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تاریخ دریافت مقاله91/9/27 :
تاریخ پذیرش مقاله91/12/9 :
چکیده :
خُ راسان از دوران ساسانیان نامی کلی برای اشاره به نواحی شرقی ایران است  .قلمرو
تاریخی خراسان شامل استان خراسان در ایران کنونی و بخشهای عمدهای ازافغانستان
و ترکمنستان امروزی بوده و در مفهوم گستردهتر ازبکستان و تاجیکستان و بخشهایی
ازقرقیزستان و قزاقستان را هم میتوان در قلمرو خراسان بزرگ به حساب آورد  .قسمت اعظم
خراسان بزرگ در شرق خزرامروزه به آسیای مرکزی معروف است  .در دو دهه اخیر به ویژه
پس از سقوط شوروی وجود منابع با ارزش انرژی بویژه گاز موجب توجه بیشتر جهانی به این
مناطق شده وکشورهای شرق و جنوب آسیا 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 .
واژگان کلیدی  :خراسان بزرگ  ،ژئوپلتیک  ،آسیای مرکزی  ،خزر  ،ترکمنستان  ،تاپی
روش تحقیق :
گردآوری اطالعات برای انجام تحقیق بر پایه روش تحلیلی – توصیفی و با تکیه بر اطالعات
جمع آوری شده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته و تالش شد تا از جدیدترین
وموثق ترین اطالعات کتابخانه ای و آماری منتشرشده ازمراکز وموسسات معتبر بین المللی
استفاده شود .

