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Abstract 
Russia's isolationism since the collapse of the Soviet Union has allowed the West 

to infiltrate its privacy and provoke Russia to react by various means. One of the 

most important tools that Moscow has considered. In other words, Russia is trying 

to monopolize the region's energy supply to international markets. This study aims 

to examine the EU strategy against this Russian monopoly by descriptive-

analytical method and the necessary information has been collected from articles 

and Internet sources. The research question is, what is the most important strategy 

of the European Union against the monopoly of production and transfer of energy 

in Central Asia by Russia? The findings of the study indicate that the most 

important strategy of the European Union against this monopoly is to diversify 

energy imports and try to create alternative routes in various ways, so that it can 

make Russia's monopoly and unilateral decisions in this regard. End the field. 
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 چکیده
یعث در پیش گرفتن رویکرد انزواگرایی روسیییب د ا اف فروپی ییی ا جید یریشیر  یی رو  د

سیب افزایش دامنب نف ذ غرب دب حییت خل ت این  ش ر رو ست. این امر ک ش ر  اه ا ا رک

ادزارشی  م رد  درآن دا تب است  ی دی ادزارشی  مختلف دب مقیدلب دی این نف ذ درخیزد. افیرلب

  ان دب انجصیرطلبی ا یره کرد. چنینچب این کش ر  الش دارد کب انجصیر   یب مسک  می

ی دیشییتر و وادسییت  أمین منیفعیهت  الرللی در انتقیل انرژ  این منطقب دب دیفارشی  دین

سخ دب ستی  پی سؤال  ا جیدیب اروپی را در اختییر خ د دا تب دی ا. لذا این طرح در را این 

ژ  آسیییی  درآماه اسییت کب راشبرد ا جیدیب اروپی در ابیل انجصیییرطلبی   لیا و انتقیل انر

د کب دارمرکز  دب وسیییلب روسیییب چب خ اشا د د. فرمیییب مطرح  ییاه چنین دیین می

د ا جیدیب اروپی دب منظ ر خیرج کردن انجصیییر انرژ  مسییک  درآسیییی  مرکز  د در  ییا

-گذار  در مییدین انرژ  این کشیی ر و شرچنین ایدید یه شر رایی ااتصییید سییرمییب

 ودی ییا. روش پهوشش در این مقیلب اف ن ت    یییفی  بیینی سییییسییی در این منطقب می

 آور  گردیاه است.  یرعااطالعیت الفم دب  ی ه کتیدخینب
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 مقدمه

شی  سیای میانه به با فروپا ستقالل یافته آ شورهای تازه ا شوروی ک اتحاد جماهیر 
سی خود در ادوار مختلف همواره  سیا صادی و  سعه اقت منظور قدرت گیری و تو

جانبه برقرار کنند که این تالش کردند که با نظام بین الملل روابط گستتتترده و همه
شد توجه قدرت سئله باعث  ست اندازی م به انرژی موجود های بزرگ به منظور د

، ص: 1400نژاد، در این منطقه و همچنین توستتعه نذوب به خود جلک کنندهبوبودی
45-46.) 

ای در این راستا، با روی کار آمدن والدیمیر پوتین آسیای میانه از جایگاه ویژه
شدند شور برخوردار  سیای مرکزی که از . جمووری(1)برای دولتمردان این ک های آ

شتتود،  ه از نظر انرژی نذت و گاز و  ه از نظر نزدیک یاد می آن به عنوان خارج
سکو قرار گرفت سی و امنیتی مورد توجه ویژه م بنابراین در کنار  ین تالش . سیا

دارند که با به  الش کشتتتیدن راهبرد یربی در این منطقه خود را به عنوان یکی از 
به قدرت الزم  های  ید. و ابزار ما بازیگران معرفی ن با  مومترین  له  قاب منظور م

 .(Stronski&Nicole ng, 2018)فشارهای یربی در اختیار داشته باشد
مستتکو بعد از اتخاب راهبرد کشتتورهای یربی تالش دارد که خود را در مقابل 

رستتد، اهرم انرژی یکی از ها قدرتمند نشتتان دهد. در همین راستتتا به نظر میآن
شک شور را ت ست خارجی این ک سیا سی این موم یک ابزارهای موم  یل دهد. برر

پژوهش آکادمیک الزم دارد که در تحقیق فعلی به آن پرداخته شتده استتچ  را که 
اتحادیه اروپا به عنوان یک دریافت کننده انرژی از آسیای مرکزی و قذقاز که مسکو 

کند، قرار گرفتن ابزار انرژی به عنوان میاین مناطق را حیات خلوت خود قلمداد 
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 Kolaeiهداندمینده در دستت روستیه را یک مشتکل جدی برای خود یک برگ بر

and Abedi, 2016 .)  به همین منظور بروکستتتل نیز به دنبال آن استتتت که با اتخاب
راهبردهایی از انحصار کامل انرژی آسیای مرکزی توسط روسیه جلوگیری به عمل 

سیه در منطق سازی  ین و رو ه مذکور، به این آورد و تالش دارد در مقابل موازنه 
کشتتتورهتتای تتتازه استتتتقالل یتتافتتته نذوب قتتابتتل توجوی داشتتتتتته بتتاشتتتتد 

های آسیای مرکزی هر دو اتحادیه اروپایی و دولت(. Sazmand&rammazani,2017ه
سرد صول دوره گذار پس از جنگ  سبات میان این دو شمار می به  مح آیند و منا

وا بتتتتتت یک از آن نه هر  گا جدا به موازات تالش  بدیل رایبازیگر  به  ت شتتتدن 
صه بینموجودیت ست. در اوایل دهههایی نیرومندتر در عر شده ا  المللی تقویت 

اروپایی و آسیای مرکزی به دلیل تمرکز هر دو طرف بتتتر  یهمیالدی، میان اتحاد 90
داخلی، ارتباط  ندانی وجود نداشتتت که البته به ستترعت ت ییر  نوادستتتتتتتتازی

  (koohkan & karimi,2019).کرد
سال  سیای مرکزی که نخستین بار در  ستراتژی اتحادیه اروپا در قبال آ  2007ا

مورد ارزیابی مجدد و اصالح قرار گرفت  2015مورد توافق قرار گرفت و در سال 
تری در مقایسه با شش همسایه طلبانه در سطح بسیار پایینهای جاهلذهؤبه لحاظ م

شورهای ، ثبات، حمایت از برنامهشرقی قرار دارد. این برنامه ابتدا بر امنیت های ک
ای در حوزه انرژی، آستتتیای مرکزی برای مبارزه با فقر و توستتتعه همکاری منطقه

ی استتتراتژدر  بود.حمل و نقل، آموزش عالی و حذاظت از محیط زیستتت متمرکز 
شت دا لیاروپا تما هیو اتحاد شده است گرفته دهیناد هیرسد روسیبه نظر م مذکور

س شورو کیرا به عنوان  یزمرک یایآ سا سترش  یقلمرو پ نذوب اتحادیه اروپا که گ
به منظور   تالش دارد که در رأس آن قرار دارد قلمداد کند.  نانچه اتحادیه اروپا

 گسترش نذوب خود در این منطقه و تامین انرژی مورد نیاز خود و مستقل از روسیه،
تمرکز  یمرز تیریو مد یاو منطقه یتوسعه تجارت محل ی وحذف موانع تجار بر

سو یتجارت محل لذا اگرکند.  س تیتقو و لیت صال به  انهیم یایشود، آ قادر به ات
رستتد دولتمردان اروپایی نیز به منظور از و به نظر می خواهد بود ییاروپا یبازارها

بین بردن انحصار انتقال انرژی این منطقه از طریق روسیه به کشورهای یربی را از 
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بین ببرند و از طریق ایجاد یک مستتیر مشتتخم و معین انرژی خود را تامین کنند 
بررستتی راهبرد  شتتده استتت که (. این مستتئله باعثMarazis&Boonstra: 2019ه

است خارجی اتحادیه اروپا در قبال انحصارطلبی روسیه در بحث انرژی آسیای سی
گیرد. لذا در این پژوهش برای فوم بوتر این راهبرد مرکزی در دستتتتورکار قرار می

بعد از بیان  ار وب نظری، به مستتئله منابع انرژی آستتیای مرکزی و نقش انرژی 
سیه پرداخته می سیای مرکزی و انحصارطلبی رو صورت شوآ سپس به اقدامات  د. 

