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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ل: ياد ير و لولـ، يکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  غوث جانباز :ترجمه    ١٦-٠١-٢٠١١  ني
 

  و پايپ الين های خالی... »تکمبودی حاد مواد سوخ«
وف: نويسنده(  )سرگی ژيل

  
عمار پايپ اعالميه های بی شمار سياسی، مالقات های متعدد سران کشورها و مذاکرات در رابطه به پروژه های ا

چنين به نظر ميرسيد که  عالقمندی کشورهای اروپائی در کثرت منابع . الين ها تاکنون کدام نتايجی در قبال نداشته اند
اما چنين چيزی . دريافت مواد سوخت از ناحيۀ کسپين مدتها قبل بايد باعث  اعمار پايپ الين های جديد ميگرديد

ايجاد  پايپ الين های جديد و ضمانت تمويل پروژه های مذکور نيز  کدام افزون بر آن ميعاد های . صورت نميگيرد
  .وضاحتی ندارد

با . علت اساسی اين مجهوليت در نبود منابعی است که تقاضای اعمار عاجل پايپ الين های جديد را بعمل بياورند
بوده، اما با آنهم هنوز آنکه استخراج نفت و گاز در کشورهای حوزۀ کسپين در جريان دهۀ اخير روبه افزايش 
  .نميتواند به مثابۀ منبعی که پروژه های جديد صدور نفت و گاز بر آن اتکاء نمايند ارزيابی شوند

 شروع ٢٠٢٠  پيشبينی های کنونی  مقدار نفت و گاز در معادن کسپين نشان ميدهند که استخراج  آنها بعد از سال 
سروی های که .  به طور متواتر معطل شده ميرود"شاه دينيز"عدن ۀ دوم از ماز مرحلگ استخراج زمان. خواهد شد

 در "کاشغان"معدن .  در نظر گرفته شده بودند به احتمال قوی به بعدها موکول خواهند شد٢٠١۶برای معادن در سال 
دن مذکور با اتکاء به ارزيابی های مقدماتی استخراج نفت از مع. قلمرو قزاقستان نيز در وضعيت بهتری قرار ندارد

  . آغاز يابد٢٠٢٠هم بايد در سال 
) ده(١٠حداقل  به دست آمده اند،  پروسۀ استخراج معادن کسپين در خود  موفقيت های نچندان چشمگير با آنکه   

فلهذا تطبيق .  معادن حوزۀ کسپين را به بازار ها انتقال دهند و گاز آماده اند تا نفتپروژۀ جديد اعمار پايپ الين ها
اما به علت  داليل سياسی توجه بيشتر به .  های اعمار پايپ الين ها بايد طی سال های نزديک صورت بگيرندپروژه

بعد از تطبيق و شروع بهره برداری از . "جريان جنوبی"و پروژۀ  Nabucco پروژۀ : دو پروژه معطوف گرديده است
  .يگران جيوپوليتيکی در منطقه  مبدل خواهند شدپروژه های مذکور، کشورهای که در عقب آنها قرار دارند  به  باز

. که ابتکار آن به روسيه تعلق دارد، با دشواری های مواجه بوده ولی رويهمرفته به پيش ميرود "جريان جنوبی"  
 متکی به منابع روسيه "جريان جنوبی" در آن است که  Nabucco از پروژۀ "جريان جنوبی"تفاوت اساسی پروژۀ 

  .ز امکان نيست که که در آينده به پايپ الين مذکور گاز ناحيۀ آسيای ميانه  نيز بريزددور ا. ميباشد
در . دريافت مواد سوخت برای انتقال آن باقی مانده است Nabucco طی سال های اخير موضوع کليدی برای پروژۀ

کشور صادر کنندۀ مواد  ميليارد متر مکعب گاز در يک سال در نظر گرفته شده تا هنوز هيچ ٣٠پروژۀ که برای 
  . در برگيرندۀ قلمرو روسيه نيست Nabuccoپروژۀ . سوخت سهم ندارد

