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Abstract 

 

The effective process and driving forces in realtion between Iran and Russia  
confront  with  different  evoiutions,    which cause to  new kind  of 
cooperation. Russia opposed to The West during the last decade in different 
fields such as crisises in Ukraine, Kosovo, Georgia (separation of south 
Ossetia), deployment of Amrica’s Missile shield in Czech, expanding NATO 
to East, etc. Caspian (Khazar) Energy issue is one of the other challenges 
between Russia and the West. Gas pipeline from Caspian to Europe through 
Russia , Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline and Nabucco pipeline are components 
which impress the relation between Russia and Europe. As Europe is looking 
for other energy sources, breaking dependence to Persian Golf energy, so 
Caspian energy sources are very important.Of course infiltration of America 
and Europe in Caspian domain, Caused to discord in their strategy of exporting 
energy. In this situation convergence between Iran and Russia – often are the 
same toward Europe– is too effective. So the processes and scenarios for would 
be convergence between Iran and      Russia –according to politic- economic 
evolutions and Caspian Energy Market – were clarified by the method of 
critical uncertainty. 
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 *3مهر بيمحمدناصر اد  - 8 اله كشاورز ترك نيع

 چكيده86

با تحوالت متفاوت روبرو شده است و  هيو روس رانيبر روابط ا رگذاريتأث يها شرانيروندها و پ

در  هينموده است. در دهه گذشته روس ايدو كشور مه يها يهمكار يرا برا ينيبستر نو

بحران كوزوو، بحران گرجستان  ن،يبرخاست كه بحران اكرابا غرب به تقابل  يمختلف يها عرصه

در چك، گسترش ناتو در شرق و...  كايآمر ي(، استقرار سپرموشكيجنوب ياياوست يي)جدا

و  هيروس يكه تقابل جد گريمهم د يها از عرصه يكي. شود يها محسوب م تقابل نيازجمله ا

لوله  خط ه،يروس قيقال گاز خزر به اروپا از طرلوله انت است. خط خزر يدنبال داشته انرژ غرب را به

 ريو اروپا تأث هيهستند كه بر روابط روس ييها لوله نابوكو مؤلفه و خط هانيـ ج سيباكو ـ تفل

 يو خروج از وابستگ ديجد يمنبع انرژ افتني يغرب برا ديجد كرديدارند. با توجه به رو ييبسزا

خواهد نمود. نفود  فايرا ا ينقش راهبرد خزر يانرژمنابع  رسد ينظر م به فارس جيخل يبه انرژ

 يبرا هيآنان با روس ياستراتژ نيموجب شقاق ب خزر يايدر يساحل يكشورهاو غرب در  كايآمر

در قبال  يكه اغلب مواضع مشابه هيو روس رانيا ييهمگرا ن،يب نيشده است. در ا يصدور انرژ

 ندهيدنبال داشته باشد. لذا بر اساس آ به يگذارمثبت و اثر جينتا تواند يماند  غرب اتخاذ كرده

 رانيا ندهيآ ييهمگرا يوهايخزر، روندها و سنار يمنطقه و بازار انرژ ياداقتص -ياسيتحوالت س

 شده است. نييو تب ييشناسا يبحران تيبا استفاده از روش عدم قطع هيو روس
 

 .ييهمگرا ران،يا ه،يروس نده،يآ يوهايخزر، سنار يانتقال انرژ :واژگان كليدي
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 مقدمه

كم در  گردد. ايران و روسيه دست هاي دور بازمي سيه به گذشتهروابط ايران و رو  پيشينه
 به گذرا نگاهي اند. با سال گذشته روابط پرفرازونشيبي با يكديگر داشتهپانصد
 به توان مي انرژي فروش براي دريا اين ساحلي كشورهاي  رويه وخزر  حقوقي درياي رژيم

 بدين خورد، ميچشم  به زمينه در اين روي تک و گسيختگي يک كه رسيد نتيجه ناي
 با نفت فروش قرارداد جداگانه صورت كشورهاي اين حوزه به از هريک كه معني

 باكوـ نفت،لوله  خط از آمريكا از طرفي حمايت اند. كرده منعقد غرب نفتي هاي شركت
 حضور بدونخزر  انرژي از گيري بهره رايب كشور اين عزم كه داد نشان جيهان ـ تفليس

 براي روسيه و ايران همكاري: گفت توان مي بنابراين است، جدي بسيار روسيه و ايران
رسد. دو كشور ايران و  مينظر  به اثرگذار و اهميت با بسيارخزر  انرژي بحث در غرب مهار

تعريف يک سازوكار هاي فني نيازمند  عالوه بر همكاريخزر  انرژيروسيه براي انتقال 
 بنابراين نوين هستند تا بتوانند بر اساس آن همگرايي و همسويي خود را تدوين كنند؛

 داشتهدنبال  به اي ارزنده تواند نتايج مي انرژي كنسرسيوم يک در قالب همگرايي اين
 .باشد
وسويي رفته است كه منافع جمهوري  الملل به سمت كه تحوالت روابط بين اكنون 

ايران در بستر اين تحوالت قابل تأمين و دسترسي است بايد از اين فرصت براي  اسالمي
برداري را كرد. سؤالي كه در اين تحقيق مطرح است  نهايت بهره ،رسيدن به اين منافع

با توجه به عزم دو كشور ايران و روسيه براي صدور انرژي خزر، آيا اين است كه 
گر همگرايي ايران و روسيه در ايجاد  تواند تسهيل خزر مي انرژيسناريوهاي آينده بازار 

ده تا به اين سؤال پاسخ ساختارهاي جديد در اين حوزه باشد؟ در اين تحقيق تالش ش
بر  خزر عالوه انرژيبنابراين حضور ايران و روسيه در كنار يكديگر براي صدور  داده شود.

قدرت ديپلماتيک و  موجب تقويت مواضع سياسي و افزايش ،همگرايي بين دو كشور
 اقتصادي آنان در برابر غرب نيز خواهد شد.

 نظري و مفهومي مباني -8

 ايران) رابطه اين به كه ديگر پردازان نظريه تا 1والتز از كنت گرايي، واقع رهيافت منظر از

 دوره پس به نظري نگاه در پردازان نظريه اين كه داشت اذعان بايد اند؛ پرداخته( روسيه و

                                                      
1. Kenneth Waltz 
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 مفهوم بر تأكيد با همچنان والتز كنند. مي اشاره روسيه و ايران رابطه به سرد جنگ از
 قطبي تک نظام مسير حركت در كه هايي قدرت عنوان به را چين و موازنه، روسيه سنتي

 والتز فرض. دهد قرار مي موردتوجه هستند، مقابل آمريكا هاي جريان از يكي چندقطبي به
 را ايران نتيجه و در چين روسيه، مانند كشورهايي آمريكا بهجان يک رفتارهاي كه است اين
 موازنه گيري فرايند شكل از كه تحليلي در والتز. دهد مي سوق يكديگر با همكاري سمت به

 را سخت يا موازنه موازنه سنتي مفهوم عمدتاً كند، مي ارائه سرد جنگ از پس جديد قدرت
 مشابه موارد نظامي و فناوري انتقال نظامي، هاياتحاد نظامي، تأسيسات بر ايجاد عمدتاً كه

 هايي چنين تالش سرد جنگ از پس دوره در كه حالي در دهد مي قرار مدنظر دارد، تأكيد
 و روسيه، چين ويژه به بزرگ هاي قدرت ساير جانب از نه و آمريكا خود جانب از بيشتر
 (.53: 1431نژاد،  )جعفري و تقي است شده دنبال
 در ويژه به ليبرال تحليلگران برخي سوي از گرايي واقع پردازان نظريه هاي نظريه 

 و بروكز. است شده مواجه جدي انتقادات با روسيه، و ايران روابط ارتباط با موضوع
 ها همكاري چرا كه كنند مي استدالل نرمموازنه مفهوم نقد با اي مقاله در 1لفرز و آرنولد

 ايشان گفته به. موازنه گذاشت ايجاد براي تالش حساب به را نبايد روسيه و ايران ميان
 با خوب روابط برقراري براي آمريكا، برابر در موازنه ايجاد از جدا زيادي، داليل روسيه
 توضيح اي منطقه امنيت و اقتصادي منافع مفهوم دو از طريق عمدتاً دليل اين دارد. ايران
 و برانگيز تأمل كل در اينكه باوجود نيزنرم  موازنهمفهوم  به ايشان نقد. شود مي داده

 ايران روابط مورد در دو اين كه متقابلي هاي اما استدالل است، تاريخي شواهد به مستند
 مفاهيم .نيست كشور دو روابط ابعاد تمامي استناد به قابل نيز كنند مي مطرح روسيه و
 بر تواند مي نرم، موازنه ممفهو اندازه همان به نيز« اقتصادي منافع» و« اي منطقه امنيت»

 (.71-53: 1431 نژاد، )جعفري و تقي گيرد قرار چالش مورد تاريخي شواهد مبناي

 روابط بين ايران و روسيه -3

 در تدريج به و كردند آغاز را دوجانبه روابط ،شوروي فروپاشي از پس روسيه و ايران
كه  رسيدند متقابل منافع از مشتركي درک به قفقاز و خزر مركزي، آسياي منطقه
و  غربي هاي قدرت نفوذ گسترش خطر. شد مناطق اين در ها آن همكاري براي مبنايي

دو  مرزهاي درون به منطقه در موجود هاي بحران سرايت و مزبور مناطق در هاآن متحدان

                                                      
1. Arnold Wolferz 
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 به بايد برآن، (. افزون67: 1437كرمي، ) شد مسكو و تهران بيشتر همكاري موجب كشور
 موجب كه كرد اشاره 0001 تا 1337 سال از افغانستان شمال ائتالف از مايتح در همكاري

 هاي حركت مسكو و تهران نگاه از درواقع، .كنند مقاومت طالبان حمالت مقابل در آنها شد
 خطر به را آنها منافع كشور، دو ميان مناطق مشترک در مذهبي و قومي از اعم تندرو،

 همكار چون بلكه رقيب، عنوان به نه يكديگر به ها از زمينه ريبسيا در رو، اين از و اندازد مي
 (.67: 1437اند )كرمي،  آورده عمل به مسائل وفصل براي حل هايي كوشش و نگريسته

ها،  لشها، چا ها و توانمندي هاي همگرايي بين ايران و روسيه را بايد در دارايي زمينه 
م را از مجموع دو كشور باالترين سهها جستجو كرد. اين ها و منافع مشترک آن فرصت

توانند در عرصه ديپلماسي انرژي در  گاز دارا هستند. هر يک ميمنابع طبيعي نفت و
اي و دوجانبه نقش مهمي ايفا نمايند. ايران و روسيه درمجموع  سطوح جهاني، منطقه

  حوزهكه حاضر  درحالر گاز جهان را دارا هستند. درصد از ذخاي 50درصد نفت و  00
نمايد و حداقل تا پنجاه سال آينده  درصد انرژي جهان را تأمين مي 05خزر حدود 

آفريني اين  شود، بدون نقش ترين منبع انرژي مكمل يا جايگزين نفت محسوب مي مهم
 دو كشور قابل تأمين نخواهد بود.