شترک  گرفته توسط اتحادیه اروپا در قبال این انحصارطلبی هاز جمله میدان نذتی م
صادی شترک اقت شاگان، ایجاد بازار م سیای میانه، -کا شتر به آ تجاری و نزدیکی بی

حمایت از ستتاخت کریدور جنوبی و حمایت از طرح خط لوله ترانس کاستتپین( و 
 گیری خواهیم پرداخت. و نتیجهبندی در نوایت به جمع

 چارچوب مفهومی: ژئوپلتیک انرژی. 1

مذووم ژئوپلیتیک از جمله مذاهیمی استتت که در صتتدد ارتباط دادن بین ج رافیا و 
ست که  گونه  ضوع ا صدد تبیین این مو ست. در واقع ژئوپلیتیک در ست ا سیا

سرزمین، جمعیت، موقعیت راهبردی و م نابع طبیعی بر عوامل ج رافیایی از جملهچ 
روابط طبیعی بر روابط کشورها و تالش آنوا برای کسک قدرت و استیال بر دیگران 

یه  (.Safari and Vosoughi, 2016 هموثر استتتت  بل نظر قا ژئواکونومیکی و "در م
صاد در برابر نظامی صالت اقت سیده 1، ادوارد لوتواک"گریا ست که به این نتیجه ر ا

یه یکنظر قدرت اقتصتتتادی نمی بدون 2های ژئوپلت یه در نظر گرفتن  ند نظر توان
در  3ژئوپلتیکی قرن حاضتتتر را تبیین کنند. لوتواک معتقد بود که زوال جنگ ستتترد

واقع نشتتان دهنده ت ییر مستتیر حرکت نظام جوانی از ستتوی ژئوپلتیک به ستتمت 
شد می 4ژئواکونومی تأثیر طالعه و ارزیابی نقش انرژی و بنابراین م(.  ,2009Weissهبا

ها و بُعدهای آن بر مت یرهایی  ون سیاستت، قتدرت و ارتباطات پیچیده بین ملت

                                                                                                                                 

1. Edward Lutwack 

2. Geopolitical theories 

3. cold War 

4. The movement of the world system from geopolitics to geoeconomics 

https://eucentralasia.eu/author/andreasm/
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لت یک انرژی میدو طه ژئوپلیت به عنوان مومترین ها در حی گاز  ذت و  باشتتتد. ن
جوان،  در فورستتتت انرژی الهای فستتتیلی به واستتتطه دارا بودن امتیازی باانرژی

انرژی به  .انتتتتدخود اختصتتتتاص داده لمللی را بهاموقعیت مومی در مناسبات بین
های نظام جوانی قدرت هایی را در بازیاعنوان یک مت یر ژئوپلیتیک جایگاه ویژه

مراتبی قدرت  باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی ستتتتطوح سلستتتتله
 ,Masoodipoor, Karimifard, Yoosefi). دارد جتتوتتانتتی، اهتتمتتیتتت راهتتبتتردی

Akbarzadeh,2019) 
ساس مؤلذه شورها برا سنجیده درواقع روابط میان ک صادی و قدرت،  های اقت

گرایی در ای و منطقههای منطقهشود. برای نیل به همین منظور است که سازمانمی
های مختلف، شتتتکل گرفته و یا ایجاد خواهند شتتتد. نقش اقتصتتتاد تا آن حد قاره

بندی ر با ایجاد گروهتأثیرگذار استتت که کشتتورهای تحت عنوان اقتصتتاد نوظوو
اند تا توانایی اقتصادیشان را بیشتر نشان دهند. اقتصادی مانند بریکس، گرد هم آمده

هر ند که کشورهای عضو این پیمان از نظر ج رافیایی پیوستگی سرزمینی ندارند 
ای همین پیوستگی سرزمینی است، ولی به دلیل های سازمان منطقهکه یکی از مؤلذه

صاد در روابط بیننقش یالک اق ست. بنابراین ت شده ا الملل، باعث اتحاد میان آنوا 
توانایی اقتصتتادی براستتاس منابع درون ستترزمینی که بتواند ایجاد قدرت نماید یا 

صادی و توان بوره سعه اقت برداری از منابع قدرتی که برگرفته از منابع، بتواند در تو
شد، ژئواکونومیک سرزمینی، تأثیرگذار با گیرد. با تقویت موقعیت شکل می درون 

س. درواقع شود و بالعکژئواکونومیک، موقعیت ژئوپولیتیک کشورها هم متحول می
ستاین قدرت سیا ستند که  صادیها ه را در نظام جوانی اعمال و رهبری  1های اقت

ای ستتیال جوت استتت. که به عنوان پدیده 2کنند و برآیند این فرایند ژئواکونومیمی
به فضای جدید رقابتی در نظام جوانی و روشی برای توجیه و تحلیل  پوشش دادن
های یربی درآمده استتت. منابع انرژی به عنوان اکثر قدرت 3های جوانیستتیاستتت

                                                                                                                                 

1. Economic policies 

2. Geoeconomic process 

3. Global policy analysis 
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ذهیکی از موم یکترین مؤل یان  1های ژئوپلت عامالت م وانی فعلی در ت ظام ج در ن
کشتتتورها و نیز انتقال از مکانی که از داشتتتتن انرژی محروم استتتت و نیز کنترل 

شود و در دست گرفتن ابزار ها انجام میمسیرهایی که این فرایند انتقال از طریق آن
تولید و فناوری آن و استتتتذاده کردن از این انرژی برای حذی ستتتیادت جوانی و 

صه بینهمنطق شیدن رقبا در عر ضوع  2المللی انرژیای و به  الش ک را به عنوان مو
 (.,2014Hamidinia and Salehi Dolatabadiهمومی تبدیل کرده است  3ژئوپلتیک

در این مورد بیان  5یجوان تیصتتتلح و امن تیمطالعات امن استتتتاد 4مایکل کلر
در ستتراستتر  زینت آمخشتتو یهایریمنجر به درگ یلیفستت یهاستتوخت»کند که می

که  میکنیم یزندگ 6محور یجوان انرژ کیما در  ن،یعالوه بر ا «.شتتتوندیجوان م
ی از برخ یبرا 8کیتیآن( به نذوب ژئوپل لیهو وستتتائل تحو 7کنترل منابع نذت و گاز

از  شتتود.ی برخی دیگر میاقتصتتاد یهایریپذکیآستت کشتتورها می گردد و باعث
به منظور هستتتتند،  9یاز کشتتتورها وابستتتته به واردات انرژ یاریکه بستتت ییآنجا

ست شورها و دولتد ست با ک های های دیگر وارد تنشیابی به این منابع ممکن ا
ست آوردن انرژی  شوند. به عنوان مثال در ادوار مختلف تالش برای به د معتددی 

، 1988-1980 یهاو عراق در ستتال رانیاز جمله جنگ ا هاییباعث ایجاد درگیری
شده ، 2005تا  1983 یهاسودان در سال یو جنگ داخل 1991-1990 جیجنگ خل

در نگاه اول، عامل  رود.ترین عمل به شتتتمار میاستتتت و یا حداقل از جمله موم
شود.  کارتنش و مبارزه ممکن است کمتر آش وعیش نیدتریسوخت در جد یلیفس
 کیاختالفات، در قلک،  نیا از کیکه هر  دید دیخواه دینگاه کن ترقیقد اگر اما
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 (. Klare, 2014ه است یجنگ انرژ
شورهای قدرتمند به منظور تأمین انرژی مورد نیاز خود حتی  ساس، ک بر این ا

کنند. امروزه خطوطی که انرژی را نگاه میهای نظامی به عنوان یک ابزار به گزینه
از مناطق دارای این منابع به کشتتورهای وابستتته به انرژی انتقال می دهند، در حال 
تبدیل به یک مؤلذه تجارت جوانی و یکپار گی بیشتر در تجارت جوانی هستند و 

ترین امنیت انرژی و رفع تنش با کشتتتورها و مناطق صتتتاحک انرژی از جمله موم
باشتتد. این به آن معناستتت که محیط ج رافیایی و رد کشتتورهای قدرتمند میراهب

تدد  قاط مع تار کشتتتورهای مختلف در ن که در آن وجود دارد بر رف نابع طبیعی  م
ها در ادوار گذشتتتته با توجه به تأثیرات قابل توجوی دارند. به این گونه که دولت

باعث  1مستتائل ژئواکونومیک اند.کردهها ستتیاستتت خارجی خود را تنظیم این مؤلذه
شند، از تمام  شته با صاد و جامعه قوی دا شورهایی که تالش دارند اقت شده که ک

ها در اختیارشان گذاشته است استذاده بوینه داشته امکاناتی که محیط ج رافیایی آن
باشد و این مسئله باعث شده که ای از ژئوپلتیک میباشند، زیرا ژئواکونومیک شاخه

متعددی در راستتتای تامین منافع ملی خود از آن استتتذاده کنند که همین  بازیگران
ضعیت بر میزان پیچیدگی ستو ستذاده از . های آن افزوده ا ژئواکونومیک ملزم به ا

قدرت نرم استتتت. این مستتتئله باعث یک تذاوت استتتاستتتی بین ژئوپلتیک و 
ور افزایش بر همین اساس است که برخی کشورها به منظ. ژئواکونومیک شده است

سیاسی خود  ساختوای اقتصادی و  قدرت ژئوپلتیک خود، در تالش هستند تا زیر 
  (.Kolaei,2008هرا توسعه دهند 

