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Extended Abstract 

Introduction 

Rich energy resources and transit through Russia in Commonwealth of Independent States have 

attracted the attention of regional and supra-regional power and it created tensions. Thus, the 

attempt to integrate the geo-economic space and integrate it with geopolitical games is 

interesting for Russian strategists in order to change the situation in favor of their policies. 

Considering the volume of energy reserves  of  Commonwealth of Independent States, Russia’s 

transit line will be extensive and the influence of Russian oil and gas companies on 

Commonwealth of Independent States is obvious through energy geo-economic strategy while 

ensuring mutual political economic security. There is a common interests between them, Of 

course, this issue is a geostrategic and geopolitical importance for Russia’s issue because Russia 

will achieve its goals, which are the expansion of economic and political hegemony, through oil 

and gas energy tools It forms a subset of geo-economic thinking. 

 

Methodology 

The research method of this article is analytical-descriptive. The information was collected and 

translated using valid scientific- specialized articles from academic and research sites, also the 

concept of geo-economic thinking, the role of oil and gas energy and routes are explained. 

Transit in this region is assessed, according Russian’s  maintenance and monitoring the region 

in global level. Monitoring and intervention through geo-economic considerations are discussed 

too. 

 

Results and Discussion 

Competition over the control and supervision of oil and gas extraction centers and transition 

lines are an important factor for the hegemony of energy-owning countries. Meanwhile, rivalries 

and conflicts between Russia and foreign countries, especially those with oil and Gas energy 

reserves, over capacity building for investment and maximizing national-commercial interests 

have led to geopolitical conflicts by trans-regional countries and it caused the creation of new 

structures to improve infrastructure. It will affect trades and the movement of goods and 

services, as foreign countries in which do not have close access to ports and open waters, this 

will pave the way for new opportunities for Russia to remove such barriers. 

 

Conclusion 

Russia’s approach to foreign countries is nothing more than a fundamental change in its 

economy ,and it efforts to resolve local-regional problems and  conflicts. In this regard can 
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involve the broad  participation of these countries. Russia and foreign countries are close to each 

other in economic-trade matters, and membership in alliances such as the shanghai cooperation 

Organization which has largely allayed Russia’s concerns about foreign influence, but the 

influence of the United States and its allies in the region couldn’t be ignored. However, it 

creates a security vacuum that could challenge Russia’s geo-economic goals. 
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 چکیده
 ژئواکونـومی  تفكر گیری شكل باع  انرژی استراتژی ویژه به اقتصادی مسائل یافتن اولویت بیست، قرن اواخر در

 مصرف بازارهای هب دسترسی ،نهمچنی انرژی ذخایر و منابع نظر از که خاص جغرافیای مناطق طوریكه به گردید،
 اقتصادی _سیاسی  یها تحلیل در توانستند و کردند پیدا استراتژیک ارزش بودند، برخوردار تری برجسته نقش از

 کشـورهای  در وسـیه ر مسـیر  از ترانزیت و انرژی سرشار منابع. کنند پیدا ای ویژه جایگاه جهان بزرگ قدرت های
 آورده وجـود  بـه  را هـای  تنش و جلب خود سمت به را ای فرامنطقه و ای منطقه قدرت های توجه نزدیک، خار 
 توجـه  مـورد  یژئـوپلیتیك  هـای  بـازی  بـا  آن تلفیـق  و ژئواکونومی فضای یكپارچگی برای تالش رو این از است،

ـ  حاضر پژوهش .دهند تغییر روسیه های سیاست نفع به را شرای  آن طریق از تا است روسیه های استراتژیست  اب
 جایگـاه  کـه  اسـت  پرسـش  این به پاسخ درصدد معتبر پژوهشی و علمی منابع استفاده و توصیفی و تحلیلی شرو

 بـر  که شود یم ارزیابی چگونه نزدیک خار  کشورهای اقتصادی _سیاسی  های استراتژی در روسیه ژئواکونومی
 خطـوط  زدیک،ن خار  شورهایک انرژی ذخایر حجم به توجه با رسیم می نتیجه این به پژوهش های یافته اساس
 اسـتراتژی  طریق زا روسیه و نزدیک خار  کشورهای روسیه، گاز و نفت شرکتهای نفوذ و روسیه ترانزیتی گسترده

 این البته که ارند،د یكدیگر با را مشترکی منافع متقابل، اقتصادی-سیاسی امنیت تضمین ضمن انرژی ژئواکونومی
 گـاز  و نفـت  انرژی ابزار طریق از روسیه چراکه است ژئوپلیتیک و ستراتژیژئوا اهمیت دارای روسیه برای موضوع

 اقتصـادی  مونهژ گسترش و بس  همانا که خود اهداف به دهد می شكل را ژئواکونومی تفكرات مجموعه زیر که
 .رسید خواهد است، سیاسی و

 

 .اقتصاد گاز، و نفت انرژی، نزدیک، خار  کشورهای روسیه، ژئواکونومی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
نفت و گاز است و در عصر حاضر زیربستر اقتصاد جهان بر پایه انرژی نفت و گاز استوار  رُکن اصلی ژئواکونومی، انرژی

شده به طوری که نفوذ در بازارهای جهانی انرژی و کنترل ذخایر و مسیرهای ترانزیت آن، با توجه به واقعیت های 
ا شكل داده و آنان را به سمت اهداف استراتژیک شان سوق می دهند. بر این اساس، جغرافیایی، رفتار سیاسی کشورها ر

در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی ژئواکونومی انرژی کشورهای خار  نزدیک و رواب  متقابل این 
یكی از گسترده ترین شبكه روسیه کشورها با روسیه در زمینه تفكرات ژئواکونومی به اهمیت این مسئله می پردازد که 

-)منطقه قطب شمال و حوضه ولگا قرار گرفتن بین دو حوزه بسیار مهم انرژیرا در اختیار دارد و های خطوط انرژی 
ه و روسیه از امكانات برتری برای پوشش دادن به و ژئواکونومیكی خاصی داد استراتژیكیامنیت ژئو به این کشور اورال(

دگان عمده آنرا طراحی کردند، برخوردار است که می تواند عالوه بر سود اقتصادی بیشتر به فضای رقابتی که مصرف کنن
نوعی هژمون اقتصادی خود را در فضای پیرامونی بخصوص کشورهای دارنده ذخایر انرژی در خار  نزدیک افزایش دهد. 

گاز کشورهای -ی در حوزه انرژی نفتاقتصاد -رقبای روسیه تمایل دارند شریک اصلی در مراودات تجاری از سوی دیگر،
خار  نزدیک باشند و تالش دارند با تاسیس شرکت و اجرای توافق نامه های همكاری، این کشورها را با سیاست های 
خود همراه کنند اما به دلیل استفاده از قلمرو سرزمینی روسیه از جهت ترانزیت انرژی، کماکان سایه قدرتمند روسیه بر 

زاد تجاری دیده می شود و روسیه تالش می کند کنترل و نظارت دقیق بر منابع انرژی و مسیرهای فضای همكاری آ
 انتقال آن را زیر نظر بگیرد تا موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک خود در منطقه را تثبیت نماید. 

