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  ش انتقال انرژي در روابط تركمنستان با روسيهنق

  
 *يئالهه كوال
  اي، دانشگاه تهران استاد مطالعات منطقه

 حميدرضا عزيزي
 اي، دانشگاه تهران مطالعات منطقهكارشناسي ارشد دانشجوي 

  )6/11/89 تاريخ تصويب -5/7/1389: تاريخ دريافت(
  

  چكيده
در پي اين .  در منطقه آسياي مركزي و قفقاز شدفروپاشي اتحاد شوروي سبب ايجاد تحول عظيمي

هاي خود،  ها و محدوديت ن شدند تا با ارزيابي دوباره از تواناييآهاي سابق اتحاد بر  واقعه، جمهوري
نياز از نظر منابع انرژي،  هاي بي در اين ميان، جمهوري. سوي استقالل واقعي هموار كنند راه خويش را به

عنوان  هرچند وجود منابع انرژي به. ا در روند استقالل خويش مشاهده كردندنقش دوگانه اين عامل ر
 همان حال، وابستگي آنها به شد؛ اما در  كشورها تلقي مياي خدادادي فرصتي استثنايي براي اين سرمايه

هاي گوناگوني را براي اين كشورها  براي انتقال انرژي به بازارهاي مصرف، چالش) روسيه( مركز سابق
ها است كه منابع عظيم گاز طبيعي، از ديرباز  تركمنستان يكي از اين جمهوري. يد آورده استپد

. تر شده است اي به آن اعطا كرده و اين موقعيت پس از استقالل برجسته موقعيت ژئواكونوميك برجسته
ابر، تالش تالش تركمنستان براي كسب آزادي عمل در زمينه انتقال انرژي و كسب منافع بيشتر و در بر

روسيه براي حفظ انحصار خود در انتقال انرژي از اوراسياي مركزي، ويژگي خاصي به روابط متقابل دو 
ها و نقش آن در رابطه دو كشور، نقش  در اين نوشتار همراه با شناخت اين جنبه. كشور بخشيده است
  . اي نيز در اين روند بررسي شده است اي و فرامنطقه ديگر بازيگران منطقه

  
  ها واژه كليد

 وط لوله، گاز طبيعي، امنيت انرژيتركمنستان، روسيه، انتقال انرژي، خط

                                                 
* Email: ekolaee@ut.ac.ir 
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  مقدمه 
 كشورهايي .فروپاشي شوروي سبب ايجاد تحول عظيمي در منطقه آسياي مركزي و قفقاز شد

وابسته بودند، حال با مفهومي از استقالل ) روسيه(كزهاي گوناگون به مر كه تا آن زمان از جنبه
يكي از اين . داد هاي زيادي را پيش روي آنان قرار مي ها و فرصت روبرو شده بودند كه چالش

 ،از جمله كشورهاي بااهميت از نظر انرژي براي شوروي.  انتقال انرژي بودهاي وابستگي جنبه
 بندناف شبيه بهدر دوران شوروي صادرات گاز تركمنستان از راه سيستمي . تركمنستان بود

شد؛ يعني يك سيستم متحد خط لوله كه تمام قلمرو شوروي را در بر  انجام مي 1فوالدي
، با گذر از 2گاز توليد شده در تركمنستان از راه خط لوله مركز آسياي مركزي. گرفت مي

سپس به خط لوله . يافت  به بخش اروپايي شوروي جريان ميازبكستان و قزاقستان و روسيه
هاي  لتداد گاز توليد شده در شوروي به دو  كه امكان ميشد  غرب اروپا متصل مي-سيبري 

 .Anceschi, 2009, p. 85)(نهايت به بخش غربي قاره اروپا برسداقماري در شرق اروپا و در

 اين خط لوله در اختيار روسيه قرار گرفت و اين امر سبب شد ،پس از فروپاشي شوروي
اي داخلي بود به موضوعي ديپلماتيك تبديل  انتقال انرژي از تركمنستان كه تا آن زمان مسئله

به محوري مهم در » امنيت انرژي«از همين زمان . شده و اهميتي سياسي و گاه امنيتي بيابد
عنوان دسترسي به منابع انرژي مورد نياز براي توسعه  امنيت انرژي بيشتر به. منطقه تبديل شد

 كنترل بر منابع انرژي و ،راتژي كالنهاي ژئوپليتيك اين است جنبه. شود قدرت ملي تعريف مي
هاي روسيه در   تالش).Shaymergenov, 2006, p. 10(گيرد خطوط عرضه را پيش فرض مي

 از جمله تركمنستان و ،جهت حفظ انحصار خود در انتقال انرژي از منطقه پيشين شوروي
شته تأثير عميقي انحصار طلبانه داآميز و گاه ضد  هاي طرف مقابل كه گاه حالتي تسليم واكنش

  .بر روابط متقابل تركمنستان با روسيه داشته است

 نقش عامل انرژي در ،هاي دوسويه در اين مقاله سعي شده است كه با بررسي اين پويش
پرسش اصلي ما اين است كه انتقال انرژي چه تأثيري بر . روابط تركمنستان با روسيه را دريابيم

  است؟ فرضيه ما اين است كه وابستگي تركمنستان به خطوطروابط تركمنستان با روسيه داشته
 باعث همسويي اين كشور با روسيه در عرصه  عملي سياست خارجي آن ، انرژي روسيهانتقال

                                                 
1. Steel Umbilical Cord 
2. Central Asian Center (CAC) 
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سپس به . آغاز بحث با نگاهي به منابع انرژي روسيه و تركمنستان خواهد بود. شده است
بخش بعدي به . شود  اشاره مياحتمالي هاي مسيرهاي كنوني انتقال انرژي و نيز ديگر گزينه

اي فعال در  به نقش بازيگران فرامنطقه. نقش انرژي در روابط تركمنستان با روسيه اشاره دارد
 .عرصه انرژي در روابط اين دو كشور هم اشاره خواهد شد

  
  1اهميت منابع انرژي روسيه و تركمنستان

   روسيه-الف 
در . عنوان يك ابرقدرت انرژي نگاه دارد كه آن را بههنوز ذخاير داخلي روسيه در حدي هست 