ترین مومپردازان این حوزه بر این اعتقاد هستتتتند که، یکی از برخی از نظریه
شورهای قدرتمند می سلط و اقداماتی که باعث تثبیت موقعیت هژمونیک ک شود، ت

داشتتتن منابع انرژی از جمله نذت و گاز در جوان استتت. زیرا این منابع در دستتت 
شورهای دارای انرژی می ست آوردن منابع مالی فراوانی برای ک شود و باعث به د

سی  شد. بنابراین برر شورها خواهد  منابع مالی نیز باعث افزایش قدرت و کنترل ک
ها باشتتد که مومترین آناستتتیال و هژمونی کشتتورها منوط به  ند دستتته عوامل می
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 عبارتند از:
 ان از جمله نذت و گازچکنترل بر منابع خام جو-
 کنترل بر منابع سرمایه جوانچ-
 کنترل بر بازار کشورهای مختلفچ-
 رزش افزوده.کنترل بر تولید کاالها با ا-

شورها و دولت سرد، ک های مختلف بنابراین باید گذت که بعد از پایان جنگ 
یدئولوژیدیگر بر ستتتر  که دیگر منبع تنش و اختالف وارد تنش نشتتتده 1ا ند، بل ا

نابع طبیعی و انرژی بوده استتتت   Hamidinia and Salehiهکشتتتورها تستتتخیر م

Dolatabadi,2014.)  به همین جوت استتتت که برخی از مناطق جوان دارای انرژی
اند. از های بزرگ قرار گرفتهنذت و گاز همیشه در ادوار مختلف مورد توجه قدرت

 باشد.ترین این مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی میجمله موم
هارتلند تقریباً آستتتیای مرکزی استتتت که یا 3نیز منطقه محوری 2از نظر مکیندر

 دربردارنده مناطق مومی در دو قاره آسیا و اروپاست 
بنابراین از نظر ژئوپلتیک همیشتته مورد توجه  (.Safari and Vosoughi, 2016 ه

های بزرگ قرار داشتتته و دارد. از همان بدو تأستتیس امپراتوری شتتوروی درتق
موقعیت ج رافیایی و انرژی و همچنین اهمیت آن از نظر جایگاه ج رافیایی باعث 

اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر . تنش بین کرملین و کشورهای یربی شده است
ی مرکزی، مستتکو و های تازه مستتتقل شتتده در آستتیاشتتوروی و ایجاد جمووری

کشورهای اروپایی تا مدت کوتاهی به سمت همگرایی سوق پیدا کردند، اما بعد از 
سیت  سمت، روسیه مجدداً حسا گذشت مدت مذکور و توسعه نذوب یرب به این 
سیای مرکزی و مرزهای  شان داد،  را که ج رافیای آ سبت به این منطقه ن خود را ن

و امنیتی را به سرعت به روسیه انتقال داده مشترک مسکو با آن تودیدهای سیاسی 
ترین مستتتئله ای موماین  .و قدرت نمایی کرملین در این منطقه را کاهش می دهد

ست که با  سعهه ست. طلبیتو شده ا سیه ایجاد  شورهای اروپایی برای رو های ک
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های آسیای مرکزی، به نوعی بحران هویت و جدایی هویتی بین مسکو و جمووری
ستمرزهای  سیگراها را تودید کرده ا . در این دوره این کشور و ایدئولوژی نئواورا

شرق می سترش ناتو به  سو نگران نذوب یرب و گ سوی کرملین، از یک  شد و از  با
یای مرکزی را در جمیع میدیگر، یرب تالش  تا کشتتتورهای حوزه اوراستتت کند 

و مناطق شرق اروپا متحدان خود بگنجاند و از نذوب روسیه به کشورهای این حوزه 
مداران روستتتیه ویرب به موقعیت بکاهد. بر مبنای نظریات ژئوپلتیک، ستتتیاستتتت

استتتراتژیک این منطقه واقف هستتتند لذا همواره در طول تاریی، این منطقه حوزه 
بت قا به بروز ر بت منجر  قا های دوطرف بوده استتتت و در برخی مواقع، این ر

ضات جدی و بحران شده اتعار سی  سیا شده که ستهای  ضوع باعث  . این مو
سیه از این منطقه به عنوان دولت یاد کند. به عبارت دیگر « خارج نزدیک»مردان رو

شوروی در اختیار  ست که این منطقه را به مانند اتحاد جماهیر  صدد ا سکو در  م
خود قرار بگیرد و از نذوب هر گونه کشتتورهای یربی به ویژه اتحادیه اروپا در ابعاد 

وگیری کند. زیرا کشتتورهای اروپایی در صتتدد هستتتند که انرژی این مختلف جل
منطقه را به منظور توسعه اقتصادی خود در اختیار قرار بگیرند و لذا برای دستیابی 

قدامی فروگذار نمی یان داشتتتت که انرژی به این موم از هر ا باید ب ند. در کل  کن
ای و های فرامنطقهگیری بین کشتتورموجود در آستتیای مرکزی باعث رقابت  شتتم

شده که در این بین رقابت روسیه و اتحادیه اروپا  شممنطقه ست ای  شده ا گیرتر 
 (. Oliker, 2016ه

 منابع انرژی آسیای مرکزی. 2

آسیای مرکزی سرزمین ینی و سرشار از منابع ارزشمند است. مجموعه بخایر نذتی 
سیای مرکزی از  شورهای آ شده ک ش 31تا15تأیید  که نذت و بخایر گازی میلیارد ب

های پیوند اقتصادی روسیه و جمووری تریلیون متر مکعک است. 360تا  230نیز از 
اند و ارتباط آسیای مرکزی جزئی از مجموعه صنعتی و کشاورزی دولت واحد بوده

سیای مرکزی عمیقی بین بخش شورهای آ سیه و ک صادی رو سات اقت س های و مؤ
ست. لذا طبیعی به  شته ا سیدن به این منابع نظر میوجود دا سیه برای ر سد که رو ر

شد عظیم برنامه شته با این منطقه که (. Fatemi Nejad and Hashemi,2014 هریزی دا
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 4و خاورمیانه قرار گرفته دارای مستتتاحتی بیش از  -آستتتیا-در  وار راه بین اروپا
قه دارای میلیون نذر استتتت. این منط 75میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 

های متوالی به منظور باشتتتد که در تخمینگیری میمنابع انرژی فروان و  شتتتم
سایی حجم انرژی این منطقه در حداقل تخمین   49، 6و در حداکثر آن  17، 2شنا

 20، 1از بخایر جوان، یاد شتتده استتت. در بعد انرژی گاز  %5میلیارد بشتتکه و یا 
جوانی گاز در این منطقه وجود دارد. در از کل بخایر  %11تریلیون متر مکعک یا 

ستان در بعد انرژی نذت  شور قزاق شور به عنوان ینی 000/106/1این بین ک ترین ک
کشور برتر جوان در حوزه تولید نذت شناسایی شده است  10آسیای مرکزی و جز 

  (.Hamidinia and Salehi Dolatabadi,2014ه
سال در اواخر  سامبر  ش، 2015د سیای مرکزی از جمله بر خی از ک ورهای آ

اتمام خط لوله  به عنوان یکی دیگر از صاحبان انرژی در آسیای مرکزی ترکمنستان
شرق  ضیح این راهبرد تولید انرژی. را اعالم کرد 1یرب -گاز  شور  2در تو در این ک

متر  اردیلیم 30ستتتاالنه  تیبا ظرف یلومتریک 773 ریمستتت نیاباید بیان داشتتتت که 
به  3عشق آبادکند. میتولید  را از مزارع واقع در شرق ترکمنستان یعیمکعک گاز طب
و اروپا استتت تا بتواند  هیصتتادرات در ترک یبرا یاگستتترده یهادنبال فرصتتت

کاهش دهد.  4را به عنوان مراکز عمده صادرات گاز نیو   هیخود به روس یوابستگ
س راتییحال، با وجود ت  نیبا ا سیمثبت  ست همکار، که ممکن 5یا  یانرژ یهایا

موانع  کند، تیاروپا را تقو هیو اتحاد جانیآبربا ی، جموورهیترکمنستتتتان با ترک
 (. Konarzewska, 2016ه گاز ترکمنستان وجود دارد یانتقال یرب یبرا یمتعدد

این کشتتتور از تولید کنندگان بزرگ انرژی بوده و نقش مومی را در بازارهای 
س 6تولید کننده انرژی ستان و ار ست. ترکمن شورهای مختلف ایذا کرده ا ال آن به ک
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به انتقال گاز اختصتتتاص  %90کیلومتر که  7330در حدود  1خط انتقال انرژی آن 
یافته است را ایجاد کرده و نقش خود را در آسیای مرکزی برای کشورهای مختلف 

