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چكيده :

قلمرو   . است  شرقی ایران  نواحی  به  اشاره  برای  کلی  نامی  دوران ساسانيان  از  ُخراسان    
ازافغانستان  عمده ای  بخش های  و  کنونی  ایران  خراسان در  شامل استان  خراسان  تاریخی 
بخش هایی  و تاجيکستان و  گسترده تر ازبکستان  مفهوم   در  و  بوده  و ترکمنستان امروزی 
ازقرقيزستان  و قزاقستان را هم می توان در قلمرو خراسان بزرگ به حساب آورد . قسمت اعظم 
خراسان بزرگ در شرق خزرامروزه  به آسيای مرکزی معروف است . در دو دهه اخير به ویژه 
پس از سقوط شوروی وجود منابع با ارزش انرژی بویژه گاز موجب توجه بيشتر جهانی به این 
مناطق شده وکشورهای شرق و جنوب آسيا از جمله بازارهای بزرگ مصرف گاز خزر هستند . 
اما محصور بودن این کشورها در خشکی انتقال این منابع را با مشکل مواجه کرده است . یکی 
از این گزینه ها ی انتقال گاز این منطقه ، انتقال گاز ترکمنستان به هند ) تاپی ( از طریق خاک 
افغانستان و پاکستان است . این مقاله بدنبال پاسخ به این سوال است : چه مشکالت  و موانعی 

در ایجاد خط لوله تاپی وجود دارد . 
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مقدمه :
ُخراسان بخشــی از ایران بزرگ و از دوران ساسانيان نامی 
کلی برای اشاره به نواحی شرقی ایران است . گر چه  سرزمين 
خراسان در طول تاریخ ، هيچ گاه مرز ثابت جغرافيایی نداشته 
و عوامل مختلفی ، محدوده اش راهمواره کاهش یا گسترش 
ميداده اما  قلمرو تاریخی خراســان بزرگ شــامل اســتان 
خراســان در ایران کنونی و بخش های عمده ای ازافغانستان 
و و ترکمنســتان امروزی بوده اســت . در مفهوم گسترده تر 
ازبکســتان و تاجيکســتان و بخش هایی ازقرقيزســتان  
و قزاقســتان را هم می توان در قلمرو خراسان بزرگ تاریخی 
به حســاب آورد . ) ویکی پدیا  ( واقع شــدن همه این مناطق 
در محدوده خراسان بزرگ موجب ایجاد پيوندهای فرهنگی ، 

تاریخی ، مذهبی و سياسی ميان آنها در طول تاریخ شد . 
امروزه قسمت اعظم خراســان بزرگ در شرق دریای خزر به 
آسيای مرکزی معروف است . کشــورهای آسيای مرکزی از 
نظر ژئواستراتژیکی، موقعيت برجسته ای در نقشه جهان دارند 
اما آنچه که بویژه در دو دهه اخيــر موجب توجه جهانی به این 
مناطق شده است وجود منابع با ارزش نفت و گاز است . توجه 
جهانی به گاز بعنوان سوختی ارزانتر و با آلودگی کمتر ، در کنار 
جهش اقتصادی دهه های گذشــته جنوب آسيا ، این کشورها 
را به یکــی از متقاضيان بزرگ گاز منطقه تبدیل کرده اســت 
.ترکمنستان از جمهوریهای آسيای مرکزی است که با وجود 
ذخایر عظيم گازی و نزدیکی جنوب آسيا  ، یکی از گزینه های 

مهم تامين گاز این کشورها محسوب ميشود
. از ســوی دیگر محصور بودن در خشــکی و عدم دسترسی 
به آبهای آزاد موجب وابســتگی آســيای مرکــزی از جمله 
ترکمنستان به همســایگان خود بویژه روســيه و ایران برای 
انتقال انرژی به بازارهای جهانی شــده اســت .  در سالهای 
گذشته این کشــور  تنوعبخشــی به مســير صادرات گاز  را 
اســتراتژي اصلي خود قرار داده اســت .این کشورسعی دارد 
که با احداث خطوط انتقال نفت و گاز از مســير های متفاوت ، 

محدودیت های خود را به فرصت تبدیل کند . 
در این مقاله به یکی از مســيرهای انتقال گاز ترکمنستان به 
هند موسوم به تاپی اشاره ميشود . بدليل ترانزیت گاز از خاک 
افغانستان و پاکســتان ، با وجود وضعيت نامناسب سياسی و 
امنيتی در دو کشور بویژه در افغانســتان و تداوم جنگ در این 
کشور ، موانع متعددی در اجرای این پروژه دیده ميشود که در 
این مقاله به تاثيرات این موانع در عملی شدن این پروژه اشاره 
ميشود . یافته های این تحقيق نشــان ميدهد موانع زیادی در 
مسير انتقال گاز ترکمنســتان به هند وجود دارد که در صورت 
حل نشدن آنها در روند احداث لوله و انتقال گاز اختالل ایجاد 
خواهد شــد و مســير ایران برای عبور انرژی آسيای مرکزی 

بویژه ترکمنستان به جنوب آســيا ، اقتصادی ترین مسيربوده 
و از امنيت بيشتری نيز در مقایســه با دیگر مسيرها برخوردار 

است .

مفهوم نظری ژئوپلتيک :
واژة ژئوپليتيک براي اولين بار در ســال 1899 توسط رودلف 
کيلن سوئدی به کار برده شــد .دردیدگاه وی کشور موجودی 
زنده تصورميشــد که ســاختاری 5 وجهی دارد . او ســاخت 
فيزیکی – فضایی کشــور راژئوپلتيک ناميد . اما ژئوپلتيک در 
معنای عمومی خود یعنی نقش عوامل جغرافيایی در سياست 
قدمتی بسيار زیاد دارد . ژئوپلتيک در ماهيت جدید خود از اواخر 
قرن نوزدهم ميالدی و متاثر از تحوالت اروپا شکل گرفت . ) 

کریمی پور ، 1385 ، ص 12 (
لوتواک   در ســال 1990 م. پارادایــم ژئواکونومي را با مفهوم 
گسترده وارد علوم جغرافيایي سياسي کرد  . ) اتوتایل ، ژیروید 
و همکاران ، 1380 ، ص 289 ( .  وی خبر از آمدن نظام جدید 
بين المللی در دهه نود داد که در آن عوامل اقتصادي جایگزین 
اهداف نظامي مي شــوند و عامل درگيریها دیگر موضوعات 
دوران گذشــته نيســت ، بلکه در کنار هر تنشــی یک عامل 
اقتصادی خودنمایی مي کند  . ) کمپ و هــارکاوي ،  1383 ، 

ص 107 ( 
با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی تغييرات عمده ای در حوزه 
مفهومی ژئوپوليتيک روی داد ، به گونــه اي که ژئوپوليتيک 
از رهيافت نظامي و ژئواستراتژیک ، رویکردی ژئواکونوميک 
یافت . تحوالت پــس از فروریزی دیوار برليــن در 1998 و 
فروپاشی شــوروی در 1991 جهان را وارد مرحله جدیدی از 

تعامالت سياسی و ژئوپلتيکی گردید .
 زیرا عوامل ناشی از تحوات  فوق چرخشی را در تغيير ساختار و 
تدوین تفکرات ژئواستراتژیکی جهان پدید آورد که بر اساس 
آن برتری قدرت و توسعه برخالف آنچه که در استراتژی نظام 
جهانی حاکم بر قرن بيستم تعریف ميشد در قرن بيست و یکم 
در پرتو برتری اقتصادی جهت دستيابی به قدرت قابل تعریف 
شــد . ) عزتی ، 1389 (با این تحوالت در قرن  بيســت و یکم 
معيار قدرت ، توانمندی اقتصادی در سطح بين المللی و کنترل 
نظام توليد و عرضــه و مصرف کاالهای اقتصادی اســت و 
مناطق ژئوپلتيک و ژئواستراتژیک مناطقی هستند که از منابع 
سرشار طبيعی برخوردار بوده و توليد ناخالص ملی چشمگيری 
دارند .  اما این به معنای حل و فصــل بحرانهای ژئوپوليتيکی 
و ایدئولوژیکــی ميان دولتها و ملتها نيســت زیــرا بحرانها و 
اختالفات ژئوپوليتيکی از پایداری و تداوم نسبی برخوردار بوده 
و به سادگی قابل حل و فصل نيســتند ) حافظ نيا ، 1385 ، ص 