 - 1دانشیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 - 2نویسنده مسئول :دانشــجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه آزاد اســامی واحد علوم و تحقیقات تهران،
yahoo.com@Ragz1349
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بویژه ترکمنستان به جنوب آســیا  ،اقتصادی ترین مسیربوده
مقدمه :
خُ راسان بخشــی از ایران بزرگ و از دوران ساسانیان نامی و از امنیت بیشتری نیز در مقایســه با دیگر مسیرها برخوردار
کلی برای اشاره به نواحی شرقی ایران است  .گر چه سرزمین است .
خراسان در طول تاریخ  ،هیچ گاه مرز ثابت جغرافیایی نداشته
و عوامل مختلفی  ،محدودهاش راهمواره کاهش یا گسترش مفهوم نظری ژئوپلتیک :
میداده اما قلمرو تاریخی خراســان بزرگ شــامل اســتان واژة ژئوپليتيك براي اولين بار در ســال  1899توسط رودلف
خراســان در ایران کنونی و بخشهای عمدهای ازافغانستان كيلن سوئدی به کار برده شــد .دردیدگاه وی كشور موجودی
و و ترکمنســتان امروزی بودهاســت  .در مفهوم گستردهتر زنده تصورمیشــد که ســاختاری  5وجهی دارد  .او ســاخت
ازبکســتان و تاجیکســتان و بخشهایی ازقرقیزســتان فیزیکی – فضایی کشــور راژئوپلتیک نامید  .اما ژئوپلتیک در
و قزاقســتان را هم میتوان در قلمرو خراسان بزرگ تاریخی معنای عمومی خود یعنی نقش عوامل جغرافیایی در سیاست
به حســاب آورد  ( .ویکی پدیا ) واقع شــدن همه این مناطق قدمتی بسیار زیاد دارد  .ژئوپلتیک در ماهیت جدید خود از اواخر
در محدوده خراسان بزرگ موجب ایجاد پیوندهای فرهنگی  ،قرن نوزدهم میالدی و متاثر از تحوالت اروپا شکل گرفت ( .
کریمی پور  ، 1385 ،ص ) 12
تاریخی  ،مذهبی و سیاسی میان آنها در طول تاریخ شد .
امروزه قسمت اعظم خراســان بزرگ در شرق دریای خزر به لوتواك در ســال  1990م .پارادايــم ژئواكونومي را با مفهوم
آسیای مرکزی معروف است  .کشــورهای آسیای مرکزی از گسترده وارد علوم جغرافيايي سياسي كرد  ( .اتوتايل  ،ژيرويد
نظر ژئواستراتژیکی ،موقعیت برجسته ای در نقشه جهان دارند و همكاران  ، 1380 ،ص  . ) 289وی خبر از آمدن نظام جديد
اما آنچه که بویژه در دو دهه اخیــر موجب توجه جهانی به این بين المللی در دهه نود داد كه در آن عوامل اقتصادي جايگزين
مناطق شده است وجود منابع با ارزش نفت و گاز است  .توجه اهداف نظامي مي شــوند و عامل درگيريها ديگر موضوعات
جهانی به گاز بعنوان سوختی ارزانتر و با آلودگی کمتر  ،در کنار دوران گذشــته نيســت  ،بلكه در كنار هر تنشــی يك عامل
جهش اقتصادی دهه های گذشــته جنوب آسیا  ،این کشورها اقتصادی خودنمايی مي كند  ( .كمپ و هــاركاوي ، 1383 ،
را به یکــی از متقاضیان بزرگ گاز منطقه تبدیل کرده اســت ص ) 107
.ترکمنستان از جمهوریهای آسیای مرکزی است که با وجود با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی تغييرات عمده ای در حوزه
ذخایر عظیم گازی و نزدیکی جنوب آسیا  ،یکی از گزینه های مفهومی ژئوپوليتيك روی داد  ،به گونــه اي كه ژئوپوليتيك
از رهيافت نظامي و ژئواستراتژيك  ،رويكردی ژئواكونوميك
مهم تامین گاز این کشورها محسوب میشود
 .از ســوی دیگر محصور بودن در خشــکی و عدم دسترسی يافت  .تحوالت پــس از فروریزی دیوار برلیــن در  1998و
به آبهای آزاد موجب وابســتگی آســیای مرکــزی از جمله فروپاشی شــوروی در  1991جهان را وارد مرحله جدیدی از
ترکمنستان به همســایگان خود بویژه روســیه و ایران برای تعامالت سیاسی و ژئوپلتیکی گردید .
انتقال انرژی به بازارهای جهانی شــده اســت  .در سالهای زیرا عوامل ناشی از تحوات فوق چرخشی را در تغییر ساختار و
گذشته این کشــور تنوعبخشــی به مســیر صادرات گاز را تدوین تفکرات ژئواستراتژیکی جهان پدید آورد که بر اساس
اســتراتژي اصلي خود قرار داده اســت .این کشورسعی دارد آن برتری قدرت و توسعه برخالف آنچه که در استراتژی نظام
که با احداث خطوط انتقال نفت و گاز از مســیرهای متفاوت  ،جهانی حاکم بر قرن بیستم تعریف میشد در قرن بیست و یکم
در پرتو برتری اقتصادی جهت دستیابی به قدرت قابل تعریف
محدودیتهای خود را به فرصت تبدیل کند .
در این مقاله به یکی از مســیرهای انتقال گاز ترکمنستان به شــد  ( .عزتی ) 1389 ،با این تحوالت در قرن بیســت و یکم
هند موسوم به تاپی اشاره میشود  .بدلیل ترانزیت گاز از خاک معیار قدرت  ،توانمندی اقتصادی در سطح بین المللی و کنترل
افغانستان و پاکســتان  ،با وجود وضعیت نامناسب سیاسی و نظام تولید و عرضــه و مصرف کاالهای اقتصادی اســت و
امنیتی در دو کشور بویژه در افغانســتان و تداوم جنگ در این مناطق ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک مناطقی هستند که از منابع
کشور  ،موانع متعددی در اجرای این پروژه دیده میشود که در سرشار طبیعی برخوردار بوده و تولید ناخالص ملی چشمگیری
این مقاله به تاثیرات این موانع در عملی شدن این پروژه اشاره دارند  .اما اين به معنای حل و فصــل بحرانهای ژئوپوليتيكی
میشود  .یافته های این تحقیق نشــان میدهد موانع زیادی در و ايدئولوژيكــی ميان دولتها و ملتها نيســت زيــرا بحرانها و
مسیر انتقال گاز ترکمنســتان به هند وجود دارد که در صورت اختالفات ژئوپوليتيكی از پايداری و تداوم نسبی برخوردار بوده
حل نشدن آنها در روند احداث لوله و انتقال گاز اختالل ایجاد و به سادگی قابل حل و فصل نيســتند ( حافظ نيا  ، 1385 ،ص
خواهد شــد و مســیر ایران برای عبور انرژی آسیای مرکزی ) 128