واسطه آن به  فرد ايران در جنوب غرب آسيا و دسترسي بي موقعيت منحصربه 
چشمگير نفت و گاز در دو حوزه  المللي و مالكيت توأمان ذخاير ي بينها راه آب

ترين دارنده و  عنوان بزرگ فارس و درياي خزر، جايگاه روسيه به استراتژيک خليج
لوله  طور عمده از طريق خطوط خود را بهصادركننده گاز جهان كه فروش و انتقال گاز 

ميانه و همسايگان درياي  رهاي آسيايذ سياسي بااليي در كشودهد و از نفو انجام مي
هاي زيادي را براي همكاري اقتصادي با منافع راهبردي براي  خزر برخوردار است، فرصت

نفع ايجاد كرده است. ذخاير نفت ايران و روسيه در حوزه درياي خزر  هاي ذي همه طرف
ه كشور ديگر ذخاير س ميليارد بشكه برآورد شده كه حدود پنج برابر مجموع 000بر  بالغ

هايي از اين قبيل، ازجمله خريد گاز از تركمنستان  تحقق طرح 1حاشيه درياي خزر است.

نابوكو، لوله  خطو سوآپ برق با ارمنستان و مشاركت ايران در تأمين گاز موردنياز 
اي و البته حمايت و  مستلزم آگاهي و اراده مشترک بازيگران و ديپلماسي فعال منطقه

تواند به همكاري و همگرايي در منطقه كمک  مجموع مي سيه است و درآفريني رو نقش
هاي همكاري و همگرايي درزمينه توسعه و فروش و انتقال گاز بين  كند. ظرفيت

                                                      
1. Energy Statistical Review of World. 2009 
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توجه است. بخش اعظم ذخاير گاز اين  كشورهاي حاشيه درياي خزر نيز بسيار قابل
و ايران است. اين مقدار تريليون مترمكعب هست، متعلق به روسيه  74منطقه كه حدود 

حدود هفت برابر مجموع گاز قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان است. ازنظر توليد گاز 
هفتم مجموع توليد ايران و  ، حدود يک0006نيز مجموع توليد اين سه كشور در سال 

 (.356: 1463قربان، ) روسيه بوده است

ز در حوزه درياي خزر، ايجاد در صورت همكاري و هماهنگي بين كشورهاي داراي گا 
قاره هند تا اروپا را تحت پوشش قرار دهد،  اي كه از شبه يک شبكه انتقال گاز منطقه

هاي مشترک در اين  پذير است. فوايد مترتب بر هماهنگي و اتخاذ سياست كامالً امكان
 70زمينه موجب گرديد كه ايران، روسيه و قطر همراه با چند كشور ديگر كه مجموعاً 

درصد از توليد آن را در  30شده گازي جهان و بيش از  درصد از ذخاير شناخته
مجمع كشورهاي صادركننده » آيند و سو در گرد هم به اين 0001از سال ، 1اختياردارند

را تشكيل دهند؛ اگرچه اين مجمع باگذشت يک دهه از زمان تأسيس خود، « گاز
رده است، اما در عمل هنوز نتوانسته به يک مراحلي از تكامل و تثبيت سازماني را طي ك

حال، رايزني منظم و مستمر بين  سازمان تأثيرگذار در بازار گاز طبيعي تبديل شود. بااين
گذاري براي  هاي همكاري ازجمله براي شكل دادن به يک نظام قيمت اعضا درباره زمينه

و نحوه تعامل با مصر  گاز طبيعي، امنيت تقاضا، جذب سرمايه براي توسعه ميادين گازي
آفريني اين سازمان را در  ف كنندگان، همگرايي بين اعضا را تسهيل كرده و امكان نقش

شرايط بحراني و نوسانات حاد قيمتي فراهم آورده است. با عنايت به اينكه روسيه 
توانسته است با گسترش خطوط انتقال و صادرات گاز به اروپا از امنيت تقاضا از جانب 

رسد  مينظر  بهمدت اطمينان حاصل نمايد،  اي مسير و مقصد در اين قاره در ميانكشوره
ترين هدفي كه روسيه از عضويت و فعاليت در اين مجمع )كشورهاي صادركننده  مهم

كند كنترل عرضه و در دست گرفتن قيمت در بازار جهاني گاز طبيعي و  گاز( دنبال مي
ويژه در اروپا و امريكا  كنندگان گاز به مصرف امنيت تقاضاي مؤثر از سوي حفظ ثبات و

طور مشخص فعاليت در  باشد. روسيه در ديپلماسي انرژي خود در قبال ايران به
كند و همچنين خواستار مشاركت در احداث  هاي باالدستي نفت و گاز را دنبال مي بخش

. روسيه (371: 1463قربان، ) صادرات گاز به بازارهاي مصرف آسيايي استلوله  خطوط

                                                      
، نيجريه و ونزوئال، مصر و توباگو، روسيه، قطر، گينه استوايي، ليبي، دادينيتر كشورهاي الجزاير، ايران، بوليوي،حاضر  درحال .1

گاز  صادركنندهكشورهاي مجمع  اساسنامه يازده عضو رسمي اين مجمع و قزاقستان، هلند و نروژ نيز اعضاي ناظر آن هستند.
 رسماً به تصويب اعضا رسيد و دبيرخانه دائم آن در دوحه تشكيل شد. 0006در سال 
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ايران  كه چرا منداست، ايران بسيار عالقه صنايع نفتي همكاري در به منابع انرژي و
درصد( را در اختيار دارد و در ساية رفع  11شده نفت جهان ) اثبات چهارمين ذخاير

وزير  0003گيرد. در سال  شمار چهار توليدكننده بزرگ جهان قرار تواند در ها مي تحريم
 گاز تأكيد كرد. دو تر نفت و هاي بزرگ بر اجراي پروژه -گئي شاماتكوسر -انرژي روسيه

گازي در ايران و تأسيس شركت مشترک  طرح جديد نفتي و 15سر اجراي  طرف بر
اين ذخاير به سود  ها در پي استفاده ازاند. آن ه به توافق رسيدهايران و روسي نفت

ار انرژي جهان هستند. دو مشترک، توسعة يک راهبرد مشترک براي مشاركت در باز
كشور  14 متشكل از 1مجمع كشورهاي صادركننده گاز 0001كشور در سال 

، مراديو )صادقي توليدكننده بزرگ گاز باهدف ارتقاي منافع متقابل را تأسيس كردند.
 0006درصد ذخاير گاز جهان را در اختياردارند. در سال  77(. اين كشورها حدود 005

تروئيكاي شكل  بهيمت گاز ساختاري مشابه اوپک را با همراهي قطر در راستاي كنترل ق
به توافق سوآپ گاز باهدف  0003ايران همچنين در سال  گازي تشكيل دادند. روسيه و

تأمين گاز شمال ايران و مبادله گاز تهران با متحدان مسكو در جنوب ايران دست 
عرضه آن به  زمينة توليد گاز وهاي اخير افزايش شديدي را در يافتند. ايران در سال

اين افزايش  0000 سال شود در اي كه تخمين زده مي گونه بازارها تجربه كرده است به
 ،(. اكنون005: 1437 مرادي،ادقي وميليارد مترمكعب خواهد رسيد. )ص 70به حدود 

صورت  هستند. در فني درزمينه گاز هم روسيه و هم ايران مايل به احياي پيوندهاي
عنوان عضو مؤسس اوپک، با طرح  تواند به ل بودن ديپلماسي انرژي، ايران ميفعا

تواند  ها بهره ببرد. روسيه نيز مي روسيه درزمينه گسترش همكاري هاي خود، از خواسته
طريق ايران بر اوپک اثر گذاشته و به اهداف خود، يعني استفاده از اهرم انرژي جهت  از

 تقي نژاد، مقابل غرب دست يابد )جعفري و درتحقق اهداف سياست خارجي مسكو 
1431 :74-77.) 

اي به آن نمود اين است كه روابط ايران و روسيه در دو  اي كه بايد توجه ويژه نكته 
مقطع اول پيروزي انقالب اسالمي بود كه  ات اساسي شد.مقطع دستخوش تغيير

يد آورد و به هاي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا پد چرخشي اساسي در سياست
كه با پيروزي انقالب و چرخش در  در مورد ايران پايان داد چرا هاي روسيه نگراني

عنوان همسايه جنوبي روسيه و متحد آمريكا  سياست خارجي جمهوري اسالمي، ايران به

                                                      
1. Gas Exporting Countries Forum (GESF) 
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ت به همسايه ها را نسب از اردوگاه غرب خارج شد و اين امر اطمينان خاطر روس
جماهير شوروي بود كه منجر به تولد  قطع دوم فروپاشي اتحادم شان پديد آورد. جنوبي

عنوان حائل بين ايران و روسيه شد و پيدايش اين كشورها به  كشورهاي جديد به
هاي جمهوري اسالمي ايران نسبت به همسايگي با يک قدرت هژمون با سوابق  دغدغه

سبت به همگرايي و اتحاد شدت ن آمريكا به ،تاريخي منفي پايان داد. بعد از اين دو مقطع
استراتژيک بين ايران و روسيه بيمناک شد تا جايي كه ايجاد شكاف بين دو كشور كه 

عنوان يک استراتژي اساسي در دستور  هستند به كننده در غرب آسيا هاي تعيين قدرت
 كار آمريكا قرار گرفت.