 ) 128
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موقعيت اقتصادی سياسی  خراسان بزرگ : 
  ویژگی های جغرافيایی خراســان بزرگ یعنــی زمين های 
گسترده کشــت پذیر و جای گرفتن بر ســر راه های تجاری 
شرق و غرب بویژه جاده ابریشــم ، در کنار تمدن های بزرگ 
برخاســته از این نقطه ، موجب شــد این منطقه همواره مانند 
جاده ای براي پيوند مردم ، جابجایی کاالها و اندیشــه ها بين 
اروپا ، خاورميانه ، آســيای جنوبی و آسياي شرقی عمل کرده 
است . این عامل  از گذشــته تا کنون این منطقه را بعنوان یک 
مرکز بزرگ فرهنگی ، سياســی و اقتصــادی درکانون توجه 

جهانی قرار داده است .
امروزه نيز اگر چه محدوده حاکميت کشورها بوسيله مرزهاي 
سياسي ترسيم شده ، ليکن وجوه مشترک تاریخي، فرهنگي 
و مذهبي که ریشــه در تاریخ مشــترک آنــان دارد ، مردم دو 
ســوي مرزهــا را همچنان با هم مرتبط نگهداشــته اســت 
. این مساله ميتواند شــرایط و زمينه مناســب و الزم را براي 
اشتراک مســاعي و برقراري روابط پایدار و گسترش مبادالت 
فرهنگي و اقتصادي بين این کشــورها فراهــم کند . با توجه 
به وجود جاذبه های مناســب برای فعاليت اقتصادی در نقاط 
مشترک مرزی، همکاری کشــورهای منطقه در این عرصه 
و فرآیند وابستگي متقابل کشــورها ميتواند منجر به توانمند 
سازی مرزنشــينان شــده و همچنين موجب توسعه امنيت 
و ثبات منطقه نيز خواهد شــد . امروزه  کشــف ذخایر عظيم 
گاز در ترکمنســتان و منابع معدنی و ذخایر اثبات شده گازدر 
افغانســتان ، در کنار توانمندیهای اقتصادی در شــرق ایران 
بویژه امکان ارتباط شرق خزر با سواحل اقيانوس هند از طریق 
خراســان ایران ، راه را برای همکاری های بيشــتر اقتصادی 
همسایگان  هموارتر کرده است .  از این منظر ميتوان با ایجاد 
شبکه مبادالت اقتصادی در این منطقه و ارتباط آن با شرق و 
جنوب آسيا منطقه اقتصادی بزرگتری را تشکيل داد . با توجه 
به نياز فراوان جنوب آســيا به انرژی و فراوانی ذخایر انرژی در 
ترکمنســتان و ایران ، ميتوان با ایجاد مسيرهایی برای عبور 
انرژی از این منطقه به پاکستان و هند ، زمينه همکاری بيشتر 

بين این کشور ها را فراهم کرد .
جایگاه ژئوپلتيكی آسيای مرکزی 

همانطور که اشاره شد امروزه قسمت اعظم خراسان بزرگ در 
شرق دریای خزر به آسيای مرکزی معروف است . این منطقه 
با نزدیک بــه 60 ميليون جمعيــت و 3994400 ک . م مربع 
مساحت ،  نزدیک به 10 درصد مســاحت قاره آسيا را به خود 
اختصاص داده اســت.  تاجيکستان، ازبکســتان، قزاقستان، 
ترکمنستان و قرقيزستان، ميان روسيه، چين و هند قرارداشته 
و از جنوب بلوک کشورهای مسلمان، یعنی افغانستان، ایران 

و پاکستان آن را احاطه کرده اند  . ) شربيانی، 1387 ، ص 93 (  
در طــی دوره ی جنگ ســرد ، آســيای مرکزی ، بــه دليل 
کشــمکش های قومی یک منطقه ی ناپایدار فرض می شد . 
بعد از جنگ سرد، ژئوپليتيک و ژئواستراتژی آسياي مرکزی، 
منابع و ذخایر فــراوان نفت و گاز خــزر ، موقعيت گذرگاهی، 
ارتباطی و ارزش اســتراتژیک دریای خزر، کنترل توليد منابع 
و خطوط لوله انرژی، توان تأثيرگــذاری بر بحرانهای منطقه 
و عالئق مشــترک فرهنگــی، تاریخی و اقتصــادي ميان 
کشورهای منطقه با برخی همســایگان، باعث شده است که 
قدرتهای منطقه ای و فرامنطقــه ای برای تحقق اهداف خود 
و پرکردن خالء قدرت  کشورهای این منطقه پس از استقالل 
، در آســياي مرکزی به رقابت با یکدیگر بپردازند  . ) افشردي، 
1381 ، ص 6 ( و موجب شد عالوه بر شریک قدیمی سياسی 
و اقتصادی این منطقه یعنی روسيه ، شماری از کشورها مانند 
ترکيه ، پاکستان ، هند و ایاالت متحده امریکا ، اروپا و چين  به 
علت فراوانی منابع طبيعی نظير نفــت و گاز، نيز به این منطقه 

عالقه نشان داده اند .
از دیگر مشکالت کشورهای آســيای مرکزی اینست که این 
کشورها فاقد مسير های مشخص و مطمئن برای انتقال نفت 
و گاز به بازارهای جهانی هستند .و عليرغم ذخایر باالی انرژی 
در این منطقه  اما محدود بودن در خشــکی و عدم دسترسی 
به دریــای آزاد موجب شــده حمل ونقل به وســيله نفتکش 
ميســرنبوده وتنهاراه انتقال خط لوله ميباشــد . همين مساله 
عامل وابستگی این کشورها به همســایگان از جمله روسيه 
وایران برای انتقال انرژی شده اســت . بعد از استقالل  تقریبا 
همه جمهوریها برای حمل انرژی به شــبکه های باقی مانده 
از دوران شــوروی متکی بودند . امروزه ازآنجــا که تقاضای 
جهانی انرژی در طی دهه های گذشــته رشد قابل مالحظه 
ای داشته است این منطقه توجه بسياری از مصرف کنندگان 
انرژی را به خود جلب کرده اســت ، همچنين با کشف ميادین 
عظيم نفت و گاز درجمهوریها نياز به احداث خطوط لوله جدید 
ضروری ترمی شــود . جمهوریها نيز برای آنکه از زیر ســایه 
سنگين روســيه خارج شــوند تنوع در خطوط انتقال انرژی را 
از اولویتهای اصلــی برنامه های اقتصادی خــود قرار دادند . 
ميتوان گفت دراین منطقه منابع انرژی ، سياســت و اقتصاد به 

هم گره خورده است .
از راههای مهم دیگر، انتقال انرژی این منطقه راه ایران است 
یعنی با عبورخط لولــه از ایران ، نفت و گاز خود را به ســاحل 
خليج فارس رسانده و از آنجا با نفتکش به کشورهای متقاضی  
ارسال نمایند یا بوسيله سواپ با ایران انرژی خود را صادر کنند 
کاری که به ميزان محدودی بين ایران و ترکمنستان و ایران 
و قزاقستان انجام ميشــود . امابه لحاظ سياسی ، تيرگی روابط 
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ميان ایران وایاالت متحده اجرای هر گونه برنامه ها ی انتقال 
انرژی در اندازه کالن را ازطریق ایران ناممکن ساخته است .

