
  انداز انرژي اتحادیه اروپا جایگاه ترکمنستان در چشم

 ١هادي آجیلی

  ٢زارعمهناز 

  

هاي منابع انرژي و همچنین مشکالت دستیابی مطمئن و            محدودیت اتحادیه اروپا به دلیل   

یـک  تواند بـه عنـوان         می عامل انرژي   که  ویژه پس از روشن شدن این واقعیت        به ارزان قیمت به آن   

آنهـا و   بر آن است تا منابع انـرژي و خطـوط انتقـال    ، کار گرفته شودوي روسیه بهابزار سیاسی از س  

 دنبـال کنـد و   الملـل  تري در عرصه سیاسـت بـین   جدي را به شکل     سازي مسیرهاي واردات آن     تنوع

اعمال   خود راستاي اهداف اقتصادي در و ایجاد بازارهاي جدید راگاز طبیعیدسترسی به منابع غنی 

 از  . قـرار دارد    راستاي این سیاست انرژي     در ي دریاي خزر     در حوزه  ریدور گاز جنوبی  طرح ک که   کند

 تبدیل شدن به یک بازیگر استراتژیک در حوزه انرژي اسـت   دیگر، برنامه راهبردي ترکمنستان   سوي

 بخـشیدن بـه      هـاي آن در جهـت تنـوع         و موقعیت جغرافیایی و ذخایر غنی گاز طبیعی و اسـتراتژي          

هاي   زمینه را جهت همکاري،جمهور دوم این کشور ر دوران رئیسات انرژي به ویژه دمسیرهاي صادر

  . الملی فراهم آورده است گسترده بین

جدیـد   انـرژي شود این است که بـا توجـه بـه سیاسـت               در این میان سوالی که مطرح می      

 خواهـد  آن،ي انـداز انـرژ   چه جایگاهی در چشمترکمنستان  ، سیاست خارجی عرصهاتحادیه اروپا در    

    ؟داشت

از طریق  طرح کریدور گاز جنوبی، ترکمنستان با اجراي لذا فرضیه پیشنهادي ما این است که      

 خواهـد   ایفاي نقـش یه اروپاتأمین گاز اتحادرقابت با روسیه در در مشارکت در خطوط لوله این کریدور   

  . باشد میمتقابل  وابستگی نظریه تحلیلی و بر مبناي – توصیفی روش این نوشتار. نمود
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  مقدمه 

اي تمـامی   دسترسی بـه منـابع انـرژي بـر    لذا ؛ است21 نیاز مبرم جهان در قرن      انرژي         

 هـر یـک از      ، از ایـن رو    . پیـدا کـرده اسـت      تژیکسطوح سلسله مراتبی قدرت اهمیتـی اسـترا       

    . باشند بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی مقبول از جایگاه امنیت انرژي در جهان می

سـازي    جهـت تـضمین متنـوع   هـاي اسـتراتژیک   ریـزي   طریـق برنامـه   از امنیت انرژي           

پـذیري در بخـش    یی و انعطـاف سازي منابع موجـود و کـارا        متنوع ،کشورهاي وابسته به انرژي   

در این بین اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی به واردات انـرژي از روسـیه    . شود  انرژي، حاصل می  

هـاي نـوینی در     پی اتخاذ سیاست در خلیج فارس ثباتی سیاسی و ناامنی کشورهاي حوزه    و بی 

ن انرژي در آینده اسـت      هاي پایدار براي تأمین مطمئ      ریزي استراتژي    امنیت انرژي و پی     زمینه

سـازي    تنوع هاي نوین امنیت انرژي آن و        راستاي سیاست   در خزردریاي  که کشورهاي منطقه    

 نشان از تـوان     ها در خصوص تولید این کشورها       ینیب  مسیرهاي انتقال انرژي قرار دارند و پیش      

  .هاي آینده دارد باالي صادراتی آنها در دهه

  گیـري کـشورهاي مـستقل در حـوزه          شـوروي و شـکل     اتحاد جماهیر  پس از فروپاشی       

دگان منـابع هیـدروکربنی   انداز نفت و گاز این منطقه دچار تحول شد و دارن         چشم ،زردریاي خ 

 تبـدیل شـدند و تمرکـز ایـن          گران مـؤثري در بـازار انـرژي جهـانی         کم به بازی    کم ،این منطقه 

 با هدف مدیریت بهتر منابع خود       بخشی مسیرهاي ارتباط با بازارهاي صادراتی       کشورها بر تنوع  

 زمینـه را    رهاي غربـی از جملـه اتحادیـه اروپـا         هاي کشو   و هم راستایی این موضوع با خواسته      

 جایگـاه مهمـی در اقتـصاد کـشورهاي      ازاین منطقـه . جهت حضور آنها در منطقه فراهم آورد    

 تجـارت    رصـه روسیه و چـین درع    . اروپایی به خصوص در زمینه صادرات انرژي برخوردار است        

 اما این وضعیت طـی چنـد   ، اولویت برخوردار بودند ازمرکزي خارجی کشورهاي منطقه آسیاي 

سال گذشته تغییر یافته است و رقباي غربی همچون اتحادیه اروپا و ایاالت متحـده در تـالش            

کـشورهایی همچـون   . براي رسیدن به منطقـه جهـت اسـتفاده از منـابع طبیعـی آن هـستند         

 انـرژي بـاالیی برخوردارنـد و اتحادیـه اروپـا بـه        ظرفیـت رکمنستان، قزاقستان از    آذربایجان، ت 

  . امضاء کرده استنامه ها با آنها تفاهم وع همکاريمنظور شر
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ایـن  .  اسـت  1 از جمله مـواردي کـه در ایـن زمینـه قابـل ذکـر اسـت برنامـه اینوگیـت                      

هدف اصلی  .  به امضاء رسید    کشورهاي اروپاي شرقی، قفقاز و آسیاي مرکزي        میان نامه  موافقت

از این برنامه ارتقاء و گسترش سیستم خطوط لوله منطقه به منظور تسهیل انتقال نفت و گـاز         

Ikecchukwu and( طبیعی به اروپا و بهبود امنیت تأمین آن بود Chakhava, 2015: 56 (  

 افـزایش    اهمیت منطقه از نظـر انـرژي       ،ایر گازي قابل توجه در ترکمنستان      با کشف ذخ    

  . دم منطقه برآ اروپا با جدیت بیشتري در پی حضور مؤثر در ویافت و این عامل باعث شد

دارنـدگان ذخـایر     ترکمنستان به عنوان یکی از     مولفین این مقاله باتوجه به این مطلب که               

 زگـا  با روسیه جهت صادرات      این کشور مناقشات   به دنبال از سوي دیگر    و  است  گاز طبیعی   غنی  

 و اقـدامات اتحادیـه اروپـا        آبـاد   عـشق اتخاذ شده از سـوي      جدید  سیاست انرژي   به  با توجه   و  آن  

انداز انـرژي      سعی در بررسی جایگاه ترکمنستان در چشم       جهت اجرایی شدن کریدور گاز جنوبی     

شود این اسـت کـه بـا توجـه بـه              در این میان سوالی که مطرح می      . خواهند داشت این اتحادیه،   

 سیاسـت خـارجی، ترکمنـستان چـه جایگـاهی در             ژي جدید اتحادیه اروپا در عرصه     سیاست انر 

انداز انرژي آن، خواهد داشت؟ و فرضیه پیشنهادي این است که با اجراي طرح کریدور گاز                  چشم

جنوبی، ترکمنستان از طریق مشارکت در خطوط لوله این کریدور در رقابت با روسیه در تـأمین                 

 تحلیلـی و بـر مبنـاي        –روش این نوشـتار توصـیفی       . فاي نقش خواهد نمود   گاز اتحادیه اروپا، ای   

   . باشد نظریه وابستگی متقابل می

  

وابستگی متقابل: چارچوب نظري
٢

  

کـه قـدرت   رسید  ها در جنگ ویتنام به نظر می       به دنبال شکست آمریکایی    1970  در سال         

بحـران نفـت و   در ایـن دهـه   . اسـت  اهمیـت خـود را از دسـت داده          نظامی و مسابقه تسلیحاتی   

، کاهش اختالفات نظـامی  المللی  اوپک به یک نهاد مهم بین   تبدیل 3فروپاشی سیستم برتن وودز،   

