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Abstract 

Introduction: During recent decades, Iran and Turkmenistan have become 

reliable neighbours. But when these two countries want to develop their 

cooperation in the field of energy and export their gas to Europe through 

Turkey, they face different obstacles and challenges in issues such as 

bilateral relations, the Turkish energy market and the European Union. The 

purpose of this research is to examine the situation of Iran and Turkmenistan 

in the field of energy and the issue of gas transit to Europe through Turkey. 

Research Question: The main question is, what are the opportunities and 

challenges of Turkmenistan gas transit from Iran and Turkey to Europe?  

Research Hypothesis: The hypothesis of this research is based on the 

positive relations between Turkey, Iran and Turkmenistan and the 

geopolitical position of Iran, the connection with the opportunities and 

sanctions of the United States on Iran's energy sector, Russia's pressure on 

Turkmenistan for the exclusive purchase of gas, which is the most important 

challenge for the transit of gas from Turkmenistan to Europe.  

Methodology (and theoretical framework if there are): In this paper, the 

qualitative research method for studying the hypothesis is based on Peter 

McLaughlin’s functional explanation. The data collection tool is based on 

library and internet resources. The theoretical framework of this research is 

based on the regional system proposed by Louis Cantori and Steven Spiegel. 
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By combining this framework with functionalism, it examines the 

cooperation and competition of governments and analyzes the factors of 

convergence and divergence in the relations of these countries. 
Results and Discussion: The analysis of this research shows that Iran and 

Turkmenistan have expanded their economic relations. The opening of the 

Mashhad-Sarkhs-Tajan railway lines and the Bafaq-Bandar Abbas railway 

line is considered as an important economic measure for the development of 

economic and trade relations between Iran and Turkmenistan. Also, the 

cooperation of the two countries in technical and engineering projects with 

numerous investments of Iranian technicians in this field has also been 

important.  Iran and Turkmenistan pursue their economic cooperation within 

the framework of the Joint Economic Commission. The main export of 

goods from Iran is related to Turkmenistan, and since 2013, the volume of 

trade between the two countries has increased, especially with Khorasan 

Razavi Province.With 5900 industrial units, 46 mineral resources and 

approximately 800 mines, Khorasan Razavi province has a high rank in the 

production of products such as saffron, pistachios, pomegranates and 

medicinal plants and mainly exports these products to Turkmenistan. The 

implementation of the border-crossing-permit plan between Iran and 

Turkmenistan has also provided the basis for the movement of nationals of 

both countries in the border areas.  

Turkmenistan’s gas reserves are scattered throughout the country. In 

addition to the huge gas resources and significant production in this country, 

the discovery of Yultan gas field near Iran's Daulatabad field has put 

Turkmenistan in the focus of Iran's attention. The desire of Iran and 

Turkmenistan to cooperate made Turkmenistan agree to the construction of 

the country's first pipeline in July 1995. The Kerpcheh-Kordkoy pipeline 

was built in 1997 at a cost of over $200 million to transport gas to northern 

Iran from the Kerpcheh gas field. With abundant gas resources, 

Turkmenistan negotiated with Iran to export gas from Iran to Europe via 

Turkey. Due to its geopolitical position, Turkey has become an energy pole 

and this has created an opportunity for this country to gain more economic 

benefits. The European Union (EU) has become heavily dependent on 

foreign energy resources in recent decades.  

Due to its geopolitical position, Turkey has become an energy hub that 

connects the Middle East, Russia and Europe. Many gas pipelines pass 

through Turkey, transporting gas from Central Asia and the Middle East to 

Europe. However, some of these pipeline projects have been suspended for 

some time. Turkey has given the green light to Iran’s presence in the Turkish 
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gas market (to Europe) and the Tabriz–Ankara pipeline operates in this 

direction.  

 

Conclusion: The findings indicate that first, long borders and economic 

capacities in Turkmenistan are like the gateway for Iran to enter this country 

and the two countries have cooperated in the field of natural gas 

transportation projects. Second, Turkmenistan’s rich gas resources and 

various gas fields led this country to build the first Kerpcheh-Kordkoy gas 

pipeline with Iran, which met the gas consumption needs of Iran’s northern 

provinces. Simultaneously with the construction of this pipeline, the issue of 

Turkmenistan gas transit from Iran to Turkey was raised so that Iran would 

receive transit rights. With Najmuddin Arbakan coming to power in Turkey 

in 1997, bilateral relations between Iran and Turkey improved significantly 

and Turkey's economic growth has led to an increasing need for gas imports. 

In this regard, Turkey has increased its gas transit pipelines in recent years. 

Europe's effort to diversify its gas imports from exporting countries and not 

relying only on Russia has provided the opportunity for Turkey to become 

the energy hub of the region by importing gas from Iran (and even other 

countries) and using its geopolitical position to re-export energy and gas to 

European markets. The improvement of relations between Iran and Turkey 

and the transit of gas to Europe have strengthened their economic growth, 

but the US sanctions against Iran and possible obstruction of gas exports by 

Iran in the case of incresing US pressure, may prevent them from making 

profits in their bilateral transactions.  
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 گرایی دیدگاه منطقهایران، تركمنستان و تركيه از  ميانحليل روابط انرژي ت

 1فاطمه شایان
 دانشگاه اصفهان ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد  ،الملل روابط بینگروه علوم سیاسی و ستادیار ا

 محمد علی بصيري
 دانشگاه اصفهان ،ددانشکدۀ علوم اداری و اقتصا ،الملل روابط بینگروه علوم سیاسی و دانشیار 

 (25/11/1401رشیپذ خیتار 12/8/1401)تاریخ دریافت:

 چکيده

 اما برای گسترش روابط و ،اند های گذشته، ایران و ترکمنستان همسایگان قابل اعتمادی بوده در دهه
های اخیر از  اند که در پژوهش رو بودهبا موانع و مشکالتی روبهترکیه اروپا از راه گاز به صادرات 

های  ها و چالش فرصتاست که  مطرح این پرسش. گرایی کمتر بدان پرداخته شده است یدگاه منطقهد
شود  ونقل گاز ترکمنستان از مسیر ایران و ترکیه به اروپا چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می حمل
صنعت ریم تحها و  ، سبب فرصتموقعیت ژئوپلیتیک ایران ایران و ترکمنستان وترکیه، روابط مثبت که 

های انتقال گاز  سبب چالشخطوط انتقال انرژی رروسیه بو انحصار آمریکا  سویانرژی ایران از 
لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل برای گرایی  منطقه شود. از چارچوب نظریۀ ترکمنستان به اروپا می

عوامل همگرایی و  ها و ترکیب این الگو با کارکردگرایی برای تحلیل بررسی همکاری و رقابت دولت
 و اینترنتـی ای هابزار گردآوری اطالعات منـابع کتابخانـ .کنیم واگرایی در روابط این کشورها استفاده می

دهد  نشان مینتایج  .است نیمک الفل تریپ یکارکرد لیدال یبررسو روش پژوهش کیفی بر اساس 
در منطقۀ اوراسیا است و انتقال گاز یک گام گرایی  های اولیۀ منطقه سازمان اکو و اتحادیۀ اوراسیایی گام

های  مرزهای طوالنی و ظرفیتگرایی برای سه کشور ترکمنستان ایران و ترکیه است. شدن منطقه عملی
گاز به  انتقالایران و ترکیه و  ۀاست. بهبود رابط ورود ایران به این کشور ۀاقتصادی ترکمنستان درواز

ایران علیه های آمریکا  ، اما تحریمشود این کشورها میهمگرایی  ورشد اقتصادی درآمد و اروپا سبب 
  سود سرشاری نصیب ایران شود. ،شده مانع صادرات گاز ۀزمین در

 همگرایی، انتقال ،گاز ،ترکیه ،ترکمنستان ،ایران ،اروپا :گان اصلیواژ
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 مقدمه
مـرز مشـترخ خـاکی و     کیلومتر ۹۹2با ایران  ،استقاللنوعنوان یکی از کشورهای  ترکمنستان به