 و صدور نفت و گاز شان به  Nabucco برای شرکت در پروسۀ قزاقستان و ترکمنستان  تالش ها به خاطر ترغيب 
موقف  تنها ريشه در درعدم تثبيت علت وضع فعلی نه. اروپا  از طريق اين پايپ الين تا الحال نتايج مثبتی نداشته اند

 بحيرۀ کسپين دارد، بلکه عدم موافقت روسيه با اعمار پايپ الين در عمق بحيرۀ کسپين نيز  حقوقی–بين المللی 
 نميخواهند صادرات خود را که انکشاف ثابت دارد برهم عشق آباد و )مرکز قزاقستان(آستانه  عالوه بر آن. ميباشد

  .که از طرف اروپائيها پيشنهاد ميشوند و مملو از جنجال و دشواری ها هستند گردندزده و وارد پروژه های 
گفته ميشود که ضرورت اعمار پايپ الين های جديد از افزايش حجم مصرف مواد سوخت در کشورهای اروپائی 

رسانه ها عمدتأ ) نود (٩٠طی سال های . سرچشمه گرفته است، در حاليکه برای اين دليل هيچگونه ثبوتی نمی آورند
ميکوشيدند اطالعات را در بارۀ مقدار و حجم ذخائر معادن کسپين به نشر برسانند، در حاليکه اکنون جای اول را 

در اين . موضوع به اصطالح افزايش حجم مصارف نفت و گاز در سالهای آينده در کشورهای اروپائی تشکيل ميدهد
ده اند و از طريق آنها صادرات مواد سوخت به سائر کشورها صورت ميان همۀ پايپ الين ها که جديدأ اعمار گردي

  . ميگيرد به صورت مکمل مواد سوخت را در بر نمی گيرند
به طور مثال ..  پايپ الين های موجود نيز با دشواری های مواجه اند که باظرفيت کامل مواد سوخت را انتقال دهند

مثال های برجستۀ غلبۀ  " جيهان-)تفليس (- تبليسی-باکو" ؛ "جريان آبی"؛ " برودی-اديسه": پايپ الين های
پايپ الين . مالحظات و ترجيحيات سياسی نسبت به امکانات عملی استخراج مواد سوخت و مايحتياج کشورها ميباشد

به طور مثال پيشبينی های که در بارۀ مصرف نفت و گاز . های موجود جوابگوی سطح استخراج نفت و گازنيستند
  .ه بعمل آمده بود، تائيد نگرديد، پس از يک دهه روشن شد که ارزيابی ها با واقعيت مطابقت نداشتندترکي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئينگه کله موږ سره اړيکه  په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

قزاقستان ترکمنستان آزربايجان با شعف .   به جزئيات از اين قبيل کشورهای همسرحد با کسپين کمتر توجه مينمايند
زايد الوصفی مقرره های بازی جديد را که مفاد محسوسی را برای هرکدام آنها از نقاط نظر اقتصادی و جيوپوليتيکی 

حوزۀ کسپين  بدون دسترسی به سرمايه گذاريها  خارجی در شکی نيست که کشورهای . به بار آورده اند، پذيرفتند
بازی با . مرحلۀ اول طرح و ارزيابی ذحائر کسپين از شگوفائی نسبی اقتصادی و ثبات سياسی برخوردار نميبودند

 تا  ميگويند به کشورهای حوزۀ کسپين زمينۀ آنرا مساعد ساخت"بلی، بلی"تمايالت اروپائيها و امريکائيها که به آنها 
  .بديلی برای روسيه به دست آورده و توجه روز افزون آنها را به خود معطوف دارند

وسواس ها در کشورهای حوزۀ کسپين و بحيرۀ سياه از لحاظ اشتراک در پروسۀ تقسيم و کنترول ذخائر آيندۀ کسپين 
و بحيرۀ کسپين همان هدف را ايجاد ائتالف های متعدد سياسی کشورهای همسرحد با بحيرۀ سياه . به وجود آمده اند

  .دنبال نموده و زيادتر ساختار و چگونگی اعمار پايپ الين های آينده را ترسيم مينمايد
ابهام در ساختار آيندۀ پايپ الين های صادراتی و  مقدار تخمينی مواد سوخت کشورهای حوزه های کسپين و بحيرۀ 

