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  چکیده
قاز از دیرباز به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قف ومرکزي منطقۀ آسیاي 

جماهیر شوروي، به خاطر تسلط  در دوران اتحاد. استاي بوده اي و فرامنطقه هاي منطقه قدرت
شد، ولی پس از فروپاشی شوروي و  ها کاسته ها بر این منطقه امکان حضور دیگر قدرت روس

اي در این منطقه  اي و فرامنطقه هاي منطقه ور قدرتاستقالل کشورهاي این منطقه، امکان حض
است، ها در این منطقه را فراهم کرده یکی از مواردي که زمینه حضور دیگر قدرت. گردیدفراهم

گذاري در حوزه نفت وگاز به همواره کشورها براي سرمایه. باشد ین منطقه میاذخائر نفت و گاز 
و همچنین مالحظات امنیتی و فنی مراحل استخراج و به ویژه گذاري سود اقتصاديِ ناشی از سرمایه

دلیل محصور بودن کشورهاي این منطقه در خشکی و عدم دسترسی به. نمایند انتقال آن توجه می
هایی که بین برخی از کشورهاي این  ها و درگیري هاي آزاد و همچنین به دلیل بحران ها به آب آن

اي که پس از فروپاشی شوروي  اي و فرامنطقه هاي منطقه ا قدرتمنطقه وجود دارد باید دید که آی
اند، مالحظات اقتصادي،  گذاري در حوزه ذخائر نفت و گاز گردیدهوارد این منطقه براي سرمایه
اند؟ فرضیه این نوشتار بدین صورت است که  گذاري در نظر گرفتهامنیتی و فنی را براي سرمایه

اند مالحظات سیاسی نسبت به  گذاري در این منطقه پرداختهبراي کشورهایی که به سرمایه
.استمالحظات امنیتی، اقتصادي و فنی از الویت بیشتري برخوردار بوده
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  مقدمه
هاي اتحاد جماهیر شوروي بوده جمهوري قبل از فروپاشی شوروي، روسیه تنها یکی از

البته در آن . در این منطقه نفوذ نداشتغیر از شورويتوان گفت که هیچ کشوري به است و می
همچنین در آن دوران نیز این منطقه . زمان نیز این منطقه اهمیت ژئوپلیتیکی خود را داشت

که مانع حضور کشورهاي دیگر به  اما آنچه. وگاز بود داراي ذخائر عظیم انرژي به ویژه نفت
  .ها بود گردید، قدرت روس این منطقه می

بعد از فروپاشی شوروي از یک طرف به خاطر ضعف قدرت روسیه، و از طرف دیگر به 
خاطر  اهمیت ذخائر نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز با 

اي و  مورد توجه بازیگران منطقه) روسیه، چین، ایران و ترکیه(المللی  اي و بین هاي منطقه قدرت
کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز نیز به خاطر وابستگی بیش از حد به . استالمللی قرار گرفته بین

هاي خارجی در کشور خود براي  ذخائر انرژي خود، نیاز شدیدي را براي حضور شرکت
وابستگی شدید این کشورها به ذخائر نفت و گاز از یک این نیاز و . استخراج نفت و گاز داشتند

به خاطر ضعف اقتصادي خود (گذاري در این کشورها  طرف، و ضعف روسیه در کنترل و سرمایه
گذاري در اي براي سرمایه هاي فرامنطقه از طرف دیگر، باعث ورود شرکت) و فروپاشی شوروي

در برابر مناطق دیگر مانند خاورمیانه از ظرفیت  البته، منابع انرژي این منطقه. این منطقه گردید
کمتري برخوردار است و همچنین به خاطر محاط بودن این منطقه در خشکی، انتقال منابع انرژي 

  .گیرد این منطقه از طریق خشکی هزینه باالیی را در بر می
ثیر پذیرفته أت اي  اي و فرامنطقه هاي منطقه از نفوذ قدرت منطقه آسیاي مرکزي و قفقازامنیت 

ثیر اساسی بر امنیت أهرگونه تغییر در موازنه قدرت بین کشورهاي بزرگ ممکن است ت واست؛ 
موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه به خاطر پل ارتباطی دو ). Bremen, 2012: 2(این منطقه بگذارد 
ت و نظریات هاي بزرگ بوده اس از دیرباز مورد توجه قدرت) جاده ابریشم(قاره آسیا و اروپا 

پس از فروپاشی . گذارد میژئوپلیتیکی مانند نظریه مکیندر، به اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه صحه
نفوذالمللی به خاطر جلوگیري  از هاي بزگ بین شوروي و استقالل کشورهاي این منطقه قدرت

منطقه با ابزار  کشورهاي همسایه این منطقه، از جمله روسیه، چین و ایران، در صدد نفوذ در این
  .اقتصادي شدند

میالدي، پایان دوران جنگ سرد یا پایان نظام  1991فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي در سال 
خال ناشی از فروپاشی شوروي و وجود منابع غنی انرژي در این منطقه، توجه . دو قطبی بود
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دیدگاه ازیگر،دسوياز. اي را به این حوزه جلب کرد اي و فرامنطقه هاي منطقه قدرت
جهان انرژيمنابعبرکههستندکشورهایییاکشور،21قرندرجهانبرترقدرتژئوپلیتیک،

جایگزین نفتهاي انرژيبرايروشنچشم اندازنبودطرفیازکهچرا.باشندداشتهکاملتسلط
رشدرو بهوندرهمچنینوانرژيمنابعدیگرگرانیوسوختیمواداینارزانیطرفیازوگازو

حال. فزاید ا می21قرن درمنابعایناستراتژیکاهمیتبرروزبهروزانرژي،جهانیتقاضاي
لحاظکه بهاستنیازمسیرهاییبهاستراتژیک،ارزشباهیدروکربنیمنابعاینانتقالبراي

وجودوانتقالخطوطمسافتانتقال،هزینهسرزمین،امنیتنظیرثیرگذارأتمتغیرهاي
بتوانندمشکلکمترینباتاکنندفراهمراامکاناین...وانرژيانتقالبرايالزمهاي زیرساخت

  .بگیرندبرعهدهراترانزیتینقش
موقعیتشوروي،جماهیراتحادفروپاشیازپسایراناسالمیجمهورياینکهعیندر

حوزه خزرکشورهايارتباطايبرجغرافیاییموقعیتمناسبتریندروداردخاصیژئوپلیتیکی
همه،با ایناست،گرفتهقراردنیاي بیرونبهمنابعاینانتقالوکرانهازدوروخشکیدرمحصور

کسبانرژي برايانتقالمنطقیغیرمسیرهايپیشنهادبرايمنطقهدربرندهنفعهاي طرفمبارزه
منحصرباها طرف روسیکاز.ردداادامههمچنانمنطقهبرخودسیادتحفظوسیاسینفوذ

برراخودکنترل سنتیونفوذکهمایلندخود،سرزمینازصادراتمسیرهايتمامکردن
رقیبعنوانبهآمریکا کهمتحدهایاالتدیگرطرفازکنند،حفظیافتهاستقاللتازهکشورهاي

ودرازمدتدافراستاي اهدرکهاستمسیرهاییطرفداراست،شدهواردمنطقهدرجدي
در. شودمنجردر منطقهایراناصولیوواقعینقشکردنمحدودبهخود،ژئوپلیتیکعالئق
کل نظامدرومنطقهدرمسائلازبسیارينتیجهکنندهتعیینعاملسیاست هموارهکهحالی

قرن حاضرشدهایجادتحوالتباکهگرفتنادیدهراواقعیتایننبایدامااست،بودهالملل بین
.استافزایش یافتهالمللی بینواي منطقههاي رقابتدرنیزاقتصاديعواملسهمجهانی،نظامدر

واقتصاديصحیحهاي استراتژيگرفتنپیشدربابایدایراناسالمیاست که جمهورياینجا
آن،انتقالورخزحوزهذخائر نفت و گازتردیدبدون. بپردازدزمینهایندرنقشبه ایفايسیاسی

  . استشدهاي فرامنطقهواي منطقهبازیگرانرقابت میانسبب
اي و  هاي منطقه همانگونه که در فرضیه این نگارش ذکر گردید، هدف اصلی قدرت

اما این بدان معنا نیست که . باشد گذاري در این منطقه اهداف سیاسی می اي از سرمایه فرامنطقه
گذاري در وجهی نشده باشد؛ بلکه الویت این کشورها از سرمایهبه اهداف اقتصادي و فنی ت
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بنابراین در این پژوهش از نظریه اقتصاد سیاسی . باشد حوزه انرژي این منطقه اهداف سیاسی می
پس از طرح چارچوب نظري به منافع . شود است که به توضیح آن پرداخته میاستفاده شده

ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و  -اي قهاي و فرامنط اصلی چهار بازیگر منطقه
با توجه به . شود در حوزه ذخائر نفت و گاز این منطقه پرداخته می - جمهوري اسالمی ایران

