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و ) 1991-2008(ژئوپليتيك انرژي در منطقه درياي مازندران 

  اهميت جمهوري اسالمي ايران
 

  *مهناز گودرزي

  واحد علوم تحقيقات  ،دانشجوي دكتري روابط بين الملل، دانشگاه آزاد
  ) 14/4/1388:تاريخ تصويب -1387سفند  10: تاريخ دريافت(

 

  چكيده
جديد خود را بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بـه   منطقه ژئوپليتيك درياي مازندران، هويت

خـال ناشـي از فروپاشـي    . دست آورده و به صورت يك منطقه فعال و داراي كاركردهاي خاص اسـت 

اي و  شوروي، وجود منابع سرشار انرژي و مسائل مربوط به آن، سبب جلب توجه كشورهاي فرامنطقـه 

از ايـن رو بسـياري از تحـوالت ايـن     . اين منطقه شـد  گذري به هاي عمده سرمايه سرازير شدن شركت

هاي مربوط بـه انتقـال    منطقه متأثر از عامل انرژي و مسائل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سياست

هـاي ژئواكونوميـك و ژئوپليتيـك اسـتوار شـده و       پويايي منطقـه دريـاي مازنـدران بـر بنيـان     . آن است

هـاي اسـتراتژيك    گ در منطقـه دريـاي مازنـدران، جنبـه    هـاي بـزر   آميـز قـدرت   هـاي رقابـت   كشمكش

هـاي جغرافيـايي هـر كشـور،      در ايـن رابطـه ويژگـي   . اي را حساس كرده اسـت  هاي منطقه آفريني نقش

نياز كشورهاي محاط منطقه درياي مازندران به . آورد هاي خاصي را براي آن كشور به وجود مي سياست

ويژه صادرات نفت و گاز كـه اقتصـاد كشـورهاي منطقـه در      بازارهاي جهاني و صادرات و واردات، به

به ثبات اقتصادي است، نيرومنـدترين   وابستههاي اخير بر آن استور است و نياز به ثبات سياسي كه  دهه

 تاثير گرفتهاز اين رو بسياري از تحوالت اين منطقه . جرياني است كه به الگوي درون منطقه شكل دهد

بـا  . هاي مربوط به انتقال آن اسـت  مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سياست از عامل انرژي و مسائل

توجه به اهميت بحث انتقال انرژي از حوزه درياي مازندران، اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سؤال است 

  . تواند در اين منطقه ايفا كند چه نقشي مي با توجه به موقعيت ژئوپليتيك ممتاز كه ايران

ها هكليد واژ  

 ژئوپليتيك، درياي مازندران، جمهوري اسالمي ايران، نفت و گاز

                                                
* Email: goodarzi_mahnaz@yahoo.com 
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  مقدمه

. اي از ژئوپليتيك دريـاي مازنـدران شـد    فروپاشي اتحاد شوروي سبب پيدايي تعريف تازه

هـا بـا    جدا شدن از ديگر جمهـوري  باهاي تازه استقالل يافته حوزه درياي مازندران  جمهوري

ديگر در پي توسعه انـواع جديـدي از روابـط در سـطح منطقـه      توجه به روابط تنگاتنگ با يك

هاي بـزرگ جهـان بـه ايـن      ها سبب توجه قدرت اين جمهوري  اند و منابع عظيم انرژي برآمده

ري و يبعنوان سومين حوضه نفتي جهان پس از س ده است و حوضه درياي مازندران بهمنطقه ش

نفع را تحـت تـأثير قـرار     اي ذي فرامنطقهاي و  هاي كشورهاي منطقه خليج فارس، سياستگذاري

  . بودداده 

برداري از نفت سپري توجه دولت اتحـاد شـوروي را    ، بهرهاتحاد شوروي قبل از فروپاشي

به اين منطقه كاهش داده است، ولي پس از استقالل سياست تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان 

به همـين دليـل    ؛ه اين منطقه جلب شدالمللي ب هاي نفتي بين هاي غربي و شركت توجه شركت

هاي جدي  قراردادهاي مهمي با كشورهاي حوزه درياي مازندران بسته شد و سبب بروز رقابت

هاي چندمليتي نفتي در ايـن منطقـه    شركت يها در سطح منطقه و نيز توسعه حضور و فعاليت

  . شده است

: دو نكتـه قابـل توجـه اسـت    برداري از نفت كشورهاي حوزه درياي مازندران  درباره بهره

اي  دليل وجود سولفور زياد، نياز به پااليش پرهزينـه و پيچيـده   اين مناطق به نفت نخست آنكه

تر آنكه بـراي   نكته دوم و مهم. كند دارد كه در مقايسه با نفت خليج فارس آن را كم اهميت مي

هـا بـا محصـور     ارياين دشـو . هاي اساسي وجود دارد صدور آن به بازارهاي جهاني، دشواري

براي صدور نفت و گـاز از  . ارتباط داردهاي حوزه درياي مازندران در خشكي  بودن جمهوري

  . شد تر و پرهزينه براي انتقال آن احداث مي اين منطقه بايد خطوط لوله طوالني

 .حفـظ كنـد  كند مسيرهاي سنتي انتقال نفت را از خاك خـود   در حالي كه روسيه سعي مي

طبيعي است ادامـه انتقـال نفـت از ايـن حـوزه بـه       . شود يرهاي ديگر نيز استفاده ميالبته از مس

هـا بـه روسـيه     و پيروي اين جمهـوري  وابستگي بازارهاي جهاني از طريق روسيه سبب تداوم

شود كـه   و اين امر سبب مي ها تمايل چنداني به آن ندارند اين جمهوريخواهد شد كه چندان 

البتـه هـر   . ان، گرجستان، تركيه و يا حتي چين مورد مطالعه قرار گيرداير راهمسيرهاي ديگر از 

هاي منطقـه را دشـوار    هاي نفتي و دولت هايي دارد كه حصول توافق ميان شركت يك دشواري
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در اين مقاله نويسنده تالش كرده است، ضمن بررسي مزاياي انتقال خطوط انرژي . كرده است

 . آن بپردازد از ايران به واكاوي مشكالت پيشروي

  

  منابع انرژي درياي مازندران

هـاي سياسـي، نظـامي و     مازندران را به كانون كشمكشترين عاملي كه حوزه درياي  عمده

شود در اين  است كه حدس زده مي مكند، منابع عظيم انرژي و ساير مواد خا اقتصادي تبديل مي

اير نفت و گاز ايـن منطقـه آمارهـاي    درباره ميزان ذخ )74ص ، 1381زاده،  نقيب(منطقه وجود دارد

هـاي اوليـه پـس از     شود و بر اساس نخستين برآوردهاي به عمل آمده در سال مختلفي بيان مي

تريليون فـوت   279ميليارد بشكه نفت و  200فروپاشي شوروي از سوي محافل غربي، حدود 

طبـق تحقيقـاتي    (Geffrey, 1998, p. 142).مكعب گاز در حوزه  مازندران وجود داشـته اسـت   

كنند و ذخاير گاز ثابت شده  ميليارد بشكه ذكر مي 29تا  15ميزان ذخاير نفت اين حوزه را بين 

 ,Patrick, 1998).ميليارد مكعب گزارش شده اسـت  3/8تا  5158در حوزه درياي مازندران بين 

.p.18)   
ذخاير انرژي است تفاوت در آمار و ارقام قبل از هر چيز ناشي از اهميت منطقه در داشتن 

هاي سياسي، ايجاد انگيزه  هاي بزرگ منشا چالش باشد و بعد از انگيزه تواند براي قدرت كه مي

. هاي عظيم در اين منطقه است گذاري هاي بزرگ نفتي و گازي جهان براي سرمايه براي شركت

ـ  آنچه كه مسلم است نفت و گاز موجود در بستر اين درياچه در ده ابع كليـدي  هاي آينده از من

فـارس و   از خلـيج  راستي منطقه نفتي جهان بعـد  ن خواهد بود و بهتأمين انرژي مورد نياز جها

