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  راهبرددریای خزر در منابع انرژی جایگاه 
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 بهاره سازمند
 ، دانشگاه تهرانای مطالعات منطقه دانشیار
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 (26/07/1394تاریخ تصویب:  – 07/03/1394)تاریخ دریافت: 

 هچکید

سو و مصرف باال از سوی دیگر، به میزان زیادی به واردات نفت  دلیل ذخایر و تولید اندک از یک به اروپا ةاتحادی
ناخرسندی اروپا و تالش  سبب های تأمین انرژی است. تسلط روسیه بر منابع و مسیر وابسته خام و گاز طبیعی

از نفت و گاز آسیای مرکزی و  نیاز بیهای  کشور شی به منابع تأمین انرژی از جملهبخ تنوع برایها  این کشور
 آسیای مرکزی و ةجایگاه منطق یارتقا سببکه چه عاملی  این است این نوشتارال اصلی ؤسقفقاز شده است. 
کاهش وابستگی  راهبردشود که  مطرح می فرضیه این ،ه است؟ در پاسخشداروپا  ةهای اتحادی قفقاز در سیاست

روش . ده استشاروپا  ةهای اتحادی جایگاه این منطقه در سیاست یاارتق سبب، اروپا به نفت و گاز روسیه
مطالعات این نتایج  .استهمچنین استفاده از منابع اینترنتی  اسنادی و ای و روش کتابخانه ،وری اطالعاتآگرد

 فقازهای آسیای مرکزی و ق راهمیت و جایگاه کشو، اروپا ةوسیل با تنوع خطوط انرژی به که دهد نشان می نوشتار
زیرا انرژی نقش  ؛نگرانی روسیه شده است سببیافته بلکه   اروپا نه تنها افزایش ةاتحادی در سیاست خارجی
 .مد فروش آن به اروپا نیاز داردآبه دراین کشور کند و  می بازیاقتصادی روسیه  ةمهمی را در توسع

 ها کلیدواژه
  ریای خزر، روسیه.اروپا، امنیت انرژی، د ةو قفقاز، اتحادی مرکزی آسیای 

                                                           
 Email: bsazmand@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 ذخهایر  ع وبمنها  و روز بیشهتر  بهه  انرژی در شرایطی که نیاز به این منبع حیاتی روز ةعرض امنیت

 ویژه کشهورها و  به ،جهانیان ۀبزرگ حال و آیند نگرانیشود،  فسیلی آن لحظه به لحظه کمتر می
مین امنیت أراستای ت در اتحادیة اروپا. است اتحادیة اروپاهای بزرگ صنعتی چون اعضای  قطب

 عنهوان  همچنین حفظ موقعیهت خهود بهه    و اقتصاد جهانیقابلیت رقابت در  ثبات اقتصادی و و
 ۀکننهد  مینأعنهوان ته   قفقاز به و منطقة آسیای مرکزی نیازمند منابع طبیعی است و غول اقتصادی،
ی سهاخت ایهن   بهرای کاالهها   بزرگبازاری  همچنین دستیابی به آن و ونقل حملانرژی و مسیر 

 بهازی چین، درجهت برآوردن این نیاز نقشی مهه  را   اروپا به آسیا وکردن  متصل راهاتحادیه از 
، امنیت انرژی خود را که متأثر از عوامل راهپی آن است تا از این درواقع این اتحادیه در .کند می

، کهاهش  داخلی و خارجی است تأمین کند. عوامل داخلی چون افهزایش مهداوم قیمهت انهرژی    
ر آینهده  ها در رابطه با توان اروپا در تأمین نیاز انرژی د تولید در دریای شمال و افزایش نگرانی

حال های در گرفتن تنش در رابطه با تقاضای جهانی توسط اقتصاد و عوامل خارجی مانند شدت
میانه ثباتی مداوم در مناطق تولید انرژی همچون خاور کشورهایی چون چین و هند، بیو ظهور 

ب افهزایش  های سیاسهی، سهب   هدفگیری از انرژی برای دستیابی به  و تمایل روسیه جهت بهره
 انرژی شده است. افزایشها در اروپا در رابطه با نیازهای رو به  نگرانی

ههای جهدی    وابستگی اروپا به انرژی روسیه، امنیت انرژی این منطقه با چهالش  ةنتیج در
امنیت انهرژی در ایهن منطقهه     شکلم آینده،راروپا د نرژی درا ۀایندبا تقاضای فز و رو بوده هروب

عنهوان   دلیهل اتکها بهر روسهیه بهه      اتحادیهة اروپها بهه   پذیری  باوجود آسیب شدت خواهد یافت.
سهازی   متنهوع  ةمتوجهه لهزوم پهرداختن جهدی بهه مسه ل      ایهن اتحادیهه    ،زمسلط گا ۀکنند مینأت

مین أته  ۀبهالقو  ةعنوان منطق قفقاز به و یای مرکزیمنطقة آس میاندر این  ی شد.ژانرهای  ورودی
 راهقفقاز( به اروپها از   ةویژه منطق صورت ی خزر )بهژانر ونقل حملهمچنین مسیر  نفت وگاز و

 .زدن روسیه ظهور یافتدور
این است که جایگاه انرژی دریای خزر این نوشتار، به این موضوع، هدف اصلی  توجهبا

