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  ، تهران، ایران)ره(دانشگاه عالمه طباطبایی قه اي،کارشناسی ارشد مطالعات منطدانشجوي 2

5/12/94: پذیرش         6/2/94: دریافت  

  چکیده 
 بسیار اهمیت از گاز و نفت خصوصاً انرژي عظیم منابع نیز و ژئوپلیتیکی موقعیت دلیل به خزر دریاي حوزه

 و اي منطقه بازیگران  بین حوزه این انرژي منابع سر بر رقابت اخیر هاي سال در. است برخوردار باالیی
 در را ناامنی و ثباتی بی بازیگران، بین رویارویی و تنش بروز بر عالوه امر این که یافته افزایش اي فرامنطقه

 مسیرهاي و ها طرح ارائه و خزر حوزه انرژي انتقال نحوه و چگونگی این بر عالوه. است کرده تشدید منطقه
این در حالی . است افزوده ثباتی بی و ناامنی این بر مختلف کشورهاي سوي از انرژي انتقال براي پیشنهادي
طقه اي و پیوند دهنده عنوان یک سازمان دهنده جهت ترویج همکاري هاي من هخطوط لوله باست که 

تواند دستاوردهاي مختلفی براي هریک از کشورهاي منافع ملی می  نظر اقتصادي درمیان کشورهاست، که از
عالوه بر فواید اقتصادي و توسعه ظرفیت هاي ملی، می تواند به  مشارکت کننده در پروژه دربر داشته باشد و

باعث توسعه همکاري  ورهاي درگیر در پروژه منجر شده وایجاد صلح و ثبات و افزایش ضریب امنیت ملی کش
وجه به قرار گرفتن ایران در کانون هارتلند انرژي جهان و حلقه واسطه بودن بین دریاي با ت. ها گردد بین آن
بر فواید اقتصادي  هوت و تامین امنیت جهانی انرژي عالدر ترانزی ، مشارکت ایرانو خلیج فارس نمازندرا

  .  شودملی ایران  جب بهبود امنیتوباعث وابسته شدن اقتصاد بین الملل به ایران شده و این امر می تواند م
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واسطه این تحول مهم در نظام بین الملل و وجود منابع غنی نفت و گاز در این منطقه، توجه  هب. دو قطبی بود
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تر نسبت به بازي  ا تعداد بازیگران بیشمحسوب می شد را به خود جلب کرد و منجر به بازي بزرگ جدیدي ب
در این میان یکی از مهمترین مولفه هاي این بازي بزرگ وجود منابع انرژي حوزه دریاي . بزرگ قدیم شد

مازندران است و با توجه به اینکه بسیاري معتقدند که کشورهاي داراي منابع غنی نفت و گاز و یا کشورهایی 
ده حیاتی کنترل و تسلط دارند توانایی تاثیر گذاري زیادي در تحوالت جهانی که بر مسیرهاي ترانزیت این ما

را با توجه به اهمیت انرژي براي اقتصاد بین الملل دارند، موجب پیچیده تر شدن این بازي بزرگ در آسیاي 
اب مسیرها مرکزي و قفقاز شده است و با علم به اینکه براي انتقال منابع انرژي مهمترین مواردي که در انتخ

باید وجود داشته باشد امن بودن سرزمین، کوتاهترین فاصله، اقتصادي بودن مسیر و همچنین وجود 
ولی مشاهده می کنیم که براي انتقال نفت و گاز حوزه دریاي  ،زیرساخت هاي الزم براي این کار است

ن راههاي انتقال تعیی مالحظات سیاسی، نفوذ خارجی و صف بندي هاي منطقه اي بر چگونگی – مازندران 
بگونه اي که براي انتقال این منابع، میان قدرت هاي منطقه اي و جهانی رقابتی سخت  نفت و گاز اثرگذاشته

 ]1[یاد می شود » سیاست خطوط لوله«یا » بازي بزرگ لوله هاي نفت و گاز«پدیدآمده است که از آن به 
  .اي انتقال انرژي حوزه دریاي مازندران شده استکه همین عامل موجب انتخاب مسیرهایی غیر منطقی بر

حال جمهوري اسالمی ایران که پس از فروپاشی نظام دو قطبی بواسطه همجواري با این منطقه مهم جهان و 
قرار گرفتن در قلب هندسی بیضی هارتلند انرژي جهان که واسطه بین دو انبار بزرگ نفت و گاز جهان یعنی 

ران است؛ و به اذعان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان بهترین، کوتاهترین، بصرفه خلیج فارس و دریاي مازند
ترین و امن ترین مسیر براي انتقال انرژي این منطقه به بازارهاي جهانی است، بخاطر مخالفت برخی 

ده کشورهاي تاثیر گذار علی الخصوص امریکا از پروژه انتقال انرژي حوزه دریاي مازندران کنار گذاشته ش
دن از فواید اقتصادي باعث انزواي ژئوپلتیکی ایران ع در دراز مدت عالوه بر بی نصیب مانکه این موضو ،است

و بدنبال آن کاهش ضریب امنیت ملی ایران را به همراه خواهد داشت، زیرا در هم تنیدگی امنیت خواهد شد 
رامونش براي محافل بین المللی اهمیت ملی ایران با امنیت جهان باعث می شود که امنیت ایران و محیط پی

 یش ضریب امنیت ملی،پیدا کند و مهمترین پیامد و مزیت سیاسی که عاید کشور می شود عالوه بر افزا
 .پویایی جدیدي در زمینه نقش آفرینی موثر در محیط بین الملل  براي کشور به همراه خواهد داشت

 
 مبانی نظري

 پیرامون تحلیل و تجزیه به که است المللبین امنیت مطالعات در نظري هايرهیافت از یکی کپنهاگ مکتب
 وجه ].2[ باشد می حوزه این با رابطه در نظري مکاتب ترین مهم از یکی که است پرداخته امنیت مفهوم
 و شده پدیدار دانمارك پایتخت کپنهاگ شهر در مکتب این که است بوده خاطر این به کپنهاگ تسمیه

 مطالعات بر مبتنی صرفاً که است رهیافتی تنها نظري رویکرد این که گفت توانمی .است کرده پیدا گسترش
  ].3[ است امنیتی مطالعات براي مستقل جایگاهی گذاريپایه پی در نیز و باشد می امنیتی

 عنوان به کپنهاگ مکتب. است اي منطقه امنیت و ساختن امنیتی مکتب، این مهم  مفاهیم جمله از
 به امنیت  مطالعه در مناسب تحلیل و علمی رویکرد با توانسته زیادي حد تا امنیتی مطالعات در میانه راهی

 از پس ویژه به اي گسترده تحوالت شاهد ما نکته این به توجه با. دهد پاسخ حوزه این هاي پرسش از بسیاري
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 با توأم دورانی شرایط با المللی -بین نظام و  بشري جامعه. ایم بوده سرد جنگ پایان و شرق ابرقدرت فروپاشی
 المللی، بین عرصه در مناسبات و ساختارها در دگرگونی از حاکی که روند این. است همراه نوظهور حوادث
 و جامع رهیافت بررسی و کندوکاو باشد، می ملی و اي منطقه جهانی، سطح در مناسبات بازتعریف با همراه