 تأثير آمريكا بر همگرايي و واگرايي ايران و روسيه -9

 المللي تلقي بين سطح در تأثيرگذار و مهم بازيگر دو روسيه و ايران حاضر درحال
 منطقه در كه اي برجسته موقعيتدليل  به نيز ايران اسالمي جمهوري. شوند مي

 جهاني تأثيرگذاري با اي قدرت منطقه يک دارد، اسالم جهان و خاورميانه ژئواستراتژيک
 از برخي در ويژه به و روسيه ايران اسالمي جمهوري ميان روابط دليل، همين به. است
 فناوري زمينه همكاري در يا و تسليحاتي هاي همكاري مانند استراتژيک هاي حوزه
 عبارت (. به30: 1431 ،است )اطهري و فياضي شده برخوردار المللي بين ابعاد از اي هسته
 و ايران جمهوري اسالمي روابط ها زمينه از بسياري در موضوع حساسيت دليل به ديگر

 روابط نسبت به آمريكا حساسيت. است نمانده باقي جانبه دو محدود فضاي در روسيه
 دو ميان دوجانبه روابط در اهميت كم موضوعات حتي روسيه، و ايران اسالمي جمهوري

جلوه  بارزترين. است ساخته برجسته المللي مهم بين موضوعات مثابه به را كشور
 در اخير هاي سال در روسيه و ايران اسالمي جمهوري هدوجانب روابط شدن المللي بين

 پيداكرده تبلور كشور كشور در بحران سوريه دو و همكاري دو اي هسته مسئله روابط
 ميان همگرايي داليل ترين مهم از يكي مشترک راهبردي (. منافع0003، 1)كتچر است

  .شود مي محسوب مسكو و تهران

                                                      
1. Katcher 
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 حوزه در بحران ايجاد خزر و درياي كژئوپليتي بر عوامل تأثيرگذار -4

 خزر درياي

 سه به توان مي منطقه اين در را ناامني بحران و ايجاد عوامل كلي بندي تقسيم يک در

 تقسيم نمود. دسته

 مذهبي، تنوع قومي، تكثر نظير داليلي به كه است انساني نيروي عامل: اول دسته 

كه  تقسيمي نوع پذيرش عدم و ابعيتت ملي، تنوع جديد، هاي مرزبندي ايجاد جمعيتي،

 هاي اصلي زمينة است، شده داده اقوام اين به كه سهمي يا و است گرفته صورت در مرزها

 .است آورده فراهم را چالش

 حكومتي در هاي كشمكششكل  به كه است سياسي -حكومتي عامل دوم: دسته 

منطقه  در ثباتي بي موجب و كرده ظهور منطقه در ملي فرو سطح در يا و ملي سطح

 .است گرديده

و رقابت  دخالتشكل  به كه است امنيتي هاي سرويس و نظامي سوم: عامل دسته 

 موجبات ايجاد منطقه كشورهاي در اسرائيل و آمريكا اطالعاتي هاي سرويس و ب(.گ.)كا

 بحران ايجاد عوامل اين تمام .(31: 1461)ملكي،  كنند مي فراهم را ناآرامي و بحران

 موقعيت بر خزر حوزه يافته تازه استقالل كشورهاي حكومتي نظام داخلي مسائل مراهه به

 بنابراين است؛ تأثيرگذار انتقال انرژي منطقه مسيرهاي بر ازجمله و منطقه ژئوپليتيک

 عمده دارد ژئوپليتيک اهميت جهت چند از جوارش هم كشورهاي براي خزر درياي

 :(61: 1465، )اسكليارف

 به خزر ساحلي كشورهاي و قفقاز و مركزي آسياي ژئوپليتيک مناطق اتصال .1

 يكديگر

 وگاز نفت ارزشمند منابع وجود .0

 محسوب دريايي تجارت براي حياتي ضرورتي كه كشتيراني و ونقل حمل .4

 شود مي

 خاوياري. ماهيان ازجمله ارزشمند آبزيان وجود .3
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 بازارهاي بهخزر  درياي گاز و نفت انتقال مسيرهاي بررسي و ارزيابي -7
 جهاني

 خشكي در محصور كه است كشورهايي به مربوط خزر گاز و نفت انرژي منابع بيشتر
 از و مختلف هاي روش از انتقال به احتياج مصرف، بازارهاي به صدور جهت و هستند
 كه دارد وجود مختلف هاي راه منابع اين صادرات جهت. دارند همسايه كشورهاي طريق

 اند از: رتها عبا آن ترين معمول

 (سوآپ) معاوضه روش (الف

 دارد شرايطي حصول به احتياج كشور، دو بين خام نفت سوآپ يا معاوضه روش اصوالً
 :كرد اشاره زير موارد به توان مي ها آن ازجمله كه

 صادركننده كشور سوي از انتقال براي مناسب مسير نبودن .1

 كشور در راتصاد جهت الزم تسهيالت و امكانات با مناسب مسير وجود .0
 جوار هم

باشد  داشته نفتي محصوالت مصرف به نياز صادركننده كشور با جوار هم مناطق .4
 .باشد دور خود مصرف نواحي از جوار هم كشور هاي پااليشگاه و ميادين و

 .باشد كافي سوآپ معامالت انجام براي خام نفت توليد .3

 تسهيالت و ناتامكا انتقال، براي مناسبلوله  خطوط ها، پااليشگاه وجود .5
 ها اسكله و بارگيري

 سوآپ )مجتهد معامالت انجام براي قوي سياسي اراده وجود و طرفين توافق .7
 (.140 -141: 1473زاده، 

 لوله خطوط طريق از گاز و نفت انتقال روش (ب

 تمام تقريباً و است معاوضه روش به نسبت برتري و امتياز صاحب جهاتي از نيز روش اين

نظر  به ضروري نيز مورد اين در است الزم معاوضه روش از انتقال يبرا كه شرايطي
فني  امور در گذاري سرمايه بيشتر،لوله  خطوط توسعه به احتياج كه تفاوت اين با رسد مي

 و ها پااليشگاه و ها اسكله ايجاد قديمي،لوله  خطوط تعميرات مثل الزم تسهيالت ايجاد و
 .را دارد … ولوله  خطوط سازي فيتظر انتقال، مسير سياسي موانع رفع…
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)نعمت و ( 103-101: 1361خزر )حافظ نيا،  منطقه نفت صادرات : مسيرهاي1شماره جدول 
 (310: 1363الهي، 

 مسير
 ظرفيت خط لوله

 )بشكه در روز(
 گذاري سرمايه طول مسير

 ميليارد دالر 3/0-7/4 مايل 1046 ميليون يک جيحان -تفليس -باكو

 مايل 515 0000در  010هزار،  115 سوپسا –باكو 
ميليون دالر بدون  700

 افزايش ظرفيت

نوروسيسک از  -باكو

 طريق چچن
 هزار 400هزار، افزايش تا  100

 30مايل ) 676

 مايل در چچن(

ميليون دالر براي  700

 هزار 400افزايش ظرفيت تا 

نوروسيسک از  -باكو

 طريق داغستان

( 0000هزار )سال  100لوله  خط

هزار،  170لوله  آهن و خط اهر

 (0005سال هزار ) 470

 ميليون دالر 130 مايل 003

 مايل 340 هزار 410هزار، افزايش تا  010 سامارا )روسيه( -آترائو
 5/47افزايش ظرفيت 

 ميليون دالر

نوروسيسک -تنگيز

 CPCلوله  خط

ظرفيت  –هزار  570فاز اول 

 هزار 430ميليون و  نهايي يک
 مايل 340

ميليارد دالر،  3/0يک، فاز

ميليارد  0/3تكميل نهايي، 

 دالر

 -گارداباني )آذربايجان(

 باتومي )گرجستان(
 نهايي نشده

لوله  تعمير خط

 موجود
 نهايي نشده

 هزار 000-300 تبريز -باكو
مسير نهايي 

 نشده
 ميليون دالر 500

 ليون دالرمي 300-500 مايل 006 هزار 470تا هزار افزايش  175 تهران -بند نكا

آكتوبينسک 

شين -)قزاقستان(

 چين(جيانگ )

 ميليارد دالر 4-5/4 مايل 1600 هزار 600-300

 –قزاقستان 

ايران  -تركمنستان
KTI 

 ميليارد دالر 0/1 مايل 340 ميليون يک

بند دوبندي 

بندر بانومي -)آذربايجان(

 )گرجستان(

 هزار 130هزار، افزاش تا  70

 133آهن و  راه

له لو مايل خط

 -خاسوري)

 باتومي(

ميليون دالر براي  100-70

 تعميرات خط لوله
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 مسير
 ظرفيت خط لوله

 )بشكه در روز(
 گذاري سرمايه طول مسير

تركمنستان  –قزاقستان 

گوادر  –افغانستان  –

 )پاكستان(

 ميليارد دالر 5/0 مايل 1030 ميليون يک

 -لوله دو قلوي خط

 ماوراء خزر
 جيان -باكو -آكتائو

تعيين 

مايل  470نشده،

 تا باكو

 ميليارد دالر تا جيحان 3

 

