوردها تقاضا و نياز هند براي واردات
نفت و گاز در دو دهه آينده جهش زيادي خواهد داشت .بهعنوان مثال براساس
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برآورد انستيتو تحقيقات انرژي ،در سال « 1313وابستگي هند به واردات نفت
خام به  53درصد و به گاز طبيعي به  77درصد افزايش پيدا خواهد كرد»
) .(Baru, 2005: 218براساس آخرين آمار سيا ( ،)1337توليد نفت هند
 553/833ميليارد بشكه و مصرف آن  1/711ميليون بشكه در روز بوده است .در
حال حاضر هند  85درصد نفت مصرفي خود را وارد ميكند .با ردهبندي هند
بهعنوان هفتمين واردكننده خالص نفت در سال  ،1338سازمان اطالعات انرژي
آمريكا پيشبيني كرده است كه هند تا سال  1318به چهارمين واردكننده
خالص نفت دنيا بعد آمريكا ،چين و ژاپن صعود خواهد كرد» .هند سهچهارم نفت
خام خود را از شركاي خاورميانهاش يعني عربستان سعودي ( 13درصد) و ايران
( 17درصد) تأمين ميكند .مصرف گاز طبيعي هند نيز ( 41/7ميليارد
مترمكعب) ده برابر بيشتر از ميزان توليد آن ( 31/4ميليارد مترمكعب) است
).(CIA and EIA, 2007
بسياري از مراكز پژوهشي و كارشناسان پيشبيني كردهاند كه تقاضاي هند
براي گاز و نفت در دو دهه آينده جهش بزرگي خواهد داشت .بنابراين
تصميمگيران دولت هند ميدانند كه رآكتورهاي اتمي نميتوانند سي .ان .جي.
اتوريكشاها و اتوبوسهاي سبزرنگ خط واحدها را كه تنها در دهلي از چندين
ميليوين تجاوز ميكنند ،تأمين و آنها را به حركت وادارند .در هند كه يکششم
جمعيت دنيا را در خود جاي داده و سوخت جابهجايي و حملونقل 1/11
ميليارد نفر سوخت فسيلي است ،رآكتورهاي اتمي زياد كارساز نخواهد بود.
رآكتورها نهتنها نميتوانند چرخهاي رشد اقتصادي  7/0درصدي ساليانه را به
حركت درآورند ،بلكه نميتوانند  71/11درصد از كل جمعيت و ساكنان 883
هزار روستا را به مزرعههايشان برسانند .واقعيت اين است كه با وجود پيشرفت
علم و تكنولوژي سوخت فسيلي هنوز جايگزيني پيدا نكرده است .نه رآكتورهاي
اتمي و نه هيچ سوخت و انرژي ديگر هنوز جاي نفت و گاز را نگرفته است.
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 .۳گزينههاي واردات انرژي هند
معموالً دولتها خطوط لوله انتقال نفت و گاز را امنتر ميدانند و آن را به ديگر
شيوههاي انتقال و واردات انرژي مانند تانكرهاي ريلي و نفتكشها ترجيح
ميدهند .در اين راستا هند عالقه زيادي به ساخت خط لوله نفت و واردات گاز
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طبيعي از اين راه نشان داده است كه مهمترين آنها خط لوله گاز طبيعي 1خط
لوله صلح و خط لوله تاپي است .درمجموع ميتوان گزينهها و مسيرهاي واردات
نفت و گاز هند را بهصورت زير دستهبندي كرد:
 .1ذخاير گاز جنوب شرق آسيا؛ از بنگالدش يا ميانمار از راه بنگالدش يا
جاگذاري خط لولهاي در آبهاي عميق خليج بنگال تا از خاک بنگالدش عبور نكند؛
 .1ذخاير نفت و گاز آمريكاي التين و آفريقا؛ حمل با تانكرها؛
 .3نفت و گاز خاورميانه /خليج فارس؛ حمل توسط تانكرهاي نفتكش و يا
توسط خط لوله صلح از مسير پاكستان؛
 .4نفت وگاز منطقه درياي خزر كه خود شامل گزينههاي زير است:
الف) گاز تركمنستان توسط تاپي از راه افغانستان و پاكستان،
ب) نفت قزاقستان و جمهوري آذربايجان از راه باكو ـ تفليس ـ جيحان و
تركيه (كواليي1357 ،ـ73 :1358ـ ،)47حمل با تانكر از مسير درياي سرخ،
ج) انتقال نفت و گاز منطقه درياي خزر از راه خشكي و خاک ايران و پاكستان،
د) انتقال نفت و گاز منطقه خزر از راه بنادر خليج فارس ايران و با تانكرهاي
نفت و گاز.
هند از سه راه ميتواند گاز طبيعي را به داخل كشور آورد؛ با تانكرهاي ويژه
حمل سي .ان .جي .از راه خط لولهاي از زير دريا ،از راه خط لوله روي خشكي كه
سه برابر ارزانتر از ديگر گزينههاست .براي واردات آتي انرژي و از گزينههاي باال هند
گزينه آخر را انتخاب كرده ،ولي تاكنون عملي نكرده است .دو گزينه بهتر براي
آوردن گاز به هند ،از طريق خط لولهاي از دولتآباد تركمنستان و يا از ميدان پارس
جنوبي ايران است .هزينه انتقال و موانع ديگر ساير گزينهها را پرهزينه ميكند.
 .4ذخاير نفت و گاز منطقه درياي خزر
اگر بنا باشد هند قرارداد بزرگي را با هريک از جمهوريهاي خزر ببندد ،اولين
سؤال اين خواهد بود كه آيا ذخاير كافي نفت و بهويژه گاز در منطقه وجود دارد
يا خير؟ برآوردها و گمانهزنيهاي اوليه وجود  133ميليارد بشكه نفت اثبات شده
در درياي خزر خبر ميداد .بعدها بيشتر زمينشناسان بر 83ـ 43ميليارد بشكه
1. IPI=Iran-Pakistan-India (Peace Pipline); TAPI=Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan
-India
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نفت تمركز كردند .تفاوتها و ارزيابيهاي زمينشناسي نادرست اوليه از مشكالت
تكنيكي و زمينشناسي ،نبود بررسي علمي كافي و بهويژه مبالغه بعضي از
شركتها و دولتهاي مربوط ناشي ميشد ) .(Sharma, 2007: 99به باور برخي
از تحليلگران ارقام بيمعني تجاري و مبالغههاي اوليه «حاصل اهداف سياسي
خاص ،براي تسهيل ورود آمريكا به قفقاز جنوبي و آسياي مركزي بود»
) .(Chenoy, 2007: 114بههرحال بر وجود ذخاير كافي نفت و گاز و ظرفيت
باالي هيدروكربن منطقه درياي خزر نظر مشترک وجود دارد.
در ميان كشورهاي ساحلي خزر ،ازنظر ذخاير نفت اثبات شده قزاقستان با
00ـ 43ميليارد بشكه و جمهوري آذربايجان با  7ميليارد بشكه از بقيه غنيترند.