و بازارهای فروش محصوالت نفتی  در این پژوهش منابع انرژی، ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی، مباح  کلی درباره تولید
و گازی روسیه که پژوهش های متعدد صورت گرفته است و بیشترین تمرکز آن بر روی ترانزیت انرژی روسیه به 
بازارهای اروپایی و امنیت خطوط لوله آن بوده است، مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و صرفا رواب  متقابل ژئواکونومی روسیه 

یک با تاکید بر انرژی نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته که در پژوهش های داخلی کمتر به آن و کشورهای خار  نزد
توجه شده است. ضمن اینكه بر نقش ذخایر بزرگ انرژی روسیه در اتخاذ استراتژی های امنیتی کشورهای مورد مطالعه 

به عنوان قطب اول  روسیه ی منابع انرژیحجم باالبدین ترتیب، ضرورت ایجاب می کند که با توجه به  تاکید می گردد.
و ترانزیت آن به اروپای غربی و کشورهای چین و جنوب شرق آسیا، قرارگیری در مجاورت بیضی استراتژیک  گاز جهان

احیای مجدد هویت روسی و اولویت  انرژی، عضویت ثابت در پیمان شانگهای که بر مبنای اقتصادی پایه گذاری شده،
؛ پژوهشی درباره تحوالت ژئواکونومی انرژی روسیه و تاثیرات متقابل اقتصادی در دکترین امنیتی خود قرار دادن مواضع

آن بر کشورهای خار  نزدیک انجام شود. از این رو پژوهش حاضر با طرح مساله در خصوص نقش مستقیم استراتژی 
با توضیح اینكه ژئواکونومی به هماهنگ اقتصادی کشورهای خار  نزدیک -ژئواکونومی روسیه در ارتقاء رواب  سیاسی

کردن تفاوت های سطح اقتصادی قدرتهای صنعتی بر اساس منابع و ذخایر معدنی بخصوص انرژی نفت و گاز برای 
افزایش تقاضای بازار و مصرف شدید کاالی تولید شده می اندیشد، سعی دارد به نقش مهم انرژی نفت و گاز در رواب  

سیه با کشورهای خار  نزدیک در قالب چارچوب نظری بپردازد که در نهایت با توجه به یافته های متقابل ژئواکونومی رو
تحقیق به این نتیجه می رسیم با توجه به حجم ذخایر انرژی کشورهای خار  نزدیک، خطوط گسترده ترانزیتی روسیه و 

تضمین  اتژی ژئواکونومی انرژی ضمننفوذ شرکت های انرژی روسیه، کشورهای خار  نزدیک و روسیه از طریق استر
 متقابل، منافع مشترك با یكدیگر دارند. اقتصادی-سیاسی امنیت

 مبانی نظری
 قرن لذا داشت، خواهند صنعتی های قدرت استراتژی در ای ویژه جایگاه گاز و نفت انرژی 2050 سال تا اینكه به توجه با

 اقتصـادی  هـای  رقابـت  سـوی  بـه  الملـل  بین نظام ترتیب بدین و نامند می انرژی محوریت با ژئواکونومی قرن را حاضر
 بـرای  که لوتواك ادوارد اینكه، ضمن. دهند می شكل تغییر ژئواکونومیک به ژئواستراتژیک بناهای زیر و شود می کشانده
 ملـت -دولت وس ت اقتصادی قدرت ژئواستراتژیک استفاده عنوان به را آن است کرده استفاده ژئواکونومی واژه از بار اولین



 25                                                    ا .........  وریج کاظمی و همکاران / جایگاه ژئواکونومی روسیه در کشورهای خار  نزدیک ب

 بـرای . اسـت  گذاشـته  تـأثیر  زمینه این در گران تحلیل از دیگر بسیاری بر ژئواکونومی از لوتواك تعریف. برد می بكار ها
 قـدرت  اقتصـادی  ابـزار  از استفاده به خارجی سیاست استراتژی یک عنوان به ژئواکونومی معتقدند ویگل و شولوین مثال،
 منافع از دفاع و ترویج برای اقتصادی ابزارهای از استفاده یعنی دارد، اشاره استراتژیک اهداف تحقق برای ها دولت توس 
 :دارند مشترك فرض سه ژئواکونومی و ها دولت مورد در موجود مطالعات اکثر ترتیب بدین. ملی
 ها دولت( ب اند؛ کرده تعریف وضوح به را ژئوپلیتیكی اهداف اقتصادی، سیاست ابزارهای از استفاده هنگام ها دولت( الف 

(   کننـد؛  مـی  تغییر کشورها سایر متقابل های استراتژی تأثیرات دلیل به یا مانند می ثابت یا که دارند ژئوپلیتیكی اهداف
 کـه  ماکسـیم  ). ,2020Li :173( بـود  خواهد صفر جمع با همیشه ژئواکونومیكی های فعالیت از ناشی ژئوپلیتیک بازی

 به ژئواکونومی نیروهای و ژئوپلیتیک داشته بیان ای مقاله در است داده انجام جهانی تجارت خصوص در مفصلی مطالعات
 کـه  ملیتـی  چنـد  هـای  شـرکت  استراتژیک اهداف بر تأثیرگذاری و المللیبین تجارت های حوزه دهیشكل در فعال طور
 .)2020arpong, Ofori & S :4( کنند می بازی مهمی نقش شوند،می حمایت خود ملی های دولت توس 
 جهـانی،  هـای  فاجعـه  بـه  منجر ها ابرقدرت بین ژئواکونومی رقابت تاریخی، نظر از که کنندمی استدالل هریس و چانگ
 مـی  دیگر های روش به جنگ را ژئواکونومیكی های رقابت رو، این از. است شده جهانی جنگ دو و فرانسه انقالب مانند
 در کـه  شـود  می اطالق هم ها دولت بین قدیمی رقابت از جدیدی ویرایش به ژئواکونومی یحت تفاسیر، این تمام با. دانند
 در ژئوپلیتیـک  عملكـرد  ابـزار  و هـدف  ژئواکونـومی  دیگر، عبارت به. شدند نظامی روش جایگزین تجارت های روش آن

 (.  ,2020Sekaric :365(دهد می ارائه را کنونی متحول جهان
 در تصرف و دخل به را ژئواکونومی یكم، و بیست قرن در ژئوپلیتیک کتاب در عزتی، اهلل عزت بار اولین برای نیز ایران در

 اسـت  کـرده  تعریـف .. و امنیتی نظامی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اهداف به رسیدن منظور به اقتصادی های استراتژی
 از جهـان  یعنـی  اسـت؛  حرکت در اقتصادی کالن های رقابت سوی به جهانی نظام معتقدند ایشان(. 230: 1397عزتی، )

 حـافظ  محمدرضا(. 221: 1387عزتی،)رود  می ژئواکونومیک زیربنای سوی به و کرده عبور ژئواستراتژیک زیربنایی مرحله
 شامل را ژئوپلیتیک اقتصادی بُعد واقع در و دارد جای ژئوپلیتیک علم مفهومی چارچوب در ژئواکونومی است معتقد نیز نیا،
 است داشته عنوان ایرانی های واقعیت و ژئوپلیتیک های ایده کتاب در زاده، مجتهد پیروز(. 75: 1396نیا،  حافظ) دشو می

 جهـانی  و ایمنطقه سطح در های رقیب با قدرت موازنه ایجاد هنر همانا که دارد جای ژئوپلیتیک چارچوب در ژئواکونومی
 اقتصاد یافتن اهمیت ژئواکونومی عصر هایویژگی از. باشد می ملی منافع گسترش و حفظ جهت امنیت تأمین راستای در
 در داشـت  ایـدئولوژیک  جنبـه  جهـان  ژئـوپلیتیكی  تقسـیم  آن در کـه  سرد جنگ دوران برخالف و است جهانی عرصه در

 (.23-78: 1379 مجتهدزاده،) است قرارگرفته مبنا اقتصاد سرد، جنگ از پس جهان ژئوپلیتیكی نوین هایبندیگروه
 تعریـف  الملـل بـین  نظم در مختلف بازیگران بین اختالفات مادی علل و اثرات مطالعه عنوان به ژئواکونومی ترتیب، بدین
 از همچنـین،  ). ,2020Jaeger :25 (اسـت  نهفتـه  المللـی بـین  سیاسـی  اقتصـاد  تحلیـل  در آن اهمیـت  که شودمی

  شــود مـی  یــاد نامتقـارن  و چندگانــه دوگـانگی  یـک  ریــقط از اقتصـادی  ابزارهــای از اسـتفاده  عنــوان بـه  ژئواکونـومی 
) Rodrigues, 2021:15.( 

 اقتصـادی  توسعه استراتژی ملی، استراتژی برای نظری مبنای ارائه نظیر قدرت اساسی محتویات ژئواکونومی ترتیب، بدین
ـ  برنامه و طراحی فرهنگی، اقتصادی، توسعه برای جامع نظری مبنای و ای منطقه فرهنگی و  کنـد  مـی  بررسـی  را زیری

) 22: 2020Dong, (سیاسـت،  ماننـد  متعـددی  عوامـل  شـامل  ژئواکونـومی  روابـ   تحلیـل  و تجزیه راستا این . در 
 بـه  نهایـت  در که گرفته قرار بررسی مورد غیره و مكان فرهنگ، قومی، گروه جامعه، منابع، اقتصاد، استراتژی، دیپلماسی،

