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چکیده:
فروپاشی شوروی باعث ایجاد تحول عظیمی در منطقهی آسیای مرکزی و قفقاز شد .از
همان زمان وجود ذخایر طبیعی در تعدادی از این کشورها به عنوان عاملی مهم در پیشرفت
اقتصادی مورد توجه قرار گرفت .وجود این ظرفیت از سویی سبب جلب توجه قدرتهای
منطقهای و فرامنطقهای به این کشورها شد .از سوی دیگر محصور بودن این کشورها در
خشکی و انحصار روسیه بر خطوط انتقال انرژی ،موجب شد که این کشورها نیز برای
کاهش وابستگی ،در پی شرکای جدید برآیند؛ در این مقاله ترکمنستان به عنوان کشوری
از مجموعهی سابق شوروی و ایران به عنوان بازیگر منطقهای و ذینفع در کنشهای انرژی
منطقه ،مورد توجه قرار گرفته و نقش عامل انرژی در روابط دو کشور بررسی میشود .سؤال
 .1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران
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این است که عامل انرژی چه نقشی در روابط ایران و ترکمنستان ،پس از فروپاشی شوروی
داشته است؟ فرضیهی مقاله این است که عامل انرژی باعث همکاری دو کشور و نزدیکی آنها
به یکدیگر شده است .در این پژوهش ،منابع انرژی دو کشور و جایگاه جهانی و منطقهای آنها
و سپس پروژههای مشترک و سرمایهگذاریهای دو کشور در زمینهی بهرهبرداری یا انتقال
انرژی معرفی و مورد بررسی قرار میگیرد .در انجام این پژوهش از اخبار خبرگزاریها،
آمارهای رسمی و همچنین کتابها و مقاالت تحلیلی استفاده شده است.

واژههای کلیدی :ایران ،ترکمنستان ،روابط دوجانبه ،انرژی ،انتقال انرژی.

مقدمه
فروپاشی شوروی باعث ایجاد فرصتها و تهدیدهای متنوعی برای کشورهای آسیای مرکزی
و قفقاز شد .بدون شک مهمترین فرصت در این رابطه ،دستیابی به استقالل سیاسی و فراهم
شدن امکان استفاده از امکانات ملی برای توسعهی کشور بود .اما به زودی مشخص شد که
دستیابی صرف به استقالل سیاسی ،به معنی حل همهی مشکالت نیست و این کشورها هنوز
با مسائل فراوانی دست به گریبان هستند (کوالیی.)12: 1384 ،
از همان زمان ،وجود ذخایر طبیعی در تعدادی از این کشورها ،به عنوان عاملی مهم
در پیشرفت اقتصادی و هموار کردن مسیر استقالل واقعی مورد توجه قرار گرفت .اما در این
رابطه نیز مشکل مهمی وجود داشت و آن محصور بودن این کشورها در خشکی و انحصار
روسیه بر خطوط انتقال انرژی بود .این امر باعث شد ،این کشورها برای کاهش وابستگی،
در پی شرکای جدید برآیند .در این مقاله ،ترکمنستان به عنوان کشوری از مجموعهی سابق
شوروی که دارای منابع قابل توجه انرژی (به ویژه گاز طبیعی) است و ایران به عنوان بازیگر
منطقهای و ذینفع در کنشهای انرژی منطقه مورد توجه قرار میگیرد و نقش عامل انرژی در
روابط دو کشور بررسی میشود .در واقع در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که عامل
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انرژی چه نقشی در روابط ایران و ترکمنستان داشته است؟
در این راستا تأثیر عامل انرژی به عنوان متغیر مستقل بر روابط دوجانبهی ایران و
ترکمنستان به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار میگیرد .شاخصهای اصلی مورد بررسی
در رابطه با متغیر مستقل ،میزان سرمایهگذاریهای هر یک از دو کشور در کشور دیگر،
پروژههای مشترک در بخش انرژی و نیز خطوط لولهی احداث شده است .بدیهی است که
میزان افزایش یا کاهش همکاریها در زمینههای فوق نیز به عنوان شاخصی در ارزیابی روابط
دوجانبهی ایران و ترکمنستان مورد بررسی قرار میگیرد .فرضیه اصلی این مقاله این است
که عامل انرژی باعث همکاری دو کشور و نزدیکی آنها به یکدیگر شده است .بدون شک
در روابط دوجانبه کشورها با یکدیگر ،عوامل متعددی تأثیرگذار هستند که رابطهی ایران و
ترکمنستان نیز از این قاعده مستثنا نیست ،اما با توجه به مطالب گفته شده در باال و همچنین
آمارهایی که در مورد اهمیت بخش انرژی در این دو کشور ارائه خواهد شد ،تمرکز ما در
این مقاله بر نقش عامل انرژی در روابط دو کشور خواهد بود .به عالوه ،با توجه به اینکه در

ادبیات موجود ،واژهی «انرژی» عموم ًا به نفت و گاز اشاره دارد ،در این پژوهش نیز تنها این
دو بخش مورد توجه قرار گرفته و ارزیابی میشوند.
نگاهی به پیشینهی روابط ایران و ترکمنستان
سابقهی روابط جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان به اوایل پیروزی انقالب اسالمی باز
میگردد .جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا برقراری روابط با جمهوریهای مسلمان
اتحاد شوروی را از جمله اهداف سیاست خارجی خود قرار داده بود .در اواخر حکومت
گورباچف با باز شدن جو سیاسی در این کشور و مطرح شدن داعیهی استقالل از سوی
جمهوریها ،فرصت ایجاد ارتباط با آنها به وجود آمد .دکتر علی اکبر والیتی ،وزیر امور
خارجه وقت ،در اواخر سال  1991یک سفر دورهای به کلیهی جمهوریهای مسلمان نشین
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از جمله ترکمنستان داشت .در آن زمان امکان ایجاد رابطهی مستقیم با این جمهوریها وجود
نداشت و ایران ناگزیر از کانال مسکو با آنها ایجاد ارتباط میکرد .با فروپاشی شوروی و
اعالم استقالل ترکمنستان در  27اکتبر  ،1991جمهوری اسالمی ایران اولین کشوری بود که
ترکمنستان را به رسمیت شناخت و چند ماه بعد اقدام به تأسیس سفارتخانه در پایتخت این
کشور نمود (کتاب سبز ترکمنستان ،1386 ،ص.)121
ترکمنستان جزو اولین کشورهای تازه استقاللیافته بود که ایران در آن اقدام به تأسیس
سفارتخانه نمود .به طور کلی رابطه با ترکمنستان از جهات چندی برای ایران حائز اهمیت
بوده و هست؛ از جمله مهمترین این دالیل میتوان به این نکته اشاره کرد که ترکمنستان تنها
جمهوری مسلماننشین آسیای مرکزی است که در آب و خشکی با ایران هممرز است .به
عالوه ،وجود مرزهای طوالنی و مشترک بین دو کشور ،ظرفیتهای اقتصادی ترکمنستان به ویژه
در بخش نفت و گاز ،نقش این کشور به عنوان دروازهی ورود ایران به آسیای مرکزی ،عضویت
ترکمنستان در اکو و نقش کلیدی این کشور در اجرای طرحهای اکو به ویژه در زمینهی حمل و