 در. وز تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسـی جهـان بـود       برنشانگر  صهیونیستی،   رژیممیان اعراب و    

کننـده   ت یکی از علل تشدید  قیمت نفت را چهار برابرکرد و این افزایش قیمت نف          این زمان اوپک  

 مجبـور شـد پـشتوانه طـال         المللی بود، به عالوه آمریکـا       بینرکود اقتصادي و تزلزل رشد تجارت       

                                     
1. INOGATE
2. Interdependence 
3. Bretton Woods
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یـک  . هاي ثابت مبادله پایان دهد  یعنی دالر را کنار گذارد و در این راه به نرخالمللی براي ارز بین  

رسـد کـشورها بـا تـسلط سـاختار             نظر می   به دیدگاه در میان نویسندگان مدرنیست این بود که       

 سمت یک جامعه جهانی در حرکـت هـستند و حـل و               به همکاري و بدون درگیري و کشمکش     

در واقـع در ایـن دهـه         )Nye‚Keohen‚1987:726(گیرد    ها در اولویت قرار می      فصل درگیري 

هـاي اقتـصادي از اهمیـت      شکل جدي مطرح شـد و رقابـت   بهبود که نظریه وابستگی متقابل   

   . تمایل کشورها به همکاري و تعاون افزایش یافتجهی برخوردار شدند و به دنبال آنل توقاب

  

  وابستگی یا وابستگی متقابل؟ 

ـاد کـوهن و       . میان دو مفهوم وابستگی متقابل و وابستگی بایستی تمایز قائـل شـد                  بـه اعتق

ـازیگران در کـشورهاي       و    بین کشورها   که  نوعی وابستگی دو جانبه است     ، وابستگی متقابل  ١ناي یا ب

هـا و    و سیاسـت شود آورد و اثرات متقابل رفتارها دیده می         وابستگی دوجانبه را به وجود می      مختلف

امـا وابـستگی    .  دارد و بالعکس   ها و اقدامات بازیگر دیگر       سیاست  تأثیر عمیقی بر   اقدامات یک بازیگر  

          یروهـاي خـارجی قـرار       تحـت تـسلط ن      بـه طـور قابـل تـوجهی        به این معنی اسـت کـه کـشوري        

 نیز وابـستگی متقابـل را پیونـد مـستقیم و             وي  و همکاران  ٢روزکرانس )Rana,2015:291(گیرد  

هـا را نیـز بـه         موقعیـت دیگـر دولـت     نند که تغییر در جایگاه یک دولت        دا  ها می   مثبت منافع دولت  

هـا در    کـه در آن دولـت  همچنین وابستگی متقابل به حالتی اشاره دارد  . دهد  همان سمت سوق می   

ـاوري               (المللی    نردبان موقعیت بین   بـا  ) توان اقتصادي، قـدرت، رفـاه، دسترسـی بـه اطالعـات یـا فن

ند از   هـست   مفاهیم بنادین این نظریه عبارت     )48: 1392راد،    وحیدي( شوند  یکدیگر باال و پایین می    

  . هزینهپذیري و حساسیت، تقارن و عدم تقارن، قدرت،  وابستگی متقابل، آسیب

هـا    به سایر حـوزه   ماند و     هاي اقتصادي محدود نمی      صرفا به عرصه   نظریه وابستگی متقابل        

در جهـان امـروز همـه تولیدکننـدگان، صـادرکنندگان و       . یابـد    سرایت مـی   همچون انرژي نیز  

 همـه آنهـا نـسبت بـه هـر           اي از وابستگی متقابل قرار دارنـد؛        شبکه  در کنندگان انرژي   مصرف

اسـتقالل در   .پذیر هـستند   آسیبهر زمان در عرضه یا تقاضا رخ دهداي که در هر جا و       حادثه

هـاي بیـشتر، عـدم      خطـر پرداخـت هزینـه   انـه هـاي انزواطلب   مانند سایر سیاسـت   حوزه انرژي 

 آورد  پذیري و در نتیجه عدم امنیت بیشتر انرژي در هنگام آشفتگی عرضه را پدید مـی                 انعطاف

                                     
1 . Keohan and Nay
2 . Rosecrance
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المللـی شـکل    ي در سطح بـین  به واسطه تولید یا تجارت یک منبع انرژ    با هر رابطه تجاري که    

ساختار انرژي جهانی اساسا در جهـت       . کنند   پیوند تجاري پیدا می     یکدیگر  کشورها با  گیرد  می

فرانـک، الدیـسیالو،    ( حمایت از وضعیت وابستگی متقابل انرژي بین کشورها ایجاد شده است          

سـازي مـسیرهاي واردات و        تنـوع  یه اروپـا و ترکمنـستان     طه با اتحاد  در راب . )99-103: 1387

 قرار   انرژي  در حوزه اي از وابستگی متقابل        شبکه  در هر دو را    آنها  سوي  از صادرات گاز طبیعی  

 واردات و صادرات گاز طبیعی بـه          کاهش وابستگی به روسیه در حوزه      هر دو جهت  . ه است ددا

  .  هستندهمکاري با یکدیگر نیازمند

  

  سازي مسیرهاي انتقال آن  منستان و سیاست تنوعگاز ترک

و  )BP, 2016(شـود    تریلیون متر مکعب برآورد مـی 5/17ذخایر گاز طبیعی ترکمنستان       

چهار کشور، روسیه، ایران، ترکمنـستان و قطـر بـاالترین دارنـدگان ذخـایر گـازي در جهـان                    

 جایگـاه    در ه اسـت، ترکمنـستان    گونه که نشان داده شـد       بندي همان   باشند که در این رده      می

)(Esen and Oral, 2016:10 گیرد چهارم قرار می

  

  مقدار ذخایر گاز طبیعی روسیه، ایران، قطر، ترکمنستان: 1نمودار شماره 

  
Source: Esen and Oral, 2016:102
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  ذخایر اثبات شده گاز ترکمنستان: 1جدول شماره 

ذخایر اثبـات شـده     

  گاز ترکمنستان

  2015در پایان   2014در پایان   2005در پایان   1995پایان در 

  a/n  2,3  17,5  17,5  تریلیون متر مکعب

Source: Bp Statistical Review of World Energy 2016

تولید و مصرف گاز طبیعی ترکمنستان: 2جدول شماره 

  سال

  

  واحد  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009

  

تولیــــد 

  گاز

36,4  

  

  میلیارد مترمکعب  72,4  69,3  62,3  62,3  59,5  60,4

  

ــصرف  م

  گاز

  میلیارد مترمکعب  34,3  27,7  22,9  26,3  23,5  22,6  19,7

  

Source: Bp Statistical Review of World Energy 2016

  

 دلیـل منـابع گـازي     به1991 کشوري است که پس از استقالل در سال      ترکمنستان      

 امـا   ،ه است الملل برخوردار شد     روابط بین   در  جایگاه جدیدي   از نغنی و موقعیت استراتژیک آ    

 توسـعه سیاسـی   ويطلبانه     نهاد سیاسی اقتدارگرایانه و رویکرد انزوا      ١اف  مراد نیاز   در زمان صفر  

 از   تقریبا به طور کامـل     م ترکمنستان و رژی  )Ibid:104( ه بود این کشور را تحت تأثیر قرار داد      

  .  تنها شریک اقتصادي مهم آن بودو فدراسیون روسیهالملل جدا شد  جامعه بین

 عنوان   به 2محمداف    قلی بردي    و روي کار آمدن قربان     2006 سال    در اف  با مرگ نیاز  اما       

  در 2008 در سـال     وي.  صـورت گرفـت     در ایـن کـشور     اساسی تغییرات   رئیس جمهور جدید  

 روابط نزدیک با همسایگانی     برقراري" ،هاي سیاست خارجی خود اذعان داشت       توصیف اولویت 

هـاي سیاسـت خـارجی        هاي تاریخی، فرهنگی و اقتصادي دارنـد، جـزء اولویـت            که با ما ریشه   

آذربایجـان،  جمهـوري   بکـستان، قزاقـستان،      از  روابـط خـود بـا ایـران        راسـتا در ایـن    و   استم

 مـشارکت خـود بـا       در همـین حـال    . دهـیم    افزایش می   را افغانستان و دیگر کشورهاي منطقه    

ــاالت    ــین، ای ــیه، چ ــل روس ــشورهایی مث ــه  ک ــده و اتحادی ــواهیم    متح ــت خ ــا را تقوی اروپ