اگرچه ايران با  3/1ميليارد بشكه و روسيه با  3/3ميليارد بشكه ذخاير نفت اندكي
در اين دريا دارند ،اما با قطعيت نميتوان به ميزان ذخاير انرژي درياي خزر نظر
داد ،چرا كه سهم شناخته شده سواحل درياي خزر ايران و روسيه هنوز بهطور
كامل مورد اكتشاف و مطالعه دقيق قرار نگرفته است .با كشف اخير گاز طبيعي در
ميدان نفتي شاه دنيز جمهوري آذربايجان ،موقعيت تركمنستان نيز به چالش
كشيده شد .البته تركمنستان با  1/3تريليون مترمكعب گاز طبيعي اثبات شده و
 4/40تريليون مترمكعب گاز ذخيره احتمالي در صدر جدول ذخيره گاز طبيعي
كشورهاي ساحلي خزر قرار دارد .ذخيره نفت ازبكستان فوقالعاده نيست ،اما
بهعنوان كشوري غني ازنظر گاز طبيعي؛ اهميت اين كشور در ظرفيت جغرافيايي
آن و قرار گرفتن در سر راه انتقال انرژي به چين و جنوب آسيا نهفته است.
درحاليكه شركتهاي نفتي قراردادها و طرحهاي عظيمي را با قزاقستان و
آذربايجان امضا و اجرا كردهاند ،سهم تركمنستان در بستن و اجراي قراردادها در
مقايسه با آن دو و تا افتتاح خطوط لوله گاز چين و ايران (بهترتيب در دسامبر سال
 1330و ژانويه  )1313چشمگير نبوده است .توسعه ميادين نفت و گاز در بخش
ساحلي روسيه كم و در بخش ساحلي ايران اندک است .بااينحال با وجود هزينه
سنگين اكتشاف ،استحصال و انتقال انرژي درياي خزر ،مشكالت حقوقي و
محيطي ،شركتهاي نفت و گاز در حال رقابت براي بستن قراردادهاي نو بهويژه با
قزاقستان و جمهوري آذربايجان هستند ) .(Crandall, 2006: 54مسائلي پيچيدهاي
مانند مشكالت تكنيكي ،اقتصادي ،ژئوپليتيكي ،رژيم حقوقي دريا و مسائل
اجتماعي ديگر سبب بهرهبرداري از تنها چند ميدان مهم نفتي شده و موجب به

 .5عالئق ژئوپليتيكي هند در منطقه درياي خزر
نياز عظيم به انرژي براي رشد سريع اقتصادي سايه عظيمي بر امنيت انرژي هند
انداخته است .براي حفظ ميزان رشد باالي اقتصادي ،هند نياز خواهد داشت تا به
ميزان واردات منابع انرژي هيدروكربني خود بيافزايد .يكي از نزديکترين
مناطقي كه هند ميتواند از آنجا انرژي وارد كند ،منطقه درياي خزر است.
بنابراين هند ميتواند روابط انرژي طوالنيمدت و پايداري را در اين منطقه دنبال
كند؛ سياستي كه تا به امروز دهلينو به آن مبادرت و اهتمام نورزيده است
(كواليي و تيشهيار151 :1303 ،ـ .)184در كنار عاليق تجاري و سرمايهگذار،
بايد سه محرک اساسي پشت سر عاليق منطقه درياي خزر هند نهفته باشد كه
عبارتاند از:
الف) امنيت انرژي،
ب) ثبات منطقهاي (مسئله افراطگرايي اسالمي)،
ج) ارتباط با آمريكا و حفظ تعادل قوا با دو همسايه نزديک منطقه:
چين؛ رقيب قدرتمند،
پاكستان؛ دشمن سنتي.
بر اين اساس دو عاملي كه سياست امنيت انرژي و واردات انرژي هند از
منطقه درياي خزر را به چالش ميطلبند ،عبارتاند از .1 :محدوديتهاي حملونقل
و  .1نبود يک آيين تعريف شده در برابر منطقه درياي خزر ) .(Peyrouse, 2009با
وجود افزايش عالقهمندي و در كنار نبود آييني قاطع و آشكار براي منطقه درياي
خزر ،عاملي كه سياست منطقه خزر هند را ناكارآمد ساخته ،موضوع حملونقل
است .اگرچه هند ازنظر جغرافيايي به منطقه خزر نزديک است ،اما برخالف چين
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فعليت نرسيدن برخي قراردادها و پروژههاي خطوط لوله ديگر شدهاند .ابتدا بايد
موانع اساسي از ميان برداشته شوند تا راه براي بهرهبرداري انرژي منطقه درياي
خزر و صدور آن به بازارهاي جهاني هموار شود ) .(Jaffe, 2000: 150-151بنابراين،
اگرچه ذخاير منطقه درياي خزر بههيچوجه قابل مقايسه با ذخاير خليج فارس
نيست ،اما در اينكه اين منطقه ميتواند با درياي شمال مقايسه شود نيز شكي
نيست .براساس دادههاي برخي از مراكز مهم پژوهشي معتبر انرژي 1 ،تا  4درصد
ذخاير هيدروكربن دنيا در درياي خزر جاي گرفته است.
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هيچ مرز مشتركي با جمهوريهاي منطقه خزر ندارد .اين موضوع دسترسي
فيزيكي هند به منابع انرژي خزر و صادرات و واردات به منطقه را با مشكل روبهرو
ميكند .در مقايسه با چين و پاكستان و بهجز مورد افغانستان كه دورهاي و
برحسب متغيرها و مقتضيات ژئوپليتيكي هند ،رويكرد سياسي شفافي نسبت به آن
داشته ،دستگاه ديپلماسي و بهويژه سياست انرژي هند در برابر منطقه غني خزر،
رويكردي مداوم ،رقابتي ،آشكار و رو به جلو نبوده است .بهنظر ميرسد بيثباتي
افغانستان ،نگراني و رقابت دهلينو با پاكستان روي سياست افغانستان ،جهت
ديپلماسي هند را عوض و بهخود مشغول داشته است .اگر اينگونه نبود شايد
ميتوانست متوجه منطقه درياي خزر و آسياي مركزي شود.
 .۰هند و ثبات منطقهاي
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يكي از مسائل مهم براي هند موضوع افراطگرايي مـذهبي و تروريسـم اسـت كـه
هند خود را نسبت به آن آسيبپذير ميبيند .هنـد بـا ديگـر قـدرت هـاي بـزرگ
جهاني و منطقه اي بر مسئله امنيت درياي خزر و پيرامون آن ،به ويژه افغانسـتان،
هــمرأي اســت .تهدي ـدهاي ناش ـي از عناصــر افــراطگراي ـي اســالمي پاكســتان و
افغانستان نگرانيهاي امنيتي منطقـهاي هنـد بـوده اسـت .هنـد در كنـار ايـران،
روسيه ،آمريكا و چين از نيروهاي ضدطالبان ائتالف شمال بـه رهبـري احمدشـاه
مسعود در برابر طالبان (مال محمدعمر) و القاعده (اسامه بـنالدن) حمايـتهـاي
تسليحاتي و تجهيزاتي ميكـرد .بـه منظـور ايجـاد امنيـت بـراي انتقـال انـرژي و
پيشبرد صلح و امنيت جهاني  ،كشورهاي منطقه ،آمريكـا و متحـدانش تغييرهـاي
بلندمدت اجتماعي ـ ايدئولوژيكي را مورد نظر قـرار داده و بهبـود وضـعيت اقتصـادي
جنگزده را در اولويت قرار دادهاند .هند نيز بهنوبه خود و بهعنوان قدرتي آسيايي
از ارائه سهم خود براي صلح و ثبات منطقه دريغ نميورزد.