 مـی  بنـدی  طبقـه  خارجی و داخلی علل دیدگاه از ژئوکالچر و ژئوپلیتیک اقتصادی، عوامل جغرافیایی، موقعیت دسته چهار
 بـه  باید ژئواکونومی که گردد می استنباط طور این نظرات مجموع از تفاسیر این (. با ,2017:11Wang et al (شود
 مدت میان استراتژیک منافع پیشبرد برای اقتصادی ابزاری عنوان به و شود گرفته نظر در کالن استراتژی از شكلی عنوان

 اولیـه  نیروهای از یكی (. ژئواکونومی ,2021Kim :321(شود  تعریف جهان از جغرافیایی منطقه یک در مدت بلند تا
 انتقـال  خطـوط  و گاز و نفت ویژه به انرژی منابع. کند می کمک کشور هر ملی امنیت به المللی بین تعامالت در که است
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 منـابع  وجـود  همچنـین، . هسـتند  ژئواکونومی مهم اجزای از کنند، می جذب را انرژی بخش رد گذاری سرمایه که انرژی
 است کشورها ژئواکونومی بر مؤثر عوامل ترین مهم از یكی انرژی انتقال خطوط ویژه به ژئوپلیتیكی عوامل کنار در انرژی

) 20: 2022Dadparvar & Azizi, .( همـه  ملـی  امنیـت  و استقالل ایبر انرژی منابع کنترل اینكه به توجه با 
 کـه  دیگـری  متغیر راستا این در ،(158: 1400 صادقی، و زاده ولی)دارد اهمیت آن کننده مصرف و کننده تولید کشورهای

 .است اقتصادی امنیت گذارد، می تأثیر کشورها ملی امنیت بر
 سالح نوعی مثابه به انرژی از استفاده با ندتوا می که آمد وجود به روسیه در تفكر این ژئواکونومی مفهوم همین اساس بر

 جانـب  از هـای  گیـری  موضـع  باعـ   موضـوع  این البته. دهد ادامه بخواهد که وقت هر تا را خود های سیاست سیاسی،
 ،2016سـال  در روسـیه  خـارجی  سیاسـت  دکترین رو این از شد روسیه گاز کننده مصرف بزرگترین عنوان به اروپا اتحادیه
گرفت  قرار روسیه الملل بین رواب  توسعه اصلی محور شرق، به نگاه و کرد معرفی خارجی سیاست چالش عموضو را اروپا
 در ویـژه  به راهبردی نیازهای وجود و وابستگی اصل مورد در است ذکر به الزم(. 132: 1400کاظمی، شریف و زاده ولی)

 اینكـه  بـرای  و( 182: 1400 رسـولی،  و صـباغیان )ارد د وجـود  نظـر  اتفاق نوعی اروپا اتحادیه و روسیه میان انرژی حوزه
 داشـت  خواهـد  نیـاز  بیشـتری  اجمـاع  و سیاسـی  وحدت به کند، استفاده انرژی بخش در اقتصادی قدرت از اروپا اتحادیه

 (.262: 1400حسینی، و مجیدی)
 درصد %81 به 2013سال در درصد %60 از را اتحادیه این انرژی مصرف میزان اروپا اتحادیه انرژی کمیسیون حال این با
 کـردی ) شـود  می تامین مرزهایش از خار  از انرژی واردات کل از درصد%50حدود در که است، زده تخمین 2030سال تا

 نیاز آن تبع به و منابع کمبود علت به انرژی به اروپا اتحادیه روزافزون نیاز و باال مصرف(. 384: 1400 همكاران، و کالك
 قـدرت  از مسـكو  کـه  بـوده  عـاملی  جهان گازی منابع دارندة ترینبزرگ عنوان به روسیه از خصوص به انرژی واردات به

 و سیمبر)کند روزافزون تالش اقتصادی و سیاسی حوزة در خود مدنظر اهداف اجرای برای ابزاری عنوان به اشژئوپلیتیكی
 مجـدد  شـدن  برجسـته  به طبیعی گاز و نفت قاضایت افزایش برای روسیه در انتظارات ترتیب، بدین(. 58: 1398 رضاپور،
 (. ,2020Baev :24 (انجامد می کشور این خارجی سیاست در انرژی ژئوپلیتیک نقش
 از نوعی نزدیک خار  کشورهای انرژی ترانزیت گسترده خطوط داشتن اختیار در با روسیه انرژی ژئوپلیتیک دیگر سوی از

 همچنـین . نماید کنترل را نزدیک خار  کشورهای اقتصادی های سیاست اند،تو می منحصرا که کند می ایجاد را هژمون
-سیاسی امنیت تضمین ضمن کشورها این در ژئواکونومی ابزارهای از یكی عنوان به روسیه گاز و نفت های شرکت نفوذ

 . تاثیرگذارند روسیه هژمون گسترش و بس  در متقابل، اقتصادی
 مسـیرهای  نیازمنـد  خشـكی  در بودن محصور و خود ژئوپلیتیک خاص موقعیت یلدل به که نزدیک خار  کشورهای اغلب

 از یـک  هـر . اسـت  روسـیه  کنتـرل  تحـت  آنها انرژی دیپلماسی های رهیافت هستند، انرژی انتقال برای روسیه ترانزیتی
 اروپـا  شرق و ازقفق منطقه در که آنهایی چه و شدند واقع مرکزی آسیای منطقه در که آنهایی چه نزدیک خار  کشورهای

 سـعی  روسـیه  کـه  برخوردارند المللی بین -ای منطقه -ملی منافع کسب برای مختلفی امتیازات و ظرفیت از گرفتند، قرار
 از بسـیاری  دیـدگاه  از اگرچـه  نماینـد،  اسـتفاده  خـود  ژئوپلیتیک حتی و ژئواکونومی اهداف نفع به ها پتانسیل این از دارد

 و است شدید بسیار نزدیک خار  کشورهای در روسیه کنونی هژمون از خواهی استقالل احساس غربی عمدتا کارشناسان
 ایـن  اغلـب  بـودن  محصـور  دلیـل  به اما بزنند پیوند خود ملی های آرمان با را خود وجودی علت دارند سعی کشورها این

 امـا  اسـت  عمده تغییرات خوشدست آنها سیاسی ثبات تجارت،-کاال و انرژی ترانزیت برای روسیه خاك به نیاز و کشورها
 در کـه  دهنـد  مـی  شـكل  را نفوذ گسترش جهت خود شده گذاری هدف استراتژی اجرای برای باال پتانسیل روسیه برای
 .پردازیم می اهداف این بررسی به( 1جدول)
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  روسیه ژئواکونومی های سیاست اجرای برای نزدیک خار  کشورهای پتانسیل. 1شماره جدول

 

 
 

 

 
  منبع: )یافته های پژوهش(    

 

 روش پژوهش
-توصیفی است که اطالعات به شیوه گردآوری و ترجمه با استفاده از مقاالت علمی-روش تحقیق این مقاله تحلیلی

تخصصی معتبر از سایت های دانشگاهی و پژوهشی مورد استناد قرار گرفته شد، ضمن اینكه با تبیین مفهوم تفكر 
 نفت و گاز و مسیرهای ترانزیتی در منطقه مورد نظر مورد ارزیابی قرار می گیرد که بر اساس آن ژئواکونومی، نقش انرژی

 نظارت و دخالت منطقه ای و جهانی خود را حفظ کند. تفكرات ژئواکونومی طریق تواند از روسیه می

 

 محدودۀ مورد مطالعه
تاجیكستان،  قرقیزستان، كستان، قزاقستان،ازب ترکمنستان، در ادبیات سیاسی جهان به جمهوری های آذربایجان،

کشورهای مستقل مشترك  م اعالن استقالل کردند،1991گرجستان، ارمنستان، مولداوی، بالروس، اوکراین که در سال 
 (.1المنافع یا کشورهای خار  نزدیک گفته می شود )شكل
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 .کشورهای مورد پژوهش1شکل شماره 

 (1400منبع: ) نگارندگان،  

 

غیر از سه کشور حوزه بالتیک، روسیه هنوز هم به کشورهای جدا شده از شوروی سابق به عنوان منطقه خاص خود به  
نفوذ خود در این منطقه مهم  استراتژیروسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره در تالش بوده تا  می نگرد.