 ميليارد بشكه مقام هشتم را در 60 روسيه با در اختيار داشتن ذخايري به ميزان ،بخش نفت
 ميليون بشكه 87/9ترتيب با ميزان   به،جهان دارد؛ در حالي كه در زمينه توليد و صادرات نفت

در بخش گاز ). 2007سال (وم را در جهان داردر روز مقام د ميليون بشكه د01/7در روز و 
 ميليارد 1/653( توليد ،) تريليون متر مكعب57/47(طبيعي هم روسيه در هر سه بخش ذخاير 

رتبه  نخست در سطح )  ميليارد متر مكعب در سال9/178(و صادرات ) متر مكعب در سال
 صادرات سبب نشده كه اما وجود اين ذخاير غني و ظرفيت باالي توليد و. جهان را دارد

نياز  ويژه حوزه نفوذ سابق آن، آسياي مركزي بي  به،روسيه خود را از منابع انرژي ديگر كشورها
 چنانكه روسيه ساالنه در ،خورد چشم مي خصوص در بخش گاز طبيعي به اين موضوع به. ببيند

روسيه . زي است ميليارد متر مكعب گاز وارد مي كند كه منبع تأمين آن آسياي مرك56حدود 
 درصد تقاضاي گاز مصرفي 25در پي ارتقاي ظرفيت صادرات خود به بازار اروپا تا سقف 

   ).73، ص 1384 ،ابراهيمي(اروپا بوده است
گونه كه گفته شد روسيه براي رسيدن به اين هدف عالوه بر ذخاير خود، به ذخاير گاز  همان

 و صدور گاز توسط گازپروم بايد توسط كمبود ميزان توليد. آسياي مركزي نيز توجه دارد
از سوي ديگر كنترل ). 24، ص 1389رمضان زاده و حسيني،(آسياي مركزي برطرف شودذخاير 

گذاري را   قيمت ابتكار عمل در زمينه،انحصاري روسيه بر خطوط انتقال گاز از آسياي مركزي

                                                 
 :آمارهاي اين بخش برگرفته از منبع زير است . 1

http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=24, (accessed on 
2010/04/27) 
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انتقال سريع گاز آسياي مركزي داليل رقابتي اجازه  رسد روسيه به نظر نمي به. دهد به روسيه مي
 در جهت تأمين اين اهداف، تركمنستان ).80، ص 1383 ،عيسي زاده(به بازارهاي اروپايي را بدهد

  .  ذخاير قابل توجه گاز، براي روسيه اهميت بسيار داردداشتنبا توجه به 
  
   تركمنستان -ب

 جنوب ،م شمال درياي خزر مهمترين منابع نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز در پنج نقطه مه
تركمنستان در بخش .  شمال اوست يورت و منقشالق و حوزه آمودريا قرار دارد،درياي خزر

 ).142، ص 1386 ،فياضي(هايي از آمودريا را نيز در خود دارد جنوبي خزر قرار دارد و بخش
ود كه در  تريليون متر مكعب برآورد شده ب83/2، 2007ميزان ذخاير گاز اين كشور در سال 

. دنيا مقام چهاردهم و پس از روسيه، مقام دوم را در ميان كشورهاي مشترك المنافع دارا بود
البته كشف يك ميدان جديد گازي . تركمنستان در زمينه صادرات گاز رتبه ششم جهان را دارد

 بيش ، اهميت گاز تركمنستان را» عثمان–يولوتان جنوبي «نام  ، به2009در تركمنستان در سال 
   ).25/7/1388ايراس، (از پيش ساخت

 ميليون بشكه برآورد شده 600ذخاير نفت اين كشور . تركمنستان داراي ذخاير نفت نيز هست
. ميزان توليد نفت آن در حد مطلوب نيست. گيرد است كه در رتبه چهلم جهاني جاي مي

روپاشي شوروي و نيز  بعد از ف،آذربايجان بر كل مجموعه تأسيسات حفاري بازمانده در خزر
  ديگر تسهيالت مورد نياز مالكيت دارد و تركمنستان روابط چندان مساعدي با اين كشور ندارد

)Laumlin, 2006, p. 21 .( اين امر بيشتر به اختالف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر و
   ).Roberts, 2003, p.144-145( شود هاي نفتي مربوط مي مالكيت برخي ميدان

 باقي هاي خارجي  درصد براي شركت5/6دليل انحصار دولت در مالكيت منابع، تنها  ن بههمچني
عنوان منبع اصلي درآمد در دوران  ذخاير انرژي تركمنستان به. )Helsop, 2003, p. 188(ماند مي

 براي افزايش رشد 1993اي كه در سال  در سند توسعه. پس از استقالل مورد توجه قرار گرفت
 تأكيد اصلي برجذب سرمايه در بخش گاز اين كشور ،ركمنستان تدوين شداقتصادي ت

 اما موضوع مهم ديگري كه در كنار بحث سرمايه در رابطه با ).Kahveci, 2003, p. 224(بود
  .  خطوط لوله و مسيرهاي انتقال گاز است،بخش گاز اين كشور اهميت دارد
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  مسيرهاي انتقال گاز تركمنستان
عنوان   پس از استقالل، بخش انرژي و درآمدهاي حاصل از آن را به رهبري تركمنستان

مهمترين چالشي كه در برابر تركمنستان وجود . محور توسعه اين كشور مورد توجه قرار داد
عنوان ميراث  روسيه به. هاي آزاد بود  محصور بودن آن در خشكي و نبود ارتباط با آب،داشته

اين امر از . له در آسياي مركزي را در اختيار داشته استدار اتحاد شوروي، انحصار خطوط لو
سويي ارتباط مستقيم تركمنستان با بازارهاي مصرف را غيرممكن كرده و از سوي ديگر ابزاري 

در نتيجه، . كرد سياسي و اقتصادي براي روسيه جهت اعمال فشار بر اين كشور ايجاد مي
گذاران غربي و نيز  خش گاز خود براي سرمايهگذاري در ب تركمنستان براي جذاب كردن سرمايه

كاهش وابستگي خود به روسيه، از همان زمان يافتن مسيرهاي جديد براي صادرات گاز را 
 ،هاي مطرح شده مسيرهاي فعال صادرات گاز تركمنستان و نيز گزينه. مورد توجه قرار داد