ها آنتر کرده است. در مورد بخایر گاز این کشور باید بیان داشت که محل پررنگ
-آبادو دولت 3در شتتترق دریای خزر و در دو منطقه شتتتاتلیک 2در نزدیکی آمودریا

واقع شتتتده و هر کدام از این مناطق از جمله دولت آباد به تنوایی در حدود  4دونمز
کند. درباره این محل تولید انرژی میتریلیارد متر مکعک در ستتتال  گاز تولید  1،2

سال است.  30میلیارد متر مکعک و برای  15ر حدود اند که دترکمنستان بیان کرده
اند که در این کشتتتور  یزی در در حدود کل بخایر گاز ترکمنستتتتان اعالم کرده

تریلیارد متر معکک نیز مت ییر  4، 5تریلیارد متر مکعک که این آمار تا  2، 9حدود 
باشتتد که به برای باشتتد وجود دارد. ازبکستتتان دیگر کشتتور آستتیای مرکزی میمی

حضور در بازارهای جوانی انرژی ظرفیت تولید خود را باال برده است. در آمارهای 
تریلیارد متر مکعک گاز وجود  5،5میلیارد تن نذت و  5داده شتتده در این کشتتور 

شور سایر ک شمدارد. اما در  سیای میانه انرژی   گیری وجود ندارد و باعث های آ
های خود باشتتند یازهای خود وابستتته با همستتایهشتتده استتت که برای تأمین ن

های تازه استقالل یافته انرژی جمووری(. Hamidinia and Salehi Dolatabadi,2014ه
  آسیای مرکزی به صورت جداگانه اینگونه است:

ارای دترین کشورهای دارای انرژی این منطقه ازبکستان به عنوان یکی از موم
گاز  میلیارد مترمکعک 841تریلیون و  1با بخیره  و 49ملیون بشتتتکه و رتبه  549
 را در جوان به خود اختصاص داده است.  19رتبه 

ستراتژیک لندن برای سه ا س ساس آمارهایی که از مؤ ستان برا آن  اما در تاجیک
د و در رده هشتاد و  وارم جوان قرار دار میلیون بشکه نذت و 12ثبت شده است 

 قرار دارد. 90متر مکعک در جایگاه یلیون م 663میلیارد و  5همچنین با 
ست 60مؤسسه مذکور  ستان تخمین زده ا شکه نذت را در ترکمن لذا  میلیون ب
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به ترتیک در جوان در رده  میلیارد متر مکعک گاز 300تریلیون و  24در زمینه گاز 
  ول و پنجم و  وارم قرار گرفته است.
ستان  شده نذت قرقیز ش 40بخایر اثبات  شود که که تخمین زده میمیلیون ب
لیون می 663میلیارد و  5شود و همچنین با هشتاد و یکمین کشور دنیا محسوب می

 ست.امتر مکعک بخایر اثبات شده گاز طبیعی در رده هشتاد نوم جوان جای گرفته 
ستان  شده نذت قزاق ست که آن را در جای 30بخایر اثبات  شکه ا گاه میلیارد ب

شور جوان قر رد متر میلیا 407تریلیون و  2دهد و همچنین دارای ار مییازدهمین ک
 .شودمکعک بخایر گازی است که از این نظر  واردهمین کشور دنیا محسوب می

ی ستتتستتته بین المللؤمدر مجموع باید این نکته را مورد توجه قرار داد که، 
د جودر مورد کل انرژی مو مطالعات استتتتراتژیک لندن و آژانس بین المللی انرژی

سیای میانه بیان کرد سیای مرکزی را در آ شت نذت آ  37تا  17، کل منابع قابل بردا
شکه تخمین می زنند که این رقم  صد نیم و سه تا نیم و یکمیلیارد ب  خایرب از در

شده  یر گازی اثباتبخا مؤسسات این. شودمی شامل را جوان نذتی شده شناخته
سیای مرکزی را  صد اعالم  5/5 یعنی مترمکعک تریلیون 9 تا 6/6 بین نیزآ رده کدر

شده اثبات بخایر اند و صد 37 یعنی مترمکعک تریلیون 60 تا را ن  خایرب کل از در
از  اند. به طور کلی، ترکمنستتتان، ازبکستتتان و قزاقستتتان زده تخمین جوان گازی

 (.Raimondi, 2019هبخایر گاز بیشتری در حوزه گاز طبیعی برخوردار هستند
 ت:ای آسیای میانه قابل مشاهده اسکل زیر ترکیک تولید برق در کشورهدر ش
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Source:( www.worldbank.org,2018) 

مند به طور کلی، انرژی در منطقه آسیای میانه باعث شده است که کشورهای قدرت
سیه صدد دآمریکا و  ین -روپاا-از جمله رو شند میزان نذوب خود را در داخل ر  با
سیه از هر نظر این جمووری سترش دهند. در این بین رو ستقالل یافته گ های تازه ا

 های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی حساسیتنسبت به این منطقه و جمووری
حاد دار اتبیشتتتتر دارد. به عبارت دیگر، مستتتکو با توجه به اینکه خود را میرا 

ین اجانبه خود را به داند، در صتتدد استتت که دامنه نذوب همهی میجماهیر شتتورو
مریکا آمنطقه گستتتترش دهد و از نذوب رقبای دیرینه خود از جمله اتحادیه اروپا و 
سیای مرکزی به ویژه د سیه در آ صار طلبی رو ر بعد جلوگیری کند. در ادامه به انح

 شود.انرژی پرداخته می

 انحصارطلبی روسیهنقش انرژی آسیای مرکزی و . 3

ریاست  دوم دور در پوتین روسیه، در سیاسی و اقتصادی شرایط نسبی بوبود از پس
در صتتتدد برآمد که بتواند قدرت و عظمت روستتتیه را به این کشتتتور  جمووری

 برگرداند. به عبارت دیگر قدرت مسکو را به زمان اتحاد جماهیر شوروی برساند.

http://www.worldbank.org,2018/
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 دیگر،سوی از 2روسیه صادراتی توان توسعه و وسیک از 1بوای انرژی جوانی افزایش

 بر فشار اعمال به نیاز صورت در تا بود داده قرار پوتین در اختیار را ایتازه هایاهرم

 به روستتیه گاز صتتادرات قطع بپردازد. 3انرژی کننده کشتتورهای مصتترف از برخی

سال در اروپا واقع در و اوکراین سیه 4قدرت نخستین نمایش 2006 میالدی آیاز   رو

  (Hassan Shirazi, 2016).رفت می شمار به تازه عرصه این در

عالوه بر این، روستتیه با در اختیار داشتتتن یک پنجم بخایر گاز جوان، بیشتتتر 
کند. لذا در میدرصتتتد از گاز اتحادیه اروپا را تأمین  30گاز اوکراین و همچنین

های خود در جوت رسیده مسایهاز این ابزار برای فشار بر ه 2013-2014هایسال
سیای مرکزی  شورهای آ شده که در ک ستذاده کرد. انرژی بکر  به اهداف خود نیز ا
وجود دارد، از طریق شتترکتوای گزپروم و تاتنذت، که خطوط لوله انرژی آستتیایی 

شورهای اروپایی انتقال داده می شود، از آن جوت به عنوان میانه از این طریق به ک
روستتیه یاد شتتد که مستتکو، از این انرژی به عنوان یک ابزار در یک فرصتتت برای 

سیدن به منافع ملی ست خارجی  5جوت ر سیا ست  صدد ا ستذاده کرده و در  خود ا
 6این کشورها را با خود همخوان و همراه کند. به عبارت دیگر انحصار انتقال انرژی

موارد باعث  در مستتکو در برخی 7این منطقه را در دستتت بگیرد. دیپلماستتی انرژی
شده است که از کشورهای همسایه امتیاز بگیرد. مسکو با حذف یارانه و باال بردن 

سایه سیای مرکزی و هم شورها آ سترش نذوب قیمت انرژی ک های خود به دنبال گ
شورهای می ضوع میخود در این ک سیه نگران این مو شد.  را که رو شد که با با

را به سوی یرب و همکاری با آن  کشورهای آسیای مرکزی سیاست خارجی خود
مالی یک شتتت مان آتالنت به پی کا و پیوستتتتن  با آمری ند 8به ویژه  ناتو( ستتتوق ده ه
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این مسئله در تضاد کامل با راهبردهای دستگاه دیپلماسی مسکو (. Workma,2016ه
ین کشورهایی که  به تولید ترمومباشد.  را که روسیه در صدد است به یکی از می

پردازد تبدیل شتتود. در بعد دیگر ممکن استتت کشتتورهای آستتیای یم 1مواد خام
مرکزی مستتتقل و بدون در نظر داشتتتن منافع روستتیه اقدام به اتخاب راهبردی برای 
ست. به عنوان  شته رخ داده ا سئله در ادوار گذ ست خارجی خود بکنند. این م سیا