ژوهش حاضر به بررسی کشورهای خار  نزدیک در دو منطقه . از این منظر در پخلوت را گسترش دهد عنوان حیاط به
 قفقاز و آسیای مرکزی از دیدگاه استراتژی ژئواکونومی انرژی نفت و گاز و مسیرهای ترانزیتی آن پرداخته می شود.

 

 هابحث و یافته

 استراتژی ژئواکونومی انرژی روسیه در کشورهای خار  نزدیک 
د فرصت های تعامل بین المللی در جهت حداکثرسازی منافع ژئوپلیتیک و دیپلماسی انرژی هر کشور، به ایجا

ژئواکونومیک کمک کرده و تالش می کند تا با تكیه بر ابزار انرژی، در جهت کاهش تهدیدات بین المللی گام 
ورها به (. انرژی و مباح  مرتب  با آن پشتوانه رشد اقتصادی و قدرت نظامی کش130: 1400بردارد)اشرفی و روحانی،
(. اطالع از تاثیر های مثبت و منفی همكاری های نظامی بر تحوالت ژئوپلیتیكی می 633: 1400شمار می آید)قربانی،

تواند منتج به حفظ منافع ملی و به ویژه موضوع انرژی به عنوان مهمترین منبع درآمد استراتژیک کشور گردد)خسرو و 
امل محرك روسیه برای احیای جایگاه خویش و کسب منافع حداکثری، (. بدین ترتیب، مهمترین ع54: 1399همكاران،

در سند راهبرد امنیت (. 620: 1399توانایی تاثیرگذاری بر منابع انرژی در سطح منطقه ای و جهانی است)کریمی پور، 
عه به تصویب رسید به صراحت به این موضوع اشاره شده است که توس 2009که در سال  2020ملی روسیه تا سال

همكاری های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مستقل مشترك المنافع یا خار  نزدیک، اولویت مهم سیاست خارجی 
(. اهمیت فزاینده دریای کاسپین، مسائل ژئواکونومیک آن و نیز سرمایه 138: 1399روسیه است)حبیبی و همكاران، 

قالل، روسیه را بر آن داشت تا برای حضور در محی  گذاری و حضور فزاینده قدرت های غربی در کشورهای نواست
بیرونی فعالیت خود را آغاز کند. به این ترتیب، سیاست اوراسیایی گرایی روسیه تقویت شد و این کشور برای نفوذ در 

قه به کشورهای پیرامونی خود، حضور سخت افزاری و نرم افزاری را هدف قرار داد. البته نیاز روزافزون کشورهای این منط
فروش و انتقال انرژی و یافتن بازار مناسب برای آن، فضا را برای حضور روسیه در این مناطق هموار کرده است )کوالیی 

 (.650:1399 و هادی پور،
با این حال، روسیه مایل است در جمهوری های خار  نزدیک تعادل ژئوپلیتیكی میان خود و غرب ایجاد کند، همچنین به 

از وابسته شدن کشورهای خار  نزدیک به غرب است و تالش دارد کنترل تمام این منطقه را در دست دنبال جلوگیری 
داشته باشد. بی شک روسیه به شدت به سرمایه و تكنولوژی پیشرفته غرب نیاز دارد و اگرچه با ابزار انرژی می تواند در 
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ن نمی دهد. امریكا مصمم است تا از شكل گیری برهه های از آن استفاده کند اما قدرت مقابله در سطح جهانی به آ
هژمونی روسیه بر صادرات انرژی در منطقه جلوگیری به عمل آورد وکمربند ژئواکونومیكی جهان را که از شمال خلیج 
فارس شروع و تا خلیج بنگال در شبه قاره هند امتداد دارد را در دست داشته باشد که بح  ورود ناتو در منطقه قفقاز و 

های امنیتی و  روسیه می کوشد با برقراری پیمانترش آن صرفا تسل  بر حوضه های انرژی می باشد. در مقابل نیز گس
و با بهره گیری از فرصت  کردهرا حفظ  با امریكا استراتژیکموازنه خار  نزدیک نظامی با دیگر کشورهای های همكاری 

امی مانند پیمان امنیت جمعی و تشكیل پیمان شانگهای از جمله . ایجاد پیمان های نظن را به نفع خود تغییر دهدآ ها
اقدامات روسیه برای تامین امنیت مناطق پیرامونی خود است. اما آنچه اصل بسیار مهمی تلقی می شود، بح  خطوط لوله 

انرژی است انرژی و ترانزیت آن به کشورهای مصرف کننده است. روسیه دارای بیشترین و طوالنی ترین خطوط ترانزیت 
که وزنه ژئوپلیتیكی برایش محسوب می شود. روسیه در حال حاضر بر خطوط انرژی منطقه تسل  دارد و هر دولت که 
مایل به استفاده از انرژی این مناطق باشد باید نفوذ روسیه را در این منطقه در نظر بگیرد. روسیه دومین تولید کننده گاز 

ل خطوط لوله کشورهای ساحلی می تواند فشار سیاسی خود را بر کشورهای طبیعی جهان است با کمک ابزار کنتر
 نظارت کامل داردروسیه بر روی مسیر انتقال نفت و گاز دو کشور ترکمنستان و قزاقستان فرامنطقه ای افزایش دهند. 
 دهند، ولی درنتقال میبه بازارهای جهانی ا روسیه انرژی خود را از همان مسیر سنتی مقدارزیرا این دو کشور بیشترین 

مقادیری از انرژی آنها از  در حال حاضره رهایی یابند و ضروسیه بر منابع این حو نفوذاند تا حدودی از حال توانسته عین
 شود.میترانزیت مسیرهایی غیر از مسیر روسیه، نظیر مسیر ایران، 

ژئواکونومی با ابزار انرژی برای بازگشت مجدد جایگاه  با این حال، کلیه اقدامات روسیه را می توان در استفاده از تفكر
خود در نظام بین الملل و جلوگیری از توسعه نفوذ  قدرت های جهان در مناطق پیرامونی اش خالصه کرد. روسیه پس از 

خار   تالش کرد نفوذ و موقعیت برتر ژئوپلیتیكی خود را در آسیای مرکزی حفظ و این منطقه را با نام1990پایان دهه 
نزدیک بخشی از حوزه منافع حیاتی خود تعریف کند. با برجسته شدن مسئله انرژی در این منطقه، در بازی های سیاسی 
و اقتصادی، قدرت های جهانی از جمله امریكا، اتحادیه اروپا و چین، روسیه بیش از پیش به این منطقه توجه کرده اند. 

خالف آنچه که تصور می شود تهاجمی نیست بلكه نوعی دفاع در برابر  آنچه که مشخص است، سیاست خارجی روسیه بر
تهدیداتی است که از سوی غرب و ناتو احساس می کند، چراکه بر اساس این رویكرد، کشورها زمانی سعی می کنند 

ز این رو منافع سیاسی خود را در خار  گسترش دهند که تصمیم گیرندگان داخلی، افزایش تهدیدات را مالحضه کنند. ا
در پاسخ به یک تهدید خارجی و با تاکید بر بازدارندگی شكل گرفته است که مبتنی  2014آیین نظامی روسیه نیز در سال 

 (.362: 1400بر دیدگاه واقع گرایی تدافعی می باشد )کوچک زاده تهمتن و گودرزی،
همكاری های سیاسی و اقتصادی  به هر حال روسیه برای جلوگیری از نفوذ غرب در حوزه انرژی آسیای مرکزی

گوناگونی با کشورهای منطقه داشته است. این کشورها نقش تعیین کننده ای در این منطقه دارند و هرگونه تالش برای 
برقراری ارتباط موفق اروپا با کشورهای آسیای مرکزی در عمل به روسیه ختم می شود. شرکت های روسی در مسیرهای 

مرکزی نقش انحصاری دارند. همكاری های انرژی کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای  حمل و نقل انرژی آسیای
منطقه و فرامنطقه ای می تواند تجارت انرژی منطقه را بر هم بزند ولی روسیه با باال بردن قیمت های انرژی در 

غرب و چین در منطقه  روسیه برای حفظ رقابت رو به رشدکشورهای آسیای مرکزی قادر به تغییر این معادله است. 
این عمل با هدف  .ای مرکزی قیمت خرید انرژی از کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و ازبكستان را افزایش داده استیآس