  : ترتيب زماني عبارتند از به
  ): CAC( خط لوله مركز آسياي مركزي - 1 

هاي   اين خط لوله بخشي از خط لوله سراسري اتحاد شوروي بود كه در سراسر سرزمين
. داد مناطق مصرف و نيز بازارهاي مصرف در اروپا انتقال مي هاي توليد به  گاز را از ميدان،اتحاد

  دولت آباد را از مسير ازبكستان و قزاقستان بههاي مخزنخط لوله آسياي مركزي گاز طبيعي 
  ).79، ص 1383 ،عيسي زاده( رساند ساروتف در روسيه مي

 ميليارد متر مكعب 90 ساالنه در مجموع ، كيلومتر طول دارد2000 اين خط لوله كه حدود 
 پس از استقالل ).Olcott, 2006, p. 222( داد هاي مختلف به روسيه انتقال مي گاز را از ميدان

 روسيه در پي ايجاد خطوط .از از راه همين خط لوله بوداولين و تنها گزينه تركمنستان، انتقال گ
 قراردادي را نيز با تركمنستان و قزاقستان 2007لوله ديگري در مسيري مشابه بود و در سال 

   ).27، ص 1388 ،حيدري(براي احداث اين خط لوله امضا كرد
  : خط لوله ايران- 2

راي صادرات گاز تركمنستان به  مسيري كه توسط كارشناسان ب،پس از استقالل تركمنستان
 مسير ايران و تركيه به بازارهاي ،اروپا از نظر تجاري و اقتصادي مناسب تشخيص داده شد

اين خط لوله با توجه به روابط خوب ايران و تركمنستان، براي خود تركمنستان هم . اروپا بود
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 ،هدف.  آغاز شد1995 و 1994هاي  مذاكرات در مورد اين خط لوله در سال. اولويت داشت
ظرفيت اين خط لوله .  كيلومتر از ايران به بازارهاي اروپا بود1400طول  اي به ساخت خط لوله

هاي  اقدام. شد  ميليارد متر مكعب در نظر گرفته شده بود كه از تركمنستان و ايران تأمين مي28
 ناگهان خود را از 1996ريزي بود كه تركمنستان در سال  اوليه در اين راستا در حال برنامه

هاي مرتبط با ايران و تالش براي  دليل اين امر هم مخالفت آمريكا با طرح. پروژه كنار كشيد
   ).Olcott, 2006, p. 212(منزوي كردن ايران بود

 ايراني وجود داشت و سبب شد كه قرارداد خط لوله -اما ايده ساخت يك خط لوله تركمن
 به بهره برداري 1997اين خط لوله كه در سال .  برسدكردكوي بين دو كشور به امضا-كرپژ
 190هاي گازي غرب تركمنستان را به كردكوي در شمال ايران متصل مي كند و   حوزه،رسيد

. البته ارتباط گازي تركمنستان و ايران به اين يك خط لوله محدود نماند. كيلومتر طول دارد
برداري رسيد كه   به بهره2010 ژانويه 6ن در مرحله نخست خط لوله دوم گاز ايران و تركمنستا

 ,BBC) دارد ميليارد متر مكعب در سال14قابليت افزايش صادرات گاز تركمنستان به ايران را تا 

6/1/2010).  
   خط لوله ماوراي افغان- 3

 خط لوله ماوراي ،طرح ديگري كه در ابتداي استقالل تركمنستان مورد توجه قرار گرفت
موضع آمريكا در برابر . داد ز تركمنستان را از راه افغانستان به پاكستان انتقال ميافغان بود كه گا

 1993پروژه ماوراي افغان از سال . تر مطرح شود خط لوله ايران نيز باعث شد اين پروژه جدي
عنوان   به1شركت يونوكال.  در اين زمينه توافق اوليه انجام گرفت1995مطرح شد و در سال 

يونوكال از طرح اصلي . توافق نرسيد ارد پروژه شد، ولي با حكومت طالبان بهمجري اصلي و
 كيلومتري 1271 را مطرح كرد؛ طرحي 2»سنت گاز« پروژه 1997خود منصرف نشد و در سال 

اي كه  يافت و در آنجا به خط لوله كه از مرز تركمنستان و افغانستان تا مولتان پاكستان ادامه مي
 . شد ، متصل ميوجود داشتاز پاكستان به هند 

 كيلومتري از دولت آباد تا مرز افغانستان را 169اي  تركمنستان وظيفه كشيدن خط لوله
ثباتي و نا امني  هاي خشونت طلبانه طالبان در افغانستان و همچنين بي  اقدام.عهده داشت به

                                                 
1. Unocal 
2. Cent Gas 
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 سرانجام . خود را از پروژه كنار بكشد1998يونوكال در سال تا در اين كشور سبب شد 
 در عشق آباد، پايتخت تركمنستان به 2010 دسامبر 11نامه نهايي اين خط لوله در  موافقت

 ميليارد متر مكعب 33 كيلومتر و ظرفيت انتقال آن 1735طول اين خط لوله گاز . امضا رسيد
 اوراسياي مركزي، برنامه(شود ساخته ميميليارد دالر  8اي بالغ بر  خواهد بود كه با هزينه

1389(.  
  : خط لوله ماوراي خزر- 4

آمريكا پس از كسب موفقيت در .  توسط آمريكا مطرح شد1999 اين خط لوله در سال 
ن خواست كه خط لوله گازي را نيز به ها جي-  تفليس- نامه خط لوله نفت باكو امضاي موافقت
 ،اين طرح بر مبناي انتقال گاز تركمنستان از زير درياي خزر به آذربايجان. ازدموازات آن بس

تر امنيت  نظر واشنگتن سيستم گسترده از.  تركيه و در نهايت به اروپا استوار بود،گرجستان
گذاران  هاي محلي و سرمايه  منافع دولت،انرژي كه حاصل مجاري بيشتر انتقال انرژي است

  .)Shaymergenov, 2006, p. 15(كند ين ميخارجي را بيشتر تأم
 اين طرح با هدف اصلي شكستن انحصار روسيه مطرح شده بود، ولي در ، بنابراين

. داد  يعني منزوي كردن ايران را نيز مورد توجه قرار مي،كنار آن هدف ديگر آمريكا
مشخص نبودن رژيم حقوقي درياي خزر و مشكالت زيست محيطي ناشي از عبور خط 

 ,Olcott) له از بستر دريا از جمله عوامل مخالفت روسيه و ايران با اين طرح بوده استلو

2006, p. 212). 

