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Countries’ economic dependence on fossil fuel consumption has led to growing demand
for a stable supply of oil and gas. Hence, energy pipelines have become very important as
the most stable method of energy supply. The South Caucasus, despite its small area, is
an important region for energy supply, but, due to the geographical constraints, its pipelines must pass through adjacent regions to reach the market. By making the best use of
this situation, Turkey has not only become a transit route for energy in the South Caucasus, but also it provides part of its domestic needs. This descriptive-analytical study using
quantitative and qualitative data, seeks to answer the question: What is Turkey’s role in
the energy geopolitics of the South Caucasus? and what are the consequences of this role
for Iran? Using the two concepts of “energy transit country” and “energy hub country”,
the hypothesis that Turkey has become a transit country for the South Caucasus was formulated. In the context of energy geopolitics and the theory of neorealism, it was argued
that without Iran’s participation in energy transfer projects, Turkey’s regional influence
would increase compared to Tehran, especially in economic terms.
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مقاله پژوهشی
جایگاه نوین ترکیه در ژئوپلیتیک خطوط لوله انرژی در قفقاز جنوبی و پیامدهای
منطقهای برای ایران
*احسان فالحی

1
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تاریخ پذیرش 25 :تیر 1399

تاریخ انتشار 31 :شهریور 1399

کلیدواژهها:

ایران ،ترکیه ،قفقاز
جنوبی ،انرژی،
ژئوپلیتیک

وابستگی اقتصادی کشورها به مصرف سوختهای فسیلی باعث تقاضای روز افزون برای عرضه باثبات نفت
و گاز شده است .از اینرو خطوط لوله انرژی به عنوان باثباتترین روش عرضه انرژی اهمیت بسیار یافته
است .قفقاز جنوبی علیرغم وسعت کمی که دارد منطقهای مهم برای انتقال انرژی محسوب میشود .اما
با توجه به محدودیتهای جغرافیایی حاکم بر منطقه ،خطوط لوله آن باید از مناطق مجاور به بازار مصرف
برسد .ترکیه با استفاده بهینه از این وضعیت نهتنها تبدیل به مسیر ترانزیت انرژی قفقاز جنوبی شده است،
بلکه بخشی از نیاز داخلی خود را نیز تأمین میکند .از این رو مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسشهاست
که جایگاه ترکیه در ژئوپلیتیک انرژی قفقاز جنوبی چگونه است؟ و این جایگاه چه پیامدهایی برای ایران
دارد؟ با استفاده از دو مفهوم «کشور ترانزیت انرژی» و «کشور کانون انرژی» این فرضیه بررسی شده است
که ترکیه تبدیل به کشور ترانزیتی در قبال قفقاز جنوبی شده است .سپس در قالب چارچوبی مفهومی از
ژئوپلیتیک انرژی و نظریه نئورئالیسم استدالل شده است که بدون مشارکت ایران در طرحهای انتقال انرژی،
نفوذ منطقهای آنکارا در مقایسه با تهران بهویژه در ابعاد اقتصادی افزایش خواهد یافت .رویکرد این مقاله
توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از دادههای کمی و کیفی (روش ترکیبی) تدوین شده است .در پرتو
معادالت حاکم بر ژئوپلیتیک انرژی ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان از بهبود جایگاه اقتصادی و سیاسی
احتمالی ترکیه در قفقاز جنوبی دارد.
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مقدمه
در دنیای معاصر سوختهای فسیلی (نفت و
گاز) منبع اصلی تأمین انرژی محسوب میشوند .اما
این منابع در مناطق خاصی از جهان تمرکز یافته
است که نیازمند انتقال به بازارهای مصرفی است.
راههای انتقال انرژی نهتنها با منافع تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان در ارتباط است ،بلکه منافع
کشورهای ترانزیتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
زیرا انتقال انرژی از طریق خطوط لوله عالوه بر این
که یک مسئله فنی و جغرافیایی است با مالحظات
سیاسی و منافع اقتصادی کشورهای ذینفع نیز در
ارتباط است .به همین جهت ژئوپلیتیک کشورها
اهمیت ویژهای در این معادله دارد .قفقاز جنوبی به
سبب موقعیتی که مابین آسیا و اروپا دارد؛ ناحیهای
ژئواستراتژیک محسوب میشود .از میان سه کشور
این منطقه تنها گرجستان به شکل غیرمستقیم (از
طریق دریای سیاه و تنگه بسفر و داردانل) به آبهای
آزاد دسترسی دارد .جمهوری ارمنستان کام ً
ال
محصور در خشکی است .جمهوری آذربایجان نیز در
کنار سواحل دریا خزر کشوری محصور در خشکی
محسوب میشود که از مقادیر قابل توجهی منابع
فسیلی برخوردار است (Aslanli & Isayev, 2019:
 .)643منطقه قفقاز جنوبی به طور کلی و کشور
آذربایجان به طور خاص به سبب نزدیکی به قاره
اروپا یک منبع مناسب برای تأمین انرژی کشورهای
اروپایی محسوب میشود.
اما عدم دسترسی جمهوری آذربایجان به آبهای
آزاد خطوط لوله را تبدیل به منطقیترین گزینه برای
صادرات انرژی کرده است .در این میان مناسبات
حاکم در قفقاز جنوبی باعث انتخاب مسیرهای
خاصی برای راهاندازی خطوط لوله شده است که
پیامدهای سیاسی و اقتصادی ویژهای را برای
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کشورهای منطقه و قدرتهای ذینفوذ به دنبال
خواهد داشت .اگر از چشمانداز تاریخی به این قضیه
نگاه شود اهمیت موضوع برجستهتر نیز خواهد شد؛
زیرا قفقاز جنوبی در برهههای تاریخی گوناگون
این رو
بخشی از خاک ایران و ترکیه بوده است .از 
تهران و آنکارا رقبای قدیمی در منطقه محسوب
میشوند .از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ایران و
ترکیه در قبال قفقاز جنوبی به طور بالقوه ابزاری
برای افزایش قدرت ملی دو کشور است؛ اما از قوه
به فعل در آمدن بخشی از این قابلیتها به طرحهای
انرژی و خطوط انتقال آن در قفقاز جنوبی بستگی
جغرافیایی ترکیه در مجاورت
دارد؛ اگرچه موقعیت
ِ
بازار مصرفی اروپا این کشور را تبدیل به یک مسیر
ترانزیتی مناسب برای انتقال انرژی قفقاز کرده است،
موقعیت جغرافیایی بهتنهایی نمیتواند عامل تبدیل
شدن ترکیه به مسیر ترانزیتی خط لوله باشد.
در این زمینه مناسبات سیاسی کشورها عاملی
بسیار تعیینکننده است؛ به عنوان مثال میتوان به
تمایل سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بعد
از فروپاشی شوروی اشاره کرد که همواره به دنبال
تنوعبخشی به مسیرهای صادرات انرژی و کاهش
وابستگی خود به روسیه بودهاند ) .(Wigen, 2012در
این راستا ایران و ترکیه همواره به عنوان دو گزینه در
دسترس برای این کشورها مطرح بودهاند.
اما نحوه تعامالت ایران در نظام بینالملل و
چالشهای بنیادینی که ایران در رابطه با غرب
دارد باعث کنار گذاشتن ایران از مسیرهای انتقال
انرژی و تقویت جایگاه ترانزیتی ترکیه شده است.
از سوی دیگر روسیه نیز به عنوان یکی از مسیرهای
قدیمی صادرات انرژی در منطقه مطرح است .اما
مسکو از صادرات انرژی به عنوان اهرم فشار علیه
اروپا استفاده کرده است که باعث مناقشاتی در
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رابطه مسکو و اروپا شده است .این مناقشات بهویژه
بعد از وقوع انقالبهای رنگی در منطقه و اوکراین
تشدید شد؛ درنتیجه اروپا و آمریکا ،ترکیه را به عنوان
بهترین گزینه ممکن برای طرحهای انتقال انرژی
ی که ترکیه تبدیل به مسیر
انتخاب کردند؛ بهطور 
انتقال انرژی قفقاز جنوبی و کریدور جنوبی انتقال
بدین وسیله نهتنها نیاز
گاز به اروپا شده است .آنکارا 
خود به انرژیهای فسیلی را تأمین میکند؛ بلکه
اهمیت منطقهای ترکیه را در بلندمدت افزایش
خواهد داد .با توجه به توضیحات باال این پرسشها
مطرح میشود که جایگاه ترکیه در ژئوپلیتیک
خطوط لوله در قفقاز جنوبی چگونه است؟ و این
جایگاه چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ با استفاده از
دو مفهوم «کشور ترانزیت انرژی» و «کشور کانون
انرژی» جایگاه ترکیه در ژئوپلیتیک خطوط لوله در
قفقازجنوبی بررسی شده است .شواهد نشان میدهد
ترکیه تبدیل به مهمترین کشور ترانزیتی برای قفقاز
جنوبی شده است .برای پاسخ به سؤال دوم ابتدا
یک چارچوب مفومی از ژئوپلیتیک انرژی و نظریه
نئورئالیسم در روابط بینالملل ارائه شده است .در
این قالب استدالل شده است که نقش حداقلی ایران
در ترانزیت انرژی از قفقاز جنوبی و تبدیل شدن
ترکیه به کشور ترانزیت انرژی باعث افزایش نفوذ
ترکیه در مقایسه با ایران بهویژه از لحاظ اقتصادی
در قفقاز جنوبی شده است.