الزم به ذکر است،  در نظر گرفته می شود. مریكا و اتحادیه اروپاابـه وسیله  کاسپینجلوگیری از ساخت خ  لوله ماورای 
رگترین مصرف کننده انرژی های فسیلی در جهان( در آسیای مرکزی تحت تاثیر مالحضات استراتژی انرژی چین )بز

(. با این تفاسیر در ادامه استراتژی ژئواکونومی 143: 1400ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قرار گرفته است)کاوه و همكاران،
 انرژی روسیه در کشورهای خار  نزدیک بررسی می شود:
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 ترکمنستان

ن قیمت انرژی برای کشورهای مصرف کننده باال رفت بموجمرکزی زایش قیمت انرژی در کشورهای آسیای اف بایه سرو
صادرات  برایشده توس  گازپروم شده است، روسیه به دنبال موقعیت قدرتمند  های اضافه در اروپا با هدف جبران هزینه
ین رو، روسیه کنترل بخش های زیادی از نفت و گاز از ا .از انرژی ترکمنستان است برداری گاز در آسیای مرکزی و بهره

ترکمنستان منابع عظیم گاز و نفت دارد و اقتصاد آن شدیدا متكی بر و خ  لوله انرژی ترکمنستان را در دست دارد. 
ز یكی ابا توجه به اینكه (. 331: 1399)ابراهیمی و  همكاران،  درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و فروش این منابع است

(، 398: 1399چالش های ترکمنستان چگونگی انتقال انرژی خود به بازارهای جهانی است )پیشگاهی فرد و رنجبری، 
درصد از مجموعه صادرات گاز ترکمنستان را ساالنه در مرز به روسیه تحویل می دهد.  %80شرکت گازپروم در حدود 

ه کشورهای اروپایی و اوکراین می خرد. خرید و فروش روسیه گاز ترکمنستان را برای مصرف داخلی یا برای فروش ب
وجود منابع گسترده داخلی نفت و گاز ممكن  انرژی بیش از دو دهه است که میان روسیه و ترکمنستان انجام می شود. با

ناطق است روسیه به کمبود مصرف داخلی دست کم در زمینه منابع گاز رو به رو شود. بسیاری از منابع انرژی روسیه در م
دورافتاده هستند و به سرمایه گذاری سنگین نیاز دارند به همین دلیل اهمیت گاز ترکمنستان برای روسیه افزایش یافته 
است. صادرات گاز ترکمنستان برای روسیه نه تنها به دالیل ژئوپلیتیک اهمیت دارد، بلكه ذخایر گاز ترکمنستان صادرات 

بدون گاز ترکمنستان روسیه نمی تواند تعهدهای الزم را برای از سوی دیگر،  بلند مدت روسیه را نیز تضمین می کند.
 (.Soldatkin, 2019: 23) صادرات گسترده گاز به کشورهای اروپایی انجام دهد

 
 قزاقستان

قزاقستان غنی ترین ذخایر سوخت فسیلی در منطقه آسیای مرکزی را دارد، اما به شدت به خطوط ترانزیت روسیه وابسته 
ست. رشد اقتصادی قزاقستان بسیار به قیمت نفت و گاز و کمتر به قیمت فلزات وابسته بوده و هست )آدمی و همكاران، ا

(. لوك اویل، اولین شرکت نفتی روسیه است که بر روی میدان های نفتی قزاقستان شروع به کار کرد و 335: 1399
قزاقستان را برعهده دارد. همكاری های انرژی روسیه با  امروز یكی از مهم ترین شرکت هایی است که تولید نفت در

قزاقستان به گونه ای پایدار در حال گسترش است. با افزایش تولید نفت توس  کنسرسیوم خ  لوله دریای کاسپین از 
وم دو )روسیه( نفت به دریای سیاه صادر می شود. شرکت گازپر تنگیز در قزاقستان در پایانه صادرات در بندر نووروسیک

شرکت مشترك با قزاقستان تشكیل داده که یكی از آنها قزروس )شامل گازپروم و گازمونای گاز قزاقستان( است که 
برای تصفیه گاز استخراجی از منبع گازقره چاگاناك و دیگری برای بازسازی خ  لوله گاز قزاقستان ایجاد شده است. 

میلیارد متر  7/5، گروه صادرات گازپروم 2020آغاز کرد. در سال  2003گازپروم خرید گاز طبیعی از قزاقستان را در سال 
میلیون متر مكعب برای تحویل بیشتر به شمال قرقیزستان بود.  8/280مكعب گاز قزاقستان را خریداری کرد که شامل 

میلیارد متر مكعب بوده است  4/3بالغ بر  2020همچنین عرضه گاز روسیه به قزاقستان در سال 
(gazpromexport.ru-Kazakhstan.) 

مسائل انرژی که در کانون رواب  روسیه و قزاقستان قرار دارد، از دو جنبه سبب افزایش اهمیت این موضوع شده است، 
یكی حمل و نقل گاز قزاقستان از راه روسیه و دیگری توسعه همكاری دو کشور در سه میدان نفتی دریای کاسپین است. 

جیحان حمایت کرده و نیز آماده همكاری با چین )سرمایه -تفلیس -از روسیه، از خ  لوله باکو قزاقستان برای استقالل
-تفلیس-گذاری مستقیم در بخش انرژی( و ایران است. حساسیت روسیه نسبت به پیوستن این کشور به خ  لوله باکو

که در امتداد میدان های نفتی  جیحان بیشتر است، زیرا روسیه نگران کاهش ظرفیت خ  لوله کنسرسیوم کاسپین است
قزاقستان در میان معدن تنگیز و بندر نووروسیک در ساحل دریای سیاه است. این مسیر که مهمترین خروجی نفت از 

هزار بشكه نفت را در روز انتقال دهد. با این حال، روسیه مسیر اصلی  000/700قزاقستان به روسیه است می تواند 
ن قزاقستان به بازارهای جهانی است. قزاقستان به دنبال تعادل دقیق در میان بازارهای صادراتی برای دسترسی آسا

روسیه و کشورهای همسایه چین و اتحادیه اروپاست. از سوی دیگر قزاقستان برای تامین تقاضای داخلی به واردات گاز از 
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ستلزم جایگزینی گاز کاراچاگاناك است که از روسیه و ازبكستان متكی است. قرارداد مبادله گاز بین قزاقستان و روسیه م
 (.Iea, 2021:10لحاظ تاریخی برای فرآوری به اورنبورگ عرضه شده است )

 
 قرقیزستان

قرقیزستان منابع انرژی قابل توجهی ندارد از این رو در میان کشورهای آسیای مرکزی بیشترین تالش را برای جلب 
و روسیه را شریک استراتژیک خود معرفی کرده است. رواب  روسیه و  توجه روسیه از نظر کمک مالی انجام داده

قرقیزستان در مسائل مربوط به رواب  دوجانبه، هماهنگی در داخل کشورهای خار  نزدیک، پیمان امنیت دسته جمعی و 
افقنامه طوالنی تو 2006امور بین المللی است. صادرات روسیه به قرقیزستان بیشتر نفت و ماشین آالت است. در ژانویه 

ساله ای برای همكاری در صنعت گاز، اکتشاف، توسعه نفت و گاز بین گازپروم و قرقیزستان امضا شد. 25مدت 
پیشنهاد تاسیس  2002قرقیزستان انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه و روسیه وارد می کند. روسیه در ژانویه 

رای صادرات گاز آسیای مرکزی را ارائه کرد که روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و )اتحادیه تولیدکنندگان اوراسیایی گاز( ب
بیانیه مشترکی در مورد  2002ازبكستان آن را تشكیل دادند. به دنبال این پیشنهاد روسای جمهور این کشورها در مارس 

ند)کوالیی و اله همكاری در حوزه  انرژی و حمایت از منافع کشورهای تولید کننده گاز طبیعی امضا کرد
 5/1، گازپروم به طور رسمی برنامه های خود را برای سرمایه گذاری بیش از 2015(. با این حال در سال 50:1390مرادی،

 (.Energy charter, 2018: 39) میلیارد دالر در بازسازی و توسعه شبكه گاز قرقیزستان اعالم کرد
 

 ازبکستان

ژی با ازبكستان همكاری می کند. گاز طبیعی ازبكستان به دلیل صادرات گاز روسیه برای اجرای طرح های توسعه انر
روسیه به اوکراین موضوع مورد بح  شرکت های گازپروم و لوك اویل با ازبكستان برای سرمایه گذاری بوده است. 