  . نماید می طلب را اي چندمنظوره
 در. بیفزاید آن بر را ايتازه موضوعات و بکشد چالش به را امنیتی سنتی مسائل تا است برآن کپنهاگ مکتب

 - 1 داد؛ شرح گونه این موردي صورت به توانمی را مکتب این امنیتی مطالعات ابعاد در را امنیت راستا این
 -4 امنیت مرجع در محوري دولت -3 امنیت درمفهوم تهدیدمحوري -2 است بیناذهنی موضوعی امنیت
- دیدگاه داراي لیبرالیسم، و رئالیسم مانند سنتی هاي نظریه برخالف نظریه این. مضیق برابر در موسع امنیت

 تقلیل صلح و جنگ محور به را امنیتی موضوعات و نیست امنیت باب در گرایانه تقلیل و نظرانه تنگ هاي
 ایجاد و انتقاد پی در فقط) مدرنیسم پست و انتقادي مانند( جدید هاي نظریه مانند دیگر سوي از و دهد نمی

 تحلیل سطح. است تحلیل سطح مکتب، این هاي نوآوري ترین مهم از .نیست قدیمی هاياندیشه در چالش
 به تر بیش جهانی تحلیل سطح. دارد گرایش اي منطقه تحلیل به تر بیش و نیست جهانی مکتب، این در امنیت
 و روندها و  قلمرو حیطه اي منطقه سطح در. دارد نظر بزرگ هاي قدرت هاي سیاست و عملکرد تحلیل

 حکومت که را لیتل ریچارد  بندي تقسیم کپنهاگ، مکتب. ]4[هستند نظر مد تر بیش ايمنطقه تهاي قدر
 قبول کند، می تقسیم امنیتی نظمی بی دستخوش و چندپاره یکپارچه، دسته سه رابه سوم جهان کشورهاي

 مفهوم با رابطه در کپنهاگ مکتب. ]4[کند می ارزیابی مفید امنیت محور  منطقه تحلیل براي را آن و دارد
 درست درك گرو در را ملی امنیت از صحیح درك و است داشته آن شناخت بر فراوانی تاکید همواره امنیت

 مفهوم شناخت راستاي در مکتب این اندیشمندان رابطه این در. داندمی امنیت مفهوم دقیق شناخت و
 و دانند می تهدید از رهایی با مساوي را امنیت نهایت در ها آن. دارند محوري تهدید بر خاصی تمرکز امنیتی
   .شود می درك تهدید نام به دیگري دمسئله نبو در امنیت دارند عقیده

 تجویز کشورها همه براي توان نمی را یکسان امنیتی سیستم یک که باورند این بر مکتب این اندیشمندان
 و سیاسی تهدیدهاي دیگر کشورهایی و دهند قرار اولویت در را نظامی تهدیدهاي کشورهایی بسا چه. کرد

 باور به. است زیادي هاي تفاوت داراي دنیا مناطق تاریخچه دیگر ازسویی. دهند می قرار نظر مد را اقتصادي
 نزدیکی با اغلب ناامنی دور، فاصله از تا شوند می حس تر سریع نزدیک فاصله از تهدیدها جاکه آن از " بوزان
 مکتب. ]5[ "دور هاي قدرت از تا دارند، واهمه تر بیش خویش همسایگان از ها دولت اغلب. است همراه

 در ارزشمند اقدامی حق به آن، مضیق هاي رویه مقابل در امنیت از موسع تفسیري ارائه با همچنین کپنهاگ
 ویژگی سوي به سرد جنگ از بعد الملل، بین روابط. است داده انجام امنیت مفهوم تر دقیق شناساندن

 نیروهاي دوقطبی، نظام فروپاشی که است آن فرضیه این دلیل. داد جهت تغییر شدن اي منطقه
 از تا خواهند می آشکارا جهانی، بزرگ هاي قدرت. داد تغییر را جهانی سطح در اصلی دهنده سازمان
 قرار تأثیر تحت گسترده و آنی صورت به منافعشان که آن مگر کنند، جلوگیري گسترده سیاسی هاي درگیري

 که شود می فرضیه این به منجر نتیجه در و شود می جهانی سطح در ضعیف رهبري موجب امر این . گیرد
 در گزینه تنها عنوان به نظامی محور بر امنیت سنتی مطالعات ].6[  دهند می سروسامان را امورشان مناطق،
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 مطالعات شدن محور نظامی بر عمیق تأثیري امنیت نظامی بعد بر تاکید. است بوده متمرکز امنیت ابعاد
 تا. شد تبدیل آن استراتژیک حوزه به محدود و جنگ مطالعه به تر بیش امنیتی مطالعات و گذاشت امنیتی

 این 80 دهه ابتداي از اما بود امنیتی و استراتژیک مطالعات در مسلط راهکار نیز میالدي هفتاد دهه اواخر
 امنیت مفهوم از مضیق تفسیر از انتقاد در ايمقاله اولمن ریچارد نیز ابتدا و گرفت قرار چالش مورد راهکار
 مضیق امنیت تر قوي و تر مستدل تر، مبسوط بسیار شکلی به بوزان شخص و کپنهاگ مکتب نهایت در. نوشت

 محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، نظامی، بخش پنج به را تک بعدي امنیت و برد سوال زیر را
 که را ادعاهایی نظري رویکرد  این ].7[کردند ارائه نیز فراوانی دالیل خود تفسیر این براي و داد گسترش

 عنوان به را آن و کرده رد کنند، می تلقی افراد افکار و ذهن از جدا و عینی چارچوب در فقط را امنیت
 بازیگران تصمیم بر مبتنی و ذهنی را امنیت مسأله آغاز نقطه  بوزان. کند می تعریف بیناذهنی موضوعی

 آن به توانند می بازیگران زیرا شود، می شناخته اجتماع در امنیت مسأله« که دارد می بیان او. کند می معرفی
 امنیتی وضعیتی از که نمایند وادار را دیگران و کنند نگاه تهدید عنوان به را ها پدیده برخی و کنند رجوع
 وجود  بسته هاي ذهن در صرفاً مسائل این که رسد نمی نظر به بنابراین. »نمایند پیروي آن الزامات و  شده

   . است اجتماعی ویژگی یک بلکه باشد، داشته
 وي نظر از و نمود تعریف تهدید از رهایی با برابر را امنیت بایستی که است معتقد امنیت خصوص در بوزان

 بایستی امنیت بودن  چندبعدي براي بوزان، نظر از. شود می درك تهدید نام به دیگري مسأله نبود در امنیت
«  :گوید می بوزان. فهمید را هویت تر مهم همه از و مذهب و تمدن محیطزیست، جغرافیا، فرهنگ، تأثیر

