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Abstract 10
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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چكيده

روندها و پيشرانهاي تأثيرگذار بر روابط ايران و روسيه با تحوالت متفاوت روبرو شده است و
بستر نويني را براي همكاريهاي دو كشور مهيا نموده است .در دهه گذشته روسيه در
عرصههاي مختلفي با غرب به تقابل برخاست كه بحران اكراين ،بحران كوزوو ،بحران گرجستان
(جدايي اوستيايجنوبي) ،استقرار سپرموشكي آمريكا در چك ،گسترش ناتو در شرق و...
ازجمله اين تقابلها محسوب ميشود .يكي از عرصههاي مهم ديگر كه تقابل جدي روسيه و
غرب را بهدنبال داشته انرژيخزر است .خطلوله انتقال گاز خزر به اروپا از طريق روسيه ،خطلوله
باكو ـ تفليس ـ جيهان و خطلوله نابوكو مؤلفههايي هستند كه بر روابط روسيه و اروپا تأثير
بسزايي دارند .با توجه به رويكرد جديد غرب براي يافتن منبع انرژي جديد و خروج از وابستگي
به انرژي خليجفارس بهنظر ميرسد منابع انرژيخزر نقش راهبردي را ايفا خواهد نمود .نفود
آمريكا و غرب در كشورهاي ساحلي دريايخزر موجب شقاق بين استراتژي آنان با روسيه براي
صدور انرژي شده است .در اين بين ،همگرايي ايران و روسيه كه اغلب مواضع مشابهي در قبال
غرب اتخاذ كردهاند ميتواند نتايج مثبت و اثرگذاري بهدنبال داشته باشد .لذا بر اساس آينده
تحوالت سياسي -اقتصادي منطقه و بازار انرژي خزر ،روندها و سناريوهاي همگرايي آينده ايران
و روسيه با استفاده از روش عدم قطعيت بحراني شناسايي و تبيين شده است.
واژگان كليدي :انتقال انرژي خزر ،سناريوهاي آينده ،روسيه ،ايران ،همگرايي.
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مقدمه
پيشينه روابط ايران و روسيه به گذشتههاي دور بازميگردد .ايران و روسيه دستكم در
پانصدسال گذشته روابط پرفرازونشيبي با يكديگر داشتهاند .با نگاهي گذرا به
رژيمحقوقي دريايخزر و رويه كشورهاي ساحلي اين دريا براي فروش انرژي ميتوان به
اين نتيجه رسيد كه يک گسيختگي و تکروي در اين زمينه بهچشم ميخورد ،بدين
معني كه هريک از كشورهاي اين حوزه بهصورت جداگانه قرارداد فروش نفت با
شركتهاي نفتي غرب منعقد كردهاند .از طرفي حمايت آمريكا از خطلوله نفت ،باكوـ
تفليس ـ جيهان نشان داد كه عزم اين كشور براي بهرهگيري از انرژيخزر بدون حضور
ايران و روسيه بسيار جدي است ،بنابراين ميتوان گفت :همكاري ايران و روسيه براي
مهار غرب در بحث انرژيخزر بسيار با اهميت و اثرگذار بهنظر ميرسد .دو كشور ايران و
روسيه براي انتقال انرژيخزر عالوه بر همكاريهاي فني نيازمند تعريف يک سازوكار
نوين هستند تا بتوانند بر اساس آن همگرايي و همسويي خود را تدوين كنند؛ بنابراين
اين همگرايي در قالب يک كنسرسيوم انرژي ميتواند نتايج ارزندهاي بهدنبال داشته
باشد.
اكنونكه تحوالت روابط بينالملل به سمتوسويي رفته است كه منافع جمهوري
اسالمي ايران در بستر اين تحوالت قابل تأمين و دسترسي است بايد از اين فرصت براي
رسيدن به اين منافع ،نهايت بهره برداري را كرد .سؤالي كه در اين تحقيق مطرح است
اين است كه با توجه به عزم دو كشور ايران و روسيه براي صدور انرژي خزر ،آيا
سناريوهاي آينده بازار انرژيخزر ميتواند تسهيلگر همگرايي ايران و روسيه در ايجاد
ساختارهاي جديد در اين حوزه باشد؟ در اين تحقيق تالش شده تا به اين سؤال پاسخ
داده شود .بنابراين حضور ايران و روسيه در كنار يكديگر براي صدور انرژيخزر عالوهبر
همگرايي بين دو كشور ،موجب تقويت مواضع سياسي و افزايش قدرت ديپلماتيک و
اقتصادي آنان در برابر غرب نيز خواهد شد.

 -8مباني نظري و مفهومي
1

از منظر رهيافت واقعگرايي ،از كنت والتز تا نظريهپردازان ديگر كه به اين رابطه (ايران
و روسيه) پرداختهاند؛ بايد اذعان داشت كه اين نظريهپردازان در نگاه نظري به دوره پس
1. Kenneth Waltz
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از جنگ سرد به رابطه ايران و روسيه اشاره ميكنند .والتز همچنان با تأكيد بر مفهوم
سنتي موازنه ،روسيه و چين را بهعنوان قدرتهايي كه در مسير حركت نظام تکقطبي
به چندقطبي يكي از جريانهاي مقابل آمريكا هستند ،موردتوجه قرار ميدهد .فرض والتز
اين است كه رفتارهاي يکجانبه آمريكا كشورهايي مانند روسيه ،چين و در نتيجه ايران را
بهسمت همكاري با يكديگر سوق ميدهد .والتز در تحليلي كه از فرايند شكلگيري موازنه
قدرت جديد پس از جنگ سرد ارائه ميكند ،عمدتاً مفهوم سنتي موازنه يا موازنه سخت را
كه عمدتاً بر ايجاد تأسيسات نظامي ،اتحادهاي نظامي ،انتقال فناوري نظامي و موارد مشابه
تأكيد دارد ،مدنظر قرار ميدهد در حالي كه در دوره پس از جنگ سرد چنين تالشهايي
بيشتر از جانب خود آمريكا و نه از جانب ساير قدرتهاي بزرگ بهويژه چين و روسيه،
دنبال شده است (جعفري و تقينژاد.)53 :1431 ،
نظريههاي نظريهپردازان واقعگرايي از سوي برخي تحليلگران ليبرال بهويژه در
ارتباط با موضوع روابط ايران و روسيه ،با انتقادات جدي مواجه شده است .بروكز و
آرنولد و لفرز 1در مقالهاي با نقد مفهوم موازنهنرم استدالل ميكنند كه چرا همكاريها
ميان ايران و روسيه را نبايد بهحساب تالش براي ايجاد موازنه گذاشت .به گفته ايشان
روسيه داليل زيادي ،جدا از ايجاد موازنه در برابر آمريكا ،براي برقراري روابط خوب با
ايران دارد .اين دليل عمدتاً از طريق دو مفهوم منافع اقتصادي و امنيت منطقهاي توضيح
داده ميشود .نقد ايشان به مفهوم موازنهنرم نيز باوجود اينكه در كل تأملبرانگيز و
مستند به شواهد تاريخي است ،اما استداللهاي متقابلي كه اين دو در مورد روابط ايران
و روسيه مطرح ميكنند نيز قابل استناد بهتمامي ابعاد روابط دو كشور نيست .مفاهيم
«امنيت منطقهاي» و «منافع اقتصادي» نيز بههمان اندازه مفهوم موازنهنرم ،ميتواند بر
مبناي شواهد تاريخي مورد چالش قرار گيرد (جعفري و تقينژاد.)71-53 :1431 ،