بكستان تا با شرکت ازبكی نفت گاز برای همكاری تجاری در صنعت و صادرات گاز از 2002شرکت گاز پروم در سال
هم موافقت نامه ای برای انتقال گاز ترکمنستان از  2005توافق نامه استراتژیک امضا کرد. آنها در سپتامبر  2012سال

اوراس از لوله های ازبكستان امضا کرده بودند. برای روسیه قراردادهای طوالنی مدت برای خرید گاز از -خ  لوله بخارا
کاهش حجم تولید گاز در این کشور موجب آسیب به تعهدهای صادرات گاز به اروپا  ازبكستان اهمیت زیادی دارد، زیرا

روسیه و ازبكستان موافقت نامه ای را که شامل پنج دوره اکتشاف مشترك در جنوب غربی ازبكستان  2007می شود. در 
ه روسیه صورت بگیرد)کوالیی است امضا کردند که بر اساس آن صادرات گاز از ترکمنستان به ازبكستان و از قزاقستان ب

درصدی در خ  لوله ازبكستان و انحصار ازبک ترانس 44(. شرکت گازپروم در پی دستیابی به سهم 50:1390و اله مرادی،
گاز است. ضمن اینكه شرکت لوك اویل برای کمک مالی و توسعه طرح های گاز ازبكستان، از گاز پروم 

خ  لوله آسیای مرکزی را به روسیه تامین می کند و  میدان های اوست یورت میلیارد وام گرفت. با این حال،28/1بانک
گازپروم هم گاز خود و هم گاز تولید شده در آنجا را که از ازبک نفت گاز خریداری کرده به روسیه وارد می کند 

(oxfordenergy,2019:18.) 
 

 تاجیکستان

ش پررنگ قدرتهای مانند روسیه و چین در مقایسه با بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی تاجیكستان نشان دهنده نق
(. تاجیكستان کم توسعه ترین 338: 1399)ابراهیمی و همكاران،  امریكا در ساختار اقتصادی سیاسی تاجیكستان است

کشورهای آسیای مرکزی به شمار می آید که منابع نفت و گاز ندارد. شرکت گازپروم چندین سال است که به اکتشاف 
گاز در این کشور پرداخت ولی تاکنون نتوانسته وجود نفت و گاز را در این کشور تایید کند. اگر هم ذخایری کشف نفت و 

شود با توجه به شرای  جغرافیای تاجیكستان و کوهستانی بودن این کشور امكان وجود ذخایر فراوان نفت و گاز در این 
در تاجیكستان یک چاه حفر  2014ردند که گازپروم در سال کشور اندك است. با این حال شرکت های انرژی اعالم ک
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( شناخته می شود. Shahrinav-1p) متر( در آسیای مرکزی بود و به نام 6450کرد که عمیق ترین چاه تاریخ)با ارتفاع 
که می بر اساس این گزارش اکتشافات گازپروم هشت ذخایر احتمالی نفت و گاز را تنها در میدان ساری قمیش نشان داد 

میلیون تن نفت را در خود جای دهد که البته گازپروم خیلی سریع از ادامه  17میلیارد متر مكعب گاز طبیعی و  18تواند 
اکتشافات دست کشید. هدف اصلی گازپروم در تاجیكستان، عالوه بر سود صرفا تجاری، تضمین امنیت انرژی است در 

  (.Mirsaidov,2018:1-6) و گاز مواجه است زمانی که اقتصاد این کشور با کمبود جدی نفت
 

 گرجستان

از علل اصلی اعمال فشار روسیه به گرجستان را می توان در این عبارت خالصه کرد که حفظ گرجستان در حوزه خار  
گرجستان غیر از  است.نزدیک روسیه برای این کشور به لحاظ اقتصادی بیش از سایر جمهوری ها از اهمیت برخوردار 

ارمنستان، امكان انتقال انرژی منطقه قفقاز و  یه تنها کشوری بود که می توانست با توجه به مشكالت مسیر ایران وروس
مسیری غیر از مسیر  استو قادر  دهم از دریا و هم از زمین به ترکیه راه دارستان حتی آسیای مرکزی را فراهم کند. گرج

های نفتی خود از  روسیه در راستای سیاست ،هم نمایند و به همین دلیلروسیه را برای انتقال انرژی منطقه قفقاز فرا
 -تفلیس -ایفای چنین نقشی توس  گرجستان خشنود نبود. روسیه هنگام آغاز رسمی عملیات احداث خ  لوله باکو

از سوی مقابل، به . خواند اقتصادی غیر لوله خ  یک را آن و داد قرار انتقاد مورد شدت به را لوله خ  این احداث جیهان،
همان اندازه که عدم احداث مسیرهای انتقال انرژی به غیر از مسیر روسیه برای روس ها اهمیت دارد، احداث این مسیرها 

 در) سوپسا -خ  لوله باکو 1999برای آمریكا و شرکت های نفتی غربی از اهمیت برخوردار است. از آوریل سال 
 و کرد آغاز( روسیه در) نوروسیسک -باکو لوله خ  کنار در را آذربایجان نفت نتقالا روسیه، فشارهای علیرغم ،(گرجستان

به هر حال اهمیت خ  . گردید دنبال جدی طور به جیهان -تفلیس-ان زمان گفتگوها برای احداث خ  لوله باکوهم از
ی تنوع بخشیدن به عرصه انرژی جیهان برای اتحادیه اروپا از آن روست که می تواند نقطه آغازی برا -تفلیس-باکو لوله

)میراشرفی و  به اروپا و همچنین ممانعت از شكل گیری هژمونی شرکت گازپروم روسیه بر بازار اروپا باشد
 (.144: 1397همكاران،

 
 ارمنستان

می در برابر انزوای ژئوپلیتیک ارمنستان توس  ترکیه و آذربایجان، نبود منابع طبیعی قابل توجه و نیاز به ایجاد موازنه نظا
تهدیدهای باکو این کشور را به سوی روسیه سوق داده است. کنترل بخش انرژی ارمنستان از طرف روسیه مصداق 

درصد زیرساخت های انرژی ارمنستان را در  %80حضور اقتصادی جدی روسیه در ارمنستان است. برای نمونه، روسیه

و  میلیارد دو 2020شرکت گاز پروم روسیه در سال وسیه است. درصد گاز مصرفی ارمنستان ر %80اختیار دارد و منشا 

با  2021نخستین ماه سال  در فرآورده این صادرات حجم و کرد صادرمیلیون مترمكعب گاز طبیعی به ارمنستان  209

را  د. از سوی دیگر، شرکت گازپروم مالكیت شبكه توزیع گاز ارمنستانمیلیون متر مكعب رسی 310 به افزایش درصد 9%
در کنترل خود دارد و روسیه تامین کننده سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته ای متسامور ارمنستان می باشد، نیروگاهی که 
بیش از یک سوم برق مصرفی ارمنستان را تامین می نماید. توافقنامه های امضا شده بین روسیه و ارمنستان انحصار 

موجب شده است و بر اساس این توافق نامه ها ارمنستان حق  2043 شرکت روسی گازپروم بر احداث خطوط لوله را تا
مختل نماید. هرچند بعد از  2043ندارد با تصویب یا تغییر قوانین انحصار گازپروم بر بازار گاز جمهوری ارمنستان را تا 

توس  روسیه  درصدی بهای برق مصرفی از کنترل بخش انرژی ارمنستان16در ایروان علیه افزایش  2015اعتراضات 
اندکی کاسته شد ولی همچنان همكاری ارمنستان با روسیه در حوزه انرژی ادامه دارد و روسیه بازیگر کلیدی در بخش 

 (.16:1396انرژی ارمنستان به شمار می رود )خیری و ایزدی،
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 جمهوری آذربایجان

تریلیون متر مكعب گاز، بازیگری 37/1انی( درصد ذخایر جه %6آذربایجان با هفت میلیارد بشكه ذخایر اثبات شده نفت )
فعال در عرصه همكاری های بین المللی و کشوری موفق در عرصه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت 
شرکت های نفتی در طرح های اکتشاف منابع نفتی و خطوط لوله انتقال انرژی است. این کشور در دو دهه گذشته یكی 

