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چکیده
پیروزی انقالب اسالمی ،فروپاشی شوروی ،شکل گیری کشورهای آسیای مرکزی و قفقااز ،جناد در
افغانستان ،حمله آمریکاا باه افغانساتان و عاراا ،نااآرامی در یاورمیاناه عربای در کناار دی ار عوامال متغیار
ژئوپلتیک همچون انارژی ،امنیات ،تروریسام ،مساائل هساته ای ،سارر دفاام موشاکی موجا

شاد تاا نقا

ژئوپلتیک ایران در یاورمیانه به طور فزایندهای اهمیت یابد لذا ایران در ایا زماان باه دنباال نقشای فرایاور
موقعیت

در ای عرصه بوده که یکی از ای عرصه ها منطقه مهم آسایای مرکازی اسات کاه ایاران باه دلیال

مشترکات فرهن ی ،تاریخی ،اجتماعی و سیاسی در کنار عوامال جغرافیاایی یواساتار ایفاای نقشای فعاال از
سویی در آن منطقه میباشد .در میان کشورهای آسیای مرکزی ،ترکمنستان به دلیل دارا بودن حجم زیاادی
از منابع گازی ،مرز مشترک طوالنی با ایران و ای کشور به درآمد حاصله از فروش گاز جهت توسعه یاود
از سویی و از سوی دی ر نیاز جمهوری اسالمی ایران به تأمی گاز مناطق شمالی یود نیازمند بود و در کناار
آن تالش برای استفاده از منافع ترانزیتی نیز بوده است .ضم اینکه ترکمنساتان نایم ن ااهی باه صادور گااز
یود به بازارهای جهانی از طریق ایران و ترکیاه نیاز دارد .ترکمنساتان در کناار مساائل اقتصاادی و افازای
فروش گاز سیاست افزای

یطوط لوله را به نوعی دنبال کرده که اهداف آن کاه

انحصار گازی روسایه

در کشور بوده و به همی علت ایران جای اه مهمی را در سیاست گاازی ترکمنساتان علای رغام تان هاای
موجود دارا است .هدف ای نوشتار تبیی جای اه ایاران در ترانزیات گااز ترکمنساتان باه دنباال توصای

و

تحلیل منطقهای و بی المللی شرایط کنونی منطقه و سرس ارائه راهکارهایی برای بهباود وضاعیت هم رایای
دو کشور ایران و ترکمنستان در عرصه مناسبات گازی بوده است.
واژهگان کلیدی :ترکمنستان ،گاز طبیعی ،ترکیه ،ترانزیت گاز ،روسیه ،یطوط لوله گاز.

 -9کارشناس ارشد مطالعات منطقهای دانش اه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 -2استاد جغرافیای سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانش اه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
امروزه در سراسر جهان مصرف گاز طبیعی و به طور متوسط ساالنه  9.1درصد در حال
افزای
مترمکع

است .میزان مصرف از  981تریلیون مترمکع

در سال  ،2881به  953تریلیون

در سال  2838یواهد رسید ) .(EIA.2008کارشناسان افزای

به دالیل روند افزای

مصرف گاز را

قیمت نفت که پیشبینی میشود بعد از  2892نیز ادامه یواهد یافت،

تولید دی اکسید کرب کمتر گاز نسبت به سویتهای دی ر ،مسائل زیست محیطی ،قیمت
ارزانتر گاز ،تبدیل شدن گاز به سویت اصلی نیروگاههای تولید برا به یصوص در
کشورهای در حال توسعه ،گسترش شبکه گاز رسانی یان ی که قسمت اعظمی از مصرف
گاز را به یود ایتصاص داده است میدانند .در نهایت پیشرفت امکانات تکنولوژیکی برای
ایجاد شبکه یطوط گاز رسانی بی

المللی بی

کشوری و حتی بی

قارهای

) (Demirbas,2006:166-7باعث روی آوری کشورهای جهان به انرژی گاز شده
است.
با ای حال گاز با مزیتهای نسبی که برای مصرف کنندگان دارد از نظر توسعه با
مشکالتی روبروست که اولی و عمدهتری مشکالت در حمل و نقل است که بر یالف
نفت ای فرایند گران و متحمل هزینههای سن ی است که در بسیاری موارد حتی
کشورهای دارنده ذیایر گازی نیز توانایی ایجاد زیرسایت هایآنرا ندارند .از طرف دی ر
حمل گاز به صورت مایع نیز نیاز به تاسیسات عظیم پاالی