ال ؤبر ایهن اسهاس سه   . کندو قفقاز بررسی  منطقة آسیای مرکزیدر  ااتحادیة اروپرا در راهبرد 
قفقهاز در   و منطقهة آسهیای مرکهزی   جایگاه  یارتقا سببکه چه عاملی  این است نوشتاراصلی 
کهاهش   راهبهرد شود کهه   مطرح می فرضیه این ،ه است؟ در پاسخشد اتحادیة اروپاهای  سیاست
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اتحادیهة  ههای   جایگاه این منطقه در سیاسهت  یرتقاا سبب، وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه

 .ده استش اروپا

 اتحادیة اروپا راهبرداهمیت آسیای مرکزی و قفقاز در 
جغرافیای سیاسی که از آلفرد ماهان شروع شد و بعدها هالفور مکیندر، کارل هاشوفر،  ةدر رشت

وجهود منهابع طبیعهی     نیکالس اسپایکمن و هانس جی. مورگنتا نیز آثار خود را عرضه کردنهد، 
. اگرچهه در  (Shultz et al, 2007: 346)برای قدرت ملی کشورها حیهاتی دانسهته شهده اسهت     

شواهد حتی در شرایط کنونی نیهز  ، براساس شود قدیمی دانسته می ،های اخیر این برداشت سال
های دولتعنوان ابزاری اقتصادی برای  های قدرت و حتی به یکی از مؤلفه عنوان به منابع طبیعی

هها و   فشار بر دیگهر دولهت   کارگیری بهدارای این منابع جهت تأمین امنیت، بازدارندگی و حتی 
نفهت و گهاز موجهود در     ،این منهابع طبیعهی   ةآید. از جمل حساب می الملل به کنشگران نظام بین

شوروی اهمیهت آن بهرای اروپها    اتحاد و قفقاز است که پس از فروپاشی  منطقة آسیای مرکزی
 یشتر شده است.  ب

ههای   استقالل در آسیای مرکزی و قفقاز، سیاستنوهای  جمهوری با فروپاشی و پیدایش
 راهبهردی تر از همه کاهش حضور  مه  مین امنیت خطوط انرژی وأاقتصادی و امنیتی خاص، ت

به آسهیای مرکهزی و قفقهاز     اتحادیة اروپاترین انگیزه و دلیل جلب توجه  روسیه در منطقه، مه 
 ،عنوان قدرتی که در امور داخلی این کشهورها دخالهت نداشهته    به اتحادیة اروپاوجه مثبت  .شد

زیهرا   ؛و منافع خویش در اختیار داشهت  ها هدفپیگیری  برایای بود که این اتحادیه  برگ برنده
آن  و کهاهش وابسهتگی   اتحادیة اروپها یافتن موضوع امنیت انرژی در سیاست خارجی  با اهمیت

به این منطقه بیشتر شد و کشهورهای ایهن منطقهه بهرای همکهاری بها        توجه اتحادیه ،روسیهبه 
 را آغهاز کردنهد   ای گسهترده ههای   تر با این اتحادیهه تهالش   و ایجاد روابط نزدیک اتحادیة اروپا

(Umbach, 2003: 24).  
ق اتفها  اتحادیة اروپا، مسائلی در منطقه و در درون 2000 ةاول ده ةاین، در نیم با وجود

در قفقهاز جنهوبی    قفقاز شهد.  ۀحوز ویژه به منطقه، به اتحادیة اروپا ۀتوجه فزایند سببافتاد که 
تهرین تحهول پهس از     مهه   ،انقالب رز گرجستان و برکناری شواردنادزه در یک شورش مردمی

همراه تمایل همیشهگی ارمنسهتان    بود. این دو تحول به 1990 ةهای نخست ده    سال رویدادهای
زمهان بها ایهن     . هه  کهرد تهر   ل این منطقه را ضهروری ئثر اتحادیه در مساؤایفای نقش م ،پابه ارو
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 پیوسهتن ماننهد   ،ه  چند تحول مه  اتفاق افتاد اتحادیة اروپادر خود  ،تحوالت در درون منطقه
و از  2004در سهال   1«سیاسهت همسهایگی اروپهایی   » بلوک شهرق  بهه   ۀاعضای جدید از حوز

ههای   بها الهزام   «قانون اساسی جدیهد اتحادیهه  »تصویب  ،ئولوژیک در اروپارفتن مرزهای اید بین
اتحادیهة  امنیتهی   راهبهردی سند »تصویب  سرانجامنوین در سیاست خارجی مشترک اتحادیه و 

 ای ل منطقهه ئصهراحت آمهده اسهت کهه اتحادیهه بایهد در مسها        بهه  ،بهود کهه در آن سهند    «اروپا
 .(Solana, 2003: 46) ایجاد کند های قوی  دلبستگی

 راهبهرد در بررسی اهمیهت آسهیای مرکهزی و قفقهاز در     که گفته شد  گونه بنابراین همان
از  ه اسهت. توجه اتحادیه به این منطقه شد سببکه  داردعوامل گوناگونی وجود  ،اتحادیة اروپا
کهاهش  سهو و   از یهک و قفقهاز   منطقهة آسهیای مرکهزی   منابع غنهی انهرژی    توان به آن جمله می
 .  از سوی دیگر اشاره کردروسیه  به فتی و گازیوابستگی ن

 منابع غنی انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز  (الف
ذخایر انرژی و ه  در حهوزۀ   ۀترین کشورها ه  در حوز کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از مه 