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موقعیت اقتصادی سیاسی خراسان بزرگ :
ویژگیهای جغرافیایی خراســان بزرگ یعنــی زمینهای
گسترده کشــتپذیر و جای گرفتن بر ســر راههای 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 پیوند مردم  ،جابجایی کاالها و اندیشــه ها بین
اروپا  ،خاورمیانه  ،آســیای جنوبی و آسیاي شرقی عمل کرده
است  .این عامل از گذشــته تا کنون این منطقه را بعنوان یک
مرکز بزرگ فرهنگی  ،سیاســی و اقتصــادی درکانون توجه
جهانی قرار داده است .
امروزه نیز اگر چه محدوده حاكميت كشورها بوسيله مرزهاي
سياسي ترسيم شده  ،ليكن وجوه مشترك تاريخي ،فرهنگي
و مذهبي که ريشــه در تاريخ مشــترك آنــان دارد  ،مردم دو
ســوي مرزهــا را همچنان با هم مرتبط نگهداشــته اســت
 .این مساله ميتواند شــرايط و زمينه مناســب و الزم را براي
اشتراك مســاعي و برقراري روابط پايدار و گسترش مبادالت
فرهنگي و اقتصادي بين اين كشــورها فراهــم كند  .با توجه
به وجود جاذبه های مناســب برای فعالیت اقتصادی در نقاط
مشترک مرزی ،همکاری کشــورهای منطقه در این عرصه
و فرآيند وابستگي متقابل کشــورها میتواند منجر به توانمند
سازی مرزنشــینان شــده و همچنین موجب توسعه امنيت
و ثبات منطقه نیز خواهد شــد  .امروزه کشــف ذخایر عظیم
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 اقیانوس هند از طریق
خراســان ایران  ،راه را برای همکاری های بیشــتر اقتصادی
همسایگان هموارتر کرده است  .از این منظر میتوان با ایجاد
شبکه مبادالت اقتصادی در این منطقه و ارتباط آن با شرق و
جنوب آسیا منطقه اقتصادی بزرگتری را تشکیل داد  .با توجه
به نیاز فراوان جنوب آســیا به انرژی و فراوانی ذخایر انرژی در
ترکمنســتان و ایران  ،میتوان با ایجاد مسیرهایی برای عبور
انرژی از این منطقه به پاکستان و هند  ،زمینه همکاری بیشتر
بین این کشور ها را فراهم کرد .
جایگاه ژئوپلتیکی آسیای مرکزی
همانطور که اشاره شد امروزه قسمت اعظم خراسان بزرگ در
شرق دریای خزر به آسیای مرکزی معروف است  .این منطقه
با نزدیک بــه  60میلیون جمعیــت و  3994400ک  .م مربع
مساحت  ،نزدیک به  10درصد مســاحت قاره آسیا را به خود
اختصاص داده اســت .تاجیکستان ،ازبکســتان ،قزاقستان،
ترکمنستان و قرقیزستان ،میان روسیه ،چین و هند قرارداشته
و از جنوب بلوك کشورهای مسلمان ،یعنی افغانستان ،ایران
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و پاکستان آن را احاطه کرده اند  ( .شربیانی ، 1387 ،ص ) 93
در طــی دوره ی جنگ ســرد  ،آســيای مرکزی  ،بــه دليل
کشــمکش های قومی يک منطقه ی ناپايدار فرض می شد .
بعد از جنگ سرد ،ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی آسیاي مرکزی،
منابع و ذخایر فــراوان نفت و گاز خــزر  ،موقعیت گذرگاهی،
ارتباطی و ارزش اســتراتژیک دریای خزر ،کنترل تولید منابع
و خطوط لوله انرژی ،توان تأثیرگــذاری بر بحرانهای منطقه
و عالئق مشــترك فرهنگــی ،تاریخی و اقتصــادي میان
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 آســیاي مرکزی به رقابت با یکدیگر بپردازند  ( .افشردي،
 ، 1381ص  ) 6و موجب شد عالوه بر شريک قديمی سياسی
و اقتصادی اين منطقه يعنی روسيه  ،شماری از کشورها مانند
ترکيه  ،پاکستان  ،هند و اياالت متحده امريکا  ،اروپا و چین به
علت فراوانی منابع طبيعی نظير نفــت و گاز ،نیز به اين منطقه
عالقه نشان داده اند .
از دیگر مشکالت کشورهای آســیای مرکزی اینست که این
کشورها فاقد مسیر های مشخص و مطمئن برای انتقال نفت
و گاز به بازارهای جهانی هستند .و علیرغم ذخایر باالی انرژی
در این منطقه اما محدود بودن در خشــکی و عدم دسترسی
به دریــای آزاد موجب شــده حمل ونقل به وســيله نفتكش
ميســرنبوده وتنهاراه انتقال خط لوله ميباشــد  .همین مساله
عامل وابستگی این کشورها به همســایگان از جمله روسیه
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 بسیاری از مصرف کنندگان
انرژی را به خود جلب کرده اســت  ،همچنین با کشف میادین
عظیم نفت و گاز درجمهوریها نیاز به احداث خطوط لوله جدید
ضروری ترمی شــود  .جمهوریها نیز برای آنکه از زیر ســایه
سنگین روســیه خارج شــوند تنوع در خطوط انتقال انرژی را
از اولویتهای اصلــی برنامه های اقتصادی خــود قرار دادند .
میتوان گفت دراین منطقه منابع انرژی  ،سیاســت 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
خلیج فارس رسانده و از آنجا با نفتکش به کشورهای متقاضی
ارسال نمایند یا بوسیله سواپ با ایران انرژی خود را صادر کنند
کاری که به میزان محدودی بین ایران و ترکمنستان و ایران
و قزاقستان انجام میشــود  .امابه لحاظ سياسی  ،تيرگی روابط
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ميان ايران واياالت متحده اجرای هر گونه برنامه ها ی انتقال
انرژی در اندازه کالن را ازطريق ايران ناممكن ساخته است .
امروزه در بین انرژیها  ،گاز بدلیل آالیندگی کمتر  ،حمل و نقل
آســانتر و پایین بودن قیمت آن در مقایســه با نفت  ،متقاضی
بیشتری داشته و مصرف گازطبيعی ســريعترين رشد را ميان
ســايركاالهای حامل انرژی دارد  .آسیای مرکزی از مناطقی
اســت که دارای ذخار گازی باالیی اســت  .چیزی که حیات نمودار شماره  - 1ذخایر گازی ترکمنستان
اقتصادی کشورهای صنعتی به آن وابسته است  .بر این اساس
اروپا  ،آمریکا و کشــورهای جنوب و شرق آســیا از بازارهای
اصلی وبزرگ مصرف گاز آسیای مرکزی بشمار میروند .