 -2روابط بين ايران و روسيه
ايران و روسيه پس از فروپاشي شوروي ،روابط دوجانبه را آغاز كردند و بهتدريج در
منطقه آسياي مركزي ،خزر و قفقاز به درک مشتركي از منافع متقابل رسيدند كه
مبنايي براي همكاري آنها در اين مناطق شد .خطر گسترش نفوذ قدرتهاي غربي و
متحدان آنها در مناطق مزبور و سرايت بحرانهاي موجود در منطقه به درون مرزهاي دو
1. Arnold Wolferz
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كشور موجب همكاري بيشتر تهران و مسكو شد (كرمي .)67 :1437 ،افزون برآن ،بايد به
همكاري در حمايت از ائتالف شمال افغانستان از سال  1337تا  0001اشاره كرد كه موجب
شد آنها در مقابل حمالت طالبان مقاومت كنند .درواقع ،از نگاه تهران و مسكو حركتهاي
تندرو ،اعم از قومي و مذهبي در مناطق مشترک ميان دو كشور ،منافع آنها را به خطر
مياندازد و از اين رو ،در بسياري از زمينه ها به يكديگر نه بهعنوان رقيب ،بلكه چون همكار
نگريسته و كوششهايي براي حلوفصل مسائل بهعملآوردهاند (كرمي.)67 :1437 ،
زمينههاي همگرايي بين ايران و روسيه را بايد در داراييها و توانمنديها ،چالشها،
فرصتها و منافع مشترک آنها جستجو كرد .اين دو كشور باالترين سهم را از مجموع
منابع طبيعي نفت وگاز دارا هستند .هر يک ميتوانند در عرصه ديپلماسي انرژي در
سطوح جهاني ،منطقهاي و دوجانبه نقش مهمي ايفا نمايند .ايران و روسيه درمجموع
 00درصد نفت و  50درصد از ذخاير گاز جهان را دارا هستند .درحالحاضر كه حوزه
خزر حدود  05درصد انرژي جهان را تأمين مينمايد و حداقل تا پنجاه سال آينده
مهمترين منبع انرژي مكمل يا جايگزين نفت محسوب ميشود ،بدون نقشآفريني اين
دو كشور قابل تأمين نخواهد بود.
موقعيت منحصربهفرد ايران در جنوب غرب آسيا و دسترسي بيواسطه آن به
آبراههاي بينالمللي و مالكيت توأمان ذخاير چشمگير نفت و گاز در دو حوزه
استراتژيک خليجفارس و درياي خزر ،جايگاه روسيه بهعنوان بزرگترين دارنده و
صادركننده گاز جهان كه فروش و انتقال گاز خود را بهطور عمده از طريق خطوطلوله
انجام ميدهد و از نفوذ سياسي بااليي در كشورهاي آسيايميانه و همسايگان درياي
خزر برخوردار است ،فرصتهاي زيادي را براي همكاري اقتصادي با منافع راهبردي براي
همه طرفهاي ذي نفع ايجاد كرده است .ذخاير نفت ايران و روسيه در حوزه درياي خزر
بالغبر  000ميليار د بشكه برآورد شده كه حدود پنج برابر مجموع ذخاير سه كشور ديگر
حاشيه درياي خزر است 1.تحقق طرحهايي از اين قبيل ،ازجمله خريد گاز از تركمنستان
و سوآپ برق با ارمنستان و مشاركت ايران در تأمين گاز موردنياز خطلوله نابوكو،
مستلزم آگاهي و اراده مشترک بازيگران و ديپلماسي فعال منطقهاي و البته حمايت و
نقشآفريني روسيه است و در مجموع ميتواند به همكاري و همگرايي در منطقه كمک
كند .ظرفيت هاي همكاري و همگرايي درزمينه توسعه و فروش و انتقال گاز بين
1. Energy Statistical Review of World. 2009
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كشورهاي حاشيه درياي خزر نيز بسيار قابلتوجه است .بخش اعظم ذخاير گاز اين
منطقه كه حدود  74تريليون مترمكعب هست ،متعلق به روسيه و ايران است .اين مقدار
حدود هفت برابر مجموع گاز قزاقستان ،آذربايجان و تركمنستان است .ازنظر توليد گاز
نيز مجموع توليد اين سه كشور در سال  ،0006حدود يکهفتم مجموع توليد ايران و
روسيه بوده است (قربان.)356 :1463 ،
در صورت همكاري و هماهنگي بين كشورهاي داراي گاز در حوزه درياي خزر ،ايجاد
يک شبكه انتقال گاز منطقهاي كه از شبهقاره هند تا اروپا را تحت پوشش قرار دهد،
كامالً امكانپذير است .فوايد مترتب بر هماهنگي و اتخاذ سياستهاي مشترک در اين
زمينه موجب گرديد كه ايران  ،روسيه و قطر همراه با چند كشور ديگر كه مجموعاً 70
درصد از ذخاير شناختهشده گازي جهان و بيش از  30درصد از توليد آن را در
اختياردارند ،1از سال  0001به اينسو در گرد همآيند و «مجمع كشورهاي صادركننده
گاز» را تشكيل دهند؛ اگرچه اين مجمع باگذشت يک دهه از زمان تأسيس خود،
مراحلي از تكامل و تثبيت سازماني را طي كرده است ،اما در عمل هنوز نتوانسته به يک
سازمان تأثيرگذار در بازار گاز طبيعي تبديل شود .بااينحال ،رايزني منظم و مستمر بين
اعضا درباره زمينههاي همكاري ازجمله براي شكل دادن به يک نظام قيمتگذاري براي
گاز طبيعي ،امنيت تقاضا ،جذب سرمايه براي توسعه ميادين گازي و نحوه تعامل با مصر
ف كنندگان ،همگرايي بين اعضا را تسهيل كرده و امكان نقشآفريني اين سازمان را در
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
كشورهاي مسير و مقصد در اين قاره در ميانمدت اطمينان حاصل نمايد ،بهنظر ميرسد
مهمترين هدفي كه روسيه از عضويت و فعاليت در اين مجمع (كشورهاي صادركننده
گاز) دنبال مي كند كنترل عرضه و در دست گرفتن قيمت در بازار جهاني گاز طبيعي و
حفظ ثبات و امنيت تقاضاي مؤثر از سوي مصرفكنندگان گاز بهويژه در اروپا و امريكا
باشد .روسيه در ديپلماسي انرژي خود در قبال ايران بهطور مشخص فعاليت در
بخشهاي باالدستي نفت و گاز را دنبال ميكند و همچنين خواستار مشاركت در احداث
خطوطلوله صادرات گاز به بازارهاي مصرف آسيايي است (قربان .)371 :1463 ،روسيه
 .1درحالحاضر كشورهاي الجزاير ،ايران ،بوليوي ،ترينيداد و توباگو ،روسيه ،قطر ،گينه استوايي ،ليبي ،مصر ،نيجريه و ونزوئال،
يازده عضو رسمي اين مجمع و قزاقستان ،هلند و نروژ نيز اعضاي ناظر آن هستند .اساسنامه مجمع كشورهاي صادركننده گاز
در سال  0006رسماً به تصويب اعضا رسيد و دبيرخانه دائم آن در دوحه تشكيل شد.
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به منابع انرژي و همكاري در صنايع نفتي ايران بسيار عالقهمنداست ،چرا كه ايران
چهارمين ذخاير اثباتشده نفت جهان ( 11درصد) را در اختيار دارد و در ساية رفع
تحريمها ميتواند در شمار چهار توليدكننده بزرگ جهان قرار گيرد .در سال  0003وزير
انرژي روسيه -سرگئي شاماتكو -بر اجراي پروژههاي بزرگتر نفت و گاز تأكيد كرد .دو
طرف بر سر اجراي  15طرح جديد نفتي و گازي در ايران و تأسيس شركت مشترک
نفت ايران و روسيه به توافق رسيدهاند .آنها در پي استفاده از اين ذخاير به سود
مشترک ،توسعة يک راهبرد مشترک براي مشاركت در بازار انرژي جهان هستند .دو
كشور در سال  0001مجمع كشورهاي صادركننده گاز 1متشكل از  14كشور
توليدكننده بزرگ گاز باهدف ارتقاي منافع متقابل را تأسيس كردند( .صادقيومرادي،
 .)005اين كشورها حدود  77درصد ذخاير گاز جهان را در اختياردارند .در سال 0006
در راستاي كنترل قيمت گاز ساختاري مشابه اوپک را با همراهي قطر بهشكل تروئيكاي
گازي تشكيل دادند .روسيه و ايران همچنين در سال  0003به توافق سوآپ گاز باهدف
تأمين گاز شمال ايران و مبادله گاز تهران با متحدان مسكو در جنوب ايران دست
يافتند .ايران در سالهاي اخير افزايش شديدي را درزمينة توليد گاز و عرضه آن به
بازارها تجربه كرده است بهگونهاي كه تخمين زده ميشود در سال  0000اين افزايش
به حدود  70ميليارد مترمكعب خواهد رسيد( .صادقي ومرادي .)005 :1437 ،اكنون،
هم روسيه و هم ايران مايل به احياي پيوندهاي فني درزمينه گاز هستند .در صورت
فعال بودن ديپلماسي انرژي ،ايران ميتواند بهعنوان عضو مؤسس اوپک ،با طرح
خواستههاي خود ،از روسيه درزمينه گسترش همكاريها بهره ببرد .روسيه نيز ميتواند
از طريق ايران بر اوپک اثر گذاشته و به اهداف خود ،يعني استفاده از اهرم انرژي جهت
تحقق اهداف سياست خارجي مسكو در مقابل غرب دست يابد (جعفري و تقي نژاد،
.)77-74 :1431
نكتهاي كه بايد توجه ويژهاي به آن نمود اين است كه روابط ايران و روسيه در دو
مقطع دستخوش تغييرات اساسي شد .مقطع اول پيروزي انقالب اسالمي بود كه
چرخشي اساسي در سياستهاي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا پديد آورد و به
نگرانيهاي روسيه در مورد ايران پايان داد چرا كه با پيروزي انقالب و چرخش در
سياست خارجي جمهوري اسالمي ،ايران بهعنوان همسايه جنوبي روسيه و متحد آمريكا
)1. Gas Exporting Countries Forum (GESF
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از اردوگاه غرب خارج شد و اين امر اطمينان خاطر روسها را نسبت به همسايه
جنوبيشان پديد آورد .مقطع دوم فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بود كه منجر به تولد
كشورهاي جديد بهعنوان حائل بين ايران و روسيه شد و پيدايش اين كشورها به
دغدغه هاي جمهوري اسالمي ايران نسبت به همسايگي با يک قدرت هژمون با سوابق
تاريخي منفي پايان داد .بعد از اين دو مقطع ،آمريكا بهشدت نسبت به همگرايي و اتحاد
استراتژيک بين ايران و روسيه بيمناک شد تا جايي كه ايجاد شكاف بين دو كشور كه
قدرتهاي تعيينكننده در غرب آسيا هستند بهعنوان يک استراتژي اساسي در دستور
كار آمريكا قرار گرفت.