از  .زیادی از منابع نفت و گهاز در آن کشهورها قهرار دارد    میزانشوند و  انتقال انرژی محسوب می
رکمنسهتان و  ن، قزاقسهتان، ت آذربایجها  ههای  جمههوری  ،کشور آسیای مرکزی و قفقهاز  هشتمیان 

ایهن کشهورها    .(Mojtahedzadeh, 2008: 168دارنهد ) ( 1شهده )جهدول    ثابهت  ازبکستان ذخهایر 
از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار  درصد 14درصد ذخایر نفت خام و حدود  3/2درمجموع 

ای در ایهن کشهورها وجهود داشهته و      نشهدۀ گسهترده   حالی است که مناطق اکتشهاف دارند. این در
المللهی   ههای آژانهس بهین    بینی احتمال افزایش بیشتر ذخایر هیدروکربنی وجود دارد. براساس پیش

تولید نفت خام این چهار کشور در دو دهة آتی رشد چشمگیری خواهد داشهت کهه ایهن     2انرژی
های جدید در قزاقسهتان   برداری از میدان های موجود و همچنین بهره نیدامافزایش ناشی از توسعة 

میلیهون بشهکه در    1/3و جمهوری آذربایجان است. بر این اساس، تولید نفت خام این کشورها از 
افزایش خواهد یافت. تولیهد گهاز    2020میلیون بشکه در روز در سال  4/4، به 2010روز در سال 

میلیههارد  260بههه  2010میلیههارد مترمکعههب در سههال  150رسههی از طبیعههی نیههز در دورۀ مههورد بر
 (.Shadivand, 2012: 36-37افزایش خواهد یافت ) 2020مترمکعب در سال 

                                                           
1. ENP (European Neighborhood Policy) 
2. IEA (International Energy Agency) 



 277  ...راهبرددریای خزر در منابع انرژی جایگاه 

 
 2014قفقاز، و مرکزیاطالعات کلیدی ذخایر گاز طبیعی آسیای  .1جدول 

 (tcfمکعب ) متر میلیاردواحد = 

 کشور
 تولید

 )میلیارد متر مکعب(
 ذخایر

 ن متر مکعب()تریلیو
 صادرات به اروپا

 0/0 2/1 9/16 آذربایجانجمهوری 

 0/0 5/1 3/19 قزاقستان

 0/0 5/17 3/69 ترکمنستان

 0/0 1/1 3/57 ازبکستان

 0/0 3/21 8/162 کل

Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2015, p. 20-22 

 روسیه بهو گازی  کاهش وابستگی نفتی (ب
این کشور باتوجه  گاز در جهان است. نفت و مه کنندگان رصاد سیه یکی از تولیدکنندگان ورو

اسهت   داشته یاقتصادی مداومرشد افزایش قیمت این محصوالت،  گاز و به تولید باالی نفت و
 2011این کشور در سال  کند. مین میأبیش از نیمی از نیاز داخلی به انرژی را از گاز طبیعی ت و

 گهاز طبیعهی )پهس از    ۀدومهین تولیدکننهد   و عودی(سنفت )پس از عربستان  ۀکنند تولیددومین 
 (.EIA, 2015: 11) الت متحده( بوداای

از نفت وارداتی بهه اروپها از روسهیه    درصد  30درحدود نیمی از گاز طبیعی و با توجه به اینکه  
قراردادههای بلندمهدت میهان     ووابستگی رو به رشهد اتحادیهة اروپها بهه انهرژی روسهیه       شود،  مین میأت

ها در رابطهه بها    زنی ب تقویت گمانهآلمان، سب ازجمله های اروپایی برخی از دولت های روسی و شرکت
 شهده  اقتصهادی اتحادیهة اروپها    سیاست خارجی و ثیرگذاری برأابزاری روسیه از انرژی جهت ت ۀاستفاد
های جداگانه با کشورهای مختله  اروپهایی    نامه این کشور با امضای موافقت (Belkin, 2008: 2). است

گیهری   زده و سبب تسریع روند تصهمی   وگوها با روسیه صدمه ها در گفت زنی آن توانسته به قدرت چانه
دنبهال قطهع    بهه . ((Rustamov, 2013: 4کشورهای اروپایی برای تعری  سیاست انرژی مشهترک شهود   

سهر قیمهت، صهادرات     دلیل اختالف بهر  به 2006 ةییک  ژانو روسیه به اوکراین در مقطعی صادرات گاز
اتهریش(   )اسلواکی، لهستان، ایتالیها، مجارسهتان، آلمهان، فرانسهه و     اتحادیة اروپا دیگر گاز به هفت عضو

های سیاسی کشهورهای ایهن اتحادیهه     وگو گفتصدر  موضوع امنیت انرژی اتحادیة اروپا در شد و قطع
نیهز   2007میان روسیه سهفید و روسهیه در ژانویهة     رها درمشاج (Wisniewsk, 2011: 59 ). قرار گرفت
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، اپراتهور  نفهت  بهار ترنهز   پیامدهای مشابهی را به همراه داشت. این ویژه آلمان برای کشورهای اروپایی به
درصد از نفت وارداتهی خهود    20خط لولة انتقال نفت به روسیه سفید را که از راه آن آلمان نفتی روسیه 
بهه ایهن تصهمی  روسهیه      شهدت  بهه رد قطع کرد و درپی این اقدام، آلمان و اتحادیة اروپا ک را دریافت می
ها در رابطه با وابسهتگی اروپها    افزایش نگرانیبا دنبال این رویداد،  به .(Belkin, 2008: 2)اعتراض کردند 

