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  اقتصاد سياسي انرژي در آسياي مركزي  هايايران و تعامل
 *الدين صادقيشمسسيد

 الملل دانشگاه رازي كرمانشاهاستاديار گروه علوم سياسي و روابط بين

  )20/5/1392تاريخ تصويب  -2/2/1392(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
(نفت و  وضعيت منابع انرژي الملل، اين نوشتار به مطالعهدر چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي بين

ع سرشار نفت و گاز در كند كه با وجود منابگاز) كشورهاي آسياي مركزي پرداخته و استدالل مي
آن در كسب درآمد سرشار و با  ستان و ازبكستان و نقش بسيار مهمچون قزاقستان، تركمنكشورهايي 
هاي مهم ركزي را به يكي از كانونمردان اين كشورها درپي آن هستند كه منطقه آسياي مآنكه دولت

صادرات منابع انرژي در جهان، تبديل كنند و با آنكه منابع انرژي اين منطقه، نقشي بسيار مهم در رشد 
المللي اين كشورها ايفا كرده است، صادرات منابع انرژي كشورهاي آسياي اقتصادي و مبادالت بين
هاي انتقال هاي كشورهاي منطقه مانند خطوط لولهدليل ضعف زيرساختبه ،مركزي به بازارهاي هدف

انرژي، مشكالت حقوقي، موانع گمركي و آشفتگي سياسي بر سر راه صادرات انرژي با موانع جدي 
كشورهاي منطقه، به تبيين  اين نوشتار ضمن بررسي وضعيترو است. با توجه به اين مهم، روبه

 اقتصاد سياسي انرژي آسياي مركزي خواهد پرداخت.  هايجايگاه و موقعيت ايران در تعاملچگونگي 
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 مقدمه

عنوان پاشنه آشيل بسياري از مناطق و الملل، انرژي بهدر ساختار نوين اقتصاد سياسي بين
آسياي جنوب شرقي و آمريكاي اروپا، چين، هند،  كشورهاي صنعتي جهان و مانند اتحاديه

 تا چند دهه كمهايي از وابستگي به آن، دستاي كه هيچ گريزي براي رگونهبه شمالي است؛
بنابراين امروزه در تجارت جهاني نفت  .& Story, 2007,P.10) (Cornelius آينده وجود ندارد

در مناطق و  صاديزيرا بدون شك، رشد سريع اقتو گاز كااليي با اهميت راهبردي هستند؛ 
 كشورهايي چون چين و هند در آسيا، آمريكاي شمالي و اروپاي غربي به اين كاالي بسيار

ي در بازارهاي تجاري توليد اين كاالي راهبرد هايبه همين دليل، نوسان .گرانبها بستگي دارد
. در اين ندرو كتواند اقتصاد جهاني را با چالش روبهمدت و چه در بلندمدت، ميچه در كوتاه

منابع راهبردي هستند  درياي خزر از جمله ميان، ذخاير و منابع انرژي آسياي مركزي و حوزه
سوي بازارهاي مصرف در تعامالت اقتصاد سياسي جهاني انرژي گشوده و كه درهاي خود را به

از سرگيري بازي بزرگ را در روابط دست آوردن و كنترل بر اين منابع، هرقابت بر سر ب
   كند.يادآوري مي اين منطقه، هاي بزرگ درقدرت

جهاني  شدهدرصد ذخاير اثبات10اوراسيا  از نظر توزيع جغرافيايي ذخاير انرژي، منطقه
 منطقه از نظر توزيع جغرافيايي ذخاير گاز جهان نيز پس از .خود اختصاص داده استنفت را به

اوراسيا با  ذخاير را در اختيار دارد، منطقه درصد اين 40/ 6خاورميانه و خليج فارس كه حدود 
درصد،  9/4آمريكاي شمالي  كل ذخاير گاز جهان در جايگاه دوم قرار دارد. 7/33داشتن 

درصد  7/8فيك يپاس درصد، منطقه 9/7آفريقا  درصد، قاره 3/4آمريكاي مركزي و جنوبي 
يه و ايران كه در همجواري اين ذخاير گاز جهان را دارند. الزم به ذكر است كه دو كشور روس

گاز طبيعي جهان را در اختيار خود  شدهاتدرصد ذخاير اثب 45اند، حدود منطقه قرار گرفته
  . ,BP, 3778;, p. 2006 Estrada,9; -1 .pp (Favennec, 2005 (2010دارند 

ل انرژي، انتقا با توجه به اين مهم كه در اين ساختار نوين، انرژي و كنترل بر خطوط لوله
كار گرفتن قدرت در عرصه سياست خارجي و روابط هيكي از ابزارهاي مهم كسب ثروت و ب

دليل داشتن حجم بسيار عظيمي از رسد كه كشور ايران بهنظر ميالمللي است، چنين بهبين
 75شدن در كانون توليد ي با كشورهاي آسياي مركزي و واقعهاي فسيلي، همسايگسوخت
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نظير و ممتاز، بايد نقشي مهم و نقل بيوهان و برخورداري از موقعيت حملج درصد انرژي

اقتصادي كشورهاي اين منطقه ايفا كند. براين اساس، در اين نوشتار  هايرا در تعاملاساسي 
تالش خواهد شد تا ضمن بررسي وضعيت تعامالت اقتصاد سياسي انرژي در آسياي مركزي، 

اقتصاد سياسي انرژي منطقه  هايل بيابيم: كشور ايران در تعاملاپاسخي مناسب نيز براي اين سؤ
 ؟آسياي مركزي، چه جايگاهي دارد

  
  آسياي مركزي منابع انرژي 

شده و شامل خاورميانه واقع آسيا، اروپا و منطقه قاره  آسياي مركزي در چهار راه    
تان است. اين منطقه با مساحتي و تاجيكس كشورهاي ازبكستان، قزاقستان،  قرقيزستان، تركمنستان 

ميليون نفر، يكي از مناطق مهم  75 و جمعيتي بالغ بر درصد اياالت متحده 45در حدود 
و در  (BP, 2010)2/17ترين تخمين نفت است. در كمداشتن حجم عظيم ذخاير ازنظر