و مایع سازی دارد که حتی

صرف نظر از هزینه ایجاد چنی پاالیش اههایی و همچنی کشتیهای عظیم حمل گاز مایع
که تعداد در حال فعالیت آنها نیز محدود است ،یود فرایند مایع سازی گاز متحمل انرژی
و پول زیاد است .بنابری ایجاد یطوط لوله گاز رسانی عاقالنه تر و توجیه پذیر تر است که
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البته یطوط لوله نیز تا سق

 1888کیلو متر میتواند صرفه اقتصادی داشته باشد

).(Punsamann, 2008:2
مشکل بعدی گاز عدم توازن در توزیع جغرافیایی مصرف کنندگان و تولید کنندگان
است .برای مثال بی

از  75درصد گاز جهان در دو حوزه یلیج فارس و دریای یزر

میباشد ،درحالی که مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا و شرا آسیا دارای ذیایر گازی
که صرف اقتصادی برای استخراج باشد ندارند .همی مسئله منجر به مشکالتی در بازار
انرژی جهانی گاز گردیده که موضوم نوشتار پی

رو میباشد و ای مسئله را در آسیای

مرکزی حول مسائل گاز کشور ترکمنستان به بحث یواهد گذاشت.
کشور ترکمنستان با دارا بودن  2.9تریلیون ذیایر گاز شنایته شده  9.2درصد از ذیایر
گاز جهانی را در ایتیار دارد و سیزدهمی کشور دارنده ای محصول استراتژیک در دنیا
است ) (IEA,2006:table8ای کشور با جمعیتی کمتر از  5میلیون نفر و نبود صنایع
انرژی بر بزرگ ،نیاز مصرف گاز کمی دارد .با ظرفیت تولیدی بی  18تا  75میلیارد متر
مکع

و مصرفی در حدود  95میلیارد متر مکع

قابلیت باالیی را در صادرات دارا است

).(www.indexmundi.com/2009
ترکمنستان با ظرفیت باالیی که در صادرات گاز داراست در همسای ی ایران و روسیه
قرار دارد که ای دو کشور در مجموم بی

از  18درصد گاز دنیا را دارند .گذشته از آن

واقع شدن ترکمنستان در آسیای مرکزی و نزدیکی به یلیج فارس که بی

از  71درصد

گاز جهان را در ایتیار دارد ) (EAI, 2000و همچنی عدم دسترسی به آبهای آزاد و
دوری از بازارهای مصرف بزرگ گاز چون اروپا ،ژاپ  ،مناطق صنعتی شرا چی و هند
محدودیتهایی را برای صادرات گاز بر ای کشور تحمیل نموده است.
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استراتژی ترکمنستان در صدور گاز
شبکه گاز رسانی ترکمنستان بی سالهای  9118تا  9171در زمان شوروی سابق ایجاد
گردید و در همی دوره توسعه یافت و تحت نظر شبکه مرکزی یطوط لوله آسیای
مرکزی مدیریت میگردید ) .(Kandiyoti, 2008:83پس از فروپاشی شوروی،
گازپروم با تملک ای یطوط گاز رسانی و مدیریت انحصاری تمامی مراحل بهره برداری
و ترانزیت گازی ای کشور را در ایتیار گرفت و هم اکنون با ظرفیت تولید نزدیک به 18
میلیارد متر مکع

مشغول به کار است.

با توجه به توضیحات ارائه شده استراتژی گازی ترکمنستان دو هدف عمده دارد که
ای اهداف دارای چهار برنامه و سیاست است .هدف اول برون رفت از انحصار گازی
روسیه میباشد که با دو سیاست کاه

وابست ی به یطوط لوله انتقال گاز روسیه و تنوم

در فروش در رسیدن به بازارهای جدید همراه است .هدف دوم افزای
صادرات گاز به عنوان محصول صادراتی غال

که با دو سیاست افزای

درآمد با تاکید بر
تولید و افزای

قیمت دنبال میشود.
الف :برون رفت از انحصار گازی روسیه
در فوریه  9111اولی بحران گازی بی اوکرای  ،روسیه و ترکمنستان که منجر به قطع
گاز صادراتی ترکمنستان به اوکرای شد نیازوف را بر آن داشت تا به فکر افزای