اکتشــاف وبهره برداری ازمیادین گازی خود به ویژه درحوزه
های خزری قــره گلدنیز ،دیاربکروچلگن انجام داده اســت و
خود را آمــاده ورود قدرتمند به عرصــه توليدكنندگان بزرگ
انرژی در جهان مي كند  .همین امر چشمانداز نسبتا روشنی را
پیشروی عشق آباد قرار داده است .

جدول شماره  – 1ذخایر گاز آسیای مرکزی
رتبه

خزر

ذخائر
( تریلیون
مترمکعب)

سهم ذخایر
(درصد)

1

روسیه

44/6

% 21/4

2

ترکمنستان

24/3

% 11/7

3

قزاقستان

1/9

% 0/9

4

قرقیزستان

1/3

% 0/6

5

ازبکستان

56/6

1/6

 2011BPStatisticalReviewofWorldEnergy Juneمنبع:

جدول فوق موید این مطلب است که در بین کشورهای آسیای
مرکزی ترکمنستان بعد از روسیه بیشترین ذخایر گازی را دارد
 .هم چنین این کشوردر سطح جهانی نیز بعد از روسیه  ،ایران
وقطر در جایگاه چهارم جهانی قرار دارد .
ترکمنستان  ،ذخایر  ،تولید و صادرات گاز :
تركمنســتان منابع غني گازطبيعی دارد و ذخایــر گاز آن به
مراتب بیشتر از نفت است بهمین دلیل اهميت زیادی در بازار
جهانی انرژی دارد .كشــف ميادين مهم گازی كه در ســال
 2006با كشــف ميدان يولتان در نزديكي ميدان عظيم گازی
دولت آباد در نزديكــی مرز ايران به اوج خود رســيد  ،موجب
تبديل شدن تركمنســتان به كانون توجه كشورهاي مصر ف
كننده انرژی بويژه اروپا و آسياي جنوب شرقي شد  .هم اکنون
با گذشت بیش از 20سال ازاســتقالل تركمنستان از شوروی
 ،اين كشــور تالش زیادی رابرای ســرمایه گذاری درزمینه

منبع :

EIA, International Energy Statistics

میزان ذخایر گاز ترکمنســتان در سال  24/3 ، 2011تریلیون
متر مکعب بود که معادل  11/7درصد کل ذخایر دنیا میشود
 .بنابراین اين كشــوردرميان كشــورهای تازه استقالل يافته
 ،بعد ازروســيه دومين کشور و درســطح جهان بعد از روسيه ،
ايران و قطر چهارمين دارنده ذخاير گاز طبيعی به شمارميرود
 )2011,BP ( .این کشــور از ذخایرناشــناخته شــده ای نیز
برخوردار است که با کشــف آنها حجم ذخایر گازی این کشور
افزایش قابــل توجهی پیــدا خواهد کرد  .ذخایــرگاز طبیعی
ترکمنستان تقریب ًا در سراســر خاک این کشورپراکنده ا ست.
اما عمده میادیــن هیدروکربنی ترکمنســتان  ،میادین گازی
است که در بخش جنوب شرقی و شــمال شرقی آن متمرکز
است از جمله :
 -1منطقه دولت آباد – دون مز در جنوبشرق ترکمنستان که
بزرگترین منطقه گازی ترکمنستان محسوب میشود .
 -2ميدان يولتان جنوبــی در نزديكي ميــدان عظیم گازي
		
دولت آباد درجنوب شرقی ترکمنستان
 -3منابع گازی دیگر ترکمنستان عبارتند از سویت
آباد در  24ک .م جنوب دولت آباد -دون مز  ،شاشــلیک  ،مالی
 ،سامان تپه  ،ناییک  ،قرپیچلی و آچاک در شرق کشور  ،قطور
تپه وکرپجه در غرب کشور میباشــد  .هم چنین ميدان های
گازی درحوزه مرغاب در مرکز کشور وحوزه ياشالر که حاوي
مقادیر عظیمی از گاز هستند .
تولید گاز ترکمنستان
تا ســال  . 1990م میزان تولید گاز ترکمنســتان بــاال بود اما
از آن جا كه كليه خطــوط مرتبط كننده منطقــه به بازارهای
جهانی تحت مالكيت شــركت گاز پروم بود و از مسير روسيه
عبور می كرد  ،گاز طبيعی جمهوری تركمنســتان از دسترسي
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به بازار محروم گرديد  .در نتيجه انگيزه های تركمنستان برای
افزايش توليد گاز طبيعی خود از بين رفت وتوليد گاز اين كشور
در سراســر دهه  ۱۹۹۰كاهش پيدا كرد  .ترکمنستان درسال
 2002کنسرسیومی برای فعالیت اکتشــافی وتولید درآبهای
جنوبی خزر تشکیل داد و مدعی شــد که تا سال  2015توليد
گازطبيعي این کشــوردرآبهاي خزررا افزایش چشــم گیری
خواهد یافت واین موضوع  ،گازپروم رابه مشــارکت درتولید
گازطبیعی درآبهای خزرتشویق کرد .
در سال  2008با توليد 66/1میلیارد مترمكعب رتبه  13جهان
 ،در 2009با  36/4میلیارد مترمكعب تولیــد رتبه  23جهان و
در  ، 2010با  42/4میلیارد مترمکعب تولیــدگاز رتبه  21دنیا
و در ســال  ، 2011با  59/5میلیارد متر مکعب تولید که معادل
 1/8کل تولید جهان میشــد رتبه  14جهانی را دارا بوده است .
( ) Bp 2011,براســاس پيش بينی های انجام شده توليد گاز
تركمنستان درســال  2020به بيش از  130ميليارد مترمكعب
افزايش خواهد يافــت كه با توجه به پیــش بيني مصرف 42
ميليارد مترمكعبی اين كشوردرسال مزبور ،بيش از 90ميليارد
مترمكعب گاز توليدی اين كشوربه صادرات اختصاص خواهد
يافت ( .شــادي وند  )1389 ،اما اين کشــور تاکنون به سبب
فقدان خطوط لوله صادراتی و نا مشخص بودن تقسیمات 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 تولید این کشور شده
و هنوز درردیف تولید کنندگان کوچک انرژی قرار دارد .
صادرات گاز و مسیر های صادرات گاز ترکمنستان
درگذشته اين کشوربرای صدورگازطبيعی ،تقريب ًا به طورکامل
متکی بر خطوط لوله ی روســيه بود  .همین مســاله قدرت
چانهزنی این کشــور را کاهش میداد  .امروزه ترکمنستان به
همكاری با شركتهای خارجی اميد بســته است  .منابع گازی
اين كشور به ســرمايه گذاری شــركتهای خارجی وحضور
ف ّنارویهای جديد براي توليد بهينه نياز دارند  .هدف اینســت
که عالوه بــر افزایش تولید  ،با ديپلماســی فعــال بازارهای
جديدی را براي صادرات گاز خود در اختيار گيرد .اما همچنان
برای صادرات گاز خود با موانعی مواجه است که مهمترین آن
نبود مسیرهای متنوع انتقال انرژی است  .میزان صادرات گاز
ترکمنستان در سال  34/ 6 ، 2011میلیاردمتر مکعب بود .
مسیرهای صادرات گاز ترکمنستان
در آوریــل  ،2009هنگامی که روســیه ناگهــان واردات گاز
طبیعی ترکمنستان را به داليل مختلف نظير كاهش تقاضای
گاز اروپا متوقــف کرد باعــث افت هشــتادوچهار درصدی
صادرات گاز ترکمنستان شــد و اين امر ضربه شدیدی برای
اقتصاد اين كشور بود .همين مســایل باعث شده تا اين كشور