که، همکاری  های تازه استقالل یافته تالش کردنداین جمووری 2017مثال در سال 
اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای یربی و آمریکا توسعه دهند که با واکنش 

های نظامی و سیاسی از روسیه مواجه شدند. مسکو در مقابل این اقدام از حمایت
ای نظیر های منطقهها را در ستتازماناین کشتتورها دستتت کشتتید و عضتتویت آن
بعد دیگر ترانزیت انتقال انرژی را از  شتتتانگوایی و اکو  با مشتتتکل موجه کرد. در

طریق خطوط لوله روسیه به سمت کشورهای اروپا شرقی، با افزایش حق ترانزیت 
  (Morales, 2011).مواجه کرد

ین اهدافی که روسیه در زمان والدیمیر ترمومگونه که مطرح شد یکی از همان
توستتعه نذوب  کندمی جموور روستتیه در آستتیای مرکزی دنبالیسرئبه عنوان  2پوتین

این کشتتورهای تازه  3یابی به انرژی و منابع زیر زمینیدستتتخود در این منطقه و 
ستقالل یافته ست گرفتن ترانزیت انرژییم 4ا شد تا با در د شورها، بتواند  5با این ک

ی هاائتالفرا در راستتتتای ستتتیاستتتت خارجی خود قرار دهند و از ایجاد  هاآن
صادی سی-اقت ستراتژی  6سیا سکو بکاهد. در کنار این ا رقیک در این منطقه علیه م

خود در بعد انرژی آستتیای مرکزی توانستتته استتت که در  7مستتکو با انحصتتار طلبی
ست  شورهای اروپایی را در تنگنا قرار دهد و در بعد دیگر  با در د ادوار مختلف ک
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سیه  1ی راهبردی انرژیهاساختگرفتن زیر  شورها رو ند نذوب طوالنی توایماین ک
مدت خود را در این منطقه تأمین کند. لذا با این اقدام یعنی کنترل انحصاری انرژی 

ندهیم عادل ده یک ابزار ت ند  ند  2توا جاد ک قه ای ناتو در این منط در برابر یرب و 
به همین منظور بعد از مسئله اوکراین (. Dehghani Firoozabadi & Mousavi,2011ه

سرمایه گذا شکل قابل توجوی افزایش داده ریمیزان  های خود را در این منطقه به 
و این راهبرد را به مرحله ظوور رستتتانده استتتت. در این نمودار این مستتتئله قابل 

  مشاهده می باشد.
 

 
 (.https://sindbad.company/fa/content/id/495همنبع: 

 
مستتکو تلقی همچنین انحصتتار ترانزیت انرژی، یک منبع تجارت خوب نیز برای 

شورها را با قیمت  شود.  را کهمی سیه انرژی این ک شد، رو همان گونه که مطرح 
رساند. های گرانی به فروش میارزان خریداری کرده و در بازارهای جوانی با قیمت

این موضوع باعث شد که درآمدهای فراوانی به اقتصاد روسیه تزریق شود و اقتصاد 
توان به بق خود تقویت کند. برای نمونه میخود را جوت بازگشتتتت اعتبار ستتتا

شاره نمود. طبق این  ضا کرده ا ستان ام ستان و ترکمن سکو با قزاق قراردادهایی که م
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فروخت، مسکو میلیون متر مکعک گاز به روسیه می 50قرارداد، ترکمنستان سالیانه 
در دالر در ازای هر متر مکعک شتتتده بود.  100در این قرارداد موظف به پرداخت 

سوب می صف قیمت بازار جوانی مح شد. در آن زمان خود حالی که این قیمت ن
رستتاند. در دالر به فروش می 235مستتکو هر متر مکعک گاز را به اتحادیه اروپا به 

شرکت گاز پروم ضا کرده بود  ستان ام سکو با قزاق شور  1قرار داد دیگری که م این ک
) Faraji Rad and Salehiکرد منتقل میرا به اروپا  2گاز منطقه کارا اک قزاقستتتتان

Dolatabadi,2017) . ،بنابراین روسیه با توجه به میزان قدرتی که در آسیای میانه دارد
باشتتد که دهد عالوه بر عایدات اقتصتتادی، به این خاطر میهر اقدامی که انجام می

 دامنه نذوب و توسعه رقبای خود را در این منطقه بکاهد.

 راهبرد اقدامات اتحادیه اروپا .4

 موقعیت.  ین و روستتتیه: استتتت شتتتده محو بزرگ قدرت دو بین میانه آستتتیای
 در 3ژئوپلیتیک ستتازی استتتراتژی محبوب موضتتوع یک عنوان به را آن «مرکزی»

 آسیای در ایلک روسیه امنیتی همکاری و  ینی گذاریسرمایه اگر ه. است آورده
ستقبال مورد میانه ضای گیرند،می قرار ا  وجود جایگزین هایگزینه برای زیادی تقا
 اتحادیه باشتتتد. زیرا اوالً،ها میبه همین جوت، اروپا بوترین گزینه برای آن .دارد
. شتتتودمی تلقی منطقه در توجه قابل ژئوپلیتیکی عالقه بدون و خنثی کامالً اروپا
 دارد قصد اروپا، دیهاتحا که است شده روشن مرکزی آسیای کشورهای برای ثانیاً،
 منطقه در تعامل، و گذاریستترمایه ثابت اما متوستتط، ستتطح با طوالنی مدت برای

شورهای ثالثاً،. بماند درگیر همچنان سیای ک شورهای میانه آ ستند جوانی ک  به که ه
ستقالل حذی دنبال شد و ا ستند خود هویت ر صد عنوان به خواهندمی آنوا. ه  مقا

( قزاقستتتتان مثال عنوان بهه ایمنطقه بازیگران یا( قرقیزستتتتان مورد ماننده جذاب
سمی، طور به. شوند شناخته  طریق از را شناخت این تواندمی اروپا اتحادیه ییرر
 مقامات ستتذر همچنین و کندمی منعقد مرکزی آستتیای کشتتورهای با که توافقاتی
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سیای رتبه عالی سل به میانه آ دهد  ارائه بالعکس، و اروپا هایپایتخت سایر و 1بروک
 (.Boonstra & Panella, 2019ه

صاری ستگی انح شورهای اروپایی نیز همواره از واب به انرژی  2عالوه بر این، ک
اند.  را که متوجه این امر هستند که وابستگی انحصاری آن هم روسیه نگران بوده

سئله مومی همچون انرژی به یک کشور  قدر می شکالتی در م ساز م سبک  تواند 
رسد ها گردد. بنابراین، در مقابل اقدامات روسیه، طبیعی به نظر میدر آینده برای آن

شورهای یربی به ویژه ا ستگی خود که ک شند که میزان واب صدد با تحادیه اروپا در 
توستتتط روستتتیه کمتر کنند و همواره به دنبال یک منبع  3را به انرژی انتقال یافته

ستیابی به این موم، اقداماتی را انجام  شورهای یربی نیز برای د شند. ک جایگزین با
 اند ازها عبارتترین آناند که مومداده

 4کاشاگان میدان نفتی مشترک. 4-1

برداری و استتتذاده بیشتتتر از انرژی کشتتورهای به منظور بوره ییاروپا کشتتورهای
باشد در صدد همکاری منابع نذتی می از یینکه قزاقستان  آسیای مرکزی و به ویژه

سرمایه سعه  شورها در تو شتر با این ک صادیبی ستند. 5های اقت ستا  خود ه در این را
ست که، سو ییایتالیا 6یتی ند مل یهاشرکت ا صد  Total (3)و   Eni(2)، یو فران ، ق

گاز یهادارند بلوک ذت و  تان 7ن تداد  یایدر در 8را در بخش قزاقستتت خزر و در ام
در قزاقستتتتان فعال بوده و  1992از ستتتال  Eni کشتتتف کنند. یمنطقه ستتتاحل

شورآن  یهایگذارهیسرما ست.  اردیلیم 15از  در این ک شرکت دالر فراتر رفته ا
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شاف  نهیدر زم مذکور نذتی شاگان 1نذت و گاز مراکزاکت شرکت  29.25ه 2کا صد(  در
شته و بزرگتر ست. در ع 30کشف جوان در  نیدا شده ا  نیسال گذشته محسوب 

 3یخزر شتتمال یایدر دیدرصتتد در توافقنامه اشتتتراک تول 16.81 یدارا Eniحال، 
 نییرا تع کاشتتان کرییول پ دانیو ضتتوابط اکتشتتاف و توستتعه م طیاستتت که شتترا

 (.Ospanova, 2019ه کندیم
مایل از دریای خزر را  125/2این منطقه که در قزاقستتتان وجود دارد بیش از 

، کاشتتاگان جنوب 4A، کالمکاسگیرد و شتتامل پنج میدان جداگانه کاشتتاندر بر می
کایران 6، اکوتوت5یربی با  7و  که  به همراه توافقی  پایی  های ارو استتتت. کشتتتور