اگرچه اكنون كانون بازي بزرگ منطقه درياي خزر و پيرامون آن است ،اما
مانند گذشته ،نقشهها و طرحهاي ژئوپليتيكي و (امروزه انرژي) توسط بازيگران
قدرتمند خارجي و دولتهاي غيرمنطقهاي ،برنامهريزي و اجرا ميشود .واقعيت
اين است كه دغدغه جمهوريهاي داراي گاز و نفت خزر ،فروش ذخاير انرژي و
تبديل آن به نقدينگي است .بهعبارتديگر ،جمهوريهاي محصور در خشكي
بخش اصلي تصميمگيرنده طرحها و سياستها نيستند ،بلكه اين سياست
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بازيگران پيرامون خزر و فرامنطقهاي است كه روي سياست و مسئله امنيت
انرژي منطقهاي بيشترين تأثير را داشته است .البته اين جمهوريها بازيگراني
منفعل بوده و تأثيري بر فرايند و نتيجه نهايي طرحهاي انرژي و بازي بزرگ در
حال جريان در خزر ندارند .برعكس ،رقابت قدرتهاي بزرگ و منطقه (آمريكا ـ
روسيه ،هند ـ پاكستان و هند ـ چين) سبب افزايش قدرت چانهزني و آزادي
عمل بيشتر جمهوريهاي ساحلي درياي خزر شده است.
افغانستان بهعنوان كشوري محصور در خشكي و فقير ازنظر منابع
هيدروكربن ازلحاظ ذخاير اثبات شده گاز طبيعي و نفت از منشأ طبيعي قدرت
ضعيفي دارد؛ اما آنچه كه به اهميت ژئواستراتژيک دو قرن گذشته افغانستان
افزوده و در همان حال سبب ايجاد مشكالت عديده شده است هممرز بودن اين
كشور با چين ( 78كيلومتر مربع) ،ايران ( 038كيلومتر مربع) و پاكستان (1433
كيلومتر مربع) و جمهوريهاي پيشين اتحاد شوروي (تركمنستان ،ازبكستان و
تاجيكستان) است .بهنظر ميرسد برايسالهاي آتي مانند دو قرن گذشته،
اهميت افغانستان در بازي بزرگ جديد ،بيش از همه در موقعيت جغرافيايي
منحصربهفرد آن (قرار گرفتن در سرزمين حاشيه و سرزمين قلب) نهفته است و
نه بهدليل عناصر افراطي آن .البته امنيت افغانستان به سود همه كشورهايي است
كه چشم بر منابع انرژي منطقه درياي خزر دارند.(Shkolnikov, 2002: 7-8) .
بعد جغرافياي افغانستان و نيز حضور و عمليات نظامي آمريكا در خاورميانه و
افغانستان با ذخاير استراتژيک نفت ارتباط مستقيم دارد« ،تا اندازه زيادي
استراتژي نفتي چين در خاورميانه و آسياي مركزي را تحتالشعاع قرار ميدهد».
اگرچه از زمان طالبان تاكنون طرح انتقال انرژي از خاک افغانستان بر كاغذ معلق
مانده ،اما مخالفت آمريكا با عبور خط لوله از ايران ،مسير بحثانگيز انتقال انرژي
از منطقه خزر به جنوب شرق آسيا و از خاک افغانستان ناامن و بيثبات را
همچنان پرقوت نگاه داشته است.
به دنبال تصرف ،استقرار و استحكام شبهدولت اسالمگراي افراطي طالبان در
كابل در سپتامبر  ،1008طرح انتقال انرژي از خاک افغانستان با جديت ازسوي
شركت آمريكايي يونوكال 1دنبال شد .اين طرح آنقدر جدي بود كه نمايندگان
طالبان در سال  1007براي مذاكره با آمريكاييها عازم تگزاس و واشنگتن شدند
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) .(Li, 2002; Cole, 2003: 53اما به داليل سياسي و امنيتي ،يونوكال بسيار
عالقهمند به ساخت خط لولهاي از تركمنستان به هند و از مسير افغانستان و
پاكستان مجبور شد تا اين طرح را فراموش و در سال  1005از كنسرسيوم خارج
شود .تركمنستان محصور در خشكي ذخاير عظيمي از نفت و گاز طبيعي دارد.
مهمترين عامل قدرت ژئواستراتژيكي طبيعي تركمنستان عبارت است از ذخاير
گاز طبيعي آن كشور .ذخاير غني هيدروكربن تركمنستان؛ قدرت ضعيف نظامي،
اقتصادي ،جمعيتي ،سازماني و نيز ضعف روابط خارجي آن را تا حدودي جبران
ميكند .با وجود جمعيت كم (پنج ميليون) و ذخيره عظيم گاز ،كارنامه اقتصادي
تركمنستان چندان موفق نيست 58 .درصد نقدينگي تركمنستان از صدور گاز
طبيعي بهدست ميآيد ) .(Masamed, 1999: 211بخش اعظم گاز تركمنستان
تاكنون از طريق خط لوله گازپروم و از طريق خاک روسيه به بازارهاي اروپايي
صادر ميشد .اين كشور براي چانهزني با مسكو به دنبال ساخت خط لوله
جايگزيني از خاک ايران بوده است .با افتتاح دو خط لوله گاز جديد به چين و
ايران بهنظر ميرسد تركمنستان بهتدريج در موقعيت بهتري قرار ميگيرد .حدود
دو دهه است كه ايران و تركمنستان گاز معاوضه ميكنند .تركمنستان گاز
مناطق پرجمعيت شمالي ايران را از طريق خط لولهاي تأمين و ايران همان مقدار
گاز دريافتي را از تأسيسات خليج فارس به تركمنستان صادر ميكند و يا
قيمتش را پرداخت ميكند ).(Keyhan, 1998: 23
قزاقستان ،نهمين كشور پروسعت دنيا ،قزاقستان با منابع غني هيدروكربن
بهترين ظرفيت را در ميان جمهوريهاي خزر دارد .با در اختيار داشتن دو عامل
طبيعي قدرت (وسعت و منابع) و فقط  18/4ميليون نفر جمعيت ،با درآمد
ناخالص ملي 1/033 1دالر قزاقستان رشد اقتصادي قابلتوجهي داشته است.