 (132 و 103: 1314)جاللي خزر  درياي: مسيرهاي صادرات گاز طبيعي 0شماره جدول 

 طول مسير مسير خط لوله

ظرفيت 

ميليارد فوت 

مكعب در 

 سال

 وضعيت گذاري سرمايه

 -تفليس -باكو

 ارزروم

مايل تعميرات  400

لوله قاضي  خط

قزاق  -اقداش -محمد

 –)آذربايجان 

 173گرجستان( 

 مايل ادامه تا ارزروم

 175روع ش

 450افزايش تا 

ظرفيت نهايي 

575 

ميليون دالر  60

تعميرات در 

 700آذربايجان 

ميليون  700تا 

دالر ادامه 

گرجستان به 

 ارزروم

سنجي  مطالعات امكان

توسط سفره گاز فرانسه 

شده، تاريخ تكميل  انجام

0004-0000 

آباد يا ميادين  دولت

ياشالر تركمنستان 

به مولتان پاكستان، 

ال ادامه تا احتما

 هند

مايل تا مولتان  300

 300 –پاكستان 

 مايل اضافي به هند

700 

ميليارد دالر  3/1

-به پاكستان 

ميليون  500

دالر اضافي به 

 هند

نامه بيم  تفاهم

 -پاكستان -تركمنستان

ازبكستان  -افغانستان

خاطر  بهمشكل مالي 

 جنگ افغانستان

 -آسياي مركزي

اروپا  -روسيه

 -)تركمنستان

 روسيه -زاقستانق

از  –تائيد نشده 

لوله  شبكه خط

موجود استفاده 

 گردد مي

4500 

از شبكه 

لوله  خطوط

موجود استفاده 

 گردد مي

منظور  تركمنستان به

افزايش صادرات گاز به 

 0/1تا  6/1روسيه به 

تريليون فوت مكعب تا 

 0005 – 0007سال 
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 طول مسير مسير خط لوله

ظرفيت 

ميليارد فوت 

مكعب در 

 سال

 وضعيت گذاري سرمايه

 قرارداد امضا نموده است.

شين  –تركمنستان 

 ين(،چ) جيانگ

احتماالً ادامه تا 

 ژاپن

مايل، در  5000

صورت ادامه به ژاپن 

 بيشتر خواهد بود

1000 

ميليارد دالر  10

تا چين، در 

صورت ادامه تا 

ژاپن بيشتر 

 خواهد شد.

سنجي  مطالعات امكان

اوليه توسط اكسون، 

ميسوبيشي و شركت 

 ملي نفت چين

لوله دو قلوي  خط

گاز ماوراء خزر، 

 -باكو -قزاقستان

 جيحان

 نهايي نشده نهايي نشده نهايي نشده

سنجي در  مطالعات امكان

توسط  1336دسامبر 

شل، شورون، موبيل و 

 شده قزاقستان انجام

لوله ماوراء  خط

 -خزر، تركمنباشي

ارزروم  -باكو

 )ترانسخزر(

 1100 مايل 1053
ميليارد  4-0

 دالر

سنجي  مطالعات امكان

و شل  PSGتوسط 

 0007شده تا سال  انجام

 به تاخير افتاد

تركيه، از  -روسيه

طريق گرجستان و 

 ارمنستان

 305 مايل 105
ميليون  050

 دالر

شركت گاز پرو در سال 

پروژه را تكميل و  1333

 اندازي كرد راه

-تركمنستان

 -ايرانكراپجه

 كردكوي

 مايل 30

تا  450-064

و  777به  0005

به  01010

1100 

ميليون  130

 400- 300دالر 

ن دالر ميليو

براي توسعه تا 

0005 

اندازي  راه 1337دسامبر 

 شد

ايران  -تركمنستان

 تهران -سرخس –
 نشده تأييد

 700شروع: 

 1600توسعه به 

 0100تا 

ميليارد  5/1-0/1

 دالر
 پيشنهادشده

 1000 1450 اوكارم
ميليارد  3-6/4

 دالر

سنجي  مطالعات امكان

اوليه توسط رويال 

داچ/شل انجام و بايگاني 

 ده استش
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 شناسي روش -0

بيان كرده است كه سناريوها را  وندل بلرا  1ترين و شيواترين تعريف سناريو كوتاه

(. وي بر اين باور است 417: 0004 ،وندل بل) داند پژوهي مي هاي آينده محصول روش
توانند به خلق  ي سناريونويسي هستند و مي پژوهي مقدمه هاي آينده كه تمامي روش

هاي  سازي نتايج تالش توان روشي براي خالصه روش سناريو را مي .ر شوندسناريو منج
 از اي مجموعه و هيندآ ضعيتو از توصيف را يورسنا برخي پژوهي دانست. آينده

 مجموعه پردازي، سناريو. كنند مي تعريف آورند مي دجوو به را ضعيتو آن كه هاييادخدر
 جهتدر  را ممكن هاي آينده تا كند طي دتوان مي نمازسا يا دفر يک كه ستا هايي گام

 دبرركا وزهمرا(. 0005 ،هيجن در ون) كند سيربر لحا نماز راهبردي گيري تصميم خذا
 و نويتن ون) جهاني محيط يابيهمچون ارز ها موقعيت از سيعيو طيف در يورسنا

 هاي ، محيطسياسي سازي هاي كالن و تصميم گذاري ، سياست(0004 ،ديگران
 هاي شناسي روش دازيپر يورسنا ردمو گيرد؛ در مي رتصو (1331، تزارشو) روكا كسب

 ها، سازمان ريزي برنامه محقق دو هونتون، و هاس ديدگاه از. ستا هشد ارائه مختلفي
 بيني پيش آن اصلي هدف كه كنند مي استفاده سناريوها تحليل از اي فزاينده طور به

. شود مي بنيادين تغييرات به منتهي كه تاس شرايطي تشخيص و است ممكن هاي آينده
 استوار گذشته يابي برون بر عمدتاً كه) سنتي هاي روش برخالف سناريوها تحليل
 آينده به نسبت تر خالقانه و تر گسترده تفكر براي ريزان برنامه تشويق باعث( هستند

 ايه روش در كمابيش يرز و مراحل يندهاآفر ،مختلف هاي روش سيربر با. شود مي
اين  طراحي سناريوهاي در دهستفاا قابليت هبالقو صورت به كه ستا شده ديده وتمتفا

 .دارند پژوهش را
 صليا ذينفعان و يكليد گيران تصميم شامل سناريوپردازي وهگر يک دننها بنا 
 دشو داده پاسخ آن به بايد كه صليا مسئله يا سؤال كردن مشخص. 
 مانيز فقا تعيين  
 صليا نينفعاذ تتمايال تغيير ندرو و تيالتما شناسايي  
 انپيشر يهاونير و اي پايه يندهارو نگاشت  
 بحراني هاي قطعيت معد شناخت  

                                                      
1- scenario 
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 هم به كه انپيشر يهاونير تجميع و تقليل با ان،پيشر يهاونير بندي گروه 
 .سيدر يورسنا وديمعد و ودمحد ادتعد بهتوان  مي هستند مرتبط

 يورسنا 3 تا 4 بين معموالً ودمعد ييوهارسنا ينودت و تعريف 
 تزارشو) تصميم مسئله/باهدف طتباار ر،عتباا ،صحت سيربر يوهارسنا يابيارز، 

1331). 

الملل روش عدم قطعيت بحراني بيشترين  بين روابطبر مبناي ماهيت تحوالت در عرصه 
 انطباق را با حوزه سناريوهاي اين تحقيق دارا است.

 ي عوامل و روندهاي مؤثر در همگرايي ايران و روسيهشناساي -5

روابط جمهوري اسالمي ايران و روسيه در طول تاريخ همواره نوسان داشته و اين روابط 
كه روسيه دچار چالش جدي با  اي و جهاني بوده است. اكنون متأثر از تحوالت منطقه

 اند، گرفته در پيش بت به اين كشورغرب شده و آمريكا و اروپا رويكرد تحريمي نس
چرخش روسيه به سمت ايران و برخي كشورهاي آسيايي ازجمله چين و هند 

بينيم كه روندهاي سياست خارجي جهان و  شود. بر اين اساس مي ازپيش حس مي بيش
سويي حركت  شوند به سمت و گيري اين روندها مي هايي كه موجب شكل پيشران

 نمايند. يزير را تقويت م  كنند كه دو مؤلفه مي
 الف: واگرايي روسيه نسبت به غرب و آمريكا 
 غربيسيه به سمت كشورهاي آسيايي و غيرب: چرخش رو 

الملل و استراتژي بلندمدت روسيه در اروپاي شرقي  با نگاهي به تحوالت روابط بين
كه روسيه  چرا ناپذير بود، ب تا حدودي هم اجتنابيابيم كه تقابل روسيه با غر درمي

احياي قدرت گذشته و هژموني خود در زمان شوروي سابق است و آمريكا و ال دنب به
بينيم كه اين تقابل  ترتيب مي اين مقابله با اين استراتژي روسيه هستند. بهدنبال  بهاروپا 

شود كه سياست خارجي اين دو طيف را  هايي مي گيري روندها و پيشران موجب شكل
ن و هايي كه موجب همگرايي ايرا ي مؤثر و پيشراندهد. بر اين اساس روندها تشكيل مي
 شرح ذيل فهرست كرد. توان به شوند را مي روسيه مي

 تقابل روسيه و غرب در استقالل كوزوو .1

 بحران گرجستان .0
 بحران اوكراين .4
 دفاع موشكي در لهستان و چکسپر .3
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 گسترش ناتو به شرق .5

 هاي رنگين در كشورهاي منشق شده از شوروي سابق انقالب .7
 (شار اطالعات مبتني بر توسعه فناوري اطالعات )پرونده اسنودن و ...انت .7
 6تحريم روسيه توسط غرب و اخراج از گروه جي  .6
 بحران سوريه و حمايت ايران و روسيه از سوريه .3

 منابع انرژي خزر. .10
يشران فوق تالش غرب براي پ 10پيشران از  7يابيم كه  نگاهي به فهرست فوق درمي با

 لوت روسيه يعني همان كشورهاي منشق شده از شوروي سابق است.خ حياطحضور در 

 تقابل روسيه و غرب در استقالل كوزوو -5-8

بايست در چارچوب  جنوبي را مي جمهوري آبخازيا و اوستياياستقالل كوزوو و دو 
دو جمهوري آبخازيا و اوستياي   و روسيه دانست. روسيه با تجزيه هاي آمريكا رقابت