امروزه در بين انرژیها ، گاز بدليل آالیندگی کمتر ، حمل و نقل 
آســانتر و پایين بودن قيمت آن در مقایســه با نفت ، متقاضی 
بيشتری داشته و مصرف گازطبيعی ســریعترین رشد را ميان 
ســایرکاالهای حامل انرژی دارد . آسيای مرکزی  از مناطقی 
اســت که دارای ذخار گازی باالیی اســت . چيزی که حيات 
اقتصادی کشورهای صنعتی به آن وابسته است . بر این اساس 
اروپا ، آمریکا و کشــورهای جنوب و شرق آســيا  از بازارهای 

اصلی وبزرگ مصرف گاز آسيای مرکزی بشمار ميروند .

جدول شماره 1 – ذخایر گاز آسيای مرکزی

ذخائر خزررتبه
) تریلیون 
مترمکعب(

سهم ذخایر 
)درصد(

21/4 %44/6روسیه1

 11/7 %24/3ترکمنستان2

0/9 %1/9قزاقستان3

0/6 %1/3قرقیزستان4

56/61/6ازبکستان5

BP Statistical Review of World Energy  June 2011   منبع : 
جدول فوق موید این مطلب است که در بين کشورهای آسيای 
مرکزی ترکمنستان بعد از روسيه بيشترین ذخایر گازی را دارد 
. هم چنين این کشوردر سطح جهانی نيز بعد از روسيه ، ایران 

وقطر در جایگاه چهارم جهانی قرار دارد . 
ترکمنستان  ، ذخایر ، توليد و صادرات گاز :          

ترکمنســتان منابع غني گازطبيعی دارد و ذخایــر گاز آن به 
مراتب بيشتر از نفت است بهمين دليل اهميت زیادی در بازار 
جهانی انرژی  دارد .کشــف ميادین مهم گازی که در ســال 
2006 با کشــف ميدان یولتان در نزدیکي ميدان عظيم گازی 
دولت آباد در نزدیکــی مرز ایران به اوج خود رســيد ، موجب 
تبدیل شدن ترکمنســتان به کانون توجه کشورهاي مصر ف 
کننده انرژی بویژه اروپا و آسياي جنوب شرقي شد . هم اکنون  
با گذشت بيش از20 سال ازاســتقالل ترکمنستان از شوروی 
، این کشــور تالش زیادی رابرای ســرمایه گذاری درزمينه 

اکتشــاف وبهره برداری ازميادین گازی خود به ویژه درحوزه 
های خزری قــره گلدنيز، دیاربکروچلگن انجام داده اســت و 
خود را آمــاده ورود قدرتمند به عرصــه توليدکنندگان بزرگ 
انرژی در جهان مي کند . همين امر چشم انداز نسبتا روشنی را 

پيش  روی عشق آباد قرار داده است .

نمودار شماره 1 - ذخایر گازی ترکمنستان 

EIA, International Energy Statistics           :   منبع            
ميزان ذخایر گاز ترکمنســتان در سال 2011  ، 24/3 تریليون 
متر مکعب  بود که معادل  11/7  درصد کل ذخایر دنيا ميشود 
. بنابراین این کشــوردرميان کشــورهای تازه استقالل یافته 
، بعد ازروســيه دومين کشور و درســطح جهان بعد از روسيه ، 
ایران و قطر چهارمين دارنده  ذخایر گاز طبيعی به شمارميرود 
. ) BP,2011( این کشــور از ذخایرناشــناخته شــده ای نيز 
برخوردار است که با کشــف آنها حجم ذخایر گازی این کشور 
افزایش قابــل توجهی پيــدا خواهد کرد . ذخایــرگاز طبيعی 
ترکمنستان تقریبًا در سراســر خاک این کشورپراکنده ا ست. 
اما عمده ميادیــن هيدروکربنی ترکمنســتان ، ميادین گازی 
است که در بخش جنوب شرقی و شــمال شرقی آن متمرکز 

است از جمله  :
1- منطقه دولت آباد – دون مز در جنوبشرق ترکمنستان  که 

بزرگترین منطقه گازی ترکمنستان محسوب ميشود .  
2- ميدان یولتان جنوبــی در نزدیکي ميــدان  عظيم گازي 

دولت آباد  درجنوب شرقی ترکمنستان    
3- منابع گازی دیگر ترکمنستان عبارتند از سویت   
آباد در 24 ک .م جنوب دولت آباد- دون مز ، شاشــليک ، مالی 
، سامان تپه ، نایيک ، قرپيچلی و آچاک در شرق کشور ، قطور 
تپه وکرپجه  در غرب کشور ميباشــد . هم چنين ميدان های 
گازی درحوزه مرغاب در مرکز کشور وحوزه یاشالر که حاوي  

مقادیر عظيمی از گاز هستند .   
  توليد گاز ترکمنستان 

تا ســال 1990 . م ميزان توليد گاز ترکمنســتان بــاال بود اما 
از آن جا که کليه خطــوط مرتبط کننده منطقــه به بازارهای 
جهانی تحت مالکيت شــرکت گاز پروم بود و از مسير روسيه 
عبور می کرد ، گاز طبيعی جمهوری ترکمنســتان از دسترسي 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm
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به بازار محروم گردید . در نتيجه انگيزه های ترکمنستان برای 
افزایش توليد گاز طبيعی خود از بين رفت وتوليد گاز این کشور 
در سراســر دهه 1990 کاهش پيدا کرد . ترکمنستان درسال  
2002 کنسرسيومی برای فعاليت اکتشــافی وتوليد درآبهای 
جنوبی خزر تشکيل داد و مدعی شــد که تا سال 2015 توليد 
گازطبيعي این کشــوردرآبهاي خزررا افزایش چشــم گيری 
خواهد یافت واین موضوع ، گازپروم رابه مشــارکت درتوليد 

گازطبيعی درآبهای خزرتشویق کرد .
در سال 2008 با توليد66/1 ميليارد مترمکعب رتبه 13 جهان 
، در2009 با 36/4 ميليارد مترمکعب توليــد رتبه 23 جهان و 
در 2010 ، با  42/4 ميليارد مترمکعب توليــدگاز رتبه 21 دنيا 
و در ســال 2011 ، با 59/5 ميليارد متر مکعب  توليد که معادل  
1/8 کل توليد جهان ميشــد رتبه 14 جهانی را دارا بوده است . 
),Bp 2011 ( براســاس پيش بينی های انجام شده توليد گاز 
ترکمنستان درســال 2020 به بيش از 130 ميليارد مترمکعب 
افزایش خواهد یافــت که با توجه به پيــش بيني مصرف 42  
ميليارد مترمکعبی این کشوردرسال مزبور، بيش از90 ميليارد 
مترمکعب گاز توليدی این کشوربه صادرات اختصاص خواهد 
یافت. )  شــادي وند ،  1389( اما این کشــور تاکنون به سبب 
فقدان خطوط لوله صادراتی و نا مشخص بودن تقسيمات خزر 
، مانند دیگر جمهوریها درجذب ســرمایه گــذاری خارجی در 
صنعت نفت و گاز و بهره گيری از ذخائر نفت و گاز خود چندان 
موفق نبوده است واین امر موجب کاهش توليد این کشور شده 