 2007ارس ، در مه وههوا  تغییهرات جههانی آب  در رابطه با فشار افکار عمومی  افزایش به انرژی روسیه و
با یکدیگر به توافق رسیدند. در راستای این سیاسهت،  « سیاست انرژی»منظور تدوین  اعضای اتحادیه، به
یر جههت  پهذ یدتجدهای  شده و استفاده از انرژی های تأمین انرژی این اتحادیه متنوع  مقرر شد تا ورودی

مسهیرهای انتقهال   سبب شد تها  نیز روسیه  وقوع جنگ گرجستان وآن کاهش تولید کربن، افزایش یابد. 
اروپا بها مسهکو    روابط و سوپسا زیر سؤال برده شود-جیحان و باکو–تفلیس-باکو ةخطوط لول انرژی از

اتحادیة اروپایی در اتکها بهه منهابع     یدنظراین رویداد، تجد .تحت تأثیر قرار گیردشدت  انرژی بهینة درزم
 (.  Faghani, 2009: 58-59) انرژی روسیه را شتابی دوچندان بخشید

 وشهته  شدیدی بهه روسهیه دا   وابستگی ،غال سنگدر ز چنیننفت و هم، اتحادیة اروپا در گاز
 .خود را با روسیه براسهاس منهافع متقابهل و دوسهتی اسهتوار سهازد       ةرابطاست تا  کرده تالشهمیشه 

انهرژی  مین أاز ذخهایر گهاز دنیها بهرای امنیهت ته       سهوم  یکرابطه با روسیه با توجه به دراختیارداشتن 
برخهی از اعضهای   دههد کهه    . آمهار نشهان مهی   (Lcas, 2008: 42)دارد اتحادیة اروپا اهمیت بسهیاری  

بدیهی اسهت  . (:Pielbags, 2008 5)کنند  صد گاز مصرفی خود را از روسیه وارد می اتحادیه تا صددر
بها   کهه ن اسهت  اتحادیة اروپا خوشایند نیسهت و ایهن اتحادیهه درپهی آ    برای که این وابستگی شدید 

های مهه    نگرانیزیرا یکی از  ؛کننده نجات دهد خود را از این وابستگی فلج ،سازی منابع انرژی متنوع
هها   بینهی  شد بسهیاری از پهیش    که اشاره گونه اتحادیة اروپا وابستگی آن در بخش انرژی است و همان

درصد انهرژی   70ردات بیش از به بعد اتحادیة اروپا مجبور به وا 2030ن است که از سال آحاکی از 
رهبهران   یهای ههای جههانی اسهت و ر     پذیری آن در رقابت آسیب همانندخود خواهد بود و این امر 

رو  بها تردیهد روبهه    یگهذار در جههان چنهدقطب    ثیرأهای مه  ت به یکی از بلوک شدن یلاروپا را در تبد
 راهی و گازی روسیه بهه اروپها از   همراه تحری  نفت این عامل به. (Vahidi, 2006: 72) خواهد ساخت

اعتبهار روسهیه را    ،گهذاری انهرژی بها اوکهراین     قیمهت  ههای  اخهتالف دلیهل   به 2006اوکراین در سال 
را اوکهراین   راهانهرژی بهه همسهایگان غربهی خهویش از       صهدور روسیه  ،دنبال آن بهکرد. دار  خدشه

رو اتحادیهة اروپها    از ایهن  یافت.افزایش  مین انرژی به اتحادیة اروپاأهای ت هزینه متوق  کرد، درنتیجه
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سهازی   بهه هماهنهگ   ،عنهوان ابهزار فشهار علیهه روسهیه      بهه  ،در واکنش به توق  جریهان انهرژی   ،ه 

 :Linkohr, 2007) دکهر انرژی اقدام  کنندۀ ینسازی کشورهای تأم های انرژی خویش و متنوع سیاست

همکهاری در   ،گرایهی  از روش چندجانبهه  ،هنرژی مورد نیاز خود در آیندا( و برای تضمین امنیت  18
 :Hadinejad, 2011) جانبه استفاده کهرد  جانبه و چنددوهای  همکاریو المللی  های بین ایجاد ساختار

امکهان   ،ههای دیگهر   جدیهد ماننهد نابهاکو و خهط لولهه      ةبا استفاده از خطوط لولتا  کردو تالش  (10
 (.Grewe, 2006: 7) دهدمین انرژی خویش را گسترش أت روابطسازی  متنوع

تدوین پیمان منشور انرژی و تشویق کشورها برای پیوستن به آن و ایجاد شرکتی بهرای   
با مشارکت کشهورهای   اتحادیة اروپادریای خزر به  ةخط لوله جهت انتقال گاز از منطق ساخت
تهالش   ااتحادیهة اروپه  . براین اسهاس،  استهایی از اجرای این سیاست  ناباکو نمونه طرحمسیر 
 ،(ونقهل  حمهل ههای مسهیر    رکشو)با استفاده از مسیر غربی یا مسیر گرجستان و ارمنستان تا کرد 