براي درک سياست و موقعيت قزاقستان كافي است به روابط آستانه با دو
همسايه بزرگ خود يعني چين و روسيه نگاه شود .جاي گرفتن در كنار دو
همسايه پرقدرت و مرز مشترک با آنها مستلزم روابط مناسب همسايگي و
احتياط در سياست خارجي در چنين موقعيتي است .در تجارت اقتصادي ،روسيه
و چين اولين شركاي وارداتي و صادراتي قزاقستان بودند؛ در سالهاي اخير چين
با  18/1درصد مهمترين شريک صادراتي و روسيه با  34/8درصد مهمترين
)1. Gross National Product (GNP
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شريک وارداتي قزاقستان بودند .از اين نظر چين با  11درصد بعد از روسيه
دومين شريک وارداتي قراقستان نيز محسوب ميشود .بنابراين ،همانگونه كه
موقعيت ،قوميت ،جمعيت و اقتصاد قزاقستان نشان ميدهد ،آستانه در سالهاي
آينده زير نفوذ مستقيم و مداوم روسيه در درجه نخست و زير تأثير نفوذ فزاينده
چين در درجه دوم خواهد ماند .با تكميل مرحله سوم خط لوله نفت چين و
قزاقستان در سال  1311وابستگي قزاقستان به خطوط لوله صادرات نفت روسيه
كمتر خواهد شد ،چرا كه اقتصاد رو به رشد چين و مصرف بيش از پيش انرژي
وارداتي ،نفت بيشتري از قزاقستان همسايه خواهد خواست.
 .7عامل چين ـ پاکستان و آمريكا
همزمان با انقالب اسالمي ايران ( )1070و حمله شوروي به افغانستان و
شكلگيري طالبان ،ژئوپليتيک منطقه دچار تغييرهاي مهمي شد .به دنبال
انقالب اسالمي ايران ،اتحاد ايران و آمريكا درهم شكست و آمريكا بهمنظور مقابله
و مديريت حمله شوروي به افغانستان به پاكستان روي آورد .اين اتحاد به دنبال
عقبنشيني شوروي از افغانستان ضعيف شد .در اوايل سال  1050روسها از
افغانستان خارج شدند ،اما طالبان حامي پاكستان باقي ماندند .در دوره رياست
جمهوري پرويز مشرف و حمله  11سپتامبر سال  1331القاعده به مركز تجارت
جهاني ،آمريكا و پاكستان دوباره متحد شدند .با ظهور طالبان و تصرف مواضع
نيروهاي ائتالف شمال ،مزارشريف و باميان ،و كشته شدن هشت ديپلمات ايراني
روابط تهران ـ اسالمآباد به تيرگيگراييد .درحاليكه طالبان سنيمذهب تهديدي
براي شيعيان افغانستان و ايران و همچنين خطري براي امنيت مرزهاي شرقي
ايران تلقي ميشد ،پاكستان روي طالبان بهعنوان وسيلهاي كارآمد براي نفوذ و
داشتن جاپايي در افغانستان سرمايهگذاري ميكرد.
يكي از داليل پشت پرده دخالت پاكستان در سياست داخلي افغانستان و
حمايت از طالبان موضوع انرژي بود .روزنامه تلگراف به نقل از «عوامل داخل
صنعت نفت» گزارش داد كه رؤياي تحقق عبور خط لولهاي از خاک افغانستان
دليل اصلي است كه چرا پاكستان ،متحد سياسي نزديک آمريكا ،حامي طالبان
بوده و چرا آمريكا اگرچه با اكراه ،به تسلط طالبان بر افغانستان رضايت داده است
) .(Monbiot, 2001: 23به همان ميزان كه ايران در نزاع افغانستان درگير شد،
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به همان ميزان هم به رويارويي و درگيري مستقيم با پاكستان كشيده شد.
) .(Hussain, 2002: 533ازآنسو ،عاليق مشترک هند با ايران ،روسيه و چين در
مهار افراطگرايي و طالبان با عاليق آسياي مركزي پاكستان همسو نبود .بنابراين
هند ،ايران و روسيه و تا حدودي چين به هم نزديکتر شدند .به دنبال
رخدادهاي  11سپتامبر و حمله نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا به افغانستان
سناريو بار ديگر درهم شكست ،چرا كه روسيه ،هند و ايران از عمليات نظامي
نيروهاي ائتالفي حمايت كردند .بنابراين پاكستان كه تنها مانده بود ،چارهاي جز
پيوستن به آمريكا در جنگ عليه ترور و كسب حمايت مالي آمريكا نميديد.
رقابت سياسي ديگر اسالم آباد ،برخالف رقابت اوايل  1003با تركيه و ايران براي
نفوذ در منطقه درياي خزر و بهويژه آسياي مركزي ،در عكسالعمل به حركتها
و سياستهاي دهلينو شكل گرفت .هند و پاكستان بر اين بودند كه با توسل به
ابزارهاي اقتصادي ،نيروهاي متخصص و ديپلماسي ،نفوذ بيشتري در منطقه خزر
و آسياي مركزي پيدا كنند .درحاليكه اسالمآباد با واشنگتن و پكن روابط
تنگاتنگ داشت ،هند آمريكا را برگزيد .بااينحال رقابت پنهاني هند و چين با
يكديگر و موازنه قدرتشان در آمريكا ،به سود پاكستان بوده و به همكاري
استراتژيک و كمکهاي نظامي چين به اسالم آباد منجر شده است.
از زمان عقبنشيني اتحاد شوروي از افغانستان و فروپاشي آن در سال
 ،1001سياست انرژي در منطقه خزر ،منافع امنيتي و استراتژيک و بهويژه
سياست هند در مورد افغانستان در تقابل با رقيب سنتي آن چين در درجه اول و
دشمن سنتي آن پاكستان در درجه دوم شكل گرفته است .اما در مقايسه با
طرحها و برنامههاي درازمدت ،فعال و پيوسته چين از راه مشاركت در سياست
انرژي و خط لوله منطقه درياي خزر و نيز آسياي مركزي ،تاكنون مشاركت هند
چشمگير و قابل توجه نبوده است (كواليي و تيشهيار151 :1303 ،ـ .)184با
وجود داشتن دومين جمعيت بزرگ مسلمان جهان ،نزديكي جغرافيايي و چندين
قرن رابطه ديرينه با منطقه مسلماننشين خزر ،وقتي كه نفوذ در منطقه خزر
مطرح شود ،هند پشت سر چين جاي ميگيرد .اهميت مطلب در اين است كه
هند در مقايسه با چين پيوندهاي فراواني با منطقه خزر دارد .درحاليكه چين
اهداف درازمدت ،براي نمونه از طريق سازمان همكاري شانگهاي را در منطقه
درياي خزر دنبال ميكند ،بهنظر ميرسد كه سياست خارجي هند ،با وجود
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اقتصاد در حال رشد و نيازهاي روزافزون انرژي ،تاكنون آييني درازمدت براي
منطقه درياي خزر تعريف و تجويز نكرده است .بهجاي رهيافتي وسيع كه بتواند
كل منطقه درياي خزر را دربرگيرد ،هند به روابط دوجانبه با جمهوريهاي خزر
بسنده كرده است.