و هنوز درردیف توليد کنندگان کوچک انرژی قرار دارد  .
صادرات گاز و مسير های صادرات گاز ترکمنستان 
درگذشته این کشوربرای صدورگازطبيعی، تقریبًا به طورکامل 
متکی بر خطوط لوله ی روســيه بود . همين مســاله  قدرت 
چانه زنی این کشــور را کاهش ميداد . امروزه ترکمنستان به 
همکاری با شرکتهای خارجی اميد بســته است . منابع گازی 
این کشور به ســرمایه  گذاری شــرکت های خارجی وحضور 
فّناروی های جدید براي توليد بهينه نياز دارند . هدف اینســت 
که عالوه بــر افزایش توليد ، با دیپلماســی فعــال بازار های 
جدیدی را براي صادرات گاز خود در اختيار گيرد .اما همچنان 
برای صادرات گاز خود با موانعی مواجه است  که مهمترین آن 
نبود مسيرهای متنوع  انتقال انرژی است . ميزان صادرات  گاز 

ترکمنستان در سال  2011 ،  6 /34  ميلياردمتر مکعب بود .  
مسيرهای صادرات گاز ترکمنستان 

در آوریــل 2009، هنگامی که روســيه ناگهــان واردات گاز 
طبيعی ترکمنستان را به دالیل مختلف نظير کاهش تقاضای 
گاز اروپا متوقــف کرد باعــث افت هشــتادوچهار درصدی 
صادرات گاز ترکمنستان شــد و این امر ضربه شدیدی برای 
اقتصاد این کشور بود. همين مســایل باعث شده تا این کشور 

اکنون  تنوعبخشی به مســير صادرات گاز  را استراتژی اصلي 
خود قرار داده و هدفش را دســتيابی بــه بازارهای متنوعی از 
اروپا ، چين و هند در کنــار گزینه های کنونــی یعنی ایران و 
روســيه اعالم کرد . این کشور گرچه در کســب بازار جهاني 
تا حــدودی موفق بوده ، امــا هنوز برای یافتن بــازار مطبوع 
خود مشــکالت زیــادی دارد . از دالیل اصلی آنهم شــرایط 
ژئوپولتيک و شرایط قيمت گذاری این کشور برای گاز هستند. 

) زارچي کریمي، 1389 ( 
ترکمنســتان بدليل محصور بودن در خشــکی مســيرهای 
مطمئنی برای انتقــال انرژی به بازارهــای جهانی ندارد و به 
کشورهای دیگربویژه مســيرهای روسيه متکی است . متنوع 
ساختن مســيرهای انتقال انرژی بهترین روش برای مقابله با 
این مشکل است. این کشــور ميتواند گاز خود را از 4 مسير به 

بازارهای جهانی صادر کند   :
1 – مسير غرب :  روسيه بزرگترین بازار گاز کشور ترکمنستان 
را تشکيل می دهد.  گازپروم  مهمترین خریدار گاز ترکمنستان 
اســت و این شرکت روســی گاز ترکمنســتان را به اوکراین 
و بخشــی از آن را به اتحادیه اروپا صادر می کنــد . ) همان ( 
ترکمنستان در سالهای گذشــته تالش زیادی برای خروج از 

استيالی روسيه در این زمينه انجام داد ه است .
2 - مسير شرق : این مسير برای دســتيابی به بازارهای چين 
و ژاپن که مســيری طوالنی و پرهزینه است . گر چه خط لوله 
7000 ک . م    که با عبور از ازبکســتان و قزاقستان به منطقه 
سين چيانک در شرق چين می رسد و یکی از خطوط طوالنی 
انتقال انرژی دنياست در تاریخ 14 دسامبر 2009  ) آذر 1389 (  
با حضور سران کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان 

و چين  راهاندازی شد  .
3 – مســير جنوب : با عبوراز ایران به دریای عمان ميرســد . 
اما تاکنون بدليل مخالفتهــای آمریکا با همــکاری ایران با 

کشورهای حوزه خزر در زمينه انرژی به نتيجه نرسيده است . 
4 –  مسير جنوب شرقی :  با گذشتن از افغانستان و پاکستان به 
ساحل عمان ميرســد و یا ميتواند درادامه خشکی پاکستان به 
هند برسد . )تاپی (  این مسير هم بدالیل متعددی چون جنگ 
و نا آراميهای سياسی در افغانستان و تنشهای موجود در روابط 

هند و پاکستان ، با مشکالتی همراه است .  
انتقال گاز ترکمنستان به هند              

اندیشه احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسير 
افغانستان و پاکستان از ســال ها پيش وجود داشته است . در 
واقع نياز فزاینده ی ترکمنســتان برای یافتن بازارهای جهانی 
جهت صادرات گاز و کاهش وابستگي به روسيه بود که در گام 
اول ، اولين بار فکر ظهور خط لوله ی گاز تاپی را درسال 1993 
مطرح کرد وشــرکت یونوکال بعنوان مجری این پروژه وارد 
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شد . 
خط لوله بطول 1680  کيلومتر کــه از ميدان گازی دولت آباد 
ترکمنســتان  آغاز و موازی با بزرگراه هرات از افغانســتان به 
قندهارو پس از آن در پاکستان از شهر کویته به مولتان هند می 
رسيد . ناآرامی سياسی درافغانستان و اقدامات خشونت طلبانه 
طالبان موجب شد این شــرکت در 1998 خود را از پروژه کنار 
بکشد .در روز 30 می سال 2002 بار دیگر احداث خط لوله گاز 
مطرح شــد و در نتيجه تالش های دولت افغانستان ، نشست 
های چند جانبه ای برگزار شد و مقامات پاکستان ، افغانستان 
و ترکمنستان موافقتنامه ای را در زمينه انتقال ذخایر گسترده 
گاز آســيای مرکزی امضا کردنــد . پــس از آن در 16 فوریه 
،2006 توافق رسمی بر سر احداث خط لوله گاز ترکمنستان به 

پاکستان به عمل آمد . 
بر این اســاس سه دولت افغانستان، پاکســتان و ترکمنستان 
موافقت رســمی خــود را بــا احداث خــط لولــه ای که گاز 
ترکمنستان را از طریق خاک افغانســتان به پاکستان منتقل 

کند، اعالم نمودند . 
ســرانجام بعد از آن مذاکرات متعددی نهایتا  در 11 دســامبر 
2010 . م موافقــت نامه نهایی  برای ســاخت خط لوله گازی 
تاپی  از سوی سران کشــورهای حاضر در این پروژه در عشق 
آباد امضا شــد . ظرفيت انتقال این خط لولــه 33 ميليارد متر 

مکعب پيش بينی شد . 
) رمضان زاده و حسيني ، 1389(  هزینه احداث آن نيز حدود 7 
ميليارد و 800 ميليون دالر برآورد شده است . عالوه بر آمریکا  
بانک توسعه آســيا )ای دی بی( نيز از حاميان این طرح است 
و از ســال 2002 به عنوان دبيرخانه این پــروژه و هماهنگ 
کننده این پــروژه  بودجه اوليــه اجرای این پــروژه را تامين 
و مطالعات اوليه درباره امکان ســنجی این پــروژه را انجام 
داده است . طی سالهای گذشــته  مذاکرات و تفاهم نامه های 
متعدد بين 4 کشور برای عملی شدن این طرح صورت گرفت 
اما عواملی از  جمله در گيریها در افغانســتان و اختالفات هند 
وپاکستان مانع از رسيدن به یک توافق نهایی در این زمينه شد 