توان

چانه زنی در برابر روسها بیفتد و گزینهای برای صدور گاز ،یارج از قلمرو روسها با
ایجاد یطوط لوله جای زی در نظر گیرد).(FrancePress:march2004
در اولی اقدام ،وی در ماه مارس همان سال طرح ایجاد یط لوله گاز به ایران را ارائه
کرد .نیازوف در سال  9115در اقدامی دی ر با هدف وارد شدن به بازار هند و پاکستان
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اقدام به مذاکره با بی نظیر بوتو ،نخست وزیر وقت پاکستان ،در اسالم آباد نمود و سرس در
سال  9117در حاشیه اجالس سران اکو در عشق آباد موافقت سران افغانستان را نیز جل
نمود ) .(Badykova, 2005:86اما ای طرح به دلیل عدم امنیت در افغانستان و روی
کار آمدن طالبان به شکست منجر گردید و ای درحالی بود که دو کشور در دوره تسلط
طالبان نیز اقدام به مذاکره با طالبان نیز نمودند که به شکست منجر گردید .شایان ذکر است
ای طرح ازحمایت آمریکا و عربستان نیز بریوردار بود و شرکت یونوکال و دلتا از سرمایه
گذاران اصلی ای طرح بودند.
در سال  9117نیز پروژه یط لوله سراسری گاز دریای یزر ) (Pope, 1998با حمایت
ایاالت متحده آمریکا مطرح گردید .هدف از ای طرح ،انتقال گاز حوزه یزر به بازار
ترکیه و سرس اروپا بود .ای طرح با استقبال نیازوف همراه شد اما به دلیل کارشکنیهای
علی اف ،رئیس جمهور آذربایجان ،به سرانجام نرسید .در صورت موفقیت طرح ابتدا بازار
ترکیه و سرس بازار اروپا به روی گاز ترکمنستان باز میشد ).(Culter,2001:21-32
در اقدامی دی ر ترکمنستان با قصد ورود به بازار چی اقدام به امضاء قرارداد فروش گاز به
آن کشور از طریق سایت یط لولهای که از ازبکستان و قزاقستان عبور میکند نمود.
) .(Hancock,2006:77در آیری اقدام نیز ترکمنستان در دوره جانشی نظربای

با

مطرح کردن دوباره پروژه تاپی ) (TAPIدر سال  2880تالشهایی در ای زمینه انجام داد.
به طور کلی ترکمنستان با ای اقدامات درصدد بود تا انحصار انتقال گاز یود از طریق
روسیه را کاه

داده تا هم اهرم فشار علیه یود را از بی برده و هم قدرت چانه زنی را در

باال بردن قیمت گاز افزای

دهد.
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افزایش درآمد با تاکید بر فروش گاز
هم اکنون یریدار اصلی گاز ترکمنستان روسیه میباشد و تالشهای ای کشور برای
ایجاد یطوط لوله جدید و یافت بازارهای مصرفی جدید عالوه بر عبور از انحصار گازی
روسیه ،باال بردن توانایی چانه زنی ترکمنستان را نیز به دنبال دارد.
موضوم قیمت گاز ترکمنستان و یرید ارزان توسط روسیه موضوعی بوده است که چه
در زمان نظربای

و چه در زمان قربان قلی بردی محمداف موضوم ایتالف ان یز در

روابط دو کشور بوده که تأثیر مستقیمی بر رابطه گازی ایران و ترکمنستان داشته است .بر
اساس قرار داد  25ساله بی روسیه و ترکمنستان قیمت گاز صادراتی ترکمنستان  18دالر
برای هر هزار متر مکع

تعیی شد که ای قیمت یک سوم قیمت واقعی گاز در بازار آزاد

میباشد .در حالی که روسیه با انتقال همی گاز ارزان و فروش آن در بازارهای جهانی
سودهای کالنی بدست آورده و گذشته از آن ذیایر یود را نیز برای سالهای آتی ن اه
میدارد )(iasps, 2001:13-21
بردی محمد اف نیز ای مسئله را دلیلی بر دنبال نمودن حوزههای مختل

فروش از

سوی ترکمنستان دانسته و برای مثال در سال  2887عنوان کرد که ترکمنستان به تنهایی به
دنبال اجرای یط لوله سراسری دریای یزر میباشد ،زیرا آسیای مرکزی به دنبال صدور
گاز یود از راههایی است که کنترل روسیه و ایران در آنها وجود نداشته باشد (Nichol,
) .2009:4-9در راستای همی سیاست محمد اف در اقدامی عجوالنه اقدام به عقد قراردادی
با اتحادیه اروپا کرد که متضم فروش  353میلیارد متر مکع

