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تاپی (خط لوله گاز ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند)
زمینه های ایجاد و موانع پیش رو

2

مریم بایی الشکی ،1دکتر عزت اهلل عزتی

1ـ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
2ـ دانشیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
گاز طبیعی بدلیل آالیندگی زیست محیطی کمتر و دسترسی و انتقال آسان ،علیرغم افزایش
قیمت در سالهای اخیر از باالترین رشد تقاضا در میان سوختهای فسیلی برخوردار بوده
است .بیشترین ذخایر گازی دنیا در دو منطقه خلیج فارس وخزر قرار دارد و کشورهای
جنوب آسیا از جمله بازارهای بزرگ مصرف گاز خلیج فارس وخزر هستند .گزینههای
مختلفی برای انتقال گاز خلیج فارس وخزر به این مناطق پیش بینی شده است .یکی از این
گزینهها ،انتقال گاز ترکمنستان به هند از طریق خاک افغانستان و پاکستان است .این مقاله
بدنبال پاسخ به این سواالت است :دالیل و زمینه های طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به
هند موسوم به تاپی و موانع ومشکالت پیش روی احداث آن کدامند .یافتههای این تحقیق
نشان میدهد که عوامل متعددی از جمله نیاز رو به رشد هند و پاکستان به گاز در طرح این
خط لوله نقش داشته و در عین حال بدلیل انتقال گاز از خاک افغانستان و پاکستان ،موانع
زیادی نیز از جمله مشکالت امنیتی در پاکستان و افغانستان و اختالفات بر سر قیمت گاز ،در
انتقال گاز ترکمنستان به هند وجود دارد که در صورت حل نشدن آنها در روند احداث خط
لوله و انتقال گاز اختالل ایجاد خواهد شد.
کلید واژه ها :منابع انرژی ،گاز طبیعی ،خزر ،ترکمنستان ،خط لوله تاپی

مقدمه:
با حفر اولین چاه نفتی در پنسیلوانیا در  .9581م ،حفاری در نقاط دیگر چون به اکو هم انجام شد بطوریکه در
 .9111م به اکو و گروزنی حدود نیمی از نفت جهان را تولید می کردند که در اختیار روسیه بود( .کاندیوتی،9855 ،
ص  )62 – 62در نیمه اول قرن  .61م بهویژه در طول جنگ اول و دوم ،نفت به اکسیژنی برای حیات کشورهای
درگیر در جنگ تبدیل شد .در این زمان نیاز کشورهای درگیر در جنگ به نفت جهت تجهیز و راه اندازی ادوات و
ابزار آالت جنگی از جمله تانک و هواپیما و کشتیها بیشتر شد و شرکتهای بزرگ آمریکایی و انگلیسی و هلندی
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شروع به اکتشاف و استخراج نفت در مناطق مختلف دنیا بهویژه در خاورمیانه کردند .در خاورمیانه اولین نفت
تجاری در جنوب غرب ایران در مسجد سلیمان در  .9115م کشف شد .در نیمه دوم قرن بیستم و در دوران جنگ
سرد نفت به اولویت اول سیاست خارجی کشورهای صنعتی تبدیل شد و مصرف انرژی بدلیل ماشینی شدن زندگی
و رشد صنعت و شهر نشینی رشد بی سابقه ای داشته است .بعد از جنگ سرد نیز این روند تا به امروز ادامه دارد و
با افزایش جمعیت جهان ،رشد تقاضای انرژی بخص وص در کشورهای توسعه یافته صنعتی از یکسو و محدود بودن
انرژی از سوی دیگر ،کشورهای دنیا را با مشکل تامین انرژی روبرو کرده است .رقابت برای دستیابی آسان انرژی
موجب شد موضوع انرژی و امنیت جهانی انرژی همواره به اولویت سیاست خارجی کشورها تبدیل شود .در بین
انرژیها ،گاز طبیعی به دلیل ویژگیهای مثبت زیست محیطی  ،آالیندگی کمتر و سازگاری بیشتر با محیط زیست و
قیمت ارزانتر از نفت ،پر کاربرد ترین انرژی مصرفی اولیه جهان است که هر ساله با رشد تقاضا مواجه است .بهمین
خاطر است که کارشناسان مسایل نفتی دهه های آینده را از آن گاز م یدانند .از این روی در آینده نه چندان دور آنچه
هم اکنون از آن بهعنوان دیپلماسی نفتی نام به رده میشود ،بهصورت دیپلماسی گازی مطرح خواهد شد (آدمی،
 ،9851ص .)98
بیان مساله
بیشترذخایرانرژی دنیادرمثلث استراتژیک خلیج فار ،آسیای مرکزی وقفقازقراردار .نزدیک به  21درصد از کل ذخایر
نفتی و  01درصد از کل ذخایر گازی دنیا در این مثلث استراتژی ذخیره شده است .افزایش تقاضای جهانی گاز
موجب شده این دو منطقه به کانون توجه کشورهای صنعتی غرب تبدیل شده و این کشورها در صدد هستند تا
عالوه بر کنترل ذخایر گاز این مناطق ،بدنبال مسیرهای امنی برای انتقال انرژی به کشورهای خود باشند .غیر از
کشورهای صنعتی غرب ،رشد مصرف گاز در آسیا در دهه گذشته موضوع تأمین این ماده و امنیت آن را برای
کشورهای در حال توسعه این قاره به یکی از مسائل مهم تبدیل کرده است .هند از جمله کشورهای آسیایی است که
در دهه اخیر مصرف گاز این کشور همراه با رشد اقتصادی و تغییر زندگی مردم با توجه به جمعیت عظیم آن در
حال افزایش است بنابراین به دلیل نزدیکی به آسیای مرکزی بدنبال ایجاد مسیرهایی برای دریافت گاز از این منطقه
است .ترکمنستان یکی از کشورهای حوزه خزر است که با داشتن ذخایر باالی انرژی و نزدیکی به جنوب آسیا به
یکی از گزینهها ی مهم تامین گاز هند تبدیل شده است .در این مقاله به یکی از مسیرهای انتقال گاز ترکمنستان به
هند موسوم به تاپی و دالیل طرح آن و نیز مشکالت پیش روی اجرایی شدن آن اشاره میشود.
روش تحقیق:
گردآوری اطالعات مورد نیاز برای انجام تحقیق بر پایه روش تحلیلی – توصیفی و با تکیه بر اطالعات جمع آوری
شده از منابع کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است .تالش شد تا از جدیدترین وموثق ترین اطالعات کتابخانهای
و جدیدترین اطالعات آماری منتشرشده ازمراکز وموسسات معتبر بین المللی درباره میزان ذخایر انرژی حوزه
خزروخلیج فارس در دهه اخیراستفاده شود.
ذخایر ،تولید و مصرف جهانی گاز:
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شرکتهای مختلف بین المللی انرژی آمار های متفاوتی از میزان ذخایر ،تولید و مصرف گاز طبیعی جهان ارائه
میدهند .علیرغم تفاوتها در آمارها ،همه آنها در این مساله متفق القول هستند که بیشتر ذخایر گاز دنیا در دو منطقه
خلیج فارس و خزر قرار دارد .جفری کمپ ژئوپلسین معروف آمریکایی در کتاب خود با عنوان جغرافیای
استراتژیک خاورمیانه با طرح اصطالح بیضی استراتژیک انرژی معتقد است حدود  21درصد ذخایر اثبات شده
جهانی نفت وبیش از  01درصد من ابع گازطبیعی جهان درداخل منطقه تخم مرغ شکلی که از جنوب روسیه و
قزاقستان شروع و تا عربستان و امارات متحده ادامه می یابد وجود دارد .وی دو حوزه فوق را بهعنوان منشا
ژئواکونومیکی جهان معرفی میکند (کمپ وهارکاوی ،9858 ،ص .)90
جدول شماره  - 9کشورهای مهم دارنده ذخایر ،تولید و مصرف جهانی گاز (متر مکعب) در  .6199م
مناطق