نقل و نهایت ًا اهمیت این کشور به عنوان یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر ،از دیگر عواملی
است که موجب توجه ویژهی ایران به این کشور شده است (دامن پاک جامی.)274: 1388 ،
برای ترکمنستان نیز روابط با ایران اهمیت خاصی دارد .یکی از دالیل این امر ،نقش
ایران در حفظ صلح و امنیت منطقه است .همچنین ایران میتواند به عنوان مسیر اصلی
دستیابی ترکمنستان به آبهای آزاد مورد توجه قرار گیرد .وجود یک اقلیت ترکمن در ایران،
از جنبهی فرهنگی توجیه کنندهی این اهمیت است .در بعد اقتصادی نیز ،عالقهمندی ایران
به خرید گاز از ترکمنستان و مسیر ترانزیت برای انتقال گاز این کشور به اروپا ،مورد توجه
دولتمردان ترکمن قرار دارد .نهایت ًا ،ایران یک شریک تجاری قابل اتکا و تأمینکنندهی نیازهای
اساسی ترکمنستان است (همان ،ص .)275
به طور کلی ،همان طور که اشاره شد ،عوامل متعددی در روابط دو کشور ایران و
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ترکمنستان تأثیرگذار هستند .از جمله میتوان به پیوندهای فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور
اشاره کرد .مردم دو کشور بیش از هزار سال سابقهی تاریخی مشترک دارند و زمانی همگی در
قلمرو سرزمینی حکومتهای ایرانی به سر میبردند .همچنین در زمینهي ارتباطات اجتماعی،
هماکنون تبادالت علمی و دانشجویی بین دانشگاههای دو کشور جریان دارد و با توجه به
همسایگی دو کشور ،مسافرت اتباع دو کشور به یکدیگر نیز زیاد است (بوالوردی.)96: 1385 ،
عامل حمل و نقل و ارتباطات هم در روابط دو کشور تأثیرگذار است .عدم دسترسی
ترکمنستان به آبهای آزاد ،باعث شده تا مسیر ارتباطی ایران برای ترکمنستان حائز اهمیت شود.
افتتاح خط آهن مشهد -سرخس -تجن و خط آهن بافق -بندرعباس اقدامات مهمی در جهت
توسعهی ارتباطات و تجارت بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی ،به ویژه ترکمنستان بوده
است .به عالوه ،وجود چند بازارچهی مرزی در مرز دو کشور ،ارتباطات تجاری بین دو کشور
را تسهیل میکند .عالوه بر این موارد ،دو کشور در زمینهی پروژههای فنی و مهندسی نیز با هم
همکاری دارند و ایران سرمایهگذاریهای متعددی را در بخشهای فنی و مهندسی ترکمنستان
انجام داده است .عضویت دو کشور در سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) نیز عامل دیگری
است که میتواند در روابط دو کشور تأثیرگذار باشد .در مجموع ،وجود ظرفیتهای گوناگون
بین دو کشور باعث شده که تاکنون حجم سرمایهگذاریهای ایران در ترکمنستان به بیش از 1/5
میلیارد دالر برسد که بیشترین سرمایهگذاری ایران در آسیای مرکزی است .مبادالت تجاری میان
ایران و ترکمنستان در سال  2008بیش از  2/9میلیارد دالر بوده که نسبت به سال قبل از آن بالغ
بر  53درصد رشد داشته است (علیپور ناندل.)93: 1388،
ایران بعد از روسیه دومین شریک تجاری ترکمنستان محسوب میشود .ایران و ترکمنستان
همکاریهای اقتصادی خود را در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی دنبال میکنند و وزارت
امور خارجه ایران مسئولیت طرف ایرانی این کمیسیون را به عهده دارد (همان) .از مجموع
سرمایهگذاریهای انجام شده توسط ایران در ترکمنستان ،بیش از  500میلیون دالر آن در بخش
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انرژی بوده است که در واقع بیش از یک سوم این سرمایهگذاریها را تشکیل میدهد .البته این
رقم جدا از پروژههایی است که به صورت مشترک توسط دو کشور و یا با همکاری شرکتهای
خارجی انجام شده و میشود (دامن پاک جامی.)276: 1388 ،
توجه به این موارد ،اهمیت بیشتر بخش انرژی را در روابط دو کشور مشخص میکند.
در بخشهای بعدی ،به ظرفیتهای دو کشور در زمینهی انرژی و نیز اقدامات و پروژههای
مشترک ،اشارهی دقیقتری میکنیم.
منابع انرژی ایران و ترکمنستان و اهمیت آن
الف -ایران
در بخش نفت ،ایران با در اختیار داشتن ذخایری در حدود  137میلیارد بشکه ،مقام سوم
جهان را در اختیار دارد .همچنین در زمینهی تولید و صادرات نفت ،به ترتیب با  4میلیون
و  33هزار بشکه و  2میلیون و  341هزار بشکه در روز ،مقام چهارم جهان را در اختیار
داشته است (در سال  .)2007ایران  40میدان نفتی در اختیار دارد که از این میان  27میدان
در خشکی و  13میدان دریایی هستند .اغلب این میدانها در جنوب غربی کشور و در استان
خوزستان واقعند ( .)EIA, 2010:2
در زمینهی گاز طبیعی نیز ،ایران با داشتن ذخایری به میزان  26/8تریلیون مترمکعب،
پس از روسیه مقام دوم جهان را داراست .در ایران ساالنه در حدود  111/9میلیارد مترمکعب
گاز طبیعی تولید میشود ،اما به دلیل باال بودن مصرف داخلی ( 111/7میلیارد مترمکعب)،
تنها  0/2میلیارد مترمکعب گاز صادر میشود (.)EIA, 1/4/2010
مشکلی که در زمینهی گاز در ایران وجود دارد ،این است که بیش از دو سوم منابع
گاز ،در میدانهای جدا از هم و ناپیوسته قرار دارد و به همین دلیل توسعه نیافته است .در
 20سال گذشته مصرف داخلی به موازات تولید افزایش یافته و امکان چندانی برای صادرات
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باقی نگذاشته است .به عالوه ،گاز طبیعی ،اغلب برای تزریق مجدد در میدانهای نفتی مورد
استفاده قرار میگیرد (.)EIA, 2010:8
عوامل فوق ،به اضافهی این نکته که اغلب میادین گازی فعال ،در جنوب کشور واقع
هستند ،ضرورت اندیشیدن تمهیداتی برای گازرسانی به مناطق شمالی را آشکار ساخته است.
برای حل این مشکل ،واردات گاز از همسایگان شمالی ،به صرفه تر از احداث خط لولهای
از جنوب به شمال تشخیص داده شد .در همین راستا توافقاتی با ترکمنستان برای انتقال گاز
حاصل شد که به آنها اشاره خواهد شد.