ای بـا   ویـژه  روابـط انـد   کـرده  تـالش مـداران ترکمنسـتان    . سیاسـت داردکیلومتر مرز آبـی   208
گذشـته، ایـران و    ۀدر طـول دو دهـ  کننـد.  های بـزر  برقـرار    همسایگان خود و برخی قدرت

 یوگاز، همسایگان قابل اعتمـاد  موارد جزئی، مانند اختالف بر سر قیمت نفت ترکمنستان به جز
بـه رسـمیت شـناخت و     1۹۹1اکتبر  2۷اند. ایران، استقالل ترکمنستان را در  برای یکدیگر بوده

راهبردی ترکمنسـتان بـرای    ۀاند. برنام با هم نداشتهخاصی مرزی، قومی و مذهبی  های اختالف
غنـی گـاز و    انـرژی، موقعیـت جارافیـایی، یخـایر     ۀدر حـوز  راهبردی یشدن به بازیگر تبدیل
همکاری  برایبخشی به مسیرهای صادرات انرژی و گاز طبیعی، زمینه را  تنوع برایی هایراهبرد

  . (Agili and Zare, 2016)ایران و دیگر کشورها فراهم کرده است 
تجـارت   ۀکـه در زمینـ  را انـد مشـکالتی    کـرده  تـالش در حال حاضر، ایران و ترکمنسـتان  

رو شـده اسـت. بـا وجـود ایـن،       هطرف روبدوجانبه وجود دارد برطرف کنند که با استقبال دو 
کریمـه و مشـکالت    ۀ، مسائل مربوط به تصـرف جزیـر  2014ویژه در سال  تحوالت اوکراین به

تواند از منـابع بـالقوه بـرای    بایران سبب شده است گازی روسیه با اوکراین و اروپا،  ونقل حمل
 ۀترین برنام سوی دیگر، مهم بلندمدت باشد. از خرید گاز ترکمنستان و صادرات آن به ترکیه در

گاز بـرای   ۀهای نفت و خطوط لول ظرفیت دیپلماسی انرژی، استفاده از گسترشمحوری ایران، 
 بسـیار  ۀشـد  اقتصادی است و ایران با داشتن یخایر گازی اثبـات  ۀها و توسع تحریمکردن  خنثی
 دوم جهـانی بعـد از   ۀرتبـ  ، دربـود تریلیـون مترمکعـب    32،1 برابر با 2020که در سال  فراوان
BPتریلیون مترمکعب قرار دارد ) 3۷،4 روسیه با

1
, 2021: 34).  

را بـه خـود اختصـا     از صادرات این موقعیت، ایران در بازار جهانی سهم کمی  با وجود
این میان مذاکرات و قراردادهایی برای صادرات گاز ایران بـا همسـایگان    داده است. اگرچه در

هایی هم پیشرفت  از جنبهاما ایران به عمان و هند امضا شده است،  ازمانند صادرات گ شمختلف
خـط لولـه   ساخت نرسیدن قراردادها و  نتیجهبه  های آمریکا در الزم را نداشته است و کارشکنی

ـ ها نه تنها درآمد اقتصادی برای کشـورها بـه همـراه دار    مؤثر بوده است. خط لوله بلکـه در   ،دن
میلیـارد   143،۹ د. ظرفیت تولید گاز طبیعـی ایـران  نکن آفرینی می قشروابط دیپلماتیک کشورها ن

میلیـارد مترمکعـب افـزایش     250،8 بـه  2020بوده است که در سـال   2010مترمکعب در سال 
 (. BP, 2020: 36درصد سهم جهانی را به خود اختصا  داده است ) 6،5 یافته است و

ال گاز ترکمنستان از مسیر ایـران و  های انتق ها و چالش فرصتاست که  این پرسش مطرح 
ایـران و  ترکیـه،  روابـط مثبـت   شـود کـه    ترکیه به اروپا چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می
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انـرژی ایـران از   صـنعت  تحریم ها و  سبب ایجاد فرصت موقعیت ژئوپلیتیک ایران ترکمنستان و
هـای انتقـال گـاز     تـرین چـالش   مهـم خطـوط انتقـال انـرژی     رروسیه بو انحصار  ،آمریکا سوی

 یکـارکرد  لیدال یبررسگرایی است. روش پژوهش کیفی بر اساس  ترکمنستان به اروپا و منظقه
چـارچوب   است. و اینترنتـی ای هابزار گردآوری اطالعات، منـابع کتابخانـ و نیمک الفل تریاز پ

رسی همکـاری  برای بر 2و استیون اشپیگل 1ای لوئیس کانتوری نظام منطقه ۀنظری نظری مبتنی بر
هاست که با ترکیب این الگو با کارکردگرایی بـرای تحلیـل عوامـل و     و رقابت در روابط دولت

پـژوهش،   ۀپیشـین  نخسـت موانع همگرایی در روابط کشورها مناسب است. در ایـن پـژوهش،   
و  ای لوئیس کانتوری و استیون اشـپیگل بـا ترکیـب کـارکردگرایی     چارچوب نظری نظام منطقه

 کنـیم.  مـی بررسـی  را  3مـک الفلـین  کیفی بر اساس بررسی دالیل کاربردی از پیتر شناسی  روش
 ۀ، رابطـ جواری و همکاری تجاری دوجانبۀ ایران و ترکمنسـتان  حسن همها شامل  سپس تحلیل

گاز ترکمنستان توسـط ایـران    انتقال، به گاز طبیعی اتحادیۀ اروپانیاز انرژی ترکمنستان و ایران، 
 کنیم. را بیان میو موانع پیش روی صادرات گاز ترکمنستان و ایران به ترکیه به ترکیه و مزایا 

 پژوهش ۀپيشين
ـ   ، دیـدگاه و اروپـا  گاز به ترکیـه  انتقالهمکاری ایران و ترکمنستان و  ۀزمین در  هـای  ههـا و مقال

ها را به سه دسته تقسیم  توان آن میاین نوشتار  متعددی چاپ شده است که با توجه به رویکرد
 کرد:
راد  پـردازد. درخـور و فرجـی    هایی که به همکاری گازی ایران و ترکمنستان مـی  . پژوهش1
 ،1۹۹0کننـد در دهـۀ    بیـان مـی  « نقـش ایـران در ترانزیـت گـاز ترکمنسـتان     »( در مقالۀ 2013)

هایی برای ترکمنسـتان   انگیزه ،فشارهای ناشی از قرارگرفتن انحصار گازی روسیه بر ترکمنستان
( در 2020فـرد و رنجبـر )   سوی کشورهای دیگر از جمله ایران بروند. پیشگاهی تا به ایجاد کرد
اند که ایران از کشـورهایی بـود    نتیجه گرفته «تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و ترکمنستان»مقالۀ 

رسمیت شناخت و معتقد بود ظرفیت همکـاری بـین دو کشـور بـه توسـعۀ       که ترکمنستان را به
کنـد. ایـن تمایـل مثبـت دو      کنندۀ گاز جهانی کمک مـی  عنوان تولید نقش ایران و ترکمنستان به

است که اولین خط لولۀ خارج از حوزۀ روسیه را با ایران  بسازد. بـا امضـای   کشور سبب شده 
-درصد بار مالی این طرح را پذیرفت و خط لولۀ کرپچـه  80ایران  ،1۹۹5این قرارداد در سال 
های دوجانبه و افزایش روابـط   میلیون دالر ساخته شد و مبادله 200ای بالغ بر  کردکوی با هزینه

های  موانع و فرصت»( در مقالۀ 2021کل گرفت. نواختی مقدم و اصولی )تجاری و اقتصادی ش
کننـد کـه ترکمنسـتان از کشـورهای      بررسـی مـی  « همکاری ژئواکونومیک ایـران و ترکمنسـتان  
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کند و با فروش سـاالنه مقـدار زیـادی     های نفتی و گازی را صادر می معدودی است که فراورده
آورد. ایـران بـا وجـود     دسـت مـی   درآمد سرشاری بـه  ،انگاز به کشورهایی مانند اوکراین و ایر