بااينحال و با چندين رويارويي نظامي ،زمينههاي مشترک براي همكاري سه
كشور اتمي ،چين ،پاكستان و هند همچنان باقي است و هر سه كشور تاكنون
توانستهاند توازن قوا در منطقه را حفظ كنند .اگرچه هر سه كشور منافع متفاوتي را
دنبال ميكنند ،اما سازمانهايي مانند سازمان همكاري شانگهاي كه هند و پاكستان
اعضاي ناظر آن هستند ،ميتواند زمينه همكاري را فراهم آورد .بههرحال در كنار
اقدامها و ابتكارهاي نهچندان بزرگ كه ميتوانست زمينه همكاري در زمينههاي
تجارت ،مبارزه با مواد مخدر و حفظ محيط زيست را فراهم آورد ،امنيت و تروريسم
دو موضوع اصلي هستند كه اسالمآباد ،پكن و دهلينو را نگران و آنان را به اتخاذ
سياست كموبيش متحدي در اين زمينه وادار كرده است ) .(Hill, 2001: 40مشخص
است كه اقتصاد رو به رشد و نيازهاي انرژي فزاينده ،هر سه كشور پرجمعيت دنيا ـ
هند ،پاكستان و چين ـ را به بازارهاي پرظرفيت براي نفت و گاز منطقه درياي خزر
تبديل ميكند ).(Weitz, 2006: 155-163
نفوذ آمريكا و اهميت استراتژيک انرژي منطقه خزر ،همه بازيگران منطقهاي
و فرامنطقهاي را تحت تأثير قرار ميدهد .درواقع آمريكا در پي ايجاد نوعي
معماري امنيتي منطقه بوده كه اگر نتواند به نفوذ سنتي بازيگران سنتي ـ روسيه
و ايران ـ و كشورهايي مانند چين پايان دهد ،دستكم بتواند آنان را به حاشيه
براند« .در اين بازي به هند قول اين داده شده كه بهعنوان قدرتي بزرگ شناخته
شود تا در برابر نقش توازنگر آسيايي در برابر چين قدرتمند و در حال ظهور را
بازي كند .واشنگتن همچنين درصدد بهرهبرداري از بدگماني موجود در روابط
چين و روسيه است» ) .)Kaushik, 2007: 86بهعالوه همان گونه كه پاتنايک
ميگويد؛ «كنترل نفت و منابع انرژي آسياي مركزي توسط آمريكا ،آن را براي
ديگران نه گران و نه ارزان خواهد ساخت .اگر آمريكا در كنترل بخش بزرگ
انرژي منطقه موفق شود ،از آن بهعنوان وسيلهاي در سياست خارجياش استفاده
خواهد كرد كه اين موضوع قدرتهاي در حال ظهوري مانند هند را آسيبپذير
خواهد ساخت» ).(Bedi, 2002
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اين واقعيت كه آمريكا از انرژي بهعنوان ابزاري كارا در سياست خارجي خود
استفاده ميكند ،واقعيتي نه تازه و نه انكارپذير است .آمريكا آشكارا از نفوذ خود
براي منصرف كردن هند از خط لوله صلح استفاده كرده است .كاندوليزا رايس
زماني گفته بود« :اگر هند از ايران گاز بخرد ،كشورش ناراحت خواهد شد»
) .(BBC News Persian, 2006تحريمهاي داماتو و ليبي ـ ايران (ايلسا)
شركتهايي را كه در ايران بيش از بيست ميليون دالر سرمايهگذاري كنند ،به جريمه
سنگين تهديد ميكند .رقابت هند و چين براي رهبري آسيا كه اجتنابناپذير خواهد
بود ،دشمني هند و پاكستان ،بيثباتي افغانستان و نيز رقابت بر سر منابع امن
انرژي ،تأثيري منفي بر مشاركت كشورهاي جنوب آسيا در سياست و انرژي خزر
خواهد داشت .ازسويديگر «بيشک اگر گسترش نفوذ چين با افول نفوذ روسيه
همزمان شود ،هند چارهاي جز گسترش تواناييهاي سياسي ،اقتصادي و نظامياش
در آسياي مركزي نخواهد داشت» ).(Shachdeva, 2006: 34
 .۳قراردادهاي انرژي هند با کشورهاي منطقه خزر
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هند با كشورهاي تركمنستان ،افغانستان ،ايران و قزاقستان چندين تفاهمنامه و
قرارداد حملونقل ،خطوط لوله و انرژي امضا كرده است .بااينحال فعاليت هند
در بخش انرژي خزر چشمگير و بهاندازه چين نيست .براي نمونه ،سطح تجاري
هند با آسياي مركزي تقريباً  133ميليون دالر است كه سهم اندكي از تجارت
بينالمللي هند است ) .(Schaffer and Hate, 2007درحاليكه از سال 1333
تاكنون شركت نفت و گاز هند ) 3/8 (ONGCميليارد دالر روي طرحهاي
خارجي سرمايهگذاري كرده است .اين ميزان براي شركت ملي نفت چين به 43
ميليارد دالر ميرسد ) .(Bajpaee, 2005در نشست دسامبر  1334روسيه و هند
اعالم شد كه هند  3ميليارد دالر در ميدان نفتي ساخالين ـ  3و ميدان نفتي
خزر كورمان گازي 1روسيه و قزاقستان سرمايهگذاري ميكند .هند همچنين
بهطور رسمي در مزايده ميادين نفتي تنگيز 1و كاشغان 3و بلوکهاي كورمان
گازي و دركان 4قزاقستان شركت كرد .همچنين عالقه خود را براي شركت در
1. kurmangazy
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فعاليتهاي اكتشافي  0بلوک ديگر در دريا و حاشيه خزر نشان داده است.
شركت جيل 1هند كه يک شركت تأسيساتي است ،پيشنهاد داده بود شريک
كنسرسيوم طرحهاي خط لوله چين و قزاقستان باشد .جيل در كنار ديگر
شركتهاي بخش عمومي هند ،همچنين عالقهمند بود تا در طرحهاي
پتروشيمي و استحصال گاز شهري آترائو 1و آكتائو 3قزاقستان و نيز افزايش
بازيافت ميادين نفتي قديمي آن سرمايهگذاري كند .هر دو طرف قزاقي و هندي
موافقت كردند يک گروه كاري تشكيل دهند تا امكان توسعه طرحهاي مختلف را
بررسي و با همديگر همكاري كنند .تاآنجاكه به بحث انتقال انرژي قزاقستان به
هند مربوط ميشود تاكنون هند و قزاقستان در مورد اينكه چگونه نفت و يا گاز
قزاقستان را به هند انتقال دهند ،طرح روشني ارائه ندادهاند ).(Blank, 2005
در عمل تنها خريد نفت هند از كشورهاي ساحلي خزر از ايران و آن هم از
ميادين جنوبي و خليج فارس ايران بوده است .در سال  1338هند قراردادي به
ارزش چهل ميليارد دالر با ايران امضا كرد تا بهموجب آن ساالنه  7/8ميليون تن
گاز طبيعي مايع را در طول  18سال از ايران خريداري كند .هند همچنين چند
سهم توسعه بزرگترين ميادين خشكي يادآوران و جفير ايران را بهدست آورد.