 -9تأثير آمريكا بر همگرايي و واگرايي ايران و روسيه
درحالحاضر ايران و روسيه دو بازيگر مهم و تأثيرگذار در سطح بينالمللي تلقي
ميشوند .جمهوري اسالمي ايران نيز بهدليل موقعيت برجستهاي كه در منطقه
ژئواستراتژيک خاورميانه و جهان اسالم دارد ،يک قدرت منطقهاي با تأثيرگذاري جهاني
است .بههمين دليل ،روابط ميان جمهوري اسالمي ايران و روسيه بهويژه در برخي از
حوزههاي استراتژيک مانند همكاريهاي تسليحاتي و يا همكاري در زمينه فناوري
هستهاي از ابعاد بينالمللي برخوردار شده است (اطهري و فياضي .)30 :1431 ،بهعبارت
ديگر بهدليل حساسيت موضوع در بسياري از زمينهها روابط جمهوري اسالمي ايران و
روسيه در فضاي محدود دو جانبه باقي نمانده است .حساسيت آمريكا نسبت به روابط
جمهوري اسالمي ايران و روسيه ،حتي موضوعات كماهميت در روابط دوجانبه ميان دو
كشور را بهمثابه موضوعات مهم بينالمللي برجسته ساخته است .بارزترين جلوه
بينالمللي شدن روابط دوجانبه جمهوري اسالمي ايران و روسيه در سالهاي اخير در
مسئله روابط هستهاي و همكاري دو كشور در بحران سوريه دو كشور تبلور پيداكرده
است (كتچر .)0003 ،1منافع راهبردي مشترک يكي از مهمترين داليل همگرايي ميان
تهران و مسكو محسوب ميشود.

1. Katcher
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 -2عوامل تأثيرگذار بر ژئوپليتيك درياي خزر و ايجاد بحران در حوزه
درياي خزر
در يک تقسيمبندي كلي عوامل ايجاد بحران و ناامني را در اين منطقه ميتوان به سه
دسته تقسيم نمود.
دسته اول :عامل نيروي انساني است كه به داليلي نظير تكثر قومي ،مذهبي ،تنوع
جمعيتي ،ايجاد مرزبنديهاي جديد ،تنوع ملي ،تابعيت و عدم پذيرش نوع تقسيمي كه
در مرزها صورت گرفته است و يا سهمي كه به اين اقوام دادهشده است ،زمينة هاي اصلي
چالش را فراهم آورده است.
دسته دوم :عامل حكومتي -سياسي است كه بهشكل كشمكشهاي حكومتي در
سطح ملي و يا در سطح فرو ملي در منطقه ظهور كرده و موجب بيثباتي در منطقه
گرديده است.
دسته سوم :عامل نظامي و سرويسهاي امنيتي است كه بهشكل دخالت و رقابت
(كا.گ.ب) و سرويسهاي اطالعاتي آمريكا و اسرائيل در كشورهاي منطقه موجبات ايجاد
بحران و ناآرامي را فراهم ميكنند (ملكي .)31 :1461 ،تمام اين عوامل ايجاد بحران
بههمراه مسائل داخلي نظام حكومتي كشورهاي تازه استقالليافته حوزه خزر بر موقعيت
ژئوپليتيک منطقه و ازجمله بر مسيرهاي انتقال انرژي منطقه تأثيرگذار است؛ بنابراين
درياي خزر براي كشورهاي همجوارش از چند جهت اهميت ژئوپليتيک عمده دارد
(اسكليارف:)61 :1465 ،
 .1اتصال مناطق ژئوپليتيک آسياي مركزي و قفقاز و كشورهاي ساحلي خزر به
يكديگر
 .0وجود منابع ارزشمند نفت وگاز
 .4حملونقل و كشتيراني كه ضرورتي حياتي براي تجارت دريايي محسوب
ميشود
 .3وجود آبزيان ارزشمند ازجمله ماهيان خاوياري.
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 -7بررسي و ارزيابي مسيرهاي انتقال نفت و گاز دريايخزر به بازارهاي
جهاني
بيشتر منابع انرژي نفت و گاز خزر مربوط به كشورهايي است كه محصور در خشكي
هستند و جهت صدور به بازارهاي مصرف ،احتياج به انتقال از روشهاي مختلف و از
طريق كشورهاي همسايه دارند .جهت صادرات اين منابع راههاي مختلف وجود دارد كه
معمولترين آنها عبارتاند از:
الف) روش معاوضه (سوآپ)

اصوالً روش معاوضه يا سوآپ نفت خام بين دو كشور ،احتياج به حصول شرايطي دارد
كه ازجمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 .1نبودن مسير مناسب براي انتقال از سوي كشور صادركننده
 .0وجود مسير مناسب با امكانات و تسهيالت الزم جهت صادرات در كشور
همجوار
 .4مناطق همجوار با كشور صادركننده نياز به مصرف محصوالت نفتي داشته باشد
و ميادين و پااليشگاههاي كشور همجوار از نواحي مصرف خود دور باشد.
 .3توليد نفت خام براي انجام معامالت سوآپ كافي باشد.
 .5وجود پااليشگاهها ،خطوطلوله مناسب براي انتقال ،امكانات و تسهيالت
بارگيري و اسكلهها
 .7توافق طرفين و وجود اراده سياسي قوي براي انجام معامالت سوآپ (مجتهد
زاده.)140 -141 :1473 ،
ب) روش انتقال نفت و گاز از طريق خطوطلوله

اين روش نيز از جهاتي صاحبامتياز و برتري نسبت به روش معاوضه است و تقريباً تمام
شرايطي كه براي انتقال از روش معاوضه الزم است در اين مورد نيز ضروري بهنظر
ميرسد با اين تفاوت كه احتياج به توسعه خطوطلوله بيشتر ،سرمايهگذاري در امور فني
و ايجاد تسهيالت الزم مثل تعميرات خطوطلوله قديمي ،ايجاد اسكلهها و پااليشگاهها و
…رفع موانع سياسي مسير انتقال ،ظرفيتسازي خطوطلوله و … را دارد.
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جدول شماره  :1مسيرهاي صادرات نفت منطقه خزر (حافظ نيا )103-101 :1361 ،و (نعمت
الهي)310 :1363 ،
مسير

ظرفيت خط لوله

طول مسير

سرمايهگذاري

باكو -تفليس -جيحان

يکميليون

 1046مايل

 0/3-4/7ميليارد دالر

باكو – سوپسا

 115هزار 010 ،در 0000

 515مايل

 700ميليون دالر بدون
افزايش ظرفيت

باكو -نوروسيسک از
طريق چچن

 100هزار ،افزايش تا  400هزار

 676مايل (30
مايل در چچن)

 700ميليون دالر براي
افزايش ظرفيت تا  400هزار

باكو -نوروسيسک از
طريق داغستان

خطلوله  100هزار (سال )0000
راهآهن و خطلوله  170هزار،
 470هزار (سال )0005

 003مايل

 130ميليون دالر

آترائو -سامارا (روسيه)

 010هزار ،افزايش تا  410هزار

 340مايل

افزايش ظرفيت 47/5
ميليون دالر

تنگيز-نوروسيسک
خطلوله CPC

فاز اول  570هزار – ظرفيت
نهايي يکميليون و  430هزار

 340مايل

فاز يک 0/3،ميليارد دالر،
تكميل نهايي 3/0 ،ميليارد
دالر

گارداباني (آذربايجان)-
باتومي (گرجستان)

نهايي نشده

تعمير خطلوله
موجود

نهايي نشده

باكو -تبريز

 000-300هزار

مسير نهايي
نشده

 500ميليون دالر

بند نكا -تهران

 175هزار افزايش تا  470هزار

 006مايل

 300-500ميليون دالر

(بشكه در روز)

آكتوبينسک
(قزاقستان)-شين
جيانگ (چين)

 300-600هزار

 1600مايل

 4-4/5ميليارد دالر

قزاقستان –
تركمنستان -ايران
KTI

يکميليون

 340مايل

 1/0ميليارد دالر

بند دوبندي
(آذربايجان)-بندر بانومي
(گرجستان)

 70هزار ،افزاش تا  130هزار

راهآهن و 133
مايل خطلوله
(خاسوري-
باتومي)

 70-100ميليون دالر براي
تعميرات خط لوله
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ظرفيت خط لوله

طول مسير

سرمايهگذاري

مسير
قزاقستان – تركمنستان
– افغانستان – گوادر
(پاكستان)

يکميليون

 1030مايل

 0/5ميليارد دالر

خطلوله دو قلوي-
ماوراء خزر

آكتائو -باكو -جيان

تعيين
نشده 470،مايل
تا باكو

 3ميليارد دالر تا جيحان

(بشكه در روز)

جدول شماره  :0مسيرهاي صادرات گاز طبيعي دريايخزر (جاللي  103 :1314و )132
ظرفيت
ميليارد فوت

مسير خط لوله

طول مسير

باكو -تفليس-
ارزروم

 400مايل تعميرات
خطلوله قاضي
محمد -اقداش -قزاق
(آذربايجان –
گرجستان) 173
مايل ادامه تا ارزروم

شروع 175
افزايش تا 450
ظرفيت نهايي
575

دولتآباد يا ميادين
ياشالر تركمنستان
به مولتان پاكستان،
احتماال ادامه تا
هند

 300مايل تا مولتان
پاكستان – 300
مايل اضافي به هند

700

آسياي مركزي-
روسيه -اروپا
(تركمنستان-
قزاقستان -روسيه

تائيد نشده – از
شبكه خطلوله
موجود استفاده
ميگردد

4500

مكعب در

سرمايهگذاري

وضعيت

سال
 60ميليون دالر
تعميرات در
آذربايجان 700
تا  700ميليون
دالر ادامه
گرجستان به
ارزروم

مطالعات امكانسنجي
توسط سفره گاز فرانسه
انجامشده ،تاريخ تكميل
0000-0004

 1/3ميليارد دالر
به پاكستان -
 500ميليون
دالر اضافي به
هند

تفاهمنامه بيم
تركمنستان -پاكستان-
افغانستان -ازبكستان
مشكل مالي بهخاطر
جنگ افغانستان

از شبكه
خطوطلوله
موجود استفاده
ميگردد

تركمنستان بهمنظور
افزايش صادرات گاز به
روسيه به  1/6تا 1/0
تريليون فوت مكعب تا
سال 0005 – 0007
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ظرفيت
مسير خط لوله

طول مسير

تركمنستان – شين
جيانگ (چين)،
احتماالً ادامه تا
ژاپن

 5000مايل ،در
صورت ادامه به ژاپن
بيشتر خواهد بود

خطلوله دو قلوي
گاز ماوراء خزر،
قزاقستان -باكو-
جيحان

نهايي نشده

ميليارد فوت
مكعب در

سرمايهگذاري

وضعيت

سال
قرارداد امضا نموده است.