  .)33ص  ، 1383طباطبائي ، (سيبري خواهد بود

حجم ذخـاير تأييـد شـده     2006/1385در سال  آمريكا گزارش سازمان اطالعات انرژي به

هـزار   257ير گاز طبيعي تأييد شده  برابر با ميليارد بشكه و ذخا 48نفتي در اين منطقه برابر با 

ميليـون   13/2در مجموع  2006/1385بر اساس اين گزارش در سال . ميليارد فوت مكعب بود

هزار بشكه در  205بشكه در روز نفت خام از منابع درياي مازندران برداشت شد كه اين رقم با 

  . رسيد 2007/1386ميليون بشكه در روز در سال  335/2روز افزايش به 

در ميان كشورهاي اين منطقه قزاقستان و آذربايجان بيشترين سهم استخراج و توليد نفت را 

هـاي دريـاي مازنـدران و     درصـد از كـل نفـت توليـدي از حـوزه      67كشور قزاقستان، . دارند

در . انـد  درصد از كل نفت استخراج شده از اين منطقه را به خود اختصاص داده 22آذربايجان 
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رود حجم  ميليارد بشكه است و انتظار مي 6/39حاضر ذخاير تأييد شده نفتي در قزاقستان  حال

توليد نفت اين كشور از ميادين نفتي درياي مازنـدران  . ميليارد بشكه اضافه شود 92اين ذخاير 

ــال   315/1از  ــكه در روز در سـ ــون بشـ ــه  2006ميليـ ــكه در روز در  35/1بـ ــون بشـ ميليـ

  . رسيد 2007/1386سال

 800بـه   2006/1385ر بشكه در روز در سـال  هزا 640توليد نفت جمهوري آذربايجان از 

هزار بشكه در  10توليد نفت تركمنستان نيز با . رسيد 2007/1386هزار بشكه در روز در سال 

هـزار بشـكه در روز در سـال     185بـه   2006هزار بشكه در روز در سال  175روز افزايش از 

گزارش سازمان اطالعات انرژي ذخاير تأييد شده نفتي ايران در دريـاي  به . رسيد 2007/1386

ميليـارد   7هـاي اكتشـافي    ميليارد بشكه است كه در صورت ادامه فعاليت 1/0مازندران برابر با 

  .بشكه اضافه خواهد شد

هزار ميليارد فوت مكعب  3از طرف ديگر كشورهاي حوزه درياي مازندران ساالنه حدود  

درصد از كل توليـد گـاز    3كنند كه  هاي تأييد شده اين منطقه استخراج مي از حوزهگاز طبيعي 

كننـده گـاز طبيعـي در ميـان كشـورهاي حـوزه دريـاي         ترين توليـد  بزرگ. طبيعي جهان است

، دو هـزار ميليـارد فـوت    2007/1386اين كشـور در سـال   . مازندران، كشور تركمنستان است

 BP. Statistical Review of)سوم از كـل توليـد منطقـه بـود     مكعب گاز طبيعي توليد كرد كه دو

World Energy, 2007, Energy Information Administration (EIA)(.  

مازندران است خيز كشورهاي ساحلي درياي  اي نفتجمهوري آذربايجان از جمله كشوره

مـديريت   ،گـذاري  هبرداري و صدور نفت خام كشور با سرماي كه اولين قرارداد را با هدف بهره

هـاي   اين كنسرسيوم متعلق به شركت سهم عمده . المللي امضاء كرده است يك كنسرسيوم بين

تركمنستان يكـي ديگـر از كشـورهاي سـاحلي     . پي، اگزان و استات اويل است نفتي آموكو، بي

 اي در شـده  درياي  مازندران است كه طبق برآوردهاي انجام شده ميزان ذخاير نفت خام ثابـت 

در حال حاضر بيشترين توليد اين كشور استخراج و توليـد گـاز   . ميليارد بشكه دارد 33حدود 

 300توليد نفت در اين كشور روزانه از حدود  كه ها نشان داده است نتايج بررسي. طبيعي است

كاهش داشـته اسـت و بـار     1994هزار بشكه در سال   80به حدود  1975هزار بشكه در سال 

  . تدريج افزايش يافته است ي اخير توليد نفت در اين كشور بهها ديگر در سال

تـرين   عنـوان يكـي از بـزرگ    بـه كشور روسيه هنوز با ذخاير بسيار غني نفت و گاز طبيعي 

اين  دارندهحال با توجه به عدم دسترسي مستقيم كشورهاي . رود كشورهاي جهان به شمار مي
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طوط لوله بـراي انتقـال آن را در كـانون توجـه     منابع به جهان خارج، موضوع رقابت بر سر خ

هـاي   شده كه كنترل خطوط لوله سببهاي جهاني قرار داده است و  كشورهاي منطقه و قدرت

نفت و گاز همانند در دست داشتن خود منافع انرژي، اهميت زيادي پيـدا كنـد كـه در بخـش     

  .بعدي به اين موضوع خواهيم پرداخت

  

  انرژي رقابت پيرامون خطوط انتقال

نحوه انتقال منابع انرژي آن به بازارهاي مصـرف  مازندران يكي از مشكالت اساسي درياي 

پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، با . با توجه به شرايط جغرافياي بسته منطقه است

كشورهاي واقع در مسـير  در نظر گرفتن منافع اقتصادي كه عبور خطوط لوله نفت و گاز براي 

ها   در مسير اين لوله توانستند مي اي بين كشورهايي كه ه هاي جدي و فشرد دارد، رقابتبر آنها در

كه راه خروجي منابع از سوي ديگر توجه به اين واقعيت كه كشوري  .قرار گيرند، به وجود آمد

شـد تـا كنتـرل     سـبب  اي خواهد داشـت،   هاي ويژه مازندران را فراهم كند مزيتانرژي درياي 

آثار راهبردي وسيعي را   هاي نفت و گاز همانند در دست داشتن خود منابع انرژي، هخطوط لول

احداث خط لوله منابع مـالي و سياسـي چنـدي بـراي كشـورهاي ترانزيـت       . در بر داشته باشد

گـذاري   داخلـي، سـرمايه   هـاي  مصـرف خواهد داشت كه دسترسي به نفت و گاز طبيعي بـراي  

نزيت قابل توجه و اعمال كنترل بر جريـان نفـت و گـاز از    خارجي و اشتغال، دريافت حق ترا

  .)Peimani, 2001, p.20(رود اين منافع به شمار مي  جمله

ــش    ــه نق ــادي ك ــد از مالحظــات اقتص ــه بع ــوط لول ــزينش مســيرهاي خط ــابراين در گ بن

مالحظات سياسي نيز به طور  ؛اي در قيمت نهايي محصول و عرضه آن به بازار دارد كننده تعيين

) 27، 1378ثقفـي عـامري،   (شده است  در نظر گرفتهشخص از سوي آمريكا و متحدان آن كشور م

، 1384كواليي، (اي شده است هاي منطقه منابع عظيم انرژي در آسياي مركزي سبب توسعه رقابت

  .)105ص 

تشـكيل شـد،    1994در سـپتامبر   )AIK(از زماني كه كنسرسيوم نفتي موسـوم بـه آيـوك     

منابع هيدروكربن درياي  مازندران بـا توجـه بـه محصـور بـودن سـه كشـور         چگونگي انتقال

قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان، در محافل سياسي و نفتـي جهـان مطـرح شـد و     

در هـر حـال    .)Cummings, 2003, p.186(المللي بوده است  همواره يكي از موضوعات مهم بين
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انتقال نفت و گاز در درازمدت مستلزم توجه به  ك، صرف نظر از مالحظات سياسي و ژئوپليتي

  .نكات زير است

امنيت مسيرهاي انتقال نفت و گاز به بازارهاي جهاني توجه به عوامـل قـانوني، تجـاري و    

مالي در گرفتن تصميمات مربوط به ترانزيت انرژي؛ توجه به توسعه بخش حمل و نقل نفت و 

ابل اجتناب عبور لولـه از منـاطقي  كـه ثبـات سياسـي      عالوه بر اين بايد به خطرات غيرق ،گاز