برداری بیشتر از میدان کاشان را به منظور بوره 2001ام دادند در سال قزاقستان انج
کند. اما این مستتئله همواره با میمدیریت  Eniانرژی این منطقه ، توستتط شتترکت 

شاگان که به منظور تولید نذت مورد  شترک کا ست. میدان م شکالتی همراه بوده ا م
سرانجام در بوره آیاز به تولید نذت نمود  2013بر سپتام 11برداری قرار گرفته بود، 

به  Dکه در ادامه فرایند استتتتخراج به خاطر نشتتتت گاز در خطوط لوله از جزیره 
شاک شگاه بو شد. که بعد از ترمیم آن در  8پاالی شده بود، موقف   9که در دریا واقع 

اکتبر همان ستتتال مجدد به تولید ادامه داد و بعد از مدتی مجدد به منظور نشتتتت 
( موجود در 9دیگر تولید متوقف شتتد. علت این مشتتکل هاستتید ستتولذید بنزین بار

ست. شده ا شناخته  س داخل لوله  ضع ونیکنوان سال  یایدر یحقوق تیو خزر در 
هر  یبا امضتتاو  هموار کرد یخط لوله احتمال یو راه را برا دیبه توافق رستت 2018

 تیبا رضتتاخطوط لوله تنوا که دهد  یمرا اجازه  نیخزر، ا یپنج کشتتور ستتاحل
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لذا وضعیت میدان مذکور از حالتی محدود  شوند. جادیدر پروژه ا ریدرگ یکشورها
ستقل تر  ضعیت داده و دولت متبوع این میدان، بوتر و م سیع تر ت ییر و به حالتی و

تواند به اتحادیه اروپا در راستتتای تأمین منافع ملی در حوزه انرژی اقتصتتادی و می
 (.Coffey, 2020هانرژی کمک کند

اما راهبردی که اتحادیه اروپا برای این منطقه به منظور نذوب بیشتتتتر و گرفتن 
صار ترانزیت انرژی سل 1انح ستذاده کردن از  به بروک سیه اتخاب کرده، ا سط رو تو

ترین بخشتتتی که در منطقه مذکور استتتت. موم 2استتتتراتژی قدرت نرم و هنجاری
نام برد، نذوب در بخش  3ستیای مرکزیتوان برای استتراژی نرم اتحادیه اروپا در آمی

رود، استتتت هثمودی پیله 4انرژی این منطقه مانند میدان نذتی کاشتتتاگان قزاقستتتتان
 (.19:ص: 1395

 را که بحث انرژی در بیشتر مواقع باعث استذاده ابزاری از آن توسط روسیه 
این باشتتند. بوده و کشتتورهای اروپایی در صتتدد از بین بردن این ابزار فشتتار می

 5کمیستتیون مشتتترک اتحادیه اروپا 2019مه  15موضتتوع باعث شتتد که در تاریی 
نماینده عالی این منطقه را به منظور رستتتیدن به هدف مذکور به آستتتیای مرکزی 

سیلنکو سال نمایند. رومن وا شت  7نماینده اتحادیه اروپا 6ار سیای مرکزی بیان دا در آ
سیای مرکزی به شورهای آ شاگان در  که همکاری کردن با ک شترک کا ویژه طرح م

ستان یکی از موم صادی این منطقه و قزاق ترین اهداف اتحادیه اروپا برای رونق اقت
این  9ی تازه استتتقالل یافتههاباشتتد. لذا جموورمی 8ایجاد یک جایگزین تأمین انرژی

گیری از این منطقه از آنجایی که دارای اقتصادی ضعیف هستند استقبال قابل  شم
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 (. Gotev,2019هطرح و میادین مشترک کاشاگان کردند 
خود باید به  1های اقتصتتتادی را که این منطقه به منظور تقویت زیرستتتاخت

سال منابع اقتصادی مومی دسترسی داشته باشند و در این بین انرژی و  گونگی ار
آن یک نقش قابل توجه در این راستتتتا برای این کشتتتورها و اتحادیه اروپا دارد 

اما انرژی و ارستتال آن برای کشتتورهای آستتیای مرکزی  (.Marazis& Ohle,2019ه
معطوف به ایجاد مسیرها مطمئن و کم هزینه است که در این بین قزاقستان و میدان 

سال انر شتن قدرت ار شاگان به ریم دا المللی از ژی کافی به بازارهای بیننذتی کا
برند،  را که روستتیه بر صتتادرات انرژی به اتحادیه اروپا تستتلط این حیث رنج می

سال انرژی به نظر می ساخت به منظور ار سیر و زیر  سد دارد و ایجاد هر گونه م ر
ستن  شک سیه به منظور جلوگیری از  شد. رو شور با معطوف به هماهنگی با این ک

له انحصتتتار خود، پا خط لو یه ارو حاد های اخیر ات بل راهبرد قا جالی در م ی جن
ستریم»نظیر ساحلی اقیانوس اطلس« 2نوردا شورهای  در دست  3را به ریم مخالذت ک

 (.Ryan,2019ه اقدام دارد
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Source:( Watson,2018) 

 
فوق به میزان توسعه قدرت صادراتی روسیه در آسیای مرکزی اشاره شده  در نقشه

روستتیه نیز از راهبرد  2و نورد استتتریم  1استتت. در این دو مستتیر نورد استتتریم 
باشد که از کاهش وابستگی این کشورهای اروپایی اطالع کافی دارد و در صدد می

شورهای اروپایی از میزان سکو بکاهد. اما ک شورها به م صادر  ک شورهای  رقابت ک
به خودکذایی در بعد  1کننده در این منطقه به مانند آمریکا که از طریق انقالب شتتیل

 .(,2017Nakhleهبرد رسیده است، سود می 2انرژی

 تجاری و نزدیکی بیشتر به آسیای میانه-ایجاد بازار مشترک اقتصادی .2-4

سیای مرکزی سایه بودن 3موقعیت ژئوپلتیک آ سیه  به دلیل هم شورهایی نظیر رو با ک
شته شورهای اروپایی را بر آن دا ست  و مورد تأکید بودن آن منطقه برای  ین، ک ا
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خود در این منطقه و جلوگیری از ایجاد کردن مشتتتکل  1که به منظور توستتتعه نذوب
عقک   راکه  اند.توسط دو کشور مذکور، آسیای میانه را در اولویت خود قرار داده

پس از ظوور و  3زیخشتتونت آم ییاف انستتتان، صتتادرات افراط گرا از 2ناتو ینینشتت
گیری توستتعه داد. مزید بر این به این منطقه را به نحو قابل  شتتم 4ستتقوط داعش

سئله سرمام بدست آوردن نذوب  یبرا هیو تالش روس نیگسترده   یهایگذار هی، 
این منطقه باعث به  الش کشتتیدن منافع تعریف شتتده اتحادیه  5و انحصتتار انرژی

 (.Blockmans& Sahajpal,2019هاند اروپا شده
شاخم را که یکی از موم ستراتژیک، تعود دادن به منظور ترین  های اتحاد ا

رستتیدن به یک هدف خاص استتت و کشتتورهای طرفین باید تمام مذاد آن اتحاد 
روسیه و  ین اتحاد استراتژیک خود را به منظور  باشند. به همین منظور کشورهای

سعه سعه دادهطلبی یربیکاهش تو سیای مرکزی تو  :Abdi et al, 2019هاند ها در آ

اتحادیه اروپا نیز به منظور کنترل و مدیریت این مستتتئله، الزم استتتت که از  (.20
سیه و  ی شتراکاتی که رو ستذاده کند.  را که میزان نذوب و ا ن در این قدرت نرم ا

شکل قابل توجوی های روبهمنطقه دارد میزان هزینه سل با آن را به  شدن بروک رو 
به همین منظور برای از بین بردن انحصتتار طلبی روستتیه در بعد  باال برده استتت.