 .1ادبیات موضوع
در ادبیات مربوط به ژئوپلیتیک انرژی سوءبرداشتی
رایج در مورد دو مفهوم «ترانزیت انرژی» 1و «کانون
انرژی » 2وجود دارد و گاهی بهاشتباه به جای یکدیگر
استفاده میشوند؛ بنابراین پیش از ارائه چارچوب
1. Energy Transit
2. Energy Hub

مفهومی پژوهش ،نیازمند ارائه تعریفی دقیق از دو
مفهوم «ترانزیت انرژی» و «کانون انرژی » هستیم.
در مباحث تخصصی مربوط به ژئوپلیتیک انرژی
میان «کشور ترانزیت انرژی» و «کشور کانون انرژی»
تفاوت وجود دارد .منظور از کشور ترانزیتی ،کشوری
است که خط لوله انرژی از قلمرو آن عبور میکند و از
این طریق صادرکننده و واردکننده به یکدیگر متصل
میشوند .کشور ترانزیتی نیز مبلغی را از طرفین بابت
حق ترانزیت دریافت میکند و یا در قرارداد مابین
طرفین توافق میشود که کشور موردنظر قسمتی
از انرژی را به عنوان حق ترانزیت مصرف کند .کشور
ترانزیت انرژی در واقع واسطه میان تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان است ).(Yilmaz-Bozkus, 2018a
اما «کشور کانون انرژی» به کشوری اطالق میشود
که انرژی را در یکسو از کشور تولیدکننده خریداری
میکند و آن را به کشورهای مصرفکننده از سوی
دیگر دوباره صادر 3میکند.
به عبارت سادهتر از یک طرف سوخت را خریداری
و در طرف دیگر آن را به فروش میرساند .بنابراین
«کشور کانون انرژی» فقط یک رابط نیست .در
این شرایط کشور کانونی نقش تعیین کنندهای در
تجارت انرژی ایفا میکند و در تعیین شرایط فروش
(حداقل از منظر تئوریک) نقش تعیینکنندهای دارد.
در حالی که کشور ترانزیتی به جز حق ترانزیتی که
میگیرد نقشی در تعیین قیمت و شرایط فروش
ندارد .برای اینکه کشوری بتواند تبدیل به کانون
انرژی شود ،باید به منابع وارداتی متنوع با حجم
کافی دسترسی داشته باشد.کشور کانون انرژی باید
زیرساختهای مناسبی مانند ظرفیت ذخیره عظیم،
شبکه خطوط لوله وسیع و پیشرفته ،پاالیشگاهها و
3. Re-Export
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حتی امکانات فنی مناسب برای تبدیل گاز طبیعی
به گاز مایع داشته باشد .چنین کشوری باید شفافیت
الزم را در قانونگذاری داشته باشد و بر اساس اصول
بازار آزاد رفتار کند ) (Altundeğer, 2015تا جذابیت
الزم را برای سرمایهگذاریهای بینالمللی و جذب
مشتری فراهم کند .حال با روشن شدن دو مفهوم
باال ،در ادامه به تشریح ژئوپلیتیک انرژی و نظریه
نئورئالیسم به عنوان چارچوب مفهومی پژوهش
خواهیم پرداخت.
ژئوپلیتیک در سادهترین تعریف به معنای مطالعه
روابط بینالملل از چشمانداز جغرافیایی یا مکانی
است ) .(Parker, 1998: 5حافظنیا ژئوپلیتیک را
«علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست
و کنشهای ناشی از ترکیبآنها با یکدیگر» تعریف
میکند (حافظنیا .)37 :1385 ،در دانش ژئوپلیتیک
شاخههای جدیدی شکل گرفته است که یکی از
آنها ژئوپلیتیک انرژی است.
از آنجایی که اقتصاد همه کشورهای جهان (هم
کشورهای صادرکننده و هم واردکننده سوخت)
به انرژی وابسته است؛ بنابراین ژئوپلیتیک انرژی
ابعاد پررنگ اقتصادی نیز دارد .به همین جهت در
برخی تحلیلها از ژئواکونومیک انرژی استفاده شده
است .اما آنچه که بیش از هر چیزی باعث پیوند
میان جغرافیا و انرژی شده است مسئله تقسیم
ذخایر انرژی میان کشورهای جهان است؛ بنابراین
در برخی دیگر از تحلیلها از ژئوانرژی استفاده است؛
زیرا کشورهای کوچک و بزرگ به شکل برابر از
سوختهای فسیلی بهرهمند نیستند .از اینرو انتقال
سوختهای فسیلی از مکانی به مکان دیگر با ابعاد
جغرافیایی پیوند خورده است .اما این پدیده به میزان
زیاد ارتباطی مستقیم با قدرت و سیاست کشورها
دارد .به همین سبب میتوان با عنوان ژئوپلیتیک
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انرژی از آن یاد کرد؛ بنابراین ژئوپلیتیک انرژی به
معنای بررسی عرضه نفت و گاز از چشمانداز جغرافیا،
سیاست و قدرت است ).(Mitchell, 1996: 1
ژئوپلیتیک انرژی را میتوان از ابعاد نظری متفاوتی
نگریست؛ به عنوان مثال لیبرالها معتقدند که
ژئوپلیتیک انرژی کشورها میتواند بستری مناسب
برای تجارت میان کشورها فراهم کند و باعث
وابستگی متقابل آنها به یکدیگر و افزایش هماهنگی
میان آنهاشود .در این راستا ممکن است رژیمهای
انرژی مانند اوپک یا آژانس بینالمللی انرژی را نیز
ایجاد کنند (Mohapatra, 2017; Yilmaz-Bozkus,
 .)2018bاما از چشمانداز رئالیستی ژئوپلیتیک
تبدیل به یک بازی با حاصل جمع صفر 4میشود و
منافع ژئوپلیتیکی به صورت دستاوردهای نسبی 5در
مقایسه با دیگران نگریسته میشود.
مسیر برای

در پرتو نگاه رئالیستی ،برگزیدن یک
انتقال انرژی ،انتخابی سیاسی محسوب میشود که
به هزینه نادیده گرفتن سایر مسیرهای ممکن انجام
میشود و این تصمیم پیامدهای سیاسی و اقتصادی
خود را برای رقبا به دنبال خواهد داشت (Barnes,
 .)Hayes, Jaffe & Victor, 2006: 5ب ه طوریکه در
دنیای بیرحم رئالیستی ،دولتها برای افزایش قدرت
ملی از همه ابزارها ممکن استفاده میکنند .انرژی و
مسائل مربوط آن نیز به عنوان یکی از این ابزارها
در سیاست خارجی مطرح است .کشورهای ترانزیتی
نیز از موقعیت سرزمینی خود به عنوان ابزاری برای
اعمال نفوذ بر تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و
بدین وسیله
رقبای منطقهای استفاده میکنند .تا 
قدرت نسبی خود را افزایش دهند (Yilmaz-Bozkus,
.)2018a
4. Zero-Sum Game
5. Relative Gains
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در نگاه نئورئالیستی (رئالیسم ساختارگرا) الگوی
برداشت از منابع کشورها به ساختار بینالمللی نیز
مرتبط است؛ به عنوان مثال در فضای دوقطبی،
آمریکا و شوروی بازیگران اصلی برای برداشت
منابع بودند و در این راستا در مناطق غنی مانند
خاورمیانه با یکدیگر رقابت سنگینی داشتند .اما بعد
از پایان نظام دوقطبی خأل قدرت در برخی مناطق
مانند قفقاز جنوبی زمینه را برای رقابت قدرتهای
منطقهای مانند ایران و ترکیه فراهم کر د (�Moha
 .)patra, 2017برای تبیین این رقابت میتوان از دو
مفهوم دستاورد نسبی و مطلق استفاده کرد .والتز
به عنوان نظریهپرداز اصلی نئورئالیسم معتقد است
که در نظام آنارشیک بینالمللی تواناییها به صورت
نامتقارن میان بازیگران توزیع شده است و این مسئله
بازیگران را نسبت به دستاوردهای یکدیگر نگران
میکند .در چنین شرایطی وقتی بازیگران در تعامل
با یکدیگر قرار میگیرند مسئله اصلی برای آنها این
نیست که هریک چه منافعی کسب میکنند 6،بلکه
سؤال اصلی این است که چه کسی دستاورد بیشتری
خواهد داشت؟ 7به عبارت دیگر دستاوردهای نسبی
برای بازیگران مهمتر از دستاوردهای مطلق است
).(Waltz, 1979: 100-105
ترکیه با توسعه شبکه خطوط لوله هم از ایران
(تبریز ـ ارزروم) و هم از قفقاز جنوبی گاز وارد
میکند و آنکارا بهای آن را به ایران میپردازد .اما
در قالب نگاه رئالیستی سؤال اصلی فقط این نیست
که ایران در قبال صادرات گاز به ترکیه چه مقدار
پول دریافت میکند ،بلکه سؤالهایی مهمتر به این
شکل مطرح میشود که ترکیه در قبال واردات گاز
از ایران و قفقاز چه دستاوردهایی کسب خواهد کرد؟
?6. Will both of us gain
?7. Who will gain more