تحلیلی بر ژئوپلتیک خراسان بزرگ با محوریت تاپی

اكنون تنوعبخشی به مســیر صادرات گاز را استراتژی اصلي
خود قرار داده و هدفش را دســتيابی بــه بازارهای متنوعی از
اروپا  ،چین و هند در کنــار گزینههای کنونــی یعنی ایران و
روســیه اعالم کرد  .اين كشور گرچه در كســب بازار جهاني
تا حــدودی موفق بوده  ،امــا هنوز برای یافتن بــازار مطبوع
خود مشــکالت زیــادی دارد  .از دالیل اصلی آنهم شــرایط
ژئوپولتیک و شرایط قیمتگذاری این کشور برای گاز هستند.
( زارچي كريمي) 1389 ،
ترکمنســتان بدلیل محصور بودن در خشــکی مســیرهای
مطمئنی برای انتقــال انرژی به بازارهــای جهانی ندارد و به
کشورهای دیگربویژه مســیرهای روسیه متکی است  .متنوع
ساختن مســیرهای انتقال انرژی بهترین روش برای مقابله با
این مشکل است .این کشــور میتواند گاز خود را از  4مسیر به
بازارهای جهانی صادر کند :
 – 1مسیر غرب  :روسيه بزرگترين بازار گاز كشور تركمنستان
را تشكيل میدهد .گازپروم مهمترین خریدار گاز ترکمنستان
اســت و این شرکت روســی گاز تركمنســتان را به اوکراین
و بخشــی از آن را به اتحادیه اروپا صادر میكنــد  ( .همان )
ترکمنستان در سالهای گذشــته تالش زیادی برای خروج از
استیالی روسیه در این زمینه انجام داد ه است .
 - 2مسیر شرق  :این مسیر برای دســتیابی به بازارهای چین
و ژاپن که مســیری طوالنی و پرهزینه است  .گر چه خط لوله
 7000ک  .م که با عبور از ازبکســتان و قزاقستان به منطقه
سین چیانک در شرق چین می رسد و یکی از خطوط طوالنی
انتقال انرژی دنیاست در تاریخ  14دسامبر  ( 2009آذر ) 1389
با حضور سران کشورهای ترکمنستان ،ازبکستان ،قزاقستان
و چین راهاندازی شد .
 – 3مســیر جنوب  :با عبوراز ایران به دریای عمان میرســد .
اما تاکنون بدلیل مخالفتهــای آمریکا با همــکاری ایران با
کشورهای حوزه خزر در زمینه انرژی به نتیجه نرسیده است .
 – 4مسیر جنوب شرقی  :با گذشتن از افغانستان و پاکستان به
ساحل عمان میرســد و یا میتواند درادامه خشکی پاکستان به
هند برسد ( .تاپی ) این مسیر هم بدالیل متعددی چون جنگ
و نا آرامیهای سیاسی در افغانستان و تنشهای موجود در روابط
هند و پاکستان  ،با مشکالتی همراه است .
انتقال گاز ترکمنستان به هند
انديشه احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسير
افغانستان و پاکستان از ســال ها پيش وجود داشته است  .در
واقع نیاز فزایندهی ترکمنســتان برای یافتن بازارهای جهانی
جهت صادرات گاز و كاهش وابستگي به روسیه بود که در گام
اول  ،اولین بار فکر ظهور خط لولهی گاز تاپی را درسال 1993
مطرح کرد وشــرکت یونوکال بعنوان مجری این پروژه وارد
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شد .
خط لوله بطول  1680کیلومتر کــه از میدان 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
رسید  .ناآرامی سیاسی درافغانستان و اقدامات خشونت طلبانه
طالبان موجب شد این شــرکت در  1998خود را از پروژه کنار
بکشد .در روز  ۳۰می سال  ۲۰۰۲بار دیگر احداث خط لوله گاز
مطرح شــد و در نتیجه تالش های دولت افغانستان  ،نشست
های چند جانبه ای برگزار شد و مقامات پاکستان  ،افغانستان
و ترکمنستان موافقتنامه ای را در زمینه انتقال ذخایر گسترده
گاز آســیای مرکزی امضا کردنــد  .پــس از آن در  ۱۶فوریه
 ۲۰۰۶،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  11دســامبر
 . 2010م موافقــت نامه نهایی برای ســاخت خط لوله گازی
تاپی از سوی سران کشــورهای حاضر در این پروژه در عشق
آباد امضا شــد  .ظرفیت انتقال این خط لولــه  33میلیارد متر
مکعب پیش بینی شد .
( رمضان زاده و حسيني  )1389 ،هزینه احداث آن نیز حدود 7
میلیارد و  800میلیون دالر برآورد شده است  .عالوه بر آمریکا
بانک توسعه آســیا (ای دی بی) نیز از حامیان این طرح است
و از ســال  2002به عنوان دبیرخانه این پــروژه و هماهنگ
کننده این پــروژه بودجه اولیــه اجرای این پــروژه را تامین
و مطالعات اولیه درباره امکان ســنجی این پــروژه را انجام
داده است  .طی سالهای گذشــته مذاکرات و تفاهم نامه های
متعدد بین  4کشور برای عملی شدن این طرح صورت گرفت
اما عواملی از جمله در گیریها در افغانســتان و اختالفات هند
وپاکستان مانع از رسیدن به یک توافق نهایی در این زمینه شد
مسیرلوله تاپی
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تقاضای فزاینده انرژی در هند
در جنوب آسیا هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و  ٢٢١میلیون