اين موضوع سبب . در همان زمان يك ميدان گازي عظيم در شاه دنيز آذربايجان كشف شد 
شد آذربايجان نيز خواهان سهمي در انتقال گاز از راه اين خط لوله شود، ولي نتوانست در 

 اين عوامل سبب شد ).Roberts, 2004, p. 76(رد ميزان اين سهم با نيازاف به توافق برسدمو
  . اين طرح نيز اجرايي نشود
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   خط لوله چين- 5
 ديپلماسي .هايش را در آسياي مركزي شدت بخشيد چين در آستانه سده جديد، فعاليت

عنوان منطقه  رس، بهتالش براي كاهش وابستگي به خليج فا. انرژي چين چند مؤلفه دارد
هاي آمريكا   برقراري روابط با توليدكنندگاني كه كمتر تحت تأثير سياست،تحت نفوذ آمريكا

هستند؛ تالش براي دستيابي به رابطه دوجانبه با توليدكنندگان انرژي براي مراقبت از خود در 
 و آسياي  توليد و تالش براي تأمين انرژي از مسيرهاي زميني روسيههاي مقابل نوسان

   ).20، ص 1387امامي ميبدي و اسماعيلي، (كند مركزي كه سيطره دريايي آمريكا را بي اثر مي
توافق   براي ساختن يك خط لوله از تركمنستان به چين به2006تركمنستان در سال چين و 

 كيلومتر 7000طول اين خط لوله حدود . گذرد دست يافتند كه از ازبكستان و قزاقستان مي
بيش از . كند هاي آمودريا را به ارومچي در غرب چين منتقل مي بيني شد و گاز ميدانپيش 
اين  .)Overland & Tromso, 2009, p. 10( كيلومتر آن نيز داخل خاك چين قرار دارد4500

 به 2013 افتتاح شد و هنگامي كه اين خط لوله در سال 2009 دسامبر 14خط لوله در 
 ,BBC) دهد  ميليارد متر مكعب گاز را انتقال مي40االنه  س،حداكثر ظرفيت خود برسد

.15/12/2009) 
   خط لوله نابوكو- 6

نابوكو، قرار است گاز كشورهاي آسياي مركزي از زير بستر درياي   خط لولهبر اساس طرح
 از اين.  به اروپاي غربي انتقال يابد و بلغارستان گرجستان و تركيه،خزر و از راه جمهوري آذربايجان

 اين وگوهاي گفتشروع . هايي دارد توان گفت اين پروژه با طرح ماوراي خزر شباهت جنبه مي
 و مصرف كننده انتقال با امضاي كشورهاي مسير 2009 ژوييه 14 بود و در 2004پروژه در سال 

 10 اعالم شد تركمنستان قصد دارد از سال بعد 2008 آوريل 10 و 9در . وارد مرحله جديدي شد
   .(Anceschi, 2008, p. 45)د متر مكعب گاز را به نابوكو اختصاص دهد ميليار
  

   تأثير انتقال انرژي بر روابط تركمنستان با روسيه 
در اين بخش با نگاهي به روابط تركمنستان با روسيه از زمان فروپاشي اتحاد شوروي 

بر . بر اين رابطه نشان دهيمكنيم تا تأثير آن را  والت حوزه انتقال انرژي تمركز مي بر تح،تاكنون
  .  سه دوره در روابط دو كشور قابل تشخيص است،گفته شدهاين اساس و با تكيه بر تحوالت 
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  2000 تا سال 1992 از سال -الف
 ميالدي ادامه يافت و 1990اين دوره از استقالل تركمنستان آغاز شده و در طول دهه 

اي با   در تركمنستان برنامه1993در سال . هادتوان آن را دوره كشمكش و زورآزمايي نام ن مي
هدف .  تغيير كرد2»ثبات ده ساله« تدوين شد كه مدتي بعد نام آن به 1»شكوفايي ده ساله«نام 

  براي همه شهروندان بود) از قبيل برق و گاز( اين برنامه تدارك رايگان كاالهاي عمومي
)Ganzi, 2004, p. 162; Bohr, 2003, p. 9.(  طلبي پيش از هر  المللي انگيزه استقالل بيناز نظر

بازتاب ) CIS(المنافع  چيز در موضع تركمنستان در برابر جامعه كشورهاي مستقل مشترك
هاي   براي سياستمستقل مشترك المنافع،هاي  تركمنستان بر خالف ديگر جمهوري. يافت

  ).123-127، صص 1389 ،كواليي(توافق نرسيد گمركي آزاد و با محدوديت كمتر به
منابع خارجي قدرت  از ديد رهبر تركمنستان، استقالل واقعي برابر با وابسته نبودن به

 ، توسط نيازاف مطرح شد1992كه در ژوييه » طرفي بي« سياست )Anceschi, 2008, p. 37(بود
 سياسي و ،بندي امنيتي بر روابط خوب با همه كشورها و پرهيز از ورود به هرگونه بلوك

 و پايان دوره 1996ادامه اين روند تا سال  ).122، ص 1387 ،موسوي( تأكيد كرداقتصادي
گرايانه را بر دستگاه سياست خارجي روسيه حاكم كرده بود، سبب  كوزيرف كه ديدگاه غرب

  .  مخالف يكديگر توسعه يابدهاي جهتشد سياست خارجي اين دو كشور در 
هاي دفاعي و استراتژيك و حفاظت   حوزه قراردادهايي هم در1994 تا 1992هاي  در سال

 .Sir, 2006, pp)از مرزها بين دو كشور امضا شد كه روسيه در آنها در عمل نقش برتر داشت 

لمنافع بود  اعالوه، تركمنستان تنها كشوري از مجموعه كشورهاي مستقل مشترك  به .(132-135
رسد در  نظر مي به ).164، ص 1385 ،كواليي(كه با روسيه قرارداد تابعيت مضاعف امضا كرد