 65/6جهاني نفت و درصد از كل ذخاير 5ميليارد بشكه ذخاير شناخته شده يا  7/49بيشترين
  .BP, 2010); (EIA, 2011(a)درصد از كل ذخاير جهاني گاز را دارد 8/3مكعب يا تريليارد متر

 
 )2012اوراسيا( ي حجم ذخاير منابع گازي كشورهاي آسياي مركزي در منطقه: مقايسه1شماره  نمودار

  
).a(2012EIA :Source  

 
 قزاقستان - الف

 2/3نفت ( ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده 6/36در آسياي مركزي، كشور قزاقستان با 
ترين كشور منطقه ميليون بشكه در روز، غني 106000/1درصد ذخايرجهاني نفت) و توليد 
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ويژه آنكه كشور برتر جهان از نظر حجم ذخاير نفت و گاز است؛ به 10آسياي مركزي و جزء

و اين امر به معناي توانايي ميزان توليد اين كشور، بسيار بيشتر از ميزان مصرف داخلي بوده 
برخالف منابع غني نفتي، ميزان ذخاير    ,2012 .(EIA(b)(باالي صادرات قزاقستان خواهد بود
ده و قزاقستان را به يكي از هاي رو به رشد اين كشور نبوگازي قزاقستان پاسخگوي نيازمندي

 .كنندگان گاز طبيعي در اين منطقه از جهان تبديل كرده استوارد
موتور حركت رشد و توسعه شتابان اقتصادي اين كشور پس از استقالل از اتحاد رژي ان

درصد توليد  30كند، شوروي است و نقش بسيار مهمي را در اقتصاد سياسي اين كشور ايفا مي
شود. هاي نفتي تأمين ميدرصد درآمدهاي ارزي قزاقستان از محل دريافت 57ناخالص داخلي و

ابزاري جهت برقراري روابط  ،اقتصادي سوي رشد و توسعهوتور حركت بهعبارتي انرژي، مبه
هاي اي براي برقراري تعادل سياسي در روابط با قدرتهاي بزرگ نفتي و وسيلهاقتصادي با شركت

دنبال انجام اصالحات در م بهاي بوده است. قزاقستان از محل كسب درآمدهاي نفتي، همنطقه
هاي مستقيم خارجي گذاريدنبال جذب سرمايهي كشور و هم بهاجتماع هاي اقتصادي وساختزير

ويژه چين و روسيه است. حجم سرمايه و ايجاد يك اتحاد راهبردي با همسايگان خود به
ميليارد دالر است. اياالت  30 هاي خارجي در بخش صنعت نفت و گاز اين كشور بالغ برگذاري

 ,Rywkan)است گذاري كرده صنعت نفت اين كشور سرمايه الر درميليارد د 20متحده به تنهايي 

1313)-1300 2005; Kaiser & Pulsipher, 2007, pp..  
  
  تركمنستان  - ب

هاي آسياي مركزي، تركمنستان نيز از توليدكنندگان بزرگ انرژي بوده و با در ميان جمهوري
ي، اين كشور نقش اساسي و مهمي ميان ميزان توليد نسبت به استفاده داخل توجه به شكاف فزاينده

 7330اين كشور با  .ويژه در صادرات گاز، ايفا خواهد كردبازارهاي جهاني انرژي، به آينده را در
درصد ظرفيت آن به انتقال گاز اختصاص يافته است، يكي  90انتقال انرژي كه  خطوط لوله كيلومتر

المللي در منطقه است؛ ذخاير گاز مرزهاي بين انتقال گاز به خارج از از كشورهاي پيشتاز در عرصه
دونمز واقع  - آبادشاتليك و دولت  تركمنستان در نزديكي آمودريا در شرق درياي خزر در دو منطقه

 تدريج از سالشده و بهشناسايي 1974و  1963هاي شده است. اين ذخاير گازي به ترتيب در سال
  د. انبرداري قرار گرفتهمورد بهره 1974
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مكعب است. تخمين زده تريليارد متر 2/1ه تنهايي آباد بدولت حجم ذخاير گازي حوزه

مكعب در سال باشد. ميليارد متر 15سال، بيش از  30ز شود كه ظرفيت توليد آن بيشتر امي
ه مكعب است كتريليارد متر 9/2 اين كشور شدهمارهاي موجود، ذخاير گازي شناختهبراساس آ
بخشي از  .EIA, 2011(b)& BP, 2010)( مكعب قابل افزايش استتريليارد متر 5/4م البته تا رق

و بخشي ديگر نيز از راه صادرات گاز اين كشور به بازارهاي مصرف در كشورهاي چين و ايران 
شود. با توجه به نقش و اهميت انرژي در اقتصاد هاي انتقال گاز روسيه به اروپا صادر ميشبكه

- صنعت نفت و گاز اين كشور سرمايه كند تا بتواند درملل، روسيه بسيار تالش ميالسياسي بين
دهاي فسيلي اين كشور را به بازارهاي هدف، انتقال دهگذاري كرده و از مسير خود، انرژي

27)-(Dorian, 2002, pp. 20.   
 

  ازبكستان - ج
 1991ل در سال هاي اتحاد شوروي است كه پس از استقالازبكستان از معدود جمهوري

هايي دست توانسته است در عرصه توليد انرژي، ظرفيت خود را افزايش داده و به موفقيت
تريليارد  5/5ذخاير گازي آن  ميليارد تن و 5نفت اين كشور بيش از  شدهيابد. ذخاير شناخته

هزار بشكه در روز  175000مكعب است. ظرفيت توليد نفت اين كشور درحال حاضر متر
. الزم به ذكر است كه قرقيزستان و تاجيكستان برخالف ساير )9و 8نمودار( است

نفت قرقيزستان  هاي آسياي مركزي ذخاير نفتي قابل توجهي ندارند. توليد روزانهجمهوري
هزار بشكه است. فقر منابع انرژي در اين  20 نفت اين كشور بشكه و مصرف روزانه 2000

 دواردكنندگان انرژي روسيه، قزاقستان و ازبكستان باش جمهوري سبب شده كه اين كشور از
)(EIA, 2012(c).   