رتبه

مناطق

9

روسیه

00/2

6

ایران

88/9

%98/1

8

قطر

68

%96

کانادا

0

ترکمنستان

60/8

%99/2

ایران

989/5

8

آمریکا

5/8

%0/9

قطر

902/5

%0/8

2

عربستان

5/6

%8/1

چین

916/8

%8/9

کل دنیا

615/0

کل دنیا

8622/6

مناطق

حجم تولید

سهم تولید

ذخائر

سهم ذخایر

(میلیارد م.م)

(درصد)

(تریلیون م .م)

(درصد)

289/8

%61

آمریکا

%69/0

آمریکا

%95/8

روسیه

060/2

روسیه

212

ایران

988/8

%0/2

921/8

%0/1

981/2

%0

%0/2

چین

%8/8

ژاپن

918/8

%8/6

کانادا

910/5

کل دنیا

8666/1
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میزان مصرف

سهم مصرف

(میلیارد م .م)

(درصد)

211/9

%69/8
%98/6

9

برآورد میشود که میزان ذخایرگاز طبیعی جهان بیش از این باشد زیرا بخش زیادی ازاین ذخایر هنوز شناسایی
واستخراج نشده اند .طبق جدول درذخایرجهانی روسیه ،ایران وقطر بترتیب در رتبه اول تا سوم ،درتولید آمریکا،
روسیه و کانادا رتبههای اول تا سوم و درمصرف گاز طبیعی آمریکا ،روسیه و ایران بترتیب رتبههای اول تا سوم
جهان راداشته اند .بررسی جدول ذخایرو تولید گاز طبیعی در سال  .6199نشان میدهد که کشورهای خاورمیانه
بهویژه ایران و قطردارای ذخایر باال هستند اما تولید گاز در آنها چندان باال نیست.
همانطورکه اشاره شدشرکتهای بین المللی انرژی متفق القول هستند که بیشتر ذخایر گاز دنیا دردومنطقه خلیج فارس
و خزرقرار دارد.

British Petroleum
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جدول شماره  – 6ذخایر گاز خزر و خلیج فارس (متر مکعب) در  .6199م
رتبه

خلیج فارس

ذخائر

سهم ذخایر (درصد)

خزر

(تریلیون م .م)

ذخائر

سهم ذخایر (درصد)

(تریلیون م .م)