آیا ترکیه تبدیل به کانون انرژی منطقه خواهد شد؟
پیامدهای این وضعیت در بلندمدت برای ایران چه
خواهد بود؟ سؤاالتی از این جنس درواقع منفعت
ایران را به صورت مطلق در نظر نمیگیرد ،بلکه
در مقایسه با دستاوردهای کشور رقیب است که
بدهبستانهای حوزه انرژی معنای واقعی خواهد
یافت .در نگاه اول ممکن است دستاورد نسبی
بازیگران در مسیرهای انتقال انرژی چندان تفاوتی در
منافع کوتاهمدت ایجاد نکند ،اما از نظر نئورئالیستها
تفاوت در کسب دستاوردهای نسبی در کوتاهمدت
باعث تفاوت معنادار در سطح تواناییها دربلندمدت
و درنتیجه بر هم خوردن موازنه قوا خواهد شد.
 .1-1استراتژی انرژی ترکیه

موضوع انرژی همواره بخشی از سیاست خارجی
کشورها را به خود اختصاص داده است .با توجه به
اقتصاد و جمعیت رو به رشد ترکیه این موضوع در
سیاست خارجی ترکیه اهمیتی دوچندان یافته است.
تا جایی که برخی پژوهشگران معتقدند بدون درک
استراتژی انرژی ترکیه ،فهم سیاست خارجی این
8
کشور ناقص خواهد بود .در این راستا تونچای بابعلی
رایزن سفارت ترکیه در واشنگتن معتقد است که
«[موضوع] انرژی غالب بر تفکر استراتژیک ترکیه
است» ).(Babali, 2009
اساساً استراتژی انرژی ترکیه تا حد زیادی وابسته
به موقعیت جغرافیایی این کشور است؛ زیرا ترکیه
به لحاظ جغرافیایی در همسایگی مناطقی قرار دارد
(حوزه خزر ،خاورمیانه و روسیه) که روی هم رفته
 72درصد منابع اثباتشده گاز جهان و  73درصد
ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارن د �(Re
public of Turkey Ministry of Foreign Affairs,
8. Tuncay Babali
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 .)2009; Bilgin, 2010نکته قابل توجه این است که
ترکیه نهتنها با دارندگان منابع عمده انرژی همسایه
است؛ بلکه در مجاورت بازار مصرف اروپا نیز قرار
دارد .نکته مذکور اهمیت بسزایی در شکلگیری
استراتژی انرژی ترکیه دارد .سایر مسائل تأثیرگذار
روی استراتژی آنکارا شامل این موارد است :نگرانی
از امنیت عرضه انرژی ،انگیزه تبدیل شدن به کانون
انرژی منطقه ،گسترش همکاریهای تجاری با
شرکای منطقهای (بهویژه اروپا) در پرتو تبادالت
انرژی ،بسط مناسبات منطقهای (در قفقاز ،خاورمیانه
و دریای سیاه) و حضور شرکتهای انرژی ترکیه در
عرصه بینالمللی (Yilmaz-Bozkus, 2018b; Han,
.)2011
مجموع این عوامل باعث شکلگیری سه شاخصه
اصلی در استراتژی انرژی ترکیه شده است :نخستین
شاخص ایجاد تنوع ،پایداری و استفاده از منابع
انرژی مقرونبهصرفه است .شاخص دوم ایجاد بازار
آزاد انرژی و شاخصه سوم تبدیل شدن به مسیر
ترانزیت انرژی و درنهایت تبدیل شدن به کانون
انرژی منطقه است ).(Krauer-Pacheco, 2011
چنانکه پیشتر اشاره شد ،ایجاد بازار آزاد انرژی
یکی از پیششرطهای الزم برای تبدیل شدن به
کانون انرژی است که ترکیه تالش دارد اقدامات الزم
را در این زمینه انجام دهد.
سه شاخص مذکور اگرچه کام ً
ال به یکدیگر مرتبط
هستند؛ اما مورد سوم در این مقاله بیشتر مورد
تأکید است؛ زیرا تالش برای تبدیل شدن به مرکز
ثقل انرژی منطقه ،محور استراتژی ترکیه در عرصه
انرژی است .این انگیزه یک دلیل داخلی عمده و یک
دلیل خارجی اصلی دارد .دلیل داخلی به رشد بازار
مصرف انرژی در ترکیه مربوط است؛ بهطوریکه
در دهه اخیر رشد مصرف انرژی ترکیه ساالنه بین
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 6تا  8درصد بوده است ) .(Wigen, 2014: 601دلیل
9
دوم ناشی از تمایالت اتحادیه اروپا برای متنوعسازی
مسیرهای صادرات انرژی خارج از نفوذ روسیه است
که ترکیه به عنوان یکی از گزینههای جایگزین
مطرح است ) .(Tagliapetra, 2014به عبارت دیگر
در استراتژی انرژی ترکیه ،به این نکته توجه شده
است که آنکارا از کمبود منابع انرژی رنج میبرد،
اما موقعیت جغرافیایی ترکیه کلید حل این مشکل
به طوریکه استفاده بهینه از
است )(Wigen, 2012؛ 
موقعیت جغرافیایی سبب میشود تا ضمن برطرف
کردن نیاز داخلی زمینه برای ایفای نقش ترانزیتی
ترکیه نیز فراهم شود ).(Bilgin, 2010
در همین راستا یکی از هدفهای برنامه راهبردی
10
( 2015تا  )2019وزارت انرژی و منابع طبیعی
ترکیه ادغام این کشور در بازارهای انرژی منطقه با
استفاده از خطوط لوله است .در این سند تأکید شده
است ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیاییای که از آن
برخوردار است ،باید تبدیل به کریدور انرژی منطقه
شود ) .(MENR, 2015این هدف از اواسط دهه 1990
به بعد همواره در استراتژی انرژی ترکیه مطرح بوده
است .ضروری است اشاره شود ترکیه برای تأمین
نیازهای داخلی خود به طور سنتی وابسته به نفت
خاورمیانه و گاز روسیه بوده است؛ بنابراین آنکارا
درصدد کاهش وابستگی خود به این دو منبع با نگاه
به حوزه خزر (آسیای مرکزی و قفقاز) است .تا ضمن
تأمین نیازهای داخلی ،در ترانزیت انرژی به اروپا نیز
ایفای نقش کند؛ بنابراین حوزه خزر در استراتژی
انرژی ترکیه جایگاه برجستهای دارد.
در دوران جنگ سرد ترکیه در عرصه انرژی نقش
فعالی نداشت؛ زیرا همانگونه که نئورنالیستها
9. Diversification
)10. Ministry of Energy and Natural Resources (MENR
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معتقدند سیاست خارجی کشورها تحت تأثیر
ساختارهای بینالمللی شکل میگیرد .بر این اساس
بعد از فروپاشی شوروی بود که امکان شکلگیری
راهبرد انرژی مستقل در سیاست خارجی
ترکیه فراهم شد که میتوان آن را به چهار دوره
تقسیمبندی کرد.
دوره اول از  1991تا  1994با تأکید فرهنگی ـ
اقتصادی :ترکیه در این بازه عالیق کمی در زمینه
انرژی از خود نشان میداد و بیشتر از چشمانداز
همکاریهای فرهنگی و اقتصادی به آسیای مرکزی
و قفقاز نزدیک شد .دوره دوم از  1995تا 2005
با تأکید بر کریدور شرقی ـ غربی از مبدأ خزر :در
این دوره با توجه به مشارکت شرکتهای بینالمللی،
بخش نفت و گاز آذربایجان فعال شد و ترکیه نیز به
عنوان مسیر جایگزین روسیه انتخاب شد .آمریکا و
اروپا نیز از ترکیه و آذربایجان (محور شرقی ـ غربی)
برای کاهش نفوذ روسیه حمایت میکردند .دوره
سوم از  2006تا  2009با تأکید بر کریدور شرقی ـ
غربی از اوراسیا و خاورمیانه :در این گفتمان فرض بر
این بود که با صادر کردن انرژیِ کشورهای مختلف

(روسیه ،قزاقستان ،ترکمنستان ،ایران ،آذربایجان،
قطر ،عراق و مصر) از راه ترکیه ،قدرت چانهزنی
11
آنکارا در مقابل مصرفکنندگان و عرضهکنندگان
در سطح منطقهای ارتقا یابد .دوره چهارم از 2010
تا کنون ،با تأکید بر کانون انرژی شرقی ـ غربی و
شمالی ـ جنوبی :ترکیه در این گفتمان فقط به
عنوان یک کریدور ترانزیت انرژی مطرح نیست،
بلکه آنکارا از  2010به بعد درصدد پیریزی شرایط
برای تبدیل شدن به کانون انرژی منطق ه است �(Bil
) .gin, 2010در حال حاضر استراتژی انرژی ترکیه
در وهله اول تالش برای تأمین امنیت انرژی خود
و تبدیل شدن به یک کشور ترانزیتی مهم و قابل اتکا
در منطقه و در وهله دوم مشارکت در تأمین امنیت
عرضه انرژی به اروپا از طریق ایجاد تنوع در منابع و
مسیرهای وارداتی است ) .(Han, 2011با توجه به
اهمیت مصرف و واردات نفت و گاز در راهبرد انرژی
ترکیه ،در قسمت بعدی توضیحات بیشتری در این
مورد ارائه شده است.
11. Supply Side and Demand Side