گذاري در حوزه ذخائر نفت و گاز این منطقه، منافع هرکدام از این کشورها براي سرمایه
گردد که هرکدام از این  ز این منطقه ارائه میمسیرهاي متفاوتی، براي انتقال ذخائر نفت و گا

باشد که در اینجا به هرکام از این مسیرها اشاره  کننده اهداف این چهار بازیگر میمینأمسیرها ت
  :گردد می

  .باشد مین کننده منافع و اهداف روسیه میأت: مسیر روسیه
.باشد کا میمین کننده منافع اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریأت: مسیر غرب
.باشد مین کننده منافع جمهوري اسالمی ایران میأت: مسیر ایران

البته عالوه بر این سه مسیر انتقال ذخائر نفت و گاز، مسیرهاي دیگري مانند مسیر شرقی، که 
باشد و همچنین مسیر جنوب شرقی نیز پیشنهاد گردیده که در اینجا  کننده منافع چین میمینأت

  .شود ر روسیه، غرب و ایران پرداخته میبه سه مسی صرفًا
  

  چارچوب نظري
به ویژه پس از تحوالت پایان جنگ سرد به عنوان یکی از  1الملل رویکرد اقتصاد سیاسی بین

کار گرفته شدههالمللی ب هاي سیاسی، اقتصادي و امنیتی و بین هاي مطالعه پدیدهترین شیوه مهم
اهمیت . گردد الملل باز می ان طوالنی مطالعات روابط بیناست، هرچند سابقه این رویکرد به دور

عی و گیري فرآیندهاي گوناگون اجتما هاي اقتصادي و سیاسی در شکل ویژه تعامل حوزه
جهانی و ضرورت فهم رویدادهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و امنیتی از منظر این تعامل 

  ).1: 1384هنته، (دهد  جه ویژه قرار میالملل را مورد تو کاربرد رویکرد اقتصاد سیاسی بین
الملل روابط بین کشورها  ، معتقد است که تغییرات در عرصه اقتصاد بین2سوزان استرنج      

الملل  هاي چندجانبه را تغییر داده است و شکل جدید دیپلماسی را در صحنه بین و همکاري
در تکنولوژي، رشد جریان  تسازد که چطور پیشرف استرنج خاطرنشان می. استایجاد کرده

ها  هاي حمل و نقل و ارتباطات منجر به افزایش تعداد شرکت سرمایه و همچنین کاهش قیمت
                                                                                                                                                                      
1. International Political Economy
2. Susan Strange
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این امر رقابت بین کشورها را براي اینکه . استشان شده هاي جهانی براي اجراي فعالیت
الملل  بینمحیط اقتصاد . استها مستقر شوند افزایش داده ها در درون سرزمین آن شرکت

هاي  عملکرد کشورها را به طور اساسی تغییر داده است و کشورها وادار به پذیرش واقعیت
  ).Frieden & Lake, 2000: 60(اند  جدید شده

ها به  اند که مطالعه یکی از این حوزه ل اقتصادي و سیاسی در هم تنیده شدهئامروزه چنان مسا
پذیر نیست، چنان که براي فهم و تحلیل کانصورت ناب و بدون توجه به دیگري در عمل ام

هاي اقتصادي هستیم و عملکردهاي  المللی ناگزیر از تحلیل رفتارهاي سیاسی کنشگران در محیط بین
از این رو، رهیافت . هاي سیاسی دریابیم بایست با رجوع به تعامالت و زمینه اقتصادي کنشگران را می

تنیدگی و اندرکنش اقتصاد و سیاست است، روز به ه در همالملل که حاصل مطالعاقتصاد سیاسی بین
  ).98: 1389ثانی جوشقانی، (گردد الملل برخوردار میتري در رشته روابط بین روز از اقبال گسترده

دولت به عنوان واحدي . کید داردأرهیافت اقتصاد سیاسی بر روابط متقابل دولت و بازار ت
حدي سیاسی است و بازار به عنوان واحدي اجتماعی در پی اجتماعی در پی کسب قدرت بوده و وا

دولت در پی حفظ حاکمیت، تمرکز قدرت و . دستیابی به ثروت بوده و واحدي اقتصادي است
باشد، اما بازار در جستجوي آزادي اقتصادي و درنوردیدن مرزهاي  حفظ انسجام واحد سیاسی می

ین ترتیب، اگر چه تنش ذاتی بین دولت و بد. حاکمیت و نیز شکست مرزهاي تمرکز قدرت است
به طوري که نیازهاي هر دو طرف در . ها برقرار است بازار وجود دارد، اما وابستگی متقابل نیز بین آن

  ).12- 10: 1387کرمی، ( گردد  ها مرتفع می پی تنظیم مناسبات جاري بین آن
آشیل بسیاري از مناطق و نهالملل، انرژي به عنوان پاش در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین

کشورهاي صنعتی جهان مانند اتحادیه اروپا، چین، هند، آسیاي جنوب شرقی و آمریکاي شمالی 
کم تا چند دهه آینده وجود  اي که هیچ گریزي براي رهایی از وابستگی به آن، دست است، به گونه

یت راهبردي هستند؛ زیرا بدون بنابراین امروزه در تجارت جهانی نفت و گاز کاالیی با اهم. ندارد
شک، رشد سریع اقتصادي در مناطق و کشورهایی چون چین و هند در آسیا، آمریکاي شمالی و 

هاي تولید این کاالي  به همین دلیل، نوسان. اروپاي غربی به این کاالي بسیار گرانبها بستگی دارد
تواند اقتصاد جهانی را با  ، میمدت و چه در بلندمدتراهبردي در بازارهاي تجاري چه در کوتاه

در این میان، ذخائر نفت و گاز آسیاي مرکزي و قفقاز از جمله منابع راهبردي . چالش روبرو کند
هستند که درهاي خود را به سوي بازارهاي مصرف در تعامالت اقتصاد سیاسی جهانی انرژي گشوده 

گیري بازي بزرگ را در روابط و رقابت بر سر به دست آوردن و کنترل بر این منابع، از سر
  ).96: 1392صادقی، (کند  هاي بزرگ در این منطقه، یادآوري می قدرت
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اگر چه ممکن است این امر در آینده به . باشد براي انتقال ذخائر گاز احتیاج به خط لوله می
نی هاي غ هاي جدید براي تولید گاز از حوزه آوري دلیل حمل و نقل گاز طبیعی، مایع شده و فن

هاي شیل، تغییر کند، اما تاکنون، روسیه یک عرضه کننده اصلی گاز طبیعی به اروپا بوده سنگ
هاي گازي و خطوط لوله را در یک شرکت تثبیت نموده دولت روسیه، مالکیت حوزه. است
وقتی روسیه با همسایگانش همچون اوکراین بر سر قیمت گاز مشاجره داشت، بدون هیچ . است

وقتی دولت همسوتري  بعداً. ه گاز را به عنوان شکلی از قدرت اقتصادي قطع کردتعللی، عرض
هاي گاز با تخفیف براي استمهال رهن یک  در اوکراین به قدرت رسید، روسیه از جذبه قیمت

بینی را که اوکراین ممکن  پایگاه دریایی در اوکراین استفاده کرد، و به این ترتیب، این پیش
  ).   135: 1390ناي، (ملحق شود، با پیچیدگی مواجه کرد است روزي به ناتو 

اي در آسیاي  اي و فرامنطقه سیاسی با اهداف کشورهاي منطقه در مورد ارتباط نظریه اقتصاد
سود  توان گفت که، هدف این کشورها از نفوذ خود در این منطقه صرفًا مرکزي و قفقاز می

باشد؛ بلکه  انرژي و خطوط لوله این منطقه نمیگذاري در استخراج اقتصادي حاصل از سرمایه
ها در این منطقه گردیده  اهداف سیاسی و استراتژیکی هر کدام از این کشورها منجر به نفوذ آن

اي بین مسائل  در واقع در اینجا نیز مانند نظریه اقتصاد سیاسی شاهد یک در هم تنیدگی. است
اصلی ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، در ذیل به اهداف . باشیم سیاسی و اقتصادي می

در قالب سه مسیر (روسیه و جمهوري اسالمی ایران در حوزه انرژي نفت و گاز این منطقه 
  .پردازیم می) خطوط لوله نفت و گاز که در باال ذکر شد

  
    منافع روسیه در منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز
ی خود براي مقابله با بلوك غرب استفاده قبل از فروپاشی شوروي، روسیه از ابزار نظام

قدرت شوروي در آن زمان یک قدرت نظامی بود ولی پس از فروپاشی شوروي، . کرد می
پس از فروپاشی شوروي، روسیه همواره درصدد بوده. روسیه قدرت خود را از دست داد