 آذربایجهان  ، جمهوریترکمنستان ،های تولیدکننده )قزاقستان نفت و گاز استخراجی را از کشور
 .شود میبررسی  ها این اقدام ،که در ادامه دکنازبکستان( به بازارهای مصرف خود منتقل  و

 در منشور انرژی و خطوط انتقال نفت و گاز   اتحادیة اروپا ةگرایان سیاست چندجانبه 

 منشور انرژی اروپاالف( تدوین 
 نامیهده  «منشور انهرژی  ةاعالمی»طرحی را تنظی  و تصویب کرد که  اتحادیة اروپا 1991در سال 

 ،انهرژی میهان خهود    های همکاریبخشیدن به  تا ضمن افزایش خواست این طرح از اعضا می .دش
کنندگان انرژی  به عرضه ،انرژی ۀکنند ها یا مناطق خاص صادر کاهش وابستگی به کشور باهدف

قهوانین   شهامل چارچوبی  ،منشور انرژی ةتنوع بیشتری دهند. در حقیقت اعالمی اتحادیة اروپابه 
جهود آمهد.   و های انرژی بهه  بود که میان امضاکنندگان آن جهت گسترش همکاری هایی و توافق

 ةبه مرحله  1998و در سال  یافتتغییر نام  1«پیمان منشور انرژی»به  1994این اعالمیه در سال 
این پیمان عبارت بودند از: اجرای قوانین مربوط بهه گسهترش    های هدفترین  آمد. مه راجرا د
 ،انرژیتولیدات و تجهیزات  ،منابع موردتجارت آزاد در  ،انرژی ینةدرزمگذاری خارجی  سرمایه

سهازی   آماده سرانجاموری در انرژی و  افزایش بهره ،خطوط لوله راهانرژی از  ونقل حملدی اآز
انرژی. از زمان امضای پیمان منشور انرژی در  ةحل اختالف در زمین منظور بهسازوکارهای الزم 

                                                           
1. Energy Charter Treaty 
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ت امنیهت و سیاسه   مهورد در ایجاد رویکردی هماهنگ میان اعضا در  اتحادیة اروپا، 1994سال 
بهه   «پیمان منشهور انهرژی  »است و از روسیه خواسته است تا ضمن تصویب  تالش کردهانرژی 
ههای نفهت و    های انرژی اروپایی اجازه دهد تا در تمامی صنعت انرژی روسیه از حهوزه  شرکت

د. تشهکیل بازارههای داخلهی گهاز و بهرق      نه کنگهذاری   سرمایه ،های خط لوله نظامگاز گرفته تا 
سازی صنعت انرژی در اروپا و نیز  در قالب خصوصی اتحادیة اروپاای است که  ترین برنامه مه 

  (. The Energy Charter Treaty, 2013)کند  رقابت آزاد دنبال می
این منشور را تصهویب  که روسیه را قانع کنند تا اند  هکرد تالشرهبران اتحادیة اروپا از دیرباز 

از سهوی   2000راسهاس سهند منتشرشهده در سهال     بزیهرا   ؛نهد ا اما هرگز موفق به این کار نشده ؛کند

درصهد در سهال    23نیاز مصرفی اتحادیة اروپها بهه گهاز طبیعهی از      1«سند سبز» نام بهسیون اروپا یکم
د که این افزایش نیهاز  کن کید میأخواهد رسید. همچنین این سند ت 2020درصد در سال  27به  2000

مین خواهد شهد کهه واردات گهاز طبیعهی اتحادیهة اروپها از       أبه مصرف گاز طبیعی تنها در صورتی ت
(.  EU‘s Green Paper, 2013) دشهو دو برابر  2020میلیون متر مکعب روزانه تا سال  250روسیه از 

 کنهد  میمنشور انرژی تالش  راهواند برای اروپا خوشایند باشد و از ت رو این افزایش تقاضا نمی از این
 نرژی این مشکل را برطرف سازد.  سازی خطوط ا با متنوعتا 

تهاکنون آن را تصهویب    ،کهرده پیمان منشور انرژی را امضا  1994روسیه در سال  اگرچه
انحصار خود در بخش صنعت  خواهد نمیزیرا دولت روسیه  ؛نکرده است و با آن مخالفت دارد

تهاکنون  ، به همین دلیل (.Kiyani, 2007: 199)کند  نفت و گاز را به بخش خصوصی واگذاری
و بهه ایهن اتحادیهه هشهدار داده      را نپذیرفته استدر این زمینه  اتحادیة اروپاروسیه تقاضاهای 

 .دشوگذاری در بخش انرژی اروپا ن های گاز پروم در خرید یا سرمایه است که مانع از برنامه
یاسهی،  سالح س عنوان بهمنفی روسیه در استفاده از انرژی  ةبا توجه به سابق اتحادیة اروپا
خطوط جدیهد   ساختانرژی و همچنین  ۀکردن کشورهای صادرکنند راضیدرپی آن است تا با 

 یادشهده عوامهل   ةتوان گفهت کهه مجموعه    می سرانجامانتقال گاز این هدف مه  را محقق کند. 
کهرده و مهدیران    رو با تردید روبهه انداز انحصار غول انرژی روسی بر بازار انرژی اروپا را  چش 

های تولید و صادرات انهرژی   فعالیت ینةدرزمبزرگ را برای حفظ جایگاه برتر خود  این شرکت
 (.Monagham, 2006: 5) است به تکاپو انداخته