صدد می سل در  شترک انرژی، بروک سیای میانه یک بازار م شورهای آ شد که با ک با
های آموزشتتی  تجاری مدل یعنار مشتتترک یاقتصتتادی و تجاری را ایجاد کند. باز

سیای میانه، وارد این منطقه کند شتر در آ سعه نذوب بی شورهاخود را برای تو  ی. ک
فعال کردن  قیمشترک از طر اقتصاد تیرفع فقر و تقو یبرا انهیم یایو آس ییاروپا

توستتتعه رونق محکم  یهاهیپا جادیاهمچنین  یدیتول مراکزتوستتتعه  و بازارها
سعه دهند  صادی را تو شترک اقت ستند که یک بازار م صادی طرفین در تالش ه اقت

تواند بازار مشتتترک عالوه بر منافع اقتصتتادی، می (.Blockmans& Sahajpal,2019ه
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عامل مومی در جوت نزدیکی بیشتتتر به کشتتورهای آستتیای میانه و ایجاد تنوع در 
 ه اروپا محسوب گردد.تأمین منابع انرژی فسیلی برای اتخادی

 حمایت از ساخت کریدور جنوبی. 3-4

که پروژه  یتپس از آن حده برا االتیا مورد حما  خزرترانس  گاز خط لوله یمت

(TCP) با شتتتکستتتت مواجه شتتتد 1990در اواخر دهه  یعیگاز طبانتقال  یبرا ،
کشتتورهای اروپایی به منظور تأمین انرژی خود در بعد گاز به ستتمت کشتتورهای 

سیای ساخت و حمایت کریدور جنوبی آ سالیان  1مرکزی در قالک  اقدام کردند که 
ید جام به طول ان مادی  با امت تدا از طر نی.  باکو قیوجود، اب مل  کار ع و  2004 2ابت

س شارکت جدی برا 2007ی کریدور جنوبیتراتژسپس با ا سمت انرژی دیم  در ق
شروع به فعالیت کردند. بعد از گذشت  ند سال این طرح به شکل  3آسیای مرکزی

و  4مذاکرات با ترکمنستتتتان 2011اروپا در ستتتال  هیاتحادتری دنبال شتتتد و جدی
و به راهبرد خود آیاز کرد  TCP این کردیدور و یا را در مورد ستتتاخت 5جانیآبربا

شید شکل عملی بخ سیای مرکزی و بعد انرژی آن   هیاتحاد یوراش بنابراین. در آ
با هیاتحادهگرفت که  جهینت 6اروپا به دن به  یگاز جنوب دوریگستتتترش کر لاروپا 
به منظور  7اروپا هی ندجانبه و دوجانبه اتحاد یانرژ شتتتتریو ارتقاء ب انهیم یایآستتت

به  9در بعد ترانزیت انرژی آستتتیای مرکزی 8جلوگیری از انحصتتتارطلبی روستتتیه
 (. Cutler ,2018هباشد(می 10بازارهای انرژی
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خاب راهبردا یای مرکزی 1ت پا در آستتت یه ارو حاد وا مذکور ات یدور  نه تن کر
قال انرژیTCPجنوبیه های انت جاد مستتتیر که ای به منظور  2( بل گاز دیگر  به ویژه 

 یاز ترکمنستان از قذقاز جنوباست که  گ در آسیای مرکزی 3کاهش انحصار روسیه
ستق ستاناروپا، از  هیبه خاک اتحاد میبه طور م  یبه رومان اهیس یایدر ریز از گرج

، نیموجود در اوکرا یهارستتاختیز قیگاز از طر نیمنتقل شتتده استتت. ستتپس ا
. لذا از این طریق ابدییم انیجر هیهمستتا یو  ک به آلمان و کشتتورها یاستتلواک

شار بر کشورهای اروپایی انحصار را از روسیه میدیگر کشورهای  گیرند و ابزار ف
اروپایی که تا به امروز در دستتتت مستتتکو بوده استتتت را از بین برده و یا کاهش 

 . دهندمی
باید به این  4خارجی اروپاالبته به منظور تکمیل اطالعات این راهبرد ستتیاستتت

اده از طرح اصتالحات در آستیای مستئله نیز اشتاره کنیم که، اتحادیه اروپا با استتذ
صدد می 5مرکزی صه عمل در  شده در مطالک فوق را به عر شد این راهبرد بکر  با

 6برستتاند.  را که جوامع کشتتورهای آستتیای مرکزی هم از نوع ستتاختار ستتیاستتی
شدهدولت سته  سیه به منظور بوتر کردن اند و هم اینکه برنامههای خود خ های رو

ها کارآمدی الزم را تا به امروز نداشته است سیاسی آن-عیاوضاع اقتصادی و اجتما
ستبدادی شوروی 7و این رویکرد ا ستنتاج از اتحاد جماهیر  اند. قلمداد کرده 8را یک ا

به همین منظور کشتتورهای اروپایی این مستتئله را به خوبی درک و برای خود یک 
سک در این منطقه ایجاد کرده  هیکه اتحاد ستیمعنا ن بدان نیااند. البته موقعیت منا

جامعه  یدر منطقه، مانند کو ک شتتدن فضتتا یمنذ یهااروپا از تحوالت و  الش
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 دول این منطقه 3و استتتتبدادی بودن ییاقتدارگرا ، 2یستتتاز کالیراد شی، افزا1یمدن
 لیدل نیبه ا راهبرد مذکوراروپا از  هیاستتتتذاده اتحاد لیدلولی  اطالع استتتت.بی
شدمی سئله نیا ندکه معتقد با شور  اتحاد یراه برا نیبوتر م سیای مرکزیپنج ک با  آ

 دیاروپا به دنبال ارائه برنامه جد هی، اتحاداتخاب این راهبرداروپا استتتت. با  هیاتحاد
 ,Bossuytه  استتت 5ی، اصتتالحات و نوستتاز4یآزاد ستتاز تیبا محور یهمکار یبرا

2019.) 
شورهای اروپایی از آنجایی که هم از نظر  صله زیادی همچنین ک ج رافیایی فا

سیای میانه دارند و هم اینکه روسیه و  ین و همچنین ایران با آن ها با کشورهای آ
باشتتند باید از طریق دیپلماستتی نرم و فرهنگی درصتتدد رستتیدن به در رقابت می

اهداف خود باشتتتند. به این معنا که کشتتتورهای اروپایی تالش دارند که از طریق 
سیای مرکزی هم از رقبای  6ح اقتصادی کریدور جنوبیایجاد و عملی کردن طر در آ

سیای  شورهای آ مذکور و دیرینه خود جا نمانند و هم اینکه بتوانند در آینده این ک
شند. به همین منظور به محض ورود به  شته با ستقلی دا مرکزی جایگاه با ثبات و م

اند تا رویکرد این منطقه، به دنبال انجام اصتتتالحات مورد نظر بوده و تالش کرده
های خود ستتوق دهند تا از این طرق هم ن مناطق را به ستتمت استتتراتژیمردم ای

سیه صارطلبی رو ست یابند و هم اینکه به انح در  7بتوانند به منافع خود در منطقه د
 این منطقه پایان بدهند. 

 حمایت از طرح خط لوله ترانس کاسپین .4-4

 یضتتیب»نچه که در مرکز آ یامنطقه 8نیکاستتپانس تر مورد نظر در خط لولهه ضتتحو
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ستراتژ یانرژ س نیب «1کیا ست دهیفارس نام جیو خل هیرو  گیرد.را در بر می شده ا
 ایاروپا و آستتت یبازارها یبرا یعیموم نذت و گاز طب نیگزیمنبع جا کیهمچنان 

 292بشتتکه نذت و  اردیلیم 48 یشتتود که منطقه خزر حاویزده م نیاستتت. تخم
رو نیاستتت. از ا یاثبات شتتده و احتمال ریدر بخا یعیگاز طب (tcf)  وتف ونیلیتر

س 2خزر یایدر یانرژ یمنابع ین شورها یاریتوجه ب را  یامنطقه ریمنطقه و ی یاز ک
ستبه خود جلک  سکرده ا سال  یآمار ی. مطابق با برر شده در  ، کل 2019انجام 

شده گاز طب ریبخا  ریبخاو کل   (tcm)مترمکعک  ونیلیتر 2.1 جانیآبربا یعیاثبات 
و آورد شده است بر (tcm) 19.5در  2018سال  انیاثبات شده گاز ترکمنستان در پا

این یک رقم قابل توجه برای کشتتورهای مصتترف کننده دنیا به ویژه کشتتورهای 
 ازگ نیمنابع تأم یاروپا به منظور متنوع ستتتاز هیاتحاد باشتتتد. بنابرایناروپایی می

ستتیه در بعد ترانزیت انرژی آستتیای و خروج از زیر ستتلطه انحصتتار رو 3یعیطب
نابع انرژ یادی، عالقه ز4مرکزی و  جانیخزر، از جمله آبربا یاز کشتتتورها یبه م

 یامنطقه نیب 5گاز یستتتاخت راهرو باًیتقر جانیآبربا یترکمنستتتتان دارد. جموور
قاز جنوب 6گاز یلوله کشتتت یهارهیاز جمله زنج یجنوب له  7یخط لوله قذ ، خط لو

 انیبه پا اروپا یعیگاز طب نیتأم یرا برا 9کاستتتپینو خط لوله ترانس  8یترانس آناتول
ست سانده ا سیرهای این خط لوله و همین طور  (.Hajiev, 2019ه ر شه زیر م در نق

جایگاه کشورهای مذکور به منظور خروج از انحصار روسیه در انتقال انرژی آسیای 
 مرکزی قابل مشاهده است:
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2. Caspian Sea's rich energy resources 