ه براي کنترل راهبرد روسی. است تا از ابزار انرژي در عرصه سیاست خارجی خود استفاده کند
کننده اصلی انرژي مینأمنابع انرژي و خطوط انتقال آن در اوراسیا و تبدیل این کشور به ت

تواند وزنه تعادلی در برابر اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا و کنترل نبض تپنده اقتصاد غرب، می
بهادرخانی، (ثیرگذار باشدأتواند بر امنیت اروپا در درازمدت تاین سیاست می. ناتو باشد

1392 :75.(  
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استفاده از انرژي به عنوان ابزار کارآمد سیاست خارجی
ها اقدامات زیادي را براي حفظ موقعیت ژئوپلیتیک خود به عنوان  به بعد روس 2000از سال 

توان به سرمایه  از جمله این اقدامات می. مسیر ترانزیت بین اروپا و آسیاي مرکزي انجام دادند
به عنوان مثال، : مرکزي اشاره کرددر چندین پروژه بزرگ در کشورهاي آسیاي گذاري روسیه

. استشده گذاري سرمایه 1میلیارد دالر توسط گازپروم و لوك اویل 5/2در ازبکستان حدود 
اي را براي احداث خط لوله  همچنین پوتین با روساي جمهور ترکمنستان و قزاقستان موافقتنامه

کند، امضا کرد  تان و قزاقستان را به شبکه خط لوله روسیه متصل میجدید، که گاز ترکمنس
)Bergsager, 2013: 9.(  

مین گاز طبیعی براي کشورهاي أبا افزایش تقاضاي کشورهاي غربی به انرژي نفت و گاز، ت
درصد گاز طبیعی  60درصد نفت و تقریباً 80بیش از . اروپایی موضوع مباحث داغی شده است

سهم روسیه در ساختار واردات اتحادیه اروپا با اهمیت است؛ به . شود پا وارد میمصرفی در ارو
کردند و  از نفت خود را از روسیه وارد می% 33کشورهاي اروپایی  2008عنوان نمونه، در سال 

  ).EU: 2013( باشد  می% 40سهم روسیه در واردات گاز اتحادیه اروپا بیش از 
بوسیله (به ذخائر نفت و گاز روسیه، به عنوان ابزاري موثر  افزایش وابستگی اتحادیه اروپا

براي فشار سیاسی نه تنها بر کشورهاي اروپایی بلکه بر کشورهایی مثل بالروس و ) ها روس
گیرد، مورد استفاده قرار  ها صورت می اوکراین، که مسیرهاي انتقال انرژي از سرزمین آن

  .گیرد می
  

  "2جنگ سرد خط لوله"پارادایم 
در واقع به رقابت بر سر خطوط لوله بین کشورهاي اروپایی از  "جنگ سرد خط لوله"اصطالح 

کشورهاي اروپایی به دنبال تنوع مسیرها براي . یک طرف، و روسیه از طرف دیگر اشاره دارد
ها نیز با حفظ موقعیت  روس. جایگزینی مسیر روسیه هستند، تا از وابستگی خود به روسیه بکاهند

همچنین با افزایش خطوط لوله در مسیر خود به دنبال حفظ انحصار خود در انتقال گاز منطقه خود و 
  ).Papava & Tokmanishvili, 2010: 104(آسیاي مرکزي و قفقاز به اروپا هستند 

اول اینکه : اند ها براي جلوگیري از پیشروي غرب در این منطقه دست به دو اقدام زده روس
ها براي کاهش وابستگی به روسیه  من کردن مسیرهایی هستند که توسط غربیها به دنبال ناا روس

                                                                                                                                                                      
1. Luk Oil
2. Pipeline Cold War
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در جنگ خود با گرجستان، با ناو دریایی خود  2008؛ به عنوان نمونه، روسیه در سال اند س شدهسیأت
دوم اینکه، روسیه نیز به دنبال . کند را بمباران کرد اي که از گرجستان عبور می حومه خطوط لوله

 1توان به خط لوله اروپاي شمالی باشد؛ به عنوان نمونه می رهاي انتقال خود به غرب میافزایش مسی
همچنین، این خط لوله پتانسیل آن را . تواند روسیه را قدرتمندتر کند این خط لوله می. اشاره کرد

  ).Papava & Tokmanishvili: 104(تر کند  دارد که اروپا را به روسیه وابسته
ر گردید روسیه درصدد است تا با اهرم انرژي نفوذ خود را در منطقه گونه که ذکهمان

در . آسیاي مرکزي و قفقاز حفظ کند؛ و همچنین اتحادیه اروپا را نیز به خود وابسته نگاه دارد
توان گفت روسیه با استفاده از انرژي به عنوان یک سالح در پی بازسازي امپراتوري  واقع می

  . خود است
  

  متحده آمریکا و اتحادیه اروپا  منافع ایاالت
کننده ذخائر نفت و گاز طور مستقیم مصرفدر اینجا به دلیل اینکه ایاالت متحده آمریکا به

باشد،  مین نفت و گاز اتحادیه اروپا میأمنطقه آسیاي مرکزي و قفقاز نیست، و بیشتر به دنبال ت
با هم مطرح ) ه آمریکا و اتحادیه اروپاایاالت متحد(اي  بنابراین منافع این دو بازیگر فرامنطقه

  . شود می
  

  منافع ایاالت متحده آمریکا) الف
در دوران . استهاي بزرگ بوده منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز از دیرباز مورد توجه قدرت

ها توانستند این منطقه را از نفوذ و حضور دیگر  روسیه تزاري و اتحاد جماهیر شوروي، روس
در دوران پس از فروپاشی شوروي ضعف . اي دور نگاه دارند اي و فرامنطقههاي منطقه قدرت

هشت کشور (ها از یک طرف، و استقالل هر یک از کشورهاي این منطقه  اقتصادي روس
ها به منابع انرژي نفت و گاز خود، زمینه را براي حضور  و همچنین وابستگی شدید آن) مستقل
  .راهم کرداي ف اي و فرامنطقه هاي منطقه قدرت

گذاري در حوزه استخراج و همچنین آمریکا تنها یکی از کشورهایی است که به سرمایه
البته عمده نیازهاي آمریکا به نفت و گاز از . ترانزیت ذخائر نفت و گاز این منطقه پرداخته است

ودن از طرفی نیز به دلیل محصور ب. گردد مین میأمناطقی مانند خاورمیانه و آمریکاي جنوبی ت
هاي استخراج و ترانزیت انرژي در  کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز در خشکی، هزینه

                                                                                                                                                                      
1. North European Gas Pipeline ( NEGP)
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گذاري توان گفت که سرمایه دهد؛ بنابراین نمی این منطقه را به شدت براي آمریکا افزایش می
فرستاده ویژه براي انرژي آسیاي . آمریکا در این منطقه صرفًا از صرفه اقتصادي برخوردار باشد

بیان کرد که، سیاست جاري آمریکا باعث توسعه منابع  1استار مرکزي و قفقاز ریچارد مورینگ
شود، که این امر افزایش تنوع منابع انرژي جهان را انرژي نفت و گاز آسیاي مرکزي و قفقاز می

. در مورد نفت، افزایش ذخایر ممکن است به طور مستقیم به آمریکا سود برساند. دارد در پی
باشد، بنابراین برخی از کشورهاي  مین امنیت انرژي اتحادیه اروپا میأین هدف آمریکا تدوم

اند، ممکن است در  بوده) مین کننده عمده نفت و گازأبه عنوان ت(اروپایی که  وابسته به روسیه 
سومین هدف، کمک به کشورهاي آسیاي . هاي انرژي روبرو باشند مین کنندهأآینده با تنوع ت

ها  باشد، بنابراین آن قفقاز براي توسعه مسیرهاي جدید به سمت بازار جهانی می مرکزي و
ها روسیه نباشد  خریدار آن باشند و صرفًاتوانند رقابت براي قیمت انرژي خود را داشته می

)Nichol, 2003: 39-40.(  
وص اي یعنی چین، روسیه و ایران، به خص هاي منطقه هدف اصلی آمریکا باز داشتن قدرت

روسیه و ایران، از تبدیل شدن به بازیگران موثر در منطقه به طور عام و جلوگیري از به دست 
، 2جیمزبیکر. باشد گرفتن انرژي نفت و گاز این منطقه توسط این دو کشور به طور خاص می

آشکارا اعالم کرده بود که انتقال نفت از منطقه  1995وزیر امور خارجه سابق آمریکا در سال 
. یک هدف اقتصادي یا فنی باشد و نه الزامًا اي مرکزي و قفقاز یک موضوع ژئوپلیتیک میآسی

هاي  حل او گفته بود که این نفت به بازارهاي جهانی راه نخواهد یافت، مگر از طریق راه
گذاري خود در این در اینجا به اهداف اصلی آمریکا از سرمایه). 33: 1385یزدانی، (ژئوپلیتیک 