                                     
1 . Saparmorad Niyazov
2 . Gurbanguly Berdymohammedov 
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 با باز کردن سیستم سیاسی و بهبود محیط کسب و کـار،  وي ).Anceschi, 2008:42( "نمود

گذاري خارجی از روسیه، چین و غرب بپردازد و عالوه بر این قادر به                توانست به جذب سرمایه   

در گذاري خارجی شد که بهبود فضاي کسب و کـار را            یی و سرمایه  اصالح قوانین کیفري، اجرا   

طرفی دائـم از قـانون اساسـی     به دنبال آن با حذف اصل بی      و   )Mckinley‚2014( داشتپی  

المللـی اعـالم      اي و بین    ترکمنستان، آمادگی خود را براي حضور جدي در عرصه روابط منطقه          

 صادرات گاز خود وابستگی سنتی بـه روسـیه   این کشور در دوران پس از استقالل، جهت.کرد

سـازي   اف تنـوع   محمـد   داشت، اما بروز اتفاقاتی منجـر شـد کـه ایـن کـشور در زمـان بـردي                    

   .مسیرهاي انتقال گاز طبیعی را در پیش گیرد

ــار      ــومتر487انفج ــیاي   از کیل ــه آس ــط لول ــزي  خ ــز- مرک ــرز   در١، مرک ــاورت م      مج

بحران در روابط گازي دو کـشور،        و ایجاد    2009و نهم آوریل     هشتم    در  ازبکستان - ترکمنستان

خط لولـه روسـیه جریـان انتقـال گـاز           این  پس از انفجار    .  را تغییر داد   آباد  عشقاستراتژي انرژي   

کـاري    گازپروم را مـسئول ایـن خـراب        در حالی که دولت ترکمنستان    .  داد ترکمنستان را کاهش  

ایـن  سیـستم   که  دانستند و معتقد بودند      مل انفجار می   دالیل فنی را عا    دانست مقامات روسی   یم

 که ارسال می شـود را   گازيخط لوله خیلی قدیمی است و ظرفیت کافی براي پمپاژ مقادیر زیاد           

 9 از دیگـر  بـار  ارسال گاز  و حل اختالفاتتوافقات صورت گرفته میان دو کشورپس از لذا   ندارد،

 روسـیه    کـه  2005 و   2003 سـال    هـاي    توافقنامـه   بـرخالف  امـا  ؛ از سر گرفته شد    2010ژانویه  

از گـاز  بـه صـورت اختیـاري    گـاز طبیعـی     میلیـون مترمکعـب      10 به عـالوه     80 خرید   متضمن

ـان روسـیه و ترکمنـستان    در توافقنامـه جدیـد    )Nichol, 2014:34( بـود  ترکمنستان شـده  می

ـاز    میلیـون  30یافـت   درروسـیه اعـالم کـرد   ، )ترکمنـستان جهت خرید گاز طبیعی     ( مترمکعـب گ

 بروز بحـران مـالی در اروپـا و بـه تبـع آن کـاهش          البته،. کند  تضمین می  ،2028تا سال    را   طبیعی

. ترین دلیل این اقدام بـود        عمده  قاره از روسیه با آغاز فصل گرما       تقاضاي گاز از سوي کشورهاي این     

 ترکمنـستان را     میلیون مترمکعـب از گـاز طبیعـی        12- 10، تنها   2010با این حال روسیه در سال       

ایـن  وابستگی خود بـه     میزان   نمودترکمنستان سعی    رخ داده اتفاقات  به   با توجه     که خریداري کرد 

 مایـل بـه     مقامـات تـرکمن   بـه عنـوان مثـال       . را کـاهش دهـد      صادرات گـاز طبیعـی     جهت کشور

  کیلـومتر  900 به طول که   ترکمنستان غرب -  شرق  خط لوله داخلی   طرحگذاري روسیه در      سرمایه

                                     
1 . Central Asia-Center
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ر  و بـه دیگـ     نـد نبود ،شـود    کشیده مـی   دریاي خزر سمت   به   ١ در جنوب این کشور     حوزه یوالتان  زا

   .)Aric, Elik, 2010:182-183( داشتندتوجه هاي حمل و نقل در منطقه گزینه

   دوره  در سازي مسیرهاي انتقال انـرژي       تنوع اتخاذ رویکرد اذعان کرد   بایستی   نهایتدر      

ر هـاي مفیـدي بـا سـای         اف با موفقیت همراه بود و همکاري         نیاز  دورهاف بر خالف       محمد  بردي

  توان به احداث خط لولـه  ، صورت پذیرفت که از آن جمله می      صادرات انرژي   کشورها در زمینه  

خــط لولــه انتقــال گــاز (٣، امــضاي موافقتنامــه تــاپی٢ چــین– ز آســیاي مرکــزيانتقــال گــا

داث خط لوله دوم گـاز ترکمنـستان بـه ایـران و             ، اح ) هند - پاکستان - افغانستان -ترکمنستان

   . اشاره کرد،٥ خط لوله ماوراي خزر و٤هاي ناباکو مشارکت در طرح

ي انتقـال گـاز     سـازي مـسیرها      تنـوع   هاي به دست آمـده در عرصـه         در راستاي موفقیت     

، یک کنفرانس بزرگ نفت و گـاز در دبـی       2013 مارس   14 و   13در    اف  طبیعی، بردي محمد  

هاي خود جهت تنوع بخشیدن بـه مـسیرهاي صـادرات انـرژي را            ار کرد و بار دیگر برنامه     برگز

  ).Rejepova‚ 2013(تکرار کرد 

  

  اتحادیه اروپا و امنیت انرژي

 که ترس تأمین انرژي وجـود       کاربرد دارد مفهوم متداول در مواردي     در   امنیت انرژي     

 لزومـا مـنعکس کننـده واقعیـت         ارد ولی ك واقعی از خطر وجود د     یک ادرا  در این امر  . دارد

 تعـاریف وسـیعی ارائـه    در رابطه با مفهوم امنیت انـرژي  .)Talus, 2010:34 ( نیستخطر

  ارائه شـده اسـت     6المللی انرژي   ترین شکل تعریف آن که توسط آژانس بین         ساده. شده است 

       شـاره   ا"دسترسـی مـداوم بـه منـابع انـرژي بـا قیمـت مناسـب          "به امنیت انرژي به عنوان      

Stang and( دارد Dreyer, 2013: 2(.   

 بحث امنیت انرژي تا حد زیادي به بحران گازي طبق این تعریف در اتحادیه اروپا   

بر آن با بروکسل هاي  که روسیه به دنبال درگیري زمانی. ، مرتبط است2009 و 2006سال 

                                     
1 . Yoloten
2 . Central Asia-China Pipeline 
3 . Tapi
4 . Nabucco
5 . Trans – Caspian Pipeline
6 . IEA
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 متوقفطریق خط لوله اوکراین  از صادرات گاز خود به اروپا را،ها ر قیمت گاز و بدهی

 گاز صادراتی  از درصد50 بیش اززیرا ) Heshmati and Abolhosseini, 2016:13 (نمود

این بحران و به دنبال آن افزایش  )Sidi‚2015:4( رسد روسیه از طریق اوکراین به اروپا می

ر واقع نگرانی د.  تأمین انرژي در اتحادیه اروپا شد قیمت نفت باعث افزایش ترس در زمینه

عمده آنها این بود که اقتصاد آنها تحت فشار سیاسی ناشی از صادرات انرژي و رقابت 

بنابراین اتحادیه  .)Op.Cit:13(استراتژیک با چین که نیازمند منابع انرژي بود ضعیف شود

پذیري در تأمین انرژي مورد نیاز خود و به   نیازمند اقدامات اساسی جهت کاهش آسیباروپا

ت انرژي مؤثر براي اگر امنی ،در این راستا.  این زمینه بود درارگیري امنیت انرژي مؤثرک

 این اتحادیه نیازمند ر تأمین انرژي مورد نیاز آن باشد شکستن انحصار روسیه داتحادیه اروپا

هاي   اتصال به شبکهبدین منظور. باشد می داخلی و خارجی  دي در هر دو عرصهاقدامات متعد

به عنوان . بایستی دنبال شودسازي مسیرهاي تأمین آن  نقل و بازارهاي انرژي و تنوعحمل و 