هاي زيست محيطـي احـداث    ندارد، مشكالت ناشي از ساختار مالياتي كشورهاي مسير و جنبه

مندي اين كشـور   به نظر آمريكا انتقال نفت از طريق روسيه، سبب بهره. خطوط لوله توجه كرد

قزاقسـتان، تركمنسـتان و جمهـوري     اي براي اعمال فشار بـر كشـورهاي   از توان قابل مالحظه

و خواهان صـادرات انـرژي از   ند كشورهاي منطقه نيز با اين موضوع موافق. شود آذربايجان مي

وشـايندي بـه   زيرا اتكاي به شبكه خطوط لوله روسيه، تجربـه خ  ؛مسيري غير از روسيه هستند

بازارهاي جهان حساسيت طور كلي موضوع انتقال نفت و گاز از منطقه به  به. دنبال نداشته است

هـاي   گـذاري  هاي كشورهاي منطقه و سـرمايه  ها و اقدام تمامي تالش و چونبسيار زيادي دارد 

  . خارجي در گرو موفقيت در اين زمينه است

دهد كـه همچنـان مسـير     نگاهي به مسيرهاي انتقال انرژي حوزه درياي مازندران نشان مي

بودن و پرهزينه بودن، مسيري غيراقتصادي اسـت و   به دليل طوالني) مسير چين و ژاپن(شرقي 

از سوي شركت ملي نفت چين، شركت ميستوبيشي  1993-95هاي  قابل ذكر است كه طي سال

ژاپن و تركمنستان، مطالعاتي براي احداث يك خط لوله به نام جاده ابريشم انرژي، براي انتقال 

، ولي اجراي طرح شدانجام  كيلومتر 7000هاي گازي تركمنستان به ژاپن به طول  گاز از حوزه

و كـره جنـوبي بـه اجـرا در      دليل با صرفه نبودن گاز در مقايسه با بازار گـاز مـايع در ژاپـن    به

  (Chain Daily, 30 May 1997).نيامدند

چين قصد دارد در طرح احداث يك خط لوله سه هزار كيلـومتري از غـرب قزاقسـتان بـه     

اي را براي استخراج  نامه چين و قزاقستان توافق 1997پتامبر س 24در . سين كيانگ مشاركت كند

در صورت تكميل ايـن خـط لولـه،     .منابع نفت غرب قزاقستان و احداث خط لوله امضا كردند

، 2004در سـال  . ميليون تن نفت از قزاقستان وارد كند 50تا  20چين قادر خواهد بود، ساليانه 

تـا   6نابراين با اجرايي شدن پروژه خط لوله، بـيش از  ب. ميليون تن نفت وارد كرد 6/308چين 

   .)24، ص 1378امامي ميبدي، ( درصد نفت مورد نياز چين از قزاقستان تأمين خواهد شد 16
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نفوذ چين در اين  تالش براي جلوگيري از دولت آمريكا نسبت به اين مسير  عكس العمل

هاي مناسـب   داخلي و نبود زيرساختهاي  دليل اختالف مسير جنوب شرقي نيز به. است مناطق

عنوان مسيري مطمئن براي ترانزيـت   تواند به هاي آزاد نمي تان به آبو دسترسي نداشتن افغانس

هـاي   به اين دليل خط لوله بايد از پاكستان بگذرد تا به آب. نفت و گاز مورد استفاده قرار گيرد

اين مسـير  . رد حمايت روسيه استمسير شمالي، مسيري قديمي و مو. آزاد يا هندوستان برسد

دهد و گاز آن را نيز از راه روسيه بـه اروپـا    نفت خزر را از راه روسيه به درياي سياه انتقال مي

  . كند صادر مي

شود كه قدرت برتر منطقه يعني روسيه، خطوط انتقال نفت و گاز را در  اين مسير سبب مي

ياسي براي زيـر فشـار گذاشـتن كشـورهاي     كنترل خود داشته باشد و از آن به صورت ابزار س

تواند از محـدود كـردن انتقـال منـابع تـا قطـع        اين كنترل مي  محدوده. منطقه اروپا استفاده كند

مسـير غربـي كـه مـورد     . )Tonson, 1998, p.63(خطوط لوله و انتقال منـابع را دربرداشـته باشـد   

بـاغ و منـاطق    سـت كـه از قـره   خيزي ا منطقه زلزله ؛كشور استاين حمايت آمريكا و متحدان 

دليل طوالني بودن  به .اندازد گذاري را به خطر مي كه امنيت سرمايه كند كردنشين تركيه عبور مي

به طوري كـه   رود تزانزيت از اين مسير باال مي ، بنابرايندارد زياديگذاري  مسير نياز به سرمايه

  .ري را در بر داشته استميليارد دال 4گذاري  جيحان سرمايه -تفليس -خط لوله باكو

» انجيح -تفليس -خط لوله باكو«نامه  بيل كيلينتون در استانبول در مراسم امضاي توافق 

كند كه ديگر هيچ كشوري نخواهد  تضمين مي» جيحان-باكو«گفت آراي طرح خط لوله 

بر به عبارت ديگر، روسيه و ايران ديگر . توانست روند عرضه انرژي به جهان را متوقف كند

آمريكا . كنند، تسلط نخواهند داشت اي كه نفت و گاز مورد نياز غرب را تأمين مي خطوط لوله

  . )218 -219، صص 1378كواليي، (ديگر نگران اوضاع خاورميانه و تنگه هرمز نخواهد بود

اند كه منافع ژئوپليتيك آن كشور با  برخي از مقامات روسيه به طور صريح اعالم كرده

وابسته  در وضعيتداشتن كشورهاي منطقه  نگهو نفت از اين منطقه  نيان يافتممانعت از جر

مازندران از ديدگاه مسكو در واقع، نفت و گاز حوزه درياي  .شود بودن به روسيه بهتر تأمين مي

هاي اقتصادي و صنعتي آن  شود و بر جنبهبه عنوان يك موضوع سياست خارجي تلقي مي

   .(Men shin, 1998, p. 232)كند  اولويت پيدا مي

روسـيك  ونو -مسير باكو. اروپا از جمله اين مسيرها هستند -باكو -روسيكومسير باكو، نو

شود و پـس از عبـور از جمهـوري داغسـتان روسـيه و چچـن بـه بنـدر          از بندر باكو آغاز مي
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كيلومتر است كـه   147طول اين خط لوله . رسد روسيه در سواحل درياي سياه مي روسيكونو

  .)Adeebfar, 2005, p.84(كند كيلومتر آن از چچن عبور مي 153

گـذرد، راهـي كـم و بـيش      از آنجا كه اين راه از سرزمين ناامن چچن يا نزديكـي آن مـي   

هاي بين روسيه و گرجستان كه در نهايت  از سوي ديگر تنش .نامطمئن براي انتقال انرژي است

ستان شد و با حمله گرجستان به اوستياي ميان روسيه و گرج 2008باعث درگيري در آگوست 

نشان داد كه تضاد منافع و رويارويي غرب با روسيه در   ؛العمل روسيه آغاز شد جنوبي و عكس

خـود   رهـاي در دسـترس  اين منطقه همچنان ادامه خواهد داشت و هر يك از دو طرف بـا ابزا 

  .رقيب را محدود كنند تالش خواهند كرد تا حوزه نفوذ خود را گسترش داده و حوزه نفوذ

ويژه در زمستان براي تنبيه مخالفان سياسي نشان داد اين  استفاده روسيه از حربه سوخت به 

باعث نگرانـي   اين موضوع. مطمئن براي صادرات انرژي به اروپا باشد يتواند مسير كشور نمي

ر انتقال نفت در نتيجه توجه آينده محافل غرب به مسيرهاي ديگ. كشورهاي اروپايي شده است

به جايگاه ايران در ژئوپليتيك انتقال انرژي از دريـاي    بعديدر مبحث  .و گاز جلب شده است