  .پردازیم می) لوگیري از نفوذ ایران، روسیه و چینج(منطقه 
  

مهار جمهوري اسالمی ایران
، گزینه انتخاب )باحمایت ترکیه و برخی از کشورهاي اروپایی متحد خود(براي آمریکا 

یکی کاهش نقش روسیه در مورد ذخائر نفت و . خط لوله در این منطقه دو هدف عمده داشت
. ي از انتقال ذخائر نفت و گاز از طریق مسیرهاي انتقال ایرانگاز این منطقه و دیگري جلوگیر

کند هاي بزرگ در این منطقه بازي می بنابراین روابط اقتصادي نقش دوم را نزد قدرت
)Antonenka, 2008: 228.(  
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دانیم، یکی از اهداف حضور آمریکا در منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز، مهار  گونه که می همان
در دوره زمامداري جرج دبلیو بوش، دو نوع تفکر در دستگاه . باشد ایران میجمهوري اسالمی 

افرادي چون دیک چینی، معاون رئیس . حکومتی آمریکا در مورد حوزه خزر وجود داشت
جمهور، اسپنسر آبراهام وزیر انرژي و دان اوانیس وزیر بازرگانی که داراي دیدگاه اقتصادي 

ها و استفاده از موقعیت بسیار مناسب ژئوپلیتیک ایران بودند،  مهستند، خواهان برچیده شدن تحری
ولی در مقابل ژنرال کالین پاول، وزیر امورخارجه و رامسفلد وزیر دفاع که دیدگاه استرتژیک 

هاي باال، خواستار گسترش استرتژیک  رغم هزینه هاي ایران مخالف و علی تحریمداشتند با حذف
در نهایت سیاست . قفقار به طرف غرب و ترکیه هستندو ژئوپلیتیک آسیاي مرکزي و 

هاي ایران توسط بوش همان  ها بر اقتصادگراها فائق آمد و با تمدید تحریم استراتژیست
یافت و احداث خط لوله باکوـ جیحان همچنان در دستور سیاست هاي دولت کلینتون ادامه سیاست

شود تا ایران نتواند در حوزه  امر باعث می این).  72-73: 1392بهادرخانی، (خارجی قرار گرفت 
در واقع مهار، . گذاري کند و یا به ترانزیت انرژي این کشورها بپردازدانرژي این منطقه سرمایه

نوعی جنگ سرد است که ابزارهاي مختلفی از جمله اقتصادي و حتی ابزارهاي نظامی در آن به 
رفتار آمریکا نسبت به ایران حاکی از . کار رفته و همانند جنگ سرد اهداف درازمدت دارد

هاي گذشته سعی نموده تا با استفاده از ابزارهاي مختلف از  خصومت سیاسی است و در طول سال
جمله تهدید به تحریم کشورهاي همسایه ایران، منافع مهم اقتصادي حوزه خزر را که ایران 

که صدور نفت و گاز آذربایجان،  مند شود مسدود کند و مانع از آن شود تواند از آن بهره می
این امر که با اصول بازار . قزاقستان و ترکمنستان به بازارهاي مصرف، از مسیر ایران صورت بگیرد

لت ایران از درآمدهاي قابل توجه گردد که دو آزاد مورد حمایت آمریکا منافات دارد سبب می
  ).107: 1383ي، بصیري و ایزدي زمان آباد( ترانزیت نفت و گاز محروم شود 

  
  مهار چین و روسیه

عالوه بر سیاست مهار ایران در این منطقه توسط امریکا، این کشور به دنبال مهار چین و 
باشد؛ بسیاري از صاحبنظران یکی از وجوه مهم حضور آمریکا در  روسیه توسط اهرم انرژي می

ون نیز عمده منابع مورد دانند، چون آمریکا هم اکن منطقه را کاهش هژمونی روسیه و چین می
مین نیازهاي انرژي این أکند و از جهت ت مین میأنیاز خود را از آمریکاي التین و خاورمیانه ت

محور اصلی و عمده توجه آنان به . نقش پشتیبان را دارد هاي بعدي و صرفاً منطقه در الویت
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ان اهرم در برابر متحدین آن برداري روسیه از انرژي به عنو انرژي در این منطقه، عدم امکان بهره
. لذا خروج منابع و یا حداقل ترانزیت آن از انحصار روسیه مدنظر است. کشور در منطقه است

پیمانی با روسیه که ، به هرگونه هم2005خانم رایس در سفر خود به ترکیه و یونان در سال 
خاطر  فوق را به منجر به محدودیت دسترسی اروپا به انرژي گردد، هشدار داد و کشورهاي

وي عنوان کرد که روشن است . منافع اقتصادي از گرایش به همکاري با روسیه بر حذر داشت
فیاضی، (توسط یک منبع آن هم روسیه است  هاي آمریکا، انحصار عرضه انرژي یکی از نگرانی

1386 :163.(  
  

  منافع اتحادیه اروپا) ب
ها هماهنگی بین خود را در هنگام  اروپاییباعث گردید تا  1970تحریم نفتی اعراب در دهه 

عالوه بر این، واقعه مذکور نیاز اروپا به توسعه تالش در . دهندمین انرژي افزایشأاختالل در ت
در دوره بعد از این تحریم، روسیه و . تر نمود مین انرژي را پررنگأکردن منابع تجهت متنوع

اروپا در این . القوه انرژي اروپا اهمیت یافتندمین کننده بأدیگر کشورهاي اوراسیا به عنوان ت
کننده انرژي براي اروپا، باید روابط خود را با  مینأزمان متوجه شد که براي تبدیل شوروي به ت

 1991در سال . ها در بخش انرژي ایجاد کند این کشور تنظیم کند و چارچوبی براي همکاري
ین کشورهاي عضو خود و همچنین متنوع کردن اتحادیه اروپا براي ارتقاي همکاري انرژي در ب

مین انرژي این اتحادیه و کاهش وابستگی انرژي به یک کشور خاص یا منطقه خاص، أمنابع ت
این اعالمیه . بود 1991در سال  1اقداماتی انجام داد که از آن جمله، اعالمیه منشور انرژي اروپا

اعالمیه مذکور به زودي . بخشی انرژي بودها در  به منظور ایجاد قانونی براي ارتقاي همکاري
االجرا  الزم 1998به امضا رسیده و در سال  1994تبدیل شد که در سال  2به پیمان منشور انرژي

.کشور به همراه اتحادیه اروپا به آن پیوستند 51شد و 
. گردد برمی 2005دومین چرخش اتحادیه اروپا براي متنوع ساختن منابع انرژي خود به سال 

زمانی که حکومت روسیه به دولت اوکراین اطالع داد که قیمت صدور گاز طبیعی روسیه به 
اوکراین به این امر اعتراض کرد و روسیه را متهم به تالش . اوکراین ممکن است افزایش یابد

با . گراي ویکتوریوشچنگو نمود ثبات نمودن اوکراین و اعمال فشار بر حکومت غرب براي بی
گاز صادراتی به ) گاز پروم(، زمانی که شرکت دولتی روسیه 2005دسامبر  31این وجود در 
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اوکراین را قطع کرد، عرضه گاز به اروپا متوقف شد و کشورهاي اتریش، ایتالیا، فنالند، 
اسلواکی و آلمان از این بابت با ضررهایی مواجه شدند، این منازعه بعد از مدتی با توافق بر سر 

ا این مسئله به اتحادیه اروپا فهماند که در زمینه امنیت انرژي بسیار قیمت گاز حل شد، ام
  ).                             60-62: 1389شکاري و عزیزي، (پذیر است  آسیب

کند و پس از اینکه چند  هرچند روسیه از اهرم فشار خود در برابر اتحادیه اروپا استفاده می
را قطع کرد؛ ولی باز هم اتحادیه اروپا به تقاضاي انرژي خود از اي انتقال گاز خود به اروپا  هفته

روسیه نفوذ خود بر منابع ترکمنستان و آذربایجان و نیز بر مسیرهاي انتقال . دهد روسیه ادامه می
. باشد است و در تالش براي افزایش نفوذ خویش در ایران میانرژي از اوکراین را افزایش داده

مین بلندمدت و رقابتی اتحادیه اروپا أنرژي روسیه مخالف با مالحظات تهاي ا این نوع سیاست
با انحصار واردات انرژي از روسیه، پیش از رسیدن گاز به اروپا، امکان ایجاد بازارهاي . باشد می

کند تا با استفاده از  از طرف دیگر، اتحادیه اروپا تالش می. یابند رقابتی به شدت کاهش می
مین انرژي خویش را متنوع نماید، که این موضوع به أانند ناباکو، مناسبات تخطوط لوله جدید م

  ).20: 1390زاده وکرمی، بروجردي، انصاري(است شدت از سوي روسیه مورد انتقاد قرار گرفته
روسیه، ایران و (اي دیگر  اي و فرامنطقه هاي منطقه شاید تنها کشوري که بیشتر از قدرت