 صادرکنندگان   مجموعه از کشورهاي اروپایی بایستی به دنبال واردات گاز طبیعی بیشترمثال

 ساخت مسیرهاي جایگزین و خطوط لوله که در همین راستا، ؛نرژي در حال ظهور باشندا

 گسترش و تنوع روابط تجاري و واردات در جهتتاپ، ناباکو، ابزاري انرژي همچون، تاناپ، 

  . انرژي است

 رسیدن به امنیت مؤثر انرژي اتحادیـه اروپـا،           در  نیز 1منشور پیمان انرژي   ،عالوه بر این      

مـذاکرات در مـورد ایجـاد       ،  2014 اکتبر سال     از  که در این راستا    ؛کند  نقش مهمی را ایفاء می    

 کنفرانس الهه به طـور رسـمی بـه تـصویب و             در 2015شده است و در سال       آغاز   این منشور 

 ایـن منـشور از اعـضا    Leal Acras, Rios Alemany, Grasso,2015:3)( رسـید امـضاء  

هـاي انـرژي میـان خـود بـه منظـور کـاهش         خواهد تا ضمن افزایش بخشیدن به همکاري      می

کننـدگان   ع بیـشتري بـه عرضـه   وابستگی به کشورها یا مناطق خاص صادرکننده انـرژي، تنـو     

  .انرژي به اتحادیه اروپا دهند

  

  

  

                                     
1. ECT
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   گازپرومو میزان وابستگی آن به  اتحادیه اروپا گازمصرف 

  درصد از انرژي مـصرفی     53کننده انرژي در جهان است و          بزرگترین وارد  اتحادیه اروپا      

ـ   آن هاي فسیلی  تولید سوخت. کند وارد می   را خود ه کـاهش اسـت و   در داخـل همچنـان رو ب

 ، افزایش یابـد   2030 و   2020هاي     واردات گاز آن بین سال     ها حاکی از آن است که       بینی  پیش

 400 سـالیانه    در حـال حاضـر اروپـا       .EIA,2014)( ثابت باقی بماند      همچان اردات نفتی  و اما

 ز کـل واردات آن را  درصـد ا 40کند که روسیه      وارد می  یلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال     م

ـ      درواقـع  Badykova,2016).( کند  أمین می ت ه غـول انـرژي روسـیه     اتحادیـه اروپـا متکـی ب

 جهت تأمین حدود یک سوم از گاز طبیعی آن است و مسکو به نوبه خود درآمد قابـل      گازپروم

 تنهـا شـرکت قـانونی    گـازپروم . )Kanter‚2016 (آورد توجهی را از فروش آن بـه دسـت مـی    

 این کشور اجازه صادرات گاز روسیه از طریـق خطـوط لولـه را    روسیه است که مطابق با قانون 

دارد و از یک موقعیت انحصاري در بسیاري از کـشورهاي اروپـاي مرکـزي و اروپـاي شـرقی،                    

  .)(Cohen, 2014:5برخوردار است

گونه که بیان شد با ایجاد بحران در روابـط             اما این موقعیت در حال تضعیف است همان         

ادیه اروپا و به دنبال آن منقاشات ایجاد شده از سوي روسیه جهـات الحـاق   گازي روسیه و اتح   

ثبات کردن اوکراین، کشورهاي عـضو اتحادیـه    هاي آن در جهت بی شبه جزیره کریمه و تالش   

کنندگان خارجی و منابع جایگزین از جمله کشورهاي عضو           را مجبور به توجه بیشتر به تأمین      

نشیند که کشورهاي      به طور منفعالنه به تماشاي این نمی       یهروساما  . شوروي سابق کرده است   

هاي   شوروي سابق رقیب جدي آنها در ارسال گاز به اتحادیه اروپا شوند و در این راه کارشکنی                

  . زیادي را اعمال کرده است

 نـشان داده     طبیعی منـاطق مختلـف جهـان        ذخایر اثبات شده گاز    صفحه بعد در شکل       

  کمتـرین میـزان سـهم    ازبین خاورمیانه بیشترین سـهم ذخـایر و اروپـا    در این    که شده است 

  . برخوردار است
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 2016ذخـــایر اثبـــات شــــده گـــاز طبیعـــی جهـــانی در ژانویــــه      : 2نمـــودار شـــماره  

  
Source: EIA 2016 (http://www.eia.gov/forecasts/ieo/nat_gas.cfm)

   کریدور گاز جنوبی

 کریدور گـاز جنـوبی، یـک ابتکـار جهـت تـأمین گـاز طبیعـی از دریـاي خـزر و                       طرح    

سازي تأمین گاز طبیعـی ایـن         تنوع ست که استراتژي متضادي را در جهت       ا خاورمیانه به اروپا  

هایی که ایـن کریـدور          طرحترین    مهم. کند   ایفاء می  ه و امنیت انرژي آن با حذف روسیه       یاتحاد

 بـراي اتـصال بـه     1 شامل ناباکو، خط لوله تـرنس آدریاتیـک        ردجهت تأمین گاز طبیعی دربردا    

 ل گرجـستان و یونـان از طریـق ترکیـه          ، جهـت اتـصا    2آنـاتولی   یونان، آلبانی و ایتالیا و تـرنس      

 گاز طبیعی را در سـال      میلیارد مترمکعب    120 تا   60و نقل    امکان حمل    دوراین کری . باشد  می

:Stefanova, 2012)( آورد  فراهم می دریاي خزر و آسیاي مرکزياز 58.   

کریـدور گـاز جنـوبی نیـز از سـوي       2012 شدن خط لوله نابـاکو در سـال     پس از رها       

، اتحادیه اروپا در راسـتاي      2014ل  توجهی قرار گرفت اما دو سال بعد در سا          بروکسل مورد بی  

     را احیـاء نمـود و مـذاکرات جهـت سـاخت آن را از سـر       طـرح استراتژي انرژي خـود مجـددا       

  صورت گرفته جهت سـاخت ایـن کریـدور        به دنبال توافقات   )Jarosiewicz‚2015:7( گرفت

تشکیل  کو براي دومین بار در با     از جنوبی ، شوراي مشورتی کریدور گ    2016 فوریه سال    29در  

                                     
1 . Pipeline Trans Adriatic (TAP)
2 . Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP)
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 به عنوان   گاز طبیعی آنها در این نشست این بود که تنوع منابع تأمین           عمده  تأکید   .جلسه داد 

و طرح کریدور جنـوبی   سیاست امنیت انرژي اتحادیه اروپا بایستی ادامه پیدا کند   جزء کلیدي   

  . )Badykova, 2016( شود در راستاي این استراتژي انرژي دنبال می

 ایـن کریـدور یـک راه انـرژي          1کمیسیون اتحادیه اروپا، جـوز مانوئـل باروسـو        به گفته رئیس         

 و )Bremen, Kusznir, 2015:6( خواهـد بـود   21استراتژیک و یک حقیقت ژئواستراتژیک در قرن 

 و هاي پیچیده و ارزشمند گازي است که تاکنون در جهان توسعه یافتـه اسـت              یکی از سیستم  

    .کند درگیر میت بزرگ انرژي را ها شرک با عبور از هفت کشور ده

  

  خط لوله تاناپ 

جمهـوري   ٢دنیز   جهت انتقال گاز طبیعی میدان شاه       میلیارد دالري تاناپ،   9,2   لوله خط   

نهایت به اروپا طراحی شـده      در  آذربایجان از مرز گرجستان و ترکیه به مرزهاي غربی ترکیه و            

,Tsurkov( است گـاز  تـأمین   بـراي آذربایجـان  جمهـوري    ترکیـه و ، در این راستاو )2016

از طریق خطوط لوله تاپ و تانـاپ، تعـامالت          مورد نیاز جهت صادرات به اتحادیه اروپا        طبیعی  

 7 در انـد و   ایران و عراق افزایش داده جمله ترکمنستان، از خود را با تولیدکنندگان گاز منطقه     

 جهـت    کـه  ، اظهـار داشـتند    3آذربایجـان جمهـوري   ، مقامات شرکت دولتی نفت      2014نوامبر  

هـاي   سـاخت   توسـعه زیـر  برايمایل به کمک  ،هاي دریایی نفت و گاز ترکمنستان   طرح  توسعه