 

  هاي كالن انتقال انرژي در آسياي مركزي و جايگاه ايران               طرح
اتصال كشورهاي آسياي مركزي با روسيه، قفقاز و ايران و محل تالقي  درياي خزر، حلقه

س هند و شرق دور است و كشور ايران از نظر موقعيت محورهاي ارتباطي شمال اروپا به اقيانو
      .آن قرار دارد هاي كالن انتقال انرژيمركزي در كانون اين منطقه و محور ارتباطي طرح
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  : موقعيت مركزي ايران و مسيرهاي اصلي انتقال انرژي از آسياي مركزي و قفقاز به اروپا1نقشه شماره 

  
Source: Kaiser and Pulsipher, 2007, p. 1310. 

  
لكيت بر منابع ل ژئوپليتيكي بازي بزرگ درآسياي مركزي، ماترين مسايهمواره يكي از مهم

برداري از مخازن نفتي و چگونگي يافتن مسيرهايي براي انتقال انرژي منطقه انرژي، ميزان بهره
درحال حاضر توليد نفت در اين  است. به بازارهاي هدف در اقتصاد سياسي جهاني انرژي

ميليون  4به  2015اين رقم تا سال  ،شودميليون بشكه در روز است كه پيش بيني مي 3/2منطقه 
هاي بسيار بشكه در روز افزايش يابد. ميزان ذخاير قابل توجه نفت و گاز در اين منطقه، فرصت

گذاري زرگ نفتي براي سرمايههاي بگذاري شركتخوبي را با هدف جلب مشاركت و سرمايه
,p.  (Dorian ,2006 توجود آورده اسدر بخش اكتشاف، توليد و انتقال انرژي اين منطقه، به

 كه در زير به آن خواهيم پرداخت.  (544
   
 انتقال انرژي  خطوط لوله - الف

 اصلهدرياي خزر و ف آسياي مركزي و حوزه حجم بسيار باالي ذخاير نفت و گاز در منطقه
انتقال  اي از خطوط لولهگسترده بسيار زياد منابع انرژي اين منطقه از بازارهاي هدف، شبكه

هاي كالن انتقال انرژي منطقه و موقعيت ترين خطوط و طرحانرژي را ايجاد كرده است. به مهم
  شود.ها اشاره ميايران در اين طرح
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  انتقال نفت خطوط لوله ا. 
جهت انتقال منابع ميدان نفتي تنگيز قزاقستان به نوروسيسك در  :1خزروم كنسرسي . خط لوله1

 34/1هزار بشكه تا 650ظرفيت انتقال آن كيلومتر و 1510درياي سياه، طول اين خط لوله 
  ميليون بشكه در روز است،

ين چين، طول ا 4به آالشانكو 3ميدان نفتي آتيرامنابع : جهت انتقال 2چين - قزاقستان . خط لوله2
هزار  400هزار بشكه در روز است كه تا ميزان  200كيلومتر با ظرفيت انتقال  2163خط لوله 

  بشكه در روز قابل افزايش است،
ز راه تفليس گرجستان به : جهت انتقال نفت آذربايجان ا5ناجيح -تفليس - . خط لوله باكو3 

 1با ظرفيت انتقال روزانه كيلومتر  1768ن تركيه در مديترانه، طول اين خط لوله بندر جيحا
ميليون بشكه  8/1ميليون بشكه نفت از منطقه درياي خزر به درياي مديترانه است كه تا ميزان 

  در روز قابل افزايش است.
 500كيلومتر با ظرفيت انتقال  750: طول اين خط لوله 6آذربايجان –قزاقستان  . خط لوله4

  ون بشكه قابل افزايش است.ميلي 1هزار بشكه نفت در روز كه تا ميزان 
هزار بشكه نفت قزاقستان از مسير روسيه به  320: جهت انتقال 7سامارا –. خط لوله آتيرا5

 اروپا،
جمهوري  - هزار بشكه نفت از باكو 134انتقال  : جهت8سيسكورونو - باكو لوله. خط 6

  اي سياه،روسيسك در دريوآذربايجان و از راه داغستان و تيخورسك روسيه به بندر نو
آسياي مركزي: جهت انتقال نفت قزاقستان از راه تركمنستان و افغانستان به بندر  . خط لوله7

  گوادر پاكستان،
جمهوري آذربايجان از راه  - سوپسا، مسير شمالي: جهت انتقال نفت باكو - باكو . خط لوله8

  گرجستان به بندر سوپسا،
                                                 
1. Caspian Pipeline Consortium (CPC) 
2. Kazakhstan-China Oil Pipeline (KCOP) 
3 .Atyrau  
4. Alashankou 
5. Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline ( BTC)  
6.Kazakhstan Caspian Transportation System (KCTS) 
7 .Atyrau-Samara Pipeline (ASP) 
8 .Baku-Novorossiysk Pipeline (BNP) 
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هاي دليل تحريمسنجي كه بهامكان ال مطالعهح ايران: در - جمهوري آذربايجان . خط لوله9

  المللي متوقف شده است، بين
 المللي متوقف شده است، هاي بيندليل تحريمايران: به -تركمنستان - قزاقستان .خط لوله10

56)-52 .pp ,2008,EIA(.  
 