اتحادیه اروپا همواره به . باشد؛ اتحادیه اروپا باشد منافع اقتصادي میبه دنبال کسب ) آمریکا
پیمان "تدوین . باشد هاي دوجانبه و چندجانبه براي تضمین امنیت انرژي خود می دنبال همکاري

و تشویق کشورها براي پیوستن به آن و ایجاد شرکتی براي احداث خط لوله  "1منشور انرژي
هایی از اجراي این سیاست  نطقه دریاي خزر به اتحادیه اروپا نمونهجدید جهت انتقال گاز از م

  ). 4: 1388حیدري ،(باشد  می
. باشد سرعت درحال اتمام میدانیم که ذخایر گاز اروپا در دریایی شمال به همه ما این را می

این بدان معنی است که کشورهاي بزرگ اروپاي غربی و برخی از کشورهاي اروپاي شرقی 
بین روسیه و اوکراین،  2گازي هاي به دنبال سوخت در جاي دیگر باشند به خاطر درگیريباید 

بنابراین اتحادیه اروپا براي کاهش . ها به طور فعال به دنبال جستجوي منابع جایگزین هستند آن
وابستگی خود به روسیه و درنتیجه کاهش قدرت مانور روسیه در حوزه انرژي علیه کشورهاي 

از جمله . سیس کریدور شرق به غرب پرداختأکمک ایاالت متحده آمریکا به تغربی، به 
سوپسا، کنسرسیوم -جیحان، باکو -تفلیس -خطوط لوله نفت و گاز این مسیر، خط لوله باکو
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در ذیل به هرکدام از این خطوط لوله که . باشد می... ارزروم و  -تفلیس -خط لوله خزر، باکو
گردد که آیا در این خطوط لوله پردازیم تا مشخص ارند میدر مسیر شرق به غرب قرار د

به خاطر برخی اهداف سیاسی  فنی در نظر گرفته شده است یا صرفًا - اهداف امنیتی و اقتصادي
  اند؟ سیس گردیدهأاین خطوط لوله ت

       
  مناسبات فنی، اقتصادي و امنیتی مسیر غربی

) دریاي سیاه(ز طریق ترکیه و گرجستان مسیر غرب، نفت و گاز سه کشور حاشیه خزر را ا
خط لوله . گرجستان استکند و مورد حمایت آمریکا، ترکیه، آذربایجان و به اروپا منتقل می

خط لوله نفت ) کیلومتر920(سوپسا  - ، خط لوله نفت باکو)کیلومتر1500(نوروسیسک  -باکو
،)کیلومتر1600(یسکنوروس -، خط لوله نفت تنگیز)کیلومتر1730(جیحان  -تفلیس -باکو

ترین خطوط انتقال انرژي از مسیر غرب  تفلیس ارزروم و کنسرسیوم خزر، مهم -خط لوله باکو
به خطوط لوله  شود صرفًامیدر اینجا سعی). 12: 1388اطاعت و نصرتی (روند  به شمار می

  .شودارزروم و ناباکو پرداخته -تفلیس -جیحان، باکو -تفلیس -باکو
  

  جیحان -تفلیس - فنی و امنیتی خط لوله باکو -صاديمسائل اقت
–جیحان و باکو -تفلیس –منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز به دو خط لوله بااهمیت باکو  اخیرًا

جیحان که از باکوي آذربایجان به  - تفلیس - خط لوله لوله باکو. ارزروم تکیه کرده است- تفلیس 
ترین خط لوله صادرات نفت به  گردد، اصلی ه منتقل میتفلیس گرجستان و از آنجا به جیحان ترکی

ارزروم نیز که از باکو به تفلیس و از آنجا به ارزروم - تفلیس –باشد، و خط لوله باکو  غرب می
البته به خطوط لوله . باشد ترین خط لوله صادرات گاز این منطقه می گردد، اصلی ترکیه منتقل می

سوپسا  - و خط لوله باکو 1نووروسیسک - ؛ مانند خط لوله باکوکردتوان اشاره مهم دیگر نیز می
)Waal, 2010: 5.(  

ارزروم تغییرات مهمی را در –تفلیس –جیحان و باکو -تفلیس –احداث خط لوله باکو 
جیحان - تفلیس –خط لوله باکو . وضعیت قفقاز جنوبی در ارتباط با بازیگران خارجی ایجادکرد

این خط . باشد ترین خطوط لوله انرژي در دوران مدرن می ن و سیاسییکی از بحث برانگیزتری
). میلیلرد دالر 6/4(باشد ترین خطوط لوله دنیا می لوله دومین خط لوله طوالنی و یکی از پرهزینه

میلیون  1آغاز کرد و ظرفیت آن  2006جیحان کار خود را در جوالي -تفلیس –خط لوله باکو 
                                                                                                                                                                      
1. Baku- Novorossiisk
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میلیون بشکه نفت این  53آذربایجان طی تعهدي،  2006در سال . باشد بشکه نفت در هر روز می
  ). Starr & Cornell, 2012: 18(کند  مین میأخط لوله را در هر سال ت

روم نیز که در یک راستا قرار دارند ارز-تفلیس –جیحان و باکو -تفلیس –خط لوله باکو 
کیلومتر طول  1730این خط لوله . آیند جزو خطوط لوله نفت و گاز مسیر غرب به حساب می

کیلومتر آن در  1010کیلومتر در گرجستان و  255کیلومتر آن در آذربایجان،  465دارد که 
. گذرد از سطح دریا می متر2500هایی با ارتفاع بیش از  خاك ترکیه قرار دارد و از کوهستان

جمهور آمریکا به امضاي باحضور رئیس 1991ماه نوامبرقرارداد احداث این خط لوله در
در اینجا مسیر خط لوله ). 32: 1379انتخابی،(هاي آذربایجان، گرجستان و ترکیه رسید  دولت
  .گردد ترسیم می) 1(جیحان در نقشه شماره - تفلیس –باکو 

کامل گردید و خط لوله گاز طبیعی باکو  2005جیحان در اوایل  - تفلیس–کریدور باکو 
گذاران  اي و سرمایه هاي منطقه حکومت. کامل شد 2006ارزروم نیز در سال -تفلیس  –

المللی انتظار دارند که این خطوط لوله به دو گزینه اصلی براي صادرات نفت و گاز طبیعی  بین
ها بر نفت و گاز ترانزیت شده از  ان از طریق اعمال تعرفهگرجست. در دو دهه آینده تبدیل شوند

سرزمینش، به منافع چشمگیري دست خواهد یافت و درصد کوچکی از عواید عبور سوخت را 
  ). 121: 1386زرگر، (به جمهوري آجاریا اختصاص خواهد داد 

  
  جیحان -تفلیس - خط لوله نفت باکو): 1(نقشه شماره 
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تهدیدات براي امنیت انرژي، درگیري بین ارمنستان و آذربایجان ازجمله دیگر مشکالت و 
کیلومتر از این  20جیحان از آذربایجان و عبور حداقل  -تفلیس -با عبور خط لوله باکو. باشد می

شود تا اگر جنگی بین آذربایجان و ارمنستان آغاز گردد  بس، باعث می خط لوله از مسیر آتش
  ).157: 1384چشمه عالیی، (پذیر باشد شدت آسیبامنیت این مسیر به
- یژه براي خط لوله باکو  توانند همواره به عنوان یک عامل تهدیدکننده بو کردها نیز می

البته با عبور خط لوله از این مسیر، دیگر مشکالت و مسائل . جیحان قلمداد گردند
وجود داشت، از بین  )براي خط لوله بستر دریاي خزر(اي که در مسیر تنگه بسفر  محیطی زیست

ولی با وجود اینکه کردها در ترکیه، ). 255: 1382المللی مالزي،  موسسه مطالعات بین(رود  می
توانند  اي که دارند می ارمنستان، آذربایجان و گرجستان ساکن هستند و باتوجه به وحدت قومی

ها همواره  مقابل آن هاي خشن ترکیه در نوع سیاست. ثباتی در منطقه گردنددرهر زمان منشا بی
نظر  به. نماید ها را براي مقابله و مبارزه تحریک می موجب نارضایتی کردها گردیده و آن

هاي  شوند، بهترین گزینه براي عملیات رسد خطوط لوله انرژي که به ترکیه منتهی می می
خرابکاري هستند و کردها ممکن است در جهت وارد کردن ضربه به دولت ترکیه در صدد 

  ).135: 1386زرگر، (قطع این خط لوله اقدام نمایند 
  

  )ارزروم - تفلیس - باکو(مسائل سیاسی، امنیتی و زیست محیطی خط لوله بستر دریاي خزر 
به (باشد  ارزروم می-تفلیس –جیحان، خط لوله باکو -تفلیس –به موازات خط لوله باکو 