  .مازندران خواهيم پرداخت

  

  جايگاه ايران در ژئوپليتيك انتقال انرژي از درياي مازندران

رده هاي گست در منطقه، ظرفيت) ويژه محور شرق به(جغرافيايي و استراتژيك ايران موقعيت 

 كردههم ابراي ترانزيت كاال، ترانزيت سوخت و عبور خطوط لوله نفت و گاز آسياي مركزي فر

زيربناهاي حمل و نقل داخلي و خطوط لوله ايران، اگرچه براي پاسـخگويي وسـيع بـه    . است

بهسازي و تكميل اسـت، ولـي در شـرايط    ، اي، نيازمند اصالح نيازهاي گسترده جهاني و منطقه

 كـه ها، ايران اين ظرفيـت را دارد   داشته هبا توجه به مجموع. سبتاً توسعه يافته استن كنوني نيز

عنوان پلي به اقتصاد جهاني، براي كشـورهاي محصـور در خشـكي     حتي در شرايط موجود، به

  ).264، ص 1382 هرزيگ،(ويژه در آسياي مركزي و قفقاز، نقشي محوري ايفا كند به

براي روابط تجاري بـا   اي ريزي شده رو كه هيچ الگوي برنامه نايها، از  با وجود اين قابليت

افزاري و  ، در عمل هيچ تمهيد سخته است، در كشور به وجود نيامد...آسياي مركزي، قفقاز و

افزاري، براي حمايت از جا به جايي مسافر و كاال و به صورت كلي مبادالت آن منـاطق در   نرم

، )و قفقاز(يل هرزيگ، اقتصادهاي ايران و آسياي مركزي بر اساس تحل. ه استكشور ايجاد نشد
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) در فقـدان و پويـايي  (در جهت روابط با روسيه، هماهنگ شده بود و از اين جهت «از گذشته 

  ). 246، ص 1382هرزيگ، (» بيش از آنكه بخواهند مكمل باشند، به رقابت پرداختند

همزمان با رشد اهميـت در انبـار   دنبال فروپاشي شوروي،  تحول در ساختار نظام جهاني به

بزرگ انرژي جهان يعني خليج فارس و درياي  مازندران، سبب افزايش ارزش ژئوپليتيك ايران 

  .مازندران و خليج فارس است ايران تنها پل موجود ميان. ژي شددر ميان دو مخزن انر

امـروزه در   فـارس كـه   اين در حالي است كه در اين فاصله ميان  درياي مازندران و خليج 

ايـران  . كانون انرژي جهان قرار گرفته، بيش از هشتاد درصد ذخاير نفت و گاز جهان قرار دارد

ترين موقعيت را دارد و درست در منطقه اتصال ميـان دو منطقـه قـرار گرفتـه و هـيچ       استثنايي

ن توان گفت، ايران قطب انـرژي جهـا   بنابراين به صراحت مي. كشوري چنين وضعيتي را ندارد

هاي آزاد و نياز آنها  دسترسي نداشتن كشورهاي حوزه شمال به آب. )21، 1383حشمت زاده، (است 

به قانون مواصالتي با دسترسي آسان براي واردات كاال و انتقال نفت و گاز به بازارهاي جهاني، 

 Ubinsteinand(دهـد  مـي  اي در حال ظهور قرار بيش از پيش ايران را در مركز نظم ژئوپليتيك منطقه

Smolansky, 1995, p.117.(  

ترين مسـيرهاي موجـود    مسير ايران با در نظر گرفتن معيارهاي اقتصادي، در زمره مناسب 

دن بـه حـوزه نفتـي     نزديـك بـو  . آيـد  حسـاب مـي   بهبراي صدور نفت و گاز حوزه  مازندران 

اند توانايي انتقال حجم كند تا ايران بتو طور كه گفته شد اين امكان را فراهم مي مازندران، همان

 200تواند از  اين ميزان مي. ترين زمان ممكن داشته باشد از نفت و گاز منطقه را در كوتاه زيادي

ميليون بشكه در روز در مرحلـه   7/1هزار بشكه در روز در مرحله اول شروع شده و تا سقف 

ا ساير مسيرهاي ممكن بسيار هزينه انتقال نفت و گاز از راه ايران نيز در مقايسه ب. چهارم برسد

خطـوط لولـه، در گذشـته     شـبكه هاي مورد نيـاز و نيـز    كمتر است، زيرا بسياري از زيرساخت

  .احداث شده و موجود است

دالر هزينه  8تا  5سنت در مقايسه با  60به اين ترتيب هر بشكه نفت انتقالي از مسير ايران  

 دريـاي مازنـدران  مـاوراي  يسه با طرح خط لوله دالر در مقا 5/1انتقال از مسيرهاي ديگر و يا 

هاي پس از فروپاشـي شـوروي و گـذار بـه نظـم       در سال (Stavffer, 1997, p.14).تر است ارزان

تـاثير  هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي منطقه به شدت از مقوله امنيـت   امنيتي جديد، فعاليت

تـرين   انتقـال انـرژي را بـه مهـم     در اين شرايط كه وجود منابع غني نفت و گـاز، . است گرفته

هاي منطقه تبديل كرده است، مسيرهاي پيشنهادي موجود براي انتقال انرژي  هاي دولت سياست
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پـل ارتبـاطي دريـاي      همانندموقعيت جغرافيايي ايران . به نوعي با معضل امنيتي مواجه هستند

فارس  ز درياي  مازندران به خليجهاي نفتي ا مازندران و خليج فارس، امكان زيادي براي امتداد لوله

ترين راه را براي صدور نفت  ترين و امن اين موقعيت نه تنها كوتاه. كند و درياي عمان فراهم مي

مازندران به ژاپن و خـاور دور در اختيـار دارد،   درياي  از Mojtahed Zadeh, 2001, p.17)(و گاز 

صنايع نفت و گاز، تأسيسات نفتي و گـازي  بلكه مزاياي ديگري مانند تجربه نود ساله ايران در 

هاي نفتي و گازي موجود را دارد كـه   ها و شبكه لوله ايران، تسهيالت بندري ايران و پااليشگاه

   .شود باعث برتري مسير ايران نسبت به ديگر مسيرها مي

هايي كه كشورهاي آسياي مركزي با آن رو به رو هستند، موضـوع   ترين چالش يكي از مهم

 بحث بر سر چگونگي عبور خط لولـه . ال نفت و گاز اين كشورها به خارج از منطقه استانتق

عنوان مثال قزاقستان از جمله كشورهايي است كـه هنـوز    به. هاي سياسي شده است باعث تنش

ترين مسير انتقال لوله نفت و گاز حوزه  مازندران را  ، مناسبها آمريكائيبرخالف نظر مخالف 

ترين و  ها، اقتصادي كند، از نظر قزاق عبور مي 1اين مسير كه از بندر نكا. مي دانداز مسير ايران 

ترين مسير نيـز هسـت و علـت آن     ترين مسير عبور خط لوله است و درعين حال امن با صرفه

تـرين چالشـي كـه متوجـه ايـن       مهـم . ثباتي موجود در منطقه قفقاز و داغستان جنوبي است بي

ابوالحسـن  (جيحان و عبور خط لوله از بستر درياي  مازندران است -كوموضوع است، قرارداد با

  ). 63ص ، 1384شيرازي، 

كنند  آهن ايران را آغاز مي آهن براي اتصال به خطوط راه راه ساختنتركمنستان و قزاقستان 

مسـير جديـد بـراي كـاهش     . دهـد  به آنان اجازه راه يافتن به خليج فارس را مي جريانكه اين 

توافـق  . هـاي روسـيه اسـت    آهـن  كشورهاي آسياي مركزي به ترانزيت، از طريـق راه  وابستگي

در اجالس كشورهاي ساحلي درياي  2007اكتبر / 1386آهن در مهر  اصولي درباره احداث راه

توافقنامه در آن زمان از سوي رؤساي جمهور تركمنستان، اين . مازندران، در تهران حاصل شد