 های مختلف و غالبأ رقيب اشتراک نموده و ائتالف های گوناگون سياه کمپنی های نفت و گاز را واميدارد تا در پروژه
آزربايجان، رومانيا، پولند و گرجستان طی سال های گذشته اسنادی را در بارۀ همکاری های . به ميان بياورند

اما همۀ . کشور های متذکره متعهد گرديدند که پروژه های انرژی را متفقأ پياده مينمايند. ستراتيژيک به امضأ رساندند
ترکيه، . اين پالن ها و پروژه ها ريشه در ارزيابی های آيندۀ کميت و  مقدار استخراج در قلمرو آزربايجان دارند

  اشتراک نموده و سعی ميکنند تا در حاشيه قرار  Nabucco و "جريان جنوبی"رومانيا و بلغاريا در پروژه های 
 را دنبال نموده تالش ميورزد تا در "روی انرژی " پين بازی هريک از کشورهای همسرحد با بحيرۀ کس. نگيرند

موج جديد پيشبينی ها در بارۀ . انظار کمپنی ها و حکومات دول اروپائی مقبولتر و مطمينتر از ديگران  جلوه نمايند
 طبيعی افزايش ذخائر نفت و گاز در معادن کسپين و اعالميه های پر سر و صدا در مورد استخراج بی سابقۀ ذخائر

در عين حال دربارۀ چاه های  خشک شدۀ عميق  و کمپنی های که پروژه . منطقه نيز از همين جا سر چشمه ميگيرد
  .ها  را  رها نموده اند و کنسورسيوم های که از هم پاشيده  شده اند ترجيح ميدهند حرفی  به ميان نيايد

 دور مسائل ميچرخد که با بحيرۀ سياه همسرحد با  و قسمأ دولبحيرۀ کسپينپاليسی خارجی کشورهای همسرحد با 
آيندۀ اقتصادی و تا سطح معين آيندۀ سياسی . مواد سوخت ارتباط دارد، يعنی با انتقال و صدور ذخائر طبيعی

  .کشورهای حوزۀ کسپين و کشورهای حوزۀ بحيرۀ سياه نيز به همين پاليسی ارتباط دارد
د طبيعی در راه تطبيق يک سلسله پروژه های اعمار پايپ الين ها  مبدل   در شرايط کنونی بحيرۀ کسپين به يک س

ترکمنستان کشور چين را به . بحيرۀ کسپين کشورها را به سواحل شرق و غرب منقسم نموده است. گرديده است
ن عشق آباد  در پال. مقدار مصرف گاز در چين روبه افزايش است. عنوان مصرف کنندۀ اساسی گاز خويش ميپندارد

قزاقستان به .  نيز به چين گاز صادر کند"ياشلر"و  "عثمان"، "يولوتان جنوبی": دارد تا از معادن جديد گاز خويش
  .نوبۀ خود قصد دارد صادرات نفت و گاز خود را به چين افزايش دهد

ت مرحلۀ   مدت بيست سالی که از زمان رستاخيز عالقمندی به ذخائر کسپين سپری گرديده است، اين  در حقيق
دورنماهای تطبيق اين پروژه ها  . آمادگی های داغی بود برای رقابت ها ميان پروژه های مختلف اعمار پايپ الين ها

اما اوضاع و . ارتباط  به سطح استخراج نفت و گاز در کشورهای حوزۀ کسپين طی دهه های نزديک خواهد داشت
  پايپ الين های که "برای استفادۀ از ظرفيت مکمل " يعیاحوال کنونی گواهی ميدهد که عدم موجوديت منابع طب

  .اعمار شده اند  به بعد های دور موکول ميگردد
  

  پايان
  

  :يادداشت
در انستيتوت مسائل جاری " کشورهای مستقل و مشترک المنافع"داکتر علوم سياسی، مسوول مرکز : دربارۀ نويسنده 

  .بين المللی
  ٢٠١٠ دسمبر ١۴، تاريخ نشر "انرژی"، ضميمۀ "ازيتهنی زاويسيمايا گ"روزنامۀ : منبع

 Острая энергетическая недостаточность: عنوان مضمون به زبان روسی
  

 
  