وب موافقتنامـه   یک چـارچ  ترکیه و ترکمنستاناخیرا نیز . باشند  می لوله نفت و گاز آن       خطوط

 ط لولـه تانـاپ   خ ترکیه و به واسطه قلمرو  از تحویل گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا  را با هدف  

  . )Op.Cit:7( امضاء کردند

4 طیب اردوغان    
، 2014در سـال   آبـاد    بـه عـشق     خود  سفر طی جمهور ترکیه نیز    رئیس 

دهـیم و    می، طریق ترکیه از ما اهمیت فراوانی به تحویل گاز ترکمنستان به اروپا     ،اظهار داشت 

 میلیـارد   16  تانـاپ  ؛شود  نی می بی  پیش. امنیت انرژي اتحادیه اروپا براي ما داراي اهمیت است        

گتـرین   یکی از بزر   که بایجانرآذجمهوري  دنیز     میدان شاه   از  را در سال    طبیعی متر مکعب گاز  

 میلیـارد  23دهد و ظرفیت آن قـرار اسـت بـه     می انتقال  اروپا به هاي گازي جهان است     میدان

                                     
1 . Jose Manuel Barroso
2 . Shahdeniz
3 . Socar
4  . Tayyip Erdogan
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رود  انتظـار مـی  . د، افزایش یاب2026 میلیارد مترمکعب تا سال 31 و  2023مترمکعب در سال    

را دنیز    ، تکمیل شود و تحویل گاز فاز دوم میدان شاه         2018ساخت این خط لوله تا پایان سال        

   Gurt, 2014). (، آغاز کند2019 سال از اروپا به

اسـت و   صادرات گاز ترکمنستان از طریق تاناپ، مستلزم ساخت خط لوله ماوراي خـزر       

  از  میلیـارد مترمکعـب گـاز طبیعـی ترکمنـستان را           6-5د   اعالم کرده است که قصد دار      آنکارا

ها علیه ایران تانـاپ از اهمیـت بیـشتري برخـوردار      پس از لغو تحریم.  انتقال دهد  طریق تاناپ 

آذربایجان نیز،  جمهوري   رئیس شرکت دولتی نفت      1اف  اي که رونق عبداهللا     خواهد شد به گونه   

                   مــسأله را مــورد تأکیــد قــرار    ایــن2015 آوریــل 4در مــصاحبه مطبوعــاتی خــود در   

 انتقـال گـاز      خط لوله یکی از مسیرهاي مهم جهت        زیرا این  Tanchum,2015:12-13)( داد

  .  خواهد گشت آن  موجب رونق و اهمیت فزاینده کهطبیعی ایران به اتحادیه اروپا خواهد بود

  

 ربــی و ســوت اســتریم  هــاي تــاپ، تانــاپ، نابــاکو غ    مــسیر خطــوط لولــه  : 1شــکل شــماره  

  
Source:https://www.google maps.com

          خط لوله ناباکوطرححضور ترکمنستان در 

  محور اصلی امنیت انرژي اتحادیه اروپـا       ، خزر به دلیل منابع انرژي غنی آن        دریاي  منطقه         

 دهـه   در ال تحت کنترل روسـیه بـوده اسـت بـا ایـن حـ               اگرچه این منطقه به طور سنتی      ؛ستا

 خطوط لوله در منطقه با حـذف روسـیه  ریزي  گذشته اتحادیه اروپا به طور فزاینده در حال برنامه   

                                     
1. Rovnag Abdullaev
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 ش اسـتراتژیک   مرکز ایـن تـال      در  طور قابل توجهی    به عی ناباکو یخط لوله گاز طب   طرح   کهاست  

ز  ا طراحـی شـده اسـت و   ابع دریاي خزر به بازارهـاي اروپـا       جهت اتصال من   طرحاین  . بوده است 

 بـا   کـه  جهت تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژي آن برخوردار بودپشتیبانی کامل اتحادیه اروپا   

صد از کل گاز طبیعـی       در 4,4تواند     طور بالقوه می    به  میلیارد مترمکعبی آن   31توجه به ظرفیت    

  .)Bajrektarevic and Posaga,2016:16( تأمین کند مورد نیاز را

 طریـق کـشور    ازاباکو به عنوان بخشی از کریدور گـاز جنـوبی         کیلومتري ن  3800طرح      

کنــسرسیوم . دهــد  اتــصال مــیمرکــزي و جنــوب اروپــا را بــه اروپــايمرکــزي  ترکیــه آســیاي

ــشکیل ــامل   ت ــده آن ش ــاس 6دهن ــه(1 شــرکت بوت ــرژي )ترکی ــاري ان ــتان(2، بلغ ، )بلغارس

ــاز تـــرنس ــریش و آر دابلیـــو اي 5مجارســـتان، او ام وي4، مـــل)رومـــانی(3گـ             آلمـــان،  ٦اتـ

این خط لوله به دلیل رقابتی که در تأمین گاز اتحادیه اروپـا              .)DeMicco,2015:6( باشد  می

طـرح  نمود با مخالفت شدید از سوي آن مواجه شده و در تقابل بـا نابـاکو،                   با روسیه ایجاد می   

بـه عنـوان   د و از این طریق سعی در تثبت نقـش خـود         را مطرح نمو   7 جریان جنوبی  خط لوله 

دهد که     طرح این خط لوله به روسیه امکان می        .ردکننده گاز اتحادیه اروپا دا      ترین تأمین   بزرگ

هاي    اما با توجه به چالش     ، صادر کند  ز خاك اوکراین عبور کند به اروپا      گاز خود را بدون آنکه ا     

  . برداري نرسیده است  بهره موجود هنوز به مرحله

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
1 . Botas
2 . Bolgarian Energy
3 . Transgaz
4 . Mol
5 . OMV
6 . RWE
7. South Stream
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  سیستم خط لوله ناباکو: 2شکل شماره                                            

  
Source:https://www.google maps.com

 مقدماتی توسط کمیسیون اروپا تصدیق و امـضاء شـد و تنهـا           طرحناباکو به عنوان یک         

 از  2، وزیر انرژي انگلیس، مالکوم ویکس     طرح در مورد این     1چند روز بعد از کنفرانس بوداپست     

 تـأمین انـرژي      در آذربایجان دیدن کرد و بر نقش مهم این دو کـشور          جمهوري  ترکمنستان و   

در سـال   این دیدارها توسط کشورهاي اروپایی ادامه پیـدا کـرد و            . اشاره کرد مورد نیاز ناباکو،    

 از آن نیـز رئـیس سیاسـت خـارجی اروپـا،            پس و   3وزیر اقتصاد اتریش مارتین برنستاین    ،  2007

ایـن  . )Norling, 2008:131( سـفر کردنـد   براي آغاز مـذاکرات بـه عـشق آبـاد     4الناخاویر سو

 این بود که عوامل تصمیم گیرنده اتحادیه اروپا اهمیت زیادي بـه همکـاري               دیدارها نشان دهنده  

در . باشـند   مـی   آن در خـط لولـه نابـاکو        حضوراند و مایل به       انرژي با ترکمنستان معطوف داشته    

تی بلند مرتبه از اتحادیـه      ا پس از مالقات هی    2008سال   در آوریل صورت گرفته   ادامه دیدارهاي   

نامـه     یـک تفـاهم     اروپا و دولت ترکمنـستان      کمیسیون ،آباداروپا با مقامات ترکمنستان در عشق       

و بـه دنبـال      )Boonstra,2010:2(استراتژیک را جهت همکاري در بخش انرژي امضاء کردنـد           

میلیارد متر مکعب گاز طبیعـی در      10رد که ترکمنستان آمادگی دارد       اعالم ک  ،اف  محمد  آن بردي 

ي اتحادیـه   این گامی مهم در جهت تثبیت مـشارکت انـرژ   که ناباکو اختصاص دهد  طرح  سال به   

  )Anceschi, 2010: 109-110(اروپا و ترکمنستان بود 

                                     
1 . Budapest
2 . Malcolm Wicks
3 . Martin Bartenstein
4 . Javier Solana
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یون  میل 11 که هزینه ساخت آن بالغ بر        ارکت ترکمنستان در موفقیت ناباکو    مش    

  در2010جلسه رسمی که در سه هفته اول آوریـل   در.  بسیار مهم است  باشد،  دالر می 

شش نماینـده    متصدي انرژي اتحادیه اروپا   1 عالوه بر گوندر اتینگر    عشق آباد برگزار شد   