1گاز طبیعی را از میدان شاه دنیزکه ) نام خط لوله قفقاز جنوبی نیز شناخته شده است

کند  به تفلیس و از آنجا به شبکه خط لوله گاز ملی ترکیه در ارزروم متصل می) آذربایجان(
میلیارد متر  6برداري رسید و ظرفیت انتقال  به بهره 2006این خط لوله در دسامبر ). 1نقشه (

گردد و مقدار کمی از آن  صادر میبیشترین مقدار گاز به ترکیه . مکعب گاز در هر سال را دارد
  ).Shaffer, 2011: 8(گردد  از طریق یونان به اروپا منتقل می

آمریکا پس از کسب موفقیت در . توسط آمریکا مطرح شد 1999این خط لوله در سال 
نامه خط لوله باکوـ تفلیس ـ جیحان خواست که خط لوله گازي را نیز به امضاي موافقت

ین طرح بر مبناي انتقال گاز ترکمنستان از زیر دریاي خزر به آذربایجان، ا. موازات آن بسازد
بستر دریاي خزر با مشکالت عدیده  خط لوله. گرجستان، ترکیه و در نهایت اروپا استوار بود

                                                                                                                                                                      
1. Shah Deniz
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به  در زمینه سیاسی بنا. هاي هنگفت اقتصادي روبروست محیطی و هزینه سیاسی، امنیتی، زیست
ها با خط  نها زمینه مشترك بین ایران و روسیه در دریاي خزر، مخالفت آنت»  اولیویه روآ«گفته 

و باکو ) ترکمنستان(لوله بستر دریاي خزر است که باید در کف دریا، بین بندر ترکمن باشی 
  ).36-35: 1379ثقفی عامري و نقی زاده، ( شود ساخته) آذربایجان(

هاي انرژي با نیروها و ابزارهاي نظامی  یدر بعد امنیتی، درحالی که در خلیج فارس دارای
شود، در دریاي خزر چنین امکاناتی وجود  پیشرفته آمریکا و عربستان سعودي حفاظت می

هاي ناتو به  هرگونه تالش براي گسترش حضور آمریکا در خزر و یا حتی تعمیم مسئولیت. ندارد
د آمریکا بر روي کاغذ منطقی پیشنهااز این رو. باشد هایی روبرو می این منطقه با مخالفت

  .استنماید ولی در واقع دست به قمار بزرگی زده می
درخصوص مشکل زیست محیطی نیز با توجه به زلزله خیز بودن منطقه و ناپایداري بستر 
دریا در آن بخش از دریاي خزر که قرار است خط لوله از آن عبور نماید، بدیهی است 

ثرات زیست محیطی مخربی در این حوزه آبی بسته پدید اي، ا درصورت وقوع چنین فاجعه
ثیر سوء آن بر منابع زنده و اکوسیستم این منطقه بسیار خطرناك و غیرقابل جبران أآید که ت می

جیحان -تفلیس –که خواهر خط لوله باکو  1پروژه خط لوله گاز بستر دریاي خزر. خواهد بود
از طریق باکو و تفلیس به ارزروم ترکیه منتقل  )ترکمنستان(نام گرفته است از ترکمن باشی

این خط لوله . میلیارد دالر را در بر خواهد داشت 3تا  2اي بین  این خط لوله نیز هزینه. گردد می
  .2کنداین خط لوله با خط لوله جریان آبی روسیه رقابت می. هاي متعددي مواجه است با چالش
قدان رژیم حقوقی در دریاي خزر با مشکالتی براي خط لوله بستر دریاي خزر به خاطر ف     

هاي زیست محیطی  گردید، و چندین کشور ساحلی خزر با خطوط لوله در حوزهاحداث مواجه
متر خط لوله در بستر دریاي سیاه، 2150خط لوله جریان آبی با حداکثر . مخالف هستند

نه باالي تعمیر آن را در بر آسیب به خط لوله فقط هزی. باشد ترین خط لوله زیرآب می عمیق
                                                                                                                                                                      
1. Trance - Caspian Gas Pipeline (TCGP)

به سامسون ) Tuapse(که در امتداد دریاي سیاه از بخش روسی تواپسباشد  بر بستر دریا میخط لوله جریان آبی . 2
)Sumsun (میلیارد دالر  4/3هزینه این خطوط . آذري و ترکمن رقابت خواهد کردشود، که گاز روسیه با گاز  منتقل می

شرکت روسی . و گاز پروم روسیه بخش بزرگی از خط لوله را ساختند (Botas)بوتاش شرکت ترکی . برآورد شده است
ساخت . ساختندبخش زیر دریاي آن را) Saipem(و شرکت مهندسی ژاپنی سایپم) Stroitransgaz(استرویترانس گاز
امریکا به شدت با این خط لوله مخالف است چون این . به پایان رسید 2002آغاز گردید؛ و در اکتبر  2001خط لوله در سال 

شود تا از این امر هم چنین باعث می. باشد غرب می -خط لوله تهدیدي براي خط لوله ماوراي خزر و در کل مسیر شرق
تواند از تالش آمریکا براي کاهش نفوذ روسیه در قفقاز جنوبی برسد و می%80به% 66وابستگی گاز ترکیه به روسیه از

  . بکاهد
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جالب . گیرد شناختی را نیز دربرمی گیرد؛ بلکه هم چنین، قطع گاز و عواقب خطرناك بوم نمی
اي که خط لوله جریان آبی دارد، و به آن اشاره  است که با وجود این خطرات زیاد بوم شناختی

ن خط لوله عواقب بوم چون معتقد است که ایگردید، روسیه مخالف خط لوله بستر دریاي خزر
کند  شناختی باالیی را در بر دارد؛ اما براي خط لوله جریان آبی هیچ احساس نگرانی نمی

)Parvizi Amineh and Houweling, 2003 :210.(  
از لحاظ اقتصادي هم این طرح در صورتی که شامل خطوط لوله نفت و گاز باشد، مقرون 

ط در حالی جذابیت خواهد داشت که خط شمالی به به صرفه خواهد بود؛ و از این گذشته فق
به . روسیه و بندر نوردسیسک و یا خط جنوبی از طریق ایران و یا افغانستان مثمرثمر واقع نگردند

مکان استفاده از سایر ا این ترتیب، آمریکا با مطرح نمودن خط لوله بستر دریاي خزر ممکن بود
ایرت با استراتژي اصلی آن کشور مبنی بر تعدد خطوط را غیر ممکن سازد که این امر در مغ

  ).36: ثقفی عامري و نقی زاده( خطوط لوله قرار داشت 
  

    1خط لوله گاز ناباکو
در نتیجه افزایش تقاضاي اروپا به گاز و افزایش واردات آن از روسیه،  2000در اواسط دهه 

این حقیقت که تعدادي از . اختمین انرژي گاز از منابع و مسیرهاي دیگر اندأغرب را به فکر ت
به گاز روسیه وابسته هستند  کشورهاي اتحادیه اروپا، بویژه کشورهاي مرکز و شرق اروپا، کامالً

هاي رایج در چند سال اخیر بین  به طور همزمان، درگیري. سازد موقعیت غرب را دشوارتر می
تی را درباره استفاده روسیه ، سواال)اوکراین و بالروس(روسیه و کشورهاي مسیر ترانزیت گاز 

ثیر بر سیاست خارجی و اقتصادي أاز قدرت انرژي خود به عنوان سالح سیاسی براي نفوذ و ت
  ).Oslo, 2012: 9( است کشورهاي اروپایی، برانگیخته

 2007گذاران اروپایی در سال  افزایش این وابستگی به منابع انرژي روسیه باعث شد که سیاست
این برنامه بر آزادسازي بازار انرژي اتحادیه اروپا و . تگی و امنیتی را توسعه دهندبرنامه عمل همبس

به دنبال اتخاذ برنامه عمل همبستگی و امنیتی، خط لوله ناباکو . کند مین انرژي تمرکز میأتنوع ت
دو  کمیسیون اتحادیه اروپا از. نامیده شدها  براي اروپایی2خط لوله ناباکو پروژه اصلی. مطرح شد

به عنوان یک فرصت واقعی ) 2(مین گاز و أبه عنوان مبنایی براي تنوع ت) 1: (نگرد منظر به پروژه می
  ). Lussac, 2012: 610(به اتصال جغرافیاي سیاسی قفقاز و منطقه خزر به یک شبکه انرژي بپردازد 

                                                                                                                                                                      
1. Nabucco
2. Flagship Project
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 3900ه این خط لول. استریزي شده برنامه 2002ناباکو به عنوان پروژه اصلی از سال 
نشان داده شده است از ترکیه به اتریش ) 2(کیلومتر طول دارد و همانگونه که در نقشه شماره 