ميدان نفتي يادآوران عرصه همكاري چين ،ايران و هند شد .سهم هند در اين
طرح عظيم  13درصد ،چين  83درصد و ايران  33درصد بود .مقرر شد هند در
ازاي خريد گاز طبيعي از ايران ،در بنادر و تأسيسات ايران سرمايهگذاري كند
) .(Bajpaee, 2005يكي از بهترين مسيرهاي ممكن براي انتقال انرژي خزر خط
لوله نفت يا گاز رو به جنوب از مسير ايران و به مقصد هند و جنوب شرق
آسياست .اگر اين مسير محقق شود به سود منطقه درياي خزر و نيز بازارهاي رو
به رشد عظيم آسيايي و هند خواهد بود .نفت و گاز جمهوري آذربايجان و
ازبكستان نيز از اين مسير قابل انتقال به جنوب و بهسوي هند است.
 .9ايران داالن انرژي منطقه خزر به هند
وقتي موضوع امنيت انرژي هند و يا انتقال انرژي خزر مطرح ميشود ،اهميت
ايران غيرقابل انكار ميشود .ايران نه تنها بر تنگه هرمز مسلط است ،بلكه بهترين
1. Gail Ltd
2. Atyrau
3. Akhtau
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مسير دسترسي به جمهوريهاي سرشار از انرژي در شرق و غرب درياي خزر
است .با توجه به ويژگيهاي جغرافيايي ،ايران بهترين مسير براي صادرات هند به
منطقه خزر و نيز واردات انرژي از اين منطقه است ،چرا كه هيچيک از سه گزينه
ديگر اين كشور؛ مسير رقيب و دشمن تاريخي و سنتي ـ چين و پاكستان ـ و
افغانستان بيثبات مناسب نيستند .نه مسير دشوار له ـ كاشغر 1و نه مسير
غيرعملي افغانستان ـ پاكستان ،نميتوانند مانند مسير ايران مناسب هند باشند.
اما در اين زمينه هم ،ظرفيتهاي موافقتنامه سنپطرزبورگ كه در سال 1333
بين روسيه ،ايران و هند امضا و به ايجاد راهروي شمال ـ جنوب منجر شد ،مورد
بهرهبرداري چنداني قرار نگرفته است .هند از مسير بندر چابهار و شبكههاي
جاده و راهآهن ايران ميتواند به هر دو طرف درياي خزر دسترسي يابد .خطآهن
سرخس ـ تجن كه در  13مي  1008بهطور رسمي افتتاح شد ،بنادر و شبكه
راهآهن جنوب ايران را به تركمنستان و منطقه شرق درياي خزر مرتبط ميكند.
شبكههاي بزرگراهها و جادههاي ايران همچنين دسترسي هند به غرب
درياي خزر را از چندين نقطه و از طريق جمهوري آذربايجان و ارمنستان
امكانپذير ساخته است .در سال  1338ايران جاده  118كيلومتري دوغارون ـ
هرات را با هزينه  43ميليون دالر تكميل و اعالم كرد راهآهن  178كيلومتري از
ايران به هرات افغانستان را خواهد ساخت .جز خطآهن سرخس ـ تجن ،ايران
راهآهن  1333كيلومتري بافق ـ مشهد را در سال  1334تكميل كرد كه سفر از
آسياي مركزي به خليج فارس را دو روز كوتاهتر ميكند .تكميل يک شبكه
راهآهن پيشرفته و كارآمد ،روسيه ،چين ،هند و جمهوريهاي حاشيه درياي خزر
را به استفاده از مسير ايران براي حملونقل كاالهاي وارداتي و صادراتي ترغيب
ساخته و يكي از برگهاي برنده ايران خواهد شد ) .(Kucera, 2006در پاييز
 1303با حضور رؤساي جمهوري ايران ،تركمنستان و قزافستان خطآهن
قزاقستان و تركمنستان به ايران وصل شد و گامي بلند براي بهرهبرداري از
موقعيت جغرافيايي ايران برداشته شد.
درعمل تنها مسير دسترسي سريع هند به منطقه خزر از راه هوايي است.
مشخص است كه هند از مسير درياي عمان ،خليج فارس و شبكههاي راهآهن و
جادهاي ايران به هر دو سوي خزر دسترسي كمهزينه دارد .همانگونه كه اشاره
1. Leh-Kashgar
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شد موافقتنامه سنپطرزبورگ بسته شده ،اما در عمل ظرفيتهاي راهروي
شمال ـ جنوب نه ازسوي ايران و روسيه و نه ازسوي هند مورد بهره برداري
وسيع قرار نگرفته است .اگرچه هند به تكميل بندر ايران براي تبديل شدن به
بندري تجاري كه از طريق آن به افغانستان ،منطقه خزر و آسياي مركزي دست
يابد ،كمک ميكند ،اما قابليت و اتصال اين بندر به شبكه راهآهن ايران در حد
قابل قبول و برآورده شدن انتظارهاي آينده نيست .البته جادهاي نيز با كمک
هند از افغانستان به چابهار كشيده شده است ) .(Sud, 2008سرنوشت
موافقتنامه سهجانبه سال  1007هند ،ايران و تركمنستان براي انتقال كاال نيز
همان سرنوشت موافقتنامه سنپطرزبورگ بوده است .بنابراين هند هنوز از
قابليتهاي حملونقل ايران بهره نگرفته و هر دو موافقتنامه مزبور كموبيش
روي كاغذ باقي ماندهاند.
قابليتهاي ژئواستراتژيكي ،حملونقل و انرژي ايران ازسوي دهلينو ناديده
انگاشته شده و از آن بهرهبرداري نشده است .موضوعي كه در كنار انرژي براي
هند حياتي است ،پيشبرد منافع استراتژيكي در منطقه بهويژه در برابر چين و
پاكستان است .از اين ديدگاه روابط دوجانبه فعال و پيوسته به سود هر دو كشور
ايران و هند است .اگر هند بخواهد سياست منطقه خزر و منافع انرژي خود را
گسترش دهد ،توسعه روابط با ايران غيرقابل اجتناب خواهد بود .ايران نيز نياز
دارد پشتيباني را در سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان بينالمللي انرژي اتمي
بهدست آورد .ايران ميتواند منافع ژئواستراتژيک ،انرژي ،اقتصادي و درمجموع
دسترسي هند را به منطقه خزر ميسر و آسان كند و در برابر هند ميتواند
ديپلماسي بينالمللي ايران را روانتر سازد .اما واقعيت اين است كه ارزش ايران
در محاسبات ژئوپليتيكي هند ،بيشتر در يک قالب منطقهاي تعريف شده است تا
در يک سطح جهاني .منافع ملي هند ،دهلينو را مجبور كرده در سياستهاي
خود در مورد ايران با قدرتهاي بزرگي مانند آمريكا جانب احتياط را حفظ كند.
سه بار رأي هند در سازمان بينالمللي انرژي اتمي عليه ايران گواه اين ادعاست.
كوتاه سخن اينكه اگر هند بخواهد رقابتها و جاهطلبيهاي چين و پاكستان
در دستيابي به ذخاير نفت و گاز منطقه خزر را به چالش طلبيده و منافع
ژئوپليتيكي خود را در اين منطقه پيش برد ،گزينه بهتري از ايران نخواهد داشت.