ب -ترکمنستان

مهمترين منابع نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز در پنج نقطهی مهم قرار دارد :شمال درياي
خزر ،جنوب درياي خزر ،شمال اوست يورت و منقشالق و حوزهي آمودريا .تركمنستان در
بخش جنوبي خزر قرار دارد و بخشهايي از آمودريا را نيز در خود دارد (فياضي.)1421386: ،
ميزان ذخاير گاز اين كشور در سال  2/83 ،2007تريليون متر مكعب برآورد شده بود
كه در دنيا مقام چهاردهم و پس از روسيه ،مقام دوم را در ميان كشورهاي مشتركالمنافع
دارا بود .در همین سال ،توليد گاز اين كشور  68/86ميليارد متر مكعب بوده كه  19/48آن به
مصرف داخلي رسيده و  49/41ميليارد متر مكعب صادر شده است .تركمنستان در زمينهی
صادرات گاز رتبهي ششم جهان را در اختيار داشته است (.)EIA, 1/4/2010
البته کشف یک میدان جدید گازی در ترکمنستان در سال  ،2008به نام «یولوتان
جنوبی -عثمان» ،اهمیت گاز ترکمنستان را از قبل نیز بیشتر نمود .ارزیابیهای مستقل
بینالمللی ،ذخایر این میدان را  14تریلیون مترمکعب برآورد کردند که به این ترتیب چهارمین
میدان بزرگ گازی دنیاست (.)RFE-RL, 14/10/2008
توجه به اين ظرفیت باال ،اهميت اين كشور را در معادالت جهاني انرژي براي ما
روشن ميكند .البته بايد توجه داشت كه ضعف فناوری و محدوديتهاي زيرساختي تاكنون
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مانعي بر سر راه توليد و صادرات گاز اين كشور بوده است ،وگرنه با توجه به ذخاير زياد،
امكان استفادهي بهتر وجود داشت .تركمنستان داراي ذخاير نفت نيز هست .ذخاير نفت اين
كشور  600ميليون بشكه برآورد شده است كه در رتبهي چهلم جهاني جاي ميگيرد .توليد
نفت اين كشور در سال  180/3 ،2007هزار بشكه در روز بود كه  98هزار بشكه به مصرف
داخلي رسيده و تنها  82/3هزار بشكه صادر شده است (.)EIA, 1/4/2010
جدا از اين كه جايگاه جهاني ذخاير نفت تركمنستان قابل مقايسه با ذخاير گاز آن نيست،
ميزان توليد نفت هم در حد مطلوب نیست .علت اين امر نيز توليد غيرمتعارف و زياد در گذشته،
افت فشار و قدرت توليد ،عدم تزريق گاز به ميدانهای نفتي ،عدم سرمايهگذاري در ميدانها،
پر بودن ظرفيت پااليشگاهها و عدم صدور آن است (کتاب سبز ترکمنستان ،1386 ،ص .)60
از سوي ديگر ،شرکتهاي بزرگ و متوسط اروپايي چشمانداز سرمايهگذاري در
بخش نفت تركمنستان را رضايتبخش ارزيابي نميكنند .مهمترين مشكل در اين رابطه ،زير
ساخت توسعه نيافتهی نفت و استهالك بيش از حد تسهيالت در دسترس است .همچنين
آذربايجان بر كل مجموعه تأسيسات حفاري بازمانده در خزر ،بعد از فروپاشي شوروي و
نيز ساير تسهيالت موردنياز مالكيت دارد و تركمنستان روابط چندان مساعدی با این کشور
ندارد ()Laumlin, 2006:21؛ این امر بیشتر به اختالفات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر
و مالکیت برخی میدانهای نفتی مربوط میشود (.)Roberts, 2003:144-145
به عالوه ،کنترل دولتی شدیدی بر این بخش اعمال میشود ،به طوری که  90/5درصد
تولید نفت این کشور توسط شرکت نفت دولتی این کشور و  3درصد توسط شرکت گاز
دولتی انجام میشود .به این ترتیب تنها  6/5درصد برای شرکتهای خارجی باقی میماند
(.)Helsop, 2003:188
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همکاریهای ایران و ترکمنستان در زمینهی انرژی
ترکمنستان یکی از تولیدکنندگان مهم نفت و گاز در میان کشورهای تازه استقالل یافتهی
آسیای مرکزی به شمار میرود که ظرفیت و منابع عظیم آن به دلیل نبود گزینههای صادراتی
محدود شده است .ایران به عنوان یکی از همسایگان ترکمنستان ،به دالیل جغرافیایی و
اقتصادی میتواند سهم مهمی در روند توسعهی همکاریهای دوجانبه داشته باشد که به این
شرح است:
 -1توان باال در خدمات مهندسی نفت و گاز
 -2همجواری با کشورهای مصرفکنندهیگاز
 -3دارا بودن توان مصرف انرژی در مناطق مختلف کشور
 -4امکان معاوضهی گاز
 -5دسترسی به آبهای آزاد و سهولت رساندن نفت و گاز به بازارهای بینالمللی
 -6دارا بودن دانش فنی و نیز داشتن نیروی متخصص در این زمینه
 -7تمایل ترکمنستان به کاهش وابستگی به سیستم انحصاری گاز روسیه (بوالوردی.)981385:،
عالوه بر موارد ذکر شده ،توجه به اصول دیپلماسی انرژی جمهوری اسالمی ایران نیز
اهمیت همکاری در زمینهی انرژی با ترکمنستان را آشکار میکند.
محورهای اصلی دیپلماسی انرژی ایران عبارت است از:
 -1تبدیل شدن به مسیر ترانزیت اصلی منابع نفت و گاز حوزهی خزر از طریق احداث
خطوط لوله برای انتقال مستقیم این منابع یا طرح معاوضه.
 -2تبدیل شدن به مرکز تولید و توزیع منطقهای منابع انرژی با توجه به طرحهای در
دست مذاکرهی انتقال گاز به پاکستان و هند (خط لوله صلح) ،ارمنستان و ترکیه و
اروپا.
 -3سرمایهگذاری در زمینهی اکتشاف و بهرهبرداری از میدانهای جدید نفتی (مثل
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آزادگان) و حفظ موقعیت در اوپک از طریق افزایش ظرفیتهای تولید نفت.
 -4سرمایهگذاری در زمینهی بهرهبرداری از میدانهای گازی.
 -5استفاده از دیپلماسی انرژی برای تأثیرگذاری بر معادالت و فرآیندهای تولید و
فروش انرژی در جهان از طریق :دیپلماسی نفتی در اوپک بر محور تقویت این
سازمان از طریق دیدارها و تماسهای سیاسی عالیرتبه؛ ارائهی طرح ایجاد اوپک
گازی با حضور کشورهای عمدهی تولیدکننده گاز مثل روسیه ،قطر ،عربستان ،الجزایر
(دامن پاک جامی.)224-223: 1388 ،
به عالوه ،همسویی دو کشور در زمینهی رژیم حقوقی دریای خزر و نحوهی استفاده
از منابع انرژی این منطقه ،خود به عاملی تبدیل شد که زمینهی همکاریهای بعدی این
دو کشور را فراهم کرد .پس از فروپاشی شوروی ،در بین کشورهای ساحلی دریای خزر،
دیدگاههای متفاوتی در مورد رژیم حقوقی خزر و نحوهی استفاده از منابع آن به وجود آمد.
دولتهای آذربایجان و قزاقستان از ایدهی دریا بودن خزر حمایت میکردند تا بتوانند به منافع
بیشتری دست یابند .ایران و ترکمنستان حاکمیت مشاع را مطرح میکردند .روسیه نیز هرچند
در ابتدا با ایران و ترکمنستان همسو بود ،اما بعدها به سوی یک رژیم دوگانه حرکت کرد که
عبارت بود از مشاع در سطح و تقسیم در زیر دریا (کوالیی.)300 :1385 ،
به این ترتیب ،منابع عمدهی نفت در دریای خزر به دلیل نهایی نشدن وضعیت حقوقی
آن صاحب مشخصی نداشت و مورد منازعه بود .در ابتدا تصور بر این بود که تطویل این
منازعه به نفع ایران است ،زیرا به دلیل نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای خزر ،شرکتهای
نفتی در عقد قرارداد سرمایهگذاری سرگردان میماندند (حاجی یوسفی)243: 1384 ،؛ اما
در عمل مشخص شد که چنین نیست .آذربایجان ،روسیه و قزاقستان به توافقات دوجانبهای
دست یافتهاند که براساس آن به تدریج در حال بهرهبرداری از منابع شمال خزر هستند
(.)Roberts, 2003:144
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در این مورد ،ایران و ترکمنستان که از ابتدا در مورد رژیم حقوقی با هم توافق داشتند،
با قراردادهای دوجانبهی کشورهای دیگر هم مخالفت کردند.
براساس مواردی که به آنها اشاره شد ،دو کشور تاکنون پروژهها و طرحهای مشترک
متعددی را مورد توجه قرار دادهاند که برخی از آنها به مرحلهی اجرا رسیده و برخی عملی
نشدهاند .در ادامه به بررسی این پروژهها ،به تفکیک در دو بخش نفت و گاز میپردازیم.
همکاری در زمینهی نفت
در نگاهی کلی و پیش از آن که به همکاریهایی که تاکنون در عمل بین دو کشور انجام شده
بپردازیم ،باید گفت که حوزهی محتمل همکاریهای نفتی را میتوان به دو بخش تقسیم
کرد؛ حوزهی سرمایهگذاری هر یک از دو کشور در دیگری و همچنین حوزهی پروژههای
مشترک انتقال و صادرات نفت .البته این تقسیمبندی در مورد بخش گاز نیز صادق است.
ترکمنستان به دلیل ضعف اقتصادی که از ابتدای فروپاشی شوروی به آن دچار بوده ،عمدهی