نفر و مســاحتی بالغ بر  ٣میلیــون و  ٢٨٧هــزار کیلومتر مربع
ازمتقاضیان بزرگ انرژی محسوب میشــود .در کنار آن جهش
اقتصادی هند پس از دهه  1990و افزایش سطح زندگی در دهه
های اخیر موجب افزایش سریع تقاضای انرژی در این کشور شد
بطوریکه تامین انرژی و امنیت انرژی به دغدغه استراتژیک این
کشور تبدیل شــد  .اقتصاد هند در طی سالهای  ٢٠٠٠میلیادی
تا کنون به طور متوسط ساالنه رشــد  ٧درصدی را تجربه کرده
اســت  .با توجه جهانی به گاز طبیعی بعنوان سوختی با آلودگی
کمتر وحمل آسانترهند نیزآنرا بتدریج جایگزین دیگر سوختهای
مصرفی میکند  .بعلت تولید کم گاز در داخل  ،نیروگاه های تولید
برق هند از زغال سنگ به عنوان منبع اصلی تولید انرژی استفاده
می کنند که آلودگیهای زیســت محیطی زیــادی بهمراه دارد .
واردات گاز هند در آینده افزایش پیدا میکند  .بیشتر گاز مصرفی
هند برای تولید برق استفاده میشــود  .بنابراین هند برای تامین
انرژی بلند مدت به منظور تداوم رشد اقتصادی و رسیدن به نرخ
رشد باال ناگزیراست مناســبات خود را با كشور های توليد كننده
نفت و گاز تقويت کند و تولید کنندگان اصلی انرژی بویژه گاز در
سیاست خارجی هند جایگاه ویژه ای می یابند .
نمودار شماره  – 4تولید و مصرف گاز هند
Billion cubic metr es BP Statistical Review
2011 of World Energy Juneمنبع :
مصــرف گاز هنــد در  61/1 ، 2011میلیــارد متر مکعب
اعالم شــد اما با تولید ناچیز گاز در هند ناچارا  17/01میلیارد
متر مکعب آن از خارج وارد شــد  .بر اســاس پیش بینی های
آژانسهای بین المللی انرژی تقاضای گاز هند در سال 2030
به بیــش از  103میلیارد متر مکعب در ســال افزایش خواهد
یافت  .بر این اســاس هند به گزینه های مختلف واردات گاز
از بنگالدش  ،ایران  ،قطر  ،میانمار و ترکمنســتان فکر میکند
 .آســیای مرکزی از این جهــت یکــی از نزدیکترین منابع
تأمین سوختهای فسیلی به هند اســت که بواسطه دو کشور
به مرزهای آن نزدیک میشــود  .افغانســتان و پاکستان دو
کشوری هســتند که مانع از اتصال مســتقیم هند به منطقه
آسیای مرکزی میباشــند .با وجود مشکالت عدیده دهلینو
با اســامآباد و مشــکالت امنیتی افغانســتان  ،بــا اینحال
هند با حمایت آمریکا و حتی روســیه درصدد اســت تا به این
مهم جامه عمل بپوشــاند  .عالوه بر آنها گسترش تروریسم
 ،بنیادگرایی و افراطیگری و ســرریزی آن به پاکســتان و یا
حتی کشمیر از جمله نگرانیهای امنیتی هند در آسیای مرکزی
میباشــد که میتواند بر جریان انتقال گاز به هند موثر باشد  .از
آنجا که هند به کشورهای آســیای مرکزی بعنوان جایگزین
انــرژی خاورمیانه توجــه دارد  ،کاهش وابســتگی به انرژی
خاورمیانه را نیز مد نظر دارد تــا از بحرانهای خاورمیانه کمتر
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تاثیر بگیرد  .هند هر چند در گذشــته دالیلــی از جمله امنیت
خط لوله  ،نامعین بودن روابط پاکســتان و هنــد  ،قیمت گاز
وارداتی وخودکفایی تولیــد گاز داخلی هند را مطرح میکرد اما
تالش برای راه انــدازی و بهره برداری از خــط لوله گاز تاپی
در ادامه سیاستهای کلی این کشــور مبنی بر متنوعسازی و
افزایش نقشهای اقتصادی و سیاســی در جهان میباشد که
طی سالیان اخیر در اولویت سیاســت خارجی هند قرار گرفته
اســت  .خط لوله گاز تاپی عالوه بر تأمین بخشی از نیازهای
انرژی ،به دهلینو امکان ماندن در پهنه رقابت با کشــورهایی
مانند چین را در عرصه اقتصاد و نیز بازنمــودن جای پایی در
عرصههای سیاسی منطقهای به خصوص در آسیای مرکزی
را میدهد  .از همین روی به نظر میرســد در سالهای آینده
منطقه آســیای مرکزی تحوالت بیشــتری از حضور و نفوذ
سیاســی و اقتصادی هند را تجربه خواهد کــرد ( .همتی گل
سفیدی ) 1389
 – 2تقاضای فزاینده انرژی در پاکستان
پاکســتان کشوری اســت با جمعیت روبه رشــد که همیشه
با مشــکل تامین انرژی برای این جمعیت روبرو بوده اســت .
بدلیل ناتوانی شــرکت دولتی توســعه نفت و گاز پاکســتان
(او.جی.دی.ســی.ال) در دســتیابی بــه اهــداف خود در
بخش عملیات حفــاری و تولید نفــت و گاز در پاکســتان ،
تولیدات این کشور طی چند سال گذشته به طور چشمگیری
کاهش داشته اســت و به افزایش واردات سوخت منجرشده
اســت  .این مســاله موجب تعطيلی نيروگاه های برق شده و
بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور با مشکل روزانه ساعت
ها قطعی برق ( قطع  12ساعته برق) مواجه هستند  .عالوه بر
آن کمبود گاز در صنایع و تعطیلی صدها واحد صنعتی در کنار
كســری تامين گاز خودروهای گاز سوز شده جمعا ضرر مالي
و اقتصادی زیادی برای اين كشور داشــته است  .این عوامل
موجب عالقه این کشور برای تامین گاز از همسایگان خود از
جمله ایران و ترکمنستان شد .
بر اساس آمار Bpمیزان تولید ومصرف گاز پاکستان در طی
ســالهای  2001تا  2011یکسان بوده اســت  .بدین معنا که
پاکســتان کمبود گاز مورد نیازش را بااســتفاده از انرژیهای
ســنتی رفع میکرد  .در ســال  2011مصرف گاز پاکســتان ،
 39/2میلیارد متر مکعب بود که درسالهای بعد افزایش یافت
 .بنابراین پاکســتان برای تامین نیاز 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
موقعیت مالی ضعیف پاکستان تامین اعتبار برای پروژه های
خط لوله را مشکل کرده اســت و این پروژه ها برای پاکستان
توجیه اقتصادی نخواهد داشــت مگر اینکــه مقصد خط لوله
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کشور دیگری مانند هند باشد تا از عواید حاصل از حق ترانزیت
آن استفاده کند  .بنابراین این کشور دالیل قوی برای پذیرش
خط لولهی تاپی دارد وهدف اصلی از حضور خود در اين طرح
را تامين انــرژی مورد نياز خود عنوان كرده اســت  .عبور خط
لوله ترکمنستان به هند از خاک پاکســتان  ،این کشور را قادر
میســازد تا بخشــی از نیازهای خود به انرژی را از این طریق
و با نرخ ارزانتر رفــع نمایند  .همچنین موقعیت اســترتژیکی
پاکســتان بعنوان یک کشــور گذرگاهی در تجــارت انرژی
جهانی افزایش خواهد یافت .
نقش آمریکا در پروژه انتقال گاز ترکمنســتان به
هند
در پرتو تحوالت پس از تجزيه شــوروی كشــورهای حوز ه
دريای خزر به گونه ای روزافزون مورد توجــه قرار گرفته اند
 .اين منطقه را مكيندر قلب جهان و برژينســكی چاله ســیاه
قدرت و يا بالكان اوراســياي مركزی خوانده اند  ( .كواليي ،
 ، 1389ص  ) 80پس از آن تالشهای آمریکا برای توسعه نفوذ
سیاسی و اقتصادی خود در این کشورها آغاز شد به ويژه پس از
حادثه  11سپتامبر اياالت 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
فعالیتهای روســیه و ایران و اعمال تحريمها و منزو ی كردن
ايران در منطقه .
با وجود اذعان مقامات آمریکایی به ظرفیت های بالقوه ایران
بعنوان تنها کشــور ارتباط دهنده دو انبار تامین کننده انرژی
ق  . 21م یعنی خلیج فارس و خزر  ،این امکان باید خنثی شود
تا امنیت منطقه ای و جهانی مورد تفســیر آمریکا حفظ شود (.
مجتهدزاده )1381 ،اغلب کارشناسان اقتصادی جهان مسیر
ایران را نزدیــک ترین  ،ارزان ترین و امن ترین مســیر برای
انتقال نفت و گاز خزر به شــرق  ،جنوب و جنوبشــرق آسیا و
سواحل خلیج فارس میدانند اما آمریکا صراحتا با آن مخالفت
میکند .
این کشــور برای رســیدن به اهداف اســتراتژیکی خود در
خاورمیانه و جهــان  ،انزوای اقتصــادی و ژئوپلتیکی ایران را
ضروری میداند و با دامن زدن به اختالفات ایران و کشورهای
همســایه  ،مخالفت بــا هرگونه همــکاری انــرژی ایران با
کشورهای جنوب و شرق آســیا و حمایت گسترده سیاسی -
مالی از طرح هایی که نقش ایــران را نادیده میگیرد در تالش
برای تضعیف و حتی حذف نقش ایــران در انتقال انرژی خزر
اســت  .آمریکا علیرغم تشــویق هند و پاکســتان به کاهش
تنش میان خود به روشــنی مخالفت خود را با مشارکت این دو
کشور درامور انرژی با ایران اعالم کرده وخواستارعدم توافق
پاكستان  ،هند و چين با ايران درباره خط لوله صلح شد .نتیجه
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این تالشها  ،طرح مســیرهای دیگر برای انتقال انرژی خزر
توسط آمریکا بود از جمله مسیر ترکمنســتان  -افغانستان -
پاکستان که در ادامه به هند میرسد ( تاپی ) .همین نشاندهنده
رجحان مالحظات سیاسی بر مالحظات اقتصادی است .
چالشهای پیش روی خط لوله تاپی
 – 1بی ثباتی داخلی افغانستان
مسيرافغانســتان براي تاسيس خط لوله سراســری به دليل
عبورلوله از کوهســتانهای فــراوان وبســياردرهم پيچيده
مسيرنامناســب وپرهزينه ای اســت  .نبود زیر ســاختهای
اقتصادی مناسب  ،قاچاق مواد مخدرو مهمترازهمه جنگهای
داخلی  ،قومی  ،مذهبی و حضور گروههای افراطی القاعده از
جمله طالبان را نیز باید اضافه کرد  .کوهســتانها ی افغانستان
هم اکنون مکانی امن برای این نیروها محســوب می شوند و
جنگنده های بدون سرنشــین آمریکا بطور مرتب این منطقه
را به بهانه مبارزه بــا القاعده بمباران می کننــد  .این عوامل
مجموعا نگرانیهایی را برای هر ســه کشــور ترکمنســتان
 ،پاکســتان و هند بهمراه دارد .زیرا تاثیرات ایــن نا آرامیها در
کل منطقه و بویژه در احــداث خط لوله گاز ترکمنســتان به
هند و انتقــال گاز از آن کامال قابل پیش بینی اســت  .وجود
چنین مشکالت امنیتی میتواند یکی از موانع اصلی مذاکرات
بر سرعبورخط لوله گاز از مســیر افغانستان باشد .بنابراین رفع
این اختالفات یکی از پیش شــرطهای ادامه مذاکرات برای
عبورخط لوله ازمسیر افغانستان است  .به نظر نمیرسد حتی با
تسلط کامل حکومت برمناطق مختلف کشور ،آرامش دائمی
حداقل دریکی دودهه آینده به افغانستان باز گردد .
 – 2ناارامیهای داخلی پاکستان
حضور نیروهــای افراطی متعــدد با دیدگاههای سیاســی
– مذهبی و قومی متفاوت و متعارض بســیاری از شهرهای
این کشــور را به عرصه درگیری بین آنها بدل کرده اســت .
شهرهایی زیادی در پاکســتان همه روزه شــاهد انفجارات
زیادی هســتند از جمله منطقه کویته  ،پیشاور و وزیرستان که
هر ساله نیروهای نظامی و غیر نظامی زیادی در این انفجارات
کشته میشوند  .هم چنین وابســتگی پنهانی برخی از رهبران
نیروهای متخاصم به سیاســیون و نیروهای ارتش پاکستان
 ،موجب شده در تحوالت سیاســی این کشور تاثیر گذار باشند
 .وجود کودتاهای متعدد در طی دو ســه دهه گذشــته و تغییر
مداوم نخســت وزیر موید این مســاله اســت  .براین اساس
پاکستان کشــوری بی ثبات بوده و دارای موقعیتی شکننده
است .