 آن در که است جهانی بلکه یابد، دست امنیت به شود موفق هرکسی  آن در که نیست جهانی آرمانی، جهان
 در مهم بسیار مباحث از یکی  ساختن امنیتی مفهوم. نباشد امنیت سر بر بحث و وگو گفت به نیازي دیگر

 همین در ویور. است بحث این تمرکز نقطه  کالمی کنش عنوان به امنیت  تعریف و باشد می کپنهاگ مکتب
 کنشی عنوان بهه ک این تا شود، می فهمیده بهتر  گفتمانی عمل عنوان به امنیت«  :دارد می اظهار خصوص

 برخی قراردادن به منجر  که شود می گفته فرایندي به ساختن امنیتی. ]8[»شود  گرفته نظر در کالمی
 در مکسوئینی اما ].7[اند نداشته قرار حوزه، این در قبال که درحالی گردد، می امنیت چارچوب در موضوعات

 در مشارکت تحلیل نقش جداسازي  همچنین و روندها نقش و امنیتی تحلیل نقش شدن، امنیتی موضوع قبال
 امنیتی بحث از  نتیجه چند توان می مجموع در .سازد نمی  مشخص خوبی به را ساختن امنیتی روندهاي
 کشف قابل اي پدیده امنیت که آن دوم. است سیاسی گزینه یک ساختن امنیتی  که آن نخست. گرفت ساختن

 دار جهت انتخاب یا ضرورت نوعی از حاکی ساختن امنیتی که آن سوم و شود می برساخته  بلکه باشد نمی
 تأکید به باتوجه ].9[ است متفاوت ایجابی، امنیت مفهوم با ساختن امنیتی که آن چهارم و است مسأله حل

 خصوصاً امنیتی مطالعات براي مکتب این که اي ویژه اهمیت و امنیت اي منطقه سطح به کپنهاگ مکتب
 در روسیه و ایران براي قفقاز منطقه در ناتو گسترش مسأله که جهت آن از نیز و است قائل اي منطقه امنیت
 نیز و روسیه و ایران براي قفقاز منطقه در ناتو حضور امنیتی تهدیدات بررسی است، مطرح منطقه سطح
 بر تکیه با ناتو درقبال کشور دو این سوي از مشترك امنیتی راهبرد یک گیري شکل عدم موانع و عوامل
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 تواند می مکتب این ذهنی و غیرمادي هاي شاخصه و فاکتورها خصوصاً مکتب، این هاي شاخصه و فاکتورها
 . نماید فراهم سیاستمداردان و پژوهشگران براي را موجود هاي واقعیت از تري صحیح درك

کشورهاي ذینفع در انرژي دریاي خزر را که منجر به شروع بازي بزرگ جدید در این منطقه شده  1شکل در 
  . است را نشان داده ایم

   
  

  )ترسیم از نگارنده(کشورهاي ذینفع در انرژي دریاي خزر. 1شکل 
  

 تحوالت منطقه اي آسیاي مرکزي و قفقاز
بیست و یکم نه ریشه در خطوط گسل هاي تمدنی، بلکه بر سر منابع طبیعی و انرژي هاي منازعات قرن 

واقعیتی که امروزه انرژي را هم به ابزار قدرت و هم هدف قدرت در اقتصاد . تجدید ناپذیر رخ خواهد داد
تر متوجه دو  در این میان شاید کانون توجهات در این باره بیش] 10.[سیاسی بین الملل تبدیل کرده است

      انبار بزرگ انرژي جهان یعنی خلیج فارس و دریاي مازندران باشد که در مورد خلیج فارس و وقوع 

امریکا•
روسیه•
اروپا•
چین•
ترکیه•
ایران•

ا•
اروپا•
هند•
چین•
ترکیه•
پاکستان•

ایران•
روسیه•
ترکیه•
گرجستان•
افغانستان•
ارمنستان•

قزاقستان•
آذربایجان  •
ترکمنستان •
ازبکستان•
•    

کشورهاي  
تولید کننده

کشورهاي  
مسیر 
ترانزیت

کشورهاي  
سرمایه 

گذار

کشورهاي  
مصرف 
کننده
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ها پیش یعنی در  هاي متعدد که نشان از آغاز جنگ نفت در این منطقه حساس و مهم جهان در سال جنگ
غال عراق دارد؛ در سوي دیگر هاي خلیج فارس و متعاقب آن لشکرکشی غرب به رهبري امریکا و اش جنگ

ي آخر قرن بیستم مصادف با فروپاشی شوروي و  حوزه دریاي مازندران می باشد که این منطقه در دهه
هاي منطقه اي و فرامنطقه اي تبدیل شده  متعاقب آن پایان جنگ سرد، به دریاي تقابل و تعارض قدرت

و خفته ژئوپلتیکی به حساب می آمد، امروزه فعال ي پیش، از مناطق آرام  است و منطقه اي که تا چند دهه
خور توجه، در  دنبال ایفاي نقشی در هتدریج از انزواي جغرافیایی درآمده و ب هشده و کشورهاي واقع در آن ب

آنچه مسلم است نفت و گاز موجود در بستر این دریاچه، در دهه هاي آینده ] 11.[عرصه بین المللی هستند
طوریکه یک مرکز مطالعات انرژي غرب در سال  هین انرژي مورد نیاز جهان خواهد بود، باز منابع کلیدي تام

، با انجام برآوردهاي میدانی اعالم کرد که یک سوم منابع گاز طبیعی و نفت خام دست نخورده جهان، 2006
لقب داد که » نفتقبله «هاي دریاي خزر قرار دارد و حتی در گامی فراتر، این دریاچه را  در سواحل و زیر آب

      ]12.[ها و رقابت هاي سیاسی و اقتصادي تبدیل کرده است همین موضوع خزر را به میدان درگیري
ویژه امریکا در منطقه بوده  هترین دلیل حضور قدرت هاي بزرگ ب بدون شک اهمیت منابع انرژي منطقه مهم

گفته ) کلینتون(جمهوري سابق امریکا  که در این خصوص رابرت ایبل، مشاور انرژي ریاست طوري هاست ب
ایجاد یک منبع جایگزین نفت در خارج از ایاالت متحده، اما دور از خلیج فارس یکی از محورهاي : است

تر در مورد منابع انرژي کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز  اما بحث مهم ]13[اساسی انرژي امریکاست 
هاي ذخایر  ترین مشخصه زیرا از مهم ؛ت مصرف کنندگان استدس هچگونگی انتقال این منابع و رسیدن آن ب

راحتی قابل  هست که علی رغم نزدیکی به بازارهاي مصرف، نفت و گاز استخراجی، با انرژي این کشورها آن
زیرا دسترسی به دریاي آزاد براي اغلب کشورهاي مناطق مذکور تنها از طریق  .عرضه در مناطق تقاضا نیست