9

ایران

88/9

%98/1

روسیه

00/2

%69/0

6

قطر

68

%96

ترکمنستان

60/8

%99/2

8

عربستان

5/6

8/1

قزاقستان

9/1

%1/1

0

امارات

2/9

% 6 /1

آذربایجان

9/8

%1/2

8

عراق

8/2

% 9 /2

2

کویت

9/5

% 1 /1

2

عمان

1/1

% 1 /8

5

بحرین

1/8

% 1 /6

کل منطقه

21

%85

کل منطقه

26/9

%80/2
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مجموع ذخایر گازی کشورهای خلیج فارس را در سال  21 ،6199تریلیون متر مکعب بوده که حدود  %85درصد از
کل ذخایر دنیا را شامل میشود .بزرگترین میدان گازی جهان پارس جنوبی درفالت قاره خلیج فارس قراردارد
( .)Bp,2011در خصوص برآورد میزان ذ خایر خزر تحقیقات زیادی توسط شرکتها و موسسات انرژی بین المللی
اروپایی و آمریکایی صورت گرفت و هر کدام آمار های متفاوتی ارائه کرده اند .از دالیل تفاوت آمارها اینست که
بدلیل نا مشخص بودن تقسیمات خزر هنوز سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های اکتشافی کافی برای تعیین میزان
نفت و گاز منطقه انجام نشده است .نتیجه آنکه تولیدات این کشورها چندان باال نبوده و هنوز آنها را در ردیف تولید
کنندگان کوچک انرژی قرار دارند .دلیل دیگر آنکه آمریکا با ارائه آمارهای باال از ذخایر انرژی خزر ،سعی در کاهش
اهمیت خلیج فارس و جلب سرمایه گذاران غربی بهویژه آمریکایی برای فعالیت در منابع نفت و گاز خزر دارد.
مؤسسه  Bpذخایر گازی کشورهای حاشیه خزر را بدون احتساب ایران در این سال  26/9تریلیون متر مکعب معادل
 %80/2از کل ذخایر دنیا برآورد کرده است .ازآمارها پیداست که میزان ذخایر انرژی خزربسیار پایینتر از خلیج فارس
است .با این حال نباید از اهمیت انرژی خزر غافل شد چرا که برخی کارشناسان ،خزر را سومین منبع بزرگ نفت و
گاز جهان پس از خلیج فارس و سیبری اعالم کرده اند.
اهمیت ژئوپلتیکی خزر:
منطقه خزر به واسطه برخورداری از ذخایر انرژی ،واقع شدن در اطراف ایران و روسیه ،حلقه اتصال آسیای مرکزی
و قفقاز و  ...برای قدرت های منطقهای و فرامنطقه ای در فردای فروپاشی شوروی موقعیت مهمی را احراز کرده
است .در واقع هر قدرتی که اکتشاف ،تولید و انتقال انرژی منطقه را بر عهده گیرد یا سهم بیشتری در آن داشته باشد،
بهتر می تواند از فرصت های ژئوپلتیک این منطقه بهره مند شود .امروزه آمریکا و روسیه با کنار زدن رقباء به
مهمترین بازیگران منطقه تبدیل شدند )دیلمی معزی.) 9855،
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ذخایر گازی خزر عظیم تر از ذخایر نفتی آن است وکشورهای حوزه خزر پتانسیل خوبی را برای بدل شدن به
صادرکنندگان بزرگ گاز دارند .درحال حاضرگاز خزر بازارهای متعددی را جهت عرضه پیشروی خود دارد.
کشورهای اروپایی و از جمله ترکیه ،کشورهای شرق آسیا بهویژه چین وژاپن و در جنوب آسیا هند و پاکستان هم از
مشتریان انرژی منطقه هستند .بر این اساس طرحهای متعددی برای انتقال انرژی بین کشورهای حوزه خزر به نقاط
دیگر دنیا ارایه شده است.
اما کشورهای حوزه خزر برای فروش نفت و گاز خود با مشکالت عدیده جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی و حقوقی
روبرو هستند .دریای خزری یک منطقه محصوردرخشکی بوده و به آبهای آزاد راه ندارد بنابراین حمل ونقل به
وسیله نفتکش میسرنبوده وتنهاراه انتقال با خط لوله میباشد .بهمین دلیل این کشورها به همسایگان خود از جمله
روسیه وایران وابسته هستند .برای مثال باید با عبورخط لوله از خاک ایران ،نفت و گاز خود را به ساحل خلیج فارس
رسانده و از آنجا با نفتکش به کشورهای متقاضی در شرق و جنوبشرق آسیا ارسال نمایند امابه لحاظ سیاسی ،تیرگی
روابط میان ایران وایاالت متحده اجرای هر گونه برنامههای انتقال انرژی ازطریق ایران را ناممکن ساخته است .هم
اکنون بیشتر انرژی خزر از راه روسیه دردو مسیر غرب وشمال به بازارهای جهانی منتقل میگردد .از سوی دیگر
استخراج وحفاری در دریای خزر متضمن سرمایه گذاری کالن است ومسائلی چون عدم توانایی تامین سرمایه مورد
نیاز برای احداث تاسیسات انتقال نفت و گاز و خطوط لوله توسط کشورهای این حوزه ،در کنار عدم انجام تعهدات
الزم از سوی مسئولین داخلی و خارجی نسبت به نیازهای مالی پروژه های مربوطه و نیز نا مشخص بودن رژیم
حقوقی دریای خزر مشکل ساز میباشد .در کنار همه عوامل ،دخالت قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای از جمله
رقابتهای روسیه و آمریکا ،مشکالت سیاسی – امنیتی در کشورهای مسیر عبور لولهها و مسائل زیست محیطی خزر
را نیز باید اضافه کرد (مؤسسه بین المللی انرژی ،9851 ،ص .)62
بر این اساس موضوع انتقال انرژی ازیک موضوع تجاری و اقتصادی به مسئله سیاسی و ژئوستراتژیک تبدیل شده
است .در بین کشورهای حوزه خزر روسیه و ترکمنستان دارای ذخایر گازی باالیی هستند .با افزایش تقاضای گاز در
جنوب و جنوبشرق آسیا ،کشورهای حوزه خزر بهویژه ترکمنستان بدلیل نزدیکی به چین و هند ،به مهمترین تامین
کننده گاز این دو کشور تبدیل شده است.
ترکمنستان ،ذخایر ،تولید و صادرات گاز:
ذخایر گاز:
ترکمنستان منابع غنی گازطبیعی دارد بهمین دلیل اهمیت زیادی در بازار انرژی جهان دارد .این کشور طی سالهای
پس ازاستقالل ،تالش زیادی رابرای سرمایه گذاری درزمینه اکتشاف وبهره برداری ازمیادین گازی خود به ویژه
درحوزه های خزری قره گلدنیز ،دیاربکر و چلگن انجام داده است.
کشف میادین مهم گازی که در سال  6112با کشف میدان یولتان در نزدیکی میدان عظیم گازی دولت آباد در
نزدیکی مرز ایران به اوج خود رسید ،موجب تبدیل شدن ترکمنستان به کانون توجه کشورهای مصر ف کننده انرژی
بهویژه اروپا و آسیای جنوب شرقی شد .میزان ذخایر گاز ترکمنستان در سال  98/0 ،6191تریلیون متر مکعب و در

6

تاپی (خط لوله گاز ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند)...

سال  60/8 ،6199تریلیون متر مکعب اعالم شد که معادل  %99/2کل ذخایر دنیا میشود ( .)BP,2011بنابراین این
کشور در میان کشورهای تازه استقالل یافته ،بعد ازروسیه دومین کشور و در سطح جهان بعد از روسیه ،ایران و قطر
چهارمین دارنده ذخایر گاز طبیعی به شمارمیرود .این کشور از ذخایر ناشناخته شدهای نیز برخوردار است که با
کشف آنها حجم ذخایر گازی این کشور افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
ذخایر گاز طبیعی ترکمنستان تقریباً در سراسر خاک این کشورپراکنده ا ست .اما عمده میادین هیدروکربنی
ترکمنستان ،میادین گازی است که در بخش جنوب شرقی و شمال شرقی آن متمرکز است از جمله:
 -9منطقه دولت آباد – دون مز 9در جنوبشرق ترکمنستان ودر نزدیکی سرخس در مرز ایران ،بزرگترین منطقه گازی
ترکمنستان است .ذخایر گازی این منطقه در سال  9120کشف شد و در سال  9158میالدی تولید از این میدان آغاز
شده است (تدینی.)9851 ،
 -6میدان یولتان 6جنوبی در نزدیکی میدان عظیم گازی دولت آباد در جنوب شرقی ترکمنستان که با  90تریلیون
مترمکعب گاز به عنوان یکی ازمهمترین ذخایر گازی ا ین کشور و یک منبع مهم انرژی در دریای خزر به شمار می
آید (اله مرادی.)9851 ،
 -8منابع گازی دیگر ترکمنستان عبارتند از سویت آباد در  60ک.م جنوب دولت آباد -دون مز ،مالی ،سامان تپه،
ناییک ،قرپیچلی و آچاک در شرق کشور ،قطورتپه وکرپجه 8در غرب کشور ،میدان های گازی در حوزه مرغاب در
مرکز کشور ،حوزه یاشالر 0و منابع گازی شاشلیک