توجه و تمرکز خود را بر توسعهی اقتصاد داخلی قرار داده و اصوالً تاکنون توان سرمایهگذاری
خارجی نداشته است .اما از سوی دیگر ،چشمانداز سرمایهگذاری خارجی در این کشور نیز
چندان مطلوب نبوده است .کلیهی خطوط لولهی کشور در اختیار شرکتهای نفتی و گازی
دولتی است .بنابراین سرمایهگذاران خارجی به دلیل دسترسی نداشتن به خطوط لولهی
ی ناچار هستند نفت و گاز تولیدی خود را در ترکمنستان تحت شرایط بازرگانی
صادرات 
دولتی به فروش برسانند یا آن را به پاالیشگاهها ارسال کنند .نفت و گاز طبیعی که با یک
قیمت ثابت در ترکمنستان به فروش میرود به مراتب پایینتر از سطح قیمت بازارهای
جهانی است (درخشان)339:1384 ،؛ این عامل در کنار وجود قوانین دست و پاگیر ،باعث
شده که شرکتهای بزرگ بینالمللی ،تمایل چندانی به سرمایهگذاری ،به ویژه در بخش نفت
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این کشور نشان ندهند .در اوایل سال 2002 ،اکسون موبیل 1فعالیت خود را در ترکمنستان
متوقف کرد .شرکت شل 2نیز عالقهی خود را به پروژههای نفتی ترکمنستان از دست داده
است (.)Roberts, 2003:149
با توجه به موارد اشاره شده ،ایران نیز موفق به اجرای پروژههای چندانی در ترکمنستان
نشده است .مهمترین پروژهای که ایران در ترکمنستان انجام داده ،واحد تولید بنزین پاالیشگاه
ترکمن باشی است که با سرمایه  47میلیون دالر به بهرهبرداری رسیده است (دامن پاک جامی،
.)276: 1388
اما بخش بزرگ همکاری نفتی دو کشور در حوزهی طرحهای مشترک برای صادرات
انرژی بوده است .در این زمینه تاکنون دو طرح مهم مطرح بوده که یکی هماکنون در حال
اجراست و دیگری تاکنون عملی نشده است .این دو طرح عبارتند از طرح معاوضه نفت 3و
همچنین طرح خط لولهی قزاقستان -ترکمنستان -ایران.
طرح معاوضهی را ایران در مورد نفت کشورهای حوزهی خزر انجام میدهد .بر
اساس این روش ،ایران نیازمندیهای مناطق شمالی کشور را از طریق انرژی کشورهای
منطقه (ترکمنستان ،قزاقستان و آذربایجان) تأمین میکند و حجم یا ارزش مساوی آنرا در
خلیجفارس تحویل میدهد (.)Bayulgen, 2009:168
در این طرح ،نفت کشورهای همجوار از طریق نفتکش به سواحل ایران در بندر
تجهیز شدهی نکا ،منتقل و پس از عبور از خط لولهی نکا -ری در پاالیشگاههای شمال
کشور (فع ً
ال تبریز و تهران) تصفیه میشود و از سوی دیگر از جنوب کشور معادل مقدار

توافق شده نفت دریافتی شمال تحویل داده میشود .مزایای معاوضهی نفت این است که
کشورهای حوزهی خزر میتوانند صدور نفت خام خود به بازارهای بینالمللی را در زمان
1 . ExxonMobil
2 . Shell
3 . Swap
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نسبت ًا کوتاهی آغاز کنند و از سرمایهگذاریهای بزرگ در خطوط لولهای که از کشورهای
مختلف میگذرد ،اجتناب کنند .در روش معاوضه نیازی به رضایت طرف سومی نیست و
چون ایران استفادهکنندهی نهایی نفت خام خواهد بود ،وابستگی متقابل بهترین ضمانت برای
ادامهی پروژه است .عالوه بر آن ،هزینههای پایینتر برای تولیدکنندگان ،حداکثر درآمد هر
بشکه را تضمین میکند و ایران نیز میتواند هم در هزینهی پایینتر انتقال نفت و هم در منافع
اقتصادی مربوط به ایجاد زیربناهای موردنیاز پروژه صرفهجویی کند (گودرزی.)127: 1388 ،
ایران در سال  2004روزانه  125هزار بشکه نفت کشورهای روسیه ،قزاقستان و
ترکمنستان را از پایانهی نکا معاوضه میکرد .این حجم در نیمه دوم سال  1385به  150هزار
بشکه در روز و در اوایل سال  1387به حدود  200هزار بشکه در روز افزایش یافت (دامن
پاک جامی.)321: 1388 ،
طرح بعدی ،انتقال نفت از طریق خط لولهی قزاقستان -ترکمنستان -ایران است.
وزارت خارجه قزاقستان در دسامبر  2000اعالم کرد که با سه شرکت عمدهی اروپایی (توتال
فیناالف ،1بی جی 2و آجیپ )3مذاکراتی انجام داده تا به امکان سنجی این خط لوله بپردازند.
در ژوئن  2001یک مقام بلندپایهی توتال فیناالف در باکو گفت؛ که شرکتهای نفتی غربی
که در قزاقستان کار میکنند ،مشتاق هستند یادداشت تفاهمی در رابطه با احداث خط لولهی
قزاقستان به ایران امضا کنند (.)2003:154 ,Roberts
این خط لوله در صورت تکمیل میتوانست نفت قزاقستان و ترکمنستان را با طی
مسافت  930مایل و ظرفیت روزانه یک میلیون بشکه از راه جزیرهی خارک در خلیجفارس
به بازارهای جهانی منتقل کند .هزینهی این خط لوله  1/5میلیارد دالر و حق ترانزیت آن نیز
 3دالر در هر بشکه برآورد شد (گودرزی ،1388 ،ص .)129
1 . TotalFinaElf
2 . BG
3 . Agip
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به این ترتیب ،چشمانداز احداث این خط لوله ،بسیار مساعد مینمود .اما مخالفت
همیشگی آمریکا با پروژههایی که به نحوی در ارتباط با ایران است و منجر به افزایش ارزش
و جایگاه ژئوپلتیکی ایران میشود ،این بار نیز باعث شد که این پروژه تاکنون به تعویق
بیفتد و اقدامی عملی برای ساخت آن صورت نگیرد .البته در این مورد ،این تأثیر به صورت
غیرمستقیم است و به خط لولهی مورد حمایت آمریکا ،یعنی باکو -تفلیس -جیحان باز
میگردد .توسعهی این خط لولهی در سال  2002نشان داد که حداقل تا زمانی که ظرفیت
میدان کاشغان در قزاقستان پر است ،نیاز چندانی به این خط لوله نیست .بیشتر نفت قزاقستان
از طریق خط لوله کنسرسیوم نفت خزر و همچنین خط لولهی باکو -تفلیس -جیحان منتقل
میشود (.)Roberts, 2003:154
به این ترتیب ،همانطور که مشاهده میشود ،همکاریهای نفتی ایران و ترکمنستان
هرچند وجود داشته ،اما تاکنون در حد مطلوب نبوده و امکان توسعهی همکاریها وجود
دارد .این امر ،در میان بسیاری از عوامل ،تا حدی به دلیل اهمیت کمتر بخش نفت ترکمنستان
در مقایسه با بخش گاز آن نیز میباشد.
همکاری در زمینهی گاز طبیعی
مهمترین عاملی که جایگاه ترکمنستان را در معادالت انرژی جهانی برجسته میسازد ،منابع گاز
این کشور است .این منابع ،پیش از استقالل این کشور نیز اهمیت بسیار داشت و ترکمنستان در
سیاستهای اقتصادی اتحاد شوروی ،که برای هر جمهوری ،اتحاد وظیفهی مشخصی تعریف
کرده بود ،به عنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی گاز دیگر جمهوریها شناخته میشد .در دوران
شوروي صادرات گاز تركمنستان از طريق سامانهای موسوم به بندناف فوالدی 1انجام ميگرفت؛
يعني يك سامانهی متحد خط لوله كه تمام قلمرو شوروي را در مينورديد .گاز توليد شده در
1 . Steel Umbilical Cord
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تركمنستان از طريق خط لولهی مركز آسياي مركزي ،1با گذر از ازبكستان و قزاقستان و روسيه،
به بخش اروپايي شوروي جريان مييافت .سپس به خط لولهي سيبري  -غرب اروپا متصل
ميشد كه امكان ميداد گاز توليد شده در شوروي به دولتهاي اقماري در شرق اروپا و نهايت ًا