ستان توانسته است نفوذ خود را در درياي سياه، شرق اروپا و جنوبي از گرج
را بر اين مناطق حفظ خود   ز شوروي سابق احياء كند و سيطرههاي بازمانده ا جمهوري

همچنين مانع گسترش ناتو به نزديكي مرزهاي خود شود. از سوي ديگر آمريكا نمايد، 
ران گرجستان پس از دو سال بحث و برداري از بح هم با حمايت از استقالل كوزوو و بهره

موشكي خود را با   ه، توانست پيمان استقرار سامانهمذاكره و مخالفت شديد روسي
يا ندانسته به بازي خطرناكي  هاي بزرگ دانسته و ترتيب قدرت اين لهستان امضاء كند. به

اهد شد. اعالم ها تمام نخو كنترل بوده و به اين زودي آن غيرقابل  اند كه دامنه آوردهروي 
جهاني آمريكا طلب بدعت خطرناكي است كه از سوي دو قدرت  استقالل مناطق جدايي

 (.36: 1466بابا، ) شود زده مي  و روسيه بر آن دامن

 بحران گرجستان -5-3

دهد  امنيت ملي اين كشور رخ مي  نسبت به رويدادهايي كه در حوزه اساساً روسيه
قفقاز و اروپاي شرقي همواره   تيب تحوالت منطقهتر اين به .حساسيت مضاعفي دارد

. (040: 1466 ،)واعظي اقدام روسيه در اين حوزه شده استموجب حساسيت و 
گرجستان كه با تنش فراوان همراه بود و نهايتاً منجر به جدايي دو   مثال مسئله عنوان به

  نمونه ،ناتو شد بخش از اين كشورـ آبخازيا و اوستياي جنوبي ـ و پيوستن گرجستان به
مسائل امنيتي مسكو بود كه در اين   روسيه با آمريكا و غرب در حوزه بارزي از تقابل
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مسئله ناتو تنها به اجراي يک مانور نظامي در درياي سياه بسنده كرد و مسكو نشان داد 
و درگيري روسيه و گرجستان  سائل امنيتي حاضر به مماشات نيستكه بر سر م

ي به يكي از نيروي نظامي روسيه خارج از مرزهاي كشور و حمله نظامنخستين كاربرد 
 .(040: 1466 ،)واعظي پس از جنگ سرد بود  ساله بيست  متحدان غرب در دوره

 بحران اوكراين -5-9

جدي تقابل روسيه با غرب است كه ارتعاشات آن در فضاي   بحران اوكراين نمونه
اي بسيار مهم و استراتژيک  اوكراين منطقه رد.المللي همچنان ادامه دا يک بينديپلمات

ها به روسيه مانند حمله ناپلئون، امپراتوري آلمان و آلمان نازي  است و در تمام تهاجم
يک از رهبران روسي در برابر كمک غرب براي ايجاد  عنوان سپر روسيه بوده است. هيچ به

مانند. شايد واشنگتن  ساكت نمي دولتي در اوكراين كه قصد پيوند اين كشور به غرب را دارد
يک اصل  موقعيت مسكو را دوست نداشته باشد، اما بايد منطق پشت آن را بفهمد. اين

شان  هاي بزرگ هميشه به تهديدهاي بالقوه در نزديكي محدوده ژئوپليتيک است كه: قدرت
بي حساس هستند. آمريكا هرگز استقرار يک نيروي نظامي بزرگ در هيچ كجاي نيمكره غر

پذيرد چه برسد به استقرار آن در مرزهايش؛ بنابراين طبيعي است كه روسيه نسبت  را نمي
 (.174: 1434)ميرشايمر،  به اوكراين واكنشي قاطع داشته باشد

هاي اين كشور )روسيه(  به حمايت دادن غرب به تحريم اقتصادي روسيه براي پايان 
اروپا دور سوم  ون آمريكا و اتحاديهروي آورده است. اكن از شورشيان اوكراين شرقي

به دولت،  باالي نزديک هاي رده هايي كه شخصيت تحريم هايشان را آغاز كردند، تحريم
ها دهد. آن عي روسيه را هدف قرار ميمراكز دفا هاي انرژي و هاي بزرگ، شركت بانک

وسيه هاي اقتصاد ر ها كه تمام بخش تري از تحريم تهديد كردند كه دور سخت همچنين
 اجرا خواهند كرد. را هادرراه است و آن را دربرمي گيرد،

كنند، چراكه  ها مقاومت مي ويژه آلمان در برابر وضع اين تحريم كشورهاي غربي به 
هاي شديدي به اقتصاد  ها را بدهد كه آسيب اي پاسخ اين تحريم گونه ترسند روسيه به مي

اش شود  موفق به قانع كردن متحدان اروپايي اتحاديه اروپا وارد كند، اما حتي اگر آمريكا
كند. تاريخ  تر وضع كند، احتماالً پوتين تصميمش را عوض نمي هاي سخت تا تحريم

هاي سخت را  شان تنبيه نشان داده كه كشورها براي حفظ باورهاي استراتژيک اصلي
دانيم. كنند و هيچ دليلي وجود ندارد كه روسيه را مستثني از اين قاعده ب تحمل مي

اند كه روند  اي چسبيده كننده هاي تحريک رهبران غربي در بحران اوكراين به سياست
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هاي زيادي درپي داشت  نان هزينهاين امر براي آ .بحران اوكراين را در ابتدا تسريع كردند
 (.174: 1434)ميرشايمر، 

 سپر دفاع موشكي در لهستان و چك -5-4

اروپاي شرقي نشان   فاع ضد موشكي در منطقهر سيستم دتالش آمريكا براي استقرا
ها بر اين باورند كه آنچه امروز از  كند. روس دهد كه آمريكا اهداف ديگري را دنبال مي مي

شود، پوششي جديد براي  عنوان مقابله با تهديد موشكي ايران و كره شمالي ياد مي آن به
ها  است. آمريكا از مدتهدف اصلي استقرار سيستم دفاع موشكي آمريكا در شرق اروپ

ايجاد شرايطي كه  نفع خود بوده است و استراتژيک در اروپا به  موازنه پيش درصدد تغيير
صورت بالقوه برايش حفظ كند، يک راهبرد  دستانه را به اي پيش هسته  امكان يک حمله

 داند. هدف اصلي سيستم دفاع ضد موشكي در بلندمدت در دكترين نظامي خود مي
توان گفت اين مسئله  بنابراين مي .(035: 1467، )اميني نه ايران بلكه روسيه استاروپا، 
هاي فوق  عنوان يكي از روندهاي واگرايي غرب و روسيه در چارچوب پيشران هم به

 شود. محسوب مي

 گسترش ناتو به شرق و گسترش اعضاي اتحاديه اروپا -5-7

عنوان يک رژيم امنيتي براي حفظ  بهدر ابتدا  (ناتوسازمان پيمان آتالنتيک شمالي )
فروپاشي اين كشور، گسترش  منافع دولت آمريكا در مقابل شوروي شكل گرفت ولي با

صورت يک  گيري قواعد و عرف جديد و گسترش به شرق به در كاركردهاي آن، شكل
 (.403 -404: 1460 ،)مرادي 1خير همگاني باعث برقراري ثبات شده است

ويژه در اروپا، به ناتو متكي است. ناتو تنها  نظم جديد در جهان و به آمريكا براي ايجاد 
دهد و  نهادي است كه دخالت و نفوذ آمريكا را در اروپاي شرقي مشروع جلوه مي

فرايند تحول  1330داند. آمريكا در دهه  سرد مي  پيروزي در جنگ كسينجر آن را جايزه
، )ناي هژموني خود مديريت كرده استناتو براي تبديل آن به ابزاري كارآمد براي 

 اين تحول در چند عرصه صورت گرفته است: .(445: 1330

                                                      
1- Bertton woods sustem 
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در تر كه هدف آن ايجاد ثبات و مديريت بحران  تبديل ناتو به سازماني سياسي .1
اوج اين تحول در تدوين مفهوم استراتژيک جديد در   كل قاره اروپاست. نقطه

 مشاهده است. قابل 1331سال 
ايجاد ثبات  هاي ناتو محور اصلي فعاليت 1335صلح و ثبات، از سال  مشاركت در .0

 بالكان بوده است.  زده در منطقه بحران
مقابله با  و پيدايي كاركردهاي جديد ازجمله اقتصاد سياسي، مبارزه با مواد مخدر .4

 تروريسم.
 .گسترش ناتو به شرق )قفقاز، بالكان، بالتيک، اسكانديناوي( .3

ژئوپليتيكي   به شرق در مسير محدودسازي حوزه ينيم كه گسترش ناتوب ترتيب مي اين به
خطر پس از پايان ترين  عنوان بزرگ روسيه قرار دارد و روسيه درواقع گسترش ناتو را به

اعتمادي به تحوالت ناتو  يا بي «حاصل جمع صفر»داند زيرا هنوز تفكر  جنگ سرد مي
شود كه گسترش ناتو و  ونه تلقي ميگ پس از جنگ سرد در روسيه وجود دارد و اين

مؤثر در امنيت اروپا بازخواهد روسيه را از ايفاي نقش  ،تحكيم موقعيت آن در اروپا
عالوه اين روند موجب شده تا تمايالت ضد غربي در  هب (104: 1463داشت )رحماني، 

رن شروع تقابل و جنگ سردي جديد در ق ،آن  انداز آينده افزايش يابد كه چشمروسيه 
 است. 01

 هاي رنگين در كشورهاي منشق شده از شوروي سابق انقالب -5-0

به پيروزي « كامارا» بار به نام انقالب گل رز در گرجستان در اثر يک جنبش غير خشونت
هاي گل رز به  ورود ساكاشويلي و حاميان وي با شاخه  واسطه اگر در گرجستان به رسيد.