گاز به ای اتحادیه شد؛ در

حالی که راههای اتصال آن مشخص نبوده و منابع مالی آن نیز پی

بینی نشده بود .در
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همی راستا برای اقدامات اولیه دریواست کمک مالی از مدودوف رئیس جمهور روسیه
نمود که مورد موافقت طرف روسی قرار ن رفت ).(Nichol,2009:4-9

بررسی وضعیت مصرف گاز در ایران
ایران با وجود داشت ذیایر عظیم گاز یکی از مصرف کنندگان بزرگ گاز در سطح
جهان با مصرفی معادل  10.918میلیارد متر مکع

مقام سوم را در سطح جهان دارد ..ای

مسئله از آنجا ناشی می شود که پس از پایان جند تحمیلی عراا علیه ایران و در دوران
سازندگی مصرف دایلی نفت افزای

یافت و ای

مسئله به برنامههای دولت برای

جای زینی گاز به جای نفت سرعت بخشید تا ایران همچنان به عنوان یک صادر کننده
بزرگ در اوپک جای اه دومی یود را داشته باشد (Bahgat, 2001:277) .،همزمان با
ای موضوم برنامه گاز رسانی به شهرها نیز توسعه یافت و ای منجر به ای گردید سب

شد

در سال  2888گاز طبیعی  18درصد سهم سبد انرژی ایران را به یود ایتصاص دهد
) .(EIA, 2000در کنار ای موضوم پمپ گاز به چاههای نفت برای استخراج بیشتر و
برنامه گاز سوز کردن یودروها در سالهای اییر مصرف گاز را بی

از پی

افزون نموده

است.
در کنار افزای

مصرف گاز در ایران فشارهای آمریکا مانع از طی شدن عادی فرایند

سرمایه گذاری در افزای

تولید گاز گردیده است .تحریمهای ایران و همچنی قانون

داماتو که سرمایه گذاری شرکتهای یارجی در ایران را محدود نمود باعث شد ظرفیت
تولید در ایران رشد چندانی نداشته باشد .ایران به عنوان دارنده دومی ذیایر عظیم گاز در
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جهان تولیدی به مرات

کمتر از کشورهایی چون کانادا ،هلند ،و آمریکا داشته است.

)(Bahgat, 2001:276

استراتژی گازی ایران در آسیای مرکزی و ترکمنستان
استراتژی گازی ایران در آسیای مرکزی بویژه ترکمنستان را باید حول سه محور دنبال
کرد .ابتدا اینکه رابطه گازی و تجاری با ای کشورها بیشتر از آنکه اهداف تجاری و
اقتصادی داشته باشد ،دارای اهداف سیاسی است .کشورهای آسیای مرکزی در رابطه
اقتصادی یود با ایران دارای مشکالتی همچون نابرابری سطح توسعه اقتصادی ای کشورها
با ایران ،مکمل نبودن اقتصاد ای کشورها با ایران ،پایی بودن میزان تجارت یارجی ای
کشورها و پایی و ناکافی بودن زیرسایتهای ارتباطی هستند(.حقیقی-9831 :9371 ،
 ) 9818ایران هدف اصلی یود را بر استفاده سیاسی از موقعیت به دست آمده در مرزهای
شمالی یود در پیشبرد هم رایی در سیاست یارجی گذارده است .ایران هم رایی
منطقه ای را آلترناتیوی برای جهان تک قطبی به رهبری امریکا میداند (هرتسید:9303 ،
 ) 583-589لذا وجود تعلقات فرهن ی ،تاریخی و مذهبی را عاملی مهم در جهت رسیدن به
ای هم رایی در آسیای مرکزی میداند و سخ از " هم رایی توسعه یواهانه "یعنی
تقویت تجارت تحت هدایت دولت و انجام پروژههای زیربنایی به میان میآورد (همان:
 .)521-583 :9303گاز نیز از ای قاعده مستثنی نیست و در همی راستا دولت ایران اقدام
به تأسیس شرکت سه جانبه ای با مشارکت روسیه ،ترکمنستان جهت استخراج نفت و گاز
ایجاد کرد و به دنبال اهداف یطوط راه آه و ایجاد یطوط راه آه ایجاد جادههای
ارتباطی نمود.
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محوردوم استراتژی گازی ایران در آسیای مرکزی بویژه ترکمنستان انتقال نفت و گاز
ای کشورها از طریق ایران است .ای مسئله از دو جهت بر منافع و امنیت ملی ایران تأثیر
میپذیرد .گذشته از مسائل مالی و درآمد حاصله ،عبور یطوط لوله و وابست ی حاصله پس
از راه اندازی آن برای کشورهای مصرف کننده منجر به ایجاد حساسیت در قبال امنیت
ایران میگردد و همی به تقویت جای اه ایران کمک میکند .از طرف دی ر ایران نیز
دارای نفود در کشورهای آسیای مرکزی میگردد و قدرت چانه زنی ایران در ایجاد
هم رایی منطقهای افزای

مییابد.