در حقیقت با توجه به وضعیتی که کشورهاي این منطقه دارند دو راه ] 14.[امکانپذیر استکشورهاي واسطه 
خزر براي رساندن نفت و گاز تولیدي به بازارهاي مصرف وجود  - براي تولید کنندگان انرژي آسیاي مرکزي

به ] 15.[برواسطه کشورهاي مع هدارد؛ فروختن به مصرف کنندگان منطقه اي، یا ارسال از طریق خط لوله ب
ذخائر قابل توجه انرژي در این منطقه، موضوع مهمی که بالفاصله در این  همین خاطر با توجه به قطعیت

که این حوزه  ارتباط مطرح شد، مسئله نحوه انتقال این انرژي به بازارهاي مصرف است و با توجه به این
گاز از مسیر خشکی با خط لوله تشخیص محصور در خشکی است، بنابراین مناسب ترین وسیله انتقال نفت و 

هاي  عنوان یک سازمان دهنده جهت ترویج همکاري هنظر اقتصادي، طرح خط لوله ب از] 16. [داده شده است
دهنده اقتصادي در میان کشورهاست، که از نظر منافع ملی می تواند دستاوردهاي مختلفی  اي و پیوند منطقه

در پروژه اعم از تولید کننده، مصرف کننده و کشورهاي معبر دربر  براي هریک از کشورهاي مشارکت کننده
عالوه بر فواید اقتصادي و توسعه ظرفیت هاي ملی، می تواند به ایجاد صلح و ثبات و افزایش  داشته باشد و

عنوان مخرج مشترکی براي توسعه همکاري بین این کشورها  هضریب امنیت ملی کشورهاي درگیر در پروژه ب
 عنوان کاالیی استراتژیک با تعارضات سیاسی بین کشورهاي منطقه اي و  هگردد؛ ولی پیوند انرژي بتبدیل 

صورت یک چالش درآید؛ زیرا با  ههاي انتقال منابع انرژي این دریاچه ب منطقه اي باعث شده است که راه فرا
اجتماعی و سیاسی  -صاديتوجه به نقشی که این منطقه در امنیت انرژي جهان و در نتیجه در امنیت اقت
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]  17.[این منطقه نقش و حضور داشته باشند دنیا دارد قدرت هاي بزرگ هر یک به نحوي می خواهند در
تر  از نظر اقتصادي مهم است، اما از نظر امنیتی مهم]و آسیاي مرکزي[مسلما تنوع خطوط انتقال نفت قفقاز

دنبال نظارت انحصاري روي نفت  هقرار می دهد که بتر مورد توجه مهاجمانی  است زیرا این کشورها را کم
بازي " مجموع این عوامل باعث شده است که بحث خطوط لوله، فصل تازه اي در] 18.[منطقه هستند

وجود آورد، وکارشناسان معتقدند که نفت تنها در صورت توافق  هدر منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز ب "بزرگ
 . کند انی انتقال می یابد و درآمد ارزي نصیب کشورهاي منطقه میبازیگران گوناگون به بازارهاي جه

طورکلی ژئوپلتیک نفت در آسیاي مرکزي تابعی از ثبات داخلی، رشد اقتصادي، سرمایه گذاري خارجی،  هب
وجود وابستگی  2شکل در ] 19.[بهاي نفت و یافتن مسیر باصرفه و امن براي انتقال به بازارهاي مصرف است

  . ان کشورهاي تولیدکننده، مصرف کننده و کشورهاي معبر نشان داده شده استمتقابل می
  

  
  

)           ترسیم از نگارنده(امنیت انرژي مبتنی بر وابستگی متقابل . 2شکل   
ي           وابستگی متقابل بین کشورها در بحث  انرژ  

  
  حال این سوال مطرح می شود که براي انتقال نفت و گاز این منطقه کدام مسیر امن تر و با صرفه تر است؟ 

ولی امروزه باتوجه به ] 20[در گذشته مسیر اصلی انتقال انرژي این منطقه از خاك روسیه می گذشت؛
براي ترانزیت منابع انرژي تغییرات بوجود آمده کشورهاي تاثیر گذار در منطقه سعی می کنند مسیرهایی را 

طریق  که از زیرا انرژي و خطوط انتقال آن، ضمن آن ؛ها را تامین کند ترین منافع آن آن تعریف کنند که بیش
اي  هاي منطقه جذب سرمایه گذاري هاي خارجی و نیز فراهم کردن بستري مناسب براي توسعه همکاري

     نیز نقش سیاسی کشورها در معادالت قدرت  سبب تقویت زیرساخت هاي اقتصادي، افزایش نفوذ و

کشورهاي تولید 
درآمدهاي : کننده

نفتی سهم باالیی از 
بودجه عمومی این 

کشورها را شامل می 
شود و نیازمند                       

فروشند 

کسب : کشورهاي معبر
حق ترانزیت و معرفی  

خود بعنوان پل  
ارتباطی مطمئن بین  

عرضه و تقاضا

کشورهاي مصرف 
انرژي مهمترین : کننده

عامل توسعه اقتصادي 
کشورهاي صنعتی 

است
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عنوان یک ابزار مهم دیپلماسی در جهت تحقق و پیشبرد اهداف اقتصادي،  هتواند ب شود می اي می منطقه
سیاسی و فرهنگی دوجانبه و چند جانبه ي کشورها و نیز تقویت همکاري هاي مشترك میان همسایگان و 

و از سوي دیگر با توجه به این واقعیت که کشوري که ] 21. [اقع شودتثبیت صلح و ثبات منطقه اي، موثر و
راه خروجی منابع انرژي دریاي خزر را فراهم نماید، از مزیت هاي ویژهاي برخوردار خواهد بود، باعث گردیده 
تا خطوط لوله هاي نفت و گاز همانند در دست داشتن خود منابع انرژي، آثار راهبردي وسیعی را در بر 

 - بنابراین در گزینش مسیرهاي خطوط لوله جدا از مالحظات اقتصادي که نقش تعیین کننده. ته باشندداش
طور مشخص از سوي امریکا و  هاي در قیمت نهایی محصول و عرضه آن به بازار دارد، مالحظات سیاسی نیز ب

ابع نفت و گاز دریاي ها باید درك کنند که صادرات من ولی آن] 16. [متحدان آن کشور لحاظ گردیده است
چه در نهایت تعیین کننده است کارایی  خزر با اتکا به مالحظات سیاسی تداوم نخواهد داشت بلکه آن

  .                                                                                       اقتصادي مسیرهاي خطوط لوله می باشد
یعنی شمال، جنوب، شرق،  منابع هیدروکربنی حوزه دریاي مازندران در پنج جهتدر این میان براي انتقال 

یا در حال ساخت  احداث گردیده و ها نیز حتی برخی از آن مسیرهایی مطرح شده و غرب و جنوب شرقی
دولتمردان غربی همواره سعی کرده اند تا  – معایبی که این مسیرها دارند  و هستند ولی با وجود محاسن