تصویر  .1مصرف ،واردات و ذخایر گاز ترکیه
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تصویر  .2مصرف و تولید نفت ترکیه

 .2-1واردات و مصرف انرژی در ترکیه

ذخایر انرژی ترکیه بسیار محدود است و کفاف
نیازهای داخلی را نمیدهد .ذخایر گازی اثباتشده
ترکیه  0/13تریلیون فوت مکعب و ذخایر نفتی
حالی که بر اساس
آن  0/3میلیارد بشکه است .در 
تصویرهایی که در ادامه آمدهاند ،ترکیه در سال

 2017به میزان  1892میلیارد فوت مکعب گاز و
بیش از  955هزار بشکه نفت در روز مصرف کرده
است .چنانکه در تصویر شماره  (EIA, 2019) 1و 2
مشاهده میشود ذخایر نفتی و گازی ترکیه تقریباً
نزدیک به صفر است .بر اساس اطالعات مندرج در
تصویر شماره  1مصرف و واردات گاز ترکیه در اوایل
دهه  1990کمتر از  200میلیارد فوت مکعب بوده

تصویر  .3کشورهای صادرکننده گاز به ترکیه
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تصویر  .4کشورهای صادرکننده نفت به ترکیه

است .این میزان با رشد چشمگیر در دو دهه اخیر به
بیش از  1800میلیارد فوت مکعب در سال 2017
رسیده است.
شیب صعودی مصرف و واردات نفت در ترکیه
نسبت به گاز طبیعی مالیمتر بوده است .چنانکه در
تصویر شماره  (EIA, 2019) 2مشاهده میشود ترکیه
در اوایل دهه  1990حدود  500هزار بشکه نفت در
روز مصرف داشته است این میزان با رشد دوبرابری
به حدود  1میلیون بشکه در سالهای اخیر رسیده
است .اما تولید نفت ترکیه در سال  2017تقریباً
حدود  73هزار بشکه در روز است .یعنی بیش از 90
درصد نفت مصرفی در ترکیه از طریق واردات تأمین
شده است ).(EIA, 2017
 83درصد گاز وارداتی ترکیه از طریق خطوط لوله
وارد شده است .در این میان روسیه با  56درصد در
رتبه اول ،ایران با  16درصد در رتبه دوم و آذربایجان
با  11درصد در رتبه سوم قرار دارند .اطالعات

جزئیتر در مورد واردات گاز ترکیه در تصویر شماره
 (EIA, 2017) 3نمایان است.
همانگونه که ذکر شد بیش از  90درصد نفت
مصرفی ترکیه وارداتی بوده است .عراق با  41درصد
رتبه اول و ایران و روسیه به ترتیب با  20درصد و 11
درصد در تبههای بعدی قرار دارند .اطالعات جزئیتر
در مورد واردات نفت ترکیه در تصویر شماره (EIA, 4
) 2017نمایان است.
با نگاهی به مصرف انرژی توسط بخشهای مختلف
در ترکیه مشخص میشود که اقتصاد و رفاه ترکیه
عم ً
ال وابسته به نفت و گاز وارداتی است 44 .درصد
مصرف گاز ترکیه در بخش خانگی 39/4 ،درصد در
بخش صنعت و  11/7درصد در بخش کشاورزی
و جنگلداری بوده است .بیشترین میزان مصرف
نفت و میعانات وابسته به آن در بخش حملونقل با
 69/2درصد است .اطالعات سایر بخشها در جدول
شماره  (IEA, 2019) 1آمده است .منظور از مصارف
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جدول  .1میزان مصرف نفت و گاز ترکیه در بخشهای مختلف
درصد

بخش

گاز

نفت

مصارف خانگی

44

0/7

صنعت

39/4

2/2

تجاری و خدمات عمومی

11/7

1/8

مصارف غیرانرژی

3

19/4

حمل و نقل

1/5

69/2

کشاورزی و جنگلداری

0/3

6/5

ماهیگیری

0/2

0/2

جدول  .2حجم ذخایر فسیلی قفقاز
کشور/ذخایر

ذخایر نفت (به میلیارد بشکه)

ذخایر گاز (به تریلیون فوت مکعب)

آذربایجان

7

35

ارمنستان

0

0/3

گرجستان

0

0

غیرانرژی 12استفاده در تولید روغنهای صنعتی ،قیر
و غیره است.
 .3-1ترکیه کشور ترانزیت انرژی یا کانون انرژی

چنانکه بیان شد عالوه بر تأمین نیازهای داخلی
انگیزه تبدیل شدن به کریدور انرژی و نهایتاً کانون
انرژی عاملی مهم در استراتژی انرژی ترکیه است.
در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیه میتواند تبدیل
به کانون انرژی منطقه شود؟ باید سه بستر زمانی
کوتاهمدت ( ،)2020-2027میانمدت (-2027
12. Nonenergy use
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 )2035و بلندمدت ( )2045-2035را در نظر
گرفت .با توجه به حجم انرژی واردشده به ترکیه
و مصرف داخلی این کشور پاسخ به این سؤال در
کوتاهمدت «خیر» است .در میانمدت نیز باید میزان
تمایل کشورهای منطقه برای احداث مسیرهای
ترانزیتی جدید و صادرات انرژی به ترکیه را در
نظر گرفت؛ به عنوان مثال خط لوله عرب (قطر
به ترکیه) ،خط لوله مصر به ترکیه و خط لوله گاز
عراق به ترکیه همگی مسیرهای پیشنهادی ترکیه
هستند که گفتوگوهای اولیه آنها انجام شده است.
اما اوضاع امنیتی کشورهای اصلی منطقه (عراق و
سوریه) که این خطوط لوله از آنها میگذرد به نفع
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تصویر  .5خطوط لوله گازی ترکیه و قفقاز

ترکیه رقم نخورده است؛ بنابراین در میانمدت اگر
پاسخ به این سؤال منفی نباشد ،حداقل در هالهای از
ابهام قرار دارد .در بلندمدت نیز باید طرحهای رقیب
منطقهای مانند خط لوله اسالمی( 13ایران ـ عراق
ـ سوریه) که توسط ایران به جای خط لوله عرب

 113اهمیت ژئوپلیتیکی و حجم انرژی در دسترس این خط

پیشنهاد شده است را مدنظر قرار داد که استراتژی
ترکیه را به چالش میکشد .با وجود این ،احتمال
لوله به حدی است که در صورت عملیانی شدن رؤیای ترکیه
برای تبدیل شدن به کانون انرژی منطقه برای همیشه به
پایان خواهد رسید .برای مطالعه بیشتر در این مورد ر.ک:
(موسویشفائی و زمردی)1396 ،

تصویر  .6خطوط لوله نفتی ترکیه و قفقاز
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جدول  .3خطوط لوله گازی در ترکیه و قفقاز (منبع :نگارنده)
نام خط لوله

مبدا

مسیر

وضعیت

ظرفیت ()bm3

طول ()KM

خط لوله غربی

روسیه

روسیه ،رومانی ،بلغارستان،
ترکیه

بهرهبرداری شده

6

 845در ترکیه

بلو استریم

روسیه

روسیه ،دریای سیاه ،ترکیه
(سامسُ ن)

بهرهبرداری شده

16

390

ترک استریم

روسیه

روسیه ،دریای سیاه ،ترکیه

در دست احداث

31/5

910

ترکیه -یونان

ترکیه

ترکیه به یونان

بهرهبرداری شده

7

86

خط لوله آناتولی
شرقی

ایران

ایران (تبریز) ،ترکیه (ارزروم،
آنکارا)

بهرهبرداری شده

14

1491

خط لوله تاناپ

ترکیه

غرب به شرق ترکیه

بهرهبرداری شده

(16قابل ارتقا تا)32

1850

باکو -تفلیس-
ارزروم

آذربایجان

آذربایجان-گرجستان-ترکیه

بهرهبرداری شده

( 6/6قابالرتقا
تا)20

690

ترنس کاسپین

ترکمنستان

ترکمنستان ،آذربایجان

در حال مذاکره

32

300

وایت استریم

آذربایجان و
ترکمنستان

دریای سیاه

در دست احداث

16

1100

خط لوله عراق-
ترکیه

عراق

اقلیم کردستان ،ترکیه

یادداشتتفاهمهمکاری در
 2009و اعالمیه مشترک
در2010

تبدیل ترکیه به کانون انرژی در بلندمدت دور از
انتظار نیست )(Tagliapietra, 2014؛ زیرا با اتصال
ترکیه به منابع خلیج فارس ،غرب آسیا ،مصر،
روسیه و آسیایمرکزی میتوان نقش کانون انرژی
را برای آن متصور بود .به هر حال جایگاه ترکیه در
ژئوپلیتیک انرژی قفقاز جنوبی را نمیتوان به عنوان
«کانون انتقال انرژی» تعریف کرد؛ زیرا چنانکه بیان
شد «کشور کانون انرژی» باید به حجم باال و متنوعی
از انرژی دسترسی داشته باشد .در حالیکه منابع
انرژی در قفقاز به حدی نیست که بهتنهایی آمال
ترکیه را محقق کند .جدول شماره (EIA, 2019) 2
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حجم ذخایر اثباتشده قفقاز را نشان میدهد .با
وجود این ،با اتصال منابع انرژی آسیای مرکزی به
خطوط لوله قفقاز جنوبی پتانسیل ترکیه در این
زمینه افزایش مییابد.
عالوه بر حجم محدود منابع منطقه باید به این
نکته نیز توجه داشت که در قفقاز جنوبی عالوه بر
مسیر ترکیه راههای جایگزین دیگری نیز وجود دارد
که بدون عبور از خاک ترکیه به طور مستقیم از
طریق دریای سیاه و روسیه به اروپا میرسد .با وجود
این ،ترکیه در حال حاضر تبدیل به مهمترین مسیر
ترانزیتی برای قفقاز جنوبی شده است .تصویر شماره
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جدول  .4خطوط لوله نفتی در ترکیه و قفقاز (منبع :نگارنده)
نام خط لوله