( و از این رو رقیب 173:1399گاز به اتحادیه اروپا بوده است )رضاپور و هدایتی شهیدانی، از صادرکنندگان اصلی 
سرسخت روسیه در بخش ترانزیت گاز محسوب می شود که در برهه های روسیه از سیاست مهار بر علیه این کشور 

ان و دیگر کشورها و ایجاد روسیه سعی می کند تا با وابسته نگه داشتن کشوری مانند آذربایج استفاده کرده است.
قراردادهای نفتی با این کشورها، همچنان تسل  خود را بر این منطقه حفظ کند و از به استقالل رسیدن بیشتر این 

  (.105: 1399کشورها در رواب  با غرب جلوگیری نماید )جعفری و ملكی، 

 

 خطوط ترانزیت انرژی در کشورهای خار  نزدیک با تاکید بر نقش روسیه
 مسیر شمال

این مسیر که مورد حمایت روسیه است و نفت و گاز دو کشور آذربایجان و قزاقستان را از طریق دریای سیاه و روسیه به  
کیلومتر طول دارد، از بندر آتیرو در قزاقستان  695سامارا که  -اروپا منتقل می کند. نفت این مسیر از طریق خ  لوله آتیرو

یه رفته و از آنجا از طریق خطوط داخلی روسیه به کشورهای بالروس، لهستان و مجارستان می شروع و به سامارا در روس
 (.2رسد )شكل

 

 

 . مسیر شمال2شکل شماره 

 (.https:// dailybrief.oxan.com/Analysis/DB141950منبع: ) 

 مسیر جنوبی
زی و قفقاز را از طریق ایران به خلیج فارس این مسیر که مورد نظر ایران است، نفت و گاز دریای کاسپین و آسیای مرک 

و دریای عمان و از آنجا به بازارهای جهانی می رساند. این مسیر به دلیل امنیت و کوتاهی مسافت و هزینه های کمتر 
کیلومتر خ  ساحلی ایران با خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، وجود زیر بناهای الزم برای انتقال  1800ترانزیت 
ساله ایران در صنایع انرژی به صرفه ترین  90همچون وجود بنادر و اسكله های بزرگ در جنوب کشور و سابقه  انرژی

در حال حاضر نفت کشورهای آسیای مرکزی به ایران وارد و به  راه انتقال انرژی حوضه کاسپین به بازارهای جهانی است.
رس فاان معادل نفت وارداتی را به خریداران نفت در خلیج سپس ایر، و تهران فرستاده می شود پاالیشگاه های تبریز
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 //:https()3)شكل تحویل می دهد و به این ترتیب مشكل رسیدن نفت آسیای مرکزی به بازارهای جهانی حل می شود

en.trend.az.) 

 

 

 . مسیر جنوبی3شکل شماره

 (https:// ifri.org-sites-defaultمنبع: )

 مسیر غربی

ه شدت از سوی ایاالت متحده امریكا، ترکیه،گرجستان و آذربایجان حمایت می شود، نفت و گاز مسیر غربی که ب
کشورهای آذربایجان و ترکمنستان را از طریق ترکیه و گرجستان به دریای سیاه و سپس به اروپا ترانزیت می کند. 

–تفلیس  -ومتر است. مسیر  باکوکیل 1730جیهان به طول  -تفلیس-مهمترین خ  لوله این مسیر خ  لوله نفت باکو

جیهان که امریكا همواره در حال تالش است به عنوان مسیر جایگزین ایران از آن استفاده کند، دارای معایب و مشكالت 
بسیاری است. از یک سو به دلیل عبور از منطقه متشنج قره باغ و مناطق تجزیه طلب کردنشین در ترکیه و از سوی دیگر 

طرح های زیادی برای احداث قه زلزله خیز از نظر امنیت سرمایه گذاری در سطح پایینی قرار دارد. عبور از یک منط
 جدید ارائه شده که بعضی از آن ها اجراء شده اند.های  خطوط لوله

خ  لوله باکو به وروسییسک، باکو به ساپسا، و خ  لوله موسوم  :عبارتند ازها از عمده ترین این خطوط لوله  عضیب
که بخش عمده نفت و گاز این منطقه را به سوی غرب و به بازارهای ترکیه،  سی.پی.سی بهسرسیوم خ  لوله خزر کن

نفت و گاز  ترانزیتنیز درحال  گرجستان ومیتاروپا و مدیترانه منتقل می کنند. خطوط راه آهن باکو به ساپسا و باکو به با
 (. 4)شكل می باشند
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 ترانزیت انرژی نفت و گاز حوضه کاسپین به مراکز مصرف . مسیرهای4شکل شماره 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Pipelines_in_Azerbaijanمنبع : )

 
پروژه دیگری که در این مسیر برنامه ریزی شده است، توسعه پروژه جریان جنوب است، این خ  لوله رقیب خ  لوله 

یونان و ایتالیا و از طریق شاخه ای -تر دریای سیاه از یک شاخه به بلغارستانناباکو بود که گاز روسیه را از طریق زیربس
کیلومتر این خ  لوله در زیر بستر دریای 900مجارستان و اتریش می رساند. حدود  -کرواسی-دیگر از طریق بلغارستان

ضمن اینكه روسیه درصدد میلیارد متر مكعب در سال می باشد. 63سیاه احداث خواهد شد. ظرفیت نهایی این خ  لوله 
: 1400ساخت خطوط لوله جایگزین خطوط لوله رقیبی چون نوباکو و ترانس کاسپین است)زمردی انباجی و حاجی یوسفی،

129.) 
پروژه ای است تاثیرات سیاسی و اقتصادی روسیه بر اتحادیه اروپا را افزایش می دهد. تا پیش از راه  خ  لوله نورد استریم
وله، گاز صادراتی روسیه از مسیرخطوط لوله شوروی سابق با عبور از اوکراین و یا بالروس به اروپا صادر اندازی این خ  ل

درصدد کاهش وابستگی خود به مسیرهای صادراتی این دو  2008به همین دلیل روسیه بعد از بحران گازی اوکراین  شد.
گ روسیه طریق دریای بالتیک و با کنارگذاری بالروس و کشور برآمد. در این پروژه گاز روسیه مستقیما از بندر وایبور

کیلومتر با ظرفیت 1222اوکراین به گریفسوالد آلمان می رسد. این خ  لوله دارای دو رشته خ  لوله موازی به طول 
میلیارد مترمكعب می باشد. خ  لوله جریان شمال توسعه موفقیت آمیزی داشته است فاز اول این پروژه در  55مجموع 

تاکیدی است بر رواب   2میلیارد متر مكعب  افتتاح شد. موضوع طرح نورد استریم 5/27با ظرفیت انتقالی  2011نوامبر 8
ویژه آلمان و روسیه و به صورت کلی تاکیدی بر پیوندهای اقتصادی میان دو کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی می 

 (.5)شكل (.70: 1400باشد )کار خیران خوزانی و همكاران، 



 1400زمستان  ،71، شمارۀ 19، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       36

  

 
 سوت استریم-تر  استریم-بلواستریم-. خطوط لوله نورد استریم5شکل شماره 

 (https:// gisreportsonline.com/energy,tag.htmlمنبع: )

 
 مسیر شرقی

اگر مسیرهای غرب و شمالی مورد نظر ایاالت متحده امریكا و روسیه هستند، مسیر شرقی نیز مورد نظر قدرت نوظهور 
ین قصد دارد با ایجاد مسیر شرقی انتقال نفت و گاز دریای کاسپین با نفوذ و سلطه تاریخی روسیه بر انرژی چین است. چ

این حوضه به مقابله برخیزد. چین از این مسیر نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان را به کشور خود منتقل می کند. یک 
هم در دست اجراست  2013ان از طریق قرقیزستان( در سال خ  لوله اضافی از ترکمنستان به چین )با عبور از قزاقست

(Lelyveld, 2019: 4خ  لوله قزاقستان .)-  کیلومتر مسیر شرقی انتقال انرژی به کشور  3000سین کیانگ به طول
چین و بازارهای شرق آسیاست. این مسیر نیز به دلیل طوالنی و پرهزینه بودن مسیری غیر اقتصادی به حساب می آید 