  انتقال گاز خطوط لوله .2
مكعب گاز تركمنستان ميليارد متر 55 تا 45قال ساالنه جهت انت 1 آسياي مركزي: . خط لوله1 

  كراين،واز راه قزاقستان و اتصال به خط لوله سراسري روسيه و سپس ا
مكعب ميليارد متر 20 روسيه: جهت انتقال ساالنه -قزاقستان –ساحلي تركمنستان . خط لوله2

  ست،كيلومتر ا 1700گاز تركمنستان از مسير روسيه به بازارهاي هدف، طول اين خط لوله
كيلومتر با  2000چين: طول اين خط لوله  - قزاقستان - ازبكستان -تركمنستان . خط لوله3

 14مكعب گاز در سال است. هزينه ساخت اين خط لوله ميليارد متر 30يت انتقال ساالنه ظرف
  ميليارد يورو است،

ز ميدان ميليارد مترمكعب گا 30هت انتقال ساالنه گاز آسياي مركزي: ج مركزيخط لوله . 4
 1680افغانستان به مولتان پاكستان و سپس هند. طول اين خط لوله  آباد تركمنستان از راهدولت

  ميليارد يورو است، 6/7كيلومتر و هزينه ساخت اين خط لوله 
: جهت انتقال بخشي از گاز تركمنستان از بستر درياي خزر و از 2خزر ماوراء  . خط لوله5

  روم تركيه و سپس به اروپا،مسير باكو و تفليس به ارز
جمهوري مكعب گاز ميليارد متر 8جهت انتقال ساالنه : 3ارزروم - تفليس - باكو . خط لوله6

  كيلومتر است،  692آذربايجان از راه تفليس گرجستان به ارزروم تركيه. طول اين خط لوله 
 انتقال گاز تركمنستان، كردكوي: جهت -هكورپژ . خط لوله7
مكعب گاز طبيعي كشورهاي آسياي ميليارد متر 45هت انتقال ساالنه : ج4اباكون خط لوله. 8

مركزي از مسير كشورهاي تركيه، بلغارستان، مجارستان، روماني و اتريش به بازارهاي هدف 

                                                 
1. Central Asia-Centre Pipeline (CAC) 
2. Trans-Caspian Gas Pipline (TCGP) 
3. Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) 
4. Nabucco       



  103                                                                                        ايران و تعامالت اقتصاد سياسي انرژي در آسياي مركزي      

 
)EIA , ميليارد يورو است 9/7اي بالغ بر كيلومتر با هزينه 3300در اروپا. طول اين خط لوله 

)67-61 2008, pp..   
  
  ايران  ايهاي منطقهرقيب

رقابت  شده است كه اين منطقه، عرصه، سببآسياي مركزي منابع سرشار انرژي منطقه
هاي بزرگ قرن قدرت گيرد و بازي بزرگ اي قراراي و فرامنطقههاي با نفوذ منطقهقدرت

 ت منطقهشطرنج سياس نوزدهم در اين منطقه را يادآور شود. با اين تفاوت كه بر روي صفحه
المللي در اين بازي وارد آسياي مركزي، رقابت بر سر منابع انرژي بوده و بازيگران بزرگ بين

همراه و معترض بوده و عرصه را براي كنشگران غيرحال افزايش  شده و تعداد آنان دائم در
 & Rasizade, 2003, pp. 41-58; Guliyev) اندنسبت به نظام هژمون حاكم به تنگ آورده

3171) .p 2009, khrakhodjaeva,A. شود.پرداخته مي، بيشتر به آن موضوعي كه در ادامه 
  
  روسيه - الف
ترين نفت در جهان، بزرگ گاز و دومين توليدكننده ترين توليد كنندهبزرگ عنوانروسيه به 

 آسياي نفوذي است كه نقش و اهميت انرژي حوزهكنشگران با اي ايران و ازرقيب منطقه
ساختار نوين اقتصاد سياسي  هايخوبي دريافته و با درك الزاممركزي و درياي خزر را به

الملل پس از جنگ سرد و اينكه اقتصادهاي بزرگ صنعتي جهان، مانند آمريكاي شمالي، بين
، با اروپا، چين و ژاپن بسيار به منابع انرژي روسيه و آسياي مركزي، وابسته هستند اتحاديه

هاي گرايي رمانتيك دوران حاكميت ماركسيسم روسي به واقعيتآرمانچرخش از 
هاي باالدستي و مدت در بخشگذاري بلندآنكه تالش كرد تا با سرمايه ژئواكونوميك، ضمن

گيري از وجه غالب بردن افزايش ظرفيت توليد و بهره دستي صنايع نفت و گاز خود و باالپايين
هاي بر شاهراه اير بسيار سرشار انرژي هيدروكربني و سلطهدر اقتصاد اين كشور كه همان ذخ

نفتي را كه قادر است نفت و گاز را به ميزان  يخطوط انتقال انرژي است، نقش يك امپراتور
درياي  بسيار زيادي در جهان عرضه كند، ايفا كند. روسيه تالش كرد تا از منابع انرژي حوزه

 ،سياست خارجي خود هايثروت ملي و پيشبرد هدفعنوان قدرت نرم، جهت افزايش خزر به
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 Correlge & Van der) برداري مطلوب كنداروپا، بهره ويژه در مواضعش در برابر اتحاديهبه

Linde, 2006, p. 533).      
رپي گسترش گذشته همچنان د مردان روسيه در دو دههبراي رسيدن به اين هدف، دولت

خطوط  اين كشور بر بوده و ضمن تالش براي تحكيم سلطه نزديكنفوذ اين كشور در خارج
 اي مانند ايران،هاي منطقهكردن ديگر رقيبنفت و گاز كشورهاي منطقه و محرومانتقال  لوله

انرژي را در اين منطقه از آن  گذاري خارجي در عرصهدرصد از حجم كلي سرمايه 25حدود 
ساله را براي  25 نامه، يك موافقت2003سال خود كنند. در اين راستا شركت گازپروم در 

خريد گاز تركمنستان و سپس صادرات دوباره آن به بازارهاي اروپايي از مسير شمالي، امضا 
كار بردن نفوذ در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، در تثبيت نفوذ هكرد. همچنين اين كشور با ب

توان اين مي كرده است كه براي نمونه هاييخود در ميان اين كشورهاي آسياي مركزي تالش
  موارد را برشمرد:

يسك) به . تشويق كشورهاي منطقه مبني بر انتقال انرژي خود از مسير روسيه (بندر نووروس1  
جمهوري  -داشتن آنان از خطرهاي انتقال انرژي از مسير گرجستاندرياي سياه و دور
  آذربايجان و تركيه،

جديد، جهت انتقال انرژي كشورهاي آسياي مركزي از  لوله كيلومتر خطوط 720 . تكميل2  
  مسير روسيه، 

 با هدف صادرات روزانه 2002 ساله با كشور قزاقستان در ژوئن15 نامه. بستن يك موافقت3  
انتقال بخش مهمي از صادرات  هزار بشكه نفت اين كشور از مسير روسيه. همچنين 350