مبدا

مسیر

وضعیت

ظرفیت
(میلیون بشکه در روز)

طول
()KM

باکو-تفلیس-جیحان

آذربایجان

آذربایجان ،گرجستان ،ترکیه

بهرهبرداری شده

1/2

1768

باکو-تفلیس-سوپسا

آذربایجان

آذربایجان ،گرجستان

بهرهبرداری شده

0/1

833

باکو -نوروسیسک

آذربایجان

آذربایجان ،روسیه

بهرهبرداری شده

0/1

1330

کرکوک -جیحان

عراق

اقلیم کردستان ،ترکیه

بهرهبرداری شده

0/15

986

جدول  .5سهامداران خط لوله باکو ،تفلیس ،ارزروم
نام شرکت

کشور

سهم (درصد)

( BPپیمانکار)

انگلیس

28/8

TAPO

ترکیه

19

Petronas

مالزی

15/5

Az SCP

آذربایجان

10

Lukoil

روسیه

10

NICO

ایران

10

SGC Midstream

آذربایجان

6/7

 (MENR, 2019) 5مسیر خطوطلوله گازی از ترکیه
و قفقاز را نشان میدهد که آنکارا را یک قدم به هدف
بلندپروازنهاش نزدیکتر میکند.
خطوط قرمز بیانگر مسیرهای واردات گاز ترکیه
است .خطوط هاشوری مسیرهای پیشنهادی و خط
آبی رنگ لوله ترانزیتی تاناپ را نشاندهد .مشخصات
این خطوطلوله به طور مختصر در جدول شماره 3
تدوین شده است .ردیفهایی از جدول که رنگ
طوسی دارند در ارتباط با ژئوپلیتیک انرژی قفقاز
جنوبی هستند که در ادامه به طور مفصل در مورد
آنها بحث می شود.
تصویر شماره  (MENR, 2019) 6مسیرهای نفتی

ترکیه و قفقاز را نشان میدهد .خطوط سبز رنگ
مسیرهای ترانزیتی نفت به ترکیه را نشان میدهد.
رنگ قرمز نیز خطوط نفتی داخل ترکیه را نشان
میدهد .دو خط باکو ـ نوروسیسک و باکو ـ سوپسا
خارج از قلمرو ترکیه قرار دارد .مشخصات خطوط
نفتی که در تصویر شماره  6مشاهده میشود به طور
مختصر در جدول شماره  (BP, 2018) 4آمده است.
 .4-1ترکیه مسیر اصلی ترانزیت انرژی در قفقاز
جنوبی

بعد از فروپاشی شوروی جبر جغرافیایی حاکم بر
قفقاز جنوبی پنج مسیر احتمالی را برای صادرات
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انرژی در اختیار جمهوری آذربایجان قرار داد.1 :
مسیر جنوبی (باکو ـ ایران)؛  .2مسیر شرقی (با
گذر از ایران یا دریای خزر به سمت افغانستان و
پاکستان)؛  .3مسیر شمالی (باکو ـ نوروسیسک)؛ .4
مسیر غربی (باکو ـ سوپسا)؛  .5مسیر غربی ـ جنوبی
(باکو ـ تفلیس ،جیحان) .یکی از مناسبترینراهها
برای صادرات انرژی آذربایجان از طریق خط لوله
جنوبی به سمت خلیج فارس و صاردات آن به وسیله
نفتکشها به بازارهای جهانی است .با وجود این،
اکثر قدرتهای غربی از جمله آمریکا این پیشنهاد
را رد کردهاند؛ زیرا معتقدند ایران انرژی را گروگان
خواهد گرفت .مسیر شرقی نیز به دلیل گذر از خاک
ایران ،مسافت طوالنی و همچنین ناامنی در افغانستان
تأیید نشد؛ بنابراین با مذاکره میان دولت آذربایجان
و شرکت عامل بینالمللی آذربایجان 14سه مسیر
پیشنهادی باقی ماند .مقامات باکو نهایتاً تصمیم به
صادرات نفت از مسیر بندر نوروسیسک در روسیه و
بندر سوپسا در گرجستان گرفتند .با وجود این نفت
تولیدشده آذربایجان در آن دوره کمتر از ظرفیت
این دو خط لوله بود .اما باکو برای کاستن از فشار
مسکو و در عین حال کاهش وابستگی به روسیه هر
دو مسیر را برای صادرات انتخاب کرد .خط لوله باکو
ـ نوروسیسک  1330کیلومتر طول دارد که 231
کیلومتر آن در خاک آذربایجان قرار دارد .این خط
لوله از دوران شوروی باقی مانده بود و فقط نیازمند
توافق میان آذربایجان و روسیه برای صادرات نفت
بود .بدین منظور در ژانویه  1996توافقنامهای در
 114در نتیجه افزایش تعامالت انرژی باکو پس از استقالل،
«شرکت عامل بینالمللی آذربایجان » �Azerbaijan Interna
 )AIOC( tional Operating Companyدر فوریه  1995تأسیس
شد .این شرکت کنسرسیومی با یازده عضو از آمریکا (چهار
شرکت) ،انگلیس (دو شرکت شرکت) ،ژاپن ،نروژ ،روسیه،
عربستان و ترکیه است .این شرکت در طرحهای خطوط لوله به
شکل مؤثر ایفای نقش کرده است.
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مسکو امضا شد .در تفلیس نیز قراردادی برای احداث
خط لوله نفتی جدید باکو ـ سوپسا در مارس 1996
امضا شد ).(Aslanli & Isayev, 2019: 647
عملیات عمرانی خط لوله باکو ـ سوپسا در سال
 1997آغاز شد و در دسامبر  1998به بهرهبرداری
رسید .این خط لوله از ترمینال انرژی سنگچال در
نزدیکی باکو آغاز میشود و نفت را به ترمینال انرژی
سوپسا در سواحل گرجستان منتقل میکند .سپس
به وسیله نفتکشها بارگیری و از مسیر دریای سیاه
صادر میشود .ظرفیت این خط لوله با  100هزار
بشکه در روز ) (SOCAR, 2019اندکی از ظرفیت
 105هزار بشکهای همتای روسی خود کمتر است.
با وجود این هیچکدام از این دو خط لوله ،انتخاب
استراتژیک باکو برای صادرات نفت نبود .باکو خواهان
صادرات نفت از مسیر ترکیه به بندر جیحان بود .اما
اینکه خط لوله مذکور از مسیر گرجستان ،ارمنستان
یا ایران عبور کند مسئلهای بود که میبایست در
گفتوگو با سایر کشورهای ذینفع تعیین میشد.
مسیر ایران از همان ابتدا به دلیل مخالفت شرکتها
و کشورهای غربی منتفی شد .مسیر ارمنستان نیز
به دلیل بحران قرهباغ مورد موافقت باکو و آنکارا
نبود .با وجود این به ایروان پیشنهاد داده شد که
در ازای خروج از قرهباغ در مسیر ترانزیت انرژی
مشارکت داده شود .با رد این پیشنهاد در نهایت
مسیر گرجستان انتخاب شد (Aslanli & Isayev,
) .2019: 647-648بنابراین ایران نهتنها برای صادرات
انرژی از مسیر جنوبی نادیده گرفته شد ،بلکه از قرار
گرفتن در مسیر ترانزیت انرژی به ترکیه هم محروم
ماند .به هر صورت مذاکرات اولیه باکو ـ تفلیس ـ
جیحان در اوایل دهه  1990توسط حزب رفاه در
دولت نجمالدین اربکان انجام شد .قرارداد تأسیس
این خط لوله در  9مارس  1993در آنکار میان
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تصویر  .7تخمین برداشت از میدانهای گازی آذربایجان تا سال 2030

ترکیه و آذربایجان امضا شد .سپس در سپتامبر
 1994شرکت نفت دولتی آذربایجان 15توافقنامه
معروف به قرارداد قرن 16را با  11شرکت خارجی از 7
کشور امضا کرد .بیش از  60درصد این کنسرسسیوم
متعلق به شرکتهای انگلیسی ( 34/14درصد)
و آمریکایی ( 26/6درصد) است که بر اساس آن
یک توافق تولید مشترک 17به مدت  30سال برای
بهرهبرداری از میدانهای نفتی چراغ ،گونشلی و آذر
امضا شده است .این خط لوله در سال  2006به
بهرهبرداری رسید ).(Ediger & Durmaz, 2016
اگرچه از زاویه دید آنکارا انگیزه اولیه از احداث
خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان تأمین نیازهای
داخلی ترکیه بود ) (Wigen, 2012به اعتقاد
نگارندگان اهمیت این خط لوله به حدی است که
دریچهای برای قراردادهای بعدی شد؛ به عنوان مثال
خط لوله گازی باکوـ تفلیس ـ ارزروم به طول 691
15. State Oil Company of the Azerbaijan Republic
)(SOCAR
16. Contract of the Century
)17. Production Sharing Agreement (PSA