در گسـترش روابـط دوجانبـۀ     ،ای خـود  های زیاد همکاری در مقایسه با رقیبـان منطقـه   ظرفیت
اقتصادی با ترکمنستان چندان موفق نبـوده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه بخـش زیـاد صـادرات          

ن نقش مکمل را برای اقتصاد ایـران  اقتصاد ترکمنستا ،های نفتی است گاز و فراورده ،ترکمنستان
  کند و میزان واردات ایران از ترکمنستان هم در نوسان بوده است. بازی نمی
گرایـی را بررسـی    هایی که نقش صادرات گاز بین ایران و همسـایگان و منطقـه   پژوهش . 2
ن با توجـه  کند که ایرا اشاره می« امنیت در منطقۀ خلیج فارس»( در کتاب 201۷کنند. شایان ) می

از  ،های آبی نیز دسترسی دارد تقریب با پانزده کشور، مرز آبی و زمینی دارد و به آب به اینکه به
( در مقالـۀ  2022صـدیق و شـیرزادی )   ،بـرد. دهقـانی   مزیت استفاده از صادرات گاز بهـره مـی  

گیـری   بررسی نقش صادرات گاز در گسـترش روابـط ایـران و کشـورهای همسـایه و شـکل      »
کنند که مصرف جهانی گاز با رشدی به مراتب بیشتر از نفت و  بررسی می ،«ای یی منطقههمگرا

 23و سهم گاز طبیعی در جهان از  2020تریلیون مترمکعب در سال  4،5زغال سنگ به بیش از 
افـزایش پیـدا کـرده اسـت. ایـران بـا        2020درصد در سال  2۹به حدود  2000درصد در سال 

ترین بازیگران در این عرصه اسـت. بازارهـای    وان یخایر گاز از بزر دراختیارداشتن حجم فرا
کشـورهای جنـوب شـرقی آسـیا      ،ویژه هند و پاکسـتان  جنوب آسیا به ،صادرات گاز برای ایران

کشـورهای عـراو و ترکیـه و برخـی      ،ویژه چین و کرۀ جنـوبی و در غـرب و شـمال غـرب     به
رشد برای پیشرفت اقتصادی نیـاز جـدی بـه    کشورهای اروپایی هستند. این کشورهای در حال 

 واردات گاز دارند.
مسـعودنیا   ،زاده پردازد. نـوروزی  هایی که به نقش صادرات گاز ایران به ترکیه می . پژوهش3

خلـیج   وگاز نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ترانزیت انرژی نفت»( در مقالۀ 2022و گودرزی )
بـا منـابع انـرژی     دریای خزر و خلیج فـارس  ،کزیگویند یخایر بزر  در آسیای مر می «فارس
بـه   دهنـده  عنوان کشور انتقـال  کند که نقش ترکیه به همگرایی را در این منطقه برجسته می ،غنی

های خـارجی از   تواند آسیب شود. وابستگی متقابل اقتصادی ایران و ترکیه می اروپا مشخص می
هـای   خطرهای ناشی از آثـار و شـوخ   ،تقابلگذاری م ها را کاهش دهد و با سرمایه جمله تحریم

 اقتصادی را کاهش دهند.

بـرد و نـوآوری نوشـتار ایـن اسـت کـه تـاکنون         های پیشین بهره می این نوشتار از پژوهش
زمان روابط گازی ایران و ترکمنستان و صادرات آن به اروپا از راه ترکیه  پژوهشی به بررسی هم

گرایی لوئیس کانتوری و اسـتیون   اس چارچوب نظری منطقهو نقش انتقالی ایران به ترکیه بر اس
مـک  اشپیگل با ترکیب کارکردگرایی و روش پژوهش کیفـی بررسـی دالیـل کـاربردی از پیتـر      
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های روابط گازی ایـران و   ها و چالش خواهیم فرصت نپرداخته است و در این نوشتار می الفلین
  تحلیل کنیم.گرایی  ترکمنستان و انتقال آن را در زمینۀ منطقه

 گرایی كانتوري و استيون اشپيگل با تركيب كاركردگرایی چارچوب نظري: منطقه
 ای و جهـانی  تحلیل ملـی، منطقـه   های سطحشامل الملل  در روابط بین تحلیل مختلف های سطح
، ویـژه ای از کشورهاست که در فضای جارافیای  یـک یـا مجموعـه ۀمنطقـه دربرگیرنـد .است
جواری جارافیایی برای تعریف منطقه کافی نیست.  هم تنها امابرنـد.  گر به سر میهمدی کناردر 

 با توجـه بـه  است.  رو روبه ها ها و ابهام ای، در تعریف با برخی پیچیدگی منطقـه نظاممنطقـه یـا 
الملـل متشـکل از چنـد سیسـتم تـابع       بـین  نظـام تعریف لـوئیس کـانتوری و اسـتیون اسپیگل، 

جـوار تعـاملگر بـا     یـک، دو یـا چنـد کشـور هـم     »ها متشکل از  که هریک از آن ای است منطقه
دیگر یکهمدیگر اسـت کـه پیونـدهای مـشترخ قـومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی با 

کشورهایی که خارج از  نوع برداشتو ها  ها بـا اقدام هویت آن دارند و گاه احساس همانندی و
 براسـاس  .(Cantori and Spiegel, 1970: 70-80« )شـود  تشـدید مـی  این سیستم تابعه هستند، 

. 1: رود کـار مـی   بـه ای از همـدیگر   های منطقـه  نظام جداکردنتعریف منطقه، پـنج معیـار برای 
 .4نهادهـای سیاسـی؛    .3ایستارهای سیاسی و رفتار خارجی؛ . 2تجانس اجتمـاعی و فرهنگـی؛ 
 (. Ghanbarloo, 2010: 45-47) ری جارافیاییجوا هم. 5وابستگی متقابل اقتـصادی؛ 

جارافیایی با  همسایگینظام تابع، در  ۀدهند ، واحدهای تشکیلکانتوری و اشپیگلاز دیدگاه 
هـای   خورند و اقـدام  هم پیوند می ها به یکدیگر قرار دارند و امور مربوط به سیاست خارجی آن

سیاسـت خـارجی آن نظـام     ۀکننـد  ی تعیینکننده در نظام تابع از جمله متایرها اعضای مشارکت
نظریـۀ لـوئیس کـانتوری و     ،با ایـن توضـیح   .Hudson, 2005: 253-270)) رود شمار می تابعه به

پردازنـد. در ایـن    ها می رقابت و دشمنی در روابط دولت ،های همکاری استیون اشپیگل به علت
نیم تا موانع و عوامـل همگرایـی در   ک کارکردگرایی ترکیب میهای    نوشتار این نظریه را با نظریه

روابط ایران و ترکمنستان را بررسی کنیم. کـانتوری و اشـپیگل چهـار متایـر الگـویی را بـرای       
کننـد کـه بـر اسـاس      ها از همدیگر مطرح می ای و تفاوت آن مختلف منطقههای  توضیح جریان

ر مشـخص و ارزیـابی   هـا از همـدیگ   ها میزان همبستگی و انسجام در هر منطقه و تفاوت آن آن
و  ماهیـت ارتباطـات، سـطح قـدرت     ،نـد از انسـجام و همبسـتگی   ا عامل عبارت شود. چهار می

های واحدهای سیاسـی بـه ترکیـب عوامـل      بودن ویژگی درجۀ شباهت و مکمل ،ساختار روابط
کنـد کـه در جهـت همکـاری بـا       آمیز و همکاری میان کشورهای یک منطقه کمـک مـی   رقابت

کنند و درجۀ تعامل بین ایـن واحـدها را تشـکیل     هت رقابت کشورها عمل مییکدیگر یا در ج
ای را در قالــب همگـرا    سیــستم منطقــه   هـا  (. آنCantori and Spiegel, 1970: 12دهـد )  می

بخش مرکزی کـه توجه  .1همگراشده، سه بخش دارد:  ۀها، هر منطق کنند. از نظر آن تعریف می
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ای کــه در   بخــش حاشــیه  . 2منطقه بـه آن معطـوف اســت؛    الملل در هر  اصلی سیاست بین
 مشـارکت گـر کـه گویـای نفـوی و      سیسـتم مداخلـه  . 3سیاست منطقـه نقـش جـانبی دارنـد و     