محور سوم استراتژی گازی ایران در ترکمنستان نیز مربوط به مسائل فنی بازار گاز برمی
گردد .عمده مصرف گاز ایران در مناطق شمالی است و گذشته از آن ایران چهارمی
مصرف کننده گاز در سطح جهان است؛ لذا برای تقویت فشار در مناطق شمالی و ایجاد
رابطه گازی با ترکمنستان ضروری به نظر میرسد .عالوه بر ای  ،ترانزیت گاز از ایران به
ترکیه و سرس اروپا عالوه بر مسائل امنیتی و منافع اقتصادی ذکر شده میتواند به تقویت
جای اه بازار گاز ایران نیز کمک کند.

همکاری گازی ایران و ترکمنستان
در دهه  18فشارهای ناشی از قرار گرفت انحصار گازی بر ترکمنستان ان یزه مضاعفی
برای فرار از ای وضعیت برای آن کشور ایجاد میکرد که ای کشور را به سمت ایران
متمایل نمود.
ایران نیز جزء اولی کشورهایی بود که ترکمنستان را به رسمیت شنایت و استقالل ای
کشور موقعیتهای جدیدی در عرصههای سیاسی و اقتصادی برای ای کشور ایجاد نمود.
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همانند ترکمنستان ایران نیز معتقد بود پتانسیل همکاری بی دو کشور میتواند به توسعه
نق

ایران و ترکمنستان به عنوان تولید کنندگان گاز جهانی کمک نماید .تمایل دو طرف

باعث شد که ترکمنستان اولی یط لوله یارج از حوزه روسیه را به سمت ایران ایجاد کند.
قرارداد ای یط لوله در ژوییه  9115بی دو کشور امضا گردید و ایران در ای قرارداد
متعهد گردید تا  08درصد بار مالی پروژه را به عهده گیرد .یط لوله کرپچه – کردکوی با
هدف انتقال گاز به شمال ایران از حوزه گازی کرپچه در سال  9117با هزینهای بالغ بر 288
میلیون دالر سایته شد ).(Badykova,1998
در ای دهه تحوالت یاصی در رابطه با تحوالت گازی بی دو کشور صورت ن رفت و
تنها مبادالت دو جانبه افزای

یافت و اوج سطح روابط تجاری و اقتصادی و حضور ایران

در بازار ترکمستان را در ای دوره شاهد هستیم ،اما با ورود به قرن بیست و یکم از میزان
مبادالت بی دو کشور در مقایسه با دی ر کشورها کاسته شد .برای مثال اکرای در سال
 9117از  2درصد سهم در بازار ترکمنستان به یک باره سهم اش به  27درصد رشد پیدا
میکند و ایران نیز ظرف  3سال از  97درصد به زیر  98درصد سقوط میکند
).(Turkmenilihasabat, 1997-2003
در سالهای نخست دهه او ل قرن بیست و یکم اهداف دنبال شده بی دو کشور تقریباً
حول محور یرید گاز توسط ایران برای تأمی گاز مناطق شمالی و جبران افت فشار به
یصوص در ماههای پر مصرف بود و تحوالت جهانی و جند آمریکا علیه افغانستان و
اوضام پیچیده یاورمیانه در کنار رقابت روسیه و آمریکا به همراه حضور ناتو در آسیای
مرکزی مسائل بازار گاز را تحت شعام قرار داد بویژه آنکه دید امنیت محور نومحافظه
کاران در آمریکا فضای جهانی را به یک فضای امنیتی تبدیل نموده است.
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یط لوله کردکوی-کرپچه در سال  2881با انتقال  1میلیارد متر مکع

رکوردی در

انتقال گاز برای یود ثبت نمود و ای در حالی است که تالش دو کشور برای باال بردن
سطح تعامالت گازی منجر شد تا در کمتر از یک سال ظرفیت یط لوله را به  0میلیارد متر
مکع

افزای

دهند که ای میزان مبادله باالتری سق

تولید در قرارداد بود ).(Ibid

همزمان با ای تالش ها مسئله ترانزیت گاز از ایران نیز مطرح شد چرا که ایران به دلیل
افزای