 با هدف همکاري دو جانبه       نیز از اتریش، بلغارستان، ایتالیا، پرتغال، رومانی و انگلستان       

 بر مشارکت ترکمنستان در      آنها بحث در بیشتر موارد     شدند که ر   حاض ،انرژيدر بخش   

 اولین ضربه مخرب به نابـاکو وارد        2012 اما در سال   ؛)Ibid,111( ناباکو تمرکز داشت     طرح

 کـاهش یافـت و      از نیمـی از آن     مایل رسید و بـیش       1300که مسیر پیشنهادي به        زمانی ،شد

 باز کرد و بخش باقی مانـده از       ،ط لوله تاناپ   شد و راه را براي خ      بخش شرقی خط لوله متوقف    

   ضـربه  از راطـرح  اما این کـاهش نتوانـست ایـن     ؛، شناخته شد  ٢به عنوان ناباکو غربی   آن پس   

دنیـز    کـه کنـسرسیوم شـاه        زمـانی  .یافت کـرد نجـات دهـد       در ،2013اي که در ژوئن       شکننده

 انتخاب کـرد و یـک دهـه         را در رقابت با ناباکو به جاي آن        خط لوله تاپ     ،بایجانرآذجمهوري  

        وجـود   و شـانس کمـی بـراي شـروع دوبـاره آن            ریزي براي ساخت آن به پایـان رسـید          برنامه

  در صورت اجرایی شدن ایـن خـط لولـه   Bajrektarevic and Posaga, Op.Cit)( دارد

گونه  یفاء خواهد نمود همان ار جهت تأمین گاز مورد نیاز آن نقش خود را دترکمنستان

که بارها براي مشارکت در آن ابراز عالقـه کـرده اسـت و حتـی مناسـبات خـود را بـا                       

  .  توسعه داده است، در این طرححضور توجه آنها براي کشورهاي اروپایی جهت جلب

  

  خط لوله ماوراي خزر

در ر دریـاي خـزر و    براي ترانزیت گاز ترکمنستان به اروپا از مسی      خط لوله ترانس خزر        

آذربایجـان و   جمهـوري    مـشارکت    که طراحی شده است     ،"گاز جنوبی کریدور  " طرح راستاي

  . گردد  و به عنوان بخشی از این کریدور، لحاظ میگیرد در برمیدر این طرح نیز ترکیه را 

.  آغـاز شـد    میالدي 90 اواخر دهه     از سنجی ساخت این خط لوله      مطالعه بر روي امکان       

       و 4، بتچـــال3 توســـط یـــک کنـــسرسیوم متـــشکل از انـــرونطـــرح ایـــن   اولیـــه نـــسخه

                                     
1 . Gunther Oettinger
2 . Nabucco West 
3 . Enron
4 . Betchel
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 گـازي    اما با کشف حـوزه ؛، تأیید شد و از سوي دولت کلینتون، پشتیبانی شد      1الکتریک  جنرال

نـه   و    گـاز نابـاکو     کننـده   آذربایجان این کشور خود را به عنوان منبع تأمین        جمهوري  دنیز    شاه

 بـا   ودخـ   در روابـط    کـه   مطرح کرد و این اجازه را بـه بـاکو داد           ندهکن  فقط یک کشور ترانزیت   

نظر در مورد وضعیت حقـوقی دریـاي خـزر و همچنـین حـق                  رابطه با اختالف    در ترکمنستان

 با تغییـر  البته .)Giuli, 2008:131(تر برخورد کند  ، قاطعانه2سردار  کاپاز برداري از حوزه بهره

  ساخت خط لولـه    اف، سد اصلی در      محمد  ر آمدن بردي  جمهوري ترکمنستان و روي کا      ریاست

   . از میان برداشته شدويتوسط 

هـاي    ترکمنستان به عنوان یکی از دارندگان ذخـایر غنـی گـاز طبیعـی از اولویـت                    

ترکمنـستان  این خط لوله از     . اروپا جهت مشارکت در خط لوله ماوراي خزر است        اتحادیه  

   و در نهایـت بـه اروپـا         خواهـد رسـید   آنجـا بـه ترکیـه       به ساحل دریاي خزر در باکو و از         

,Norling( رسد می 2007: 21-33( .  

جمهـوري  ، مجلس اتحادیه اروپا با شروع مذاکرات با ترکمنـستان و            2011در سپتامبر       

اگرچـه  . ات براي ساخت خط لوله مـاوراي خـزر موافقـت نمـود             تسهیل توافق  آذربایجان جهت 

کننـده     وارد رسد در پی حفظ نقش خود به عنوان          و به نظر می     مخالف ساخت آن است    روسیه

اصلی گاز ترکمنستان و جلوگیري از رقابت آن با روسیه جهت صادرات مستقیم گـاز طبیعـی                 

 بار دیگر هـشدار     ٣فیدجمهور روسیه مدو    ، رئیس 2011در اواسط اکتبر    . ست ا به اتحادیه اروپا  

در . ي خزر براي ساخت خط لولـه، الزم اسـت   کشورهاي ساحلی دریا  موافقت همه که دهد  می

 میـان روسـیه و    کـه  چنـد توافقنامـه دو جانبـه دریـایی        به پاسخ وزیر خارجه ترکمنستان نیز    

 منعقد شده است، اشاره کرد و استدالل نمود کـه ترکمنـستان نیـز بـه طـور                   کشورهاي دیگر 

           ن بـه توافـق    آذربایجـا جمهـوري   توانـد بـراي سـاخت خـط لولـه مـاوراي خـزر بـا                   مشابه می 

از دیگر دالیل مخالفت مقامات روسـی جهـت   ) Ranter and Others, 2013:16-22( برسد

 ساخت آن آلودگی زیستی به همـراه  ند هست این است که معتقد   ماوراي خزر  ساخت خط لوله  

داننـد کـه    احتمال نشت نفت از این خط لولـه را خطـر بـسیار مهمـی مـی                 زیراخواهد داشت   

 و برخـی از کـشورهاي       ترین دریاچه جهان را با تهدیـد مواجـه خواهـد کـرد              و مهم  بزرگترین

                                     
1 . General Electric
2 . Kyapaz Serdar
3 . Medvedev
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هـاي    تمام آب  اي براي خط لوله مذکور      نوع حادثه  صورت بروز هر      در ند که  هست نطقه معتقد م

هـایی بـا همـاهنگی و توافـق       تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و لذا باید چنین طـرح      دریاي خزر 

ي   راسـتاي توسـعه   در امـا ترکمنـستان و اتحادیـه اروپـا    ؛وندتمام کشورهاي ساحلی اجـرا شـ   

بخـشی بـراي      لزوم تنـوع  . دانند   ساخت این خط لوله را ضروري می       ا در بخش انرژي   ه  همکاري

 خـزر   لولـه مـاوراي      اسـتقرار خـط       در تـرین محـرك      اساسـی  تأمین امنیت انرژي اتحادیه اروپا    

ي مهمی جهت تحقق بخشیدن بـه ایـن   ها  گامبه همین دلیل جاي تعجب نیست که     . باشد  می

ان،  مذاکرات با دو جمهـوري آذربایجـان و ترکمنـست           در خط لوله توسط اتحادیه اروپا و ترکیه      

  .برداشته شود

 آذربایجانجمهوري   اتحادیه اروپا، ترکمنستان و       در این راستا مذاکرات سه جانبه میان         

از جملـه مالکیـت    (آبـاد    و عـشق   بـاکو     رسیدگی به موضـوعات حـل نـشده میـان          راه را براي  

 ي اخیـر    گوهاي سه جانبه    و  د و گفت   هموار نمو  )هاي نفت و گاز مورد نزاع میان دو کشور          زهحو

 ، طــرح)جمهــوري آذربایجــانترکمنــستان و ( دریــاي خــزر  میــان ترکیــه و دو کــشور حــوزه

 ،آذربایجـان  جمهوري مالقات وزیر انرژي طی نیز  2015در یک می    . خزر را احیاء نمود     ماوراي

 بـر   کهاي به امضاء رسید نامه  اظهارآباد  اتحادیه اروپا در عشق   ترکیه و ترکمنستان و نمایندگان    

ــرژيهــا در بخــش   همکــاري توســعه ــا تمرکــز  ،ان ــه اروپ            جهــت صــادرات گــاز ترکمنــستان ب