  سامرا به بازارهاي هدف در اروپا،  - تيراآ نفت قزاقستان از راه خط لوله
هاي فسيلي اين كشور گذاري در صنعت نفت و گاز تركمنستان با هدف انتقال انرژي. سرمايه4

  ..Dorian, 2002, pp) 20-27( اروپاخود به بازارهاي هدف در  از مسير خطوط لوله
  
  قزاقستان - ب

قزاقستان است. قزاقستان در ميان  اي ايران در عرصه انرژي، كشورهاي منطقهاز رقيب
ديپلماسي انرژي بسيار فعال بوده و در زمينه جذب  كشورهاي آسياي مركزي، در عرصه

هاي بزرگ را در ميان شركت ايهاي مستقيم خارجي، توانسته رقابت بسيار فشردهگذاريسرمايه
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آمريكا، انگليس، چون روسيه، اي كشورهايي هاي ملي و منطقهنفتي جهان و همچنين شركت

درصد حجم  90دانمارك، روماني، تركيه، اتريش، چين، ژاپن وكره جنوبي ايجاد كرده و بالغ بر
كرده و عرصه گذاري در بخش اكتشاف و توليد صنعت نفت و گاز خود را از اين راه تأمين سرمايه

   .Peck, 2004)(را از ايران بربايد
هاي بزرگ نفتي حاكم، مشاركت و رقابت شركت تعاملي قزاقستان با نظام هژمونرويكرد 

پي داشته همي از كنسرسيوم نفت اين كشور دردست آوردن سهالمللي همراه را بر سر ببين
درصد)، شركت 25( 2درصد)، شركت اگزان موبايل50( 1هاي شوروناست. براي نمونه شركت

هايي ترين شركتهمدرصد) از م 5( 4درصد) و شركت روسي لوك آركو20( 3كاز ماني گاز
 خود اختصاص دهندتوجهي از اين كنسرسيوم را بهد سهم قابلانهستند كه توانسته

)(Campaner & Yenikeyeff, 2008, p. 14. هاي نفتي از راه كنسرسيوم اين حوزه توليدات
 حجمشوند. ميانتقال داده  كيساز راه مسير غربي به بندر نووروس 5كاسپين خط لوله
دالر  ميليارد 20هاي نفتي بالغ بربرداري از اين حوزهبهره شده براي افزايشانجام گذاريسرمايه
  .EIA, 2004)( است

كيلومتر خط لوله، از كشورهاي  3384انتقال انرژي نيز قزاقستان با  از نظر خطوط لوله
و از راه پيشتاز منطقه در اين حوزه است. اين كشور نفت و گاز خود را از مسير شمال غربي 

سيه ارسال و سپس به مناطقي هاي روخطوط لوله، كشتي و راه آهن جهت تصفيه به پااليشگاه
دهد. همچنين بخش ديگري از منابع انرژي اين كشور با چون بالتيك و درياي سياه، انتقال مي

ه مشاركت كنسرسيوم خط لوله كاسپين از مسير غربي به آذربايجان و سپس به اروپا انتقال داد
فت در روز است كه هزار بشكه ن 250الزم به ذكر است كه ظرفيت اين خط لوله  شود.مي

هايي را براي انتقال چهارم كل صادرات اين كشور است. همچنين اين كشور طرحمعادل يك
با ايران را نيز در دست بررسي  انرژي از راه جنوب و از راه معاوضه انرژي به چين و انتقال

ران براي  انتقال انرژي قزاقستان بسيار اقتصادي است؛ اما از آنجا كه اين كشور دارد. مسير اي

                                                 
1. Chevron 
2. ExxonMobil 
3. Kaz Munay Gaz   
4. LukArco 
5. Caspian Pipeline Consortium(CPC) 
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غرب، تعريف و تنظيم كرده، براي آنكه از راه  سويي با آمريكا و اردوگاهمنافع خود را در هم

ايران جهت انتقال هاي آمريكا نشود، تاكنون از همكاري با همكاري با ايران، مشمول تحريم
,aiser& 546 & K.pDorian, 2006, &  2010 (EIAت پوشي كرده اسشمانرژي خود، چ

.1309)pPulsipher, 2007, .  
  
  تركمنستان - ج

در ميان  اي ايران در اين بازي است. اين كشورهاي منطقهتركمنستان از ديگر رقيب
ري گذاديپلماسي انرژي بسيار فعال و موفق در جذب سرمايه كشورهاي آسياي مركزي، درعرصه

ميليارد مترمكعب  8/75است. اين كشور با توليد  جديدمسيرهاي  و خارجي، يافتن بازارها
درصد ظرفيت آن به  90انتقال انرژي كه  كيلومترخطوط لوله 8733و  2008طبيعي در سال گاز

انتقال گاز به بازارهاي هدف  انتقال گاز اختصاص يافته است، يكي از كشورهاي پيشتاز در عرصه
    .EIA, 2003 & BP, 2004)( المللي در منطقه استارج از مرزهاي بيندر خ

مدت خود، براي رهايي از انرژي تركمنستان در راهبرد بلند ديپلماسي گذاران عرصهسياست
اي اي را گزينههاي فرامنطقهروسيه، ضمن تداوم همكاري با اين كشور، راه تعامل با قدرت سلطه

هاي بزرگ نفتي غربي در صنايع كردن شركتاين رهگذر، ضمن درگيرداده و از  مناسب تشخيص
چون تركيه و جمهوري نيز براي جلب مشاركت كشورهايي  نفت و گاز خود، موافقت آمريكا را

اند. آذربايجان جهت متنوع ساختن مسيرهاي انتقال انرژي اين كشور به بازارهاي جهاني فراهم كرده
د همواره درپي آن است كه افزون بر مسير روسيه، مسيرهاي تركمنستان در راهبرد انرژي خو

خطري را شناسايي و انتخاب كند. براي رسيدن به اين هدف، بخشي از تر و كمهزينهكمجديدتر، 
 صادرات گاز اين كشور به بازارهاي كشورهاي چين و ايران و بخشي ديگر نيز از راه خطوط لوله