1000

 10ميليارد دالر
تا چين ،در
صورت ادامه تا
ژاپن بيشتر
خواهد شد.

مطالعات امكانسنجي
اوليه توسط اكسون،
ميسوبيشي و شركت
ملي نفت چين

نهايي نشده

مطالعات امكانسنجي در
دسامبر  1336توسط
شل ،شورون ،موبيل و
قزاقستان انجامشده

خطلوله ماوراء
خزر ،تركمنباشي-
باكو -ارزروم
(ترانسخزر)

 1053مايل

1100

 0-4ميليارد
دالر

مطالعات امكانسنجي
توسط  PSGو شل
انجامشده تا سال 0007
به تاخير افتاد

روسيه -تركيه ،از
طريق گرجستان و
ارمنستان

 105مايل

305

 050ميليون
دالر

شركت گاز پرو در سال
 1333پروژه را تكميل و
راهاندازي كرد

تركمنستان-
ايرانكراپجه-
كردكوي

 30مايل

 064-450تا
 0005به  777و
 01010به
1100

 130ميليون
دالر 400- 300
ميليون دالر
براي توسعه تا
0005

دسامبر  1337راهاندازي
شد

تركمنستان -ايران
– سرخس -تهران

تأييد نشده

شروع700 :
توسعه به 1600
تا 0100

 1/0-1/5ميليارد
دالر

پيشنهادشده

اوكارم

1450

1000

 4/6-3ميليارد
دالر

مطالعات امكانسنجي
اوليه توسط رويال
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 -0روششناسي
كوتاهترين و شيواترين تعريف سناريو 1را وندل بل بيان كرده است كه سناريوها را
محصول روشهاي آيندهپژوهي ميداند (وندل بل .)417 :0004 ،وي بر اين باور است
كه تمامي روشهاي آيندهپژوهي مقدمهي سناريونويسي هستند و ميتوانند به خلق
سناريو منجر شوند .روش سناريو را ميتوان روشي براي خالصهسازي نتايج تالشهاي
آيندهپژوهي دانست .برخي سناريو را توصيف از وضعيت آينده و مجموعهاي از
آورند تعريف ميكنند .سناريوپردازي ،مجموعه
رخدادهايي كه آن وضعيت را به وجود مي 
گامهايي است كه يک فرد يا سازمان ميتواند طي كند تا آيندههاي ممكن را در جهت
اخذ تصميمگيري راهبردي زمان حال بررسي كند (ون در هيجن .)0005 ،امروزه كاربرد
سناريو در طيف وسيعي از موقعيتها همچون ارزيابي محيط جهاني (ون نويتن و
ديگران ،)0004 ،سياستگذاريهاي كالن و تصميمسازي سياسي ،محيطهاي
كسبوكار (شوارتز )1331 ،صورت ميگيرد؛ در مورد سناريوپردازي روششناسيهاي
مختلفي ارائه شده است .از ديدگاه هاس و هونتون ،دو محقق برنامهريزي سازمانها،
بهطور فزايندهاي از تحليل سناريوها استفاده ميكنند كه هدف اصلي آن پيشبيني
آيندههاي ممكن است و تشخيص شرايطي است كه منتهي به تغييرات بنيادين ميشود.
تحليل سناريوها برخالف روشهاي سنتي (كه عمدتاً بر برونيابي گذشته استوار
هستند) باعث تشويق برنامهريزان براي تفكر گستردهتر و خالقانهتر نسبت به آينده
ميشود .با بررسي روشهاي مختلف ،فرآيندها و مراحل زير كمابيش در روشهاي
كه بهصورت بالقوه قابليت استفاده در طراحي سناريوهاي اين
متفاوت ديدهشده است 
پژوهش را دارند.
 بنا نهادن يک گروه سناريوپردازي شامل تصميم گيران كليدي و ذينفعان اصلي
 مشخص كردن سؤال يا مسئله اصلي كه بايد به آن پاسخ داده شود.
 تعيين افق ز 
ماني
 شناسايي تمايالت و روند تغيير تمايالت ذينفعان ا 
صلي
 نگاشت روندهاي پايهاي و نيروهاي پيشر 
ان

بحراني
 شناخت عدم قطعيتهاي

1- scenario
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 گروهبندي نيروهاي پيشران ،با تقليل و تجميع نيروهاي پيشران كه به هم
مرتبط هستند ميتوان به تعداد محدود و معدودي سناريو رسيد.
 تعريف و تدوين سناريوهاي معدود معموالً بين  4تا  3سناريو
 ارزيابي سناريوها بررسي صحت ،اعتبار ،ارتباط باهدف/مسئله تصميم (شوارتز،
.)1331
بر مبناي ماهيت تحوالت در عرصه روابطبينالملل روش عدم قطعيت بحراني بيشترين
انطباق را با حوزه سناريوهاي اين تحقيق دارا است.

 -5شناسايي عوامل و روندهاي مؤثر در همگرايي ايران و روسيه
روابط جمهوري اسالمي ايران و روسيه در طول تاريخ همواره نوسان داشته و اين روابط
متأثر از تحوالت منطقهاي و جهاني بوده است .اكنونكه روسيه دچار چالش جدي با
غرب شده و آمريكا و اروپا رويكرد تحريمي نسبت به اين كشور در پيشگرفتهاند،
چرخش روسيه به سمت ايران و برخي كشورهاي آسيايي ازجمله چين و هند
بيشازپيش حس ميشود .بر اين اساس ميبينيم كه روندهاي سياست خارجي جهان و
پيشرانهايي كه موجب شكلگيري اين روندها ميشوند به سمت و سويي حركت
ميكنند كه دو مؤلفه زير را تقويت مينمايند.
الف :واگرايي روسيه نسبت به غرب و آمريكا
ب :چرخش روسيه به سمت كشورهاي آسيايي و غيرغربي
با نگاهي به تحوالت روابط بينالملل و استراتژي بلندمدت روسيه در اروپاي شرقي
درمييابيم كه تقابل روسيه با غرب تا حدودي هم اجتنابناپذير بود ،چرا كه روسيه
بهدنبال احياي قدرت گذشته و هژموني خود در زمان شوروي سابق است و آمريكا و
اروپا بهدنبال مقابله با اين استراتژي روسيه هستند .بهاينترتيب ميبينيم كه اين تقابل
موجب شكلگيري روندها و پيشرانهايي ميشود كه سياست خارجي اين دو طيف را
تشكيل ميدهد .بر اين اساس روندهاي مؤثر و پيشرانهايي كه موجب همگرايي ايران و
روسيه ميشوند را ميتوان بهشرح ذيل فهرست كرد.
 .1تقابل روسيه و غرب در استقالل كوزوو
 .0بحران گرجستان
 .4بحران اوكراين
 .3سپردفاع موشكي در لهستان و چک
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 .5گسترش ناتو به شرق
 .7انقالبهاي رنگين در كشورهاي منشق شده از شوروي سابق
 .7انتشار اطالعات مبتني بر توسعه فناوري اطالعات (پرونده اسنودن و )...
 .6تحريم روسيه توسط غرب و اخراج از گروه جي 6
 .3بحران سوريه و حمايت ايران و روسيه از سوريه
 .10منابع انرژي خزر.
با نگاهي به فهرست فوق درمييابيم كه  7پيشران از  10پيشران فوق تالش غرب براي
حضور در حياطخلوت روسيه يعني همان كشورهاي منشق شده از شوروي سابق است.
 -8-5تقابل روسيه و غرب در استقالل كوزوو
استقالل كوزوو و دو جمهوري آبخازيا و اوستيايجنوبي را ميبايست در چارچوب
رقابتهاي آمريكا و روسيه دانست .روسيه با تجزيه دو جمهوري آبخازيا و اوستياي
جنوبي از گرجستان توانسته است نفوذ خود را در درياي سياه ،شرق اروپا و
جمهوريهاي بازمانده از شوروي سابق احياء كند و سيطره خود را بر اين مناطق حفظ
نمايد ،همچنين مانع گسترش ناتو به نزديكي مرزهاي خود شود .از سوي ديگر آمريكا
هم با حمايت از استقالل كوزوو و بهرهبرداري از بحران گرجستان پس از دو سال بحث و
مذاكره و مخالفت شديد روسيه ،توانست پيمان استقرار سامانه موشكي خود را با
لهستان امضاء كند .بهاينترتيب قدرتهاي بزرگ دانسته و يا ندانسته به بازي خطرناكي
روي آوردهاند كه دامنه آن غيرقابلكنترل بوده و به اين زوديها تمام نخواهد شد .اعالم
استقالل مناطق جداييطلب بدعت خطرناكي است كه از سوي دو قدرت جهاني آمريكا
و روسيه بر آن دامن زده ميشود (بابا.)36 :1466 ،
 -2-5بحران گرجستان
اساساً روسيه نسبت به رويدادهايي كه در حوزه امنيت ملي اين كشور رخ ميدهد
حساسيت مضاعفي دارد .بهاينترتيب تحوالت منطقه قفقاز و اروپاي شرقي همواره
موجب حساسيت و اقدام روسيه در اين حوزه شده است (واعظي.)040 :1466 ،
بهعنوانمثال مسئله گرجستان كه با تنش فراوان همراه بود و نهايتاً منجر به جدايي دو
بخش از اين كشورـ آبخازيا و اوستياي جنوبي ـ و پيوستن گرجستان به ناتو شد ،نمونه
بارزي از تقابل روسيه با آمريكا و غرب در حوزه مسائل امنيتي مسكو بود كه در اين
دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