مسيرلوله تاپی

www.eia.gov: منبع                 
  تقاضای فزاینده انرژی در هند   

در جنوب آسيا  هند با جمعيتی بالغ بر یک ميليارد و 221 ميليون 

نفر و مســاحتی بالغ بر 3 ميليــون و 287 هــزار کيلومتر مربع 
ازمتقاضيان بزرگ انرژی محسوب ميشــود .در کنار آن جهش 
اقتصادی هند پس از دهه 1990 و افزایش سطح زندگی در دهه 
های اخير موجب افزایش سریع تقاضای انرژی در این کشور شد 
بطوریکه تامين انرژی و امنيت انرژی به دغدغه استراتژیک این 
کشور تبدیل  شــد  . اقتصاد هند در طی سالهای 2000 ميليادی 
تا کنون به طور متوسط  ساالنه رشــد 7 درصدی را تجربه کرده 
اســت  . با توجه جهانی به گاز طبيعی بعنوان سوختی با آلودگی 
کمتر وحمل آسانترهند نيزآنرا بتدریج جایگزین دیگر سوختهای 
مصرفی ميکند . بعلت توليد کم گاز در داخل  ، نيروگاه های توليد 
برق هند از زغال سنگ به عنوان منبع اصلی توليد انرژی استفاده 
می کنند که آلودگيهای زیســت محيطی زیــادی بهمراه دارد . 
واردات گاز هند در آینده افزایش پيدا ميکند . بيشتر گاز مصرفی 
هند برای توليد برق استفاده ميشــود . بنابراین هند برای  تامين 
انرژی بلند مدت به منظور تداوم رشد اقتصادی و رسيدن به نرخ 
رشد باال ناگزیراست مناســبات خود را با کشور های توليد کننده 
نفت و گاز تقویت کند و توليد کنندگان اصلی انرژی بویژه گاز در 

سياست خارجی هند جایگاه ویژه ای می یابند .  
نمودار شماره 4 – توليد و مصرف گاز هند

 Billion cubic metr es BP Statistical Review
of World Energy  June 2011منبع : 

  مصــرف گاز هنــد  در 2011  ، 61/1  ميليــارد متر مکعب 
اعالم شــد اما با توليد ناچيز گاز در هند ناچارا 17/01 ميليارد 
متر مکعب آن از خارج وارد شــد . بر اســاس پيش بينی های 
آژانسهای بين المللی انرژی تقاضای گاز هند در سال  2030 
به بيــش از 103 ميليارد متر مکعب در ســال   افزایش خواهد 
یافت . بر این اســاس هند به گزینه های مختلف واردات  گاز 
از بنگالدش ، ایران ، قطر ، ميانمار و ترکمنســتان فکر ميکند 
. آســيای مرکزی از این جهــت یکــی از نزدیکترین منابع 
تأمين سوختهای فسيلی به هند اســت که بواسطه دو کشور 
به مرزهای آن نزدیک می شــود . افغانســتان و پاکستان دو 
کشوری هســتند که مانع از اتصال مســتقيم هند به منطقه 
آسيای مرکزی می باشــند.  با وجود مشکالت عدیده دهلی نو 
با اســالم آباد و مشــکالت امنيتی افغانســتان ، بــا اینحال 
هند با حمایت آمریکا و حتی روســيه درصدد اســت تا به این 
مهم جامه عمل بپوشــاند . عالوه بر آنها  گسترش تروریسم 
، بنياد گرایی و افراطی گری و ســرریزی آن به پاکســتان و یا 
حتی کشمير از جمله نگرانيهای امنيتی هند در آسيای مرکزی 
می باشــد که ميتواند بر جریان انتقال گاز به هند موثر باشد . از 
آنجا که هند به کشورهای آســيای مرکزی بعنوان جایگزین 
انــرژی خاورميانه توجــه دارد ، کاهش وابســتگی به انرژی 
خاورميانه را نيز مد نظر دارد تــا از بحرانهای خاورميانه کمتر 

http://www.shana.ir/158232-fa.html
http://www.shana.ir/158232-fa.html
http://www.shana.ir/158232-fa.html
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تاثير بگيرد . هند هر چند در گذشــته دالیلــی از جمله امنيت 
خط لوله ، نامعين بودن روابط پاکســتان و هنــد ، قيمت گاز 
وارداتی وخودکفایی توليــد گاز داخلی هند را مطرح ميکرد اما 
تالش برای راه انــدازی و بهره برداری از خــط لوله گاز تاپی 
در ادامه سياست های کلی این کشــور مبنی بر متنوع سازی و 
افزایش نقش های اقتصادی و سياســی در جهان می باشد که 
طی ساليان اخير در اولویت سياســت خارجی هند قرار گرفته 
اســت . خط لوله گاز تاپی عالوه بر تأمين بخشی از نيازهای 
انرژی، به دهلی نو امکان ماندن در پهنه رقابت با کشــورهایی 
مانند چين را در عرصه اقتصاد و نيز بازنمــودن جای پایی در 
عرصه های سياسی منطقه ای به خصوص در آسيای مرکزی 
را می دهد  . از همين روی به نظر می رســد در سال های آینده 
منطقه آســيای مرکزی تحوالت بيشــتری از حضور و نفوذ 
سياســی و اقتصادی هند را تجربه خواهد کــرد. ) همتی گل 

سفيدی 1389  ( 
2 – تقاضای فزاینده انرژی در پاکستان 

پاکســتان کشوری اســت با جمعيت روبه رشــد که هميشه 
با مشــکل تامين انرژی برای این جمعيت روبرو بوده اســت . 
بدليل ناتوانی شــرکت دولتی توســعه نفت و گاز پاکســتان 
)او.جی.دی.ســی.ال( در دســتيابی بــه اهــداف خود در 
بخش عمليات حفــاری و توليد نفــت و گاز در پاکســتان ، 
توليدات این کشور طی چند سال گذشته به طور چشمگيری 
کاهش داشته اســت و به افزایش واردات سوخت منجرشده 
اســت . این مســاله موجب تعطيلی نيروگاه های برق شده و 
بسياری از شهرهای بزرگ این کشور با مشکل روزانه ساعت 
ها قطعی برق ) قطع 12 ساعته برق(  مواجه هستند . عالوه بر 
آن کمبود گاز در صنایع و تعطيلی صدها واحد صنعتی در کنار 
کســری تامين گاز خودروهای گاز سوز شده  جمعا ضرر مالي 
و اقتصادی زیادی برای این کشور داشــته است .  این عوامل 
موجب عالقه این کشور برای تامين گاز از همسایگان خود از 

جمله ایران و ترکمنستان شد .
 بر اساس آمارBp ميزان توليد ومصرف گاز پاکستان در طی 
ســالهای 2001 تا  2011  یکسان بوده اســت . بدین معنا که 
پاکســتان کمبود گاز مورد نيازش را بااســتفاده از انرژیهای 
ســنتی رفع ميکرد . در ســال 2011 مصرف گاز پاکســتان ، 
39/2  ميليارد متر مکعب بود که درسالهای بعد افزایش یافت 
. بنابراین پاکســتان برای تامين نياز خود مجبور به وارد کردن 
گاز است . این کشــور پروژه های خط لوله متنوعی را در نظر 
دارد  ، از جمله واردات گاز از ترکمنســتان ، قطــر و ایران . اما 
موقعيت مالی ضعيف پاکستان تامين اعتبار برای پروژه های 
خط لوله را مشکل کرده اســت و این پروژه ها برای پاکستان 
توجيه اقتصادی نخواهد داشــت مگر اینکــه مقصد خط لوله 

کشور دیگری مانند هند باشد تا از عواید حاصل از حق ترانزیت 
آن استفاده کند . بنابراین این کشور دالیل قوی برای پذیرش 
خط لوله ی تاپی دارد وهدف اصلی از حضور خود در این طرح 
را تامين انــرژی مورد نياز خود عنوان کرده اســت . عبور خط 
لوله ترکمنستان به هند از خاک پاکســتان ، این کشور را قادر 
ميســازد تا بخشــی از نيازهای خود به انرژی را از این طریق 
و با نرخ ارزانتر رفــع نمایند . همچنين موقعيت اســترتژیکی 
پاکســتان بعنوان یک کشــور گذرگاهی در تجــارت انرژی 