  (Soraya, 2009: 172).است کـشورهای خارجی در امور منطقه

ملـی   ۀتوسـع  هـای  هدفبخشیدن به  نه تنها در پی تحققگرایی  منطقهکشورها با شرکت در 
از  .لمللی و جهانی هم ارتقا بخشند نقش خود را در معادالت بین خواهند ، بلکه میهستندخود 

دلیل فروپاشی تدریجی شوروی و پیشرفت همگرایـی در   گرایی به موج منطقه 1۹80اواخر دهۀ 
 هـای  ای در سـطح  اروپا سرعت شتابانی پیدا کرد. هم اکنون بیشتر کشـورها در ترتیبـات منطقـه   

از نظـر   .(Ghanbarloo, 2010: 60)دارند تا به بازارهای بـزر  دسـت یابنـد    مختلف عضویت 
توانـد بـا توجـه بـه متایرهـای       هـا مـی   جواری مثبـت دولـت   دوستی و هم ،کانتوری و اشپیگل

کـردن   فنی و سازمانی گسترش یابد. واحدهای سیاسـی بـه تنهـایی توانـایی بـرآورده      ،اقتصادی
هـای گسـترده بـین     رند و ایـن نیازهـا در قالـب همکـاری    نیازهای خود در سرزمین خود را ندا

ای و  هـا و ایجـاد صـلح در سـطح منطقـه      شاهد کاهش تـنش  ،شود. در نتیجه ها ایجاد می دولت
سازمان اکو و اتحادیۀ  (Ajorloo .and Haj Zargarbashi, 2018: 22-23)المللی خواهیم بود  بین

در منطقـۀ اوراسیاسـت کـه نشـان از      هـا  اتحادیـه  ها و هایی از سازمان اقتصادی اوراسیایی نمونه
گرایـی دارد و تجـارت آزاد میـان     ایران و ترکیه برای منطقه ،عالقۀ کشورهایی مانند ترکمنستان

ها  هایی مانند تعرفهتواند سبب تسهیل تجارت میان اعضا و همگرایی شود، اما موضوع اعضا می
اکو و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی گـامی در  و عوارض از موانع همگرایی است. اگرچه سازمان 

امـروزه بـا توجـه بـه وابسـتگی       ،ایران و ترکیه است ،ای بین ترکمنستان جهت همگرایی منطقه
توانند  هرچه بیشتر می ،هایی که بین این کشورها در زمینۀ انرژی وجود دارد اقتصادی و اشتراخ

 در جهت همگرایی قدم بردارند.

 دل تحلیلینوشتار و مشناسی  روش
ای لوئیس کانتوری و اسـتیون اشـپیگل بـرای     نظام منطقه این نوشتار با الهام از چارچوب نظری

هـا و   چـالش ها و ترکیب این الگو با کارکردگرایی برای تحلیل  بررسی همکاری و رقابت دولت
 ترکیه و اتحادیۀ اروپـا از روش پـژوهش کیفـی بررسـی     ،ترکمنستان ،ایراندر روابط  ها فرصت

صورت علـی بررسـی    که فرایند یک رویداد را به برد بهره می دالیل کارکردی از پیتر مک الفلین
کند. مک الفلین برای بررسی فرایندهای علی، عوامـل عمـدی و غیرعمـدی ماننـد عمـل و       می

های مثبت و منفی در رفتـار بـازیگران و پیشـینۀ تـاریخی رویـداد را       جهش ،بارخورد بازیگران
 . (McLaughline, 2000, 20-35)د کن بررسی می

رقابت و دشمنی در روابـط   ،های همکاری نظریۀ لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل به علت
هم دالیل و  مک الفلینپردازد و روش تحقیق کیفی بررسی دالیل کارکردی از پیتر  ها می دولت
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ر بدین صورت اسـت  مدل تحلیلی این نوشتا ،کند. بر این اساس علل یک موضوع را بررسی می
های انتقال گاز ترکمنستان از مسـیر ایـران و ترکیـه بـه اروپـا را بررسـی        ها و چالش که فرصت

عنوان یـک دلیـل و علـت     ترکمنستان و ترکیه به ،جواری ایران کند. ابتدا دوستی و حسن هم می
قالـب  کنـیم کـه ترکمنسـتان در     گرایی در روابط این کشورها را بررسـی مـی   همکاری و منطقه

رابطـۀ تجـاری    ،اروپـا و چـین   ،سیاست خارجی تکمیل متقابل عالوه بر رابطۀ انرژی با روسیه
کند. ایران  ( دنبال می2016دوجانبه و گازی با ایران را هم )با وجود مشکالت قطع گاز در سال 
ن توانـد عـالوه بـر حسـ     با واردات گاز از ترکمنستان و انتقال آن به ترکیه و سپس به اروپا مـی 

 گرایی را هم هرچه بیشتر تقویت کند.   همکاری و منطقه ،جواری با همسایگان هم

 جواري و همکاري تجاري دوجانبۀ ایران و تركمنستان حسن هم
میلیـون نفـر    6کیلومتر مربع و جمعیتـی بـیش از    488100مساحتی بیشتر از کشور ترکمنستان 
کیلومتر مرز مشترخ آبی برای ایـران   228کیلومتر مرز مشترخ خاکی و  ۹۹2دارد. ترکمنستان با 

نشین در آسیای مرکزی است کـه بـا ایـران     اهمیت ژئواستراتژیک دارد و تنها جمهوری مسلمان
مشـترخ و   ،. عالوه بر مرزهای طوالنی(Mankoff, 2022: 172-179)مرزهای آبی و خاکی دارد 

ای بـرای   عنـوان دروازه  ن بـه نقش ترکمنستا ،ویژه در صنعت گاز طبیعی های اقتصادی به ظرفیت
عضو بـودن ترکمنسـتان در اکـو و نقـش ترکمنسـتان در اجـرای        ،ورود ایران به آسیای مرکزی

ای برای ایـران دارد.   ونقل اکو از عوامل دیگری است که ترکمنستان اهمیت ویژه های حمل طرح
مهـم  ای هـ  بنـدرعباس از اقـدام   -تجن و خط آهن بـافق  -سرخس -افتتاح خط راه آهن مشهد

دو  ،اقتصادی در جهت توسعۀ اقتصادی و تجاری بین ایران و ترکمنستان بوده است. بـه عـالوه  
کنند و کارشناسان ایرانـی   های فنی و مهندسی با یکدیگر همکاری می های طرح کشور در زمینه

هـای اقتصـادی    اند. ایران و ترکمنسـتان همکـاری   های متعددی کرده گذاری در این زمینه سرمایه
 Salehi; Danyali and)کننـد   خـود را در چـارچوب کمیسـیون مشـترخ اقتصـادی دنبـال مـی       

Akhbari 2020, 210-215) . 
 2014بیشتر صادرات کاال از ایران بـه کشـور ترکمنسـتان )و افاانسـتان( اسـت و از سـال       

 ویژه با استان خراسان رضوی افزایش یافتـه اسـت. خراسـان    تاکنون حجم مبادالت دو کشور به
های بـاالیی در تولیـد    رتبه ،معدن 800مادۀ معدنی و حدود  46 ،واحد صنعتی 5۹00رضوی با 
 Tavakoli and).ا بـه ترکمنسـتان دارد   هـ  و گیاهان دارویـی و صـادرات آن   انار ،پسته ،زعفران

Barzegar, 2022: 14-23)  حجم تجارت غیرنفتی ایـران و ترکمنسـتان    ،2021همچنین در سال
یش پیدا کرده است. پروتکل فنی یادداشت تفاهم تبادل الکترونیکی اطالعـات و  درصد افزا 83
 ،جدید گمرکی در ژوئن همین سال در تهران امضا شد. با این توافق جدید گمرکـی های  توافق
های کاالیی برای بازرگانان افزایش پیـدا کـرده    ها و تشریفات تجاری آسان و حجم مبادله مبادله
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 عبـور و مـرور   ۀمـرزی، اجـاز   ۀباجگیران و از سـرگیری فعالیـت بازارچـ   بازگشایی مرز است. 
صـدور  فراینـد  ترکمنسـتان، تسـهیل    مرزهای ایرانی و غیرایرانی به داخل گانبا رانند ها کامیون
 هـای  بازدیـد مشـترخ از گمـرخ    برایهای گمرکی  گروه فرستادنبرای رانندگان ایرانی،  روادید