طبق اطالعات منــدرج در یــک گــزارش محرمانه دولت
پاکســتان  ،تعداد نیروهای مســلح گروههای اســامگرای
افراطی در شــمال غربی پاکســتان به  60تا  90هزار نفر بالغ
می گردد و ارتش پاکســتان توان مقابله با آنها را ندارد  .دلیل
آنهم مســئله حل نشده کشــمیر اســت  .زیرا بخش اعظم
نیروهای ارتش پاکســتان در مرز با هند مســتقرند  .از سوی
دیگر برخورد ارتش پاکســتان نیز انتخابی است .باین معنی
که فقط به مواضع برخی از گروههــای افراطی حمله میکند
و با گروههای دیگر کاری ندارد  .در ســالهای گذشــته بویژه
پس از حادثه  11سپتامبر  ،آمریکا پاکستان را بشدت زیر فشار
می گذارد تا علیه گروههای خشونتگرای اسالمی در پاکستان
فعاالنه وارد عمل شــود در غیر این صورت  1/6میلیارد کمک
نظامی آمریکا به آن کشــورقطع خواهد شــد .پاکســتان که
در مرز ورشکســتگی مالی دســت و پا میزند نمی تواند از این
کمک مالی چشــم بپوشد  ( .ســایت نخبگان جوان ) 1389 ،
انفجارات هــر روزه در پاکســتان و درگیری بین شــیعیان و
گروههای افراطی ســنی مذهب  ،حمــات هواپیماهای بی
سرنشین آمریکائی و عملیات تروریستی و متقابل طالبان در
مناطق پر جمعیت به امری عادی و گویــا به یکی از واقعیات
زندگی مردم این کشور مبدل شده است .از مجموع اینها چنین
بر می آید که با وجود این بی ثباتی ها ی درونی در پاکســتان
نمیتوان تاثیر منفی آن بر ایجاد لوله انتقال گاز ترکمنستان به
هند از مسیر پاکستان را منکر شد  .البته ممکن است پاکستان
بدلیل درآمد زایی ناشی از ترانزیت لوله های گاز و برخورداری
از نوعی موقعیت فرادستی در کانون مصرف و تولید  ،بخواهد
در صورت احداث این خطوط لوله تضمین کافی برای استفاده
غیر سیاســی و غیر نظامی از آن را ارائه دهد امــا نمیتوان به
تحقق عبور امن و بدون دغدغه و نگرانی لوله گاز تاپی حداقل
در یک دهه آینده چندان خوش بین بود .
 – 3کشمکشهای بین هند و پاکستان
یکی از موانع مهم در اجرای این پروژه اختالفات دیرینه میان
هند و پاکســتان اســت  .با آنکه این پروژه منافع اقتصادی و
سیاســی فراوانی برای پاکســتان و هند بهمراه خواهد دارد
اما واقعیت این اســت کــه اختالفات و تنش هــای عمیق
ایدئولوژیکی و ســرزمینی میان هند و پاکســتان بسیار زیاد
است از جمله اختالفات هند و پاکستان بر سر کشمیر  .از دیگر
مسائل مهم میان 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 امنیــت انتقال گاز به هند
را تامین کند  .در صــورت توقف انتقال گاز پاکســتان باید به
هند غرامت بپردازد .برای هند نیــز امنیت عرضه گاز اهمیت
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بسیاری داردو با وجود مذاکرات فراوان اما بدلیل دغدغههای
امنيتی در ارتباط با اين پروژه و مســاله تروريسم در پاكستان،
هنوز هنــد اطمینان کامل نداردو اعالم كــرد ه در صورتي كه
شــركتهای بزرگ بيمه بينالمللی حاضر به پوشــش اين
پروژه  7/3ميليارد 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
امنیت عرضه انرژی  ،بخشی از نیاز انرژی خود را بگونه lng
( با کشتی ) و بیشتر از شــرکت پترونت (  ) petronetقطر
وارد میکند  .این نشانگر آنســت که در نقاطی که همکاریهای
دو کشور دستخوش بحرانهای سیاسی شود  ،واردات گاز هند
به شــکل  lngانجام شــود  ( .بهروزی فر وحاجی میرزایی
 ) 1384،با این حال منافع مشترک دو کشور در صورت نهایی
شــدن این پروژه و راه اندازی آن  ،فرصتهای ســودمندی
برای گفتوگوی دو کشــورعرضه خواهد کــرد که میتواند
به جریــان گفتوگوهای بزرگتــر بینجامد و بــا وجود این
مشکالت در صورتی که هند و پاکســتان حاضر به مشارکت
در تاسيس چنين پروژه طويلی براي تامين گاز آينده خود شده  – 5تالش ایران برای جایگزینی لوله صلح
باشند يعني قطعا برای هميشه از دريافت گاز ايران صرف نظر در چند ســال گذشــته یکی دیگر از دالیلی که برای توقف
کرده اند .
پیشــرفت خط لوله تاپــی مطرح شــد تالش ایــران برای
جایگزینــی لوله صلح به جــای تاپی بوده اســت  .از آنجا که
 -4اختالفات بر سر تعرفه گاز
پاکستان همیشــه با مشــکل تامین انرژی روبرو بوده است و
علیرغم آنکه نرخ اعالم شده تحویل گاز ترکمنستان در نقاط رسیدن به توافق بر ســر لوله تاپی نیز به ســالها زمان احتیاج
مختلف مرزی مانند مرزهای ترکمنستان ،مولتان افغانستان است  ،این کشــورقصد دارد برای تامین بخش مهمی از نیاز
و هند از طریق یک توافقنامه بینالمللی تعیین خواهد شــد اما انرژی خود گاز طبیعی را از طریق خــط لوله از ایران وارد کند .
بهای گاز وحق ترانزیت آن از گذشته تاکنون همچنان موضوع ایران نیز با آگاهی از این قضیه سالهاســت که برای انتقال گاز
اصلی گفتوگوهای خط لوله تاپی بوده اســت  .ترکمنستان خود به شبه قاره سرمایه گذاری کرده  ،هزینه و صبوری زیادی
تاکید بر ضــرورت وجود تفاوت میان بهــای گاز صادراتی به به خرج داده و مذاکرات متعددی با پاکستان و هند انجام داده
افغانستان  ،پاکســتان و هند را دارد اما بقیه کشورهای حاضر است .
در پروژه با آن مخالفنــد  .در آوریل  ، 2008پاکســتان و هند طبق برنامه قــرار بود امور ســاخت پروژه خــط لوله ۱۴۰۰
قیمت  200دالر بــرای هر یکهزار مترمکعــب گاز وارداتی از کیلومتری موسوم به خط لوله صلح مابین ایران و پاکستان تا
ترکمنستان را در مرز ترکمنستان  -افغانستان مطرح کردند  ،پایان سال  ۲۰۱۴به پایان برســد  .احداث خط لوله گاز طبیعی
اما ترکمنستان آنرا پائینتراز قیمتهای بازار گازدانسته ( شانا ایران و پاکســتان هزینه ای معادل هفت و نیــم میلیارد دالر
 )۱۳۸۹ ،ونیزاعالم داشته که هیچ تعهدی بعد ازواگذاری گاز درپی خواهد داشت  .در پی اجرای پروژه مورد بحث از ایران به
در مرزهای خود  ،اعم از مشــارکت در احداث خط لوله یا تعهد پاکستان در طول  ۲۵سال روزانه  ۲۱و نیم میلیون متر مکعب
در قبال امنیت آن برعهده نخواهد گرفــت .در مذاکراتی که گاز طبیعی صادر خواهد شد ( .شــفقنا  ) ۱۳۹۱ ،اما اختالف های
در  11فوریه  2011بین کشورهای حاضر در اجرای خط لوله تهران و اسالم آباد بر ســر بهای تزانزیت گاز و نیز اختالفات هند
درباره گازبها و تعرفه ترانزیت گاز از مسیر این خط لوله صورت و پاکستان تاکنون مانع رسیدن به توافق نهایی در این زمینه شد
گرفت پاکســتان پیشنهاد یکســان بودن بهای گاز را برای  .دراین بین افغانستان نگران اســت که تالش های ایران برای
همه کشورهای حاضر در این پروژه گازی (هند و افغانستان) پیش بردن پروژه مشابه و رقیب یعنی خط لوله صلح به توافقاتی
مطرح و تاکید کرد تعرفه ترانزیت گاز نباید بخشی از بهایگاز با پاکستان منجر شــود  .برخی مقام های وزارت صنعت و معدن
در نظر گرفته شــوند  .هم چنین با اعالم مخالفت خود درباره افغانســتان حتی معتقدند که ایران یکی از مخالفان اجرای پروژه
هماهنگی و ارتباط بهــای گاز با قیمتهای ال.پی.جی و نفت
خام تاکید کرد قیمتهای گاز باید بــا قیمتهای داخلی این
ماده هماهنگ و مرتبط شود .
هند نیز درطول گفتوگوهای متعدد پیشنهاد هماهنگسازی
بهای گاز با قیمتهای زغال سنگ را مطرح کرده و همچنین
خواهان پرداخت گازبهای کمتری نسبت به هزینههای تمام
شــده برای واردات گاز طبیعی مایع شــده (ال.ان.جی) شد .
هند اعالم داشــت برای واردات هر یک میلیون بی تی یو گاز
وارداتی با خط لوله تاپی  49.5ســنت به عنوان تعرفه ترانزیت
به هر یک از کشورهای افغانستان و پاکستان پرداخت خواهد
کرد و اسالم آباد نیز مقدار مشابهی را به عنوان تعرفه ترانزیت
به افغانســتان می پردازد  .طرف دیگر افغانســتان است که
حاضربه قبول هیچ گونه تعرفه ثابــت ترانزیت گاز با خط لوله
تاپی نبود واعالم کرد ترجیح می دهــد که تعرفه ترانزیت گاز
با بهای گاز مرتبط و هماهنگ شود .یعنی با افزایش و کاهش
بهای گاز تعرفه آن نیز تغییر پیدا کند  ( .شانا )۱۳۹۰ ،
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تاپی اســت چون می خواهد زمینه فــروش گاز طبیعی خود را به
پاکســتان و دیگر کشــورها فراهم کند  .با توجه به دشمنی های
تاریخی پاکســتان و هند و نیز اختالف های اخیر 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
میکند  .کابل روی درآمد ناشی از انتقال این خط لوله حساب ویژه
ای باز کرده ولی اکنون که اسالم آباد با دهلی و کابل میانه 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 مســیر توافقات است تا دست کم
انتقال گاز خود را تا پاکستان قطعی کند  .پاکستان نیز مصمم است
تا رسیدن به توافق نهایی با ایران به مذاکراتش با ایران ادامه دهد
و البته در این زمینه باید بتواند نظر مساعد آمریکا را نیز جلب کند .
نتیجه گیری :
اين طرح از حمايت بیشــائبه آمريكا برخورداراســت زيرا
آمريكايیهــا برای عدم تحقــق طرح خط لولــه صلح كه
قرار بــود گاز حوزه پارس جنوبــی را از ايران به پاكســتان
و هند منتقل كنــد  ،از پروژه احداث خــط لوله تاپی حمايت
به عمل ميآورند .اما نباید فراموش کرد ســاخت یک خط
لوله از درون یک منطقه ی پر از درگیری با بسیاری مداخله
گری ها کار آسانی نیســت .حدود  735کیلومتر از خط لوله
 1680کیلومتری انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا (تی.
ای.پی.آی) باید از کشور افغانستان و  800کیلومتر دیگر آن
از پاکستان عبور کند که تامین امنیت آن یکی از نگرانیهای
اعضا بویــژه هند اســت  .جنــگ در افغانســتان  ،در کنار
مشکالت امنیتی در پاکســتان و اختالفات هند و پاکستان
از جمله موانع احداث این خط لوله محســوب میشــود  .هم
ترکمنســتان و هم افغانســتان ،می خواهند ساالنه میلیون
ها دالر بابت نقــل و انتقال گاز درآمدزایــی کنند اما فضای
متشنج سیاسی میان سه کشــور هند ،افغانستان و پاکستان
به قطعیت رسیدن 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 امنیتی هم تامین شده باشد ممکن است که شانسی
برای تبدیل شــدن به واقعیت داشته باشــد .اما در مورد این
خط لوله نمیتوان با قاطعیت صحبت کرد .ترکمنستان نیزدر
توافق نامه ای که با پاکستان و هند داشته است اعالم کرده
که هیچ تعهدی بعد از واگــذاری گاز در مرزهای خود ،اعم
از مشــارکت دراحداث خط لوله  ،یا تعهد در قبال امنیت آن
برعهده نخواهد گرفت ( .خبرگزاری مهر  ) 1389 ،بنابراین
همانگونه كه توافق نهايی ميان هند و پاكستان  ،درباره خط