 موضوع انتقال انرژي حوزه درياي خزر همچنان براي ، فروپاشيهاي پس از نخستين سال
انحصار خط لوله انتقال انرژي به تقويت اين باور . اي داخلي مطرح بود عنوان مسئله روسيه به
رهاي غرب روسيه عنوان منبع تغذيه كشو منابع انرژي آسياي مركزي همچنان به. كرد كمك مي

ويژه اوكراين مورد استفاده قرار گرفت و روسيه سعي كرد از آن براي تنظيم روابط كشورها  و به
اما بدهي اين كشورها به .  استفاده كنددر چارچوب كشورهاي مستقل مشترك المنافع

                                                 
1. Ten years of prosperity 
2. Ten years of stability 
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 1994همين موضوع سبب شد تركمنستان در نوامبر . شد تركمنستان روز به روز بيشتر مي
 ).Sir, 2006, pp. 136-137(حال تعليق درآورد  اوكراين را بهيل گاز بهتحو

طلبانه تركمنستان در برابر روسيه بود، كه سبب شد از  هاي استقالل  اين رخداد آغاز تالش
تر دنبال شود و از سوي  شكلي جدي سويي بحث خطوط لوله جايگزين از سوي تركمنستان به

عنوان ابزاري حقوقي در مقابل فشارهاي روسيه شدت  بهطرفي  ديگر تالش براي تثبيت بي
اما به موازات آن روسيه بر ادامه نقش خود در تأمين نيازهاي انرژي منطقه تأكيد كرد و . گيرد

هاي نفتي و ديگر منابع انرژي آسياي  اهميت جلوگيري از حضور كشورهاي غربي در حوزه
 ).204 ، ص1389، كواليي( مركزي و پيرامون روسيه را متذكر شد

 از زمان پريماكوف روسيه در جهت تأمين منافع خود و در چارچوب نگاه اوراسياگرايي 
 روسيه از ).18، ص 1384 ،كواليي(هاي پيرامون پرداخت ريجمهوجديد به بازتعريف روابط با 

 1996در سال .  دوجانبه و چندجانبه را در كنارهم مورد توجه قرار دادروابط 1990نيمه دهه 
قراردادي براي تأسيس يك شركت مشترك براي صادرات گاز با روسيه به امضا رسيد؛ شركتي 

صد در اختيار در 4 ، درصد سهم آن در اختيار گازپروم روسيه45كه  1»تركمن روس گاز«نام  به
 .Olcott, 2006, p) بود 3 درصد در اختيار شركت نفت و گاز تركمنستان51 و 2شركت ايترا

.223)   
 تركمنستان ، ميليارد دالر رسيد5/1هاي گرجستان و اوكراين به   بدهي1997در مارس وقتي 

 در نهايت تركمنستان در ).Sir, 2006, p. 137( را دوباره قطع كردقرارداد را لغو و صادرات گاز
.  قرارداد جديدي با گازپروم براي صادرات گاز به اوكراين امضا كرد1998اواخر سال 

همراه داشت  تر از قبل را براي تركمنستان به مراتب نامناسب يطي بهقراردادي كه شرا
(Anceschi, 2009, p. 87). در روسيه كه به كاهش خريد گاز 1998 بحران اقتصادي سال 

. تركمنستان توسط روسيه منجر شد، تأثير بسيار مخربي بر اقتصاد تركمنستان بر جاي گذاشت
ها شد كه تا سه سال پس از آن ادامه  تراز پرداختتركمنستان در اين سال دچار كسري در 

اما تحول مهمي كه در اين دوره  ).;Gleason, 2003, p. 102 Helsop, 2003, p. 188( داشت

                                                 
1.TurkmenRosgas 
2.Itera 
3.Turkmenneftgas 
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بود  بود، كه يك خط لوله غير روسي 1997 كردكوي در سال -ه افتتاح خط لوله كرپژ،رخ داد
  .(Bayulgen, 2009, p. 16)كشيد چالش مي و انحصار روسيه را به

از سوي ديگر، اين خط لوله اخطاري براي آمريكا نيز بود كه هدف منزوي كردن ايران را 
. تر دنبال كند شكل جدي كرد و سبب شد آمريكا موضوع خط لوله ماوراي خزر را به دنبال مي

 ولي حضور آمريكا در ، كردكوي تهديدي جدي عليه منافع روسيه نبود-اگر خط لوله كرپژ
 چه از ،)167 -170. ، صص1385كواليي، (ناميدند مي» خارج نزديك«ها  روساي كه اينك  منطقه

 با توجه به تهديد انحصار صادرات گاز روسيه به ،نظر سياسي و امنيتي و چه از نظر اقتصادي
توان گفت با توجه به  در مجموع مي.  زنگ خطري جدي براي رهبران روسيه بود،اروپا

 تركمنستان در دوره ،تركمنستان و انحصار انتقال گاز توسط روسيههاي  محدوديت زيرساخت
 .اول نقشي منفعل و پيرو سياست روسيه داشت

  
  2004 تا 2000 از سال -ب

هاي روسيه در برابر تهديد طرح ماوراي خزر   با اقدام1999دوره جديد از اواخر سال 
حوزه درياي خزر و تهديد اين طرح، عالوه بر تهديد منافع امنيتي روسيه در . شروع شد

هاي گازپروم براي ساختن خط لوله   چالشي عليه برنامه،انحصار روسيه در عرضه گاز به اروپا
گازپروم مشغول بررسي ايجاد يك خط لوله گاز از زير بستر درياي سياه بود كه . جديد هم بود

كاهش مالياتي و  يك مجموعه 1999دوماي روسيه در دسامبر . نام گرفته بود 1»جريان آبي«
هاي تشويقي ديگر را به اين طرح اختصاص داد كه به در تنگنا قرار گرفتن بودجه روسيه  اقدام

  . منجر شد و بيانگر اهميت اين پروژه براي روسيه بود
 پيشنهاد افزايش ،عالقه كردن تركمنستان به خط لوله ماوراي خزر روسيه در تالش براي بي
آليسون (وسيه در چارچوب قراردادهاي طوالني مدت را ارائه كردصادرات گاز تركمنستان به ر