جهانی افزایش خواهد یافت  .  
نقش آمریكا در پروژه انتقال گاز ترکمنســتان به 

هند 
در پرتو تحوالت پس از تجزیه  شــوروی کشــورهای حوز ه  
دریای خزر به گونه ای روزافزون مورد توجــه قرار گرفته اند 
. این منطقه را مکيندر  قلب جهان  و برژینســکی چاله ســياه 
قدرت و یا بالکان اوراســياي مرکزی خوانده اند . )  کوالیي  ، 
1389 ، ص 80 ( پس از آن  تالشهای آمریکا برای توسعه نفوذ 
سياسی و اقتصادی خود در این کشورها آغاز شد به ویژه پس از 
حادثه 11 سپتامبر ایاالت متحده به صورت همزمان به دنبال 
دو هدف عمده در منطقه بوده اســت . گسترش حضور و نفوذ 
خود درمنطقه با گســترش ناتو در شرق و تالش جهت کنترل 
فعاليتهای  روســيه و ایران و اعمال تحریمها و منزو ی کردن 

ایران در منطقه . 
با وجود اذعان مقامات آمریکایی به ظرفيت های بالقوه ایران 
بعنوان تنها کشــور ارتباط دهنده دو انبار تامين کننده انرژی 
ق 21 . م یعنی خليج فارس و خزر ، این امکان باید خنثی شود 
تا امنيت منطقه ای و جهانی مورد تفســير آمریکا حفظ شود .) 
مجتهدزاده، 1381(   اغلب کارشناسان اقتصادی جهان مسير 
ایران را نزدیــک ترین ، ارزان ترین و امن ترین مســير  برای 
انتقال نفت و گاز خزر به شــرق ، جنوب و جنوبشــرق آسيا و 
سواحل خليج فارس ميدانند اما آمریکا صراحتا با آن مخالفت 

ميکند . 
این کشــور برای رســيدن به اهداف اســتراتژیکی خود در 
خاورميانه و جهــان ، انزوای اقتصــادی و ژئوپلتيکی ایران را 
ضروری ميداند و با دامن زدن به اختالفات ایران و کشورهای 
همســایه ، مخالفت بــا هرگونه همــکاری انــرژی ایران با 
کشورهای جنوب و شرق آســيا و حمایت گسترده سياسی - 
مالی از طرح هایی که نقش ایــران را نادیده ميگيرد در تالش 
برای تضعيف و حتی حذف نقش ایــران در انتقال انرژی خزر 
اســت . آمریکا عليرغم تشــویق هند و پاکســتان به کاهش 
تنش ميان خود به روشــنی مخالفت خود را با مشارکت این دو 
کشور درامور انرژی با ایران اعالم کرده وخواستارعدم توافق 
پاکستان ، هند و چين با ایران درباره  خط لوله صلح  شد .نتيجه 

http://www.ogdcl.com/
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این تالشها ، طرح مســيرهای دیگر برای انتقال انرژی خزر 
توسط آمریکا  بود از جمله مسير ترکمنســتان - افغانستان - 
پاکستان که در ادامه به هند ميرسد ) تاپی (. همين نشاندهنده 

رجحان مالحظات سياسی بر مالحظات اقتصادی است . 

چالشهای پيش روی خط لوله تاپی 

1 – بی ثباتی داخلی افغانستان 
مسيرافغانســتان براي تاسيس خط لوله سراســری به دليل 
عبورلوله از کوهســتانهای فــراوان وبســياردرهم پيچيده 
مسيرنامناســب وپرهزینه ای اســت . نبود زیر ســاختهای 
اقتصادی مناسب ، قاچاق مواد مخدرو مهمترازهمه جنگهای 
داخلی ، قومی ، مذهبی و حضور گروههای افراطی القاعده از 
جمله طالبان را نيز باید اضافه کرد . کوهســتانها ی افغانستان 
هم اکنون مکانی امن برای این نيروها محســوب می شوند و 
جنگنده های بدون سرنشــين آمریکا بطور مرتب این منطقه 
را به بهانه مبارزه بــا القاعده بمباران می کننــد . این عوامل 
مجموعا نگرانيهایی را برای هر ســه کشــور ترکمنســتان 
، پاکســتان و هند بهمراه دارد .زیرا تاثيرات ایــن نا آراميها در 
کل منطقه و بویژه در احــداث خط لوله گاز ترکمنســتان به 
هند و انتقــال گاز از آن کامال قابل پيش بينی اســت . وجود 
چنين مشکالت امنيتی ميتواند یکی از موانع اصلی مذاکرات 
بر سرعبورخط لوله گاز از مســير افغانستان باشد. بنابراین رفع 
این اختالفات یکی از پيش شــرطهای ادامه مذاکرات برای 
عبورخط لوله ازمسير افغانستان است . به نظر نميرسد حتی با 
تسلط کامل حکومت برمناطق مختلف کشور، آرامش دائمی 

حداقل دریکی دودهه آینده به افغانستان باز گردد .

2 – نااراميهای داخلی پاکستان 
حضور نيروهــای افراطی متعــدد با دیدگاههای سياســی 
– مذهبی و قومی متفاوت و متعارض بســياری از شهرهای 
این کشــور را به عرصه درگيری بين آنها بدل کرده اســت . 
شهرهایی زیادی در پاکســتان همه روزه شــاهد انفجارات 
زیادی هســتند از جمله منطقه کویته ، پيشاور و وزیرستان که 
هر ساله نيروهای نظامی و غير نظامی زیادی در این انفجارات 
کشته ميشوند . هم چنين وابســتگی پنهانی برخی از رهبران 
نيروهای متخاصم  به سياســيون و نيروهای ارتش پاکستان 
، موجب شده در تحوالت سياســی این کشور تاثير گذار باشند 
. وجود کودتاهای متعدد در طی دو ســه دهه گذشــته و تغيير 
مداوم نخســت وزیر موید این مســاله اســت . براین اساس 
پاکستان کشــوری بی ثبات بوده و دارای موقعيتی  شکننده 

است  .

طبق اطالعات منــدرج در یــک گــزارش محرمانه دولت 
پاکســتان ، تعداد نيروهای مســلح گروههای اســالمگرای 
افراطی در شــمال غربی پاکســتان به 60 تا 90 هزار نفر بالغ 
می گردد و ارتش پاکســتان توان مقابله با آنها را ندارد . دليل 
آنهم مســئله حل نشده کشــمير اســت . زیرا بخش اعظم 
نيروهای ارتش پاکســتان در مرز با هند مســتقرند .  از سوی 
دیگر برخورد ارتش پاکســتان نيز انتخابی است. باین معنی 
که فقط به مواضع برخی از گروههــای افراطی حمله ميکند 
و با گروههای دیگر کاری ندارد . در ســالهای گذشــته بویژه 
پس از حادثه 11 سپتامبر ، آمریکا پاکستان را بشدت زیر فشار 
می گذارد تا عليه گروههای خشونتگرای اسالمی در پاکستان 
فعاالنه وارد عمل شــود در غير این صورت 1/6 ميليارد کمک 
نظامی آمریکا به آن کشــورقطع خواهد شــد. پاکســتان که 
در مرز ورشکســتگی مالی دســت و پا ميزند نمی تواند از این 
 کمک مالی چشــم بپوشد . ) ســایت نخبگان جوان ،  1389 (
انفجارات هــر روزه در پاکســتان و درگيری بين شــيعيان و 
گروههای افراطی ســنی مذهب ، حمــالت هواپيماهای بی 
سرنشين آمریکائی  و عمليات تروریستی و متقابل طالبان در 
مناطق پر جمعيت به امری عادی  و گویــا به یکی از واقعيات 
زندگی مردم این کشور مبدل شده است .از مجموع اینها چنين 
بر می آید که  با وجود این بی ثباتی ها ی درونی در پاکســتان 
نميتوان تاثير منفی آن بر ایجاد لوله انتقال گاز ترکمنستان به 
هند از مسير پاکستان را منکر شد . البته ممکن است پاکستان 
بدليل درآمد زایی ناشی از ترانزیت لوله های گاز و برخورداری 
از نوعی موقعيت فرادستی در کانون مصرف و توليد ، بخواهد 
در صورت احداث این خطوط لوله تضمين کافی برای استفاده 
غير سياســی و غير نظامی از آن را ارائه دهد امــا نميتوان به 
تحقق عبور امن و بدون دغدغه و نگرانی لوله گاز تاپی  حداقل 

در یک دهه آینده چندان خوش بين بود .  