امضای سند یادداشت تفـاهم فعـاالن    صورت بههای تجاری  مرزی دو کشور و افزایش همکاری
 ،نامـه  ماهۀ اول بعد از امضای ایـن تفـاهم   5های انجام شده است. در  از فعالیتجاز اقتصادی مُ

های غیرنفتی و گـازی   کشور اول طرف معامله با ترکمنستان بوده و مبادله 10ایران در فهرست 
درصـدی داشـته اسـت     83افزایش  2020به سال  میلیون دالر بوده است که نسبت 150حدود 

(Consulate of Iran in Merv, 2021: 1حجم کلی مبادله .)  میلیون دالر در  22۷های تجاری از
 :Arbab Khales, 2022افزایش پیدا کرده است ) 2022میلیون دالر در سال  233به  2021سال 

1-2). 
وآمـد شـهروندان دو    تان هم، زمینۀ رفتاجرای طرح پروانۀ گذر مرزی بین ایران و ترکمنس

تـر و بـا    متقاضیان در مـدت زمـان کوتـاه    ،در مناطق مرزی را ایجاد کرده است. در نتیجه کشور
 ,Ahmadi and .Mosavi)کنند  هزینۀ کمتری پروانۀ گذر مرزی فراهم و به کشور مقابل سفر می

ی ایران و ترکمنسـتان اسـت کـه    دهندۀ همکاری دوجانبۀ تجار نشان ،این موارد  (60-62 :2020
کنـد هرچـه بیشـتر مسـتقل از روسـیه عمـل کنـد و ایـران نیـز یکـی از            ترکمنستان تالش مـی 

 ها گسترش یافته است. های ترکمنستان شده که روابط تجاری آن شریک

 جواري و گسترش رابطۀ انرژي تركمنستان و ایران حسن هم

 ,Polese)وگـاز را دارد )  ترین یخـایر نفـت   ترکمنستان در منطقۀ آسیای مرکزی است که بزر 

Beacháin and Horák, 2017: 429یخایر گازی ترکمنستان  ،پترولیوم بیریتیش . با توجه به آمار
تریلیون مترمکعـب یخـایر    3۷،4بود و بعد از روسیه با  2022تریلیون مترمکعب در سال  1۹،5

طور کـه   (. همانBP, 2022: 34 گیرد ) در جایگاه دوم در میان کشورهای آسیای مرکزی قرار می
شدۀ ترکمنستان رشـد چشـمگیری در دو دهـۀ اخیـر      دهد میزان یخایر اثبات نشان می 1جدول 

 داشته است:

 شدة گاز طبيعی در تركمنستان : ميزان ذخایر اثبات1جدول 
 2000 2010 2019 2022 ذخایر گازي

تریليون 
 مترمکعب

1۹،5 13،6 13،6 1،8 

  Source: BP, 2022: 34 
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میزان تولید گاز طبیعی این کشور نیز در سـال   ،2بر اساس آمار بیریتیش پترولیوم و جدول 
بـه   2020درصد تولید گاز را در سـال   1،5میلیارد مترمکعب رسیده است و سهم  5۹به  2020

 خود اختصا  داده است:

 رمکعب: ميزان توليد گاز طبيعی در تركمنستان بر اساس ميليارد مت2جدول 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 سال

 5۹ 5۹ 63،5 65،۹ 63،2 58،۷ 61،5 63،2 ۷۹،3 توليد

   Source: BP, 2022: 29 

منابع بزر  هیدروکربنی اثر چندانی بر پیشرفت اقتصادی ایـن کشـور    ،2020تا اواخر دهۀ 
هـای   هـا را در افـزایش شـاخص    نداشت و در میان کشـورهای نواسـتقالل کنـدترین پیشـرفت    

الملـل منجـر بـه انـزوای ایـن کشـور و        اقتصادی داشته است. نداشتن ارتباط مؤثر با نظام بـین 
گذاران در بخش گاز این کشور شده بود. با درگذشـت صـفر مـراد     محدودشدن حضور سرمایه

 :Sullivan, 2020جانشـین او شـد )   2قربانعلی محمداف ،2006جمهور در سال  رئیس 1،نیازاف

گیـری از   بهـره  ،دریافـت کـه راه عبـور از وضـعیت نامناسـب کنـونی اقتصـاد        (. محمداف780
 ،شـده  گذاران خـارجی انجـام   هایی برای جذب سرمایه های انرژی است. اگرچه سیاست ظرفیت

. (International Energy Studies Institute, 2021: 2-21)هنـوز راه طـوالنی در پـیش اسـت     
منستان در این کشور پراکنده است. عالوه بر منـابع و یخـایر بـزر  گـازی و     یخایر گازی ترک
کشـف میـدان یولتـان در     (Iwaszczuk, Wolak and Iwaszczuk, 2021:10تولید قابل توجه، )

شدن ترکمنستان به کانون توجه ایران شد. منطقۀ  آباد ایران موجب تبدیل همسایگی میدان دولت
 ،شــرو ترکمنســتان و در نزدیکــی ســرخس در مــرز ایــران در جنــوب 3دون مــز-دولــت آبــاد

کشف و تولید  1۹۷4ترین منطقۀ گازی ترکمنستان است. یخایر گازی این میدان در سال  بزر 
های میدان بزر  گازی دولت  جنوبی در نزدیکی 4شروع شد. میدان یولتان 1۹83از آن در سال 

عب گاز یکـی از یخـایر غنـی در دریـای     تریلیون مترمک 14آباد در جنوب شرقی ترکمنستان با 
سازی در یخایر و خط لولۀ گازی برای ترکمنستان امـری حیـاتی بـوده اسـت.      خزر است. تنوع
دلیل محصوربودن در خشکی مسیرهای مطمئنی برای انتقال انـرژی بـه بازارهـای     ترکمنستان به

از ترکمنسـتان بـه چـین و    اکنون با انتقال گـ  جهانی نداشت و بیشتر به روسیه متکی بود، اما هم
خط لولۀ تاپی این اتکا کاهش یافته است. با وجود این، انتقال گاز ترکمنستان از مسیر ایران نیز 

 . (Baei Lashki and Ezati, 2015: 7-9)ممکن است 
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سبب شد که ترکمنستان (Sotiriou, 2019: 150-154) تمایل ایران و ترکمنستان به همکاری 
کردکوی با هدف انتقال گـاز بـه   -امضا کند. خط لولۀ کرپچه 1۹۹5ر ژوئیۀ اولین خط لوله را د

میلیون دالر ساخته شـد.   200ای بالغ بر  با هزینه 1۹۹۷شمال ایران از حوزۀ گاز کرپچه در سال 
میلیارد مترمکعب یک رکورد در انتقال گاز بـرای خـود    4این خط لوله با انتقال  ،2004در سال 

میلیـارد   8شور سبب شد در کمتر از یک سـال ظرفیـت خـط لولـه بـه      ثبت کرد و تالش دو ک
برداری از ایـن   مترمکعب افزایش یابد که این میزان باالترین سقف تولید در قرارداد بود. با بهره

اگرچه در  ،تواند برطرف بشود سرد می های های شمال ایران به گاز در فصل خط لوله نیاز استان
مین گـاز منـاطق شـمالی از ایـن     أان و ترکمنستان دچار مشکل و تـ گازی ایر ۀرابط ،2016سال 

سناریوی بسـتن  . های ایران و فرایند شکایت ترکمنستان علیه ایران قطع شد دلیل بدهی کشور به
سـال ترکمنسـتان   ایـن  در  شد. شروع 200۷شیر گاز به روی ایران از سوی ترکمنستان از سال 