اي و بين المللي، در نهايت روسيه را  اما مجموعه شرايط منطقه). 148، ص 1382 ،و جانسون
 و نه تنها منبعي ،عنوان يك طرف قرارداد با شرايط و منافع مشخص ناچار كرد به تركمنستان به

  . ي خود نگاه كندبراي تأمين منافع و تحميل اراده 

                                                 
1. Blue Stream 
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 ،)آمريكاايران و (ن جديد به صحنه انرژي تركمنستانجدا از بحث خط لوله و ورود بازيگرا 
آغاز اين دوره جديد هنگامي بود كه رژيم تركمنستان از نظر داخلي هم تحكيم يافته بود و 

ابط با رو. بازنگري در روابط خود با محيط پيرامون و عرصه بين المللي را شروع كرده بود
در همين راستا، با پايان يافتن قرارداد . روسيه هم مورد بازنگري و ارزيابي مجدد قرار گرفت

 اين قرارداد تمديد نشد و حضور نظامي روسيه در ،1999همكاري نظامي با روسيه در دسامبر 
ي  قراردادهاي،در مورد حفاظت از خطوط مرزي نيز به همين ترتيب. تركمنستان به پايان رسيد

 با 1999 مه 20براي حفاظت مشترك از مرزها امضا شده بود، در 1992- 1993هاي  كه در سال
   ).Sir, 2006, pp. 134-135( اعالم وزارت خارجه تركمنستان لغو شد

ها را از پيش   زمينه حقوقي اين اقدام،طرف عنوان يك كشور بي وضعيت تركمنستان به
عنوان يك شريك و  ود را در روابط با روسيه بهخواست خ تركمنستان مي. فراهم كرده بود

 كمك شاياني ، به رياست جمهوري روسيه2000اما انتخاب پوتين در سال . طرف قرارداد ببيند
گرايانه شرق و غرب محور در  هاي آرمان  پايان غلبه نگرش،اين نقطه. به تثبيت اين روند كرد

، 1386كواليي و نوري، (د شده است برآور1گرايي سياست خارجي روسيه و آغاز دوره عمل
هايي از اقتدارگرايي در عرصه داخلي   همچنين انتخاب پوتين آغاز نفوذ جنبه.24-25ص ص(

به ) از جمله رهبري تركمنستان( رهبران اقتدارگراي آسياي مركزيروسيه بود كه سبب نزديكي
  . روسيه شد

 دوجانبه روسيه و تركمنستان از اين زمان اقتصاد و انرژي به مهمترين موضوع در روابط
 بين دولتي و بين پارلماني كه در نيمه ، سند بين حكومتي90 چنانكه از بين بيش از ،تبديل شد
 براي تنظيم روابط دو طرف امضا شد، بيشتر آن متعلق به بخش سوخت و 2000اول دهه 
 ،صه اين دوره استنوعي مشخ  مهمترين قرارداد گازي كه به.)Iniutin, 2006, p. 31(انرژي بود

هرچند بهاي . به امضا رسيد) 2004از آغاز ( سال25 در مسكو براي مدت 2003يل  آور10در 
بيني شد، اما در كنار آن ميزان خريد گاز روسيه از  ثابتي براي خريد گاز در اين مدت پيش

 مكعب  ميليارد متر80 اين ميزان به 2009مقرر شد كه تا سال . يافت كمنستان افزايش ميرت
   ).Laumlin, 2006, p. 22; Nanay, 2009, p. 122(برسد
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 تركمنستان هاي ديگر تركمنستان در زمينه خط لوله را كم اهميت ساخت و اين قرارداد توافق
دولت ). Ancecshi, 2009, p. 121(شكل كامل به خطوط لوله روسيه وابسته كرد را به

 توافق تابعيت مضاعف با روسيه را لغو كرده ، و پيش از اين قرارداد2003تركمنستان در سال 
اي در  توان اين دو موضوع را به گونه مي. بود؛ اما روسيه در مقابل اين اقدام واكنش نشان نداد

اين عامل در كنار موضوع . ارتباط با هم در نظر گرفت و اولويت منافع را براي روسيه دريافت
 . ه روسيه نزديكتر كرد تركمنستان را از نظر سياسي ب،اقتدارگرايي

  
  : تاكنون2004 از سال -پ

اي جديد در روابط تركمنستان و روسيه در زمينه   از دو جنبه به نقطه آغاز دوره2004سال 
اتحاديه اروپا در . نخست در اين سال گفت و گوهاي طرح نابوكو آغاز شد. انرژي تبديل شد

اعضا از منابع و مسيرهاي گوناگون را مورد  تأمين نيازهاي انرژي ،راستاي افزايش امنيت انرژي
كند كه انحصار عرضه انرژي به  اين امر تهديد مستقيمي را متوجه روسيه مي. توجه قرار داد

عنوان ابزار سياست خارجي و امنيتي خود نيز ازآن سود برده  اروپا را در اختيار داشته و به
  . است

 سبب شد تركمنستان 2004جهاني در سال  باال رفتن قيمت نفت و گاز در بازارهاي ،دوم
ويژه  تركمنستان به. براي صادرات گاز خود به روسيه و اوكراين قيمت باالتري درخواست كند

به . كند از اين شكايت داشت كه گازپروم، گاز تركمنستان را براي تحويل به اوكراين استفاده مي
وپاي غربي آزاد كرده و گاز خود را اين ترتيب ظرفيت گاز خود روسيه را براي صادرات به ار

اين (Nanay, 2009, p. 122). رساند  برابر قيمت گاز تركمنستان به فروش مي3در آنجا به 
 تمام بهاي گاز 2005تحوالت سبب شد در مرحله اول روسيه موافقت كند كه از سال 

  .صورت نقدي به تركمنستان پرداخت كند خريداري شده را به
 ماهيت اقتدارگراي نظام سياسي تركمنستان و نيز اصول كلي سياست درگذشت نيازاف در

) بردي محمداف(  رئيس جمهور جديد،گمان برخياما به. وجود نياوردن تغييري بهخارجي آ
افزايش قيمت گاز تركمنستان . است 1گرا در عرصه سياست خارجي بيش از سلف خود واقع

                                                 
1. Realist 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 پاييز و زمستان ،7مطالعات اوراسياي مركزي، سال سوم، شماره                                                                         118