3 – کشمكشهای بين هند و پاکستان 
یکی از موانع مهم در اجرای این پروژه اختالفات دیرینه ميان 
هند و پاکســتان اســت . با آنکه این پروژه منافع اقتصادی و 
سياســی فراوانی برای پاکســتان و هند بهمراه خواهد دارد 
اما واقعيت این اســت کــه اختالفات و تنش هــای عميق 
ایدئولوژیکی و ســرزمينی ميان هند و پاکســتان بسيار زیاد 
است از جمله اختالفات هند و پاکستان بر سر کشمير . از دیگر 
مسائل مهم ميان دو کشور اختالف بر سرحق ترانزیتی است 
که پاکســتان از دولت هند برای عبور خط لولــه و انتقال گاز 
دریافت خواهد کرد و در مقابل باید امنيــت انتقال گاز به هند 
را تامين کند . در صــورت توقف انتقال گاز پاکســتان باید به 
هند غرامت بپردازد .برای هند نيــز امنيت عرضه گاز اهميت 
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بسياری داردو با وجود مذاکرات فراوان اما بدليل  دغدغه های 
امنيتی  در ارتباط با این پروژه و مســاله تروریسم در پاکستان، 
هنوز هنــد اطمينان کامل نداردو اعالم کــرده  در صورتي که 
شــرکت های بزرگ بيمه بين المللی حاضر به پوشــش این 

پروژه 7/3 ميليارد دالري شوند ، آماده اجراي آن خواهد بود .
بنابراین هند درکنار مذاکرات با پاکستان بر سر عبور خط لوله 
گاز و برای کاهش وابستگی به یک گذر گاه و افزایش ضریب 
  lng امنيت عرضه انرژی ، بخشی از نياز انرژی خود را بگونه
) با کشتی ( و بيشتر از شــرکت پترونت ) petronet   ( قطر 
وارد ميکند . این نشانگر آنســت که در نقاطی که همکاریهای 
دو کشور دستخوش بحرانهای سياسی شود ، واردات گاز هند 
به شــکل lng  انجام شــود . ) بهروزی فر  وحاجی ميرزایی 
،1384 ( با این حال منافع مشترک دو کشور در صورت نهایی 
شــدن این پروژه و راه اندازی آن  ، فرصت های ســودمندی 
برای گفت وگوی دو کشــورعرضه خواهد کــرد که می تواند 
به جریــان گفت وگوهای بزرگ تــر بينجامد و بــا وجود این 
مشکالت در صورتی که هند و پاکســتان حاضر به مشارکت 
در تاسيس چنين پروژه طویلی براي تامين گاز آینده خود شده 
باشند یعني قطعا برای هميشه از دریافت گاز ایران صرف نظر 

کرده اند . 

4- اختالفات بر سر تعرفه گاز 
عليرغم آنکه نرخ اعالم شده تحویل گاز ترکمنستان در نقاط 
مختلف مرزی مانند مرزهای ترکمنستان، مولتان افغانستان 
و هند از طریق یک توافقنامه بين المللی تعيين خواهد شــد اما 
بهای گاز وحق ترانزیت آن از گذشته تاکنون همچنان موضوع 
اصلی گفت وگوهای خط لوله تاپی بوده اســت . ترکمنستان 
تاکيد بر ضــرورت وجود تفاوت ميان بهــای گاز صادراتی به 
افغانستان ، پاکســتان و هند را دارد اما بقيه کشورهای حاضر 
در پروژه با آن مخالفنــد . در آوریل 2008 ، پاکســتان و هند 
قيمت 200 دالر بــرای هر یکهزار مترمکعــب گاز وارداتی از 
ترکمنستان را در مرز ترکمنستان - افغانستان مطرح کردند ، 
اما ترکمنستان آنرا پائين  تراز قيمت های بازار گازدانسته ) شانا  
، 1389( ونيزاعالم داشته که هيچ تعهدی بعد ازواگذاری گاز 
در مرزهای خود ، اعم از مشــارکت در احداث خط لوله  یا تعهد 
در قبال امنيت آن برعهده نخواهد گرفــت. در مذاکراتی که 
در 11 فوریه 2011  بين کشورهای حاضر در اجرای خط لوله 
درباره گازبها و تعرفه ترانزیت گاز از مسير این خط لوله صورت 
گرفت پاکســتان پيشنهاد یکســان بودن بهای گاز را برای 
همه کشورهای حاضر در این پروژه گازی )هند و افغانستان( 
مطرح و تاکيد کرد تعرفه ترانزیت گاز نباید بخشی از بهای گاز 
در نظر گرفته شــوند . هم چنين با اعالم مخالفت خود درباره 

هماهنگی و ارتباط بهــای گاز با قيمت های ال.پی.جی و نفت 
خام تاکيد کرد قيمت های گاز باید بــا قيمت های داخلی این 

ماده هماهنگ و مرتبط شود . 
هند نيز درطول گفت وگوهای متعدد پيشنهاد هماهنگ سازی 
بهای گاز با قيمت های زغال سنگ را مطرح کرده و همچنين 
خواهان پرداخت گازبهای کمتری نسبت به هزینه های تمام 
شــده برای واردات گاز طبيعی مایع شــده )ال.ان.جی( شد . 
هند اعالم داشــت برای واردات هر یک ميليون بی تی یو گاز 
وارداتی با خط لوله تاپی 49,5 ســنت به عنوان تعرفه ترانزیت 
به هر یک از کشورهای افغانستان و پاکستان پرداخت خواهد 
کرد و اسالم آباد نيز مقدار مشابهی را به عنوان تعرفه ترانزیت 
به افغانســتان می پردازد .  طرف دیگر افغانســتان است که 
حاضربه قبول هيچ گونه تعرفه ثابــت ترانزیت گاز با خط لوله 
تاپی نبود واعالم کرد ترجيح می دهــد که تعرفه ترانزیت گاز 
با بهای گاز مرتبط و هماهنگ شود .یعنی با افزایش و کاهش 

بهای گاز تعرفه آن نيز تغيير پيدا کند . ) شانا ، 1390(  

5 – تالش ایران برای جایگزینی لوله صلح 
در چند ســال گذشــته یکی دیگر از دالیلی که برای توقف 
پيشــرفت خط لوله تاپــی مطرح شــد تالش ایــران برای 
جایگزینــی لوله صلح به جــای تاپی بوده اســت . از آنجا که 
پاکستان هميشــه با مشــکل تامين انرژی روبرو بوده است و 
رسيدن به توافق بر ســر لوله تاپی نيز به ســالها زمان احتياج 
است ، این کشــورقصد دارد برای تامين بخش مهمی از نياز 
انرژی خود گاز طبيعی را از طریق خــط لوله از ایران وارد کند . 
ایران نيز با آگاهی از این قضيه سالهاســت که برای انتقال گاز 
خود به شبه قاره سرمایه گذاری کرده ، هزینه و صبوری زیادی 
به خرج داده و مذاکرات متعددی با پاکستان و هند انجام داده 