لوله صلح با مشــكالت و چالشهای مختلفی همراه است
 ،به احتمال زياد درباره اين طرح نيز چالشهای بیشــماری
ميان دو كشــوروجودخواهد داشــت  .این پروژه برای یک
مسیر خطرناکی شبیه این بسیار 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 میرسد
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 ژئوپولتیک جهــان معرفی میکنــد  ( .کمپ و
هارکاوی  ) 1383 ،ایران عالوه بر داشــتن ذخایرغنی گاز
 ،هم به تولیــد کنندگان بــزرگ گاز یعنی روســیه  ،قطر و
ترکمنستان نزدیک است هم به مصرف کنندگان بزرگ گاز
چون اروپا در غرب و چین و هند در شــرق  .بنابراین میتواند
با صدور گاز به کشورهای جنوب و شــرق آسیا بویژه چین و
هند و پاکســتان نقش مهمی در تامین نیازآنها ایفا کند  .هم
چنین بدلیل دسترسی به اقیانوس ها از طریق دریای عمان
براحتی میتواند از هر دو شــیوه انتقال گاز ( بــا خط لوله و با
کشتی ) بهره ببرد  ( .آذری و ابراهیمی ) 1388 ،
در این شــرایط میتوان به تامین امنیت انــرژی برای ایران
امید وار بود  .یکــی از ابزارهای تامین امنیــت انرژی برای
ایران استفاده از دیپلماســی انرژی است  .در این زمینه 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 پیش روی ایران
قرار میدهد و آمادگی در این زمینه ضروری است  .در دنیای
امروز رفتار تجــاری نیاز به ابزارها و اهــرم هایی جدید دارد
ابزارهایی که با اتکا به راهبردهــای علمی در اختیار اقتصاد
قرار میگیــرد  ،در غیر اینصورت بدون شــک بخش بزرگی
از بازارهای جهانی به ســادگی از دســت می رود  ( .آذری و
ابراهیمی ) 1386 ،
امروزه به نظر میرسد نقش ایران در منطقه علیرغم مخالفت
آمریکا اما به علت ذخایر باالی انــرژی بویژه گاز و موقعیت
اســتراتژیک جغرافیایی و نیز 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 مسیر ایران فعالمنتفی و فقط
به عنوان یکی از مســیرهای صادرات روی ایران حساب باز
می شــود  .اما همچنان رقیب جدی برای کشورهای منطقه
در فــروش گاز به بازارهای مصرف محســوب میشــود ( .
نوبخت و قدیمی )1387،
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تحلیلی بر ژئوپلتیک خراسان بزرگ با محوریت تاپی
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