 762دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

مسئله ناتو تنها به اجراي يک مانور نظامي در درياي سياه بسنده كرد و مسكو نشان داد
كه بر سر مسائل امنيتي حاضر به مماشات نيست و درگيري روسيه و گرجستان
نخستين كاربرد نيروي نظامي روسيه خارج از مرزهاي كشور و حمله نظامي به يكي از
متحدان غرب در دوره بيستساله پس از جنگ سرد بود (واعظي.)040 :1466 ،
 -9-5بحران اوكراين
بحران اوكراين نمونه جدي تقابل روسيه با غرب است كه ارتعاشات آن در فضاي
ديپلماتيک بينالمللي همچنان ادامه دارد .اوكراين منطقهاي بسيار مهم و استراتژيک
است و در تمام تهاجم ها به روسيه مانند حمله ناپلئون ،امپراتوري آلمان و آلمان نازي
بهعنوان سپر روسيه بوده است .هيچيک از رهبران روسي در برابر كمک غرب براي ايجاد
دولتي در اوكراين كه قصد پيوند اين كشور به غرب را دارد ساكت نميمانند .شايد واشنگتن
موقعيت مسكو را دوست نداشته باشد ،اما بايد منطق پشت آن را بفهمد .اينيک اصل
ژئوپليتيک است كه :قدرتهاي بزرگ هميشه به تهديدهاي بالقوه در نزديكي محدودهشان
حساس هستند .آمريكا هرگز استقرار يک نيروي نظامي بزرگ در هيچ كجاي نيمكره غربي
را نميپذيرد چه برسد به استقرار آن در مرزهايش؛ بنابراين طبيعي است كه روسيه نسبت
به اوكراين واكنشي قاطع داشته باشد (ميرشايمر.)174 :1434 ،
غرب به تحريم اقتصادي روسيه براي پايان دادن به حمايتهاي اين كشور (روسيه)
از شورشيان اوكراين شرقي روي آورده است .اكنون آمريكا و اتحاديه اروپا دور سوم
تحريمهايشان را آغاز كردند ،تحريمهايي كه شخصيتهاي ردهباالي نزديک به دولت،
بانکهاي بزرگ ،شركتهاي انرژي و مراكز دفاعي روسيه را هدف قرار ميدهد .آنها
همچنين تهديد كردند كه دور سختتري از تحريمها كه تمام بخشهاي اقتصاد روسيه
را دربرمي گيرد ،درراه است و آنها را اجرا خواهند كرد.
كشورهاي غربي بهويژه آلمان در برابر وضع اين تحريمها مقاومت ميكنند ،چراكه
ميترسند روسيه بهگونهاي پاسخ اين تحريمها را بدهد كه آسيبهاي شديدي به اقتصاد
اتحاديه اروپا وارد كند ،اما حتي اگر آمريكا موفق به قانع كردن متحدان اروپايياش شود
تا تحريمهاي سختتر وضع كند ،احتماالً پوتين تصميمش را عوض نميكند .تاريخ
نشان داده كه كشورها براي حفظ باورهاي استراتژيک اصليشان تنبيههاي سخت را
تحمل مي كنند و هيچ دليلي وجود ندارد كه روسيه را مستثني از اين قاعده بدانيم.
رهبران غربي در بحران اوكراين به سياستهاي تحريکكنندهاي چسبيدهاند كه روند
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بحران اوكراين را در ابتدا تسريع كردند .اين امر براي آنان هزينههاي زيادي درپي داشت
(ميرشايمر.)174 :1434 ،
 -2-5سپر دفاع موشكي در لهستان و چك
تالش آمريكا براي استقرار سيستم دفاع ضد موشكي در منطقه اروپاي شرقي نشان
ميدهد كه آمريكا اهداف ديگري را دنبال ميكند .روسها بر اين باورند كه آنچه امروز از
آن بهعنوان مقابله با تهديد موشكي ايران و كره شمالي ياد ميشود ،پوششي جديد براي
هدف اصلي استقرار سيستم دفاع موشكي آمريكا در شرق اروپاست .آمريكا از مدتها
پيش درصدد تغيير موازنه استراتژيک در اروپا بهنفع خود بوده است و ايجاد شرايطي كه
امكان يک حمله هستهاي پيشدستانه را بهصورت بالقوه برايش حفظ كند ،يک راهبرد
بلندمدت در دكترين نظامي خود مي داند .هدف اصلي سيستم دفاع ضد موشكي در
اروپا ،نه ايران بلكه روسيه است (اميني .)035 :1467 ،بنابراين ميتوان گفت اين مسئله
هم بهعنوان يكي از روندهاي واگرايي غرب و روسيه در چارچوب پيشرانهاي فوق
محسوب ميشود.
 -7-5گسترش ناتو به شرق و گسترش اعضاي اتحاديه اروپا
سازمان پيمان آتالنتيک شمالي (ناتو) در ابتدا بهعنوان يک رژيم امنيتي براي حفظ
منافع دولت آمريكا در مقابل شوروي شكل گرفت ولي با فروپاشي اين كشور ،گسترش
در كاركردهاي آن ،شكلگيري قواعد و عرف جديد و گسترش به شرق بهصورت يک
خير همگاني باعث برقراري ثبات شده است( 1مرادي.)403 -404 :1460 ،
آمريكا براي ايجاد نظم جديد در جهان و بهويژه در اروپا ،به ناتو متكي است .ناتو تنها
نهادي است كه دخالت و نفوذ آمريكا را در اروپاي شرقي مشروع جلوه ميدهد و
كسينجر آن را جايزه پيروزي در جنگ سرد ميداند .آمريكا در دهه  1330فرايند تحول
ناتو براي تبديل آن به ابزاري كارآمد براي هژموني خود مديريت كرده است (ناي،
 .)445 :1330اين تحول در چند عرصه صورت گرفته است:

- Bertton woods sustem
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 .1تبديل ناتو به سازماني سياسي تر كه هدف آن ايجاد ثبات و مديريت بحران در
كل قاره اروپاست .نقطه اوج اين تحول در تدوين مفهوم استراتژيک جديد در
سال  1331قابلمشاهده است.
 .0مشاركت در صلح و ثبات ،از سال  1335محور اصلي فعاليتهاي ناتو ايجاد ثبات
در منطقه بحرانزده بالكان بوده است.
 .4پيدايي كاركردهاي جديد ازجمله اقتصاد سياسي ،مبارزه با مواد مخدر و مقابله با
تروريسم.
 .3گسترش ناتو به شرق (قفقاز ،بالكان ،بالتيک ،اسكانديناوي).
بهاينترتيب ميبينيم كه گسترش ناتو به شرق در مسير محدودسازي حوزه ژئوپليتيكي
روسيه قرار دارد و روسيه درواقع گسترش ناتو را بهعنوان بزرگترين خطر پس از پايان
جنگ سرد ميداند زيرا هنوز تفكر «حاصل جمع صفر» يا بياعتمادي به تحوالت ناتو
پس از جنگ سرد در روسيه وجود دارد و اينگونه تلقي ميشود كه گسترش ناتو و
تحكيم موقعيت آن در اروپا ،روسيه را از ايفاي نقش مؤثر در امنيت اروپا بازخواهد
داشت (رحماني )104 :1463 ،بهعالوه اين روند موجب شده تا تمايالت ضد غربي در
روسيه افزايش يابد كه چشمانداز آينده آن ،شروع تقابل و جنگ سردي جديد در قرن
 01است.
 -0-5انقالبهاي رنگين در كشورهاي منشق شده از شوروي سابق
انقالب گل رز در گرجستان در اثر يک جنبش غير خشونتبار به نام «كامارا» به پيروزي
رسيد .اگر در گرجستان بهواسطه ورود ساكاشويلي و حاميان وي با شاخههاي گل رز به
مجلس ،نام انقالب رز بر آن نهاده شد ،در مورد اوكراين نيز بهواسطه استفاده از
پرچمهاي نارنجيرنگ توسط تظاهركنندگان ،اين انقالب ،نام نارنجي به خود گرفت .در
قرقيزستان هم مردم ناراضي ،از رنگهاي صورتي و زرد در تظاهراتشان استفاده نمودند
ولي بهدليل اينكه قرقيزستان داراي گونههاي متنوعي ازگلهاي الله است نام اين انقالب
نيز به انقالب اللهاي قرقيزستان مشهور گشت .با نگاهي به ماهيت اين انقالبها
درمييابيم كه تمامي اين جنبشها حركتهايي نرم ،خزنده و بدون خشونت براي
جابهجايي قدرت در كشورهاي هدف بوده است .يكي ديگر از مهمترين ويژگي
انقالبهاي رنگين اين است كه اين تحوالت كالً در محيط سابق بلوک شرق يا به
عبارتي در حياطخلوت روسيه حادث شده است ،كشورهاي واقعشده در اروپاي شرقي،
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مركزي و جمهوريهاي سابق شوروي سالها در سيطره نظامي روسها بودند و
آزاديهاي مدني و اجتماعي افراد بهشدت محدود ميشد .روس ها هرگونه تحولخواهي
مدني را با خشونت پاسخ ميدادند .عكسالعمل روسيه نسبت به وقوع انقالبهاي
مخملي در محيط امنيتي و جمهوريهاي سابق خود غالباً واكنش آمريكا و كشورهاي
غربي را بهدنبال داشته است كه اين كنش و واكنش موجب تقابل آمريكا و روسيه شده
است (زرگر .)117 :1461 ،برخي از ويژگيهاي انقالبهاي رنگين را ميتوان چنين
تشريح كرد:
 .1بهرهگيري از بستر انتخابات (ادعاي تقلب در انتخابات) بهعنوان موقعيتي براي
بسيج تودهاي بر ضد رژيمهاي شبه دموكراتيک
 .0حمايت خارجي براي توسعه جنبشهاي محلي
 .4سازماندهي جوانان راديكال براي اجراي تاكتيک تظاهرات غيرمتعارف قبل از
انتخابات باهدف به تحليل بردن محبوبيت رژيم و فراهم كردن بستر براي
واردكردن ضربه نهايي به آن
 .3وجود يک اپوزيسيون يكپارچه كه تا حدودي با خارج در ارتباط است
 .5فشارهاي ديپلماتيک خارجي و پايشِ گسترده و نظارت غيرمعمول انتخابات
 .7بسيج تودهاي مردم براي تقلب آميز جلوه دادن انتخابات و كاربرد تاكتيک
مقاومت غيرخشونتبار باهدف تحتفشار گذاشتن هيئتحاكمه جهت پذيرش
خواستههاي اپوزيسيون و معترضين (بيزينگر.)100: 0005 ،1
 -5-5انتشار اطالعات مبتني بر توسعه فناورياطالعات (پرونده اسنودن و )...
جاسوسي يكي از متداولترين شيوههايي است كه كشورهاي جهان براي آگاهي از
حوزههاي امنيتي و محيط پيرامون خود بكار ميگيرند .شنود آمريكا از مكالمات سران
كشورهاي آلمان و فرانسه ،افشاگريهاي ويكيليكس و پناهندگي افسران اطالعاتي
كشورهاي جهان نمونههاي بارزي از اين موارد است ،اما در اين ميان يكي از
جنجاليترين پرونده هاي جاسوسي مربوط به ادوارد اسنودن افسرا اطالعاتي آمريكاست
كه به روسيه پناهنده شد .اگرچه از ابتداي ورود ادوارد اسنودن روسها تالش كردند
نشان دهند كه در اين قضيه بيطرفي پيشه ميكنند و در مواضع رسميشان نيز روابط
Mark R. Beissinger
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با و اشنگتن را بردادن پناهندگي و حمايت از اسنودن ترجيح دهند ولي در عمل مواضع
تهاجمي دولت آمريكا نتوانست آنها را از اعطاي پناهندگي به اسنودن منصرف سازد.
روسيه پس از قضيه اسنودن پالسهاي تهديدآميزي از سوي آمريكا دريافت كرد كه
شامل موراد زير ميگردد :افزودن به ليست تحريميها ،قانون ماگنيتسكي ،تصويب قانون
ضد روسي در آمريكا ،كمک و حمايت از مخالفان پوتين و حمايت از تجزيهطلبان و لغو
ديدار رسمي در خالل اجالس جي  .6روسها تالش بر مديريت منطقي اين وضعيت
كردند و از همان ابتدا در مقابل فشارهاي دولت آمريكا اعالم نمودند كه هيچ نوع
موافقتنامه اي مبني بر استرداد مجرمين بين اين دو وجود نداشته و پس از اعطاي
پناهندگي نيز آن را منطبق با قوانين روسيه دانستند.
اعطاي پناهندگي و خويشتنداري در قبال اظهارات و مواضع تند واشنگتن همگي
نشان از عقالنيت و موضع واحد روسيه در قبال واشنگتن از يکسو و القاي اين نكته
است كه روسيه تمكين در قبال آمريكا را نپذيرفته و بهعنوان قدرت بزرگ و رو بهظهور،
خواهان ايفاي نقشي فعال در جهان و پذيرش اين نكته از سوي آمريكاست كه عصر
يكهتازيها و يکجانبه گريها به پايان رسيده است ،روسيه قدرتي است كه سالهاست
برا ي موازنه آمريكا و چالش هژموني آن رقابت فعالي را در نيمكره شرقي و خاورميانه
آغاز كرده و معتقد است حل و مديريت بحرانهاي كنوني در جهان بدون حضور ساير
قدرتها امكانپذير نيست (محبي نيا و صالحي.)115 :1430 ،
 -1-5اخراج روسيه از گروه جي  1و تحريم اين كشور
روسيه در واكنش به بحران اوكراين و سقوط دولت روسگرا در اين كشور اقدام به
تجزيه اوكراين كرد بهدنبال اين موضوع استانهاي روس تبار اوكراين هم كه حس
واگرايي نسبت به دولت مركزي داشتند علم استقالل برپا كرده و بدينسان اوكراين
گرفتار بحران داخلي و تجزيه فرسايشي شد .كشورهاي گروه هشت هم كه حاضر به
درگيري با روسيه نبودند ،در جريان نشستي در هلند با انتشار اعالميهاي در الهه ،ضمن
محكوميت رسمي موضع گيري روسيه درباره تحوالت اوكراين و استقالل شبهجزيره
كريمه از اين كشور ،اخراج روسيه از گروه  6را اعالم و يک سلسله تحريم عليه روسيه
اعمال كردند .اخراج روسيه از گروه هشت كشور صنعتي جهان ازجمله معدود تقابالت
جدي غرب با روسيه بود كه اين امر سرآغاز فصل جديدي از مناسبات ديپلماتيک و
منازعات سياسي عرصه بينالملل را در پي داشت.
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 -3-5مواضع مشترك ايران و روسيه در بحران سوريه
بخش مهمي از سياست خارجي سوريه در چارچوب استراتژي راهبردي روسيه
تعريفشده است كه با تمامي شاخصهاي راهبردي روسيه در قالب يک قدرت جهاني
بزرگ هماهنگي دارد؛ همكاري روسيه با سوريه ماهيت اقماري دارد ،بهطوركلي بايد بر
اين امر تأكيد داشت كه روابط روسيه و سوريه بخشي از ائتالف ايدئولوژيک ،امنيتي و يا
ژئوپليتيكي با روسيه را تشكيل ميدهد (متقي و ديگران ،)130 :1434 ،به همين دليل
است كه ميبينيم روسيه قطعنامههاي شوراي امنيت عليه سوريه را وتو نموده و
تالش هاي ديپلماتيک غرب به سركردگي آمريكا براي اعمال فشار عليه سوريه در
بسياري موارد ناكام مانده است .مضافاً اينكه سوريه در چارچوب استراتژي منطقهاي
جمهوري اسالمي در خاورميانه و حمايت از مقاومت لبنان و تقويت محور مقاومت به
رهبري ايران هم نقش مهم و بسزايي داشته است .بهاينترتيب ميبينيم كه حمايتهاي
ديپلماتيک روسيه و حمايتهاي ميداني جمهوري اسالمي ايران تاكنون مانع سقوط
رژيم سوريه شده است و اين مسئله از مهمترين همگراييها و همكاريهاي طرفين
(ايران و روسيه) در فراز و نشيبهاي سياسي و نظامي در سوريه شده است.
درمجموع روابط سوريه و روسيه متأثر از دو عامل نظامي و اقتصادي است ،در بعد
نظامي پايگاه استراتژيک طرطوس را ميتوان بهعنوان عامل نظامي همكاري اين دو
كشور معرفي كرد (هارمر )37 :0010 ،1در حوزه اقتصادي هم سوريه يكي از بازارهاي
استراتژيک روسيه محسوب ميشود .مضافاً اينكه روسيه عالقهمنداست تأثير خود در
خاورميانه را بسط داده و يا در همين حد حفظ كند كه اين تأثيرگذاري عمدتاً در
حمايت از سوريه و ايران تبلور مييابد (.)Bagdonas. 2012: 67

 -1رتبهبندي نيروهاي پيشران بر اساس درجه اهميت و عدم قطعيت
بر پايه مطالعات انجامشده ،ده روند بهعنوان پيشران استخراج گرديده ،رتبهبندي پيشرانها
براساس درجه اهميت آنها براي موفقيت موضوع يا تصميم اصلي و عدم قطعيت آنها صورت
ميگيرد .نكته اصلي شناسايي دو يا سه عامل يا روندي است كه بيش از ديگران اهميت
داشته و يا بيشترين عدم قطعيت را دارا باشند .براي مشخص كردن فضاي سناريو ،به
پيشرانهاي اصلي نياز داريم كه داراي باالترين اولويت ازنظر اثرگذاري و همچنين باالترين
- Harmer
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اثرپذيري و عدم قطعيت باشند .با توجه به بررسي روابط و وابستگي بين ده پيشران
اولويتدار يادشده با استفاده ازنظر نخبگان ميتوانيم اين كار را انجام دهيم .در اين راستا ،از
نرمافزار ميک مک بهره گرفتيم .در اين نرمافزار با مقايسه پيشرانها بهصورت دودويي و با
دريافت نظر خبرگان ،تأثير و اهميت هر يک از پيشرانها را نسبت به پيشرانهاي ديگر از
خبرگان مشخص ميكنيم ،ارتباط هر پيشران با خودش صفر در نظر گرفته ميشود و
چنانچه يک پيشران با پيشران ديگر هيچ ارتباطي نداشته باشد امتياز آن صفر خواهد بود.
ارتباط ضعيف امتياز يک ،ارتباط متوسط امتياز دو و ارتباط زياد امتياز سه را به خود
اختصاص خواهد داد .امتيازهاي دادهشده از سوي پانل خبرگان در ماتريس ذيل آمده است.
در هر مورد ،متوسط امتيازهاي دادهشده در نظر گرفتهشده است.
جدول شماره  :3ماتريس امتيازات رابطه هر پيشران نسبت به پيشرانهاي ديگر
تقابل روسيه و غرب در بحران كوزوو