    .Dorian, 2002, pp. 20)-(27شودوپا صادر ميهاي انتقال گاز روسيه به ارشبكه
غير از مسير روسيه، با  براي صادرات گاز خود اين كشور براي جستجوي مسيرهاي بديلي

كرد.  خزركيلومتري ترانس 1640لوله رجستان و تركيه اقدام به ساخت خط جلب موافقت گ
هاي درياي خزر به گرجستان رسانده، سپس از اين خط لوله، گاز تركمنستان را از زير آب

. هدف تركمنستان از اجراي چنين دهدمسير گرجستان عبور كرده و سرانجام به تركيه انتقال مي
طرحي اين بوده است كه از مسير جديدي بتواند منابع انرژي خود را به بازارهاي اروپايي 
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قراردادي را با تركيه امضاء كرد  1999انتقال دهد. براي اجراي اين طرح، تركمنستان در سال 

شود. در اين مكعب گاز از مسير تركيه به اروپا صادر ميميليارد متر 30ر اساس آن ساالنه كه ب
كشورهاي تركمنستان، تركيه، گرجستان و آذربايجان،  هاي، مقام1999راستا در نوامبر 

ميليارد  5/2ساخت آن بالغ بر شدن و اجراي طرحي كه هزينه اي را براي عملياتينامهتوافق
آذربايجان شود، امضاء كردند. الزم به ذكر است كه يكي از داليل موافقت جمهوري دالر مي

و كسب درآمدي بود كه از  1999دنيز در اين طرح، كشف ذخاير گازي شاهبراي مشاركت در 
   .Mavarakis(etal), 2006, p. 1675)(آمددست ميهاين راه براي اين كشور ب

 ساله انتقال گاز به ايران را امضاء 25قرارداد  1995تركمنستان، در سال  هايهمچنين مقام
كمنستان يك خط لوله  شد. بر اساس اين قرارداد، تربرداري ميبهره 1997كردند كه بايد در سال 

 13ميزان  سال كه تا مكعب گاز درميليارد متر 8و با ظرفيت انتقال كيلومتر  200طول اينچي به 40
 ردكوي در ايران، ساخت؛كاين كشور به  ژهمكعب قابل افزايش است را از منطقه كورپميليارد متر

برداري رسيد. ايران پس از دريافت اين گاز در منطقه كردكوي، به بهره 2001اين قرارداد در سال
   . Mavarakis(etal), 2006, p. 1675)( كندآن را به شبكه سراسري گاز خود متصل مي

ها و دولت تركمنستان همچنين براي صادرات گاز اين كشور به ارمنستان و تركيه، طرح
، دو دولت تركمنستان و 2001در دسامبر  هايي را تنظيم و در دست اجرا قرار داده است؛برنامه

س اسا د. برمكعب در سال را امضاء كردنميليارد متر 2ميزان صادرات گاز به نامهارمنستان توافق
گاز ايران  به شبكه كردكوي - كورپژهاين قرارداد، موافقت شد كه اين گاز از راه خط لوله 

كيلومتر در داخل ايران به آن  140طول اينچي به 20 متصل و سپس از راه ساخت يك خط لوله
 شدهيل اختالف نظر در مورد قيمت تمامدلكشور انتقال يابد. اجراي اين قرارداد هر چند كه به

 ما سرانجام در ژوييهها به تأخير افتاد؛ اگاز وارداتي به ارمنستان و نوع مسير انتقال آن، سال
 .Mavarakis(etal), 2006, p. 1675)( به بهره برداري رسيد 2004
  

  جمهوري آذربايجان - د
قفقاز  درياي خزر و منطقه اي ايران در حوزههاي منطقهجمهوري آذربايجان از ديگر رقيب

 37/1و  درصد ذخاير جهاني) 6/0نفت(  شدهميليارد بشكه ذخاير اثبات 7با  . اين كشوراست
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المللي و كشوري موفق در هاي بينهمكاري مكعب گاز، بازيگري فعال در عرصهتريليون متر

هاي اكتشاف هاي نفتي در طرحگذاري مسقيم خارجي و مشاركت شركتجذب سرمايه عرصه
درصد از  90بيش از  .BP, 2008 & EIA, 2010)(انتقال انرژي است  ولهمنابع نفتي و خطوط ل

ذخاير غني نفتي جمهوري آذربايجان در همسايگي مرزهاي دريايي اين كشور در درياي خزر 
 گذشته، يكي از صادر كنندگان اصلي گاز به اتحاديه اين كشور در دو دهه .تواقع شده اس

ايش مصارف داخلي، اندك اندك از ميزان حجم صادرات اين اروپا بوده است، هرچند كه با افز
ميزان توليد و  پوشانيهم 2020 خواهد شد، تا آنجا كه تا سال هاي آتي كاستهكشور در سال

  .BP, 2010)(شدمصرف داخلي، مانع از صادرات گاز به خارج از كشورخواهد 
تري جنوب شرقي باكو درجنوب كيلوم 100در  ،1دنيزگازي آذربايجان شاه ترين حوزهمهم

مربع و در كيلومتر 860زي با مساحتي در حدودگا اين حوزه. كشف شد 1999درياي خزر در سال 
هاي توسط شركتكه نفتي اين كشور  در بين دو حوزه - متري زير بستر درياي خزر 500عمق

از شناسايي اين حوزه  پس .EIA,2006)( استشده واقع- دنشواداره مي بزرگي مانند موبيل و اگزون
 30 مكعب و بيشترين عمر مفيد آنليارد مترمي 420آن حدود  اثبات شده گازي كه حجم و ذخيره

الملل مانند نزديكي هاي برتر در نظام بينكشور از راه تعامل با قدرت است؛ اينبيني شده سال پيش
هاي موجود در روابط آمريكا، روسيه ها و تعارضبرداري از شكافه آمريكا، تعامل با روسيه و بهرهب

گيري از ابزار ديپلماسي فعال خود در قدرت در منطقه و با بهرهو تركيه بر سر تقسيم منابع ثروت و 
هاي بزرگي همچون بي پي حوزه انرژي، توانست به تشكيل كنسرسيومي با حضور شركت