شـرکت   2016در سـال   برابر رقـم قـرارداد بـاج بگیـرد.     ۹موفق شد با قطع گاز به روی ایران، 
ایـن شـرکت    ، صادرات گاز را بـه ایـران متوقـف کـرد.    یکبارهترکمن گاز برخالف قرارداد، به 

و  2006 هـای  صادرات در سال برایمیلیارد دالری از شرکت ملی گاز ایران  1،8 خواستار طلب
ارجاع کرد المللی  به دیوان بینرا موضوع و  شتهتهران ادعای ترکمنستان را قبول ندا شد. 200۷
(Naftema, 2017: 1-2اما هم .)     زمان با وجود این مشکالت مسئلۀ انتقال گـاز از ایـران مطـرح

شد که گاز ترکمنستان باید خریداری و باز فروش شود یا به کشـور دیگـری از راه خـط لولـه     
 .(Darkhor and Farajirad, 2013, 56- 57)منتقل شود و حق انتقال دریافت شود 

 نياز اتحادیۀ اروپا به گاز طبيعی
های اخیر به عرضۀ انرژی خارجی وابسـته اسـت. ایـن     طور چشمگیری در دهه اتحادیۀ اروپا به

وسیلۀ واردات  رسد به درصد می ۷5به  2035درصد از نیازهای خود را که در سال  50 ،اتحادیه
کند با توجه به اینکه این اتحادیه به سـوخت تمیـز    کند. اگر چنین روندی ادامه پیدا دریافت می

وابسـتگی بـه    ،دهـد  وهـوایی اهمیـت بسـیاری مـی     و کاهش دی اکسید کربن و تاییرهـای آب 
 (.European Commission, 2022: 1-2) شود وگاز هم بیشتر می نفت

درصـد از مصـرف انـرژی داخـل      80های فسـیلی حـدود    هایی مانند اینکه سوخت واقعیت
 ،دهد و وابستگی به تمام تولیدات انرژی در حال افزایش است ای اروپایی را تشکیل میکشوره

موجب نگرانی همیشگی اتحادیۀ اروپا در زمینۀ تأمین انرژی و امنیت عرضۀ آن شده اسـت. در  
های امنیت انرژی را  بحث ،وابستگی زیاد اروپا به گاز و نقش آن در توسعۀ اقتصاد ،همین زمینه
 300دیۀ اروپا ایجاد کرده است. تولید گـاز داخلـی اروپـا از دریـای شـمال از سـطح       برای اتحا

هـای آینـده، تولیـدات گـاز      در دهـه  ،یابد. بر این اساس افزایش نمی ،میلیارد مترمکعب در سال
درصد رشد  15در حالی که انرژی وارداتی در این مدت  ،یابد درصد کاهش می 20تا  1۷اروپا 
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 :Soltani and Behmanesh, 2012) 201۷درصـد در سـال    80به گـاز بـه    یابد و وابستگی می

مین انـرژی پـاخ   أتـ  مـورد اتحادیۀ اروپـا در  درصد رسید.  83به رشد  2021و در سال  (2017
 1۷،4هـای تجدیدپـذیر فقـط     اما در حال حاضر سهم انرژی است، کار گرفته هایی را به سیاست

هـای   درصد دارنـد و در دهـه   50نفت سهم  بیش از  درصد در سبد انرژی اروپا است و گاز و
 Europeanگیـرد )  هـای فسـیلی پیشـی مـی     هـای تجدیدپـذیر بـر انـرژی     سـهم انـرژی   ،آینـده 

Commission, 2021: 1-2.) 
شمال آفریقا و خاورمیانه متکی اسـت. در سـال    ،واردات گاز اتحادیۀ اروپا بیشتر به روسیه

 211،3 ،2010لیـارد مترمکعـب گـاز طبیعـی و در سـال      می 224،8اتحادیۀ اروپا حـدود   ،2020
میلیـارد   8۹،1شـده نیـز از    میلیارد مترمکعب وارد کرده است. میزان واردات گـاز طبیعـی مـایع   

 .(BP, 2021: 42میلیـارد مترمکعـب افـزایش یافتـه اسـت )      114،8به  2010مترمکعب در سال 
 200۷ر راهبرد انـرژی خـود در سـال    و د 2006اتحادیۀ اروپا در سند سبز انرژی خود در سال 

کننـدۀ   بخشـی کشـورهای صـادر    به صرفه و پایدار اشاره کرد که با تنوع ،نیز به دسترسی مطمئن
آیـد   دسـت مـی   هـای تجدیدپـذیر بـه    بخشی به منـابع انـرژی و اسـتفاده از انـرژی     تنوع ،انرژی
(European Commission, 2022: 1-2ازاین .) ن توسـط ایـران و   صـادرات گـاز ترکمنسـتا    ،رو

 کننده سودآور است.   کننده و وارد برای کشورهای صادر ،انتقال به اتحادیۀ اروپا از راه ترکیه

 و انتقال گاز تركمنستان به تركيه توسط ایران گرایی منطقه
رابطۀ سرد ایران و ترکیه رو بـه   ،و حزب رفاه 1الدین اربکان گرفتن نجم قدرت با  1۹۹۷در سال 

ها میزان احتیاج ترکیه به گاز افـزایش یافـت. میـزان مصـرف ترکیـه از       در این سالبهبود رفت. 
افـزایش پیـدا    2020میلیارد مترمکعب در سـال   46،4به  2010میلیارد مترمکعب در سال  36،8

درصـد   1،2درصدی داشته است و سهم مصرف ترکیـه   6،6رشد  2020که در سال  کرده است
نگـاه   2وسیلۀ شرکت بوتـاژ  ترکیه به ،(. از سوی دیگرBP, 2021: 38دهد ) جهانی را تشکیل می

ای به تجارت گاز دارد. ترکیه شش خط لولۀ ترانزیتی برای انتقال گاز خاورمیانه و روسـیه   ویژه
موقعیت  لیلد ترکیه به  (Value Chain Management Study Center, 2021: 1-2).به اروپا دارد
روسیه و اروپـا را بـه یکـدیگر     ،رژی شده است که خاورمیانهتبدیل به یک قطب ان ،ژئوپلیتیک
گذرند و گـاز را از آسـیای مرکـزی و     کند. بسیاری از خطوط لولۀ گازی از ترکیه می متصل می

های خط لوله، مدتی اسـت کـه در ابهـام     کنند و برخی از این طرح خاورمیانه به اروپا منتقل می
ویژۀ خود را در حوزۀ گاز مناطق زیر نفـوی خـود از   باقی مانده است. روسیه مایل نیست نقش 

 :Daryandeh and Ahmadi, 2017)اما ترکیه از موانع اصلی در برابر روسیه است  ،دست بدهد

70-73) . 
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کردن کشورهای صادرکنندۀ گاز و تمرکزنداشتن بـه یـک منبـع     های اروپا برای متنوع تالش
کـردن منـابع    ایجاد کرده است تـا بتوانـد بـا فـراهم     این امکان را برای ترکیه ،ویژه مانند روسیه

 Ajorloo; Safavi and)شدن به یک هاب انرژی را در پیش ببـرد   راهبرد مبتنی بر تبدیل ،گازی

Kafashjamshid, 2017: 15-25) تـأمین امنیـت    ،. این راهبرد برای ترکیه دو سود دارد: نخسـت
ای. بـا چنـین پیشـرفتی     به یک کـانون منطقـه   شدن تبدیل ،ویژه گاز طبیعی و دوم انرژی خود به
امتیـاز صـدور دوبـارۀ میزانـی از انـرژی       ،وگـاز  تواند عالوه بر نفوی بر تجـارت نفـت   ترکیه می

افزایش خطوط لوله از خاخ ترکیـه بـر منـافع     ،دست آورد. در این زمینه تولیدکنندگان را هم به
. (Shirkhani and Mohamadsharifi, 2018: 123-125)افزاید  اقتصادی و سیاسی این کشور می