میزان تولید به یودکفایی نزدیک شده و اکنون مسئله فروش مازاد در اولویت بود

که گاز ترکمنستان نیز یا میبایست یریداری شده و باز فروش گردد و یا به کشور ثالث از
طریق یط لوله منتقل شده و حق ترانزیت دریافت شود که هر دو شکل ای معامله در
دستور کار قرار گرفت.
ترانزیت گاز ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه
در سال  9117با روی کار آمدن حزب رفاه به رهبری نجم الدی اربکان روابط نسبتاً
سرد ایران و ترکیه رو به بهبود گرایید .در همی سالها ترکیه که به گاز بیشتری نیاز داشت
و گاز یود را از سه کشور روسیه ،مصر و الجزایر تأمی مینمود با هدف کاست از انحصار
واردات گاز از روسیه به یاطر اکثر واردات

از آن کشور بود ،تحت تأثیر یط مشی حزب

رفاه اقدام به عقد قرارداد با ایران نمود ) .(Edmir, 2007:76ای قرارداد برای ایجاد
یط لوله و فروش سالیانه  20میلیارد متر مکع

بود که از ای میزان  15درصد برای

مصرف دایلی و مابقی برای فروش گاز به اروپا در نظر گرفنه شده بود .اما ای یط لوله
هم اکنون با ظرفیت  98میلیارد متر مکع

در حال فعالیت است (Kandiyoti,

) 2008:84که با اهداف اعالم شده در قرارداد فاصله زیادی دارد .نکته مهم در ای
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قرارداد ایجاد بستر مناس

برای انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه بود ،اما مشکل اصلی در

تحقق ای امر تحریمهای آمریکا علیه ایران بود که مانع برقراری ای اتصال میشد .در
 9110نیازوف در سفر به آمریکا درصدد جل

رضایت کاخ سفید برای عبور گاز از ایران

برآمد که موفقیتی به همراه نداشت ) .(Roy, 1998در مقابل ای عدم رضایت پروژه
ناباکو مطرح گردید.
ای پروژه اولی بار توسط کمرانی شل برای انتقال  38میلیارد متر مکع

گاز ایران به

جنوب اروپا مطرح شده بود ،اما برای اجرا مسئله تحریم مطرح بود .بوتاس ،شرکت ملی
گاز ترکیه با وقوف به ای مسئله به همراه  5عضو دی ر اتحادیه اروپا (اتری  ،بلغارستان،
رومانی ،مجارستان و آلمان) در صدد اجرای ای پروژه و با همان هدف و نام منتها با منابع
گازی متفاوت برآمد (Simsek,2008) .اتحادیه اروپا وآمریکا بعد از مرگ نیازوف
سعی نمودند تا محمد اف را برای حمایت از یط لوله ناباکو متقاعد کنند و ترکمنستان از
طریق یط لوله سراسری دریای یزر ساالنه  98میلیارد متر مکع

به ای لوله گاز تزریق

کند .تاکنون هیچ گونه قراردادی پیرامون چ ون ی سایت یط لوله انتقال دهنده گاز از
ترکمنستان به ناباکو امضاء نشده است ).(Berdyyeva, 2008
تاثیری که تحقق احتمالی ناباکو با پیشنهادهای مطرح شده بر رابطه گازی ایران و
ترکمنستان میگذارد توانایی ای کشور را در چانه زنی با ایران افزای

میدهد و احتمال

عدم توافق همیش ی با ایران نیز داده میشود؛ چرا که ترکمنستان در صورت تحقق پروژه
ناباکو میبایستی قسمت اعظم تولید یود را به ای یط لوله ایتصاص دهد .ای در حالی
است که ترکمنستان ساالنه  08میلیارد متر مکع

گاز باید به روسیه بر اساس قراردادهای

قبلی منتقل کند .از طرف دی ر ای پروژه قدرت چانه زنی ترکیه را در برابر ایران افزای
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می دهد و ایران در بازار فروش با مشکل روبرو یواهد شد .روسیه ظاهراً با پروژه ناباکو
موافقت دارد و باطناً از اجرای ای پروژه نایرسند است به همی دلیل طرح بلو استریم
) (Blue streamرا مطرح نموده و هم اکنون نیز در صدد اجرای آن است .بر اساس ای
طرح ظرفیتی بالغ بر  91میلیارد گاز در هر سال به ترکیه صادر میشود که قراردادآن نیز با
مقامات ترک به امضا رسیده است.(Botas, 2002) .
مشکل ترکمنستان برای افزای