  (.6كل )ش

 

 

 . مسیر شرقی 6شکل شماره 

 (/https://tr.pinterest.com/eryigit_fatih/oilمنبع: )

 

الزم به ذکر است، چین و روسیه با ادغام ابتكارهای منطقه ای درصدد تعمیق همكاری های خود بوده اند اما به دلیل 
سمی تری بین دو کشور شكل نخواهد تعارضات ساختاری و ماهیت اهداف کالن چین و روسیه، همكاری عمیق و ر
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گرفت. هدف چین ساختن بنیانی محكم برای تبدیل شدن به تنها هژمونی آینده در اوراسیا است. اگرچه طرفداران چین 
راه و دسترسی چین به بازارها و منابع انرژی و -در روسیه با نگاهی خوش بینانه معتقدند در صورت تحقق ابتكار کمربند

ضاعف برای چین منافع آن شامل کشورهای منطقه خواهد شد، اما ماهیت متفاوت ابتكار جاده ابریشم رونق اقتصادی م
چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و تعدادی از موانع قابل توجه که به آن پرداخته شده رواب  دو کشور در اوراسیا را 

ال حاضر با اتخاذ نظم مبتنی بر کنسرت به نحوی که پیچیده و چند جانبه کرده است. به عبارت دیگر چین و روسیه در ح
ابتكارهای آنها منافع مشترکشان با کشورهای منطقه را در بر بگیرد هر یک هدف سوق دادن آن به نظم مبتنی بر 

  (. 98: 1400هژمونی را در منطقه اوراسیا دنبال می کنند)صفری و همكاران، 

 مسیر جنوب شرقی

ستان آغاز شده و پس از عبور از افغانستان به بنادر پاکستان می رسد. این مسیر نیز به دلیل این مسیر از جمهوری ترکمن
اختالفات داخلی در افغانستان و نبود زیر ساخت های مناسب و عدم دسترسی افغانستان به آب های آزاد و عبور خ  لوله 

خ  انتقال گاز یكی از این مسیرها  ین باشد.از پاکستان نمی تواند مسیری امن برای ترانزیت نفت و گاز حوضه کاسپ
خ  لوله  است. (TAPI)خ  لوله تاپیموسوم به  ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و از پاکستان به هند

میلیارد متر مكعب گاز طبیعی 30کیلومتری است که ساالنه تا  1700پاکستان طرح -افغانستان-پیشنهادی ترکمنستان
نبود امنیت انرژی یكی از دالیل اصلی اجرایی نشدن  ر پاکستان و احتماال هند را تامین می کند. امامصرف کنندگان د

، همچنین موانعی چون اختالفات مرزی و ارضی، تروریسم و خشونت گرایی و نفوذ قدرتهای منطقه ای نیز بوداین پروژه 
 (.7)شكل ( 402: 1399در پیشبرد آن موثر هستند )وریج کاظمی، 

 

 

 . مسیر جنوب شرقی7ره شکل شما

 https:// researchgate.net.map-9_fig2_341799757)منبع: ) 

 

 نتیجه گیری 
اگرچه پیش بینی ها حكایت از رشد شدید منابع انرژی نفت و گاز برای کشورهای مصرف کننده دارد، اما این کشورها 

د پذیر نظیر خورشیدی و بادی که کمترین آالینده ها را انرژی های تجدیبرای رهایی از هژمون انرژی درصدد هستند از 
تولید می کنند، استفاده نمایند و در این راستا اقدامات الزم بخصوص در بخش حمل و نقل و مصارف خانگی در حال 
انجام است. بدین ترتیب وضعیت ویژه ای در خصوص رقابت ها و کشمكش ها در حال شكل گیری است که مشخصا 

 ای مصرف کننده و تولید کننده حتی فضای پیرامونی مسیرهای ترانزیتی به وجود خواهد آمد.میان کشوره
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با این حال کماکان رقابت ها بر سر کنترل و نظارت بر مراکز استخرا  و خطوط ترانزیتی انرژی نفت و گاز عامل مهمی 
مكش میان روسیه و کشورهای خار  رقابت و کشبرای هژمون کشورهای دارنده انرژی محسوب می شود. در این میان 

نزدیک بخصوص کشورهای دارنده ذخایر انرژی نفت و گاز بر سر ظرفیت سازی برای سرمایه گذاری و کسب حداکثر 
تجاری موجب کشمكش های ژئوپلیتیكی از جانب کشورهای فرامنطقه ای و ایجاد تشكیالت تازه برای ارتقاء -منافع ملی

خواهد شد که بر حمل و نقل و جابجایی کاال و خدمات تاثیرگذار است، چراکه تجاری -زیرساخت های اقتصادی
کشورهای خار  نزدیک به بنادر و آبهای آزاد دسترسی ندارند و همین موضوع شكل گیری موقعیت های جدید برای 

یزی جزء ایجاد رویكرد روسیه در قبال کشورهای خار  نزدیک چ روسیه را برای برداشتن چنین موانعی هموار می کند.
منطقه ای در این -تحوالت بنیادین در اقتصاد خود نیست و تالش برای حل و فصل کردن مشكالت و منازعات محلی

راستا می تواند مشارکت گسترده این کشورها را با خود داشته باشد. البته همانطور که شرح آن رفت در سال های پیش رو 
ا شكل می دهد، بدین ترتیب کشورهای خار  نزدیک یک گذرگاه ارتباطی فرصت های اقتصادی رفتارهای منطقه ای ر

برای روسیه محسوب می شوند که هم نقش مهمی در اهداف ژئواکونومی روسیه برعهده دارند و هم می توانند مانع 
طه نظر ژئواستراتژی روسیه فراهم نمایند و از این نق-ژئوپلیتیک-جدی برای مهار سیاست های تجاری و ژئواکونومی

رقبای روسیه سعی می کنند نقش های متفاوتی از جهت مالحضات امنیتی برای کشورهای خار  نزدیک بخصوص 
  کشورهای دارنده انرژی در نظر بگیرند.

تجاری الزم و ملزوم یكدیگر هستند و عضویت -به هر حال هم روسیه و هم کشورهای خار  نزدیک در مباح  اقتصادی
یمان شانگهای تا حد زیادی توانسته نگرانی روسیه را از جانب نفوذ خارجی برطرف کند ولی در ائتالف های نظیر پ

کماکان نمی توان نفوذ ایاالت متحده امریكا و متحدانش را در منطقه کتمان کرد و به هر حال این یک خالء امنیتی را به 
 سازد.  وجود می آورد که می تواند اهداف ژئواکونومی روسیه را با چالش مواجه

به طور کلی روسیه اهداف زیر برای تحت کنترل گرفتن کشورهای خار  نزدیک دنبال می کند که به شرح زیر می 
 باشند:

  از طریق خاك کشورهای منطقه خار  نزدیک به بازارهای  نفت و گاز روسیه یحجم تولیدگسترده صادرات
 کشورهای آسیای شرق و جنوب شرق به شكل پُل زمینی؛

 همچنین تامین جنوب شرقی اروپاکشورهای ترکیه و  انرژیبرای دستیابی به بازار  ه همكاری بیشترتمایل ب ،
 امنیت راه های آبی دریای مدیترانه در جهت تسهیل آزادی تجارت بدون نظارت و کنترل رقبا؛

 ا از طریق جهت ارتقاء تجارت بین کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرق به اروپ های حمل و نقلایجاد داالن
 خاك روسیه و کشورهای خار  نزدیک؛

  با توجه به اینكه ابزارهای اقتصادی دوام دارند و مانند ابزارهای نظامی حالت مقطعی ندارند، اتخاذ ساز و
امنیتی که به شكل گیری کانون های -کارهایی جهت اعتماد متقابل و ظرفیت سازی برای تقویت رواب  سیاسی

ده اقتصادی می انجامد، برای کشورهای خار  نزدیک ضروری می باشد، از این رو موثر برای مشارکت گستر
 روسیه تالش مضاعفی را برای تخصیص سرمایه گذاری های کالن بلند مدت در این مناطق آغاز خواهد کرد.

 

 تقدیر و تشکر
 الی نداشته است.بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که برگرفته از رساله دکتری می باشد، حامی م
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