كيلـومتر اسـت، طبـق     800سـاخت بخشـي كـه طـول آن حـدود      . دمضا شاايران و قزاقستان 

  ). 35 -36، صص 1387اميراحمديان، (طول بكشدسال  5محاسبات اوليه، بايد حدود 

هـاي   كشورهاي مختلف جهان نيز چنانچه مايل به گسترش مناسبات اقتصادي با جمهوري

ايـران،   هايي يا فضاي كشورهاي زمين اي جز استفاده از راه آسياي مركزي و قفقاز باشند، چاره

مرز است و  چين فقط با بخشي از آسياي مركزي هم. افغانستان، چين، تركيه و روسيه را ندارند

                                                
1.Neka 
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امني   افغانستان دچار نا. هاي ارتباطي آسياي مركزي با چين به نسبت دور است در عين حال راه

ـ  . خود محاط در خشكي است اينكهتر از آن،  است و مهم  9ا ارمنسـتان و حـدود   تركيه فقـط ب

هاي ارتباطي ايران نياز  ها به راه مرز است و براي ارتباط با اين جمهوري كيلومتر با نخجوان هم

روسـيه نيـز   . تنها ايران و روسيه با دو منطقه آسياي مركزي و قفقاز مـرز مشـترك دارنـد   . دارد

منـدي از   ايران بـا بهـره   هاي گرم با مشكل مواجه بوده است، بنابراين همواره در رسيدن به آب

  . اي دارد هاي خشكي مناسب، شرايط ويژه مزيت ارتباط با دريا و راه

تنهـا بـا درآمـدهاي نفتـي     . نفت اوراسيا همچنين براي توسعه اقتصادي قفقاز كليدي است

ايـن  . را كاهش داده و در نهايت قطع كننـد  مسكوتوانند وابستگي به  است كه اين كشورها مي

عـالوه، اگـر ايـن منـابع      به. شود اي جديد و جوامع آزاد ميوسعه اقتصاد بازارهموضوع سبب ت

ها هزار اشتغال آمريكايي و غربـي ايجـاد    برداري قرار گرفته و توسعه يابند، ده وسيع مورد بهره

هاي  اين منابع را براي منافع اقتصادي به اياالت متحده آمريكا بايد دسترسي آزادانه. خواهد شد

   (Cohen, 2005). حلي تضمين كندغربي و م

و خط لوله قزاقسـتان، تركمنسـتان و    نفت ايران در مورد انتقال انرژي در دو زمينه معاوضه

معاوضه در سه فاز طراحي شده است تا بتواند نفـت كشـورهاي   . كند فعاليت مي )KTI(ايران 

قل و پـس از عبـور از   همجوار را از طريق نفتكش به سواحل ايران در بندر تجهيز شده نكا منت

تصفيه كند و از سوي ) فعالً تبريز و تهران(هاي شمال كشور  ري در پااليشگاه –خط لوله نكا 

ديگر از جنوب كشور معـادل مقـدار توافـق شـده نفـت دريـافتي در شـمال را تحويـل دهـد          

(Ibrahimi, 2005, p.34).  

نفـت را در بنـدر نكـا     قزاقسـتان . آغـاز شـد   1998ژانويـه  / 1376اين نـوع معاملـه از دي  

نفت دريافت  و ) خليج فارس(داد و معادل آن از ايران در اسكله خارك  تحويل مي) مازندران(

معامله تهـاتري بـا قزاقسـتان پـس از سـه مـاه بـه دليـل         . كرد المللي صادر مي به بازارهاي بين

مله با ايران معا شكلمشكالت نفتي متوقف شد، ولي دو شركت غربي فعال در تركمنستان، اين 

توانند صـدور   مزاياي معاوضه نفت اين است كه كشورهاي حوزه مازندران مي. اند را ادامه داده

 -گذاري اً كوتاهي آغاز كنند و از سرمايهنفت خام خود به بازارهاي بين المللي را در زمان نسبت

  .كنندگذرد، اجتناب  اي كه از كشورهاي مختلف مي لوله در خطوط بزرگهاي 

كننده نهايي   ر روش معاوضه، نيازي به رضايت طرف سومي نيست و چون ايران استفادهد 

عـالوه بـر آن،   . وابستگي متقابل بهترين ضمانت براي ادامه پروژه اسـت  ؛نفت خام خواهد بود
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كند و ايـران نيـز    كنندگان، حداكثر درآمد هر بشكه را تضمين مي تر براي توليد هاي پايين هزينه

تر انتقال نفت و هم در منافع اقتصادي مربوط به ايجاد زير بناهـاي   تواند هم در هزينه پايين مي

  . جويي كند صرفه مورد نياز پروژه

نفت و  معاوضهبرداري از ذخاير انرژي منطقه تمامي امكانات خود را براي  ايران براي بهره

ها روز به روز  اين توانايي. دارد عرضه مي خودگاز، چه براي عبور و چه براي مصارف داخلي 

شمال ايـران   يك اقدام در اين زمينه، ساختن پااليشگاه جديد در نكا در. در حال افزايش است

آخرين مراحل مطالعاتي  بشكه، 000/350تهران با ظرفيت روزانه –احداث خط لوله نكا . است

 اصفهان ،اراك ،تبريز، در چهار پااليشگاه شمالي و مركزي ايران يعني تهران. گذراند خود را مي

لولـه  كيلـومتر خـط    300با احداث كمتر از  .شود بشكه نفت در روز تصفيه مي 800بيش از و 

هزار بشكه نفت كشورهاي   800تواند  هاي خط لوله موجود، ايران مي جديد و استفاده از شبكه

را بـه ازاي آن   خـود  مازندران را خريداري و به مصرف داخلي برساند و نفـت  دريايساحلي 

  .)88، ص 1384مستقيمي، (كند  صادر

فت از ديگر كشـورهاي  در حال حاضر ايران بيشتر فعاليت خود را روي موضوع دريافت ن

سه بندر انزلي، نوشهر و نكا محصوالت و فراوردهاي نفتي . استحصال كننده متمركز كرده است

هاي كشور روسيه  بندر انزلي ميزبان نفتكش. كنند را از كشورهاي ساحلي  مازندران دريافت مي

ـ . قزاقسـتان اسـت   ،سـابق  2كراسنوودسـك ، 1باشي از بندر آستاراخان و تركمن ين كشـور  همچن

  تركمنستان نيز به دفعات كم . كند هاي خود را از راه باكو روانه بندر انزلي مي آذربايجان نفتكش

هاي باكو از آذربايجـان،   بندر نوشهر نيز ميزبان نفتكش. كند هايي را عازم بندر انزلي مي نفتكش

  .)83-84، صص 1384مستقيمي، (قستان و آستارخان از روسيه است باشي از قزا تركمن

ولي در صورت تحقق،  ؛عنوان معاوضه معروف شده است بر خالف آنكه اين داد و ستد به 

در عمل نفت حوزه درياي مازندران به صورت فرآورده در شمال ايـران بـه مصـرف خواهـد     

از آنجـا كـه بيشـتر     .شود، نه مسير انتقـال  رسيد و ايران يك بازار براي اين كشور محسوب مي

كنون تـا  ت به دنبال بازارهاي نزديك به خود هستند، تكيه بر اين امتيـاز ايـران  توليدكنندگان نف

اگر ايران مصرف مقداري از نيازهاي نفتـي در شـمال كشـور را از    . تر بوده است بسيار كمرنگ

                                                
1.Turkmenbashi  
2.Krasnovodsk  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...ندرانژئوپليتيك انرژي در منطقه درياي ماز                                                                                                            129

هاي خليج فارس بـا   تواند مقدار بيشتري نفت را از پايانه حوزه درياي  مازندران تأمين كند، مي

  . هاي حمل و نقل كشور نيز بكاهد روش برساند و از هزينهقيمت بهتر به ف

دومين اقدام انتقال نفت درياي  مازندران از راه خط لولـه قزاقسـتان، تركمنسـتان و ايـران     