درصد)، 10توتال ( درصد)،10(نيكو  ،درصد) 10درصد)، سوكار (5/25ويل (درصد)، استات ا5/25(
گذاري و فناوري خارجي جهت با جذب سرمايه درصد)، برسد و 9درصد) و تيپا (10( 1لوكاگيف

هاي چشمتر در امر اكتشاف، حفاري، توليد و صادرات گاز اين كشور، به موفقيتبرداري بهينهبهره
 ),Mavarakis 2003&  Kellyدنوين، ارتقاء بخش گيري رسيد و جايگاه خود را در اين ساختار

1673)-(etal),2006, pp. 1672                        .  
هاي گذاري و مشاركت شركتيجان موفق شد كه با جذب سرمايهاربهمچنين جمهوري آذ

كه ظرفيت تخليه و بارگيري دوباره بيش از يك ميليون  7ترمينال بزرگ نفتي 4بزرگ نفتي، 
 30با ظرفيت انتقال  اينچ و 48اي با قطر ساخت خطوط لولهبشكه نفت در روز را دارد و 

                                                 
1. Lukagif 
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مكعب گاز در سال، جهت انتقال انرژي اين كشور به تركيه و بازارهاي اروپايي، گامميليارد متر

  ,Guliyev & Akhrarkhodjaeva)ردهاي بزرگي را در راستاي تأمين منافع ملي خود بردا

) 3176 .p2009, .   
اين كشور  ت انتقال انرژي آن به مراتب بيش از حجم توليد روزانهاين خط لوله كه ظرفي

است، قادر به انتقال بخشي از گاز تركمنستان به بازارهاي اروپا است. الزم به ذكر است كه اين 
 - در جنوب باكو آغاز شده و پس از عبور از مسير تفليس 1خط لوله از ترمينال سنگچال

كيلومتر  442( كيلومتر 690شود. اين خط لوله به طول مي گرجستان، به خط لوله تركيه متصل
مكعب گاز ميليارد متر 3/7)، ظرفيت انتقال كيلومتر در گرجستان 248در جمهوري آذربايجان، 

كيلومتر مسافت را در شرق اين كشور طي كرده و  280 در سال را دارد؛ پس از ورود به تركيه
  . EIA, 2010 ;(Kelly, 2003( شودارزروم، ملحق ميانتقال انرژي تركيه در منطقه  به شبكه

دنيز راهبرد انرژي جمهوري  آذربايجان، منطقه گازي شاه هاي مندرج دربراساس هدف
بايد در چهار مرحله توسعه يابد. براي رسيدن به اين هدف در مرحله اول، وزارت نفت اين 

، موافقت كرد كه يك قرارداد ريميليارد دال 2/3گذاري با يك سرمايه 2001ر در مارس كشو
ميليارد  2مدت خريد و فروش گاز را با تركيه ببندد؛ اين قرارداد با انتقال ساالنه بلند

مكعب در سال ميليارد متر 6/6ه آغاز و سپس به مترمكعب گاز جمهوري آذربايجان به تركي
يم گاز را ندارد؛ افزايش خواهد يافت. از آنجا كه اقتصاد تركيه، توانايي جذب اين حجم عظ

جمهوري ظرفيت توليد گاز  .اصلي اين كشور، انتقال بخشي از آن به اروپا است هدف
شود كه تا بيني ميمكعب در سال است. پيشميليارد متر  4/8آذربايجان در اين مرحله، 

 ,Mavarakis (etal)) يابدمكعب در سال افزايش ميليارد متر 16رم، اين ظرفيت به مرحله چها

).1673p6, 200. اقتصاد سياسي انرژي،  هايدر تعامل دهد كهگذشته نشان مي دو دهه تجربه
درياي  انتقال انرژي از منطقه جمهوري آذربايجان يكي از بازيگران فعال و موفق در عرصه

كه در مجموع  بزرگ نفتي دارد  پايانه 4خزر و قفقاز است. اين كشور در ساحل درياي خزر 
هايي كه ليه و بارگيري دوباره بيش از يك ميليون بشكه نفت در روز هستند؛ پايانهقادر به تخ

و قزاقستان براي  ظام جهاني و با همكاري شركت نفت انگليسدر پرتو تعامل اين كشور با ن

                                                 
1. Sangachal Oil Terminal 
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 Guliyev & Akhrarkhodjaeva) ,اندانتقال نفت اين كشور در بازارهاي اروپا، ساخته شده

2009, p. 3176) . 
  تركيه -ه 

غرب، عضو پيمان  امنيتي اردوگاه -اي مهم محور اقتصاديهكشور تركيه كه يكي از حلقه
اي، منطقهو اسراييل است، در بعد معادالت قدرت  حدان راهبردي اياالت متحدهناتو و از مت

 شده در منطقههاي طاليي ايجادربودن فرصت ترين رقيب ايران در اين بازي بزرگ ومهم
اين كشور كه يكي از  .Truscott, 2009, p. 43)(ركزي، درياي خزر و قفقاز است آسياي م

 هايگيري از اشتراكبا بهره هاي بازي بزرگ منطقه پس از فروپاشي اتحاد شوروي استبرنده
گرايانه در سياست كارگيري رويكرد واقعهفرهنگي و زباني با كشورهاي آسياي مركزي و ب

هاي جهاني در منطقه نظر قدرتژه در برقراري ثبات و امنيت موردوي آفرينيخارجي و با نقش
آل از رفتار سياسي هاي اقتصادي(اكو)، تصويري ايدهو حضور قوي و مؤثر در سازمان همكاري

اروپا، به نمايش گذاشته و با آگاهي به  اتحاديهبا منطقه و هم  خود هم در روابط با كشورهاي
 شدهدرصد ذخاير اثبات 72نفت جهان و  شدهدرصد ذخاير اثبات 73ور در كانون اينكه اين كش
ايفا و با  ابط بين شرق و غربدارد، تالش كرد كه نقش پل انرژي را در رو رگاز جهان قرا