شکل شماره  - 9ذخایر گازی ترکمنستان منبعEIA, International Energy Statistics :
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تولید گاز:
تا سال  . 9111م میزان تولید گاز ترکمنستان باال بود .اما میزان تولید انرژی این کشورطی سالهای  9116تا ،9111
ازیک سیر نزولی برخورداربوده است به طوری که از  82/6درسال  9116به  69/8میلیارد مترمکعب درسال 9111
رسید .این کاهش تولید ناشی از عدم توافق با دولت روسیه به دلیل فروش وانتقال گاز و ناتوانی کشورهای تازه
استقالل یافته ازپرداخت تعهدهای مالی ناشی ازدریافت گاز بود .تولیدات گاز ترکمنستان از  6111تا  6115افزایش
یافت و با تولید  22/9میلیارد مترمکعب رتبه  98جهان را داشت اما به علت بحران جهانی ،تولید گاز در  6111به
 82/0میلیارد مترمکعب کاهش یافته وبه رتبه  68جهان تنزل کرد .ترکمنستان در  06/0 ،6191میلیارد مترمکعب گاز
تولید میکرد و رتبه  69دنیا و در سال  ،6199با  81/8میلیارد متر مکعب معادل  %9/5کل تولید دنیا و رتبه  90جهانی
را دارا بوده است ( .)Bp ,2011براساس پیش بینی های انجام شده تولید گاز ترکمنستان درسال  6161به بیش از
 981میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت که با توجه به پیش بینی مصرف  06میلیارد مترمکعبی این کشوردرسال
مزبور ،بیش از  11میلیارد مترمکعب گاز تولیدی این کشور به صادرات اختصاص خواهد یافت (شادی وند.)9851 ،
نا مشخص بودن تقسیمات خزر ،موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز این کشورها از جمله
ترکمنستان و در نتیجه کاهش تولیدات این کشورها شده و هنوز آنها را در ردیف تولید کنندگان کوچک انرژی قرار
داده است.

شکل شماره  - 6تولید گاز ترکمنستان منبعEIA, International Energy Statistics 2010 :

صادرات گاز:
صادرات گاز ترکمنستان درسال  6115معادل  05/8میلیارد مترمکعب بود که به علت کاهش تقاضای جهانی در
 ،6111این میزان به  90میلیارد مترمکعب کاهش یافت وعمدتا ازطریق روسیه صادرمیشد ( CIA World
 .)Factbookمیزان صادرات گاز ترکمنستان در سال  91/28 ،6191میلیارد متر مکعب و در سال 80/ 2 ،6199
میلیاردمتر مکعب بود .ترکمنستان برای صادرات گاز خود همواره با موانعی مواجه بوده است .این موانع عبارتند از:
محصور بودن در خشکی ،نفوذ روسیه در انتقال گاز جمهوریها ،فقدان سرمایه گذاری خارجی کاف ،چالشهای
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تاپی (خط لوله گاز ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند)...

موجود در منطقه ،نبود لولههای مناسب انتقال انرژی و ساختار اقتصادی غیر قابل انعطاف در برابر تغییرات جهانی .بر
این اساس ترکمنستان به منظورکاهش نفوذ شریک سنتی خود یعنی روسیه ،برنامه انرژی خود را برمبنای افزایش
همکاری با شرکتهای غربی ،توسعه گسترده همکاریهای بین المللی دربخش نفت و گاز ،تالش در پروژه های حمل
ونقل و ایجاد تنوع خط لولههای زیرساختی میداند و توسعه همکاریهای گسترده بین المللی خود را برمبنای برابری
وسود متقابل قرارداده است (اله مرادی.)9851 ،

شکل شماره - 8صادرات گاز ترکمنستان منبعEIA, International Energy Statistics :

مسیرهای احتمالی انتقال گاز ترکمنستان:
همانطور که اشاره شد ترکمنستان بدلیل محصور بودن در خشکی مسیرهای مطمئنی برای انتقال انرژی به بازارهای
جهانی ندارد و بیشتر به مسیرهای روسیه متکی است  .متنوع ساختن مسیرهای انتقال انرژی بهترین روش برای مقابله
با این مشکل است.
انتقال نفت و گاز ترکمنستان از مسیرهای زیر امکان پذیر است:
 ) 9مسیر شمالی از طریق قزاقستان و روسیه به اروپا  ) 6ترانس خزر (انتقال از زیر دریای خزر به اروپا)
 ) 8خط لوله ناباکو (انتقال به اروپا)  ) 0انتقال به چین (مسیر شرق)
 ) 8انتقال به ایران (مسیر جنوب) که با عبورازخاک ایران به دریای عمان واز آنجا از راه آبی به جنوب شرق و شرق
آسیا میرسد.
 ) 2مسیر جنوبشرق ،ترانس افغانستان – پاکستان – هند (تاپی) این مسیر بدالیل متعددی چون جنگ و نا
آ رامیهای سیاسی در افغانستان و تنشهای موجود در روابط هند و پاکستان ،با مشکالتی همراه است .در این مقاله به
عوامل موثر در طرح این پروژه و مشکالت اجرایی شدن این خط لوله اشاره میشود.