جایی که امکان دارد از تسلط یک کشور بر انرژي دریاي مازندران جلوگیري کنند، به همین خاطر امریکا 
با انتقال » خط لوله چند گانه«با استراتژي  و» غرب یا شرق نه جنوب، نه شمال،«سعی کرده است تا با شعار 

دلیل اختالفات سیاسی و ایدئولوژیک در  هایران مقابله کند و بدون تردید، ایران بنفت و گاز از طریق روسیه و 
یعنی واشنگتن از یک سو کوشیده است تا ] 11.[کانون سیاست خارجی واشنگتن در منطقه قرار دارد

و انحصارگرایی روسیه در انتقال نفت و گاز را محدود کند و از سوي دیگر برآن بوده است تا هرگونه مجال 
) 1،2،3،4،5(هاي  حال ما در جدول] 19.[فرصت مشارکت فعال در انتقال نفت و گاز منطقه را از تهران بگیرد

 )3و2(که جداول  دهیم میزان منابع انرژي نفت و گاز دریاي مازندران را به تفکیک کشورها نشان می
اي مازندران آورده شده است صورت نمودار نیز براي درك بهتر از تولید هریک از کشورهاي ساحلی دری هب

تر است را ذکر  ها بیش ترین مناطق اقتصادي جهان که مصرف انرژي در آن سپس میزان مصرف برخی از مهم
که به این نتیجه برسیم که انتقال منابع انرژي  دریاي مازندران با کدام  کرده تا به ما کمک کند براي این

گرچه بسیاري از میزان ؛ دي باالتر در دراز مدت منطقی تر استتر و رشد اقتصا مسیر با توجه به مصرف بیش
   .دقیق این منابع در شک و تردید هستند

)میلیارد متر مکعب(پتانسیل گاز تولید کنندگان منطقه خزر . 1جدول   
 
 مجموع ازبکستان ترکمنستان قزاقستان آذربایجان 

 4408 1694 2023 265 426 میزان استخراج

 9990 1620 4000 3000 1370 ذخایر

 11900 1500 6000 2500 1900 منابع
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ذخایر و تولید نفت در حوزه دریاي خزر .2جدول   
)میلیارد بشکه (ذخایر کشور )میلیون بشکه در روز(تولید   

0/70 آذربایجان  91/0  

8/39 قزاقستان  55/1  

6/0 ترکمنستان  67/2  

0/79 روسیه  88/9  

6/137 ایران  32/4  

 
  

  ذخایر و تولید گاز در حوزه دریاي خزر .3جدول 

)تریلیون مترمکعب(ذخایر کشور )میلیارد مترمربع(تولید   

2/1 آذربایجان  7/14  

8/1 قزاقستان  2/30  

9/7 ترکمنستان  1/66  

3/43 روسیه  7/601  

6/29 ایران  3/116  

  
 

2011میزان مصرف نفت خام دربرخی مناطق مختلف در سال  .4جدول   
)هزاربشکه در روز:واحد(ان مصرفزمی نام کشور  درصد از کل جهان 

4/26 22826 امریکاي شمالی  
3/18 15407 اروپا  
4/10 8625 چین  
1/5 4396 ژاپن  
8/3 3183 هند  

7/2 2327 کره جنوبی  
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  2011میزان مصرف گاز طبیعی در برخی مناطق مختلف در سال . 5جدول 
)مکعب میلیارد متر :واحد(ان مصرفزمی نام کشور  درصد از کل جهان 

6/646 امریکاي شمالی  2/22  

9/459 اروپا  6/15  

7/88 چین  0/3  

4/87 ژاپن  0/3  

6/496 هند  8/16  

8/33 کره جنوبی  1/1  

  
ترتیب مسیرهاي شمال، غرب، براي این کار ابتدا به  پردازیم و گانه می پنجهاي  اکنون ما به بررسی مسیر

لش هاي پیش روي هرکدام اسی کرده سرانجام با برشمردن مزیت ها و چرجنوب را بر و، جنوب شرق شرق
 .از این مسیرها، بهترین مسیر را براي انتقال انرژي این منطقه مطرح می نمائیم

  
  مسیر شمال -1
ها تسلط مسکو بر آسیاي مرکزي و قفقاز خطوط لوله موجود در منطقه براي اتصال مسیر  واسطه سال هب

گاز به مقصد روسیه طراحی شده بودند و اگرچه بعضی از خطوط لوله روسیه در حال حوزه هاي نفت و 
مثال قزاقستان حجم عمده نفت ] 22[استفاده هستند ولیکن ظرفیت انتقال همه نفت و گاز منطقه را ندارد 

ي حجم صادراتی خود را از روسیه به بازارهاي مصرف منتقل می کند اما این مسیر روسی نمی تواند  جوابگو
رو تنوع بخشی به خطوط صادراتی تنها گزینه پیش روي رهبران آستانه  از این. عظیم صادرات باشد

عنوان وارث اصلی شوروي  هولی باید در نظر داشت که وابستگی شدید این کشورها به روسیه ب ]23[است
نموده اند که از این وابستگی ار دهنده و نگران کننده بوده است و لذا به تدریج تالش زها آ همواره براي آن

زیرا تمام مسیرهاي عمده انتقال نفت و گاز منطقه از خاك روسیه عبور می نمود و این موجب  ؛رهایی یابند
واقعیت هاي تاریخی نشانگر آنست که ] 13. [گشت که این کشورها از نظر امنیتی وابسته به روسیه باشند می

بتی به انتقال نفت و گاز خود از مسیر شمالی که همان گذشتن کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز چندان رغ
یا حداقل کاهش  ها پس از استقالل سعی در فاصله گرفتن  از روسیه و زیرا آن ؛از خاك روسیه باشد را ندارند

وابستگی خود به این کشور را در پیش گرفته اند و با برقراري ارتباط با دیگر قدرت ها قصد ایجاد توازنی در 
خود قبول کنند و با توجه به  "پدرخوانده"عنوان  هها تمایل ندارند روسیه را ب تکا به روسیه را دارند و آنا

یاد می کنند، حاکمان کشورهاي آسیاي  "خارج نزدیک"عنوان  هکه دولتمردان کرملین از این مناطق ب این
عنوان یک برادر  هپذیرند تنها بمرکزي و قفقاز حداکثر نقشی که می توانند براي روسیه در قبال خود ب

عنوان یکی از اولویت هاي مهم سیاست خود در نظر  هاما روسیه آسیاي مرکزي و قفقاز را ب. تر است بزرگ
          خوبی اهمیت این منطقه را براي آنها نشان  هو آیین مونروئه روسی ب "خارج نزدیک"دارد و مفهوم 

منابع انرژي مورد ) الف: ر مورد ریسک پذیري این راه وجود دارددر حقیقت دو نکته مهم د] 24.[می دهد
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هاي چچن این راه را  جنگ و ناآرامی) نیاز غرب به گونه اي چشمگیر زیر کنترل روسیه قرار خواهد گرفت ب
ویژه امریکا نیز مایل نیستند نبض  هکشورهاي غربی ب به همین دالئل] 25[بیش از پیش نا امن کرده است 