استفاده از   واسطه ، در مورد اوكراين نيز بهشد مجلس، نام انقالب رز بر آن نهاده
نام نارنجي به خود گرفت. در  ،رنگ توسط تظاهركنندگان، اين انقالب هاي نارنجي پرچم

هاي صورتي و زرد در تظاهراتشان استفاده نمودند  قرقيزستان هم مردم ناراضي، از رنگ
هاي الله است نام اين انقالب  هاي متنوعي ازگل اينكه قرقيزستان داراي گونهدليل  بهولي 

ها  با نگاهي به ماهيت اين انقالب اي قرقيزستان مشهور گشت. الب اللهنيز به انق
هايي نرم، خزنده و بدون خشونت براي  ها حركت يابيم كه تمامي اين جنبش درمي

ترين ويژگي  جايي قدرت در كشورهاي هدف بوده است. يكي ديگر از مهم هجاب
ين اين است كه اين تحوالت كالً در محيط سابق بلوک شرق يا به هاي رنگ انقالب

شده در اروپاي شرقي،  كشورهاي واقعشده است،   خلوت روسيه حادث ر حياطعبارتي د



 

 خزر يبر انتقال انرژ يمبتن هيو روس رانيروابط ا ندهيآ يوهايروندها و سنار                                               

8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم  

317 

  وها بودند  نظامي روس  ها در سيطره هاي سابق شوروي سال مركزي و جمهوري
خواهي  هرگونه تحولها روس  شد. ميشدت محدود  هاي مدني و اجتماعي افراد به آزادي
هاي  العمل روسيه نسبت به وقوع انقالب دادند. عكس با خشونت پاسخ مي را مدني

هاي سابق خود غالباً واكنش آمريكا و كشورهاي  مخملي در محيط امنيتي و جمهوري
جب تقابل آمريكا و روسيه شده واكنش مو و داشته است كه اين كنشدنبال  بهغربي را 

توان چنين  هاي رنگين را مي هاي انقالب برخي از ويژگي .(117: 1461، )زرگر است
 تشريح كرد:

عنوان موقعيتي براي  گيري از بستر انتخابات )ادعاي تقلب در انتخابات( به بهره .1
 هاي شبه دموكراتيک اي بر ضد رژيم بسيج توده

 هاي محلي جنبش  حمايت خارجي براي توسعه .0
اجراي تاكتيک تظاهرات غيرمتعارف قبل از دهي جوانان راديكال براي  سازمان .4

م كردن بستر براي انتخابات باهدف به تحليل بردن محبوبيت رژيم و فراه
 نهايي به آن  واردكردن ضربه

 تا حدودي با خارج در ارتباط است وجود يک اپوزيسيون يكپارچه كه .3
 فشارهاي ديپلماتيک خارجي و پايشِ گسترده و نظارت غيرمعمول انتخابات .5
ابات و كاربرد تاكتيک اي مردم براي تقلب آميز جلوه دادن انتخ سيج تودهب .7

حاكمه جهت پذيرش  گذاشتن هيئت فشار بار باهدف تحت خشونتمقاومت غير
 (.100: 0005، 1هاي اپوزيسيون و معترضين )بيزينگر خواسته

 اطالعات )پرونده اسنودن و ...( ر اطالعات مبتني بر توسعه فناوريانتشا -5-5

هايي است كه كشورهاي جهان براي آگاهي از  ترين شيوه جاسوسي يكي از متداول
شنود آمريكا از مكالمات سران  گيرند. محيط پيرامون خود بكار مي هاي امنيتي و حوزه

ليكس و پناهندگي افسران اطالعاتي  هاي ويكي لمان و فرانسه، افشاگريكشورهاي آ
اما در اين ميان يكي از  موارد است، هاي بارزي از اين مونهكشورهاي جهان ن

هاي جاسوسي مربوط به ادوارد اسنودن افسرا اطالعاتي آمريكاست  ترين پرونده جنجالي
ها تالش كردند  كه به روسيه پناهنده شد. اگرچه از ابتداي ورود ادوارد اسنودن روس

يز روابط شان ن كنند و در مواضع رسمي طرفي پيشه مي نشان دهند كه در اين قضيه بي

                                                      
1- Mark R. Beissinger 
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ع با واشنگتن را بردادن پناهندگي و حمايت از اسنودن ترجيح دهند ولي در عمل مواض
ها را از اعطاي پناهندگي به اسنودن منصرف سازد. تهاجمي دولت آمريكا نتوانست آن

كه  دآميزي از سوي آمريكا دريافت كردهاي تهدي روسيه پس از قضيه اسنودن پالس
ها، قانون ماگنيتسكي، تصويب قانون  افزودن به ليست تحريميگردد:  شامل موراد زير مي

و لغ طلبان و هضد روسي در آمريكا، كمک و حمايت از مخالفان پوتين و حمايت از تجزي
ها تالش بر مديريت منطقي اين وضعيت  روس. 6ديدار رسمي در خالل اجالس جي 

م نمودند كه هيچ نوع كردند و از همان ابتدا در مقابل فشارهاي دولت آمريكا اعال
اي مبني بر استرداد مجرمين بين اين دو وجود نداشته و پس از اعطاي  نامه موافقت

 آن را منطبق با قوانين روسيه دانستند. پناهندگي نيز
داري در قبال اظهارات و مواضع تند واشنگتن همگي  اعطاي پناهندگي و خويشتن 

سو و القاي اين نكته  ل واشنگتن از يکنشان از عقالنيت و موضع واحد روسيه در قبا
ظهور،  عنوان قدرت بزرگ و رو به ته و بهاست كه روسيه تمكين در قبال آمريكا را نپذيرف

خواهان ايفاي نقشي فعال در جهان و پذيرش اين نكته از سوي آمريكاست كه عصر 
هاست  سال ها به پايان رسيده است، روسيه قدرتي است كه جانبه گري ها و يک تازي يكه

براي موازنه آمريكا و چالش هژموني آن رقابت فعالي را در نيمكره شرقي و خاورميانه 
هاي كنوني در جهان بدون حضور ساير  آغاز كرده و معتقد است حل و مديريت بحران

 (.115: 1430 محبي نيا و صالحي،) پذير نيست ها امكان قدرت

 ن كشورو تحريم اي 1اخراج روسيه از گروه جي  -5-1

گرا در اين كشور اقدام به  ه بحران اوكراين و سقوط دولت روسروسيه در واكنش ب
هاي روس تبار اوكراين هم كه حس  اين موضوع استاندنبال  بهاوكراين كرد   تجزيه

سان اوكراين  واگرايي نسبت به دولت مركزي داشتند علم استقالل برپا كرده و بدين
كشورهاي گروه هشت هم كه حاضر به  فرسايشي شد.  حران داخلي و تجزيهگرفتار ب

اي در الهه، ضمن  درگيري با روسيه نبودند، در جريان نشستي در هلند با انتشار اعالميه
جزيره  گيري روسيه درباره تحوالت اوكراين و استقالل شبه محكوميت رسمي موضع

تحريم عليه روسيه  را اعالم و يک سلسله 6كريمه از اين كشور، اخراج روسيه از گروه 
اعمال كردند. اخراج روسيه از گروه هشت كشور صنعتي جهان ازجمله معدود تقابالت 

ديپلماتيک و جدي غرب با روسيه بود كه اين امر سرآغاز فصل جديدي از مناسبات 
 الملل را در پي داشت. بين  منازعات سياسي عرصه
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 مواضع مشترك ايران و روسيه در بحران سوريه -5-3

خش مهمي از سياست خارجي سوريه در چارچوب استراتژي راهبردي روسيه ب
هاي راهبردي روسيه در قالب يک قدرت جهاني  شده است كه با تمامي شاخص تعريف

طوركلي بايد بر  به اقماري دارد،بزرگ هماهنگي دارد؛ همكاري روسيه با سوريه ماهيت 
ي از ائتالف ايدئولوژيک، امنيتي و يا اين امر تأكيد داشت كه روابط روسيه و سوريه بخش

به همين دليل  ،(130: 1434، ديگراندهد )متقي و  ژئوپليتيكي با روسيه را تشكيل مي
هاي شوراي امنيت عليه سوريه را وتو نموده و  بينيم روسيه قطعنامه است كه مي

در هاي ديپلماتيک غرب به سركردگي آمريكا براي اعمال فشار عليه سوريه  تالش
اي  مضافاً اينكه سوريه در چارچوب استراتژي منطقه بسياري موارد ناكام مانده است.

جمهوري اسالمي در خاورميانه و حمايت از مقاومت لبنان و تقويت محور مقاومت به 
هاي  بينيم كه حمايت ترتيب مي اين رهبري ايران هم نقش مهم و بسزايي داشته است. به

ميداني جمهوري اسالمي ايران تاكنون مانع سقوط  هاي ديپلماتيک روسيه و حمايت
هاي طرفين  ها و همكاري ترين همگرايي رژيم سوريه شده است و اين مسئله از مهم

 هاي سياسي و نظامي در سوريه شده است. )ايران و روسيه( در فراز و نشيب

عد درمجموع روابط سوريه و روسيه متأثر از دو عامل نظامي و اقتصادي است، در ب 
عنوان عامل نظامي همكاري اين دو  توان به نظامي پايگاه استراتژيک طرطوس را مي

اقتصادي هم سوريه يكي از بازارهاي   در حوزه (37: 0010، 1هارمر) كشور معرفي كرد

منداست تأثير خود در  شود. مضافاً اينكه روسيه عالقه استراتژيک روسيه محسوب مي
ر همين حد حفظ كند كه اين تأثيرگذاري عمدتاً در خاورميانه را بسط داده و يا د

 (.Bagdonas. 2012: 67) يابد حمايت از سوريه و ايران تبلور مي

 قطعيت اهميت و عدم  اساس درجه بندي نيروهاي پيشران بر رتبه -1

ها  بندي پيشران عنوان پيشران استخراج گرديده، رتبه شده، ده روند به بر پايه مطالعات انجام
قطعيت آنها صورت  اهميت آنها براي موفقيت موضوع يا تصميم اصلي و عدم  اس درجهبراس
اصلي شناسايي دو يا سه عامل يا روندي است كه بيش از ديگران اهميت   گيرد. نكته مي