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال یازدهم ،شماره  ،42تابستان 9313
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انتقال گاز ترکمنستان به هند:
این طرح ابتداً درسال  9118برای انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان مطرح شد وشرکت یونوکال بهعنوان مجری این
پروژه وارد شد .اما ناآرامی سیاسی درافغانستان و اقدامات خشونت طلبانه طالبان موجب شد این شرکت در 9115
خود را از پروژه کنار بکشد .این شرکت بعد ها پروژه سنت گاز را مطرح کرد .طرح یکهزار و  251کیلومتری جهت
انتقال گاز که از میدان گازی دولت آباد ترکمنستان آغاز و موازی با بزرگراه هرات از افغانستان به قندهار و پس از
آن در پاکستان از شهر کویته به مولتان هند می رسد .در روز  8آوریل  ،6115یادداشت تفاهمی بین هند و ترکمنستان
در زمینه نفت و گاز امضاء شد .براساس این توافق ،دهلی نو متعهد شد ضمن مشارکت درتولید گاز طبیعی در
ترکمنستان ،گاز تولیدی را از طریق خط لوله ترانس افغانستان منتقل خواهد کرد .در  99دسامبر  .6191م موافقت
نامه نهایی برای ساخت خط لوله گازی تاپی ازسوی سران کشورهای حاضر در این پروژه در عشق آباد امضا شد.
ظرفیت انتقال این خط لوله  88میلیارد متر مکعب پیش بینی شد  .هزینه احداث آن نیز حدود  2میلیارد و 511
میلیون دالر برآورد شده است  .از آن زمان تاکنون علیرغم مذاکرات و تفاهم نامه های متعدد بین ترکمنستان ،
افغانستان  ،پاکستان و هند  ،عواملی از جمله در گیریها و خشونتها درافغانستان و اختالفات میان هند وپاکستان
تاکنون مانع از اجرایی شدن این خط لوله شد.

شکل شماره  -0مسیرلوله تاپی منبعwww.eia.gov/s e :

عوامل موثر در ایجاد طرح تاپی:
 – 9نیاز هند به انرژی:
در جنوب آسیا هند از متقاضیان بزرگ انرژی محسوب میشود .جهش اقتصادی هند پس از دهه  ،9111گستردگی
جغرافیایی ،رشد جمعیت و افزایش سطح زندگی دهه های اخیر موجب افزایش سریع تقاضای انرژی در این کشور
شد و تامین انرژی و امنیت انرژی به دغدغه استراتژیک این کشور تبدیل شد .با توجه به اتکای زیاد هند به زغال
سنگ که آلودگیها ی زیست محیطی زیادی بهمراه دارد و تولید کم گاز در داخل و نیز توجه جهانی به گاز طبیعی
بهعنوان سوختی با آلودگی کمتر وحمل آسانتر ،هند نیز آنرا بهتدریج جایگزین دیگر سوختهای مصرفی کرده و
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تاپی (خط لوله گاز ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند)...

واردات گاز هند در آینده افزایش پیدا میکند .بیشتر گاز مصرفی هند برای تولید برق استفاده میشود .مصرف گاز این
کشور در  .6199م  29/9میلیارد متر مکعب اعالم شد که  92/19میلیارد متر مکعب آن از خارج وارد شد .بنابراین
هند به منظور تداوم رشد اقتصادی و رسیدن به نرخ رشد باال ناگزیر به برقراری روابط با تولید کنندگان انرژی برای
تامین انرژی بلند مدت است و تولید کنندگان اصلی انرژی بهویژه گاز در سیاست خارجی هند جایگاه ویژهای می
یابند.
بر این اساس هند به گزینههای مختلف واردات گاز از بنگالدش ،ایران ،قطر ،میانمار و ترکمنستان فکر میکند.
ترکمنستان و ایران بدلیل ذخایر باالی گاز از منابع مهم تامین گاز هند محسوب میشوند .از سوی دیگراز آنجا که هند
به کشورهای آسیای مرکزی بهعنوان جایگزین انرژی خاورمیانه توجه دارد ،کاهش وابستگی به انرژی خاورمیانه را
نیز مد نظر دارد تا از بحرانهای خاورمیانه کمتر تاثیر بگیرد.
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شکل شماره  -8تولید و مصرف گاز هند (میلیارد متر مکعب)
منبعBP Statistical Review of World Energy June 2011 :

 – 6نیاز پاکستان به انرژی:
پاکستان کشوری است با جمعیت روبه رشد که همیشه با مشکل تامین انرژی برای این جمعیت روبرو بوده است.
بسیاری از شهرهای بزرک این کشور با مشکل روزانه ساعت ها قطعی برق مواجه هستند .در کنار آن افزایش تقاضا
برای گاز در صنایع را نیز باید اضافه کرد .حجم کم گاز تولیدی در داخل کشور موجب عالقه این کشور برای تامین
گاز از همسایگان خود از جمله ایران و ترکمنستان شد .بر اساس آمار  Bpمیزان تولید ومصرف گاز پاکستان در طی
سالهای  6119تا  6199یکسان بوده است .بدین معنا که پاکستان کمبود گاز مورد نیازش را با استفاده از انرژیهای
سنتی رفع میکند .در سال  6199مصرف گاز پاکستان 81/6 ،میلیارد متر مکعب بود که در سالهای آینده افزایش
خواهد یافت .بنابراین پاکستان برای تامین نیاز خود مجبور به وارد کردن گاز است از جمله واردات گاز از
ترکمنستان ،قطر و ایران .اما موقعیت مالی ضعیف پاکستان تامین اعتبار برای پروژه های خط لوله را مشکل کرده
است و این پروژه ها برای پاکستان توجیه اقتصادی نخواهد داشت مگر اینکه مقصد خط لوله کشور دیگری مانند
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هند باشد تا از عواید حاصل از حق ترانزیت آن استفاده کند .عبور خط لوله ترکمنستان به هند از خاک پاکستان ،این
کشور را قادر میسازد تا بخشی از نیازهای خود به انرژی را از این طریق و با نرخ ارزانتر رفع نمایند .همچنین
موقعیت استرتژیکی پاکستان بهعنوان یک کشور گذرگاهی در تجارت جهانی انرژی افزایش خواهد یافت.
Billion cubic metres

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

39.2
39.2

39.6
39.6

38.4
38.4

37.5
37.5

36.8
36.8

36.1
36.1

35.5
35.5

34.5
34.5

30.4
30.4

24.6
24.6

22.7
22.7

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

شکل شماره  - 2تولید و مصرف گاز پاکستان
منبعBP Statistical Review of World Energy June 2011 :