 دالر و در نيمه 130 به 2008اي كه در نيمه اول سال  گونه به،هاي بعدي نيز ادامه يافت در سال
  . متر مكعب رسيد1000 دالر در هر 150دوم آن به 

در . نام چين وارد عرصه رقابت براي گاز تركمنستان شد  بازيگر جديدي به، در اين ميان
با  اولين قراردادها بين چين و تركمنستان به امضا رسيد كه مهمترين آن در ارتباط 2006سال 

چين موفق شد قراردادهايي براي . احداث خط لوله گاز از تركمنستان به غرب چين بود
 ,Koolaee & Tishehyar, 2009) حفاري جهت استخراج نفت و گاز با تركمنستان امضا كند

.pp. 9-10)دنبال آن بود تهديدي را متوجه بازار اصلي روسيه   هرچند مسير شرقي كه چين به
 دست اين ،هاي صادرات براي تركمنستان  اما به هرحال متنوع شدن گزينه،كرد نمي) اروپا(

  .كرد كشور را براي مانور در مقابل روسيه بازتر مي
انحصار روسيه بر بازار اروپا نيز دست نخورده باقي نماند و استفاده از خط لوله جنوب 

 - كه به خط لوله  باكو اين خط لوله.  در اين حوزه نيز روسيه را با چالش مواجه كرد،1قفقاز
ن مطرح شده ا جيح– تفليس – ارزروم نيز معروف است در تكميل پروژه نفتي باكو -تفليس 
 اما گرجستان و تركيه در حال ،كند تر از ظرفيت كار مي هرچند اين خط لوله هنوز پايين. است

 ها ن چالش روسيه در مقابل اي.)Nanay, 2009, p. 110(حاضر مصرف كننده گاز آن هستند 
، روسيه قراردادي با 2007در سال . احداث خطوط لوله جديد را مورد توجه قرار داد

 امضا كرد 2اي با نام خط لوله ساحلي درياي خزر تركمنستان و قزاقستان براي احداث خط لوله
 .Pomfret, 2008, p)  ميليارد متر مكعب در نظر گرفته شده بود10كه ظرفيت انتقال آن ساالنه 

29).   
در  شمال اروپا و از راه درياي بالتيك و خط لوله جريان جنوبيدر  خط لوله جريان شمالي

مطرح شدن . جنوب اروپا و از راه درياي سياه نيز در همين ارتباط مورد توجه قرار گرفتند
عمليات ساخت خط لوله . تر كرد پروژه نابوكو، روسيه را براي اجراي دو طرح ياد شده جدي

براي عملي شدن پروژه  ).RFE-RL, 11/4/2010(  آغاز شد2010 آوريل 9مالي در جريان ش
 به امضا 2010 آوريل سال 24اي بين روسيه و اتريش در  نامه جريان جنوبي نيز، موافقت

   ).RFE-RL, 25/4/2010(رسيد
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هاي جهاني را براي گاز   قيمت2009 اعالم كرد از ابتداي سال 2008گازپروم در سال 
به اين ترتيب قراردادهاي پيشين اعتبار خود را از دست دادند . ستان پرداخت خواهد كردتركمن

روسيه هم با اعمال . بار به بهاي واقعي گاز صادراتي خود دست يافت و تركمنستان براي اولين
وجود آورد   يك بحران گازي به2009 در ابتداي سال ،فشار بر اوكراين براي افزايش قيمت گاز

 .Aseeva, 2010, p)  اتحاديه اروپا براي راه اندازي پروژه نابوكو را سرعت بخشيدكه تالش

127-138).   
 و اين بار بين خود تركمنستان و روسيه روي داد و آن 2009حادثه ديگري نيز در سال 
حال تعليق   بود كه صادرات گاز تركمنستان به روسيه را به2009انفجار خط لوله در ماه آوريل 

 ماه دو كشور به توافقي مجدد دست يافتند؛ كه با وجود تمديد صادرات گاز 9پس از . درآورد
 .)1388 دي 21 ،ايراس( حجم آن را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است،تركمنستان به روسيه

 ايران نيز به – چين و خط لوله دوم تركمنستان - در اين دوره خط لوله تركمنستان 
 فرمان آغاز ساخت خط 2010ئيس جمهور تركمنستان در اواخر ماه مه ر. برداري رسيد بهره
 30اين خط لوله با قابليت انتقال ساالنه . اي از شرق به غرب اين كشور را صادر كرد لوله

عنوان اقدام عملي تركمنستان براي پيوستن به نابوكو برآورد  تواند به ميليارد متر مكعب گاز، مي
 تركمنستان در نهايت .تواند چالش جديدي براي روسيه باشد مي، كه )Rianovosti, 1/6/2010(شود

روسيه بقبوالند و قدرت چانه زني خود را نيز به   توانست شرايط عادالنه را از نظر قيمت به
 . هاي صادراتش افزايش دهد موازات افزايش گزينه

ر اروپا  به چالش كشيده شدن انحصارش د،تواند سبب نگراني روسيه شود آنچه مي
 گازپروم گاز را از ،هايي كه پس از بحران اكراين صورت گرفت اما بر اساس توافق. است

فروخت كه در نهايت اين   مي1هاي واسطه تركمنستان خريده و آن را به يكي از شركت
 .Overland & Tromso, 2009, p)عهده داشت شركت وظيفه فروش آن به اوكراين را به

در ضمن، . گرا در اوكراين ادامه يافت ان تغيير هيئت حاكمه غرباين روند، تا زم. (11
 ,Rianovosti) كند  ميعنوان شريكي استراتژيك و قابل اتكا ياد بردي محمداف هنوز از روسيه به

16/3/2010). 
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  نتيجه 
 ،با مروري بر نزديك به دو دهه روابط تركمنستان با روسيه پس از فروپاشي اتحاد شوروي

د كه موضوع انتقال انرژي براي هيچ يك از دو طرف فقط يك بحث اقتصادي شو روشن مي
عنوان ابزاري سياسي   حفظ انحصار تجارت و عرضه گاز به اروپا، به،در رابطه با روسيه .نيست