فر بـه    جریـان سـ     در به عالوه معاون رئیس کیسیون اتحادیـه اروپـا         )Indeo,2015:1-2(داشت  

آذربایجـان،  جمهـوري   وزیـر انـرژي   ،2یـف   ناطق علـی ،ه وزیر انرژي ترکی1تانر ییلدیز  با   آباد  عشق

ع ب رئـیس آژانـس منـا      ،4 معاون نخست وزیـر ترکمنـستان و کاکـایوف         ،3محمدوف مراد حاج  باي

 مـا دربـاره    در این دیدار رسمی نمود اعالم   این مقام ارشد   و   ی ترکمنستان دیدار کرد   نهیدروکربو

گفتگو کردیم و گـام بزرگـی در ایـن مـسیر          ماوراي خزر   همه جنبه هاي ساخت خط لوله گازي        

   .)Gurt, 2015( راهبردي برداشتیم

 نشست سران جمهوري آذربایجان، ترکمنستان و ترکیـه         ترکمنستان نیز در نظر دارد          

خـط لولـه    ت  انـداز سـاخ      مورد چشم   در  برگزار کند که در این نشست      2016 اواخر سال     در را

میلیـون مترمکعـب گـاز       75این کشور حـدود     .  بحث خواهد شد    کیلومتري ماوراي خزر   300

                                     
1. Taner Yildiz
2  . Natiq Aliyev
3. Baymurad Hojamukhamedov
4. Kakayev
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 میلیارد مترمکعـب تـا سـال        230کند و در نظر دارد تولید آن را به             تولید می  طبیعی در سال  

 با توجه به ایـن افـزایش تولیـد   که  )Kosolapova, Badalova,2016( ، افزایش دهد2030

دنبـال   مقامات ترکمنـی     تري از سوي    به شکل جدي  رهاي انتقال گاز طبیعی     سازي  مسی    تنوع

کننـده    امیدوارطرحی خزر تحادیه اروپا، خط لوله ترانس به ا  آندر رابطه با انتقال      و خواهد شد 

 تر از جمله آگـري و تانـاپ   اس بزرگهایی در مقی طرحتواند بخشی از     در این زمینه است و می     

  . شود

ها جهـت ورود بـه    جمهور ترکمنستان این کشور در حال مطالعه فرصت     یسبه گفته رئ       

آذبایجـان، ترکیـه، گرجـستان و      جمهـوري   هاي اخیـر ترکمنـستان،        ست و در سال    ا بازار اروپا 

 این  و در اند     را تشدید کرده    خط لوله گاز ترانس خزر     طرح اجراي    جهت  مذاکرات پااتحادیه ارو 

باشد در حال تبدیل شـدن   در بردارنده این خط لوله نیز می    کریدور گاز جنوبی که     طرح   راستا

 رضـایت کـشورهایی کـه       آباد معتقد است    عشق.  بروکسل است  به یک اولویت قابل توجه براي     

گیري خـط لولـه       راي شکل ب) آذربایجانجمهوري  ترکمنستان و   (دهند     را پوشش می   طرحاین  

بـراي در اختیـار     خـود   ان آمـادگی     کافی است که در این رابطه جمهوري آذبایجـ         ماوراي خزر 

اعـالم کـرده    را طـرح ها براي اجـراي ایـن    گذاشتن سرزمین، فرصت حمل و نقل و زیرساخت      

 ساخت خط لوله ماوراي خزر بهره خواهـد          از  نیز این کشور در حقیقت    )Trend,2015( است

 ،هـد شـد  مطـرح خوا  کننده گـاز  عرضهیک کشور   نه تنها به عنوان       زیرا با اجراي این طرح     برد

  . نقش ترانزیتی آن را نیز بر عهده خواهد داشتبلکه 

 پـیش    در دولت ترکمنستان برخی اقدامات عملی را جهت تحقق خط لوله ماوراي خزر               

 جهـت   غـرب -توان به ساخت خط لولـه گـاز سراسـري شـرق     گرفته است که از آن جمله می      

کـه عملیـات سـاخت آن از        اشـاره کـرد       میلیارد مترمکعـب گـاز طبیعـی در سـال          30انتقال  

هاي گـازي   میدانرگترین  جایی که بزترکمنستانجنوب شرق  آغاز شده است و از      2012سال

 باشـی  ي خـزر در نزدیکـی بنـدر تـرکمن      آغاز و به ساحل شرقی دریـا       واقع شده است  در آنجا   

 آغـاز خـط لولـه         نقطـه  بندر مذکور قرار اسـت    در واقع    )Mammadov,2015 (خواهد رسید 

یق دریاي خـزر     طر  از آذربایجان را جمهوري  خزر باشد که قرار است گاز ترکمنستان و         ماوراي  

، ترکمنستان رسما از اتمام خط لوله       2015 در اواخر ماه دسامبر سال       به یکدیگر متصل کند و    

  .  خبر داد غرب-گاز شرق
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   مناسبات ترکمنستان با اتحادیه اروپا  انرژي و توسعه

وله ناباکو از سوي اتحادیه اروپا و آمریکا، ترکمنـستان نیـز در   پس از مطرح شدن خط ل      

 بــا اتحادیــه، جهــت مــشارکت در ایــن خــط لولــه و  خــود  روابــط دیپلماتیــک صــدد توســعه

   .گذاري در بخش انرژي ترکمنستان برآمد سرمایه

، اولین دیدار رسمی خود را از بروکسل بـه          2007اف در نوامبر      محمد  بدین منظور بردي     

اف با مقامـات رسـمی اتحادیـه اروپـا مالقـات کـرد و جلـسات         محمد  برديآنجا در   .مل آورد ع

 او. اي را با کمیسیون اتحادیه اروپا براي روابط خارجی، انـرژي و تجـارت تـشکیل داد                  جداگانه

هاي اروپایی در بازسازي دو پاالیشگاه بزرگ نفتی یکی در بنـدر       نیاز به همکاري بیشتر شرکت    

در . قـرار داد  تأکید  را نیز مورد    ی و دیگري نزدیک به مرز ازبکستان در شهر سیدي           باش  ترکمن

 بـر ایجـاد فـضاي       بروکـسل  ،گذاري اروپا در بخش انـرژي ترکمنـستان         رابطه با جذب سرمایه   

 در ایـن رابطـه       تأکیـد داشـت کـه       قوه مقننه  گذاري براي کسب و کار و بهبود        مناسب سرمایه 

ود در اتحادیـه اروپـا اطمینـان داد کـه ایـن کـشور مایـل بـه                   اف به همتایـان خـ       محمد  بردي

 اگرچـه هـیچ   این دیـدار در )Durdiyeva, 2007(هاي نزدیک با اتحادیه اروپا است همکاري

این بازدید موفـق     ولی در کل با توجه به سطح و دامنه مذاکرات            ،موافقتنامه واقعی امضاء نشد   

اف،  محمـد   قرار گرفت، امـا هـدف اصـلی بـردي       در مذاکرات بسیاري از مسائل مورد بحث      . بود

ریـزي    لولـه برنامـه     گذاري بیشتر اروپا در بخش انرژي ترکمنستان و ساخت خط           جذب سرمایه 

  .  بود،شده ناباکو

 یک سـفر پـنج روزه جهـت دیـدار از اتـریش و             اف  محمد   نیز بردي  2008 نوامبر   13در          

در اولـین روز    . نمـود  دیـدن دو کـشور     این    از لتت دو ا نفر از هی   170آلمان داشت و همراه با      

ــات  ــمالق ــن- اقتــصادي ترکمنــستانتاهی ــد و1 آلمــان در هتــل آدل   در آنجــاحــضور یافتن

 بـه  توجـه  اذعـان داشـت بـا        هاي آلمانی و اروپایی     اف خطاب به نمایندگان شرکت      محمد  بردي

شـرکت  هـاي انجـام شـده توسـط          ذخایر غنی گاز طبیعی در قسمت شـرق کـشور و بررسـی            

، ترکمنستان یکی از بزرگترین تولیدکننـدگان بـالقوه         2 وي بریتانیایی گافنی کالین و همکاران    

گذاري اتحادیه اروپـا در ایـن بخـش           هاي مناسب جهت سرمایه     انرژي در جهان است و فرصت     