 - 8نقش آمریکا در پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند:
با سقوط شوروی و ظهور کشورهای تازه استقالل یافتهای که برخی از آنها از جمله ترکمنستان و آذربایجان دارای
منابع سرشار انرژی بودند تالشهای آمریکا برای توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در این کشورها و کاهش نفوذ
ایران و روسیه در انتقال نفت و گا ز خزر آغاز شد .امروزه غرب به ایران به عنوان کشوری دارای ذخایر استراتژیک
که مسیر انتقال این ذخایر را نیز در اختیار دارد نگاه میکنند که میتواند نقش محدود کننده یا تسهیل کننده ای در
دسترسی سایر کشور ها به این منابع داشته باشد (لطفیان .)9852 ،ایران بهعنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی
جهان میتواند با صدور گاز به کشورهای جنوب و شرق آسیا بهویژه چین و هند و پاکستان نقش مهمی در تامین نیاز
آنها ایفا کند .عالوه بر آن دارای موقعیت استثنایی جهت انتقال منابع انرژی همسایگان شمالی خود از جمله انتقال
منابع گازی ترکمنستان به ساحل خلیج فارس جهت صدور به هند و جنوبشرق آسیا است.
اما آمریکا برای رسیدن به اهداف استراتژیکی خود در خاورمیانه و جهان ،انزوای اقتصادی و ژئوپلتیکی ایران را
ضروری میداند و موانع زیادی در اجرای پروژه هایی ایجاد کرده است که ایران در آنها نقش دارد از جمله تالش
برای تضعیف ،تخریب و حتی حذف نقش ایران ،ارائه تصویری مداخله جویانه و تهدید کننده از ایران ،دامن زدن به
اختالفات ایران و کشورهای همسایه و حمایت گسترده سیاسی  -مالی از طرح هایی که نقش ایران را نادیده میگیرد،
همه نشان از تالش آمریکا برای تضعیف و حتی حذف نقش ایران در انتقال انرژی خزر است .در کنار آن تالش
ایران برای اعمال نفوذ در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه تا نقش آمریکا را کم اثرتر کند هم توسط آمریکا به بن
بست رسید و بدالیل مختلفی تاکنون چندان موفق نشده است .با وجود اذعان مقامات آمریکایی به ظرفیت های
بالقوه ایران بهعنوان تنها کشور ارتباط دهنده دو انبار تامین کننده انرژی ق  .69م یعنی خلیج فارس و خزر ،این
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امکان باید خنثی شود تا امنیت منطقهای و جهانی مورد تفسیر آمریکا حفظ شود (مجتهدزاده .)9859 ،بر این اساس
آمریکا با هرگونه همکاری انرژی ایران با کشورهای جنوب و شرق آسیا مخالف است و علیرغم تشویق هند و
پاکستان به کاهش تنش میان خود به روشنی مخالفت خود را با مشارکت این دو کشور در آمور انرژی با ایران اعالم
کرده و خواستار عدم توافق پاکستان ،هند و چین با ایران درباره «خط لوله صلح» یا آیپی 9شد .نتیجه این تالشها،
طرح مس یرهای دیگر برای انتقال انرژی خزر توسط آمریکا بود از جمله مسیر ترکمنستان  -افغانستان  -پاکستان که
در ادامه به هند میرسد (تاپی).
موانع صادرات گاز ترکمنستان به هند:
 - 9اختالفات بین هند و پاکستان:
با آنکه این پروژه منافع اقتصادی و سیاسی فراوانی برای پاکستان و هند به همراه خواهد داشت اما واقعیت این است
که اختالفات و تنش های عمیق ایدئولوژیکی و سرزمینی میان هند و پاکستان از جمله اختالفا بر سر کشمیر یکی از
مهمترین موانع در احداث این پروژه است .از دیگر مسائل مهم میان دو کشور حق ترانزیتی است که پاکستان از
دولت هند ب رای عبور خط لوله و انتقال گاز دریافت خواهد کرد و در مقابل باید امنیت انتقال گاز به هند را تامین
کند و در صورت توقف انتقال گاز پاکستان باید به هند غرامت بپردازد .برای هند امنیت عرضه گاز اهمیت بسیاری
داردو با وجود مذاکرات فراوان اما بدلیل «دغدغههای امنیتی» در ارتباط با این پروژه و مساله تروریسم در پاکستان،
هنوز هند اطمینان کامل نداردو اعالم کرده در صورتی که شرکتهای بزرگ بیمه بینالمللی حاضر به پوشش این
پروژه  2/8میلیارد دالری شوند ،آماده اجرای آن خواهد بود.
بنابراین هند در کنار مذاکرات با پاکستان بر سر عبو ر خط لوله گاز و برای کاهش وابستگی به یک گذرگاه و افزایش
ضریب امنیت عرضه انرژی ،بخشی از نیاز انرژی خود را به گونه ( lngبا کشتی) و بیشتر از شرکت پترونت
( )petronetقطر وارد میکند .این نشانگر آنست که در نقاطی که همکاریهای دو کشور دستخوش بحرانهای
سیاسی شود ،واردات گاز هند به شکل  lngانجام شود
(بهروزی فروحاجی میرزایی .)9850،با وجود این مشکالت در صورتی که هند و پاکستان حاضر به مشارکت در
تاسیس چنین پروژه طویلی برای تامین گاز آینده خود شده باشند یعنی قطعا برای همیشه از دریافت گاز ایران صرف
نظر کرده اند.
 - 6ناآرامیهای افغانستان:
عبور خط لوله از ارتفاعات صعب العبور افغانستان ،نبود زیر ساختهای اقتصادی مناسب ،قاچاق مواد مخدرو مهمتر
از همه جنگها ی داخلی و قومی وحضور گروههای افراطی القاعده ازجمله طالبان و نقش این گروه در ناآرامیهای
سیاسی افغانستان ،نگرانیهایی را برای هر سه کشور ترکمنستان ،پاکستان و هند بهمراه دارد .زیرا تاثیرات این ناآرامیها
در کل منطقه و بهویژه در احداث خط لوله ترکمنستان به هند و انتقال گاز از آن کامال قابل پیش بینی است .این
مشکالت امنیتی میتواند یکی از موانع اصلی مذاکرات بر سر عبور خط لوله گاز از مسیر افغانستان باشد .بنابراین رفع