ها باشد، تا هر زمان که الزم دیدند براي تحت فشار قرار دادن هریک از  ن منطقه در دستان روسانرژي ای
ها بارها  طرفین، چه تولید کننده و چه مصرف کننده، از این اهرم فشار استفاده کنند؛ چیزي که روس

ران گرجستان که همچنین روسیه در بح. خصوص در بحث اختالفشان با اوکراین از آن استفاده کرده اند هب
منجر به حمله روسیه به این کشور شد نشان داد که مسکو براي دست یافتن به اهدافش از هیچ کاري دریغ 

همه این عوامل موید این موضوع است که مسیر شمالی براي انتقال انرژي دریاي مازندران چندان  .کند نمی
  .  نطقه دارد نمی توان آنرا نادیده گرفتمطلوب نیست هرچند که باتوجه به نفوذي که روسیه در این م

                                                
  مسیر غرب -2

این مسیر اولین گزینه مورد نظر غرب براي انتقال نفت و گاز حوزه دریاي مازندران می باشد، در واقع ایاالت 
انرژي از آسیاي میانه به اروپا روي برگ برنده هاي خود در ارتباط با خطوط انتقال  متحده امریکا در رزمایش

اي و بین المللی را در این  هاي مختلف منطقه اي باز کرده تا از این طریق طرح آذربایجان حساب ویژه
به بیان دیگر واشنگتن اکنون با برگ برنده خطوط انتقال نفت و گاز که از . چارچوب با شکست مواجه سازد

عنوان جایگزین پروژه هاي مشابه روسی و نیز جلوگیري از تحقق اجراي  هد بخاك آذربایجان عبور می کن
ولی این راه درگیر مشکالت زیادي ] 26.[هاي انتقال انرژي این منطقه از طریق ایران استفاده می کند طرح

جیهان که از همان آغاز گرفتار مشکالت گوناگون مالی، فنی و زیست  - تفلیس -است مثال خط لوله باکو
. حیطی بود باید مشکالت امنیتی را بر آن افزود زیرا این خط باید از مناطق آشوب زده و بحران خیز بگذردم
هاي زیاد امریکا و غرب در فعال نمودن مسیر غرب در انتقال  ها و حمایت ولی برغم سرمایه گذاري ]27[

قت می رساند که مسیر غربی در سی را به این حقیناانرژي دریاي مازندران عواملی وجود دارد که هر کارش
زیرا عواملی همچون وجود نبرد در مناطق کردنشین ترکیه  ؛تواند مسیري مطلوب باشد بلند مدت چندان نمی

هاي دائمی دراین منطقه  قره باغ و کشمکش - تا جنگ هاي قفقاز، تداوم ناآرامی ها در چچن، منازعه ناگورنو
  ]  28. [کند هاي انتقال انرژي در این منطقه را تهدید می راه امنی و خطراتی است که همگی نمایانگر نا

  
  مسیر شرق -3

بیانگر این است » نه شمال، نه جنوب، غرب یا شرق«طبق شعار کشورهاي غربی درباره سیاست خطوط لوله 
مسیر کار می گیرند که نفت و گاز آسیاي مرکزي و قفقاز را از  هها همه سعی خود را در این مورد ب که آن

این  شرق است، و کار گرفته شود مسیر هدر غیر این صورت گزینه دیگري که می تواند ب غربی منتقل کنند و
همان چیزي است که چین نیز از آن حمایت می کند، زیرا با توجه به نگرانی چینی ها در زمینه امنیت 

عنوان یک گزینه مهم  همرکزي را بهاي دریایی انتقال انرژي وارداتی، به نظر می رسد چینی ها آسیاي  راه
رشد سریع  که از این]. 29[براي کاهش وابستگی به مسیرهاي انتقال دریایی تحت کنترل امریکا در نظر دارد

و توسعه اقتصادي در منطقه آسیا و اقیانوسیه باعث افزایش شدید نیاز به منابع انرژي در این منطقه جهان 
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جمهوري خلق چین و (ي نوظهور اقتصادي در آسیا و اقیانوسیه گردیده است و در حال حاضر قدرت ها
) کره جنوبی (جایگاه دوم و سوم در واردات نفت جهان را دارا بوده و نیز نهمین وارد کننده نفت جهان  )ژاپن

می تواند بازاري مطمئن براي انرژي کشورهاي حوزه دریاي مازندران باشد؛  ]30[هم در این منطقه قرار دارد
      معایبی اساسی دارد، مثال ایغور هاي ساکن در ایالت سن کیانگ و شرق قزاقستان،  این مسیر نیزولی 

می توانند منشا بروز بی ثباتی در منطقه و باعث نا امنی در انتقال نفت و گاز شوند و ایغورهاي  قزاق داراي 
تاسیس یک ایغورستان مستقل احساس همدلی با هم قومی هاي خود  در سین کیانگ می باشند و از هدف 

سادگی آنرا نادیده  هو این مشکل چیزي نیست که بتوان ب] 31[در بخشی از سین کیانگ حمایت می کنند 
  .گرفت و آینده تامین انرژي را به اگر و اما سپرد

  
  مسیر جنوب شرقی                                                                 –  4

بتوان گفت که این راه نا امن ترین  راه انتقال انرژي در بین دیگر مسیر ها می باشد زیرا براي انتقال شاید 
منابع انرژي و رساندن آنها به هند باید از خاك دو کشور افغانستان و پاکستان بگذرد و این در حالی است که 

د، همچنین پاکستان نیز براي گسترش افغانستان جزء نا امن ترین و بی ثبات ترین کشورهاي جهان می باش
زیرساخت هاي بخش انرژي با چالش هاي بزرگی مانند درگیري هاي قومی، مذهبی، تروریسم، افراط گرایی، 
عدم تامین امنیت خطوط انتقال و اختالفات دیرپاي با هند و افغانستان مواجه است که زمینه را براي جذب 

با مشکالت جدي روبرو ساخته است و همچنین وجود مشکالت این کشور  سرمایه گذاري هاي خارجی در
. ویژه در منطقه جامو و کشمیر یکی از مهمترین چالش ها می باشد هبا پاکستان ب] هند[سیاسی و امنیتی 

ي افغانستان و ادامه داشتن درگیري ها در آن و دیگر مسائل  علت اوضاع آشفته هدر مجموع این طرح ب] 23[
گیري آن نیازمند آرام شدن اوضاع افغانستان است که چشم انداز روشنی  مانده است و پی اي، مسکوت منطقه

  ]         32.[در این رابطه وجود ندارد
  
  مسیر جنوب  -4

کار گرفته اند تا از تحقق انتقال انرژي منطقه از این مسیر  هترین تالش خود را ب امریکا و غرب همواره بیش
با هدف ممانعت از شکل گیري مسیرهاي جدید جایگزین انتقال انرژي از  نیزها  جلوگیري کنند، و روس