ترين داالن انتقال انرژي به بازارهاي اروپا است؛ تالش كرد تا از اين طرح اينكه بهترين و امن
به افزايش تقاضاي انرژي مصرفي خود كه  ل مشكل روند رورهگذر، پاسخي مناسب براي ح

ترين رقيب عنوان مهماين كشور به .است، بيابدگذشته، رشد شتاباني را تجربه كرده  در دو دهه
شده گذشته، موفق ديپلماسي انرژي خود در دو دهه اي ايران، در راهبردنفوذ منطقهقدرتمند و با

سود خود، را به كالن انتقال انرژي منطقههاي روند و مسير طرحكه چگونگي بستن قراردادها، 
  براي نمونه: ،تنظيم كند

  تركيه، - روسيه - آبي انتقال گاز جريان انتقال خط لوله .1
 تركيه، - انتقال گاز ايران خط لوله .2
 ن،جيحا -تفليس - وله انتقال نفت باكوخط ل .3
 ارزروم، - تفليس -انتقال گاز باكو خط لوله .4
 اروپا، - تركيه - انتقال گاز تركمنستان هخط لول .5
  تركيه، -انتقال گاز مصر خط لوله .6
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 تركيه، -انتقال گاز عراق خط لوله .7
 يونان، -انتقال گاز تركيه خط لوله .8
 انتقال گاز ناباكو.  خط لوله .9

 الملل، حمايتهاي برتر در نظام بينگذشته تالش كرد تا از راه تعامل با قدرت دو دههتركيه در 
در منطقه، راهبردي اقتصادي و سياسي خود  هايو پشتيباني سياسي آنان را براي پيشبرد هدف

سياسي و اقتصادي خود،  هايكرده و از بيشترين ظرفيت سازمان اكو در راستاي پيشبرد هدفجلب
برداري كند و از نظر ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي نيز قدرت قابل توجهي را در منطقه كسب بهره

باغ، اين كشور در راستاي هماهنگي با راهبرد قفقاز و جنگ قره كند. براي نمونه در بحران منطقه
هاي اقتصادي در همكاري زمان به دو هدف برسد: نخست، توسعهآمريكا در منطقه موفق شد كه هم

قرن يا آمريكا براي بستن قرارداد  هايآذربايجان، دوم، جلب رضايت مقامجمهوري بخش انرژي با 
 ارزروم و - تفليس - انتقال گاز باكو ن و خط لولهجيحا - تفليس - نفت باكو همان ساخت خط لوله

عبور اين خطوط لوله از سرزمين تركيه و در گام بعدي، محوريت يافتن نقش و موقعيت تركيه 
هاي كالن انتقال انرژي منطقه مانند تالش براي جلب موافقت گذاري در طرحجهت سرمايه

انتقال گاز  ورهاي تركمنستان، جمهوري آذربايجان، گرجستان و آمريكا براي ساخت خط لولهكش
تركيه هاي اصلي انرژي از مسير ناباكو با هدف عبور شاهراه طرحماوراي خزر و نيز اجراي 

     .Kilic, 2006, pp.1931)-1933(است
ها اي تعامل و همكاري ميان دولتالملل، بر مبناز آنجا كه ساختار نوين اقتصاد سياسي بين   

هاي برتر، بنيان نهاده شده است؛ تركيه در راهبرد نگاه به شرق و راهبرد انرژي خود در با قدرت
، ي آسياي مركزي و قفقاز، فقط به توسعه همكاري و يا همسويي با غرب و اياالت متحدهمنطقه

انتقال  عبور خطوط لوله سيه، هم در عرصهتوجهي را نيز با روهاي قابلبسنده نكرده؛ بلكه تعامل
آبي و هم بستن انتقال گاز جريان انرژي اين كشور در بستر درياي سياه و از جمله خط لوله

 ,Hacisalihoglu)تتجاري داشته اس توجه واردات گاز و هم مبادالت گستردهقراردادهاي قابل

1872)-1867 .pp 2008,گاز وارداتي مصرفي اين كشور توسط  زدرصد ا 60تا آنجا كه حدود  ؛
تنها انتقال انرژي از مسير تركيه، نه شود. عبور خطوط لولهشركت گازپروم روسيه، تأمين مي

هاي صنعت نفت و گاز اين كشور شد؛ موجب كسب منافع سرشار اقتصادي و تقويت زيرساخت
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نيز شده اي منطقهدر ت بلكه موجب ارتقاي نقش، جايگاه و موقعيت اين كشور در روابط قدر

  .)p. 32)EIA ,2008 ,ت اس

 
  نتيجه 

بدون تعامل در يك بستر الملل، كشورها با توجه به اينكه در ساختار نوين اقتصاد سياسي بين
اقتصادي و  توسعه هايسياسي همنوا با دنياي خارج به سختي خواهند توانست به سطحي از سطح

ن نتيجه گرفت كه در اين ساختار نوين، آن دسته از كشورهاي توامي؛ رشد و شكوفايي دست يابند
اند، اين مورد مقايسه در اين نوشتار كه به تعديل رفتار سياسي و انطباق با شرايط جديد، برآمده

ثروت   بنديرا ارتقاء بخشند و سهمي از تقسيمخود اند كه ثروت، قدرت و موقعيت فرصت را يافته
خود هاي نفوذ در اين حوزه را بهالمللي انرژي و حوزهاقتصاد سياسي بينتعامالت  جهاني در عرصه

آذربايجان، تركيه). در مقابل، كشوري همچون جمهوري اختصاص دهند(قزاقستان، تركمنستان، 
از ديدگاه عناصر گفتماني  ، معترض بوده و همچنانالملليايران كه همواره به روندهاي موجود بين

المللي بر دوران جنگ سرد، به تحليل و تفسير روندها و رويدادهاي نظام بينادبيات سياسي حاكم 
 هايرساندن هدفت اندكي را براي تحقق و به فعليتپردازد، فرصجديد مي شدهمتحول و جهاني

خود ايجاد كرده، در مقابل موقعيت و جايگاه ممتاز خود را نيز در اين ساختار نوين به ديگر 
  ي واگذار كرده است. اهاي منطقهرقيب
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