)KTI(           است كـه مراحـل مقـدماتي آن طـي شـده و در صـورت تكميـل، نفـت قزاقسـتان و

جزيره خارك  راهميليون بشكه از مايل و ظرفيت روزانه يك  930تركمنستان را با طي مسافت 

ميليارد دالر هزينـه در بـر    5/1اين خط لوله . كند در خليج فارس به بازارهاي جهاني منتقل مي

موقعيت ژئوپليتيكي ايران . دالر در هر بشكه خواهد بود 3خواهد داشت و حق ترانزيت آن نيز 

از سوي ديگر، سـبب   گيري مثبت سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران از يك سو و جهت

المللي با آسياي مركزي و  شد تا كشور ما در شرايط كنوني به پل دوستي و كانون ارتباطات بين

  . )10، ص 1373سجادپور، (قفقاز تبديل شود

امنيتي، عبور خط لوله صادرات نفت و گـاز كشـورهاي حـوزه      نظركارشناسان معتقدند از 

گي متقابل، امنيت اين كشورها را به امنيت ملـي ايـران   مازندران از ايران، بر اساس اصل وابست

پيوند خواهد زد و همسايگان ما ناچار خواهند شد در رفتارهاي سياسي خود مالحظات امنيتي 

هاي نفت و گاز از ايران دو دستاورد بسيار مهـم   به طور كلي عبور لوله .ايران را در نظر بگيرند

  :را به همراه خواهد داشت

رزش ژئوپليتيك ايران در قرن بيست و يكم با تسلط بر منابع نفتي درياي  مازندران افزايش ا .1

   ؛كنندگان نفت كنندگان و مصرف و خليج فارس و تأثيرگذاري بر عرضه

اي، اعتمادسازي، كاهش تهديدهاي امنيتـي و وابسـتگي متقابـل از راه     ايجاد همگرايي منطقه .2

  . هاي نفت و گاز لوله

  هـاي نفـت و گـاز، بـه      شتن ايران در تحوالت منطقه و خروج اجباري لولهندامؤثر حضور 

ان بايد به هـر ترتيـب از   گيري ژئوپليتيك جديد عليه ايران منجر خواهد شد؛ بنابراين اير شكل

در غير اين صورت فرصت طاليي از دست خواهـد  كه ابزارهاي الزم آن را نيز دارد؛  اين بازي

به شمال، مغلوب محور شرق به غرب خواهـد شـد؛ آن گـاه     رفت و محور ژئوپليتيك جنوب

  .ترين حق خود محروم خواهد ماند ايران از طبيعي

ارتبـاط  فـارس   اي كه حوزه درياي مازندران را از راه ايران به خليج به طور كلي، خط لوله 

تـرين مسـير اسـت، نفـت حـوزه دريـاي        ترين و با صـرفه  امن  ترين، اه، ضمن آنكه كوتدهد مي

ويژه ژاپن و شرق دور كه تقاضا براي انرژي در آنجا با  ان را به بازارهاي جهاني نفت بهمازندر
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خطوط  شبكه. بيني وجود دارد، عرضه خواهد داشت نرخ رشد روزافزوني براي آينده قابل پيش

و در فاصـله كوتـاهي از    اسـت لوله گاز موجـود در ايـران بـه جمهـوري آذربايجـان متصـل       

اي كه قزاقستان و تركمنستان را با اين شبكه متصل كند، حداقل   خط لوله. ر داردتركمنستان قرا

 اسـت دريـاي سـياه و مديترانـه     تـا  ديگـري تر از هـر نـوع انتخـاب     تر و ارزان چهار بار كوتاه

(Mojtahed Zadeh, 1999, p.4) هايي كه قرار اسـت   توان گفت كه خط لوله و از منظري ديگر مي

از تركمنستان را از شرق درياي مازندران به منطقه قفقاز و از آنجا به درياي نفت قزاقستان و گ

طـور تقريبـي    وپا است كه از نظر عرضه انرژي بـه مديترانه منتقل كند، مقصد نهايي آنها فقط ار

فارس  در حالي كه ارسال اين منابع از مسير ايران كه به بنادر خليج. يك منطقه اشباع شده است

، نه تنها قابل انتقال به غرب، بلكـه بازارهـاي آسـيايي را هـم كـه در درازمـدت       شود منتهي مي

  . گيرد انرژي داشته باشد، در بر مي ايتواند تقاضاي بيشتري بر مي

ها، افزايش تقاضا براي نفت در اروپا طي ده الي پانزده سال آينده كمي بيش از  طبق گزارش

كه افزايش تقاضا در جنوب شرقي و شرق آسيا  در حالي. يك ميليون بشكه در روز خواهد بود

ايران با توجه به موقعيت  .(EIA, p.2)در همين مدت حدود ده ميليون بشكه در روز خواهد بود

هـاي آزاد و   تواند نقش ترانزيتي و اتصال اين كشورها را با آب اي كه دارد، مي ژئوپليتيك ويژه

عنوان يك گزينـه   جه به جايگاه جغرافيايي خود، بهوبه عبارت ديگر ايران با ت. اروپا داشته باشد

اين موضـوع  . مناسب انكارناپذير انتقال نفت و گاز اين منطقه به بازارهاي مصرف مطرح است

گـران   تا آنجا اهميت دارد كه بنياد مطالعاتي هرتيج در آخرين تحليل خود كه به وسيله تحليـل 

يرانو تنظيم شده اسـت، بـه كـاركرد ابـزاري     برجسته آن اريل كوهن، جيمز فليپست و ويليام چ

نفت براي ايران اشاره كرده است و مسـير انتقـال انـرژي از راه ايـران را انكارناپـذير خوانـده       

   ).446، ص 1387پهلواني، (است

گذاري براي احـداث خـط لولـه و     طول مسير و هزينه سرمايه  امنيت،  با توجه به سه عامل

، شمالي، جنوب شـرقي و غربـي    ديگر يعني مسيرهاي شرقي خط ترانزيت نسبت به مسيرهاي

ايران در زمينـه تبـادل    ،حال با توجه به موقعيت ممتاز ژئوپليتيك. تر است تر و با صرفه جذاب

عنوان حلقه  اي به اي و فرامنطقه يگران منطقهانرژي بايد به سمتي حركت كند كه توسط همه باز

هاي نفت و گاز از ايـران   عبور لوله .فارس شناخته شود جارتباط دهنده درياي  مازندران و خلي

  .خيز آسياي مركزي و قفقاز با ايران خواهد شد هاي نفت سبب پيوند و نزديكي جمهوري
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  ها ها و چالش فرصت: انتقال انرژي از مسير ايران

هاي آسياي مركزي و قفقـاز كشـورهاي    پس از فروپاشي اتحاد شوروي و استقالل جمهور

ان، جمهوري آذربايجان و تركمنستان توان خوبي براي صادرات گاز طبيعي و نفت خام قزاقست

هاي آزاد، نه تنها اين  عدم دسترسي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به آب. در قرن آينده دارد

كنـد،   مواجه مـي   كشور را در توسعه اقتصادي و ارتباط با جهان و بازارهاي مصرف با دشواري

شـود كـه بـر     تزانزيت مـي  ووع سبب نوعي وابستگي به كشورهاي مسير انتقال بلكه اين موض

و سـاختارهاي اقتصـادي ايـران و ايـن      گذاشـته وضعيت ژئوپليتيك منطقه تأثير قابل مالحظـه  

. جانبه در ميـان آنهـا فـراهم آورده اسـت     هاي مناسبي را براي توسعه روابط همه كشورها زمينه

ارزنده ايران در زمينه اسـتخراج و   هاي تجربه. زمينه انرژي استيكي از اين موارد همكاري در 

ويـژه تركمنسـتان و قزاقسـتان بسـيار      ها، بـه  و گاز خود براي اين كشور نفت وضعبرداري  بهره