اگرچه بعيد است ايران بهواسطه نزاع ديپلماتيک با قدرتهاي بزرگ غربي
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بخواهد با استناد به همراهي نكردن هند در سازمان بينالمللي انرژي اتمي روابط
دوستانه خود را با آن برهم زند .اما دهلينو نيز با رأي عليه ايران در مجامع
بينالمللي و بهويژه در مقايسه با چين و پاكستان و سياستهاي انرژي آنان
سودي نخواهد يافت .البته ايران چون دوست قدرتمند و متحد بزرگ جهاني قابل
اعتماد ندارد ،همكاري با هند را مغتنم ميبيند ،اما از هند نيز در اين راستا
سودي نميبرد .كشورهايي مانند چين و روسيه با ايران روابط نزديک تجاري و
نظامي دارند و در همان حال هرگاه كه الزم ببينند با منافع ايران همسويي
نميكنند .پاكستان نيز درحاليكه با چين و بهويژه آمريكا همراهي ميكند ،به
خريد گاز طبيعي ايران هم توجه دارد .هند نيز در همان حالي كه به روابط خود
با آمريكا و پيگيري منافع ملي خود ادامه ميدهد ،از منافع حياتي انرژي خود نيز
صرفنظر نميكند.
با وجود اقتصاد رو به رشد و نيازهاي فزاينده انرژي چين و هند ،به روشني
ميتوان ديد كه هند در بهدست آوردن نتايج دلخواه خود در منطقه خزر بسيار از
چين عقب افتاده است .براي نمونه درحاليكه خط لوله صلح در مسير اتصال به
پاكستان با دشواري روبهرو شده و چينيها خواهان امتداد آن به خاک خود
هستند ،يا خط لوله گاز تركمنستان ـ چين بهطور رسمي افتتاح شده و خط لوله
نفت قزاقستان ـ چين در شرف تكميل است ،خط لوله گاز هندي ـ خط لوله
صلح و يا تاپي ـ هنوز بر روي كاغذ مانده است .كشيده شدن يک خط لوله نفت
و يا گاز مثل خط لوله صلح نه تنها به تحكيم روابط ايران و هند ميانجامد ،بلكه
ميتواند مسيرهاي انتقال انرژي از منطقه خزر را به شبهقاره هند باز كند.
 .1۶گزينههاي خط لوله هند :تاپي و خط لوله صلح
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همانگونه كه اشاره شد يكي از بهترين مسيرها براي انتقال انرژي خزر ساخت
خط لوله نفت يا گازي بهطرف جنوب و آسياي جنوب شرقي است .اين مسير اگر
تحقق يابد به سود كل منطقه خزر و نيز بازارهاي رو به رشد قدرتهاي عظيم
آسيايي مانند هند خواهد بود .نفت يا گاز جمهوري آذربايجان و ازبكستان نيز
ميتواند به جنوب و به هند صادر شود .گاز و نفت قزاقستان ،ازبكستان و
تركمنستان از مسير كشورهاي همسايه و خطوط لوله قابل انتقال به هند است.
هند به خط لوله گازي يا از منطقه درياي خزر و يا ايران عالقه خود را نشان داده

1. Fazilka
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است .اگرچه خط لوله نفت نيز غيرعملي نيست ،اما به دليل نزديكي جغرافيايي
تركمنستان و ازبكستان به هند و نيز سياستهاي داخلي مصرف انرژي ،دهلينو
ترجيح داده است خط لوله گاز را در اولويت قرار دهد .گاز منطقه خزر يا از
طريق خط لوله تاپي و يا حتي از خط لوله صلح ميتواند به هند برسد.
قرار بود خط لوله گاز صلح از عسلويه /ميدان عظيم گاز پارس جنوبي در
خليج فارس آغاز و پس از  1133كيلومتر در خاک ايران و  1333كيلومتر در
خاک پاكستان و  833كيلومتر در داخل هند امتداد يافته و سرانجام به گجرات
برسد .هزينه اين خط لوله  1733كيلومتري ،هفت ميليارد دالر برآورد شد كه
روزانه قابليت انتقال  183ميليون مترمكعب گاز را دارد .در نظر بود از اين مقدار
پاكستان  83ميليون مترمكعب و هند  03ميليون مترمكعب دريافت كند .خط
لوله صلح از حمايت روسيه و شركت عظيم گازپروم برخوردار بود .البته اين منابع
از خط لوله تاپي هم حمايت خود را اعالم كردند .دو دهه از طرح خط لوله صلح
ميگذرد ،اما هنوز بهدليل مخالفت آمريكا ،نگرانيهاي امنيتي هند ،ناآراميهاي
پاكستان ،مخالفت بر سر قيمت انتقال و گاز و همچنين موقعيت سياسي ايران در
جامعه بينالمللي ،اين پروژه به مرحله اجرا نرسيده است.
رقيب خط لوله صلح ،خط لوله تاپي است كه از دولتآباد تركمنستان شروع
و با گذر از هرات و قندهار افغانستان به كويته و مولتان پاكستان رسيده و از آنجا
به فزيلكا 1در خاک هند امتداد خواهد يافت .هزينه اين خط لوله 1853
كيلومتري  4-3/3ميليارد دالر برآورد شده است .قرار است اين خط لوله 3/1
ميليارد مترمكعب گاز به هند و پاكستان انتقال دهد .تاپي از خط لوله صلح
كوتاهتر و كمهزينهتر بوده و از حمايت مالي بانک توسعه آسيايي و بانک جهاني و
نيز پشتيباني آمريكا برخوردار است ،اما موانع بيثباتي و امنيتي از موانع اجرايي
شدن آن بوده است .بيثباتي و نگرانيهاي امنيتي در افغانستان و پاكستان
چالش بزرگ و مانع اصلي است .الزم به ذكر است كه پشتيباني روسيه از تاپي
كمتر است تا حمايت آن از خط لوله صلح ،چرا كه ساختن تاپي به برنامههاي
صدور نفت و گاز روسيه به اروپا لطمه ميزند .هر خط لوله گازي كه از
منطقه خزر شروع و بهسوي جنوب و بازارهاي شبهقاره كشيده شود ،سبب
كاهش درآمد روسيه از انتقال انرژي خواهد شد .واگذاري گاز تركمني و ازبكي
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به تـاپي به معنـاي به چالش كشيدن ديپلماسي انـرژي روسيه است.