دهـد و   ترکیه به حضور ایران در بازار گاز ترکیه )به اروپا( چراغ سبز نشـان مـی   ،بر این اساس
معـاون   1،سـاجاریف  ،1۹۹0کنـد. در دهـۀ    آنکـارا در ایـن جهـت عمـل مـی      -خط لولۀ تبریـز 

و  3بـه کردکـوی   2هوگاز به اهمیت خط لولـۀ گـاز کرپچـ    جمهور ترکمنستان در امور نفت رئیس
تبریـز  Raimondi, 2019: 46-57) سپس خط انتقال از راه خط لولۀ تبریز بـه آنکـارا پرداخـت )   

نقطۀ شروع خط لولۀ انتقال گاز تبریز به آنکارا است که یکی از نقاط جادۀ ابریشم دو به طـول  
از  کنـد. ایـن جـاده    در چـین را بـه تهـران متصـل مـی      4کیلومتر است که شهر ارومچـی  2300

کنـد و سـپس بـه     ازبکستان و ترکمنستان در مسیر خود از تهران عبور می ،قرقیزستان ،قزاقستان
کیلومتر است و ظرفیت انتقال گاز  25۷۷آنکارا به طول  -رسد. خط لولۀ تبریز ترکیه و اروپا می

  (Saba Site, 2022: 1). میلیون مترمکعب در سال است  40طبیعی این خط لوله 
وزیـر   نخسـت  ،الدین اربکان اولین قرارداد گاز طبیعی بین ایران و ترکیه در جریان سفر نجم

سال متعهـد بـه    23ایران برای مدت  ،در تهران امضا شد. بنابر این قرارداد 1۹۹6ترکیه در سال 
ه صورت ساالن میلیارد مترمکعب گاز به 4 ،تأمین گاز طبیعی به ترکیه شد. در ابتدای این قرارداد

میلیارد مترمکعب افزایش یافت.  10به حدود  200۷کرد. این ظرفیت در سال  به ترکیه صادر می
رسید. ایران  گاز وارداتی از ایران در مناطقی مانند آناتولی ترکیه به مصرف خانگی و صنعتی می

 2001و ترکیه متعهد به ساختن خط لوله در بخش سرزمینی خود شدند و خط لوله در دسـامبر  
در مورد اسـتخراج و انتقـال گـاز     2008(. در سال Okumus, 2014: 1-2برداری رسید ) بهره به

مشـکالتی هـم    ،ها طبیعی از سوی ایران به ترکیه و سپس اروپا توافق شد. اما در کنار این توافق
جریـان گـاز طبیعـی از سـوی ایـران قطـع شـد و علـت آن          2004وجود داشته است: در سال 

های باالی ایـران بـه دادگـاه     قطع جریان گاز و قیمتدلیل  شد. ترکیه هم به مشکالت فنی اعالم
ایـران یکـی از    ،های اخیر با وجود مشکالتی جزئـی  المللی شکایت کرد، اما در سال داوری بین
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 :Ahmadi Nohadani and Ghorbani Sepehr, 2021)کنندگان اصلی گاز به ترکیه اسـت   تأمین

40-51).  

 گرایی و صادرات گاز تركمنستان و ایران به اروپا از راه تركيه نطقهمزایا و موانع م
ونقل گاز ترکمنستان به ایران و سپس به ترکیه و سرانجام اروپا این اسـت   ترین مزیت حمل مهم

کننـدگان   کننده )ایران و ترکیـه( و مصـرف   کشورهای منتقل ،کننده )ترکمنستان( که کشور عرضه
 ,Pomfret)مندی از این فرصت هستند  از نظر اقتصادی مایل به بهره)کشورهای اتحادیۀ اروپا( 

کننـد. مزیـت بـرای     و کشورهای اروپایی به جریان انرژی پایدار دست پیدا مـی  (30-45 ,2019
ایران و ترکیه است که به سود اقتصادی و تجارت در بازار گـاز اروپـا دسـت پیـدا      ،ترکمنستان

مک بسیاری به پیشرفت اوضاع اقتصـادی و اجتمـاعی ایـن    کنند. درآمدهای نفتی و گازی ک می
از صادرات گازی  آمده دست   وری بیشینه از منابع مالی به برای بهره ،کند. برای نمونه کشورها می
های عمرانی صـنعت گـاز و نفـت اسـت. در صـورت       اولویت در انتخاب طرح ،)و حتی نفت(

بـرای حفـم منـافع ملـی ضـروری اسـت        ،عتوجود توجیه اقتصادی و امنیتی باالتر از این صن
ها هم اختصا  یابد. این رویکرد سبب  وگاز به این بخش آمده از صادرات نفت دست سرمایۀ به

توسعۀ مستمر و اشتاال جوانان هم خواهد شد و با وجود سازوکارهایی مانند صـندوو یخیـرۀ   
 Moradpoor)استفاده کرد  آمده از گاز دست توان از درآمدهای به تری می مطلوب شکل ارزی به

and Rouhani, 2015: 3-8)ویژه پتروشیمی اسـت.   ترین مادۀ خام اولیه برای صنایع به . گاز مهم
ایران و ترکیـه ارزش افـزودۀ    ،های صنعت پتروشیمی برای ترکمنستان ترین ویژگی یکی از مهم

ارزش  ،رهای گازیباالی این صنعت است که با تاییرهای شیمیایی و فیزیکی روی هیدروکربو
بـودن   متنـوع  ،هـای دیگـر ایـن صـنعت     توان افزایش داد. از ویژگی درصد می 20محصول را تا 

ها و کارخانۀ صنایع و کارخانۀ صنایع پـایین دسـتی آن    محصوالت آن و تأمین مواد اولیۀ کارگاه
مؤثری  شدن وابستگی نقش آوردن درآمدهای ارزی و کم دست زایی و به است که از نظر اشتاال

تــرین موانــع پــیش روی  امــا مهــم(Delavari, Alikhani and Naderi, 2014: 190). دارد 
 ند از:ا گرایی و صادرات گاز ترکمنستان و ایران به اروپا از راه ترکیه عبارت منطقه
شـدت بیشـتری    2010ویژه گاز ایران از سـال   های آمریکا علیه بخش انرژی و به . تحریم1

یافـت طرحـی را    آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام، آمریکا اجازه می کار گرفت. اما با روی
های آمریکا علیه ایران که با اجرای برجام لاو شـده بـود تصـویب     برای کاربست دوبارۀ تحریم

هـای لاوشـده توسـط ادارۀ کنتـرل      هـای لاوشـده را تصـویب کنـد. تحـریم      کند و همۀ تحریم
به حالـت اولیـه    ،داری آمریکاست ( که زیر نظر وزارت خزانههای خارجی آمریکا )اوفک دارایی
 های ثانویـۀ آمریکـا   تحریمبازگشت  .(US Department of Treasury, 2021: 1-8گشت ) بر می

محدودکننـده  هـای   جانبـۀ ایـن اقـدام    فوری و یک سبب کاربست 2018تا  2013های  در سـال
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قواعــد و مقـررات    همـۀ شـد   سـبب  2018 نـوامبر  4های اقتصادی در  بازگشت تحریم. است
 صورت تـدریجی بـر اقتصـاد ایـران اجـرا شـده بـود، بـه          به ،ها این سالای که در  محدودکننده

شود که این موضوع، تهدیدی بـرای   کارگرفته ن بهوگـاز ایـرا باره بر اقتصاد و صنعت نفـت یک
تـوان   هـایی کـه مـی    در حـوزه رود. این تهدید، خـود را بـیش از پـیش   شمار می اقتصاد ایران به

ها دارد، ماننـد   هـایی کـه آمریکـا قدرت انحصاری در آن نوعی آن را حیاط خلـوت و حـوزه به
جانبـۀ تحریمـی کـه در     فـوری و یـک  بنابراین کاربست .دهـد ها و نهادهای مـالی نـشان بانک

ارترشـدن وضـعیت   شـده اسـت، نشـان از دشو    کارگرفته بهفاصلۀ چندین سال بر اقتصاد ایـران 
روابـط مـالی و بـانکی دارد. قـدرت انحصـاری       ۀویژه در حوز وگاز ایران، به برای صنعت نفت