به بخش غربي قارهی اروپا برسد (.)Anceschi, 2009:85
پس از استقالل نیز ،درآمدهای حاصل از این بخش به عنوان عمدهترین نقطه اتکای
ترکمنستان برای توسعهی اقتصادی تلقی شد .اما مسألهای که بالفاصله مطرح شد و به عنوان
معضلی برای این کشور مورد توجه قرار گرفت ،وابستگی به روسیه برای انتقال انرژی بود.
این امر عم ً
ال در تضاد با خواست رهبران ترکمن برای حداکثر کردن درآمد صادرات گاز ،و

از آن طریق حداکثر کردن منافع اقتصادی قرار میگرفت؛ به همین جهت آنها به فکر خطوط
لوله و مسیرهای جایگزین برای صادرات گاز خود افتادند .در این راستا گزینههای چندی
مطرح شد که برخی عملی شده و برخی دیگر به طور دائم یا موقت از دستور کار خارج
شدند .در این بخش ابتدا به این گزینهها به صورتی اجمالی اشاره میشود و سپس ،ضمن
توضیح مفصلتر در مورد نقش ایران در انتقال انرژی ترکمنستان ،به اقدامات دو کشور در
این رابطه میپردازیم.
تنها خط لولهای که ترکمنستان در ابتدای استقالل خود در اختیار داشت و هنوز هم
اهمیت خود را حفظ کرده ،خط لولهی مرکز آسیای مرکزی است .این خط لوله که میراث
دوران اتحاد شوروی است ،گاز طبیعی را از شرق به غرب سرزمینهای اتحاد و سپس به
اروپا انتقال میداد .ساخت اين خط لوله طي مراحلي از سال  1960تا  1974انجام گرفت.
اين خط لوله كه حدود  2000كيلومتر طول دارد ،ساالنه در مجموع  90ميليارد متر مكعب
گاز را از ميادين مختلف به روسيه انتقال ميداد (.)Olcott, 2006:222
در بیان اهمیت این خط لوله همین بس که یک دهه پس از فروپاشی شوروی ،هنوز
)1. Central Asian Centre (CAC
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بیش از  30میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان ساالنه در این خط لوله جریان مییافت (.)Ibid
طرح دیگری که برای انتقال گاز ترکمنستان مطرح شد ،انتقال گاز این کشور از طریق

افغانستان به پاکستان و سپس (احتماالً) به هند بود .هرچند آمریکا به طور جدی از این طرح
حمایت میکرد ،اما روی کار آمدن طالبان در افغانستان و مشکالتی که از جهت تأمین امنیت
خط لوله مطرح میشد ،باعث معلق ماندن این پروژه شد .تیره شدن روابط هند و پاکستان و
کشف منابع گازی در پاکستان نیز در این ارتباط مزید بر علت بود (.)Olcott, 2006:217-221
با این وجود ،پس از سالها و با تغییر معادالت منطقهای و بینالمللی ،سرانجام
موافقتنامهی نهایی این خط لوله در  11دسامبر  2010در عشقآباد ،پایتخت ترکمنستان به
امضا رسید .طول اين خط لولهی گاز  1735كيلومتر و ظرفيت انتقال آن  33ميليارد متر مكعب
خواهد بود كه با هزينهاي بالغ بر  8ميليارد دالر ساخته میشود (.)RFE-RL, 15/12/2010
طرح دیگری که مورد حمایت آمریکا بود ،طرحی بود که با نام خط لولهی ماورای
خزر ،در سال  1999مطرح شد .در واقع آمریکا در صدد بود تا پس از موفقیت در احداث
خط لولهی باکو -تفلیس -جیحان ،خط لولهی گازی را نیز در منطقه و در مسیری کم و
بیش مشابه احداث کند .مبنای این خط لوله نیز انتقال گاز تركمنستان از زير درياي خزر به
آذربايجان ،گرجستان ،تركيه و نهايت ًا به اروپا بود (.)Shaymergenov, 2006:15

اما عوامل گوناگونی باعث شد تا این طرح به سرانجام نرسد؛ از جمله مهمترین این
عوامل ،مشخص نبودن رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین خطرات محتمل زیستمحیطی
بود .این عوامل باعث مخالفت شدید روسیه و ایران با این طرح شد (کتاب سبز ترکمنستان،
 ،1386ص  .)59البته شاید علت اصلی مخالفت این دو کشور ،به خطر افتادن موقعیت و
منافعشان ،به واسطهی حضور آمریکا در منطقه بود .آذربایجان نیز به علت اختالفات دیرپا با
ترکمنستان ،نظر مساعدی نسبت به این طرح نداشت ،یا حداقل خواهان منافع ویژهای از این
طرح برای خود بود (.)Roberts, 2004:76
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البته به نظر میرسد که با پویاتر شدن اقدامات ترکمنستان در بخش انرژی و نیز بهبود
روابط دو کشور ،این پروژه نیز روز به روز به عملی شدن نزدیک میشود .به عنوان مثال

ترکمنستان اخیرا ً استدالل کرده که برای ساخت چنین خط لولهای تنها موافقت کشورهای
دخیل در آن کفایت میکند و نیاز به جلب موافقت دیگر کشورهای ساحلی خزر نیست
(ایراس.)1389/12/15 ،
چین نیز در اوایل هزارهی جدید فعالیتهایش را در آسیای مرکزی شدت بخشید و با
توجه به نیاز روزافزونش به انرژی ،در صدد همکاری با کشورهای غنی از نظر انرژی برآمد.
چین و ترکمنستان در سال  2006به توافق براي احداث يك خط لوله از تركمنستان به چين
دست يافتند كه از ازبكستان و قزاقستان ميگذرد .طول اين خط لوله حدود  7000كيلومتر
پيشبيني شد كه  188كيلومتر آن در تركمنستان 530 ،كيلومتر در ازبكستان و  1300كيلومتر
در قزاقستان قرار دارد و گاز ميادين آمودريا را به اورومچي در غرب چين منتقل ميكند.
بيش از  4500كيلومتر آن نيز داخل خاك چين قرار داشته و غرب و شرق اين كشور را به
هم پيوند ميدهد ()Overland & Tromso, 2009:10؛ این خط لوله در  14دسامبر 2009
به بهرهبرداری رسید و هماکنون مشغول به کار است .اما ایران از همان ابتدا در بحثهای
مربوط به انتقال انرژی ترکمنستان جایگاهی خاص داشت .پس از استقالل تركمنستان،
مسيري كه توسط كارشناسان براي صادرات گاز تركمنستان به اروپا از نظر تجاري و اقتصادي
مناسب تشخيص داده شد ،مسيري بود كه گاز تركمنستان را از طريق ايران و سپس تركيه
به بازارهاي اروپا انتقال ميداد .از سوي ديگر ،اين خط لوله با توجه به روابط حسنه بين دو
كشور ،براي خود تركمنستان هم جالبتوجه و داراي اولويت تلقي ميشد .مذاكرات اوليه
دربارهي اين خط لوله در سالهاي  1994و  1995آغاز شد و هدف ،ساخت يك خط لوله به
طول  1400كيلومتر از ميان ايران بود كه به بازارهاي اروپا متصل میشد .یک دورهی  8ساله
برای ساخت آن در نظر گرفته شد .ظرفيت اين خط لوله  28ميليارد متر مكعب در سال (18
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میلیارد مترمکعب برای ترکیه و  10میلیارد مترمکعب برای اروپا) در نظر گرفته شده بود كه
از تركمنستان و ايران تأمين ميشد (.)Olcott, 2006:212
این کار در مرحلهی برنامهریزی بود كه تركمنستان در سال  1996ناگهان خود را از
پروژه كنار كشيد .دليل اين امر هم مخالفت مستمر آمريكا با پروژههاي مرتبط با ايران و تالش
اين كشور براي منزوي كردن ايران بود .اين امر براي تركمنستان به معني عدم توان جذب
منابع بينالمللي براي خط لوله بود .این در حالی بود که طبق برآوردها ،هزینهی این خط لوله
تا مرز ترکیه  600میلیون دالر ارزان تر از خط لولهی باکو -تفلیس -ارزروم تمام میشد که
بعدا ً توسط آمریکا احداث شد (.)Roberts, 2003:156