3. Diversification of natural gas supply sources 

4. Central Asian energy transit 

5. Building a gas corridor 

6. Gas piping chains 

7. South Caucasus Pipeline 

8. Anatolian Trans-Pipeline 

9. Trans Caspian Pipeline 
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Source: ( Socor, 2011)   

 
صددند، با  شورهای اروپایی در  ست، ک شاهده ا شه فوق قابل م همانگونه که در نق

های کشورهای ترکمنستان و آبربایجان وارد مذاکره شده و در بعد انرژی همکاری
است که کشور  ین با موافقت روسیه نیز به خود را توسعه دهند. البته الزم به بکر 

منظور رستتتیدن به موقعیت برتر در بعد انرژی و ترانزیت آن بیش از آنچه که تا به 
صاد  شم اقت ست تالش دارند که از طریق ایجاد کمربند و یا جاده ابری امروز بوده ا
 کشورهای این منطقه را به سمت همگرایی با خود و نیز توسعه سوق دهندهرضائی

ستراتژی مذکور که 711-713،ص: 1399و عبدی، (. اتحادیه اروپا نیز در قبال این ا
عمده هدف آن ایجاد ابزار قدرت علیه بروکستتل توستتط مستتکو و پکن استتت، در 

موظف شد مذاکره  1اروپا هیاتحاد ونیسیشورا، کم میبه موجک تصم، 2011سپتامبر 
قانون هدات الزام آور  عا حاد نیب 2یدر مورد م پا، جموور هیات با یارو و  جانیآبر

ستان برا به اروپا انجام  یعیگاز طب یخط لوله ترانس خزر برا کیساخت  یترکمن

                                                                                                                                 

1. European Commission 

2. Legally binding treaties 

https://jamestown.org/analyst/vladimir-socor/
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از  2ییایتتدر ریاحتتدا  خط لولتته ز یبرا ی تتار وب 1توافق نتتامتته نیدهتتد. در ا
ستان به جموور شد و به نوبه خود ا جانیآبربا یترکمن خط لوله  نیفراهم خواهد 

به اروپا وصل  نیگاز کاسپ یاروپا برا هیشده اتحاد یزیرنامهبر یجنوب دوریرا به کر
ستان، باید به این کندمی شورهای اروپایی با آبربایجان و ترکمن . در مورد مذاکره ک

باشتتد که خود اتحادیه اروپا خارج از مستتئله اشتتاره کنیم که، این اولین باری می
آستتتیای مرکزی و قذقاز به های دولتی، به مذاکره در باب انتقال انرژی شتتترکت

پروژه  یدر مورد اجرا تیبر احساس فورشود. لذا بروکسل بروکسل وارد عمل می
 (. Socor ,2011ه ددار دیتأک هیبه روس یکاهش وابستگ یبرا (4)خط لوله نابوکو

 گیریبندی و نتیجهجمع

ن ابر های امروزی از ایفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمووریبعد از 
طقه یافته به منظور تقویت جایگاه خود در منهای تازه استتتتقاللقدرت، جمووری

ادیه همواره تالش داشتتتتند که با کشتتتورهای مختلف روابط بوینه برقرار کنند. اتح
کرده اند  این منطقه نقش آفرینیاروپا و روستتیه مومترین بازیگرانی بوده اند که در 

بازیگران تنظیم و جمووری با این  به نوعی روابط خود را  کدام  مذکور هر  های 
باید زیر  به همین منظور کشتتورهای مذکور برای برقراری روابط یاد شتتده. اندکرده

سیساخت سیا صادی و  ا تقویت کنند،  را که از این بعد فرهنگی خود ر-های اقت
ها و بل توجوی هستند که از ایجاد یک همگرایی بین این جمووریدارای ضعف قا

 .بازیگران یاد شده جلوگیری کرده است
های مذکور را های تازه استتتقالل یافته  الشبنابراین دولتمردان این جمووری
اند. اما کردهها را تا حد قابل توجوی برطرف به خوبی رصتتتد کرده و به نوعی آن

به نظر می رسد که نباید اتحادیه اروپا و روسیه را تنوا بازیگران بکر این نکته الزم 
سی سیا شورهای -امنیتی و  ست. بلکه ک شار از انرژی دان سر صادی این منطقه  اقت
ستند -آمریکا - ین -دیگری نظیر ترکیه   را که. ایران دارای منافع قابل توجوی ه

خستتتین استتتقالل های اصتتلی همکاری در روزهای نروابط انرژی، یکی از محرک
                                                                                                                                 

1. agreement 

2. Construction of submarine pipeline 

https://jamestown.org/analyst/vladimir-socor/
https://jamestown.org/analyst/vladimir-socor/
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سیا در  سیای مرکزی به عنوان یک کریدور تجارت زمینی بین اروپا و آ بود، ظوور آ
حال پیشتتتی گرفتن از بحث انرژی و قرار گرفتن به عنوان مستتتیر اصتتتلی روابط 

صادی می شاقت سئله باعث ایجاد رقابتبا های قابل توجوی در این منطقه، د. این م
 شود. بین بازیگران مطرح شده می

سیای مرکزی را حیات خلوت خود  سیه آ داند و هر گونه رقیک در این میرو
کند. لذا به منظور احیای قدرت میمنطقه را م ایر با منافع ملی و هویتی و قلمداد 

شوری، تالش دارد که این جمووری ستقالل یافته را زمان اتحاد جماهیر  های تازه ا
ن منظور است که انحصار انرژی نذت و زیر  تر حمایتی خود داشته باشد. به همی

ست خارجی  سیا سی  سا صول ا شتن آن را یکی از ا ست دا گاز این منطقه و در د
شایند نمی شوری خو سته و رقابت در این حوزه را با هیچ ک داند.  را که خود دان

با  که  ند  کا تالش کرد به رهبری آمری مه کشتتتورهای یربی  حاق کری حث ال در ب
مستتکو، این کشتتور را از تصتتمیم خود منصتترف کنند و  محدودستتازی منافع ملی
های خود در قبال مستتکو قلمداد کردند. مستتکو نیز از این تحریم و تودید را گزینه

اهرم یعنی انحصار انرژی علیه اقدامات مذکور و کشورهای دخیل در این استراتژی 
را برای استتتذاده کرده و هم در بحث الحاق کریمه و هم در ادوار گذشتتته این حق 

خود در نظر داشتتته استتت. به همین خاطر کشتتورهای یربی نیز تالش داشتتتند که 
انحصتتار مذکور را از مستتکو ستتلک کنند و بتوانند بدون اهرم انرژی که در اختیار 
ضمن تأیید  ستای منافع ملی خود قرار دهند. لذا  شور را در را ست، این ک سیه ا رو

های قابل توجه در بعد انرژی این یفرضتتتیه در این پژوهش، ایجاد ستتترمایه گذار
ترین راهبردهای سیاسی منطقه و همچنین در بعد اقتصادی و سیاسی جزئی از موم

 خارجی اتحادیه اروپا می توانیم قلمداد کنیم.
 



 

 

 هانوشتپی
ست که ویژگی. 1 سی بکر این نکته موم ا سیا اقتدارگرایانه مردم روس یکی های فرهنگ 

گیری سیاست خارجی در دوران پوتین شده است. از عوامل اصلی این نوع جوت
ی طرفدار برقراری مجدد کنترل یا درصتتد مردم در یک نظرستتنج 60به طوری که 

نذوب دوران اتحاد جماهیر شتتوروی بر کشتتورهای اورپای مرکزی و شتترقی نیز 
 .(Smith, 2010: 1ه اندشده

 79استتت، که در  گاز و صتتنعت نذت ، فعال درایتالیایی شتترکت (Eni):ایتالیاییبه نی، ا .2
 .باشدکشور جوان، دارای عملیات می

سوی به توتال. 3 سوی نذت و گاز شرکت (Total) فران سال می فران شد، که در   1924با
بزرگ نذتی  کت یکی از شش کمپانیتأسیس شد. این شر یرارنست مرسی توسط

شتتوند. شتترکت توتال بندی میطبقه «ستتوپرمیجر» جوان استتت، که تحت عنوان
ضردرحال شرکت نذتی حا شرکت بزرگو  وارمین  شتمین  شد، که می جوان ه با

شعبه بوده و بیش از  30در  شور دارای  شور،  130 ، از مجموعکارمند95٫000ک ک
 .در آن اشت ال دارند

 طریق از اروپا به خزر دریای منابع از را طبیعی گاز استتت قرار که استتت ایلوله خط. 4
 .کند منتقل اتریش و مجارستان رومانی، بل ارستان، ترکیه، گرجستان، آبربایجان،

 منابع
قدرتبوبودی قه1400اهلل هنژاد  قه(. منط کاری منط یای مرکزی، گرایی و هم ای در آستتت

 .44-77، ص13، سال 1شمارهفصلنامه روابط خارجی، 
سعود و عبدی مناه ضائی م سیه در طرح ابتکار کمربند و راه 1399ر شارکت رو (. قلمرو م

 .707-741، ص4، شماره12 ین، فصلنامه روابط خارجی، سال 
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