                                                           
1. Green Paper  
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 ناباکو ب( طرح
 سیون اروپها یاتریش و رئیس کم ،مجارستان ،رومانی ،بلغارستان ،وزیران کشورهای ترکیه نخست
این خط لولهه  قرار بود  کردند. در آنکارا امضا 2009 در سالرا گاز ناباکو  ةخط لول ةنام موافقت
. این (Barysch, 2010: 1-2) برداری برسد میلیارد مترمکعب به بهره 31با ظرفیت  2014تا سال 
آمهد و جههت    شهمار مهی    ترین خط لوله به انتقال گاز، مه  های در میان خط 2012تا سال  طرح

 ولهی  ؛بهود  شهده   یطراح اتحادیة اروپاو عراق به انتقال گاز از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان 
ترکمنسهتان،   یهژه و بهه انهرژی   کننهدۀ  ینتأمهای   تعهد الزم از سوی کشورنبود هایی چون  چالش

شد.  طرحگذاران این  اعتمادی بیشتر سرمایه ب بیسبمیزان منابع مالی موجود،  مورد تردیدها در
 عنهوان  بهه و تهالش روسهیه   نیافتن  دستنظر  اتفاق به غربی های یکشر، ناباکو مورددر  همچنین
فشهار بهر ترکمنسهتان و قزاقسهتان      کارگیری بهانحصاری انرژی مورد نیاز اروپا برای  ۀکنند تولید

 رسیدن این خط لوله شده است. نتیجهب جلوگیری از به سبانرژی(  ۀ)دو کشور تولیدکنند
ونقل انرژی سهبب   سیه برای حفظ انحصار حملنداشتن دربارۀ آیندۀ ناباکو و فشار رو اطمینان

(. Yilmaz, 2012: 2) قهرار دهنهد  شد تا ترکیه و جمهوری آذربایجان مسیرهای دیگر را مورد توجهه  

 1ای بهرای سهاخت طهرح تانهاب     نامه ترکیه و جمهوری آذربایجان با امضای موافقت 2012در ژوئن 
ای کهه در مهرز    اباکوی غربی شدند؛ خهط لولهه  ترشدن اجباری ناباکو و تغییر نام آن به ن سبب کوچک

شهود. نابهاکوی غربهی بهرای سهاخت در مسهیر کشهورهای         بلغارستان به تانهاب متصهل مهی    -ترکیه
نیز جهایگزین دوسهوم نابهاکوی قهدی       شده و تاناب ی طراحبلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش 

 میلیهارد متهر مکعهب و    10صورت ساالنه   ناباکوی غربی در ابتدا به (.livanios, 2013: 5) شده است

هرچنهد نابهاکوی غربهی     دههد.  یلیارد متر مکعب از گاز جمهوری آذربایجان را انتقال مهی م 16سپس 
داران ایهن خهط لولهه     ها در زمینة تغییر ساختار سهام نسبت به گذشته شانس بیشتری دارد؛ اما نگرانی

سیوم همچنان از تکمیل این طرح جلهوگیری خواههد   دلیل اعالم خروج احتمالی آلمان از این کنسر به
کرد. این تأخیر احتمالی سبب تضعی  جایگاه ناباکو در مقایسه با تپ شهده و شهانس انتخهاب آن را    

 .(.:Kusznir, 2013 4-3)عنوان مسیر انتقالی انژری به اروپا کاهش داده است  به

                                                           
1. Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tanap.com%2Fen%2F&ei=XeodU7mSIsnStAbO2IHIAg&usg=AFQjCNF0vlqyQ_s5lqIJgk3mkwLbyqgKjA&bvm=bv.62578216,d.Yms
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 ج( خط لولة ماورای آدریاتیک 
انتقال گهاز   سازی آسان باهدفمیلیارد متر مکعب  20ظرفیت کلی  بااتیک یآدر ماورای ةخط لول

ههای اروپهایی در دو مرحلهه     بهه بهازار  « شهاه دنیهز دوم  » ،تولیدی فاز دوم میدان گازی شاه دنیز
ترکیه و سپس یونان و آلبانی و  راهاست. این خط لوله با انتقال گاز دریای خزر از  شده ی طراح

که  طرحساخت این تا رود  رسد. انتظار می اتیک به جنوب ایتالیا میهمچنین گذر از دریای آدری
اول آن با  ةآغاز و مرحل 2014ناباکو است از اواخر سال  ةترین رقیب خط لول ترین و جدی مه 

ب تسههیل انتقهال   سبعملیاتی شود. این خط لوله  2019میلیارد متر مکعب در سال  10ظرفیت 
های اروپای جنوب شهرقی چهون بلغارسهتان، آلبهانی،      ر کشورهای کوچک د گاز طبیعی به بازار

شود تها   ب میسبشود. رسیدن خط لوله به ایتالیا  نگرو و کرواسی می هگوین، مونت بوسنی و هرزه
آلمهان،   ازجملهه ههای اروپهایی    بهازار  ینتهر  بزرگاین خط لوله بتواند گاز طبیعی را به برخی از 

 .(Stamouli, 2014) فرانسه و بریتانیا نیز انتقال دهد

 جیحان –تفلیس  –نفت باکو ة خط لولد( 

 ۀاست که بها حمایهت گسهترد    هایی ترین خط سیاسی ان یکی ازحجی - تفلیس –و باک ةخط لول
منطقهه   ةطلبانه  شده است و با مناقشات جدایی ساختهایاالت متحده برای حذف ایران و روسیه 