میلیارد متر  31این خط لوله توانایی حمل . شود منتقل می) از طریق بلغارستان، رومانی و لهستان(
رو تخمین زده میلیارد یو 9/7مکعب گاز به اروپا را در هر سال دارد و هزینه ساخت آن بالغ بر 

میلیارد متر مکعب گاز خود را در هر سال از میدان دوم  20این پروژه در نظر دارد . استشده
در آینده گاز اروپا از . کندمینأمیلیارد متر مکعب آن را از ترکمنستان ت 10دنیز آذربایجان و شاه

  ).Bosse, 2011: 518(مین خواهد شد أعراق نیز ت
  

  لوله ناباکو خط): 2(نقشه شماره 

                                                                     
مسائل سیاسی خط لوله ناباکو   مشکالت و

دلیل اول . استتا کنون داشته 2002خط لوله ناباکو بنا به دالیلی پیشرفت کندي را از سال 
در . استپیشروي پروژه جلوگیري کرده ها و فقدان حمایت مالی الزم، از اینکه، افزایش قیمت

میلیارد یورو خواهد داشت، ولی اکنون  9/7اي بالغ بر  بود که این خط لوله هزینهابتدا اعالم شده
دلیل دوم اینکه، . میلییارد یورو خواهد بود 15تا  12اعالم شده که هزینه آن چیزي حدود 

را با دشواري بیشتري مواجه کرده نامشخص بودن رژیم حقوقی دریاي خزر موقعیت ناباکو
. همچنین در مورد موجودبودن گاز الزم در ترکمنستان نیز عدم قطعیت وجود دارد. است

هاي گازي جمهوري آذربایجان نیز به خاطر عدم اتصال خطوط لوله از این  بسیاري از میدان



147  اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژي در آسیاي مرکزي و قفقاز

ان و روسیه نیز به خاطر اینکه همچنین ایر. باشد ها به مسیرخط لوله ناباکو، قابل استفاده نمی میدان
له معترض أکدام از این خطوط لوله شرق به غرب جایگاهی ندارند، نسبت به این مسدر هیچ

اند که هر پنج کشور ساحلی خزر باید در مورد پروژه خط لوله خزر  هستند و اعالم کرده
ایران و روسیه . شد صورت آنها با موانع قانونی مواجه خواهند رضایت داشته باشند؛ در غیر این

اند که این خط لوله به خاطر مسائل زیست محیطی غیر قابل پذیرش است، و  همچنین ادعا کرده
، شرایط در بازار جهانی 2002در نهایت دلیل سوم اینکه، از زمان شروع پروژه ناباکو از سال 

هاي  تهاي گازي و تغییر اهداف شرک گاز تغییر کرده است، شامل افزایش تعداد شرکت
گذاري از جذابیت کمتري کننده در پروژه ناباکو، که این امر ناباکو را براي سرمایهمشارکت

  ).Felzmann, 2011: 580(برخوردار کرده است 
این . شود که خط لوله ناباکو با مشکالت مالی، فنی و سیاسی مواجه است درکل مشاهده می

ال تنوع مسیرهاي انتقال انرژي از منطقه آسیاي به دنب له نشان دهنده این است که غرب صرفاًأمس
از طرف دیگر نیز روسیه هیچگاه . باشد تا از فشار روسیه بکاهد مرکزي و قفقاز به اروپا می

  .خواهد که از ابزار سالح انرژي خود دست بکشد نمی

  در خطوط لوله منطقهمنافع جمهوري اسالمی ایران 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، استقالل کشورهاي  جمهوري اسالمی ایران بالفاصله پس از

ایران به دلیل همجواري جغرافیایی و پیوندهاي . آسیاي مرکزي و قفقاز را به رسمیت شناخت
تاریخی با کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز از یک سو و برخورداري از سابقه - فرهنگی 
هاي مواصالتی و خطوط  رژي و دارا بودن راهبرداري از منابع ان مداري، تجربه غنی بهرهحکومت

هاي  ریلی، از سوي دیگر، از امتیازي خاص و موقعیتی برتر در مقایسه با دیگر رقبا براي همکاري
  .دوجانبه و چندجانبه با این کشورها برخوردار است

جمهوري اسالمی ایران خود کشوري با ذخایر عظیم نفتی و گازي در دنیا است؛ از این رو 
بنابراین علت اصلی . باشد ن کشور صادر کننده نفت و گاز به دیگر کشورهاي دنیا نیز میای

حضور ایران در آسیاي مرکزي و قفقاز به خاطر منابع انرژي این کشور نیست، بلکه ایران از 
  :کندحضور خود در این منطقه اهداف زیر را دنبال می

المللی ایران و افزایش نفوذ، تبار بینتقویت اع - 2تمامیت ارضی کشور، حفظ امنیت و -1
  . هاي اقتصادي برداري از فرصتبهره -3
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هاي آسیاي مرکزي و قفقاز بود، و  هاي باثبات در جمهوري ایران به دنبال استقرار رژیم     
نگاه . کرد اي بازي میبراي این کار ایران همواره نقش میانجی را در مناقشات داخلی و منطقه

اما وقتی متوجه شد که اسالم براي . ایدئولوژیک بود-ن منطقه ابتدا نگاهی سیاسی ایران به ای
چابکی، (مردم این منطقه بیشتر جنبه فرهنگی دارد تا سیاسی؛ به سیاست عملگرایانه روي آورد 

1390 :64 -63.(  
  

  فنی مسیر ایران براي انتقال انرژي  -منافع اقتصادي
مریکایی در امور ژئوپلیتیک، دو منطقه خزر و خلیج یکی از ناظران عالی آ1جفري کمپ 

بیضی استراتژیک «مین کننده انرژي در سده بیست و یکم دانسته و بر اساس آن أفارس را ت
درصد از  40درصد ذخایر شناخته شده نفت و  70است که بیش ازرا تعریف کرده» انرژي

حاشیه خلیج فارس و حوزه دریاي شده گاز جهان در درون و پیرامون کشورهاي ذخایر شناخته
ایران در منطقه آسیاي مرکزي و خاورمیانه، موقعیت خاص ژئوپلیتیکی دارد و . خزر قرار دارد

از  سازد و الزاماً مانند پلی دو منطقه پراهمیت جهان یعنی خزر و خلیج فارس را به هم مرتبط می
  ).30: 1381شفاعی، (موقعیت ممتازي برخوردار است 

هاي مطلوبی با  تواند همکاري انرژي، ایران در سطح دو جانبه و چندجانبه میدر حوزه 
به عنوان نمونه صدور گاز ترکمنستان از طریق . کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز داشته باشد

 1470طول خط لوله تا ترکیه . شده استایران به ترکیه به عنوان بهترین راه به اروپا شناخته
کیلومتر در خاك ایران خواهد  1330کیلومتر در خاك ترکمنستان و  140کیلومتر که شامل 

میلیارد مترمکعب را خواهد داشت که در فاز نهایی 12تا  10این خط امکان صادرات اولیه . بود
رویال "هلندي -بنا به گفتۀ مقامات شرکت انگلیسی. میلیارد مترمکعب خواهد رسید28به 

اکنون . تر از خط لوله دریاي خزر است میلیون دالر ارزان700، این خط لوله حداقل "شل داچ
زدن به اقتصاد این پروژه عظیم نیز دستخوش مبارزه و مخالفت آمریکا گردیده و به جهت ضربه

در اینجا موقعیت مرکزي ایران ). 89: 1383زاده، عیسی(اند  هاي دیگري را درنظرگرفته ایران راه
  .گردد ترسیم می) 3(مرکزي و قفقاز در نقشه شماره براي انتقال انرژي منطقه آسیاي 

                                                                                                                                                                      
1. Geffrey Kamp
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  به اروپاقفقازومرکزيآسیايازانرژيانتقالاصلیمسیرهايوایرانمرکزيموقعیت) 3(نقشه شماره 

      

Source: Kaiser and Pulsipher, 2007, p. 1310
      

ریقه سوآپ به مراتب از دیدگاه اقتصادي هزینه انتقال انرژي از مسیر ایران آن هم به ط
میلیون دالر هم  100دهد که با صرف کمتر از  برآوردها نشان می. تر از دیگر مسیرهاست ارزان

 به دلیل به صرفه بودن. جنوب ایران را برقرار نمود-توان اتصال به خط شمال  می
هاي انگلیسی و آمریکایی درخواست هاي، مختلف ازجمله، شرکتگذاري، شرکتسرمایه

هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده  هاي آمریکایی به دلیل تحریم شرکت. اند اري نمودههمک
است تا سهم نفت در صدد بوده 1به عنوان مثال شرکت اکسون موبیل. نتوانستند سهیم شوند

گذاري کرده است از طریق معاوضه با ایران به بازارهاي خود را که در ترکمنستان سرمایه
تواند روزانه  وجود دارد، به نحوي که ایران می این ظرفیت در ایران کامًال. مایدجهانی صادر ن