آنها یکی از پیش شرطهای ادامه مذاکرات برای عبور خط لوله از مسیر افغانستان است.
6 Ipi
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 - 8اختالفات بر سر بهای گاز وحق ترانزیت گاز:
بهای گاز وحق ترانزیت آن از گذشته تاکنون موضوع اصلی گفتوگوهای خط لوله تاپی بوده است .ترکمنستان می
خواهد قیمت گاز صادراتیاش برای هر یک ازکشورهای عضو این پروژه متفاوت باشد .اما بقیه کشورهای حاضر در
پروژه مخالفت کردند .در آوریل  ،6115پاکستان و هند قیمت  611دالر برای هر یک هزار مترمکعب گاز وارداتی از
ترکمنستان در مرز ترکمنستان  -افغانستان مطرح کردند ،اما ترکمنستان آنراپائینتراز قیمتهای بازار گاز دانست
(شانا .)9851 ،همچنین ترکمنستان اعالم داشته که هیچ تعهدی بعد از واگذاری گاز در مرزهای خود ،اعم از
مشارکت در احداث خط لوله ،یا تعهد در قبال امنیت آن بر عهده نخواهد گرفت .در مذاکراتی که در  99فوریه
 6199بین کشورهای حاضر در اجرای خط لوله درباره گازبها و تعرفه ترانزیت گاز از مسیر این خط لوله صورت
گرفت پاکستان پیشنهاد یکسان بودن بهای گاز را برای همه کشورهای حاضر در این پروژه گازی (هند و افغانستان)
مطرح و تاکید کرد تعرفه ترانزیت گاز نباید بخشی از بهایگاز در نظر گرفته شوند .هم چنین با اعالم مخالفت خود
درباره هماهنگی و ارتباط بهای گاز با قیمت نفت خام تاکید کرد قیمتهای گاز باید با قیمتهای داخلی این ماده
هماهنگ و مرتبط شود .هند نیز درطول این گفتوگوها پیشنهاد هماهنگسازی بهای گاز با قیمتهای زغال سنگ را
مطرح کرد .همچنین خواهان پرداخت گازبهای کمتری نسبت به هزینههای تمام شده برای واردات گاز طبیعی مایع
شده (ال.ان.جی) است .یک مقام ارشد پاکستانی در  66می  6196به پایگاه اینترنتی پاکستان آبزرور اظهار کرد
پاکستان  692میلیون دالر به عنوان تعرفه ترانزیت گاز از هند دریافت وهمین مقدار مشابه را به عنوان تعرفه ترانزیت
گاز به افغانستان پرداخت خواهد کرد (شانا .)9819 ،طرف دیگر این خط لوله افغانستان است که ابتداً حاضربه قبول
هیچ گونه تعرفه ثابت ترانزیت گاز با خط لوله تاپی نبود واعالم کرد ترجیح می دهد که تعرفه ترانزیت گاز با بهای
گاز مرتبط و هماهنگ شود .یعنی با افزایش و کاهش بهای گاز تعرفه آن نیز تغییر پیدا کند (شانا .)9811 ،از سوی
دیگر به گفته یک مقام پاکستانی در مذاکرات  68و  60می  6196که بین مقامات  0کشور حاضر در پروژه در
ترکمنستان صورت گرفت افغانستان کناره گیری خود را از دریافت گاز ترکمنستان به دلیل نداشتن زیرساختها و
شبکه گازی اعالم وگزارش داده تن ها به دریافت تعرفه ترانزیت گاز با خط لوله تاپی عالقه مند است .به گفته وی،
چنانچه کابل بر موضع خود در این باره پایبند به ماند ،سهم گازی که این کشور قرار است با خط لوله تاپی دریافت
کند ،میان پاکستان و هند تقسیم خواهد شد (شانا .)9819 ،با وجود مذاکرات متعدد اما مساله قیمت گاز و تعرفه
ترانزیت گاز تاکنون حل نشده است.
 – 0تالش ایران برای جایگزینی لوله صلح:
در چند سال گذشته ی کی دیگر از دالیلی که برای توقف پیشرفت خط لوله تاپی مطرح شد تالش ایران برای
جایگزینی لوله صلح به جای تاپی بوده است .از آنجا که پاکستان همیشه با مشکل تامین انرژی روبرو بوده است و
رسیدن به توافق بر سر لوله تاپی نیز به سالها زمان احتیاج است ،این کشورقصد دارد برای تامین بخش مهمی از نیاز
انرژی خود گاز طبیعی را از طریق خط لوله از ایران وارد کند .ایران نیز با آگاهی از این قضیه سالهاست که برای
انتقال گاز خود به شبه قاره سرمایه گذاری کرده ،هزینه و صبوری زیادی به خرج داده و مذاکرات متعددی با
پاکستان و هند انجام داده است .طبق برنامه قرار بود آمور ساخت پروژه خط لوله  9011کیلومتری موسوم به خط
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لوله صلح مابین ایران و پاکستان تا پایان سال  6190به پایان برسد  .احداث خط لوله گاز طبیعی ایران و پاکستان
هزینهای معادل هفت و نیم میلیارد دالر درپی خواهد داشت .در پی اجرای پروژه مورد بحث از ایران به پاکستان در
طول  68سال روزانه  69و نیم میلیون متر مکعب گاز طبیعی صادر خواهد شد (شفقنا .)9819 ،اما اختالف های
تهران و اسالم آباد بر سر بهای تزانزیت گاز و نیز شکوه های هند از رقمی که باید بابت گاز انتقالی به ایران بپردازد
تاکنون مانع رسیدن به توافق نهایی در این زمینه شد .دراین بین افغانستان نگران است که تالش های ایران برای پیش
بردن پروژه خط لوله صلح به توافقاتی با پاکستان منجر شود .برخی مقام های وزارت صنعت و معدن افغانستان حتی
معتقدند که ایران یکی از مخالفان اجرای پروژه تاپی است چون می خواهد زمینه فروش گاز طبیعی خود را به
پاکستان و دیگر کشورها فراهم کند .با توجه به دشمنی های تاریخی پاکستان و هند و نیز اختالف های اخیر
افغانستان و پاکستان در مورد تاپی ،توافق ایران و پاکستان بر سر لوله صلح ،افغانستان را از عواید حاصل از تزانزیت
گاز خط لوله تاپی محروم می کند .کابل روی درآمد ناشی از انتقال این خط لوله حساب ویژهای باز کرده ولی اکنون
که اسالم آباد با دهلی و کابل میانه چندان مطلوبی ندارد و از سویی روابط معتدل و آرامی با تهران دارد ،افغانستان