                                     
1 . Adlon
2 . Gaffney, Cline and Associates
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خـود را جهـت توسـعه       نیـز موافقـت      ١ آنگـال مرکـل    صـدراعظم آلمـان    و در پایان     وجود دارد 

 یـک   ایـن سـفر     در حقیقـت   )Durdiyeva,2008(ش انرژي اعـالم داشـت       ها در بخ    همکاري

 روابط خارجی ترکمنستان بود و بـراي اقتـصاد ترکمنـستان و مـردم          پیشرفت عمده در عرصه   

  . مفید بود،آن

جهت صادرات گاز طبیعـی آن      ورت گرفته   در ادامه توافقات ص    جمهور ترکمنستان   رئیس       

  بیان داشت که این کـشور آمـاده         غرب - شرق لوله گاز سراسري  مراسم افتتاح خط     در به اروپا 

عضو اتحادیـه   گوهاي فعال با کشورهاي       و  گفتدر این زمینه    ست و    ا  گاز به اتحادیه اروپا     عرضه

 مـاروس   عاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپـا      م Kosolapova,2015)(اروپا انجام شده است     

 گـاز ترکمنـستان را   2019نتظـار دارد در سـال    ا اتحادیـه اروپـا   ، اذعان داشـت    نیز 2سفکویک

جهت کـار   ) معاون وزیر انرژي و کارشناسان وزارت امورخارجه      (دریافت کند و یک گروه کاري       

 مقامـات تـرکمن اذعـان    2015در مـارس   . ر، ایجاد خواهد شد    ماوراي خز  طرحبیشتر بر روي    

از  میلیـارد مترمکعـب گـ      30 تـا    10 جهت تـأمین      مذاکرات مثبتی با اتحادیه اروپا     داشتند که 

 میلیـارد مترمکعـب از      35 تا   30 این در حالی است که ترکمنستان،        اند  طبیعی در سال داشته   

 گاز  حضورگیر    اتحادیه اروپا به شدت پی    در واقع   . Gurt,2015) (کند  آن را به چین ارسال می     

 جهـت تحقـق   هاي دیپلماتیـک  تالشهمین راستا،  ترکمنستان به بازارهاي اروپایی است و در        

 نقـش مهمـی در   رود که گاز ترکمنستان  انتظار می.خط لوله ماوراي خزر را افزایش داده است  

هـاي زیـست      ه بـه اجـراي سیاسـت       ایفاء کند و با توج     تنوع صادرات انرژي اتحادیه اروپا    طرح  

 ترکیب انرژي آن افـزایش       در شود که تقاضاي اتحادیه براي گاز طبیعی        بینی می    پیش محیطی

تواند اطمینان از تأمین عرضه گاز کشورهاي اروپاي شرقی و مرکـزي              گاز ترکمنستان می  . یابد

پذیر   آسیب ه از طریق اوکراین به این کشورها       نسبت به توقف احتمالی ترانزیت گاز روسی        که را

   .Konarzewska, 2016)( هستند را تضمین کند

  

  گیري نتیجه

هاي   یعی و کاهش وابستگی به گاز روسیه از ویژگی        سازي مسیرهاي واردات گاز طب      تنوع        

لـذا جـاي سـوال     . مهم راهبرد سیاست خارجی اروپا در راستاي تأمین امنیت انرژي آن اسـت            

                                     
1 . Angla Merkel
2 . Maros Sefcovic 
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 ترکمنستان چـه جایگـاهی      سازي  تنوعدر راستاي   سیاست انرژي   این  با توجه به    این است که    

ه سوال فوق این فرضیه مطرح شـد   خواهد داشت؟ در پاسخ بانداز انرژي اتحادیه اروپا ر چشم د

ي دریـاي     ل گاز طبیعی از حوزه     از سوي اروپا جهت انتقا     که با اجراي طرح کریدور گاز جنوبی      

این کریدور در رقابت با روسـیه در        نفع    ذيترکمنستان از طریق مشارکت در خطوط لوله         خزر

 ده از نظریه وابستگی متقابل    استفابا  در ادامه    . ایفاي نقش خواهد نمود    یه اروپا تأمین گاز اتحاد  

قـرار  هـا    همکـاري  اي از توسـعه  شبکه در عنوان شد عامل انرژي ترکمنستان و اتحادیه اروپا را      

تواند به یک بازیگر کلیـدي در ژئوپلیتیـک جهـان انـرژي                ترکمنستان می  ،در واقع . داده است 

 اف  بـردي محمـد  جمهـور دوم ایـن کـشور    تبدیل شود و برنامه انرژي آن نیز در زمـان رئـیس     

هـاي    زمینـه را جهـت همکـاري      ایـن امـر     سازي مسیرهاي انتقال گاز طبیعی اسـت کـه            تنوع

 و  پس از بررسی طرح کریدور گاز جنـوبی        ،در این راستا  . الملی فراهم آورده است     گسترده بین 

 و که قرار است دروازه بـازار انـرژي اتحادیـه اروپـا      ) تاناپ، ماوراي خزر، ناباکو   (خطوط لوله آن    

آمـادگی ترکمنـستان جهـت       و منابع جدید گاز در منطقه دریـاي خـزر بـاز کنـد                به ترکیه را 

به اثبات فرضیه پیـشنهادي خـواهیم رسـیم و بایـستی اذعـان داشـت                مشارکت در این طرح     

انداز انرژي اتحادیه اروپا، ایفاي نقش خواهد نمود          در چشم این کریدور  ي  به واسطه ترکمنستان  

کنندکان اصلی گاز     سیه خواهد پرداخت زیرا این کشور به عنوان یکی از تأمین          و به رقابت با رو    

 تـأمین ترکمنـستان    مـسیر اي از گـاز صـادراتی خـود را از              بخش عمـده   رداتی اتحادیه اروپا  وا

 روسـیه بخـش مهمـی از منـافع     ل مستقیم گاز ترکمنستان به اروپا  در صورت ارسا   که کند  می

در ایـن راه    هاي زیادي را      اهد داد و به همین دلیل کارشکنی      خود را در این مسیر از دست خو       

  . اعمال نموده است

 درون  پـذیري و حـساسیت را نیـز         در ادامه باید گفت وابستگی متقابل دو مفهـوم آسـیب              

 ،تحادیـه اروپـا، بایـستی اذعـان کـرد       ترکمنـستان و ا   انـرژي   در رابطـه     وخود جـاي داده اسـت       

 بیـشتر اسـت      دریاي خزر    در حوزه  ه اروپا نسبت به ترکمنستان    پذیري اتحادی   حساسیت و آسیب  

هـاي انتقـال گـاز اروپـا در ایـن منطقـه مـشارکت                 گونه که بیان شـد موفقیـت طـرح          زیرا همان 

ترکمنستان را نیز به عنوان یکی از دارندگان ذخایر غنی گـاز طبیعـی بـه دنبـال دارد؛ امـا ایـن                       

پذیري را تا حـد زیـادي         مشارکت ایران این آسیب   مسأله به شکل قطعی مطرح نخواهد شد زیرا         

 خزر نسبت بـه اتحادیـه اروپـا کمتـر            پذیري ترکمنستان در منطقه     اما آسیب . کاهش خواهد داد  

 ،) چـین  - خـط لولـه آسـیاي مرکـزي       (است زیرا این کشور متقضایان دیگري نیز همچون چین          
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 کمتـر آن جهـت    ه بـه هزینـه  تأمین گاز مناطق شمالی ایران توسط ترکمنستان با توج       (ایران  

) خط لوله تاپی  (، پاکستان و  افغانستان وهند       )هاي شمالی   انتقال گاز از جنوب کشور به استان      

ي مطرح براي آن      اتحادیه اروپا تنها گزینه   و در این راستا،     جهت خرید گاز صادراتی خود دارد       

  . نخواهد بود

دهـد و   گـاز طبیعـی تـشکیل مـی     بخـش مهـم انـرژي ترکمنـستان را          مؤلفینبه باور        

هـان   ذخایر غنی گاز طبیعـی در سـطح ج          گونه که اشاره شد در جایگاه چهارمین دارنده         همان

ي خـزر     زي اتحادیه اروپا در منطقـه     هاي گا    حضور آن در طرح    قرار گرفته است و بدین واسطه     

  .  بود لذا بررسی این موضوع از اهمیت زیادي برخوردار،توان نادیده انگاشت را نمی
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