شده از شوروي سابق

انقالبهاي رنگين كشورهاي منشق

بحران گرجستان

بحران اكراين

8

2

8

9

9

2

2

9

6

9

رقابتهاي جاسوسي
براي دسترسيبه
اطالعاتسري يكديگر

8

8

8

9

9

9

8

6

2

9

اخراج روسيه از گروه
جي  6و تحريماين
كشور توسط غرب

2

9

8

9

9

2

6

9

8

9

سپردفاعموشكي
درلهستانو چک

2

2

8

9

2

6

8

2

2

9

بحران سوريه و
مواضعمشترک مسكو
و تهران

9

9

9

9

6

9

8

9

9

9

منابع انرژي خزر

9

9

8

6

9

2

2

9

2

9

بحران اوكراين
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و تهران

منابع انرژي خزر

بحران سوريه و مواضع مشترک مسكو

سپر دفاع موشكي در لهستان و چک

اين كشور توسط غرب

اخراج روسيه از گروه جي  6و تحريم

اطالعات سري يكديگر

رقابتهاي جاسوسي براي دسترسي به

گسترش ناتو به شرق

2

2

2

9

9

8

8

9

9

6

گسترش ناتو به شرق
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شده از شوروي سابق

انقالبهاي رنگين كشورهاي منشق

بحران گرجستان

بحران اكراين

8

6

8

9

9

9

8

8

8

2

انقالبهاي رنگيندر
كشورهاي منشق
شده از شوروي سابق

6

8

8

2

9

2

8

8

2

9

تقابل روسيه وغرب
در استقالل كوزوو

و تهران

منابع انرژي خزر

بحران سوريه و مواضع مشترک مسكو

سپر دفاع موشكي در لهستان و چک

اين كشور توسط غرب

اخراج روسيه از گروه جي  6و تحريم

اطالعات سري يكديگر

رقابتهاي جاسوسي براي دسترسي به

گسترش ناتو به شرق

2

2

6

9

9

9

2

2

8

9

بحران گرجستان

همانگونه كه مشاهده مي شود بيشترين امتيازات در سطرهاي مربوط به بحران اوكراين،
منابع انرژيخزر و گسترش ناتو به شرق است.
جدول شماره  :4جدول امتيازات پيشرانها بر مبناي نظر خبرگان
جمع امتياز

جمع امتياز

سطرها

ستونها

گسترش ناتو به شرق

26

20

رقابتهاي جاسوسي براي دسترسي به اطالعات سري يكديگر

26

85

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

81

28

سپر دفاع موشكي در لهستان و چک

28

82

بحران سوريه و مواضع مشترک مسكو و تهران

81

28

منابع انرژي خزر

27

20

بحران اوكراين

22

20

بحران گرجستان

28

89

انقالبهاي رنگين در كشورهاي منشق شده از شوروي سابق

80

83

تقابل روسيه و غرب در استقالل كوزوو

80

85

پيشرانها
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جدول شماره  :1دستهبندي عوامل مهم و پيشرانهاي شناساييشده

زياد

 منابع انرژي خزر
 بحران اكراين
 گسترش ناتو به شرق

متوسط

زياد

متوسط
اهميت

كم






رقابتهايجاسوسي
بحران گرجستان
انقالبهاي رنگين
سپر دفاعموشكي در
لهستان و چک

تأثير

 بحران سوريهو مواضع
مشترکمسكو و تهران
 اخراج از گروه جي  6و
تحريم روسيه

كم

عدم قطعيت

 -8-1سناريوهاي همگرايي ايران و روسيه
سناريوسازي برخالف تصور عاميانهاي ،تنها بهمنظور شناسايي محتملترين آينده يا
شناسايي آيندههاي مطلوب (خوشبينانه) و نامطلوب (بدبينانه) نيست ،بلكه
اصليترين كاركرد سناريوها ،شناسايي آيندههاي متنوع و باورپذيري است كه هر يک
ميتواند تحقق يابد و درصورتيكه تحقق يابد ،منجربه تأثيرات متعددي بر موضوع
موردبحث ميشود ،بهاينترتيب سناريوها دربردارنده شرايطي هستند كه در آن شرايط
همگرايي ايران و روسيه ميتواند بهشدت تحت تأثير قرار بگيرد .سناريوها بايد بيش از
هر موضوعي بتوانند تهديدات استراتژيک را ترسيم كنند .در هر يک از سناريوها برخي
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از عوامل تأثيرگذار بهصورت بهتري ميتوانند به ايفاي نقش بپردازند و بر همين اساس
نيز ميتوانند رويدادهاي مختلفي را نيز تحقق بخشند .در اين مطالعه از روششناسي
«عدم قطعيتهاي بحراني» استفادهشده است .بر اساس روش عدم قطعيتهاي بحراني
الزم است تا اصليترين عدم قطعيتهايي كه آينده را شكل ميدهند ،شناسايي شوند.
بر اين اساس الزم است تا مهمترين موضوعاتي كه واجد شرايط زير باشند ،شناسايي
شوند:
 .1موضوعي كه اهميت بااليي در فضاي روابط بينالملل داشته باشد ،بر آينده
منافع ملي ايران و روسيه نيز تأثيرگذار باشد .بر اين اساس ميتوان گفت اين
موضوعات بهعنوان عدم قطعيتهايي مهم در زمره اولويتهاي مؤثر طبقهبندي
ميشوند.
 .0عدم قطعيت شديد و عميقي داشته باشند .بهعبارتديگر نتوان با اطمينان
بااليي در خصوص آن سخن گفت .اين عدم قطعيت را ميتوان در روابط روسيه
و غرب بررسي نمود .در روش عدم قطعيتهاي بحراني تالش ميشود تا
موضوعاتي محور اصلي بحث شوند كه همزمان هم اهميت بااليي دارند و هم
آنكه داراي عدم قطعيت باشند .به اين منظور الزم است تا ابتدا فهرستي از
موضوعات تهيه شود و سپس «عدم قطعيتهاي بحراني» شناسايي شوند؛ و از
آنها بهعنوان محورهاي بحث بهره گرفته شود .بر اين اساس عدم قطعيتها
نوشته ميشوند.
در سالهاي گذشته تغييرات در حوزه روابط بينالملل و روابط روسيه با غرب گسترده
بوده است .شرايط كنوني امكان تغييرات بنيادي در فضاي جهاني را فراهم ميكند ،اين
تغييرات بهنوبه خود ميتواند مثبت يا منفي باشد .در اين راستا با برخورد با عوامل ديگر
خود مي تواند به ايجاد يا رفع تهديدات نوظهوري كه در جريان تغييرات گسترده جهان
ايجاد ميشود منجر گردد.
 -2-1فضاي سناريوها
سناريوها از تقاطع ميان عدم قطعيتهاي بحراني شكلگرفته است .بهاينترتيب آنگونه
كه بيانشده است ،ميتوان به سه سناريوي اصلي اشاره نمود:
عادي بودن روابط ايران و روسيه
روابط ايران و روسيه بر مبناي همگرايي
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اتحاد استراتژيک ايران و روسيه بر مبناي منابع درياي خزر
اتحاد مقطعي و قابلتأمل ايران و روسيه بر اساس نياز مسكو
هر سناريويي از كنش و تعامل عوامل تأثيرگذار مختلف ساخته ميشود.
سناريو  :8عادي بودن روابط ايران و روسيه

اين سناريو تقريباً از غيرمحتملترين سناريوهاي موجود در فضاي سناريويي ما است
چراكه روسيه بهعنوان يک قدرتجهاني و ايران بهعنوان يک قدرتمنطقهاي را كه در
حوزه ژئوپليتيک خزر داراي مرزهاي آبي و منافع مشترک هستند ،نميتوان به گونه اي
تصور كرد كه روابط اين دو كشور عادي باشد .همچنين دو كشور نميتوانند نسبت به
انتقال انرژيخزر و حضور كشورهاي ديگر در خزر بيتفاوت باشند.
سناريو  :2روابط ايران و روسيه بر مبناي همگرايي

ايران و روسيه در طول تاريخ همواره روابط پرفرازونشيبي را تجربه كردهاند .در دوران
صفويه روابط ايران با روسيه مبتني بر همكاري بود ،در دوران قاجار به خصومت تبديل
شد و در دوران پهلوي هم اين روابط خصمانه و گاه دوستانه بود اما پس از پيروزي
انقالب اسالمي روابط ايران و روسيه ـ كه در آن زمان شوروي بود ـ بعد از گذشت يک
دهه شكل ثابتي به خود گرفت و همكاريهاي دو كشور تقريباً از سال  1476آغاز شد .با
فروپاشي شوروي و شكلگيري نظام تکقطبي بر اساس نظم نوين جهاني ،اياالتمتحده
آمريكا براي تثبيت هژموني خود در جهان تالش مضاعفي كرد؛ اما اتحاديه اروپا و روسيه
دو قطب مخالف اين نظم بودند ،بهاينترتيب روسيه غالباً منابع خود را پيگيري مينمود.
درگير و دار اين مسائل منافع روسيه و آمريكا به تالقي سنگيني رسيد كه منجر به
تقابل جدي بين روسيه و غرب شد .اين مسئله موجب گرديد تا روسيه در سياستهاي
خود به واگرايي با غرب برسد .اين فرصت بهترين فرصت براي ايران است تا بتواند در
كنار روسيه منافع ملي خود را تأمين كند .واگذاري سامانههاي موشكي اس  400به
ايران ،همكاري بيشتر براي حل مسئله هستهاي ايران و توسعه روابط ايران و روسيه
ازجمله مواردي هستند كه ميتوان نشانههاي همگرايي ايران و روسيه را در آن مشاهده
كرد.
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سناريو  :9اتحاد استراتژيك بين ايران و روسيه بر پايه منابع درياي خزر