ها در مسير تقويت  تواند به اين جمهوري مي  توسعه همكاري در اين بخش. جالب توجه است

  .)141 ص ،1387كواليي، (ك كندهاي مستقل اقتصادي كم و تحكيم بنيان

الملـل كـه    در دوره جديد با توجه به بروز دگرگوني در ماهيت رابطه قدرت در نظام بـين  

هاي مبتنـي بـر قـدرت نظـامي شـده،       هاي مبتني بر قدرت اقتصادي جايگزين سياست سياست

توسـعه   گسترش روابط اقتصادي و .جايگاه ژئوپليتيك ايرن نيز در اين جهت تحول يافته است

توانـد اقتصـاد ايـران را     زيرساختارها براي اتصال حوزه جنوبي شوروي به بـازار جهـاني، مـي   

مشـتركات تـاريخي،   هـا   ايرانيتقويت كند و در نهايت نيز امكان احياي روابط با مردمي كه با 

ل توان تشـكي  ها مي از جمله اين همكاري. را پديد آورد ي دارندمذهبي، فرهنگي و زباني فراوان

جانبـه بـا    شوراي همكاري كشورهاي سـاحلي دريـاي  مازنـدران بـراي توسـعه روابـط همـه       

و هايي براي انتقال گاز طبيعي تركمنستان از راه ايران و تركيه به اروپا  كشورهاي منطقه و طرح

يجـان و تركمنسـتان، از مسـير    ، همچنين انتقال نفت خود از راه خطوط لولـه از آذربا قزاقستان

  . )143ص ، 1387كواليي، (مورد توجه قرار دادرا  ايران

، از روسيه روي برگرداندند، اما به سـوي ايـران و   1990كشورهاي آسياي مركزي، در دهة 

بـه دليـل حمايـت     هر چند تركيه در مقام مقايسه، . كشورهاي ديگر منطقه، گرايش پيدا نكردند

گيري اين تحـول،   سامان. رفتبيشتري گ هغرب و تحرك خود از شرايط ناشي از فروپاشي بهر

اقتصـادي   -هـاي سياسـي    عالوه بر عزم و اراده، نيازمند استراتژي و تدابير متناسب با واقعيـت 
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ـ اي، موافقتنامـة دو يـا چ   تعداد قابل مالحظه طي اين دهه، ايران . منطقه و شرايط جهاني بود د ن

ـ   جانبه، با كشورها منطقه به امضاء رساند، ولي بسياري از آنهـا،  عمـل نزديـك هـم     هبـه مرحل

 10كشـور از   9، از سـوي  1998در سـال   1موافقتنامه شبكه حمل و نقل ترانزيتي اكو«. نشدند

سال از آن تاريخ، هنوز به  10ولي با وجود گذشت . به امضاء رسيد) بدون ازبكستان(عضو اكو 

  .(ADB, 2005, p.13)اجرا درنيامده است

ـ    ظرفيت حتـي از   )در جهـات و ابعـادي  (  ه نفـت و گـاز  هاي كشور در زمينـة خطـوط لول

هـاي   ايـران بـا توجـه بـه ويژگـي     . قـوت بيشـتري دارد   ترانزيت كاال نيـز    ههاي گسترد ظرفيت

جغرافياي خود، براي انتقال  نفت و گاز آسياي مركزي و قفقـاز بـه دريـاي آزاد در جنـوب و     

و شايد در آينده از طريق عراق  از طريق تركيه و قفقاز(جنوب شرقي آسيا و گاز خود به اروپا 

با وجود برتري ايران بـراي انتقـال   . مند است در مقام مقايسه، از بهترين شرايط بهره) و سوريه

هـاي   تقابـل و مخالفـت   -ترين مانع بر سـر راه تحقـق آن   بزرگ-نفت و گاز حوزه  مازندران 

شده تا همه اين عوامـل   آمريكا با جمهوري اسالمي ايران و سياست مهار ايران است كه باعث

  .درآمده است انتخاب مسير ايران به حالت ركود مثبت و در خور توجه ناديده گرفته شود و

الزم به ذكر است كه مخالفت آمريكا با انتخاب مسير ايران در تناقض بـا سياسـت اعـالم     

ده و فقـط  هاي عرضه انرژي در جهان بو شده آن كشور، مبتني بر تنوع بخشيدن و افزون بر راه

بديهي است چنانچه تغييري در اين سياست پديد . براي تشديد انزواي ايران انجام گرفته است

آيد، سياست خطوط لوله در منطقه دگرگون شده و در جهت عقاليي كه همان مسير ايران باشد 

  .سير خواهد كرد

ـ     ريكـا بـر   ران و آمدر اين زمينه روسيه و تركيه نيز با آگاهي از تأثيري كه بهبـود روابـط اي

برداري و انتقال انرژي از حوزه  درياي  ويژه سياست خطوط لوله و بهره اي، به هاي منطقهمعادله

اظهارات پروفسور ويتالي . اند مازندران خواهد داشت، با توجه به منافع خود ابراز نگراني كرده

دولتـي روسـيه در   ناملين، رئيس مركز مطالعات استراتژيك روسيه در جلسه تـوجيهي دومـاي   

نيز تركيه با آگاهي از ابراز تمايل برخـي از  . استاي حاكي از اين نگرش  مورد تحوالت منطقه

هاي نفتي به مسير ايران از آن بيم دارد كه با نرمش سياست، آمريكـا نسـبت بـه ايـران،      شركت

  . د شودجيحان تشدي -هاي مذكور براي گزينش مسير ايران به جاي مسير باكو پافشاري شركت

                                                
1. Eco, Transit Transport Framework Agreement (TTFA)  
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ويـژه   ا بهبود روابط ايران بـا غـرب و بـه   دانند كه ب بر آن، رهبران تركيه به خوبي مي هعالو

، در نتيجـه  )32، 1378ثقفـي عـامري،   (دهـد  آمريكا، آنكارا اهميـت پيشـينه خـود را از دسـت مـي     

دليـل   هاي منطقه، به دولت همكاري بين هاي  ترتيببرداري از منابع طبيعي، انتقال انرژي و  بهره

المللي به آن، بـه شـدت تحـت     ورود اين منطقه در معادالت سياسي و جلب توجه جامعه بين

  . اي قرار گرفته است هاي كشورهاي فرامنطقه تأثير ژئوپليتيك و سياست

منابع هيدروكربن درياي  مازندران، حل و فصل رژيم حقوقي و موضوع محيط زيست اين 

اين موضوع از يك طرف مانع حل و فصل رژيم . رده استدريا را به موضوعي ثانويه تبديل ك

گيري و ايجاد روابط مبتني بر همكاري و حسن همجواري بين  حقوقي درياي  مازندران، شكل

اي با عاليق اقتصادي و  حضوركشورهاي فرامنطقه باعث شده و از طرف ديگر كشورهاي منطقه 

 از بـرداري  و و بهـره  شـود بات درمنطقه تواند سبب برهم زدن ث مي شده كه استراتژيك متفاوت

را براي توسعه اقتصادي و ارتقاي رفاه مردم منطقه با مشكل مواجه  منابع طبيعيظرفيت بالقوه 

  . كند

  

  گيري بندي و نتيجهجمع

ابـل تـوجهي بـر    هـاي مسـتقل، تـأثير ق    فروپاشي شوروي و جايگزيني آن توسط جمهوري

در شـمال   در طول مرز زميني ايران. شمالي گذاشتميني زويژه در مرزهاي  ژئوپليتيك ايران به

مازنـدران  همچنين در درياي . اند واقع شده هاي ارمنستان، آذربايجان و تركمنستان جمهوريكه 

نيز چهار كشور ساحلي جديدي براي ايران به وجود آورد كه از يك سو بر اهميت استراتژيك 

و از سوي ديگـر بـا اسـتقالل كشـورهاي منطقـه،      ايران در ناحيه آسياي مركزي و قفقاز افزود 

ايران اكنون از منطقه قفقاز بـه اروپـا راه   . هاي مواصالتي جديدي بر روي ايران گشوده شد راه

 چـون  ؛شـد  يافته كه اين همان راهي است كه در گذشته، راه سنتي ايران به اروپا محسوب مـي 

