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 چکيده
رو شده است و بستر نوینی های تأثیرگذار بر روابط ایران و روسیه با تحولات متفاوت روبهروندها و پیشران

های مختلفی با غرر  بره دو کشور مهیا نموده است. در دهه گذشته روسیه در عرصه هایرا برای همکاری

تقابل برخاست که بحران اوکراین، بحران کوزوو، بحران گرجستان )جدایی اوستیای جنوبی(، استقرار سررر 

شرود. یکری از هرا محسرو  میموشکی آمریکا در چک، گسرتر  نراتو در شرر. و... ازجملره ایرن تقابل

ای مهم دیگر که تقابل جدی روسیه و غر  را به دنبال داشته، انرژی خزر است. خرط لولره انتقرال هعرصه

هایی هستند کره مؤلفه گاز خزر به اروپا از طریق روسیه، خط لوله باکو ر تفلیس ر جیهان و خط لوله ناباکو،

برای یافتن منبع انرژی جدیرد  سزایی دارند. با توجه به رویکرد جدید غر بر روابط روسیه و اروپا تأثیر به

کره منرابع انررژی خرزر نقرب راهبرردی را ایفرا  رسدیم به نظرفارس و خروج از وابستگی به انرژی خلیج

بین استراتژی آنران برا  شقا.انآمریکا و غر  در کشورهای ساحلی دریای خزر موجب  نفوذخواهند نمود. 

یی ایران و روسیه که اغلب مواضع مشابهی در قبال روسیه برای صدور انرژی شده است. در این بین همگرا

ی را به دنبال داشته باشد. لذا بر اسراس آینرده تحولرات اثرگذارمثبت و  تواند نتایجاند میغر  اتخاذ کرده

و روسیه با استفاده  رانیا ندهیآاقتصادی منطقه و بازار انرژی خزر، روندها و سناریوهای همگرایی  -سیاسی 

 طعیت بحرانی، شناسایی و تبیین شده است.از رو  عدم ق
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 مقدمه

گردد؛ ایران و روسیه دست کرم در های دور بازمیروابط ایران و روسیه به گذشته پیشینه

 رژیرم به اگذر نگاهی اند. باپانصد سال گذشته روابط پرفراز و نشیبی را با یکدیگر داشته

 این به توانمی انرژی فرو  برای دریا این ساحلی کشورهای رویه و خزر دریای حقوقی

 معنری به ایرن خورد،می چشم به زمینه در این رویتک و گسیختگی یک که رسید نتیجه

 هایشررکت با نفت فرو  قرارداد جداگانه صورتکشورهای این حوزه به از هر یک که

 رر تفلریس باکورر نفرت، لولره خط از آمریکا از طرفی حمایت اند.کرده منعقد غر  نفتی

 و ایرران حضرور بدون خزر انرژی از گیریبهره برای کشور این عزم که داد نشان جیهان

 غر  مهار برای روسیه و ایران همکاری: گفت توانمی بنابراین است؛ جدی بسیار روسیه

رسد. دو کشور ایرران و روسریه می ظرن به اثرگذار و بااهمیت بسیار خزر انرژی بحث در

های فنی نیازمند تعریر  یرک سرازوکار نروین برای انتقال انرژی خزر علاوه بر همکاری

 ایرن بنرابراین؛ هستند تا بتوانند بر اساس آن همگرایی و همسویی خرود را تردوین کننرد

 .باشد داشته را به دنبال ایارزنده تواند نتایجمی انرژی کنسرسیوم یک در قالب همگرایی

وسرویی رفتره اسرت کره منرافع جمهروری الملل بره سمتاکنون که تحولات روابط بین

اسلامی ایران در بستر این تحولات قابل تأمین و دسترسی است، باید از ایرن فرصرت بررای 

برداری را کرد. سؤالی که در این تحقیق مطرر  اسرت ایرن رسیدن به این منافع نهایت بهره

به عزم دو کشور ایران و روسیه برای صدور انرژی خزر، آیرا سرناریوهای  است که با توجه

گر همگرایی ایرران و روسریه در ایجراد سراختارهای تواند تسهیلآینده بازار انرژی خزر می

؛ جدید در این حوزه باشد؟ در این تحقیق تلا  شرده ترا بره ایرن سرؤال پاسر  داده شرود

یکدیگر برای صدور انرژی خزر علاوه بر همگرایری  بنابراین حضور ایران و روسیه در کنار

بین دو کشور، موجب تقویت مواضع سیاسی و افزایب قدرت دیرلماتیک و اقتصرادی آنران 

 در برابر غر  نیز خواهد شد.
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 هاي همگرایی بين ایران و روسيه. زمينه1

هرا، ا، چالبههرا و توانمنردیهای همگرایری برین ایرران و روسریه را بایرد در داراییزمینه

ها جستجو کرد. ایرن دو کشرور بالراترین سرهم را از مجمروع ها و منافع مشترك آنفرصت

توانند در عرصه دیرلماسی انرژی در سطو  منابع طبیعی نفت و گاز دارا هستند. هر یک می

درصرد  24ای و دوجانبه نقب مهمی ایفا نمایند. ایران و روسریه در مجمروع جهانی، منطقه

درصد از ذخایر گاز جهان را دارا هستند. نفت و گاز طبیعی مورد نیاز جهان کره  14نفت و 