کیلومتر به موازات خط لوله نفتی باکو ـ تفلیس ـ
جیحان کشیده شده است 443 .کیلومتر از این
خط لوله در خاک آذربایجان و  248کیلومتر آن
در خاک گرجستان قرار دارد که به شبکه داخلی
ترکیه متصل میشود .این خط لوله از میدان گازی
شاهدنیز 18تغذیه میشود (Austvik & Rzayeva,
) 2017و یک مسیر مبنایی در صادرات گاز منطقه
است؛ زیرا این خط لوله عالوه بر اینکه گاز آذربایجان
را به ترکیه صادر میکند بخشی از پروژه گازی
ترنس کاسپین محسوب میشود که در آینده گاز
ترکمنستان و احتماالً قزاقستان را به ترکیه خواهد
رساند .سهامداران این خط لوله در جدول شماره 5
) (BP, 2018آمدهاند .شرکت نفتایران 10 19درصد
سهام این خط لوله را در اختیار دارد.
چنانکه از توضیحات پیشین برمیآید .طرحهای
انتقال نفت و گاز در قفقاز به شکل زنجیرهوار به
یکدیگر متصل است .تا حدی که ترکیه به شکلی
دومینومانند در مسیر ترانزیت انرژی قفقاز قرار گرفته
18. Shah Deniz
)19. Naft Iran Cooperation (NICO
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تصویر  .8سهم صادرات انرژی در صادرات کل آذربایجان و جهان به درصد

است و ایران علیرغم پتانسیل جغرافیایی مناسب
گرفتار یک بازی حاصل جمع صفر در ژئوپلیتیک
انرژی قفقاز شده است .در ادامه به بزرگترین حلقه
این زنجیره اشاره شده است.
خط لوله گاز ترنس آناتولی (تاناپ) 20درواقع
جایگزین پروژه ناباکو است که به دلیل مشکالت
و اختالف مالی اتحادیه اروپا شکست خورد 21و به
مرحله اجرا نرسید .ترکیه از طریق خط لوله تاناپ،
گاز آذربایجان را در مرزهای غربی خود دریافت و به
مرز یونان منتقل میکند .توافقنامه اولیه این خط
لوله میان ترکیه و آذربایجان در اکتبر  2011امضا و
در ژوئن  2018به طور رسمی افتتاح شد (Temizer
) .& Erdogan, 2018خطلوله تاناپ در حال حاضر
ساالنه  16میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد .از این
)20. Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP
 221پس از شکست ابَرخط لوله ناباکو Nabucco Mega
 Pipelineتنها قسمتی از آن تأیید شد که از آن با عنوان ناباکو

غربی یاد میشود .این خط لوله پیشنهادی قرار است از طریق
تاناپ تغذیه و با عبور از مسیر بلغارستان ،رومانی و مجارستان
به اتریش برسد (.)Ediger & Durmaz, 2016
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مقدار  6میلیارد متر مکعب توسط ترکیه مصرف و
 10میلیارد متر مکعب آن به وسیله خطلوله اتصالی
ترکیه ـ یونان به اروپا منتقل میشود .ظرفیت خط
لوله تاناپ تا  32میلیارد متر مکعب در سال قابل
ارتقاست.
ترکیه تضمین داده است که درصورت افزایش
صادرات از طریق تاناپ  16میلیارد متر مکعب را
خریداری و  16میلیارد مکعب را به اروپا صادر کند
) .(Yorucu & Mehmet, 2018: 31-32با وجود این
خط لوله تاناپ در حال حاضر کمتر از  2درصد گاز
مصرفی اروپا را تأمین میکند .با توجه به این حجم
انرژی ،ترکیه تا تبدیل شدن به «کشور کانون انرژی»
فاصله بسیار دارد ) .(Yilmaz-Bozkus, 2018aخط
لوله تاناپ یک پروژه چندجانبه محسوب میشود
که شرکت کریدور گاز جنوبی( 22آذربایجان) 51
 )SGO( Southern Gas Corridor 222یک شرکت مشترک
متعلق به وزارت اقتصاد آذربایجان ( 51درصد سهم) و شرکت
نفت و گاز دولتی جمهوری آذربایجان ـ سوکار ( 49درصد
سهم) است (.)SGO, 2019

احسان فالحی و سعید وثوقی .جایگاه نوین ترکیه در ژئوپلیتیک خطوط لوله انرژی در قفقاز جنوبی و پیامدهای منطقهای برای ایران

تابستان  .1399دوره  .10شماره 35

تصویر  .9ترکیب وارداتی ترکیه از آذربایجان

درصد ،شرکت بوتاش 23ترکیه  30درصد ،شرکت
نفت بریتانیا  12درصد و شرکت مشترک آذربایجان
ـ ترکیه با نام سوکار ترکیه  7درصد سهام را به خود
اختصاص دادهاند ).(Temizer & Erdogan, 2018
برای تغذیه این خط لوله به منابعی فراتر از آنچه در
حال حاضر در آذربایجان تولید میشود نیاز است.
از این رو کشورهای حاشیه شرقی دریای خزر در
چشمانداز بلندمدت این خط لوله قرار دارند و این
مسئله باعث داغ شدن بحث خط لوله ترنس کاسپین
در منطقه شده است.
ایده انتقال گاز ترکمنستان به اروپا همزمان
با استقالل این کشور مطرح شد .در می 1997
23. BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation

یک یادداشت تفاهم همکاری میان ترکیه ،ایران و
ترکمنستان برای انتقال عمده گاز ترکمنستان از
راه ایران به ترکیه امضا شد .این ایده با مخالفت
آمریکا روبهرو شد با این استدالل که ایران یک
کشور رقیب و نه همکار محسوب میشود؛ بنابراین
این ایده اجرایی نشد و به جای آن طرح ترنس
کاسپین مطرح شد (Umucu, Altunisik & Kok,
) .2011خط لوله پیشنهادی ترنس کاسپین تاکنون
فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته است که
هیچکدام عملیاتی نشده است .در آخرین نسخه از
این ایده قرار شده است که گاز ترکمنستان از مبدأ
25
بندر ترکمنباشی 24به ترمینال انرژی سنگچال
24. Türkmenbaşy
25. Sangachal

تصویر  .10ترکیب صادراتی ترکیه به آذربایجان
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تصویر  .11حجم تجارت خارجی ترکیه و ایران با قفقاز در سال 2018

در آذربایجان منتقل شود و سپس از طریق خط
لوله قفقاز جنوبی به تاناپ برسد ).(Akyener, 2014
مذاکراتی در این زمینه نیز انجام شده است؛ به عنوان
مثال در نوامبر  2014ترکمنستان یک توافقنامه
چارچوب همکاری 26با ترکیه برای تغذیه خط لوله
تاناپ به امضا رساند ) .(Indeo, 2017همچنین در
می  2015وزرای انرژی آذربایجان ،ترکمنستان،
ترکیه و نماینده اتحادیه اروپا در عشقآباد بیانیهای
را امضا کردند که بر اساس آن طرفین بر تسهیل
تالشها در تهیه پیشنویس توافقنامهای قانونی
تأکید کردند و کارگروهی متشکل از معاونین وزرا
تشکیل شد ).(European Commission, 2017
این خط لوله  300کیلومتر طول دارد و ظرفیت
آن  32میلیارد مترمکعب در سال است .پیشبینی
شده است خط لوله ترنس کاسپین در سال 2022
به بهرهبرداری برسد .یک شعبه از این خطلوله به
تاناپ و شعبه دوم آن از طریق گرجستان به خطلوله
وایت استریم در بستر دریای سیاه متصل خواهد شد