و از طرفی کشورهاي میلیون بشکه نفت را به کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز منتقل کند5/1
هاي نفتی خلیج فارس  حوزه خزر هم نیاز به آن نخواهند داشت که نفت و گاز خود را تا پایانه

توان به بحران اخیر اوکراین و  در پایان می). 85: 1388ن وکوزه گرکالجی، علویا(برسانند 
توان با توجه به این  در اینجا می. ثیرات آن بر انتقال انرژي به کشورهاي اروپایی اشاره کردأت

  .بینی کردبحران، آینده جایگاه ایران در انتقال انرژي خود به کشورهاي اروپایی را پیش
                                                                                                                                                                      
1. Exxon Mobil
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  گاه ایرانتحریم روسیه، جای
اروپا اگر به حوزه نفت و گاز سرایت کند، چند پیامد  تحریم روسیه توسط آمریکا و احتماًال

هاي مالیاتی، روابط اقتصادي، صدور ویزا یا اعمال  ها به حوزه اگر تحریم. مهم در پی خواهد داشت
نباید فراموش کرد  هاي مالیاتی محدود بماند، به همان نرمی و آرامی هم رفع خواهد شد، اما تعرفه

تا وقتی که مسیرهاي جایگزین انتقال انرژي به اتحادیه اروپا شکل (که تحریم روسیه در حوزه انرژي 
مین أنگیرد و اتحادیه اروپا نتواند واردات نفت و گاز خود از روسیه را توسط مسیرهاي جایگزین ت

در این فضا اگر . مدت استکمی بعید و البته در صورت وقوع داراي پیامدهاي جدي بلند) کند
ببرد، المللی بهره ها و بهبود روابطش با جامعه بین وجودآمده از کاهش تحریم ایران با اتکا به فضاي به

نشده هاي آزاد الملل که داراي ظرفیت عنوان بازیگري فعال در نظام بین تواند با عبور از انزوا به می
عنوان دومین دارنده ذخایر  از این رهگذر ایران به. آفرینی کند زیادي در حوزه انرژي است، نقش

هاي گازي آتی با اروپا را برجسته کرده و براي  تواند نقش کلیدي خود در پروژه گازي جهان، می
تواند اروپا را از انحصار گازي روسیه  چنین فرصت احتمالی می. ریزي کند شدن آن برنامه عملیاتی

گفتنی است، به اعتقاد . کندمین نیازهاي گازي اروپا فراهمأانی براي تاطمین برهاند و نقطه اتکاي قابل
هاي غربی به  ثیر آنی بر جلب سرمایه و عالقه شرکتأانداز تحریم احتمالی روسیه ت آگاهان، چشم

زنی ایران با غرب از  گاهی براي چانه تواند تکیه ایران نخواهد داشت، اما جو روانی ناشی از آن می
و از سوي دیگر تلقی شود و ضامنی براي بهبود موقعیت و توان بازیگري ایران در یک سو و مسک

  ).1393بیات، (هاي مهم باشد  پرونده
تر است، ولی در  صرفه شود که انتقال انرژي از طریق ایران به اروپا به میبنابراین مالحظه

ه دنبال جلوگیري از علت آن نیز این است که آمریکا ب. شود عمل از این مسیر استفاده نمی
مدتی که موقعیت بوده و لذا امکانات استراتژیک و بلندشدن ایران به عنوان یک قدرتتبدیل
نفت و گاز آسیاي  گذشتن خطوط لوله(یافت  ها، جایگاه برتري می اي ایران از طریق آن منطقه

امکان را برهم  ، سلب شده و فشارهاي آمریکا فضاي مناسب این)قفقاز از این کشورمرکزي و
  .خیر انداخته استأزده و یا به ت

  
  نتیجه

هاي برخی از  علم اقتصاد به تنهایی یک وسیله نادرست و ناکارآمد براي تجزیه و تحلیل
ثیرات اقتصاد جهانی أهاي اقتصادي، ت المللی و فعالیت موضوعات حیاتی از قبیل توزیع ثروت بین
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مشخص است که قوانین اقتصادي  کامًال. باشد المللی می بین هاي بر منافع ملی و اثرگذاري رژیم
در مورد ارتباط . کننده اقتصاد جهانی نیستندجهانی و نیروهاي اقتصادي قدرتمند اکنون تعیین
اي در آسیاي مرکزي و قفقاز  اي و فرامنطقه نظریه اقتصاد سیاسی با اهداف کشورهاي منطقه

سود اقتصادي حاصل از  نفوذ خود در این منطقه صرفاً توان گفت که، هدف این کشورها از می
باشد؛ بلکه اهداف سیاسی و  گذاري در استخراج انرژي و خطوط لوله این منطقه نمیسرمایه

در واقع در . استها در این منطقه گردیده استراتژیکی هر کدام از این کشورها منجر به نفوذ آن
اي بین مسائل سیاسی و اقتصادي  هد یک در هم تنیدگیاینجا نیز مانند نظریه اقتصاد سیاسی شا

  .باشیم می
صرف سود اقتصادي ناشی از توان اینگونه بیان کرد که هیچ کدام از این کشورها به در کل می

ها به دنبال  اند؛ و هر کدام از آن گذاري در حوزه انرژي نفت و گاز، وارد این منطقه نگردیدهسرمایه
گذاري در حوزه هدف جمهوري اسالمی ایران از سرمایه. باشند خود می منافع و اهداف سیاسی

گرچه کشور . باشد انرژي این منطقه، افزایش نفوذ خود در این منطقه و ایفاي یک نقش فعال می
ترین مسیر براي انتقال ذخائر نفت و گاز این منطقه به بازارهاي جهانی  ترین و ارزان ایران مناسب

ها  روس. باشد گونه که توضیح دادیم آمریکا مانع اصلی تحقق اهدف ایران می باشد، ولی همان می
. باشند نیز به دنبال حفظ سلطه خود بر این منطقه بطور کلی و بر حوزه انرژي آن به طور خاص، می

ها به دنبال این هستند تا با سلطه خود بر حوزه انرژي این منطقه از آن به عنوان ابزاري براي  روس
ها در حوزه انرژي  با توجه به نفوذ غربی(ها  روس. د اهداف سیاست خارجی خود استفاده کنندپیشبر

، با احداث خطوط لوله جدید در این منطقه و مذاکره با کشورهاي داراي انرژي این )این منطقه
یاز روز افزون اتحادیه اروپا نیز با توجه به ن. باشند منطقه، به دنبال رقابت با نفوذ غرب در این منطقه می

البته انرژي این منطقه از . باشد خود به انرژي نفت و گاز، به دنبال تامین انرژي خود در این منطقه می
ولی با توجه به اعمال فشارهاي روسیه بر کشورهاي اروپایی و . گردد طریق روسیه به اروپا صادر می

به فکر سرمایه گذاري در حوزه انتقال قطع صدور گاز به این کشورها، باعث گردید تا اتحادیه اروپا 
غرب با  - این امر باعث گردید تا در نهایت کریدور شرق. انرژي از مسیرهاي غیر روسی باشد

آمریکا نیز از . حمایت آمریکا، به منظور تنوع در مسیرهاي صادرات انرژي به اروپا، احداث گردد
. فوذ در حوزه انرژي این منطقه بوده استابتداي استقالل کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي به دنبال ن

بنابراین هدف اصلی . کند البته آمریکا نیازهاي انرژي خود را از مناطق دیگر مانند خاورمیانه تامین می
تواند سود اقتصادي باشد، بلکه آمریکا به دنبال منزوي کردن  آمریکا از نفوذ در این منطقه نیز نمی
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آمریکا همچنین به دنبال . باشد ور در حوزه انرژي این منطقه میایران و جلوگیري از نفوذ این کش
به اهداف خود  باشد؛ که با نفوذ خود تقریبًا ها در حوزه انرژي این منطقه نیز می کاهش سلطه روس

  . است نیز دست یافته
البته همان گونه که در صفحات باال ذکر گردید نباید اینگونه تصور گردد که آمریکا تنها 

باشد؛ بلکه عالوه بر آن بازیگرانی مانند اتحادیه اروپا، روسیه،  یگر فعال این منطقه میباز
که در این پژوهش فرصت (جمهوري اسالمی ایران و حتی کشورهایی مانند ژاپن و چین 

اند، به به اعمال نفوذ در این منطقه پرداخته) نگردید تا به منافع آنها در این منطقه پرداخته شود
مثال؛ اتحادیه اروپا با توجه به سیاست استفاده از انرژي پاك براي حفاظت از محیط عنوان 

زیست، نیاز روز افزونی به انرژي گاز منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز دارد؛ به خاطر همین روز به 
  .روز شاهد نفوذ بیشتر اتحادیه اروپا در این منطقه هستیم
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