هرچند ايران خواستار رسيدن به اين نقطه است كه اتحادي راهبردي با روسيه داشته
باشد اما واقعيت اين است كه منافع ملي دو طرف در برخي مسائل دچار تناقض است و
همچنين تجربههاي تاريخي نشان دادهاند كه روسها در بزنگاههاي مختلفي كه بارزترين
آن را ميتوان آخرين قطعنامه شوراي امنيت براي تحريم ايران دانست ،تهران را تنها
گذاشتهاند .روسها با كشورهايي اتحاد استراتژيک منعقد ميكنند كه سياست خارجي
خود را در چارچوب استراتژي راهبردي مسكو و بهعنوان اقمار اين كشور تعريف كنند و
اين شاخصها با تمامي شاخصهاي راهبردي روسيه در قالب يک قدرت جهاني بزرگ
هماهنگي داشته باشد .اگر درحالحاضر نتوانيم روابط ايران و روسيه را در قالب اتحاد
استراتژيک تعريف كنيم ،واقعيت اين است كه اين رابطه هماكنون از همگرايي هم باالتر
و مستحكمتر است؛ بنابراين دو كشور در برهه فعلي رابطهاي تعميق يافته و وسيعتري را
تجربه ميكنند ،به ويژه اينكه نزديک شدن مسكو و تهران متضمن منافع مشتركي است
كه از هيچ رهگذر ديگري تأمين نميشود .بر اين اساس بايد بگوييم انتقال انرژيخزر
مي تواند بهترين بستر براي همكاري و همگرايي ايران و روسيه باشد .واقعيت اين است
كه دو كشور بهدليل دارا بودن حجم عظيمي از ذخاير نفت و گاز و نزديكي جغرافيايي
ميتوانند بهعنوان مكمل يكديگر اقدمها و فعاليتهاي بسيار مفيد و سازندهاي درزمينه
تجارت جهاني و انرژي داشته باشند.
سناريو  :2اتحاد مقطعي ايران و روسيه

همكاري و مشاركت ايران و روسيه در اين سناريو مبتني بر شرايطي متفاوت است؛ چه
آنكه روسيه در روياي كسب جايگاه ابرقدرتي در سطح جهان است (.)Rywkin. 2008:13
كشوري كه ازيکطرف به لحاظ امنيتي داراي توان نظامي و فني و ازلحاظ سياسي،
داراي حق و تو در سازمان ملل است .همچنين از طرف ديگر ،در روياي ايفاي نقش
ابرقدرتي است و وجود هرگونه رقيب براي مشاركت (در اينجا خزر) را برنميتابد .هرچند
روسيه در عرصه نظام بينالملل قائل بهنظام چندقطبي براي ايجاد توازن در برابر سلطه
آمريكاست ( ،)Adomeit. 2006: 8اما اين دليل نميشود كه رقباي منطقهاي خود را
ناديده بگيرد يا پيمان ائتالف دائمي با آنها ببندد؛ بنابراين روسيه بهدنبال منافع و
امنيت خود است و حمايتش از ايران در راستاي منافع خود درنتيجه مقطعي و سطحي
خواهد بود .عليرغم اينكه بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه روسيه به ايران خيلي
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نزديک و حتي عليه آمريكا باهم متحد هستند ،واقعيت دقيقاً برعكس است ،روسيه از
لحاظ تاريخي رقيبي امپرياليست ،مهاجمي استعمارگر و دشمني ملحد براي ايران بوده
است.
روسها توازني را بين جلوگيري از دستيابي ايران به فناوريهاي مدرن و همكاري
نزديک به وجود آوردهاند .ايران نيز بنا بر اضطرار ،جايگاه و شرايط بينالمللي خود،
چنين وضعيتي را پذيرفته است .به همين دليل روسيه نسبت به ساير بازيگران
بينالمللي داراي بيشترين نفوذ در تهران است ( .)Adomeit. 2006: 8بدون شک روابط
ايران و روسيه هيچ گاه منحصر به روابط تهران و مسكو نبوده و پيوسته عنصر بينالمللي
بر آن اثرگذار بوده است( .سجادپور.)177 :1467 ،
عنصر بينالمللي در اينجا آمريكاست ،كه باعث شده ايران و روسيه عاليق و منافع
مشترک خود را در آسيايميانه و قفقاز دنبال كنند (نياكويي و ميرزازاده.)106 :
برخي تحليلگران و حتي مسئوالن جمهوري اسالمي اعتقاددارند كه هماكنون روسيه
شريک استراتژيک ايران است ،درحاليكه همكاري بين ايران و روسيه ،شراكتي
استراتژيک نيست بلكه نوعي همكاري عمل گرايانه است كه سطح آن و ميزان همكاري
توسط روسيه تعيين ميشود ( .)Dinipsjouh. 2009: 6روسيه بهعنوان بازيگر مسلط
منطقهاي براي بازيابي خود بهدنبال احياي قدرت ازدسترفته خود است و در همين
راستا بازيهاي منطقهاي را مديريت ميكند.
از منظر دورنماي صنعت انرژي ،ايران رقيب روسيه براي دسترسي به بازارگاز
اروپاست و شايد تحت شرايط ژئوپليتيكي متفاوت بتواند به عنوان مسير ترانزيت
رقيب براي صدور انرژي خزر عمل كند (  ، )Jaffe & et al. 2009: 12اما اكنون روسيه
دريافته است كه مي تواند قدر ت ژئواستراتژيک خود را از طريق همكاري با ايران
پيش ببرد.
بهاينترتيب مي بينيم كه در اين سناريو روسيه صرفاً باهدف تأمين منافع خود و
بهصورت مقطعي كنار ايران قرارگرفته و بعد از دورهاي كه منافعش تأمين شد اين
همكاري هم كمرنگ خواهد شد .كما اينكه تاكنون هم همينطور بوده است.
بهعنوانمثال ميبينيم كه روسيه عليرغم داشتن روابط خوب با ايران هيچگاه
قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ايران را وتو نكرده است.
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 -3نتيجهگيري
با اين بررسي ميتوان دريافت كه دو كشور ايران و روسيه در شرايط محيطي بينالمللي
به نسبت با يک دهه پيش از آن ،با تحوالتي روبرو شدهاند كه بستر نويني را براي
همكاري دو كشور فراهمشده است .دو كشور براي همكاري درزمينه انرژي تمايل دارند،
همچنين توسعه فازهاي پارسجنوبي ،همكاري درزمينه انتقال نفت خام درياي خزر به
درياي عمان (خطلوله نكا -جاسک) ،ساخت پااليشگاه در شمال كشور ،بررسي و مطالعه
و اجراي توسعه ميدان آزادگان شمالي مورد تأكيد قرارگرفته است ،طرح معاوضه گاز در
شمال كشور و بهرهبرداري و فروش آن در جنوب براي كشورهاي مصرفكننده گاز از
ديگر توافقها با شركت گازپروم است .مشاركت شركتهاي روس در پروژههاي بزرگ
نفت و گاز ايران ،نشان ميدهد كه توجه سرمايههاي روسي به بازار ايران روزبهروز
افزايش مييابد .با در نظر گرفتن تمام جوانب براي همكاري ايران و روسيه بايد گفت
روسيه در مقاطعي باهدف حذف رقباي ديگر و شكست برخي طرحهاي انرژي كشورهاي
غربي مثل (باكو ـ تفليس ـ جيحان) بهصورت ابزاري از برخي طرحهاي ايران در منطقه
حمايت كرده و حتي خواستار مشاركت خود در اين طرحها شده است ،كه برهه فعلي از
شرايطي است كه روسيه هم بهلحاظ عيني و هم بهلحاظ ذهني آمادگي همكاري و
همگرايي با ايران را دارد.
بر اين اساس همانطور كه قبالً هم اشاره شد اجراي خطلوله (باكوـ تفليس ـ
جيهان) نشان داد كه آمريكا و غرب مجدانه پيگير حذف ايران و روسيه از پروژه انتقال
انرژيخزر هستند؛ لذا اين اقدام آمريكا و غرب هشداري به ايران و روسيه براي اتخاذ
رويكردي واقعبينانه و سريع درباره سرنوشت انرژيخزر است .درنتيجه همكاري و
همسويي دو كشور كافي است تا غرب را تقريباً در برابر همگرايي ايران و روسيه منفعل
كند ،مضافاً اينكه كشورهاي ميزبان خطوط لوله نوباكو و باكو ـ تفليس ـ جيهان توان پر
كردن ظرفيت اين خطوط را ندارند و ناچارند براي تكميل ظرفيت اين خطوط از
كشورهاي ايران و روسيه كمک بگيرند كه اين امر خود زمينه كاهش اقتدار غرب و
همگرايي ايران و روسيه را در صدور انرژي فراهم ميآورد.
از سوي ديگر همكاري روسيه و ايران ميتواند زمينهساز پيوستن ساير كشورهاي
ساحل خزر به اين جمع باشد بنابراين بايد منتظر عزم جدي ايران و روسيه براي اتخاذ
رويكرد مشتركي جهت همگرايي در منطقه خزر بود تا زمينه براي توسعه روابط با ساير
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كشورها بيشازپيش فراهم شود .ايران باگذشت بيش از يک دهه از پرونده هستهاياش
ميرود كه گامهاي نهايي را براي تكميل اين پروژه بردارد و تكميل پروژه هستهاي ايران
يعني فراغ بال براي دستگاه ديپلماسي جهت تعامل بهتر در موضع قويتر با كشورهاي
منطقه وجهان است.
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