تولید در حوزههای جدید گازی قابل بحث است .عدم

وجود منابع مالی برای انجام پروژههای پایی دستی و باال دستی گاز و پایی بودن میزان
اکتشافات جدید به علت قدمت  18ساله صنعت گاز ای کشور به همراه سطح تکنولوژِیکی
پایی ملی و ریسک زیاد سرمایه گذاری برای شرکتهای غربی و بازدهی و سود کم در
مقایسه با یلیج فارس و دی ر مناطق انرژی زا افزای

تولید در ای کشور را سخت کرده

است.
در شرایط کنونی ایران میبایست تعامل یود را با ترکمنستان افزای

داده تا حضور

موثرتری در بازار ترکیه داشته باشد و از ایجاد وقفه که منجر به قطع انتقال گاز گردد
دوری کند؛ چرا که وقوم چنی تحوالتی در بازار باعث بی اعتمادی و سو استفاده دی ر
تولید کنندگان میگردد .برای مثال در زمستان  2880دعوای گازی ایران و ترکمنستان بر
سر قیمت منجر به قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران شد و متعاقباً ایران نیز  75درصد
صادرات گاز یود به ترکیه را کاه

داد .دومی قطع گاز بار دی ر در همی اوضام قطع

گاز صادراتی ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران بود که ترکیه را مجبور نمود گاز یونان را
قطع نموده و روسیه گاز به ترکیه را کاه

داده و اوکرای نیز همی کار را به علت تخطی
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ترکیه از تعهدش در انتقال گاز به یونان انجام داد و منطقه در بحران فرو رفت . (Kaly,
)2008:2
دولت ترکمنستان ترجیح میدهد گاز را به طور مستقیم در بازارهای هدف به فروش
برساند و کشورهای در مسیر انتقال فقط حق ترانزیت یود را دریافت نمایند ،اما ای روش
در مورد روسیه تنها در مورد فروش گاز ترکمنستان به اوکرای اجرا شد .اما یرید و باز
فروش گاز برای هر دو کشور ایران و روسیه پرسودتر است و ای کشورها رغبت بیشتری
در استفاده از ای روش دارند.

جایگاه ایران در ترانزیت گاز ترکمنستان به چین و هند
همزمان با تمایل ترکمنستان برای ورود به بازار گاز ایران ای کشور فعالیتهایی در
زمینه صدور گاز به پاکستان صورت داد .ایران ،پاکستان ،هند بی سالهای  9113تا 2883
در مورد ایجاد یطوط لوله  2775کیلومتری گاز از حوزه پارس جنوبی به پاکستان و سرس
هند مذاکره نمودند اما به علت تن

در روابط هند و پاکستان و همچنی فشار آمریکا در

عدم توسعه صنعت انرژی ایران به نتیجه نرسیده است.
در کنار تالشهای ایران ،ترکمنستان در دو نوبت اقدام به مذاکراتی برای گشودن ای
بازار مصرف برای گاز یود نمود .مرحله اول در دهه  18بود که به یاطر شرایط افغانستان
نتیجه بخ

نبود.

مرحله دوم در آوریل  2880در مذاکراتی در سطح وزیران سه کشور شروم شد .یط
لوله تاپی که از دولت آباد در ترکمنستان شروم و با گذر از کنار بزرگراه هرات قندهار
وارد پاکستان شده و پس از تزریق گاز به شبکه سراسری پاکستان به سوی هند میرود
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) (Cohen, 2008:2-6مطالعات اولیهاش آغاز گشته است .در ماه می  2887هند به
موافقت نامه  1جانبه ملحق شد .ای کشور از بانک توسعه آسیا برای سرمایه گذاری در
طرح مطالعاتی یط لوله تاپی دریواست کمک نمود).(BP.2006:8-24
ایران و ترکمنستان با دو هدف یکسان اما شیوههای متفاوت درصدد دست یابی به بازار
هند و پاکستان هستند ،اما شواهد و قرائ نشان دهنده ای واقعیت است که یط لوله
پیشنهادی ترکمنستان به دلیل عدم استقرار امنیت در افغانستان به علت عبور از قل
پشتون نشی مرز افغانستان و پاکستان به مرات

ناحیه

ناام تر از مناطق جنوبی ای ناحیه است که

یط لوله صلح قرار بوده ازآن عبور کند.
در رابطه با چی ترکمنستان در آوریل  2881یک قرارداد فروش به همراه الحاقیه ای در
سرمایه گذاری در توسعه میادی گازی با چی به امضا رسانید .دو کشور متعهد شدند تا
یط لولهای را برای انتقال گاز به چی از طریق عبور از ازبکستان و قزاقستان احداث کنند
که ای یط لوله با ظرفیت ساالنه  9میلیارد متر مکع