نگران پروژه تاپی است و می گوید این ایران است که درحال مانع تراشی و اخالل در مسیر توافقات است تا دست
کم انتقال گاز خود را تا پاکستان قطعی کند .عاصم حسین دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در آمور نفت و منابع
طبیعی در پاییز  6199در جریان یک کنفرانس خبری در اسالم آباد اعالم کرد که ایران موافقت کرده است یک خط
اعتباری به ارزش  681میلیون دالر برای پروژه خط لوله گاز ایران به پاکستان در طرف پاکستانی افتتاح کند .حنا
ربانی وزیر خارجه سابق پاکستان نیز در واکنش به مخالفتهای آمریکا درزمستان  6196تاکید کرد اسالم آباد تسلیم
فشارهای خارجی نخواهد شد و این پروژه را اجرا خواهد کرد .اجرای این پروژه به نفع امنیت انرژی و منافع ملی
پاکستان خواهد بود .وی افزود پاکستان با بحران واقعی انرژی روبرو است و باید هر چه سریعتر انرژی مورد نیاز
خود را تامین کند (سایت عصر ایران .)9811،بر این اساس پاکستان مصمم است تا رسیدن به توافق نهایی با ایران به
مذاکراتش با ایران ادامه دهد و البته در این زمینه باید بتواند نظر مساعد آمریکا را نیز جلب کند.
نتیجه گیری:
جنگ در افغانستان ،مشکالت امنیتی در پاکستان و اختالفات هند و پاکستان از جمله موانع احداث خط لوله تاپی
محسوب میشود .هم ترکمنستان و هم افغانستان ،می خواهند ساالنه میلیون ها دالر بابت نقل و انتقال گاز درآمدزایی
کنند اما فضای متشنج سیاسی میان سه کشور هند ،افغانستان و پاکستان به قطعیت رسیدن این تفاهم را با شک و
تردید همراه کرده است (دیپلماسی ایرانی . ) 9819 ،ترکمنستان نیزدر توافق نامه ای که با پاکستان و هند داشته
است اعالم کرده که هیچ تعهدی بعد از واگذاری گاز در مرزهای خود ،اعم از مشارکت در احداث خط لوله ،یا تعهد
در قبال امنیت آن بر عهده نخواهد گرفت (خبرگزاری مهر .)9851 ،بنابراین چالشهای بیشماری درباره این طرح
میان کشورها وجود دارد .البته نباید از خاطر برد که این طرح از حمایت بیشائبه ایاالت متحده امریکا برخوردار
است و آمریکا برای عدم تحقق طرح خط لوله صلح که قرار بود گاز حوزه پارس جنوبی را از ایران به پاکستان و
هند منتقل کند ،از پروژه احداث خط لوله تاپی حمایت میکند .با وجود چالشها و مشکالت زیاد بر سر اجرای این
طرح ،باید توجه داشت که در صورت عملی شدن آن ،نه تنها اقتصاد افغانستان از طریق کسب عوارض ترانزیتی
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تقویت می شود ،به لکه مناسبات میان هند و پاکستان که دو رقیب متخاصم در منطقه محسوب میشوند
نیزمستحکمتر خواهد شد .با آن که پروژه ساخت خط لوله تاپی در صورت اجرایی شدن ،جهش بزرگی در ارزآوری
برای دولت ترکمنستان ایجاد خواهد کرد ،اما به نظر میرسد برنامه احداث یک خط لوله گاز طبیعی در منطقهیی که
هم افغانستان جنگزده و هم پاکستان را که با چالشهای امنیتی و تروریستی مواجهند در برگیرد ،تا حد زیادی غیر
عملی نشان میدهد واحتمال دارد و این پروژه همچنان در حد یک طرح روی کاغذ باقی به ماند و کم کم به
بادفراموشی سپرده شود .در سوی دیگر این مساله ایران قرار دارد که جفری کمپ آنرا مرکز ژئوپولتیک جهان معرفی
میکند (کمپ و هارکاوی ،9858 ،ص  .)98مهمترین نقطه قوت ایران درعرصه تجارت گاز وجود منابع و ذخایرغنی
گاز است .ایران هم به تولید کنندگان بزرگ گاز یعنی روسیه ،قطر و ترکمنستان نزدیک است هم به مصرف کنندگان
بزرگ گاز چون اروپا در غرب و چین و هند در شرق .بنابراین میتواند با صدور گاز به کشورهای جنوب و شرق
آسیا بهویژه چین و هند و پاکستان نقش مهمی در تامین نیازآنها ایفا کند .هم چنین بدلیل دسترسی به اقیانوس ها از
طریق دریای عمان بهراحتی میتواند از هر دو شیوه انتقال گاز (با خط لوله و با کشتی) بهره ببرد (آذری و ابراهیمی،
 .)9855به نظر میرسد نقش ایران در منطقه علیرغم مخالفت آمریکا اما به علت ذخایر باالی انرژی بهویژه گاز و
موقعیت استراتژیک جغرافیایی و نیز قدرت باالی چانه زنی منطقهای هم چنان مهم و قابل اعتنا به ماند .گرچه با
توجه به زیر فشار بودن کشورهای منطقه در خصوص همکاری با ایران ،موضوع صادرات انحصاری از مسیر ایران
فعالمنتفی و فقط به عنوان یکی از مسیرهای صادرات روی ایران حساب باز می شود اما همچنان رقیب جدی برای
کشورهای منطقه در فروش گاز به بازارهای مصرف محسوب میشود (نوبخت و قدیمی .)9852،در این شرایط است
که میتوان به تامین امنیت انرژی برای ایران امیدوار بود .باید توجه داشت یکی از ابزارهای تامین امنیت انرژی برای
ایران استفاده از دیپلماسی انرژی است .در این زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات انرژی باید مد
نظر باشد .امروزه سرمایه گذاریها ی گسترده ای در بخش نفت وگاز منطقه در جریان است که بازار رقابتی جدی را
پیش روی ایران قرار میدهد و آمادگی در این زمینه ضروری است .واقعیت اینست که در دنیای امروز رفتار تجاری
نیاز به ابزارها و اهرمها یی جدید دارد ابزارهایی که با اتکا به راهبردهای علمی در اختیار اقتصاد قرار میگیرد ،در غیر
اینصورت بدون شک بخش بزرگی از بازارهای جهانی به سادگی از دست می رود (آذری و ابراهیمی.)9852 ،
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