که به دریافت  یهای هـای بانکی و اعالم توقف فعالیت بانک دولـت آمریکـا در حـوزۀ تـراکنش
 یطترشـدن شـرا   از سـخت کردند، نشان  فروش نفت خام ایران اقدام می درآمدهایجایی  و جابه

فروش نفـت خـام، میعانـات     درآمدهایدر حـوزۀ تولیـد درآمـد نفتـی و همچنین دسترسی به 
-Razavi and Zeinodini, 2018: 53) های نفتـی و محصـوالت پتروشـیمی دارد    وردهاگازی، فر

60). 
از موانع انتقال گاز ترکمنسـتان بـه اروپـا اسـت.     خطوط انتقال انرژی  رروسیه ب. انحصار 2

هـای اقتصـادی متمرکـز     سیاست زیرهفت دهه  دراستقالل آسیای مرکزی و قفقاز نو  کشورهای
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تحوالت بزرگی در منطقـۀ آسـیای مرکـزی      ند.مسکو قرار داشت

عنـوان   وجود منابع عظیم یخایر انرژی در برخی از این کشـورها بـه   ،اتفاو افتاد. از همین زمان
قتصادی این کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفت. چنین ظرفیتی سـبب  عامل مهم در پیشرفت ا
ای به این کشورها شد. از سوی دیگر محصوربودن  ای و فرامنطقه های منطقه جلب توجه قدرت
ویژه ترکمنستان در خشکی و انحصار روسیه بر خطوط انتقال انرژی سبب شـده   این کشورها به

های جدیدی باشـند کـه    جوی شریکو در جست ،تگیشدن وابس است که این کشورها برای کم
ایران گزینۀ مناسبی برای ترکمنستان و انتقال گـاز بـه اروپـا از راه ترکیـه      ،گرایی در زمینۀ منطقه

 .(Ataee and Azizi, 2010: 80-83)است 
مـوانعی را هـم بـرای ایـن      ،زایی اگرچـه نقـش دارد   . گاز طبیعی در درآمد ملی و اشتاال3

اد کرده است: عوامل متعددی وجود دارند که در اقتصادی بودن یا نبودن یک طرح کشورها ایج
میـدان مشـترخ گـازی     ،شوند. برای نمونه در ایـران  اما به سختی محاسبه می ،گازی مؤثر است

بدین معنا که کشوری کـه   ،رو است پارس جنوبی با گنبد شمالی با مشکل پدیدۀ مهاجرت روبه
سمتی کـه   شود و گاز به سبب کاهش فشار گاز در میدان خود می ،کندبیشتر از دیگری برداشت 

دهد. بنـابراین در هنگـام    کند که این برداشت او را افزایش می برداشت بیشتر است مهاجرت می
  ای گازی پیامدهای دیگر اقتصادی هم الزم است در نظر گرفته شوده گذاری در میدان سرمایه

.(Solaymani, 2021: 5-20)  
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  جهتين
 نخست، کانتوری و اشپیگل،گرایی  در این پژوهش کوشیدیم با توجه به چارچوب نظری منطقه

هـا   گرایی و سپس فرصـت  عنوان عامل زیربنایی منطقه جواری ایران و ترکمنستان را به حسن هم
گرایی و صادرات گـاز ترکمنسـتان توسـط ایـران بـه اروپـا را از راه ترکیـه         های منطقه و چالش
جـواری ایـران و    دهد که پنج عامل دخیل بوده است تا حسـن هـم   نیم. نتایج نشان میبررسی ک

ای بـیش   ترکمنستان و موقعیت ژئوپلیتیک ایران شرایط مناسبی را فراهم کند تا همکاری منطقـه 
 وسیلۀ صادرات گاز ترکیه به اروپا هموارتر شود:   از پیش به
ای برای ورود ایران به ایـن کشـور    دروازههای اقتصادی مانند  . مرزهای طوالنی و ظرفیت1

اند. همکاری  ونقل اکو با یکدیگر همکاری کرده های حمل بوده است و دو کشور در زمینۀ طرح
هـای اقتصـادی    های فنی و مهندسی و افتتاح خطوط ریلی از دیگر همکـاری  دو کشور در زمینه

وآمـد   نسـتان زمینـۀ رفـت   دو کشور است. اجرای طرح پروانۀ گـذر مـرزی بـین ایـران و ترکم    
دهد ترکمنستان هرچه  ها نشان می شهروندان مرزی دو کشور را فراهم کرده است. این همکاری

 با کشورهای دیگر از جمله ایران در پی توسعۀ روابط تجاری است.   ،بیشتر مستقل از روسیه
لین خط سبب شد ترکمنستان او ،های مختلف گازی . منابع غنی گازی ترکمنستان و میدان2

های شـمالی   توانست نیاز مصرف گاز استان کردکوی را با ایران بسازد که می-لولۀ گازی کرپچه
مین أگازی ایران و ترکمنستان دچار مشکل و ت ۀرابط ،2016ایران را پاسخ دهد، اگرچه در سال 

ن علیـه  های ایران و فرایند شکایت ترکمنستا دلیل بدهی از این کشور بهایران گاز مناطق شمالی 
توانست انتقال گـاز ترکمنسـتان از    ساخت این خط لوله می ،. با وجود این مشکلقطع شد ایران

 راه ایران به ترکیه را هموار کند تا ایران حق انتقال بگیرد.  
تر و از سویی کاهش منابع و یخایر گـازی   های پاخ . تمایل کشورهای اروپایی به سوخت3
پا هرچه بیشتر به واردات گـاز از خاورمیانـه وابسـته شـود و     ها سبب شده است اتحادیۀ ارو آن
بخشی کشورهای صادرکنندۀ گاز در دستور کار این اتحادیه قرار گرفت تا وابستگی شدید  تنوع

 به روسیه کمتر شود.  
 ،کردن کشورهای صادرکنندۀ گاز و تمرکزنداشتن بـر روسـیه   های اروپا برای متنوع . تالش4

کیه فراهم کرد تا بـا واردات گـاز از ایـران )و حتـی دیگـر کشـورها( و       این فرصت را برای تر
شدن به یک هـاب انـرژی و صـادرات     بردن از موقعیت ژئوپلیتیک ویژۀ خود راهبرد تبدیل بهره

میلیـارد مترمکعـب    10آنکارا با صـادراتی سـاالنه تـا    -گاز به اروپا را دنبال کند. خط لولۀ تبریز
اگر چه گـاهی مشـکالت انتقـال سـبب قطـع       ،ا بر عهده داشته استنقش انتقال گاز به ترکیه ر

 صورت موقت به ترکیه هم شده است. جریان گاز به
ایران و ترکیه سودآور است و بـه توسـعۀ    ،. اگرچه انتقال و صادرات گاز برای ترکمنستان5

 ،نـد ک اقتصادی و اجتماعی این کشورها مانند بهبود زیرساختارهای گازی و اشـتاال کمـک مـی   
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دارشدن روابط سیاسـی آمریکـا و ایـران از ابتـدای      موانعی نیز وجود دارد از جمله اینکه خدشه
هـای   سـبب کارشـکنی   ،های آمریکا علیه صـنعت گـاز ایـران    پیروزی انقالب اسالمی و تحریم

آمریکا در زمینۀ صدور گاز ایران به ترکیه و دیگر کشورها شده است که با رفع این موانع، سود 
 شود.   ری نصیب ایران هم میسرشا

دهد که ایران در پی دستیابی به بازار گاز ترکیه اسـت تـا    نتایج کلی از این نوشتار نشان می
گرایی در زمینۀ  منطقه ،بتواند در آینده، صادرات بیشتری به اروپا هم داشته باشد. در حال حاضر

جاد شده است و صـادرات گـاز   همکاری در قالب سازمان اکو و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی ای
توانـد   ایـران مـی   ،تر در این زمینه است. با توسـعۀ ایـن هـدف    به اروپا از راه ترکیه گامی عملی

 شدن به یک هاب گازی در منطقه را فراهم کند. های تبدیل هرچه بیشتر زمینه
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