اما این وقایع به معنی قطع همکاریهای دو کشور در زمینهی خطوط لوله نبود.
در اکتبر  1995وقتی معلوم شد که کار خط لولهی اصلی کند پیش خواهد رفت ،شرکت
ملی گاز ایران قرارداد کرپژ -کردکوی را با ترکمنستان امضاء کرد .به این ترتیب ،قراردادی
 25ساله بین دو کشور به امضاء رسید تا صادرات گاز ترکمنستان به ایران آغاز شود .طول
این خط لوله که حوزههای گازی غرب ترکمنستان را به شمال ایران متصل میکند200 ،
کیلومتر و هزینهی آن  190میلیون دالر برآورد شد .هنگامی که این خط لوله در سال 1997
به بهرهبرداری رسید ،تنها با ظرفیت اندک  4میلیارد مترمکعب در سال کار میکرد .هرچند
این ظرفیت پس از مدتی به  8میلیارد مترمکعب رسید ،اما همچنان با ایدهی اولیه خط لولهی
ترکمنستان -ایران -ترکیه فاصله داشت و به همین جهت حائز اهمیت فوقالعادهای نبود
(بوالوردی)98: 1385 ،؛ اما اهمیت این خط لوله از آنجا بود که در آن زمان ترکمنستان را به
اولین کشوری از مجموعهی سابق شوروی تبدیل میکرد که یک خط لوله غیرروسی تأسیس
کرده بود .به عبارت دیگر این اولین چالشی بود که بعد از فروپاشی شوروی در زمینهی
گاز برای روسیه مطرح میشد .بنابراین اهمیت این خط لوله برای ترکمنستان بیش از جنبه
اقتصادی آن ،اهمیتی سیاسی و استراتژیک بود .برای ایران نیز به عنوان تأمینکنندهی بخشی
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هرچند اندک از طرحها ،با در نظر داشتن مخالفت آمریکا و کارشکنیهای گاه و بیگاه روسیه،
موفقیتی محسوب میشد .ارتباط گازی ایران و ترکمنستان به این یک خط لوله محدود نماند.
تالشهایی که برای ارتقای همکاریها از جانب هر دو کشور وجود داشت و دارد ،باعث شد
که مرحلهی نخست خط لولهی دوم گاز ايران و تركمنستان در 6ژانویه 2010به بهرهبرداري
برسد (.)BBC,6/1/2010
با افتتاح فاز دوم این خط لولهی در تاریخ  28نوامبر  ،2010خط لوله مذکور قابلیت
انتقال ساالنه  18میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را پیدا کرد .اتمام ساخت این خط لوله که
 1024کیلومتر طول دارد ،موجب اتصال شبکههای انتقال گاز ایران و ترکمنستان به یکدیگر
شد (ایراس)1389/9/7 ،؛ به این ترتیب عالوه بر تأمین نیازهای گازی استانهای شمال و
شمال شرق کشور ،به طور بالقوه امکان معاوضهی گاز و نیز فرصت صادرات گاز به شرق
آسیا و اروپا برای ایران فراهم شد .به عالوه ،در همان زمان که مذاکرات مربوط به خط لولهی
کرپژ -کردکوی بین دو کشور جریان داشت ،ایران پیشنهادی برای احداث خط لولهای از
ترکمنستان به ایران و سپس پاکستان و هند را مطرح کرد که از مشهد ،زاهدان و بیابانهای
شرقی ایران عبور کند ()Roberts, 2003:157؛ اما این طرح به دالیل گوناگون زمینهی عملی
شدن نیافت .به طور کلی ،با وجود تمام تالشهایی که برای انتقال گاز ترکمنستان به ایران
انجام گرفت ،گازی که هماکنون از ترکمنستان به ایران انتقال مییابد ،عمدت ًا تأمینکنندهی
نیازهای داخلی ایران (در نیمهی شمالی کشور) است .البته هنوز هم گزینههای دیگری برای
ارتقای همکاریها در زمینهی انتقال گاز مطرح است .در حال حاضر مهمترین این گزینهها
عبارتند از صادرات گاز ترکمنستان به ارمنستان و جمهوری آذربایجان (نخجوان) .ارمنستان
و نخجوان مذاکراتی با ایران برای دریافت گاز داشتهاند و در طول سالهای گذشته مذاکراتی
بین طرفهای مختلف صورت گرفته و مقامات ارمنی و آذری متقاضی گاز ارزان قیمت
ترکمنستان بودهاند .اما ایران آمادگی خود را منوط به حصول توافقات دوجانبهی ترکمنستان
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با دو کشور یاد شده ،تعیینتکلیف وضعیت سرمایهگذاری برای احداث خط لوله در بخش
ایران و توافق پیرامون تعرفهها نموده است .به نظر میرسد تا زمان حصول توافق صادرات
گاز بین ایران و ارمنستان و حصول توافق پیرامون احداث خط لوله ،تعیین میزان و شرایط
گاز و نحوهی پرداختها ،طرح تراتزیت گاز ترکمنستان به ارمنستان جنبه اجرایی پیدا نکند و
در صورت حصول توافقات احتمالی برای صدور گاز به نخجوان ،این موضوع نیز از دستور
کار مقامات ترکمنستان خارج میشود .هرچند از ابتدا نیز به علت حجم کم مبادالت ،مقامات
ترکمن انگیزهی چندانی برای پیگیری آن نداشتند (عیسیزاده.)88: 1383،
مواردی که اشاره شد ،عمدهترین همکاریهایی است که بین دو کشور در مورد انتقال
گاز انجام شده است .البته ایران پروژههای دیگری را هم در ارتباط با بخش گاز در ترکمنستان
اجرا کرده است؛ از جمله واحد پاالیش گاز کرپژ با ارزش  200میلیون دالر ،ترمینالهای گاز
مایع به ارزش  33میلیون دالر و ایستگاه تقویت فشار گاز کرپژ به ارزش  100میلیون یورو
(دامن پاک جامی.)276 :1388 ،
اما همانطور که مشاهده میشود این پروژهها نیز در تکمیل و یا به موازات پروژههای
انتقال گاز این کشور هستند و به صورت مستقل حائز اهمیت چندانی نیستند.
چالشها و فرصت های پیش رو
هرچند عامل انرژی ظرفیت بالقوهای را برای همکاری دو کشور ایران و ترکمنستان فراهم
کرده است ،اما واقعیت این است که این همکاریها تاکنون در حد مطلوب نبوده و یا حداقل
با آنچه که در هنگام استقالل ترکمنستان انتظار میرفت ،فاصله دارد .چالشهایی که در
زمینهی همکاریها در بخش انرژی دو کشور وجود دارد را می توان به دو دستهی کلی تقسیم
کرد .برخی از این چالشها مستقیم ًا به دو کشور و ظرفیتها و اقدامات آنها مربوط است و
برخی دیگر ناشی از شرایط منطقهای و بینالمللی است.
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در زمینهی روابط دوجانبه ،اولین نکته ،مبهم و نامطمئن بودن فضای سرمایهگذاری
خارجی در ترکمنستان است .این موضوع از همان سالهای ابتدایی فروپاشی شوروی ،به
مانعی جدی برای توسعهی روابط تبدیل شد .البته در سالهای اخیر و از زمان روی کار
آمدن بردی محمداف ،اقداماتی برای اصالح این روند صورت گرفته است .با شروع ریاست
جمهوری بردی محمداف ،برنامهی اصالحات اقتصادی در این کشور به اجرا گذاشته شد.
در این برنامه ،توسعهی بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی ،به ویژه در حوزهی نفت و
گاز ،کشاورزی و نساجی و همچنین بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و یارانهها و
کمکهای دولتی کاهش یافته و یا در برخی موارد حذف شده است و قیمتهای کاال و
خدمات به تدریج واقعیتر میشوند .به عالوه ،ترکمنستان در سال  2008بالغ بر  2/2میلیارد
دالر سرمایه خارجی را برای افزایش تولید و صادرات گاز خود جذب نمود و انتظار این
است که این رقم افزایش نیز بیابد (علی پور ناندل.)95-92 :1388 ،
البته اینکه ایران تا چه حد بتواند از این ظرفیت پیش آمده استفاده کند ،خود موضوع
دیگری است که از سویی به ظرفیتهای سرمایهگذاری ایران در شرایط کنونی و از سوی
دیگر  -و با اهمیتی بیشتر -به کیفیت فعالیت دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی ایران در
زمینهسازی و اجرای سرمایهگذاریها ،مرتبط است .روندی که تاکنون وجود داشته ،با چشمانداز
مطلوب فاصلهی زیادی دارد .در آخرین مورد ،در اوايل سال  ،2010شركت ملي گاز ترکمنستان
طراحي و ساخت تأسيسات فني و مهندسي توسعه و بهرهبرداري از حوزههای گازی به ارزش
 2ميليارد و  128ميليون دالر و طراحي و ساخت پااليشگاه گاز از مواد گوگردي به ظرفيت 10
ميليارد متر مكعب گاز و نيز احداث تأسيسات صنعتي گازي براي تهيهی  20ميليارد متر مكعب
گاز در سال به ارزش  3ميليارد و  978ميليون و  500هزار دالر را به كنسرسيومي متشكل از
چين ،كره و امارات متحدهی عربی واگذار كرد (ایراس.)1389/3/29 ،
چنین فرصتهایی برای سرمایهگذاری همیشه به وجود نمیآید و الزم است ایران