که میبایست با همکاری سه کشور

آسیای مرکزی تأمی شود در سال  2881شروم به کار کرد).(Nichol, 2009:11
تاثیری که ای یط لوله بر همکاری گازی ایران و ترکمنستان در شرایط کنونی به علت
حجم کم آن میگذارد ناچیز است .عالوه بر اینکه هدف یط لوله تأمی گاز مناطق غربی
چی است که از مناطق صنعتی ای کشور واقع در شرا چی بسیار دور است و افزای
احتمالی ظرفیت ای یط لوله تا سالهای آتی پی

بینی نمیشود.
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نتیجه گیری
دو ک شور ترکمنستان و ایران با ظرفیت باالی تولید و ذیایر عظیم گاز دارای نق
مهمی در تثبیت بازار گاز دارند .همکاری دو کشور در ای عرصه با توجه به مرز مشترک
طوالنی ،همکاری در پروژههای مشترک ،عضویت در سازمانهای منطقهای و فرهند
مشترک بی دو کشور میبایست مورد توجه دو کشور قرار گیرد .سیاستمداران دو کشور
باید با در پیش یری مدل عقالنی در تصمیم گیری در حوزه سیاست یارجی سعی در
استفاده از فرصت های موجود در روابط فی مابی تالش کنند .در تصمیم گیری عقالیی،
تصمیماتی اتخاذ میگردد که حداکثر مطلوبیت را دارند و تصمیماتی است که ارزشهای
مورد نظررا به بهتری وجه تأمی میکند .اگرچه استفاده در مدلهای تصمیم گیری دی ر
همچون سازمانی یا بوروکراتیک حائز جنبههای مفیدی هستند ،اما به علت فرد محوری در
سیاست ای کشور در عی وجود محدودیتهای جغرافیایی و منطقهای ،تصمیمسازی را به
فرایندی پیچیده تبدیل نمود است .مدل فزاینده یا عقالیی میتواند حوزه گستردهتر را با
تاکید بر منافع ملی طرفی در تحلیلها وارد سازد و انتخابهای متنوم را در عمل سیاسی
پیشنهاد دهد.
ایران با سرمایه گذاری های صورت گرفته در چند سال اییر مقام چهارمی در تولید گاز
را ب دست آورده و برای ادامه ای روند و رسیدن به مقام دومی در تولید گاز که از اهداف
سند چشم انداز بیست ساله نظام میباشد نیاز به بازارهای جدید گازی دارد و در راه نیل به
ای هدف همکاری با ترکمنستان و دوری از رقابت مخرب که توان دو کشور را تل
مینماید ضروری است .ا لبته ای در حالی است که ایران بتواند با جذب سرمایه گذاری
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یارجی توان تولید یود را باال ببرد .در رابطه با همکاریهای دو کشور پیشنهادهای زیر را
میتوان ارائه کرد:
9ا اولویت دادن به ترانزیت گاز ترکمنستان به جای یریدآن توسط ایران؛
2ا افزای

ظرفیت یطوط لوله بی دو کشور؛

 3ا ایجاد بستر مناس

برای صدور گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ایران به عنوان راهی

برای عبور از تحریمها علیه ایران؛
1ا ورود ترکمنستان به جی س

و کمک به صنعت گاز ترکمنستان توسط ایران؛

 5ا ایجاد پاالیش اههای گاز برای مایع سازی گاز در جنوب کشور و انجام طرح سواپ در
مبادله گاز ترکمنستان برای استفاده از حق ترانزیت و مایع سازی گاز؛
1ا دعوت به مشارکت ترکمنستان در یط لوله هند؛
7ا مبادله نفتی بیشتر با ترکمنستان برای ایجاد اعتماد در زمینه مبادالت گازی؛
0ا افزای

انتقال گاز به ترکیه؛

1ا آماده سازی زیر سایتها و انجام مذاکرات برای افزای

انتقال گاز ترکمنستان به

ترکیه؛
 98ا تالش ایران برای جلوگیری از ایجاد یط لوله سراسری دریای یزر به دلیل مسائل
زیست محیطی غیر قابل جبران آن؛
99ا جذب بیشتر سرمایه گذارای یارجی برای توسعه میادی گاز ایران؛
92ا توسعه روابط یارجی و دیرلماسی اقتصادی ایران برای برطرف کردن موانع همکاریهای
گازی با حوزه پیرامونی کشور.
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