آذربایجهان را   جمههوری  نفت باکو در ،مایل 1040این خط لوله به طول  .است یداکردهپارتباط 
مدیترانهه   دران بندری در جنوب شرق شرقی ترکیهه  حگذر از تفلیس در گرجستان به جی راهاز 

 شهده   یطراحه ان برای یک میلیون بشهکه در روز  حجی-سفلیت - باکو ةسازد. خط لول متصل می
 اخت آن آغهاز شهد و در سهال   سه  2002 در سهال . میلیارد دالر بود 9/2 آن ةاولی ةهزین است و
 (. Heidari, 2009: 27) برداری رسید به بهره 2005

 ارزروم –تفلیس –گاز باکو  ةخط لوله( 
مایهل در   170آذربایجهان و   جمههوری  مایهل در  290مایهل شهامل    630طول این خط لولهه  

اعتبار  و دالر برآورد شده است آن حدود یک میلیارد ةگرجستان و بقیه در ترکیه است. هزین
ی، بانک تهرمی  و توسهعه در اروپها، شهرکت مهالی      بانک جهان) المللی بین های هسسؤآن از م

درصهد   70گذارانی از ایاالت متحده و ژاپن( تأمین خواهد شد که حدود  المللی و سرمایه بین
مین أته  «شهاه دنیهز  » داران از سهوی سههام   ،بقیهه  درصهد  30مین خواهند کرد و أرا ت اعتباراز 
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غلبه بر تسهلط روسهیه بهر    اهدف که ب داالناین  (.Amir Ahmadian, 2006: 23-24) شود می
ای و دسهتیابی مسهتقی  بهه موجهودی و ذخهایر خهزر در        منطقهه  ةونقل و خط لول حمل نظام

ذخهایر انهرژی را از    شهده بهود؛   ی طراحه ، ترکمنسهتان و قزاقسهتان   آذربایجان های جمهوری
های موجهود   لوله راهذربایجان و از یای خزر به جمهوری آقزاقستان و ترکمنستان و از راه در

کنندگان اروپایی  از گرجستان و ترکیه عبور داده و سرانجام در بازارهای اروپا تحویل مصرف
 (. Mousavi Shafaei, 2009: 16) دهد می

 آناتولی )تاناپ( ماورای ةخط لولو( 
ای  بها هزینهه  آناتولی )تانها((   رایماومایلی  2400 ةخط لول طرحآغاز اجرای عملیات ساخت 

نخستین بخش آن که شود  بینی می پیش و شده آغاز 2012در اواخر سال میلیارد دالر،  7 بالغ بر
میلیهارد   6 ینکا ه  ،. ظرفیت ساالنه انتقال گاز این خط لولهبرداری برسد به بهره 2018در سال 

میلیارد متر  31به  و سرانجام 2026ل سا تا میزانتوسعه، این  ةمتر مکعب است که در سه مرحل
تانا( که عملیات ساخت بخش غربی آن از مرز مشترک ترکیهه   ةمکعب خواهد رسید. خط لول

 درواقهع اروپا، امتداد خواهد یافهت،   ةشود و تا مرز مشترک ترکیه و اتحادی و گرجستان آغاز می
مین گهاز  أایهن طهرح ته   کو در خاک ترکیه خواهد شد. ههدف نههایی   اجایگزین طرح پیشین ناب

آذربایجهان بها یهک     جمههوری  «شاه دنیهز »گاز تولیدی از میدان  راهکنندگان اروپایی از  مصرف
گاز این خط لوله  کنندۀ ینتأممیدان اصلی  عنوان بهگاز ۀ میلیارد متر مکعب ذخیر 200تریلیون و 
 داشهته ز اروپها را  مین گها أوانهایی ته  تسهال آینهده،    21شود که این میدان تا  بینی می است. پیش

 .( (Socor, 2013باشد

  سوپسا –باکو  ةخط لولی( 

آذربایجان را از باکو به بندر سوپسا در سهاحل   جمهوری نفت ،مایل 515این خط لوله به طول 
هزار بشهکه   115از  تازگی بهظرفیت آن  کند و شمالی دریای سیاه در غرب گرجستان متصل می

 هظرفیهت آن به   اسهت بینی شده  پیش برنامهرسیده است. در  هزار بشکه در روز 145در روز به 
ت نفهت  امیلیون دالر بوده است. صهادر  600آن  ةهزین و هزار بشکه در روز برسد 600تا  300

 شهود  مهی  ونقهل  حمهل هزار بشهکه از آن   115آغاز شد و حدود  1999این خط لوله در آوریل 
(Pielbags, 2008: 27).  و ( جمههور گرجسهتان   رئهیس )ردنادزه ادوارد شهوا  1996مهارس   8در
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مبنهی بهر اینکهه     ،سهاله را امضها کردنهد    30 یقهرارداد  (جمههوری آذربایجهان   رئهیس ) اف علی
خهاک   راهبخشهی از نفهت اولیهه را از     1آذربایجهان  جمههوری المللی فعهال در   های بین شرکت

نی سوپسا و باتومی نفت به بنادر گرجستان در کنار دریای سیاه یع ویژه به ؛دکننگرجستان منتقل 
المللهی نفهت گرجسهتان بهه      انتقهال یابهد. شهرکت بهین     ،مایلی یکهدیگر قهرار دارنهد    25که در 
و تسهیالت کمکهی بهرای سهاخت     هاآذربایجان امتیاز جمهوریالمللی فعال در  های بین شرکت