پيام رئيسجمهور آمريكا ،باراک اوباما ،به مردم و رهبري ايران به مناسبت
سال نو ايراني و پايان دادن به سه دهه دشمني ميتوانست فصلي جديدي را در
روابط ايران و آمريكا ايجاد كند .چنين پيامهايي اگر با استقبال ايران روبهرو شود
ميتواند بر طرحهاي ايران و نيز خط لوله صلح تأثيري مثبت گذاشته و هند را به
پيوستن به اين طرح راضي كند .ازسويديگر مشكل اين است كه  1333كيلومتر
از اين خط لوله  1733كيلومتري بايد از پاكستان ،آن هم از بلوچستان و ناحيه
سند عبور كند .نگراني بزرگ هند ميتواند ناآراميهاي داخلي پاكستان باشد .ترس
هند از پاكستاني كه با آن سه جنگ داشته ،بيدليل نيست ،اما اگر هند گاز
طبيعي ارزانقيمت ميخواهد ،گزينه ديگري جز تعامل با پاكستان ندارد و اين
بهترين گزينه اجباري است كه فشار زيادي به دولت هند وارد ميكند .ايران،
شركتهاي نفتي ،بانکهاي بينالمللي و يک كنسرسيوم ميتواند صدور امن گاز از
منطقهاي ناامن را با مقدمات الزم تضمين كنند .بيترديد ايران بهعنوان يكي از
طرفين صاحب نفع ميتواند با دادن تضمينها و بستههاي جبراني به هند ،از
احتمال قطع گاز در پاكستان (به هر دليل) بكاهد .دهلينو از اين طرح كنار كشيده
است .خط لوله صلح ميتوانست فرصتي مغتنم براي گسترش صلح در منطقه
فراهم آورد .آمريكا در برابر محرکهاي اقتصادي و امنيتي كه ميتوانند به پيشرفت
منطقه كمک كنند ،مانعتراشي كرده و امنيت منطقه را زير نفوذ و معادالت خود
قرار داده است .دگرگوني در روابط ايران و آمريكا بر معادالت قدرت در مرزهاي
شرقي ايران نيز تأثير مستقيم خواهد داشت.
نتيجهگيري
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با استناد به گفته نخستوزير پيشين هند مي توان دريافت كه دهلي نو به اهميـت و
ضرورت مسئله امنيت انرژي خود آگاه است .دكتر مان موهان سينگ گفتـه اسـت:
«جايگاه امنيت انرژي در برنامه هاي ما پس از موضوع تأمين و امنيـت غـذا اولويـت
دوم ماست» ) .(Blank, 2005اگر هند نتوانـد خـود را از ذخـاير نفـت و گـاز خـزر
بهرهمند كند ،بهاحتمال قوي در  13تا  18سال آينده با كمبود تأمين انرژي روبهرو
خواهد شد .ناكافي بودن ذخاير نفت و گاز داخلي ،هـدف نهـايي آمريكـا در كنتـرل
ذخــاير هي ـدروكربن منطقــه خــزر ب ـهعنــوان ابــزاري علي ـه ديگــران ،بــراي هنــد
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هشدار دهنده است .به نظر مي رسد كه درمان پس از بيماري مصداق وضع هند باشد.
اين رويه برخالف روش غربي است كه به پيشگيري قبل از درمان باور دارد .هند بـا
وجود يقين به افزايش تصاعدي نيازهاي انرژي كه مي تواند به بحران بزرگي تبـديل
شود ،اقدامهاي جدي و درازمدت بـراي پيشـگيري از ايـن بحـران احتمـالي انجـام
نميدهد .هند عالقه بسيار نشان ميدهد ،ولـي درعمـل بـرخالف رقيـب و همتـاي
آسيايي خود ،چين ،كه با احتساب نيازهاي انرژي و پيشبيني بحران ،عادت شـرقي
خود را رها كرده ،شالودهشكني كرده و درعمل نشان داده پيشگيري بهتر از درمـان
است ،اقدام جدي در تأمين انرژي از اين منطقه را انجام نداده است.
نياز عظيم به انرژي براي رشد سريع اقتصادي سايه عظيمي بر امنيت انرژي
هند انداخته است .براي حفظ ميزان رشد باالي اقتصادي ،هند نياز به اين خواهد
داشت تا به ميزان واردات منابع انرژي هيدروكربني خود بيافزايد .يكي از
نزديکترين مناطقي كه هند ميتواند انرژي وارد كند ،منطقه درياي خزر است.
براي اين منظور هند بايد روابط انرژي طوالنيمدت و پايداري را در اين منطقه
دنبال كند؛ سياستي كه تا به امروز دهلينو به آن مبادرت و اهتمام نورزيده است.
هند با كشورهاي تركمنستان ،افغانستان ،ايران و قزاقستان چندين تفاهمنامه و
قرارداد حملونقل ،خطوط لوله و انرژي امضا كرده است .درعمل تنها خريد نفت
هند از كشورهاي ساحلي خزر از ايران و آن هم از ميادين جنوبي و خليج فارس
ايران بوده است .قابليتهاي ژئواستراتژيكي ،حملونقل و انرژي ايران ازسوي
دهلينو ناديده انگاشته شده و از آن بهرهبرداري نشده است .موضوعي كه در كنار
انرژي براي هند حياتي است ،پيشبرد منافع استراتژيكي در منطقه بهويژه در
برابر چين و پاكستان است .ازاينرو روابط دوجانبه فعال و پيوسته به سود هر دو
كشور ايران و هند است .اگر هند بخواهد سياست منطقه خزر و منافع انرژي
خود را گسترش دهد ،توسعه روابط با ايران غيرقابل اجتناب خواهد بود .يكي از
بهترين مسيرهاي ممكن براي انتقال انرژي خزر خط لوله نفت يا گاز رو به
جنوب از مسير ايران و به مقصد هند و جنوب شرق آسياست .اگر اين مسير
محقق شود به سود منطقه درياي خزر و نيز بازارهاي رو به رشد عظيم آسيايي و
هند خواهد بود .نفت و گاز جمهوري آذربايجان و ازبكستان نيز از اين مسير قابل
انتقال به جنوب و به سوي هند است .بااينحال فعاليت هند در بخش انرژي خزر
چشمگير و بهاندازه چين نيست.
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گاز منطقه خزر يا از طريق خط لوله تاپي و يا حتي از خط لوله صلح
ميتواند به هند برسد .دو دهه از طرح خط لوله صلح ميگذرد ،اما هنوز بهدليل
مخالفت آمريكا ،نگرانيهاي امنيتي هند ،ناآراميهاي پاكستان ،مخالفت بر سر
قيمت انتقال و گاز و همچنين موقعيت سياسي ايران در جامعه بينالمللي ،اين
طرح به مرحله اجرا نرسيده است .رقيب خط لوله صلح ،تاپي است كه از
دولتآباد تركمنستان شروع و با گذر از هرات و قندهار افغانستان به كويته و
مولتان پاكستان رسيده و از آنجا به فزيلكا در خاک هند امتداد خواهد يافت.
تاپي از خط لوله صلح كوتاهتر و كمهزينهتر بوده و از حمايت مالي بانک توسعه
آسيايي و بانک جهاني و نيز پشتيباني آمريكا برخوردار است ،اما موانع بيثباتي و
امنيتي بازدارنده اجرايي شدن آن بوده است .يكي از مسائل مهم براي هند
موضوع افراطگرايي مذهبي و تروريسم است كه هند خود را نسبت به آن
آسيبپذير ميبيند .هند با ديگر قدرتهاي بزرگ جهاني و منطقهاي روي مسئله
امنيت درياي خزر و پيرامون آن ـ بهويژه افغانستان ـ همرأي است .تهديدهاي
ناشي از عناصر افراطگراي اسالمي پاكستان و افغانستان نگرانيهاي امنيتي
منطقهاي هند بوده است.
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