را دارا باشند. براي مشخص كردن فضاي سناريو، به   قطعيت ترين عدم داشته و يا بيش
كه داراي باالترين اولويت ازنظر اثرگذاري و همچنين باالترين هاي اصلي نياز داريم  پيشران

                                                      
1- Harmer 



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

311 

اثرپذيري و عدم قطعيت باشند. با توجه به بررسي روابط و وابستگي بين ده پيشران 
توانيم اين كار را انجام دهيم. در اين راستا، از  دار يادشده با استفاده ازنظر نخبگان مي اولويت

صورت دودويي و با  ها به افزار با مقايسه پيشران ر اين نرمافزار ميک مک بهره گرفتيم. د نرم
هاي ديگر از  ها را نسبت به پيشران دريافت نظر خبرگان، تأثير و اهميت هر يک از پيشران

شود و  كنيم، ارتباط هر پيشران با خودش صفر در نظر گرفته مي خبرگان مشخص مي
اشته باشد امتياز آن صفر خواهد بود. چنانچه يک پيشران با پيشران ديگر هيچ ارتباطي ند

ارتباط ضعيف امتياز يک، ارتباط متوسط امتياز دو و ارتباط زياد امتياز سه را به خود 
شده از سوي پانل خبرگان در ماتريس ذيل آمده است.  اختصاص خواهد داد. امتيازهاي داده
 شده است. شده در نظر گرفته در هر مورد، متوسط امتيازهاي داده

 هاي ديگر : ماتريس امتيازات رابطه هر پيشران نسبت به پيشران3ول شماره جد
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 جاسوسي يها رقابت

 به دسترسي براي

 يكديگر سري اطالعات
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 گروه از روسيه اخراج

 اين تحريم و 6 جي

 غرب توسط كشور

3 9 8 9 9 3 6 9 8 9 
 موشكي سپردفاع

 چک و درلهستان

3 3 8 9 3 6 8 3 3 9 

 و سوريه بحران

 مسكو مشترک مواضع

 تهران و

 منابع انرژي خزر 9 9 9 8 9 6 9 9 9 9

 بحران اوكراين 9 3 9 3 3 9 6 8 9 9
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 در رنگين يها انقالب
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 سابق شوروي از شده
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وغرب   روسيه تقابل
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شود بيشترين امتيازات در سطرهاي مربوط به بحران اوكراين،  گونه كه مشاهده مي همان
 ق است.و گسترش ناتو به شرخزر  انرژيمنابع 

 ها بر مبناي نظر خبرگان جدول امتيازات پيشران :4جدول شماره 

 ها پيشران
جمع امتياز 

 سطرها

جمع امتياز 

 ها ستون

 30 36 شرق به ناتو گسترش

 85 36 يكديگر سري اطالعات به دسترسي براي جاسوسي يها رقابت

 38 81 غرب توسط كشور اين تحريم و 6 جي گروه از روسيه اخراج

 83 38 چک و لهستان در موشكي دفاع رسپ 
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 شده شناساييهاي  بندي عوامل مهم و پيشران دسته: 1 هجدول شمار

 منابع انرژي خزر 

 بحران اكراين 

 شرق به ناتو گسترش 

  

اد
زي

 

ير
تأث

 

  مواضع و سوريه بحران 

 تهران و مسكو مشترک

  و  6 يجاخراج از گروه

 تحريم روسيه

 

ط
وس

مت
 

  جاسوسي يها رقابت 

 بحران گرجستان 

 ي رنگينها انقالب 

 در  موشكي سپر دفاع

 لهستان و چک

 

 كم

 

 

 
 عدم قطعيت

 سناريوهاي همگرايي ايران و روسيه -1-8

 يا آينده ترين محتمل شناسايي منظور به تنها اي، عاميانه تصور برخالف سناريوسازي
 بلكه نيست،( بدبينانه) نامطلوب و( بينانه خوش) مطلوب هاي آينده شناسايي

 يک هر كه است باورپذيري و متنوع هاي دهآين شناسايي سناريوها، كاركرد ترين اصلي
 موضوع بر متعددي تأثيرات منجربه يابد، تحقق كه درصورتي و يابد تحقق تواند مي

 شرايط آن در كه هستند شرايطي دربردارنده سناريوها ترتيب اين به شود، موردبحث مي
 از بيش بايد اسناريوه. بگيرد قرار تأثير تحت شدت به تواند همگرايي ايران و روسيه مي

 برخي سناريوها از يک هر در. كنند ترسيم را تهديدات استراتژيک بتوانند موضوعي هر

 كم   متوسط                                                          زياد
   اهميت          
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 اساس همين بر و بپردازند نقش ايفاي به توانند مي بهتري صورت به تأثيرگذار عوامل از
 شناسي روش از مطالعه اين در .بخشند تحقق نيز را مختلفي رويدادهاي توانند مي نيز
 بحراني هاي قطعيت عدم روش اساس بر. است شده استفاده «بحراني هاي يتقطع عدم»

. شوند شناسايي دهند، مي شكل را آينده كه هايي قطعيت عدم ترين اصلي تا است الزم
 شناسايي باشند، زير شرايط واجد كه موضوعاتي ترين مهم تا است الزم اساس اين بر

 :شوند
ينده بر آ الملل داشته باشد، بط بينفضاي روا در بااليي اهميت موضوعي كه .1

توان گفت اين  نيز تأثيرگذار باشد. بر اين اساس ميمنافع ملي ايران و روسيه 
بندي  هاي مؤثر طبقه اولويت  مهم در زمره هايي عنوان عدم قطعيت موضوعات به

 شوند. مي

 اطمينان با نتوان ديگر عبارت به. باشند داشته عميقي و شديد قطعيت عدم .0
توان در روابط روسيه  گفت. اين عدم قطعيت را مي سخن آن خصوص در ييباال

 تا شود مي تالش بحراني هاي قطعيت عدم روش و غرب بررسي نمود. در
 هم و دارند بااليي اهميت هم زمان هم كه شوند بحث اصلي محور موضوعاتي

 از يفهرست ابتدا تا است الزم منظور اين به. باشند قطعيت عدم داراي كه آن
 از و شوند؛ شناسايي «بحراني هاي قطعيت عدم» سپس و شود تهيه موضوعات

ها  بر اين اساس عدم قطعيت .شود گرفته بهره بحث محورهاي عنوان به ها آن
 شوند. نوشته مي

الملل و روابط روسيه با غرب گسترده  حوزه روابط بين در تغييرات گذشته هاي سال در
كند، اين  فراهم مي جهاني را فضاي در بنيادي تغييرات نامكا كنوني شرايط. بوده است

تواند مثبت يا منفي باشد. در اين راستا با برخورد با عوامل ديگر  نوبه خود مي تغييرات به
تواند به ايجاد يا رفع تهديدات نوظهوري كه در جريان تغييرات گسترده جهان  خود مي
 شود منجر گردد. ايجاد مي

 فضاي سناريوها -1-3

گونه  ترتيب آن اين گرفته است. به هاي بحراني شكل سناريوها از تقاطع ميان عدم قطعيت
 سه سناريوي اصلي اشاره نمود: توان به شده است، مي كه بيان

 عادي بودن روابط ايران و روسيه 

 روابط ايران و روسيه بر مبناي همگرايي 
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 زراتحاد استراتژيک ايران و روسيه بر مبناي منابع درياي خ 

 ايران و روسيه بر اساس نياز مسكو تأمل اتحاد مقطعي و قابل 
 شود. هر سناريويي از كنش و تعامل عوامل تأثيرگذار مختلف ساخته مي

 : عادي بودن روابط ايران و روسيه8 سناريو

ت ترين سناريوهاي موجود در فضاي سناريويي ما اس اين سناريو تقريباً از غيرمحتمل
كه در  را اي منطقه عنوان يک قدرت جهاني و ايران به ان يک قدرتعنو چراكه روسيه به

به گونه اي توان  نمي هستند، ژئوپليتيک خزر داراي مرزهاي آبي و منافع مشترک  حوزه
توانند نسبت به  تصور كرد كه روابط اين دو كشور عادي باشد. همچنين دو كشور نمي

 تفاوت باشند. ر بيو حضور كشورهاي ديگر در خزخزر   انرژيانتقال 

 : روابط ايران و روسيه بر مبناي همگرايي3 سناريو

در دوران  اند. رفرازونشيبي را تجربه كردهايران و روسيه در طول تاريخ همواره روابط پ
صفويه روابط ايران با روسيه مبتني بر همكاري بود، در دوران قاجار به خصومت تبديل 

اما پس از پيروزي  خصمانه و گاه دوستانه بود روابط شد و در دوران پهلوي هم اين
انقالب اسالمي روابط ايران و روسيه ـ كه در آن زمان شوروي بود ـ بعد از گذشت يک 

آغاز شد. با  1476هاي دو كشور تقريباً از سال  دهه شكل ثابتي به خود گرفت و همكاري
متحده  اني، اياالتقطبي بر اساس نظم نوين جه گيري نظام تک فروپاشي شوروي و شكل

آمريكا براي تثبيت هژموني خود در جهان تالش مضاعفي كرد؛ اما اتحاديه اروپا و روسيه 
 نمود. ترتيب روسيه غالباً منابع خود را پيگيري مي اين به مخالف اين نظم بودند،دو قطب 

 بهدرگير و دار اين مسائل منافع روسيه و آمريكا به تالقي سنگيني رسيد كه منجر  
هاي  اين مسئله موجب گرديد تا روسيه در سياست تقابل جدي بين روسيه و غرب شد.