طریق ایران، با احداث هرگونه خطوط لوله انرژي از طریق ایران و حتی معاوضه نفت کشورهاي منطقه، با 
صادرات از طریق ایران مخالفت نموده و با اجراي سیاست هاي حساب شده، ما را از این بازار پرسود محروم 

گذرد در واقع امن ترین و اقتصادي ترین راه  با این وجود این مسیر که از خاك ایران می] 33[کرده اند
ترین زمان ممکن نسبت به دیگر پروژه هاي اعالم شده در دیگر  موجود است و احداث آن نیز نیازمند کم

د تا به آبهاي آزاد برسد و که تنها از خاك یک کشور می گذر از مزیت هاي این مسیر این. مسیرها می باشد
از مخاطراتی که دیگر مسیرها را تهدید می کند به دور است؛ همچنین با نگاهی به نقشه اقتصادي جهان به 

دلیل جمعیت زیاد و به تبعه آن افزایش مصرف و همچنین در  هاین نتیجه می رسیم که بازارهاي آسیایی ب
اي جهانی انرژي در آینده به نحو چشمگیري افزایش خواهد که تقاض حال توسعه بودنشان و با توجه به این
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طرف  تر از دیگر نقاط خواهد بود، انتقال انرژي به آن یافت و در این میان آهنگ رشد اقتصادي در آسیا سریع
  .                                                                 ضروري تر از بازارهاي مدیترانه است

قت ایران با دارا بودن بیش از دو هزار مایل خط ساحلی در جنوب، دسترسی مناسب و مطمئن به درحقی
ترین،  ترین، سریع دارد، این ارتباط کوتاه بازارهاي جهانی را به کشورهاي شمالی محصور در خشکی ارزانی می

نی شامل شبه قاره هند، آسیاي مرکزي به بازارهاي جها -ترین مسیر را از منطقه خزر ترین و اقتصادي امن
صورت رشد  هژاپن و خاور دور فراهم می کند یعنی به آن بخش از جهان که تقاضاي آینده شان براي انرژي ب

  ]         34.[مداوم برآورد می شود
هایی در انتقال  بحران گرجستان که دشواري ویژه در هوقوع پیوسته چند سال اخیر در منطقه، ب هاتفاقات ب
جیهان پدید آورد، به روشنی نشان داد که  -تفلیس -سیاسی ترین خط لوله نفت جهان یعنی باکوانرژي از 

. است راه ایران امن ترین و مناسب ترین راه براي انتقال نفت و گاز حوزه دریاي مازندران به بازارهاي جهانی
     خوبی  هر حوزه انرژي بو ایران می تواند با برنامه ریزي و سیاست هاي سنجیده، از شکاف پدید آمده د

  ]                                   35. [بهره برداري کند
روشنی  هگانه انتقال انرژي این منطقه داده شد ب حال با شرح مختصر و دالیلی که در مورد مسیرهاي پنج

بهتري دارد و همه مشخص شده است که مسیر جنوبی یا همان راه ایران از دیگر مسیرها شرایط به مراتب 
هاي انتقال انرژي از طریق خاك ایران مخالفت  حتی بسیاري سیاستمدارانی که با اجراي طرح کارشناسان و

باصرفه تر است ولی در  کنند خود اذعان دارند که عبور خطوط لوله از ایران از دیگر مسیرها بهتر و می
انرژي، مزیت هاي سیاسی بیش از مزیت هاي  درگیري هاي مربوط به گزینش مسیرهاي مناسب براي انتقال

هاي  ها و امتیازها، تحت تاثیر انگیزه ها و اهداف سیاسی قدرت اقتصادي و فنی اهمیت پیدا کرده و ویژگی
      زیرا روند کنونی تحوالت نظام ] 11[متعدد منطقه اي و بین المللی مورد کم توجهی واقع شده است،

ه کشورهایی نقش قدرت برتر جهانی را در سده بیست و یکم بازي خواهند کرد بین الملل، بیانگر این است ک
به همین علت با ] 36[تسلط داشته باشند؛) نفت و گاز(که بتوانند بر منابع و خطوط انتقال انرژي جهان 

داث ترین توجه را براي انتقال و اح توجه به تیرگی روابط جمهوري اسالمی ایران با امریکا بهترین مسیر کم
طوریکه دیپلماسی خط لوله ي واشنگتن با تالش شرکت هاي نفتی  هب .خطوط لوله متوجه خود نموده است

در این قسمت براي ] 37. [امریکا براي توسعه منابع نفتی و انتقال آن از بهترین مسیر، هماهنگ نیست
  .آورده ایم 6مقایسه بهتر مزایا و معایب مسیرهاي پنجگانه، خصوصیات هرکدام را در جدول 

به  اکنون پس از ذکر محاسن و معایب مسیرهاي پنجگانه جهت انتقال نفت و گاز حوزه دریاي مازندران،
ابتدا به  انرژي این منطقه بر امنیت ملی ایران با توجه به خطوط لوله می پردازیم، به همین خاطر تاثیر

دارد پرداخته، و سپس تاثیر انتقال این منابع اهمیت جایگاه ایران، که بین دو انبار بزرگ انرژي جهان قرار 
   .فسیلی از طریق ایران را بر امنیت ملی بررسی می نمائیم
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  )ترسیم از نگارنده(. 6جدول 
بررسی تطبیقی 

مسیر جنوب  مسیر شرقی مسیر جنوبی مسیر شمالی خطوط لوله
 مسیر غربی شرقی

 نقاط قوت
 
 
 

   تنوع بخشی به *
انرژي مسیر هاي انتقال 

 منطقه
 

تنوع بخشی مسیر *
براي انتقال انرژي حوزه 

 دریاي مازندران
       و  ینامن تر*

اقتصادي ترین و 
ترین مسیر کوتاه  

تنوع بخشی مسیر*  
 

وجود بازار مطمئن در *
 آینده

تنوع بخشی مسیر *
براي انرژي آسیاي 

 مرکزي

تنوع بخشی منابع و *
 مسیر براي اروپا

 
 تر بودن نسبت ارزان* 

 به قیمت گاز روسیه

 نقاط ضعف
 

جوابگوي انتقال حجم *
عظیم انرژي منطقه 

 نمی باشد
 

استفاده ابزاري روسیه *
و وابستگی امنیتی این 

 کشورها به روسیه

فشارسیاسی برخی *
کشورها در ممانعت از 

 این مسیر
 

مشخص نبودن منابع *
و کمبود  آن مالی براي

سرمایه گذاري خارجی 
سیاسی واسطه فشار  هب

هاي  امریکا بر شرکت
 خارجی

طوالنی بودن مسیر*  
 

بی ثباتی در برخی *
       مناطق مانند 

سین کیانگ چین که 
        خط لوله از آن

 می گذرد

نا امن ترین  و * 
 طوالنی بودن مسیر

 
غیر اقتصادي بودن *
واسطه منابع انرژي  هب

انتقال  به نسبت هزینه 
 ساخت

بی ثباتی کشورهاي * 
طقهمن  

 
وجود مناقشات مرزي *

 در این منطقه
 

وجود بحران هاي *
داخلی و جدایی طلبی 

 در این کشورها

ها فرصت  
 

ایجاد وابستگی متقابل *
ایجاد توازن در روابط  و

غرب براي  بین روسیه و
 این کشورها

گذشتن از خاك یک *
کشور براي رسیدن به 

اي آزاده آب  
 

      تشدید قدرت *
چانه زنی تولید 

مصرف  کنندگان و
 کنندگان

 