/ 100

فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی  شماره   3تابستان 1389

با فعالتر کردن اقدامات خود در ترکمنستان از چنین فرصتهایی بهرهی الزم را ببرد .پس
در بیانی کلی میتوان گفت؛ مهمترین چالشی که در روابط دو کشور در حوزهی انرژی ،در
ارتباط مستقیم با خود طرفهای رابطه وجود دارد ،به سیاستهای غلط دو دولت مربوط
است .با توجه به اصالحاتی که در ترکمنستان در حال انجام است ،الزم است ایران نیز
دربارهی سیاستهای خود در این کشور و به طور کلی در منطقه بازاندیشی کند .مهمترین
مشکالت در این زمینه ،عدم پیوند الزم بین عرصهی اقتصاد و سیاست و شکل نگرفتن
راهبردی برای برقراری این پیوند ،عدم بهرهگیری از ژئوپلیتیك ایران در حوزهی انرژی و نیز
عدم شناخت ایران از ساختارهای اقتصادی منطقه میباشد (سنایی.)13:1388 ،
بخش دوم چالشها ،ناشی از عوامل منطقهای و بینالمللی است که از سطحی باالتر
بر روابط دو کشور تأثیرگذار هستند .در این زمینه مهمترین عامل ،خصومت موجود بین ایران
و آمریکا و تالشهای آمریکا برای ممانعت از حضور ایران در پروژههای انرژی منطقه است.
با توجه به ظرفیتهای ایران که مورد اشاره قرار گرفت ،سرمایهگذاریهای ایران در بخش
انرژی منطقه میتواند باعث افزایش قدرت و نفوذ ایران و همچنین ارتقای توان تأثیرگذاری
بر تحوالت اقتصادی و سیاسی منطقه شود .عبور مسیرهای انتقال نفت و گاز از ایران نیز
میتواند از یک سو باعث افزایش اهمیت راهبردی ایران شده و از سوی دیگر ،موجب ایجاد
همگرایی منطقهای ،اعتمادسازی ،کاهش تهدیدهای امنیتی برای ایران و وابستگی متقابل شود
(گودرزی.)129 :1388 ،