).(Trans-Caspian Pipeline, 2019
در سال  2007کمیسیون اروپا خط لوله وایت
پروژه منافع مشترک 27اتحادیه
استریم را در لیست 
اروپا قرار داد .در مارس  2009در این زمینه با دولت
گرجستان یادداشت تفاهم همکاری امضا شد .به این
منظور در سال  2011شرکت سهامی وایت استریم
در لندن تأسیس شد .شرکت نفت و گاز گرجستان
 10درصد از سهام این شرکت را در سال 2017
خریداری کرد .همانگونه که ذکر شد یک شعبه از
گاز ترکمنستان از طریق خط لوله قفقاز جنوبی به
گرجستان خواهد رسید و از آنجا از طریق خط لوله
وایت استریم (تصویر شماره  )5به سواحل رومانی
میرسد ).(Ministry of Energy of Georgia, 2017
البته قبل از بحران اوکراین در سال  2014قرار بود
این خط لوله از مسیر شبهجزیره کریمه به اوکراین
و اروپا متصل شود که با توجه به مسافت کوتاهتر
مقرونبهصرفهتر نیز بود .ظرفیت مسیر اولیه 6/6
26. Framework Agreement on the cooperation
27. Project of Common Interest
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میلیارد متر مکعب در سال بود .اما بعد از انضمام
شبهجزیره کریمه به روسیه مسیر رومانی علیرغم
مسافت طوالنیتر جایگزین مسیر اولیه شد .همزمان
با توسعه فاز دوم میدان گازی شاهدنیز در دسامبر
 2017تصمیم گرفته شد این خط لوله نیز توسعه
یابد .با احداث خط دوم این خط لوله ظرفیت آن تا
 20میلیارد متر مکعب در سال ارتقا خواهد یافت
) .(BP, 2018با توجه به پروژه ترنس کاسپین و
افزایش برداشت گاز در آذربایجان ،این خطوط لوله
آینده پرکاری را پیشرو دارند .بر اساس پیشبینی
مؤسسه انرژی آکسفورد برداشت گاز در جمهوری
آذربایجان تا سال  2030به حدود  92تا  96میلیون
متر مکعب در روز خواهد رسید .این میزان در سال
 2015حدود  50میلیون متر مکعب در روز بوده
است .تصویر شماره  (Rzayeva, 2015) 7میزان
برداشت روزانه تا سال  2030را از میدانهای گازی
مختلف در آذربایجان تخمین زده است .بیشترین
میزان برداشت در سالهای آینده از میدان گازی
شاهدنیز خواهد بود.
چنان که از توضیحات پیشین مشخص است
مسیر ترانزیتی گاز قفقاز جنوبی از راه ترکیه به اروپا
از چندین فاز عملیاتی تشکیل شده است .خط لوله
ترنس کاسپین ،خطوط لوله قفقاز جنوبی (باکو ـ
تفلیس ـ ارزروم) ،خط لوله تاناپ ،خط لوله اتصالی
ترکیه ـ یونان و خط لوله تاپ 28بخشهای این مسیر
هستند (تصویر شماره  .)5پیشبینی میشود که
با افزایش برداشت از میدانهای گازی آذربایجان
و تکمیل شدن خط لوله ترنس کاسپین ،ترکیه به
مطلوبترین جایگاه ترانزیتی در قبال قفقاز جنوبی
دست یابد.

 .5-1پیامدهای منطقهای ژئوپلیتیک خطوط لوله در
قفقاز جنوبی برای ایران

رقابت کشورها بر سر مسیر خطوط لوله انرژی به
حدی اهمیت دارد که باعث شکلگیری اصطالحی با
عنوان جنگ سرد خطوط لوله 29شده است .این پدیده
شبیه به نوعی یارگیری سیاسی و اقتصادی میان
کشورهای رقیب است؛ زیرا کشیده شدن خطوط
لوله مابین کشورها باعث ایجاد پیوندهای سیاسی
و اقتصادی میان آنها و در نتیجه افزایش اعتبار
استراتژیک در سیاستگذاریهای متقابل میشود .از
چشمانداز نئورئالیستی این روند با محرومیت نسبی
رقبا همراه است .تجارت خارجی قابل استنادترین
شاخص برای نشان دادن محرومیت نسبی ایران در
مقایسه با ترکیه در قفقاز جنوبی است که بخش قابل
توجهی از آن ناشی از ژئوپلیتیک خط لوله در این
منطقه است؛ زیرا این شاخص تا حد زیادی تحت
تأثیر صادرات و ترانزیت انرژی کشورهای منطقه قرار
طوری که میانگین نقش انرژی در صادرات

دارد .به
آذربایجان در یک دهه گذشته ( )2018-2008بیش
از  92درصد بوده است که این میزان با میانگین
جهانی که در تصویر شماره (The World Bank, 8
) 2019مشخص است تفاوتی فاحش دارد.
از تصویر شماره  8میتوان این نتیجه را گرفت که
نفوذ در عرصه ژئوپلیتیک انرژی قفقاز با رشد معنادار
تبادالت اقتصادی همراه خواهد شد؛ بنابراین ترکیه
با تبدیل شدن به اصلیترین مسیر ترانزیتی در قفقاز
تعامالت اقتصادی خود را با منطقه ارتقا داده است.
جایگاه تجاری ترکیه و ایران با کشورهای قفقاز در سال
 2018گویای این مسئله است .ترکیه در  2018رتبه
دوم را در میان شرکای صادراتی و وارداتی آذربایجان
)28. Trans Adriatic Pipeline (TAP
29. Pipeline Cold War
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جدول  :6جایگاه ایران و ترکیه در میان شرکای تجاری کشورهای قفقازجنوبی
آذربایجان

کشور

ارمنستان

گرجستان

ردیف

صادرات

واردات

صادرت

واردات

صادرات

واردات

1

ایتالیا

روسیه

آذربایجان

(ترکیه)

روسیه

روسیه

2

(ترکیه)

(ترکیه)

روسیه

روسیه

سویس

چین

3

اسرائیل

چین

ارمنستان

چین

بلغارستان

(ایران)

4

چک

آلمان

بلغارستان

آذربایجان

عراق

(ترکیه)

5

هند

آمریکا

(ترکیه)

اوکراین

آلمان

آلمان

6

آلمان

سویس

چین

آلمان

هلند

ایتالیا

7

روسیه

اوکراین

اوکراین

آمریکا

چین

اوکراین

8

کانادا

(ایران)

آمریکا

ارمنستان

امارات

آمریکا

9

اندونرزی

ژاپن

قزاقستان

فرانسه

(ایران)

سویس

10

پرتغال

ایتالیا

ازبکستان

ایتالیا

امارات

فرانسه

جدول .7حجم تجارت خارجی ترکیه با کشورهای قفقاز
سال

2015

2016

2017

2018
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شاخص

آذربایجان

گرجستان

ارمنستان

قفقازجنوبی

صادرات

۱,۸۹۸,۷۱۴,۹۴۳

۱,۱۰۹,۰۱۷,۸۶۷

۱,۳۸۶,۰۰۱

3,009,1۱8,811

واردات

۲۳۲,۳۷۵,۹۸۱

۲۲۳,۱۰۶,۹۸۷

۹۸۷,۹۰۷

456,470,875

کل

2,131,090,۹24

۱,332,124,854

۲,373,۹08

3,465,589,686

صادرات

۱,۲۸۵,۱۲۷,۰۳۸

۱,۱۷۶,۶۳۳,۷۱۱

۱,۱۲۲

۲,۴۶۱,۷۶۱,۸۷۱

واردات

۲۷۸,۱۳۱,۳۸۲

۲۱۱,۶۷۹,۸۰۴

۲,۱۴۴,۹۱۹

۴۹۱,۹۵۶,۱۰۵

کل

۱,563,258,420

۱,۳88,313,515

2,146,041

۲,۹۵۳,۷۱۷,۹۷۶

صادرات

۱,۳۵۶,۹۹۹,۴۰۰

۱,۲۰۸,۶۴۵,۴۱۶

۱۲,۵۷۸

۲,۵۶۵,۶۵۷,۳۹۴

واردات

۳۵۰,۸۶۹,۶۷۰

۲۱۵,۲۷۶,۲۴۱

۱,۹۵۷,۳۸۱

۵۶۸,۱۰۳,۲۹۲

کل

۱,707,869,070

۱,423,930,657

۱,۹69,959

۳,۱۳۳,۷۶۹,۶۸۶

صادرات

۱,۴۷۴,۶۹۳,۲۹۶

۱,۳۱۵,۵۸۳,۳۸۳

۴,۵۶۴

۲,۷۹۰,۲۸۱,۲۴۳

واردات

۳۷۸,۷۳۴,۱۱۶

۲۳۳,۸۷۱,۷۱۷

۱,۹۵۷,۳۸۱

۶۱۴,۵۶۳,۲۱۴

کل

۱,853,427,412

۱,549,455,100

۱,۹61,945

۳,۴۰۴,۸۴۴,۴۵۷
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جدول :8حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای قفقاز
سال

2015

2016

2017

2018

شاخص

آذربایجان

گرجستان

ارمنستان

قفقازجنوبی

صادرات

231,797,691

82,092,060

1۰1,941,364

415,831,115

واردات

15,595,967

18,371,4۳4

10,925,404

44,892,805

کل

247,396,658

100,463,494

112,866,768

460,723,920

صادرات

۳۵۸,۶۲۷,۴۷۹

۷۵,۹۱۰,۸۳۸

۱۷۹,۲۲۸,۰۶۷

۶۱۳,۷۶۶,۳۸۴

واردات

۴۶,۷۶۹,۲۱۲

۴۳,۳۲۳,۵۲۳

۲۰,۸۹۱,۷۵۷

۱۱۰,۹۸۴,۴۹۲

کل

405,396,691

119,234,361

200,119,834

۷۲۴,۷۵۰,۸۸۶

صادرات

۳۲۳,۷۷۲,۶۲۶

۹۰,۹۸۵,۳۰۶

۲۰۵,۸۹۵,۰۷۶

۶۲۰,۶۵۳,۰۰۸

واردات

۲۶,۸۹۰,۷۸۸

۶۵,۶۸۰,۷۵۵

۲۵,۶۸۰,۴۱۱

۱۱۸,۲۵۱,۹۵۴

کل

350,663,050

156,666,061

231,575,487

۷۳۸,۹۰۴,۵۹۸

صادرات

410,530,337

161,523,829

158,990,۰69

۷۳۱,۰۴۴,۲۳۵

واردات

20,585,264

۶8,904,691

۲2,281,243

۱۱۱,۷۷۱,۱۹۸

کل

431,115,601

230,428,520

181,271,312

۸۴۲,۸۱۵,۴۳۳

داشته است .در حالی که ایران در میان  10شریک
صادراتی آذربایجان جای ندارد و هشتمین شریک
وارداتی آذربایجان است .ترکیه رتبه چهارم صادرات به
گرجستان و رتبه اول واردات از این کشور را دارد .اما
ایران در میان  10شریک تجاری گرجستان جای ندارد.
مهمترین شرکای تجاری کشورهای قفقاز در جدول
شماره  (UN, 2019) 6آمده است.
بنابراین میتوان مدعی شد صادرات و ترانزیت انرژی
به طور مستقیم بر جایگاه تجاری ایران و ترکیه در
قفقاز تأثیر گذاشته است؛ به عنوان مثال  83درصد
واردات ترکیه از آذربایجان در سال  2017محصوالت
معدنی (نفت و گاز و میعانات وابسته) بوده است10 .
درصد فلزات 2/6 ،درصد تولیدات شیمیایی و سایر
موارد جزئیتر بوده است که سهم اندک آنها در تصویر