 میلیهون دالری سوپسها را در کنهار دریهای     565داده و ترمینال  اختصاصمایل از خط لوله  5/5
  (.Zargar, 2007: 122-123)  سیاه ایجاد کرده است

2خزر ماورایگاز طبیعی  ةخط لولط( 
  

در شرق دریای خزر در ساحل ترکمنستان آغازشده و با گهذر   «باشی ترکمن»این خط لوله از بندر 
سراسهری گهاز ترکیهه و     ةرسهد و بهه شهبک    از بستر دریای خزر به باکو و از آنجها بهه ارزروم مهی   

مکعب خواهد بود کهه تها    متر 51247 ،اول ة. ظرفیت آن در مرحلشود میی جهانی متصل بازارها
تواند اهمیت قفقاز جنوبی  است و میمایل  1029مکعب قابل افزایش است. طول آن  متر هزار 91

سازد؛ زیرا با ایجاد خط لولة ماورای خهزر، قفقهاز جنهوبی هه       دوچندانرا در زمینة امنیت انرژی 
 ,Amir Ahmadian)شهود   دار مهی  ونقهل را عههده   کننده و ه  نقش حمل ننده و تولیدک نقش صادر

کو اسهت کهه از   اانتقهال گهاز نابه    ةهمچنین، این خط لوله درواقع قسمتی از خط لوله (. 24 :2006
 خهزر، گهاز ترکمنسهتان را بهه     مهاورای  ةحمایت اتحادیة اروپا و آمریکا برخوردار است. خط لوله 

کو به اروپای مرکزی صادر خواهد کرد و بهدین  اناب ةاز آنجا توسط خط لول آذربایجان و جمهوری
کیهد  أمرتب بهر ایهن امهر ت   صورت  ها به روسحال،  . با اینترتیب روسیه و ایران را دور خواهد زد

هرگونه تصمی  دربارۀ طرح خط لولة گاز ماورای خزر بدون درنظرداشتن اجماع نظهر   کنند که می
شدن ایهن طهرح را تحهت     همین مسائل عملیاتی .قبول است رقابلیغدریا، های ساحلی این  دولت

رژی  حقوقی دریهای خهزر    نکردن تأثیر قرار داده است. هرچند که اتحادیة اروپا مدعی است تعیین
وجهود بیهاورد    تواند در ارادۀ این اتحادیه برای ساخت این خط لوله تغییری بهه  و سایر مسائل نمی

(Mir Taher, 2012 .) 

                                                           
1. AIOCS 
2. TCGP 
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 نتیجه
از آنجا که در جهان امروز انرژی یکی از محورهای اصلی توسهعه و پیشهرفت جوامهع بشهری     

انهرژی بهیش از    ،. در جهان امروزدارد ها اهمیت راهبردیدر روابط میان کشور ؛رود شمار می به
زیرا انرژی  ؛است شده یل تبدهای توسعه در کشورهای مختل   نیاز تحقق برنامه گذشته به پیش

کهه بهدون وجهود     شهکلی  هبه  ؛شهود  صنعتی محسوب می ةمین آن از ارکان بنیادین هر جامعأو ت
 اکنهون  هه   ،بهه بیهانی دیگهر    .صنعتی متصور نیسهت  ةتوسع ،مد و در دسترساکار ،انرژی کافی
شده اسهت و در تعیهین جایگهاه     تبدیلقدرت و ثروت جهانی  ةبه پاینفت و گاز  ویژه انرژی به

 کند. می بازیه مراتب قدرت و ثروت جهانی نقش اساسی سلسل یلةوس کشورها به
عنهوان منهاطق غنهی و     فقهاز بهه  و ق منطقة آسیای مرکزیمنابع انرژی در  نوشتار،در این 

کاهش وابستگی اروپا بهه   راهبرد که دست آمد بهنتیجه و این  شد بررسینفت و گاز  ونقل حمل
اتحادیهة  ههای   و قفقاز در سیاست رکزیمنطقة آسیای مجایگاه  یارتقا سببنفت و گاز روسیه 

به  ز وابستگی نفت و گاز اروپا به روسیها ،با افتتاح تمامی خطوط مورد نظرو است   شده اروپا
 .میزان زیادی کاسته خواهد شد

رسیدن به هدف خودکفایی کامل از واردات انرژی روسیه هدفی دور و غیرقابل تصهور   
منهابع   ةست که راهی برای تعامل هر چهه بیشهتر در زمینه   شده ا سبباین عامل رسد.  نظر می به

خطهوط   کهردن  تنهوع ماکنهون بها    خزر برای اروپا فراه  شود. ه  ۀغنی انرژی با کشورهای حوز
 در سیاسهت خهارجی   های آسیای مرکزی و قفقهاز  راهمیت و جایگاه کشو، اروپا ةوسیل انرژی به

زیهرا انهرژی در    ؛نگرانی روسیه شده اسهت  سبببلکه است، یافته   نه تنها افزایش اتحادیة اروپا
از  آمهده  دسهت  بهه مهد  آبهه در این کشهور  کند و  میبازی  اقتصادی روسیه نقش مهمی را ةتوسع

 .فروش آن به اروپا نیاز دارد
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