  . ايران در طول تاريخ بوده است -روس –اين منطقه محل تالقي سه امپراتوري بزرگ عثماني

اهميـت   در ژئوپليتيك جديد، ايران در مقام سرزميني پل مانند است كـه هـر دو منطقـه پـر    

جهان يعني منطقه آسياي مركزي و قفقاز و درياي مازندران را به منطقه خليج فـارس بـه هـم    

در . ن بر جا نهاده استاين وضع تازه، اثر ژرفي بر سياست خارجي و امنيتي ايرا. دهد پيوند مي
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مازندران و مسائل مربوط به آن مانند عدم تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران اين ميان درياي 

  . تواند بر امنيت ملي ما تأثيرگذار باشد مي ...هاي نفت و گاز اين حوزه و و انتقال خطوط لوله

ود كه منافع و امنيت ش هاي اساسي كه ايران با آن رو به روست و موجب مي يكي از چالش

اينكه چه نـوع رژيـم   . ملي آن به طور مستقيم در گير شود، بحث تقسيم درياي مازندران است

  .تواند امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران را متأثر كند حقوقي در اين دريا حاكم شود، مي

كند، زيرا در  ميهاي ديگر منافع ايران را تأمين  از نظر امنيتي، استفاده مشترك بهتر از گزينه 

نمـايي   ، ورود و قدرت)طبق قاعده مشاع(دريايي كه ايران در جزء جزء آن مالكيت داشته باشد

نيروهاي بيگانه در آن منوط به جلب رضـايت همـه كشـورهاي سـاحلي از جملـه جمهـوري       

هـاي   رتجانبـه پـاي قـد    توانند به طور يك اسالمي ايران خواهد بود و كشورهاي ساحلي نمي

ايران در زمينه الگوي تقسـيم نيـز معتقـد اسـت در     . مازندران باز كننداي را به درياي  قهفرامنط

صورتي كه ديگر كشورهاي ساحلي تصميم به تقسيم بگيرند، بايد رژيمـي واحـد بـر سـطح و     

بستر دريا حاكم باشد و در چنين صورتي سهم طبيعي و عادالنه ايران حداقل يك پـنجم دريـا   

  . خواهد بود

طور كه عنوان شد، يكي ديگر از محورهاي مهم در منطقـه بـراي دريافـت منـافع و      همان 

ايجاد رقابت منطقه موضوع خطوط انتقال انرژي است كه مسيرهاي گوناگوني دارد و احـداث  

، و منافع براي كشـوري ديگـر در منطقـه    خط لوله از يك مسير به منزله محروميت از دريافت

از اين جهت احداث خط انتقال نفت يا گاز . ياز راهبردي استيك امتبهدست نيافتن آن كشور 

از يك كشور، ضمن افزايش اعتبار اسـتراتژيك آن كشـور باعـث پيوسـتگي امنيتـي دو طـرف       

مسير ايران با در نظر . گذرد شود كه نتيجه به نفع كشوري است كه خط لوله از آن كشور مي مي

موجود بـراي صـدور نفـت و گـاز     ن مسيرهاي تري گرفتن معيارهاي اقتصادي، در زمره مناسب

هاي نفتـي دريـاي مازنـدران، ايـن      نزديك بودن به حوزه. شود مازندران تلقي ميدرياي حوزه 

ي از نفت و گاز منطقه را در عآورد تا ايران بتواند توانايي انتقال حجم معتناب امكان را فراهم مي

  . ترين زمان ممكن داشته باشد كوتاه

كند، ضـمن آنكـه    حوزه  مازندران را از راه ايران به خليج فارس مربوط مي اي كه خط لوله

مازندران را بـه بازارهـاي   درياي ترين مسير است، نفت حوزه   ترين و با صرفه ترين، امن كوتاه

جهاني نفت به ويژه ژاپن و شرق دور كه تقاضا براي انرژي در آنجا با نرخ رشـد روزافزونـي   

هـاي ايـاالت متحـده بـه      استراتژيسـت . بيني است، عرضه خواهد داشـت  براي آينده قابل پيش
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هـاي آسـياي مركـزي و قفقـاز از راه سـوآپ و       هاي انرژي ايران و جمهوري عواقب همكاري

هـاي بخـش انـرژي،     داننـد كـه همكـاري    هاي نفت و گاز آگاهي دارند و بـه خـوبي مـي    لوله

داقل خطري كه يكپارچگي ژئوپليتيك حوزه بنابراين ح. هاي اقتصادي را به دنبال دارد همكاري

منحصر به فـرد   تسلطدرياي مازندران با ايران براي اياالت متحده آمريكا دارد اين است كه از 

آمريكا بر حوزه درياي مازندران جلوگيري خواهد كرد و منافع اقتصادي و امنيتي او را با خطر 

  .مواجه خواهد كرد

هـاي نفـت و گـاز، بـه      ت منطقه و خروج اجباري لولـه تحوالحضور نداشتن مؤثر ايران در 

اگر ايران مصـرف مقـداري از نيازهـاي    .گيري ژئوپليتيك جديد عليه ما منجر خواهد شد شكل

تواند مقدار بيشتري نفت را از  مازندران تأمين كند، ميز حوزه درياي نفتي در شمال كشور را ا

هاي حمل و نقل هر كشور نيز  ساند و از هزينههاي خليج فارس با قيمت بهتر به فروش بر پايانه

توان گفت ايران قبل از آنكه مسـير انتقـال نفـت و گـاز بـراي كشـورهاي        در واقع مي. بكاهد

آذربايجان، قزاقستان و ارمنستان باشد، بهترين بـازار بـراي توليـدات ايـن كشـورها محسـوب       

  . شود مي

تر و پرسودتر است،  يران كه پرجمعيتتواند در قسمت شمالي ا نفت و گاز اين كشورها مي

حمايـت  . شـود  جايگزين نفت و گازي شود كه از جنـوب كشـور بـه ايـن منـاطق حمـل مـي       

جيحـان انجـام داد، بـراي مخالفـت بـا مسـير        -تفلـيس   –اي كه آمريكا از مسير باكو  گسترده

. افزايش يابد 21آمريكا مايل نيست ارزش ژئوپليتيك ايران در قرن . اقتصادي و كوتاه ايران بود

هـاي   در ميـان بـديل   بايد از آن بگـذرد،   (BTC)جيحان  -تفليس  -مسيري كه خط لوله باكو 

بسـياري از  كارشناسـان   . هـاي الزم را نداشـت   انتقال انرژي از حوزه دريايي مازندران جاذبـه 

اي عرضـه  هاي انتقال انرژي از آن مسير و غيرقابل رقابت بودن آن بـر  نگران هزينه نفتيمسائل 

ميليارد دالر دربرداشته كـه حضـور    5/3اي بيش از  اين پروژه هزينه. در بازارهاي جهاني بودند

  .(ES Cobar, 2005)آن در منطقه در واقع ايجاد نوعي حاكميت جديد را به همراه داشته است 

افزايش جهاني بهاي نفت به طـور مسـتقيم مسـائل انـرژي و انتقـال آن از حـوزه دريـاي        

از آنجا كه هزينه انتقال انرژي از اين حوزه و بهاي تمام شـده  . ران را تحت تأثير قرار دادمازند

كننده داشته، در افزايش شديد بهاي نفت در جهان، محاسبات  آن در بازار جهاني اهميت تعيين

آوري ايـن پـروژه و    فـن . جيحان را تحت تأثير قرار داد -تفليس  -انتقال انرژي از مسير باكو 

ضـرورت حاكميـت     ايت مستمر آمريكا و انگليس براي كاهش اهميـت نفـت خاورميانـه،   حم
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جانبـه   اينك با حمايت همه. جيحان را برجسته كرد -تفليس  -دوباره براي اجراي پروژه باكو 

  .)68ص  ،1380كواليي،(برداري شدن است آمريكا اين خط لوله به سرعت در مراحل نهايي و بهره
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