شماره  (OEC, 2018) 9مشخص است.
اما نکته قابل توجه این است که ترانزیت انرژی به
شکل غیرمستقیم نیز منجر به همکاریهای گستردهتر
اقتصادی شده است؛ به عنوان مثال  27درصد صادرات
ترکیه به آذربایجان ماشینآالت 14 ،درصد محصوالت
شیمایی و  13درصد فلزات بوده است که بخش قابل
توجهی از این موارد در صنعت نفت و گاز آذربایجان
استفاده شده است .جایگاه سایر بخشها در تصویر
شماره  (OEC, 2018) 10نمایان است.
در جدولهایی که در ادامه آمدهاند جزئیات تجارت
خارجی ایران و ترکیه با کشورهای قفقاز از 2015
تا  2019نشان داده شده است .آذربایجان در میان
کشورهای قفقاز جنوبی باالترین میزان صادرات و
واردات را با ایران و ترکیه داشته است .حجم تجارت
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خارجی ترکیه با آذربایجان در سال  2018حدود
 1/85میلیارد دالر بوده است که از این میزان حدود
 1/47میلیارد دالر صادرات و  38میلیون دالر آن
واردات بوده است .حجم کلی تجارت خارجی ترکیه
با گرجستان  1/55میلیارد دالر در سال  2018و
حدود  2میلیون دالر با ارمنستان بوده است.
مقایسه جدولهای شماره  7و 8
جزئیاتی از تفاوت تجارت خارجی ایران و ترکیه با
کشورهای قفقاز را نشان میدهد؛ به عنوان مثال
حجم کلی تجارت خارجی ترکیه با کشورهای قفقاز
جنوبی در سال  2018حدود  3/4میلیارد دالر بوده
است .در حالی که این رقم برای ایران حدود 842
میلیون دالر است .اطالعات جزئیتر در مورد تجارت
خارجی ایران با کشورهای قفقاز در جدول شماره 8
) (UN, 2019نمایان است.
)(UN, 2019

به منظور ارائه یک نگاه مقایسهای دقیقتر حجم
روابط تجاری کشورهای سهگانه قفقاز با ایران و ترکیه
در تصویر شماره  11به تصویر کشیده شده است
) (UN, 2019به تصویر کشیده است .چنانکه مشاهده
میشود روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه در
سال  2018یکچهارم روابط تجاری ترکیه است .این
در حالی است که ترکیه با ارمنستان روابط رسمی ندارد
و روابط تجاری دو طرف نزدیک به صفر است.

 .2بحث و نتیجهگیری
روند صادرات ،واردات و ترانزیت انرژی تبدیل به
جریانی مهم در تبادل ثروت و قدرت میان کشورها
شده است .ترکیه اگرچه از فقر منابع فسیلی رنج
میبرد ،اما با قرار گرفتن در مسیر تبادالت نفت و
گاز درصدد افزایش نفوذ خود در ژئوپلیتیک انرژی
مناطق مجاور از جمله قفقاز جنوبی است .عمق و
دامنه تأثیرگذاری ترکیه در حوزه ژئوپلیتیک انرژی
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قفقاز را میتوان در قالب دو مفهوم «کانون انرژی» یا
«ترانزیت انرژی» ارزیابی کرد .کشوری که تبدیل به
کانون انرژی شود قادر خواهد بود که کنترل خود را
به شکلی آشکارا بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
اعمال کند .اما یک کشور ترانزیتی شاید قادر به
اعمال نفوذ مستقیم نباشد ،اما جایگاه برجستهای در
سیاستگذاری طرفین برای خود فراهم خواهد کرد.
ترکیه تا تبدیل شدن به کانون انتقال انرژی فاصله
بسیار دارد؛ اما با توجه به حجم منابع موجود در قفقاز
جنوبی و مسیرهای انتقالی آن میتوان مدعی شد که
ترکیه تبدیل به مسیر ترانزیت انرژی قفقاز جنوبی
شده است .با وجود این یک کشور ترانزیتی بودن
آمال بلندپروازانه ترکیه را به صورت حداکثری تأمین
نخواهد کرد .حتی از منظر برخی دولتمردان ترک
نگاه ترانزیتی محض به ترکیه به معنای فروکاستن
اهمیت ژئوپلیتیکی آن در حد پل منطقهای است؛
بنابراین طبیعی است که ترکیه از وضعیت ترانزیتی
رضایت حداکثری نداشته باشد و با راهبردهای
گوناگون (در مناطق مختلف) درصدد ارتقای جایگاه
خود به «کانون انرژی» باشد.
با وجود این ،نمیتوان در مورد جایگاه کنونی
ترکیه در ژئوپلیتیک انرژی نسخه کلی پیچید.
آنکارا نگاهی گامبهگام به جایگاه ترکیه در حوزه
ژئوپلیتیک انرژی دارد .مسیر ترانزیتی قفقاز جنوبی
از راه ترکیه از چندین فاز عملیاتی تشکیل شده
است .خط لوله ترنس کاسپین ،خطوط لوله قفقاز
جنوبی ( ،)BTC, BTEخط لوله تاناپ ،خط لوله اتصالی
ترکیه ـ یونان ،خط لوله تاپ و ناباکو غربی در پیوند
با یکدیگر مسیر ترانزیتی شرق به غرب را با مرکزیت
ترکیه تکمیل میکنند .وضعیت موجود عالوه بر
امتیازات اقتصادی ،مزایای بلندمدت سیاسی برای
آنکارا به همراه خواهد داشت؛ زیرا ترکیه با تبدیل
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شدن به یک کشور ترانزینی در قفقاز جنوبی نهتنها
بخشی از نیاز داخلی خود را تأمین میکند ،بلکه
توانایی چانهزنی و اعمال نفوذ خود را بهتدریج
(بهویژه در بخش اقتصادی) افزایش خواهد داد .حال
آنکه بر اساس منطق نئورئالیستی با انباشته شدن
دستاوردهای نسبی در بلندمدت ،موازنه قوا میان
بازیگران رقیب برهم خواهد خورد.
اگر از چشمانداز ژئوپلیتیک انرژی به این فرض
نئورئالیستها نگریسته شود ،پس میتوان ادعا
کرد کشیده شدن خطوط لوله از قلمرو یک دولت
با محرومیت نسبی سایر دولتها همراه است .با
بسط دادن نگاه نظری مذکور به مناسبات ایران و
ترکیه در قفقاز جنوبی ،این پرسش به ذهن متبادر
میشود که ژئوپلیتیک خطوط لوله در قفقاز جنوبی
چه پیامدهایی را برای ایران به همراه خواهد دشت؟
چنانکه اشاره شد عمدهترین خطوط لوله انرژی
حوزه خزر بدون مشارکت ایران و از طریق ترکیه
به اروپا منتقل شده است .ارمغان این وضعیت برای
ترکیه افزایش قدرت اقتصادی و نفوذ در منطقه
است و پیامد آن برای ایران کاهش نفوذ اقتصادی و
سیاسی در مقایسه با ترکیه است .مهمترین شاخص
برای بررسی این مدعا حجم تبادالت اقتصادی ایران
و ترکیه با کشورهای قفقاز است.
در این راستا باید اشاره کرد که زیرساختهای
خطوط لوله تجهیزاتی سرمایهبر هستند ،برای
بلندمدت طراحی میشوند و مبنای همکاری
گستردهتر اقتصادی را شکل میدهند؛ بنابراین
کشورهایی که در این زمینه با یکدیگر مشارکت
میکنند وابستگی متقابل سیاسی ـ اقتصادی به
یکدیگر پیدا میکنند؛ به طوری که ممکن است در
مقابل طرف ثالث واکنشهای هماهنگ اتخاذ کند
و نوعی اتحاد نانوشته میان طرفها شکل بگیرد .به

هر حال باید به این نکته اذعان کرد که فروپاشی
شوروی فرصت برابری را برای نفوذ ایران و ترکیه
در ژئوپلیتیک انرژی قفقاز جنوبی فراهم کرد .شاید
در آن برهه تهران نتوانست کشورهای منطقه را به
حالی که

همکاری بیشتر با ایران مجاب کند .در
ترکیه با فعالیت گسترده و در قالب همکاری با
کشورهای غربی بستر مناسبی برای همکاریهای
آینده فراهم آورد که میوههای آن را در آینده نه
چندان دور خواهد چید.
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