مسلم ًا هیچیک از این اتفاقات نمیتواند خوشایند آمریکا باشد؛ بنابراین آمریکا به

عنوان ابرقدرت جهانی ،با استفاده از ابزارهای گوناگون اقتصادی و سیاسی ،جهت خنثی
کردن اقدامات ایران تالش میکند .مهمترین نمونهی این تالش را میتوان در پروژهی خط
لولهی ترکمنستان -ایران -ترکیه مشاهده کرد .در نمونهای دیگر ،عقد قرارداد انتقال 30
میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به ترکیه و اروپا در سال  1997باعث شد ترکیه به تعهد
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خود مبنی بر خرید  190میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ظرف مدت  22سال از ایران (که در
سال  1996امضا کرده بود) عمل نکند و زمینهی الغای آنرا فراهم کند .این مشکل مهم برای
ایران زمانی پدیدار شد که ترکیه تحت فشار آمریکا تهدید کرد که برنامهی خرید گازی خود
از ایران را ملغی و گاز مورد نیاز خود را از ترکمنستان تهیه خواهد کرد (نصری.)145: 1380 ،
در حال حاضر نیز هرچند مبادالت گازی بین ایران و ترکیه جریان دارد و از طریق
خط لوله ی  574کیلومتری تبریز -ارزروم گاز ایران به ترکیه انتقال مییابد ،اما مقامات ترک
هرازگاه به طعنه میگویند که این گاز ترکمنستان است که ایران به این کشور صادر میکند
(.)Roberts, 2003:152
فارغ از صحت و سقم این ادعا ،مهم این است که ایران حداقل به طور علنی نتوانسته
پروژهی انتقال گاز از ترکمنستان به ترکیه را عملی سازد .در واقع نقش و نفوذ آمریکا نه تنها
در موارد گوناگون از روابط ایران و ترکمنستان در حوزهی انرژی جلوگیری کرده ،بلکه باعث
شده ترکمنستان به صورت رقیبی برای ایران در آید .نمونهی دیگر در این زمینه ،نقش در نظر
گرفته شده برای ترکمنستان در پروژهی خط لوله گاز «نابوکو» است .از زمان شروع مذاکرات
پروژهی نابوکو در سال  2004تا امضای معاهدهی آن بین کشورهای تولیدکننده ،ترانزیتکننده
و مصرفکنندهی گاز این پروژه در  14ژوئیه  2009و همچنین بعد از آن ،همیشه این بحث
مطرح بوده که پروژهای با وسعت نابوکو نمیتواند بدون حضور و مشارکت ایران به حداکثر
ظرفیت موردنظر برسد .حتی بیشتر طرفهای اروپایی به این نکته اذعان داشته و بر آن تأکید
میکنند .اما مخالفت همیشگی آمریکا با حضور ایران در پروژههای انرژی ،حداقل تاکنون،
مانع حضور ایران در این پروژه شده است .در این میان ترکمنستان با استفاده از فرصت ،اعالم
کرده که توانایی تأمین  25درصد گاز این پروژه را دارد (حيدري.)23-42: 1388 ،
هرچند این ادعا توسط بسیاری از کارشناسان مورد تردید قرار گرفته ،اما در صورت
عملی شدن ،می تواند باعث کنار گذاشته شدن قطعی ایران از نابوکو شود .عالوه بر عامل
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سیاسی و مخالفتهای آمریکا ،عامل دیگری که از سطح بینالمللی بر روابط دو کشور تأثیرگذار
است ،عامل اقتصادی است .منابع انرژی آسیای مرکزی بازی بزرگی را شکل داده که در حال
حاضر قدرتهای عمدهی اقتصادی جهان درگیر آن هستند .عالوه بر روسیه که در منطقه
دارای نقش و نفوذی سنتی است و آمریکا و اروپا که از سالهای اولیه پس از فروپاشی در
منطقه فعال هستند ،چین نیز در سالهای اخیر در آسیای مرکزی و از جمله در ترکمنستان
سیاست اقتصادی فعالی را در پیش گرفته است .مهمترین نمود این سیاست را در خط لولهی
ترکمنستان -قزاقستان -چین مشاهده کردیم .بنابراین ایران برای داشتن نقشی فعال در منطقه و
به طور خاص در ترکمنستان ،باید با رقبایی بسیار قدرتمند رویارو شود .عالوه بر این ،ایران به
دلیل تحریمهای شورای امنیت ،حتی در صورت وجود توان اقتصادی الزم ،امکان درگیر شدن
جدی در بخش انرژی منطقه را ندارد .مجموع این عوامل ،چالشهایی جدی را از بعد بینالمللی
برای همکاری ایران و ترکمنستان در بخش انرژی به وجود میآورد .در بخشهای ابتدایی این
مقاله ،به فرصتهای موجود و پتانسیلهای همکاری در روابط دو کشور نیز اشاره شد .در
نگاهی کلی ،صرف همسایگی ایران با ترکمنستان ،قابلیت انتقال انرژی ترکمنستان از طریق ایران
به بازارهای جهانی و سایر مواردی که مورد اشاره قرار گرفت ،برای ایران فرصت بوده و هستند.
اما نکته اینجاست که اغلب این فرصتها تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و یا تالشها در جهت
تأمین منافع از طریق آنها با شکست مواجه شده است .اما بر اساس دو سطحی که در بحث از
چالشها مورد توجه قرار گرفت ،میتوان به فرصتهای موجود نیز اشاره کرده و به ارائهی
راهکار پرداخت .در سطح روابط دوجانبه ،بازاندیشی سیاستهای اقتصادی ایران در رابطه با
ترکمنستان و به طور کلی آسیای مرکزی ضرورتی انکارناپذیر است .ایران میتواند از یکسو
با تکیه بر ظرفیتهای سیاسی ،فرهنگی و روابط موجود ،پایه محکمتری برای سیاستهای
اقتصادی خود فراهم کند .اهمیت این امر وقتی بیشتر آشکار میشود که توجه کنیم ترکمنستان،
برمبنای سخنان رئیس جمهور این کشور ،اولویت اصلی سیاست خارجی خود را به همکاری با
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همسایگان ،از جمله ایران اختصاص داده است (.)Anceschi, 2008:42
از سوی دیگر ،ایران باید به دنبال راهکارهایی برای عقد قراردادهایی قابل اتکاتر از
معاوضهی نفت یا انتقال محدود گاز باشد تا طرف ترکمن را نیز به اجرای تعهدات خود
پایبندتر کند .عقد قراردادهای بلندمدت با سیستم مشخص و پیشبینی شدهی تعیین قیمت
در این راستا ضروری است .در غیر این صورت -مانند آنچه تاکنون وجود داشته -باید شاهد
قطع مقطعی صادرات گاز ترکمنستان در فصل زمستان و یا قطع گاه و بیگاه روند معاوضهی
نفت باشیم .در جنبهی بینالمللی نیز به نظر میرسد تا زمانی که تقابل ایران و غرب به
دالیل مختلف ادامه دارد ،مشکالت نیز ادامه خواهد داشت .در این بخش ،به نظر میرسد
تنشزدایی با جامعهی بینالمللی بهترین و شاید تنها ابزار ایران برای رسیدن به منافع خود
است .البته آمریکا به عنوان دشمنی دائمی ،همواره در پی چیزی بیش از تنشزدایی معقول
و بهبود روابط بوده ،اما در مورد اروپا و سایر کشورها ،پیگیری چنین سیاستی از سوی ایران
میتواند تأمینکنندهی منافع کشور باشد .عالوه بر موارد فوق ،سازمان همکاری اقتصادی
(اکو) نیز میتواند به عنوان فرصتی برای توسعهی روابط دو کشور در بخش انرژی تلقی
شود .عهدنامهی ازمیر در سال  1990و طرح عمل کویته در سال  ،1993بیانکنندهی راهبرد
اکو در زمینهی انرژی هستند .از بخشهای مهم راهبرد اکو در زمینهی انرژی ،موارد زیر است:
 -1تسریع در بسیج و استفادهی بهینه از منابع عظیم انرژی منطقه اکو.
 -2توسعهی شبکهی خطوط لوله.
 -3فراهم کردن امکان دسترسی به بازارهای جهانی برای کشورهای عضو که در
خشکی محصورند (کوالیی و مودب.)144-145: 1388 ،
اما سازمان اکو نیز در روند فعالیت خود ،به دالیل فراوان با موفقیت الزم روبهرو نبوده
است .البته ترکمنستان از همان زمان که به فکر مسیرهای جایگزین انتقال انرژی بود ،سعی داشت
تا در هر طرح ،حداقل یکی از اعضای اکو را وارد کند .همچنین نیازاف همیشه بیان میکرد که
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پروژههای خط لولهی ترکمنستان ،با برنامههای اکو همسو است .اما در عمل هیچیک از فعالیتهای
ترکمنستان در این بخش ،زیر چتر رسمی اکو نبوده است (.)Anceschi, 2009:89-90
به هر حال ،در صورت توجه بیشتر به این نهاد منطقهای و افزایش نفوذ و تأثیرگذاری
آن در معادالت اقتصادی بین اعضا ،این سازمان میتواند چارچوب مناسبی برای توسعهی
همکاریهای ایران و ترکمنستان در بخش انرژی باشد .در مجموع ،با وجود همکاریهای
موجود ،هنوز حوزههای فراوانی در بخش انرژی وجود دارد که میتواند در راستای ارتقای
روابط دو کشور مورد استفاده قرار بگیرد .گسترش همکاریها منوط به رفع چالشها و تالش
برای استفادهی حداکثر از فرصتهاست.
نتیجه
استقالل ترکمنستان و جدا شدن آن از بدنهی شوروی ،حوزهی بکر و فرصت بالقوهای را
برای ایران در جهت تأمین منافع اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی فراهم کرد .اما بیشتر این
حوزهها به دالیل مختلف همچنان به صورت بالقوه باقیمانده است .مهمترین عامل ،یعنی
ارادهی سیاسی الزم برای افزایش همکاریها در بین دولتمردان هر دو کشور به طور جدی
وجود داشته است .پروژههایی که تاکنون انجام شده و طرحهایی که مطرح شده اما فرصت و
امکان عملی شدن نیافته است ،گواهی بر این ادعاست .پس در پاسخ به سؤال پژوهش باید
گفت که عامل انرژی حوزهی بالقوهای را برای همکاری و نزدیکی دو کشور فراهم کرده
است و هر پروژهی جدیدی که در این حوزه به بهرهبرداری رسیده ،با افزایش وابستگی
متقابل دو کشور ،این نزدیکی را افزایش نیز داده است؛ اما با توجه به چالشهای موجود و
سطح کنونی همکاریها ،این نزدیکی و همکاری تاکنون چنان وسعت و عمقی نیافته است
که بتوان از همگرا و همسو شدن دو کشور و نفوذ همکاریها از حوزهی اقتصادی به سایر
حوزهها سخن گفت .عواملی از قبیل سیاستهای غلط دو دولت در سطح دوجانبه و نیز
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خصومت ایران و آمریکا و بازی بزرگ جدید شکل گرفته بر سر منابع انرژی آسیای مرکزی،
از جمله چالشهای موجود در مسیر تعمیق همکاریها است .در این رابطه بازاندیشی ایران
در سیاست اقتصادیاش در آسیای مرکزی ،تالش برای دستیابی به قراردادهایی قابل اتکاتر،
تنشزدایی با جامعهی بینالمللی و تکیه بر نقش سازمانهای همکاری منطقهای (به ویژه اکو)
میتواند در افزایش همکاریها و نزدیکی دو کشور به یکدیگر مؤثر باشد .در مجموع ،عامل
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