خود به واگرايي با غرب برسد. اين فرصت بهترين فرصت براي ايران است تا بتواند در 
به  400هاي موشكي اس  كنار روسيه منافع ملي خود را تأمين كند. واگذاري سامانه

روابط ايران و روسيه   اي ايران و توسعه هسته  لهحل مسئ ايران، همكاري بيشتر براي
ي همگرايي ايران و روسيه را در آن مشاهده ها نشانهتوان  ازجمله مواردي هستند كه مي

 كرد.
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 : اتحاد استراتژيك بين ايران و روسيه بر پايه منابع درياي خزر9 سناريو

دي با روسيه داشته ادي راهبرهرچند ايران خواستار رسيدن به اين نقطه است كه اتح
اما واقعيت اين است كه منافع ملي دو طرف در برخي مسائل دچار تناقض است و  باشد

ين هاي مختلفي كه بارزتر ها در بزنگاه اند كه روس هاي تاريخي نشان داده همچنين تجربه
تهران را تنها  اي امنيت براي تحريم ايران دانست،شور  توان آخرين قطعنامه آن را مي

كنند كه سياست خارجي  ها با كشورهايي اتحاد استراتژيک منعقد مي اند. روس شتهگذا
عنوان اقمار اين كشور تعريف كنند و  خود را در چارچوب استراتژي راهبردي مسكو و به

هاي راهبردي روسيه در قالب يک قدرت جهاني بزرگ  ها با تمامي شاخص اين شاخص
قالب اتحاد نتوانيم روابط ايران و روسيه را در  حاضر درحالهماهنگي داشته باشد. اگر 

اكنون از همگرايي هم باالتر  واقعيت اين است كه اين رابطه هم استراتژيک تعريف كنيم،
تري را  فته و وسيعاي تعميق يا فعلي رابطه  است؛ بنابراين دو كشور در برهه تر و مستحكم
هران متضمن منافع مشتركي است ويژه اينكه نزديک شدن مسكو و ت به كنند، تجربه مي

خزر  انرژيانتقال  شود. بر اين اساس بايد بگوييم كه از هيچ رهگذر ديگري تأمين نمي
تواند بهترين بستر براي همكاري و همگرايي ايران و روسيه باشد. واقعيت اين است  مي

يايي دارا بودن حجم عظيمي از ذخاير نفت و گاز و نزديكي جغرافدليل  بهكه دو كشور 
درزمينه  اي هاي بسيار مفيد و سازنده ها و فعاليت عنوان مكمل يكديگر اقدم توانند به مي

 تجارت جهاني و انرژي داشته باشند.

 : اتحاد مقطعي ايران و روسيه4 سناريو

 چه است؛ متفاوت شرايطي بر مبتني سناريو در اين روسيه و ايران مشاركت و همكاري
 .(Rywkin. 2008:13) جايگاه ابرقدرتي در سطح جهان استروسيه در روياي كسب  آنكه

 ،لحاظ امنيتي داراي توان نظامي و فني و ازلحاظ سياسيبه طرف  كشوري كه ازيک
داراي حق و تو در سازمان ملل است. همچنين از طرف ديگر، در روياي ايفاي نقش 

تابد. هرچند  رنميب را( ابرقدرتي است و وجود هرگونه رقيب براي مشاركت )در اينجا خزر
نظام چندقطبي براي ايجاد توازن در برابر سلطه  الملل قائل به نظام بين  روسيه در عرصه

اي خود را  اي منطقهشود كه رقب اما اين دليل نمي،(Adomeit. 2006: 8) آمريكاست
و  منافعدنبال  بهبنابراين روسيه  ها ببندد؛ يا پيمان ائتالف دائمي با آن ناديده بگيرد

امنيت خود است و حمايتش از ايران در راستاي منافع خود درنتيجه مقطعي و سطحي 
رغم اينكه بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه روسيه به ايران خيلي  خواهد بود. علي
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 روسيه از متحد هستند، واقعيت دقيقاً برعكس است،نزديک و حتي عليه آمريكا باهم 
اليست، مهاجمي استعمارگر و دشمني ملحد براي ايران بوده لحاظ تاريخي رقيبي امپري

 است.
هاي مدرن و همكاري  بين جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري ها توازني را روس 

المللي خود،  بر اضطرار، جايگاه و شرايط بين اند. ايران نيز بنا وجود آورده نزديک به
وسيه نسبت به ساير بازيگران چنين وضعيتي را پذيرفته است. به همين دليل ر

بدون شک روابط   (.Adomeit. 2006: 8)داراي بيشترين نفوذ در تهران استالمللي  بين
المللي  گاه منحصر به روابط تهران و مسكو نبوده و پيوسته عنصر بين ايران و روسيه هيچ

 (.177: 1467بر آن اثرگذار بوده است. )سجادپور، 
كه باعث شده ايران و روسيه عاليق و منافع  ا آمريكاست،المللي در اينج صر بينعن 

 (.106)نياكويي و ميرزازاده:  و قفقاز دنبال كنندميانه  آسيايمشترک خود را در 
روسيه  اكنون برخي تحليلگران و حتي مسئوالن جمهوري اسالمي اعتقاددارند كه هم 

روسيه، شراكتي كه همكاري بين ايران و  درحالي شريک استراتژيک ايران است،
گرايانه است كه سطح آن و ميزان همكاري  استراتژيک نيست بلكه نوعي همكاري عمل

عنوان بازيگر مسلط  روسيه به .(Dinipsjouh. 2009: 6)شود توسط روسيه تعيين مي
رفته خود است و در همين  احياي قدرت ازدستدنبال  بهاي براي بازيابي خود  منطقه

 كند. اي را مديريت مي هاي منطقه راستا بازي
از منظر دورنماي صنعت انرژي، ايران رقيب روسيه براي دسترسي به بازارگاز  

عنوان مسير ترانزيت  به اروپاست و شايد تحت شرايط ژئوپليتيكي متفاوت بتواند
، اما اكنون روسيه (Jaffe & et al. 2009: 12)خزر عمل كند  رقيب براي صدور انرژي

تواند قدرت ژئواستراتژيک خود را از طريق همكاري با ايران  يدريافته است كه م
 پيش ببرد.

بينيم كه در اين سناريو روسيه صرفاً باهدف تأمين منافع خود و  ترتيب مي اين به 
اي كه منافعش تأمين شد اين  صورت مقطعي كنار ايران قرارگرفته و بعد از دوره به

 .طور بوده است اكنون هم هميننكه تاي رنگ خواهد شد. كماهمكاري هم كم
گاه  خوب با ايران هيچ رغم داشتن روابط بينيم كه روسيه علي مثال مي عنوان به

 هاي شوراي امنيت عليه ايران را وتو نكرده است. قطعنامه
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 گيري نتيجه -3

 المللي محيطي بين شرايط در روسيه و ايران كشور دو كه دريافت توان مي بررسي با اين
 را براي نويني بستر كه اند شده روبرو تحوالتي با آن، از پيش دهه يک اب نسبت به

دو كشور براي همكاري درزمينه انرژي تمايل دارند،  است. شده فراهم كشور دو همكاري
 خزر به درياي خام نفت انتقال درزمينه همكاري جنوبي،پارس فازهاي توسعه همچنين

مطالعه  و بررسي كشور، شمال در پااليشگاه ساخت ،(جاسک -نكالوله  خط)عمان  درياي
در  گاز معاوضه طرح است، قرارگرفته تأكيد مورد شمالي آزادگان ميدان توسعه اجراي و

 از گاز كننده مصرف كشورهاي براي جنوب در آن فروش و برداري بهره و كشور شمال
 بزرگ يها در پروژه روس هاي شركت مشاركت. است گازپروم شركت با ها توافق ديگر
 روز روزبه ايران بازار به روسي هاي سرمايه توجه كه دهد مي نشان ايران، گاز و نفت

با در نظر گرفتن تمام جوانب براي همكاري ايران و روسيه بايد گفت . يابد مي افزايش
هاي انرژي كشورهاي  روسيه در مقاطعي باهدف حذف رقباي ديگر و شكست برخي طرح

هاي ايران در منطقه  صورت ابزاري از برخي طرح ـ جيحان( به غربي مثل )باكو ـ تفليس
لي از فع  ا شده است، كه برههه حمايت كرده و حتي خواستار مشاركت خود در اين طرح

لحاظ ذهني آمادگي همكاري و  لحاظ عيني و هم به شرايطي است كه روسيه هم به
 همگرايي با ايران را دارد.

)باكوـ تفليس ـ لوله  خطهم اشاره شد اجراي  طور كه قبالً بر اين اساس همان 
انتقال   گير حذف ايران و روسيه از پروژهجيهان( نشان داد كه آمريكا و غرب مجدانه پي

هستند؛ لذا اين اقدام آمريكا و غرب هشداري به ايران و روسيه براي اتخاذ خزر  انرژي
ت. درنتيجه همكاري و اسخزر  انرژيبينانه و سريع درباره سرنوشت  رويكردي واقع

همسويي دو كشور كافي است تا غرب را تقريباً در برابر همگرايي ايران و روسيه منفعل 
 كو و باكو ـ تفليس ـ جيهان توان پرنوبا  ن خطوط لولهكشورهاي ميزبا كند، مضافاً اينكه

كردن ظرفيت اين خطوط را ندارند و ناچارند براي تكميل ظرفيت اين خطوط از 
كاهش اقتدار غرب و   مک بگيرند كه اين امر خود زمينهي ايران و روسيه ككشورها

 آورد. را در صدور انرژي فراهم مي همگرايي ايران و روسيه
ساز پيوستن ساير كشورهاي  تواند زمينه از سوي ديگر همكاري روسيه و ايران مي 

وسيه براي اتخاذ ساحل خزر به اين جمع باشد بنابراين بايد منتظر عزم جدي ايران و ر
رويكرد مشتركي جهت همگرايي در منطقه خزر بود تا زمينه براي توسعه روابط با ساير 
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اش  اي هسته  اگذشت بيش از يک دهه از پروندهايران ب ازپيش فراهم شود. كشورها بيش
اي ايران  هسته  بردارد و تكميل پروژه هاي نهايي را براي تكميل اين پروژه رود كه گام مي
تر با كشورهاي  ني فراغ بال براي دستگاه ديپلماسي جهت تعامل بهتر در موضع قوييع

 منطقه وجهان است.
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