است . 
طبق برنامه قــرار بود امور ســاخت پروژه خــط لوله 1400 
کيلومتری موسوم به خط لوله صلح مابين ایران و پاکستان تا 
پایان سال 2014 به پایان برســد . احداث خط لوله گاز طبيعی 
ایران و پاکســتان هزینه ای معادل هفت و نيــم ميليارد دالر 
درپی خواهد داشت . در پی اجرای پروژه مورد بحث از ایران به 
پاکستان در طول 25 سال روزانه 21 و نيم ميليون متر مکعب 
گاز طبيعی صادر خواهد شد.  ) شــفقنا ، 1391 ( اما اختالف های 
تهران و اسالم آباد بر ســر بهای تزانزیت گاز و نيز اختالفات هند 
و پاکستان تاکنون مانع رسيدن به توافق نهایی در این زمينه شد 
. دراین بين افغانستان نگران اســت که تالش های ایران برای 
پيش بردن پروژه مشابه و رقيب یعنی خط لوله صلح  به توافقاتی 
با پاکستان منجر شــود . برخی مقام های وزارت صنعت و معدن 
افغانســتان حتی معتقدند که ایران یکی از مخالفان اجرای پروژه 

37 تحلیلی بر ژئوپلتیک خراسان بزرگ با محوریت تاپی 
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تاپی اســت  چون می خواهد زمينه فــروش گاز طبيعی خود را به 
پاکســتان و دیگر کشــورها فراهم کند . با توجه به دشمنی های 
تاریخی پاکســتان و هند و نيز اختالف های اخير افغانســتان و 
پاکستان در مورد تاپی ، توافق ایران و پاکستان بر سر لوله صلح ، 
افغانستان را از عواید حاصل از تزانزیت گاز خط لوله تاپی محروم 
ميکند . کابل روی درآمد ناشی از انتقال این خط لوله حساب ویژه 
ای باز کرده ولی اکنون که اسالم آباد با دهلی و کابل ميانه چندان 
مطلوبی ندارد و از ســویی روابط معتدل و آرامی بــا تهران دارد ، 
افغانستان نگران پروژه تاپی است و می گوید این ایران است که 
درحال مانع تراشی و اخالل در مســير توافقات است تا دست کم 
انتقال گاز خود را تا پاکستان قطعی کند . پاکستان نيز مصمم است 
تا رسيدن به توافق نهایی با ایران به مذاکراتش با ایران ادامه دهد 
و البته در این زمينه باید بتواند نظر مساعد آمریکا را نيز جلب کند . 

نتيجه گيری :
این طرح از حمایت بی شــائبه آمریکا برخورداراســت زیرا 
آمریکایی هــا برای عدم تحقــق طرح خط لولــه صلح که 
قرار بــود گاز حوزه پارس جنوبــی را از ایران به پاکســتان 
و هند منتقل کنــد ، از پروژه احداث خــط لوله تاپی حمایت 
به عمل مي آورند .اما نباید فراموش کرد ســاخت یک خط 
لوله از درون یک منطقه ی پر از درگيری با بسياری مداخله 
گری ها کار آسانی نيســت. حدود 735 کيلومتر از خط لوله 
1680 کيلومتری انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسيا )تی.
ای.پی.آی( باید از کشور افغانستان و 800 کيلومتر دیگر آن 
از پاکستان عبور کند که تامين امنيت آن یکی از نگرانی های 
اعضا بویــژه  هند اســت . جنــگ در افغانســتان ، در کنار 
مشکالت امنيتی در پاکســتان و اختالفات هند و پاکستان 
از جمله موانع احداث این خط لوله محســوب ميشــود . هم 
ترکمنســتان و هم افغانســتان، می خواهند ساالنه ميليون 
ها دالر بابت نقــل و انتقال گاز درآمدزایــی کنند اما فضای 
متشنج سياسی ميان سه کشــور هند، افغانستان و پاکستان 
به قطعيت رسيدن این تفاهم را با شک و تردید همراه کرده 
اســت. ) دیپلماســی ایرانی ، 1391 ( یک خط انتقال گاز تا 
حدی متوســط که از لحاظ اقتصادی مناسب به نظر برسد و 
از لحاظ امنيتی هم تامين شده باشد ممکن است که شانسی 
برای تبدیل شــدن به واقعيت داشته باشــد .اما در مورد این 
خط لوله نميتوان با قاطعيت صحبت کرد .ترکمنستان نيزدر 
توافق نامه ای که با پاکستان و هند داشته است اعالم کرده  
که هيچ تعهدی بعد از واگــذاری گاز در مرزهای خود، اعم 
از مشــارکت دراحداث خط لوله ، یا تعهد در قبال امنيت آن 
برعهده نخواهد گرفت . )خبرگزاری مهر ، 1389 ( بنابراین 
همان گونه که توافق نهایی ميان هند و پاکستان ، درباره خط 

لوله صلح با مشــکالت و چالش های مختلفی همراه است 
، به احتمال زیاد درباره این طرح نيز چالش های  بيشــماری 
ميان دو کشــوروجودخواهد داشــت . این پروژه برای یک 
مسير خطرناکی شبيه این بسيار بلندپروازانه جلوه می کند . 
با آن که پروژه ساخت خط لوله تاپی در صورت اجرایی شدن، 
جهش بزرگــی در ارزآوری برای دولت ترکمنســتان ایجاد 
خواهد کرد ، اما با وجودمشکالت ذکر شــده به نظر ميرسد  
این پروژه همچنان در حد یک طرح روی کاغذ باقی بماند و 

کم کم به باد فراموشی سپرده شود . 
 در سوی دیگر این مســاله ایران قرار دارد که جفری کمپ 
آنرا مرکــز ژئوپولتيک جهــان معرفی ميکنــد . ) کمپ و 
هارکاوی ، 1383 (   ایران عالوه بر داشــتن ذخایرغنی گاز 
، هم به توليــد کنندگان بــزرگ گاز یعنی روســيه ، قطر و 
ترکمنستان  نزدیک است هم به مصرف کنندگان بزرگ گاز 
چون اروپا در غرب و چين و هند در شــرق .  بنابراین ميتواند 
با صدور گاز به کشورهای جنوب و شــرق آسيا بویژه چين و 
هند و پاکســتان نقش مهمی در تامين نيازآنها ایفا کند . هم 
چنين بدليل دسترسی به اقيانوس ها از طریق دریای عمان 
براحتی ميتواند از هر دو شــيوه انتقال گاز ) بــا خط لوله و با 

کشتی ( بهره ببرد  . ) آذری و ابراهيمی ،  1388  ( 
در این شــرایط ميتوان به تامين امنيت انــرژی برای ایران 
اميد وار بود . یکــی از ابزارهای تامين امنيــت انرژی برای 
ایران استفاده از دیپلماســی انرژی است . در این زمينه جلب 
سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات باید مد نظر باشد 
. امروزه ســرمایه گذاریهای زیادی در بخش انرژی منطقه 
در جریان اســت که بازار رقابتی جــدی را پيش روی ایران 
قرار ميدهد و آمادگی در این زمينه ضروری است . در دنيای 
امروز رفتار تجــاری نياز به ابزارها و اهــرم هایی جدید دارد 
ابزارهایی که با اتکا به راهبردهــای علمی در اختيار اقتصاد 
قرار ميگيــرد ، در غير اینصورت بدون شــک بخش بزرگی 
از بازارهای جهانی به ســادگی از دســت می رود . ) آذری و 

ابراهيمی ،  1386  (
امروزه به نظر ميرسد نقش ایران در منطقه عليرغم مخالفت 
آمریکا اما به علت ذخایر باالی انــرژی بویژه گاز و موقعيت 
اســتراتژیک جغرافيایی و نيز قدرت باالی چانه زنی منطقه 
ای هم چنان مهــم و قابل اعتنا بماند . با توجه به زیر فشــار 
بودن کشــورهای منطقه در خصوص همــکاری با ایران ، 
موضوع صادرات انحصاری از مسير ایران فعالمنتفی و فقط 
به عنوان یکی از مســيرهای صادرات روی ایران حساب باز 
می شــود . اما همچنان رقيب جدی برای کشورهای منطقه 
در فــروش گاز به بازارهای مصرف محســوب ميشــود . )   

نوبخت و قدیمی ،1387(
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