وارد کردن چین به *
معادالت منطقه براي 

ایجاد توازن بین غرب و 
واسطه حضور  هروسیه ب

 چین

  ایجاد همکاري *
منطقه اي و حل برخی 
مسائل امنیتی همچون 

... تروریسم و  

کاهش وابستگی *
امنیتی به  -اقتصادي

 روسیه
تنوع بخشی به منابع*  

اتتهدید  
 
 

ابزاري روسیه استفاده *
از خط لوله از طرف 

روسیه مثل قطع گاز در 
ها برخی زمان  

 
عدم تعیین رژیم *

  حقوقی دریاي مازندران

عدم تعیین رژیم *
 حقوقی دریاي مازندران

 
 

عدم تعیین رژیم *
 حقوقی دریاي مازندران

 
وجود بنیادگرایی در *

 منطقه
 

      ناامنی سیاسی*
رژیم هاي اقتدارگرا 

 مثل ترکمنستان

عدم تعیین رژیم *
 حقوقی دریاي مازندران

 
    وجود ناامنی و *

افراط گرایی و اختالفات 
پاکستان و  بین هند،

 افغانستان

عدم تعیین رژیم *
 حقوقی دریاي مازندران

 
     ناامنی سیاسی *

رژیم هاي اقتدارگرا 
 مثل آذربایجان
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کار گرفته اند تا از تحقق انتقال انرژي منطقه از این مسیر  هترین تالش خود را ب همواره بیشامریکا و غرب 
با هدف ممانعت از شکل گیري مسیرهاي جدید جایگزین انتقال انرژي از  ها نیز جلوگیري کنند، و روس

هاي منطقه، با طریق ایران، با احداث هرگونه خطوط لوله انرژي از طریق ایران و حتی معاوضه نفت کشور
صادرات از طریق ایران مخالفت نموده و با اجراي سیاست هاي حساب شده، ما را از این بازار پرسود محروم 

با این وجود این مسیر که از خاك ایران می گذرد در واقع امن ترین و اقتصادي ترین راه ] 33[کرده اند
سبت به دیگر پروژه هاي اعالم شده در دیگر ترین زمان ممکن ن موجود است و احداث آن نیز نیازمند کم

هاي آزاد برسد و  که تنها از خاك یک کشور می گذرد تا به آب از مزیت هاي این مسیر این. مسیرها می باشد
از مخاطراتی که دیگر مسیرها را تهدید می کند به دور است؛ همچنین با نگاهی به نقشه اقتصادي جهان به 

دلیل جمعیت زیاد و به تبعه آن افزایش مصرف و همچنین در  هارهاي آسیایی باین نتیجه می رسیم که باز
که تقاضاي جهانی انرژي در آینده به نحو چشمگیري افزایش خواهد  حال توسعه بودنشان و با توجه به این

طرف  نتر از دیگر نقاط خواهد بود، انتقال انرژي به آ یافت و در این میان آهنگ رشد اقتصادي در آسیا سریع
  .                                                                 ضروري تر از بازارهاي مدیترانه است

حقیقت ایران با دارا بودن بیش از دو هزار مایل خط ساحلی در جنوب، دسترسی مناسب و مطمئن به  در
ترین،  ارد، این ارتباط کوتاهجهانی را به کشورهاي شمالی محصور در خشکی ارزانی می د بازارهاي

آسیاي مرکزي به بازارهاي جهانی شامل شبه  -ترین، امن ترین و اقتصادي ترین مسیر را از منطقه خزر سریع
قاره هند، ژاپن و خاور دور فراهم می کند یعنی به آن بخش از جهان که تقاضاي آینده شان براي انرژي 

        ]   34.[صورت رشد مداوم برآورد می شود هب
بحران گرجستان که دشواري هایی در انتقال  ویژه در هوقوع پیوسته چند سال اخیر در منطقه، ب هاتفاقات ب

جیهان پدید آورد، به روشنی نشان داد که  -تفلیس -انرژي از سیاسی ترین خط لوله نفت جهان یعنی باکو
. زه دریاي مازندران به بازارهاي جهانی استراه ایران امن ترین و مناسب ترین راه براي انتقال نفت و گاز حو

     خوبی  هو ایران می تواند با برنامه ریزي و سیاست هاي سنجیده، از شکاف پدید آمده در حوزه انرژي ب
  ]                                   35. [بهره برداري کند

روشنی  هانرژي این منطقه داده شد بگانه انتقال  حال با شرح مختصر و دالیلی که در مورد مسیرهاي پنج
مشخص شده است که مسیر جنوبی یا همان راه ایران از دیگر مسیرها شرایط به مراتب بهتري دارد و همه 

هاي انتقال انرژي از طریق خاك ایران مخالفت  حتی بسیاري سیاستمدارانی که با اجراي طرح کارشناسان و
باصرفه تر است ولی در  لوله از ایران از دیگر مسیرها بهتر وکنند خود اذعان دارند که عبور خطوط  می

درگیري هاي مربوط به گزینش مسیرهاي مناسب براي انتقال انرژي، مزیت هاي سیاسی بیش از مزیت هاي 
هاي  ها و اهداف سیاسی قدرت ها و امتیازها، تحت تاثیر انگیزه اقتصادي و فنی اهمیت پیدا کرده و ویژگی

      زیرا روند کنونی تحوالت نظام ] 11[؛ي و بین المللی مورد کم توجهی واقع شده استمتعدد منطقه ا
بین الملل، بیانگر این است که کشورهایی نقش قدرت برتر جهانی را در سده بیست و یکم بازي خواهند کرد 

ه همین علت با ب] 36[تسلط داشته باشند؛) نفت و گاز(که بتوانند بر منابع و خطوط انتقال انرژي جهان 
ترین توجه را براي انتقال و احداث  توجه به تیرگی روابط جمهوري اسالمی ایران با امریکا بهترین مسیر کم
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طوریکه دیپلماسی خط لوله ي واشنگتن با تالش شرکت هاي نفتی  هب .خطوط لوله متوجه خود نموده است
 ] 37. [ر، هماهنگ نیستامریکا براي توسعه منابع نفتی و انتقال آن از بهترین مسی
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