آشكار است كه حتي با احداث . گيرد و ديپلماتيك از سوي اين كشور مورد استفاده قرار مي
رضه  اما حفظ انحصار ع،ازپروم باز هم بازار خود را خواهد داشت گ،خط لوله ديگري به اروپا

  . اي دارد المللي و منطقه گاز براي روسيه دو منفعت بين
هاي  گو و چانه زني عنوان ابزار فشاري به غرب در گفت و  اين عامل به،در بعد بين المللي

اي نيز  در بعد منطقه. ردگي  خواست خود مورد استفاده قرار مي براي تحميل اراده و،گوناگون
مردان اين  شكل ويژه آمريكا در خارج نزديك، مورد نظر دولت جلوگيري از ورود غرب و به

روسيه با . توان تحليل كرد  را نيز بر همين اساس مي2009بحران گازي اوايل سال . كشور است
گر به تنبيه قدرت نمايي در مقابل غرب پرداخت و از سوي دي قطع صادرات گاز از سويي به

  . داد دولتي در خارج نزديك پرداخت كه گاه و بيگاه از خود تمايالت واگرايانه بروز مي
اي  تا جايي كه شرايط منطقهدر رابطه با تركمنستان نيز نتيجه فوق قابل استناد است؛ روسيه 

ي كه ناچار  اما هنگام، حداكثر كردن منافع اقتصادي خود را در نظر داشت،المللي مهيا بود و بين
 ،تركمنستانهاي بازار به   با پذيرفتن پرداخت قيمت،از انتخاب بين اولويت اقتصادي و امنيتي شد

 . هاي امنيتي را نشان داد ترجيح اولويت

تركمنستان نيز هرچند پس از استقالل، رهايي از وابستگي اقتصادي و سياسي به روسيه را 
 اما در ،طرفي را نيز در همين راستا دنبال كرده ت بيعنوان يك اولويت شناسايي كرده و سياس به

ويژه در دهه  اول، انتقال انرژي كه به. اين دوره خود را از دو جنبه نيازمند روسيه يافته است
اما جنبه . كرد هاي بيشتر خودنمايي مي دليل دور از دسترس بودن گزينه اول پس از استقالل به

 هاي شريكبا كسب آزادي عمل نسبي توانست بين دوم هنگامي مطرح شد كه تركمنستان 
 را ترجيح مي دهد هايي شريكرخدادها نشان داد تركمنستان . گوناگون دست به انتخاب بزند

 پس از ،ترين روابط در زمينه انرژي گسترده. كه تهديدي متوجه ماهيت اقتدارگراي آن نكنند
 .استا روسيه با چين برقرار شد كه خود داراي رژيمي اقتدارگر
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دنبال تثبيت خود  ن در صحنه بين المللي از سويي به در واقع بايد گفت كه تركمنستا
از آنجا .  قدرتمند و قابل اتكا استهايي شريكعنوان دولتي مستقل و از سوي ديگر در پي  به

 و تركمنستان را شريك و هگرايي اوراسياگراها را رها كرد كه روسيه در دوره پوتين، آرمان
. شود  سبب جذب تركمنستان به خود و تحكيم روابط دوجانبه مي،بيند رارداد خود ميطرف ق

 نفع مشتركي در حمايت از ،هاي رنگي  روسيه نيز با در نظر داشتن تجربه انقالب،عالوه بر اين
  . يابد اقتدارگرايي تركمنستان براي خود مي

اند  گرايي رسيده ع بيني و واقعنوعي واق در مجموع دو كشور به مرور زمان در روابط خود به
راستاي يكديگر قرار  شان هم هاي خاصي از سياست خارجي و نفع مشترك، آن دو را در جنبه

 اما با توجه به برتري همه ،توان تركمنستان را وابسته به روسيه دانست هرچند نمي. داده است
هاي  ور و توجه به اولويت تركمنستان نفع خود را در حفظ رابطه قوي با اين كش،جانبه روسيه

  .سياسي و امنيتي آن ديده است
  

  منابع و ماخذ 
   فارسي- الف

، محمد چارچوب نوين بين المللي:امنيت در آسياي مركزي ،)1382(آليسون، روي و لنا جانسون   .1
  .دفتر مطالعات سياسي و بين المللي: رضا دبيري، تهران

 به همراجعتاريخ  ،مركزي سايت برنامه اوراسيايي افغان، نامه نهايي خط لوله ماورا  امضاي موافقت.2
  .http://cep.ut.ac.ir/fa/pages/114.htm ،)1389 مرداد 22: سايت

زدهمين  دوامجموعه مقاالت، "ها ها و اقدام استراتژي انرژي روسيه، ظرفيت"، )1384(ابراهيمي، محمد   .3
  .دفتر مطالعات سياسي و بين المللي :، تهرانهمايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز

مطالعات ، "چين و منابع انرژي حوزه درياي خزر" ،)1387( امامي ميبدي، علي و بشير اسماعيلي .4
  .2شماره ، 2سال اوراسياي مركزي، 

فصلنامه ، "اي اي و فرامنطقه يگران منطقهامنيت انرژي اروپا و باز" ،)1388(حيدري، محمد علي  .5
  .66شماره ، 18سال ز، مطالعات آسياي مركزي و قفقا

، "جايگاه گازپروم در راهبرد انرژي روسيه" ،)1389( رمضان زاده، عبداهللا و سيد حميد حسيني .6
  .6  شماره، 3سال ، مطالعات اوراسياي مركزي
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، "ف چهارمين ميدان بزرگ گازي دنيا در تركمنستان كش"، 25/7/1388: ، تاريخ خبرسايت ايراس .7
  )25/7/1388:  به سايتهمراجعتاريخ ( http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid :در
  :، در"از سرگيري صادرات گاز تركمنستان به روسيه"، 21/10/1388 :تاريخ خبرسايت ايراس،  .8

http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8976)  24/10/1388:  به سايتهجعمراتاريخ( 
نگاهي به روند صادرات گاز تركمنستان و نقش جمهوري اسالمي " ،)1383(اكبر عيسي زاده،  .9

  .46شماره ، 13سال ، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، "ايران
ياي  آسفصلنامه مطالعات، "رقابت پيرامون انرژي آسياي مركزي و قفقاز" ،)1386(فياضي، محسن  .10
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