نمایرد و حرداقل ترا پنجراه سرال درصد انرژی جهان را تأمین می 21در حال حاضر حدود 

آفرینی این شود، بدون نقبترین منبع انرژی مکمل یا جایگزین نفت محسو  میآینده مهم

 د.دو کشور قابل تأمین نخواهد بو

هرای واسطه آن بره آبراهفرد ایران در جنو  غر  آسیا و دسترسی بیموقعیت منحصربه

المللرری و مالکیررت تو مرران ذخررایر چشررمگیر نفررت و گرراز در دو حرروزه اسررتراتژیک بین

تررین دارنرده و صرادرکننده گراز عنوان بزرگفارس و دریای خزر، جایگاه روسیه برهخلیج

دهرد و از طور عمده از طریق خطوط لوله انجام مید را بهجهان که فرو  و انتقال گاز خو

باشرد، نفوذ سیاسی بالایی در کشورهای آسیای میانه و همسایگان دریای خزر برخوردار می

های ذینفرع های زیادی را برای همکاری اقتصادی با منافع راهبردی برای همه طرففرصت

میلیرارد  244زه دریرای خرزر برالر برر ایجاد کرده است. ذخایر نفت ایران و روسیه در حو

ذخایر سه کشور دیگر حاشریه دریرای خرزر  بشکه برآورد شده که حدود پنج برابر مجموع

هایی از این قبیل، ازجمله خریرد گراز از ترکمنسرتان و سروآق برر. برا تحقق طر  1است.

اهی و اراده ارمنستان و مشارکت ایران در تأمین گاز مورد نیاز خط لوله نابوکو، مسرتلزم آگر

آفرینری روسریه اسرت و ای و البته حمایت و نقبمشترك بازیگران و دیرلماسی فعال منطقه

هرای همکراری و تواند به همکاری و همگرایی در منطقه کمک کند. ظرفیتدر مجموع می

همگرایی در زمینه توسعه و فرو  و انتقال گاز بین کشرورهای حاشریه دریرای خرزر نیرز 

تریلیون متر مکعرب  33است. بخب اعظم ذخایر گاز این منطقه که حدود  بسیار قابل توجه

                                                           
1. Energy Statistical Review of World, 2009 
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باشد، متعلق به روسیه و ایران است. این مقدار حدود هفت برابر مجموع گاز قزاقسرتان، می

آذربایجان و ترکمنستان است. از نظر تولید گاز نیز مجموع تولید ایرن سره کشرور در سرال 

 .(612: 1321قربان، )است یران و روسیه بوده هفتم مجموع تولید ا، حدود یک2442

در صورت همکاری و هماهنگی بین کشورهای دارای گاز در حوزه دریای خزر، ایجراد 

قاره هند تا اروپا را تحت پوشب قررار دهرد، کاملرا  ای که از شبهیک شبکه انتقال گاز منطقه

مشرترك در ایرن زمینره های پذیر است. فواید مترتب بر همراهنگی و اتخراذ سیاسرتامکان

درصرد  34موجب گردید که ایران، روسیه و قطر همراه با چند کشور دیگر که در مجمروع 

از  1درصد از تولیرد آن را در اختیرار دارنرد، 64شده گازی جهان و بیب از از ذخایر شناخته

را تشرکیل « مجمرع کشرورهای صرادرکننده گراز» سو در گرد هم آینرد وبه این 2441سال 

؛ اگرچه این مجمع با گذشت یک دهه از زمران تأسریس خرود، مراحلری از تکامرل و دهند

تثبیت سازمانی را طی کرده است، اما در عمل هنوز نتوانسته به یرک سرازمان تأثیرگرذار در 

های بازار گاز طبیعی تبدیل شود. با این حال، رایزنی منظم و مستمر بین اعضا درباره زمینره

گذاری برای گاز طبیعی، امنیت تقاضرا، ل دادن به یک نظام قیمتهمکاری ازجمله برای شک

کنندگان، همگرایی بین ی گازی و نحوه تعامل با مصرفهادانیمجذ  سرمایه برای توسعه 

آفرینی این سازمان را در شرایط بحرانی و نوسانات حراد اعضا را تسهیل کرده و امکان نقب

نکه روسیه توانسته است با گستر  خطروط انتقرال قیمتی فراهم آورده است. با عنایت به ای

و صادرات گاز به اروپا از امنیت تقاضا از جانب کشورهای مسیر و مقصد در ایرن قراره در 

ترین هدفی کره روسریه از عضرویت و رسد مهممدت اطمینان حاصل نماید، به نظر میمیان

تررل عرضره و در دسرت کنرد کنفعالیت در این مجمع کشورهای صادرکننده گاز دنبرال می

امنیرت تقاضرای مرؤثر از سروی  گرفتن قیمت در بازار جهانی گاز طبیعی و حفر  ثبرات و

                                                           
اضر کشورهای الجزایر، ایران، بولیوی، ترینیداد و توباگو، روسیه، قطر، گینه استوایی، لیبی، مصرر، نیجریره . در حال ح1

و ونزوئلا یازده عضو رسمی این مجمرع و قزاقسرتان، هلنرد و نرروژ نیرز اعضرای نراظر آن هسرتند. اساسرنامه مجمرع 

رسید و دبیرخانره دائرم آن در دوحره تشرکیل  میلادی رسما  به تصویب اعضا 2442کشورهای صادرکننده گاز در سال 

 شد.
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ویژه در اروپا و آمریکا باشد. روسیه در دیرلماسی انرژی خرود در قبرال کننده گاز بهمصرف

کند و همچنرین های بالادستی نفت و گاز را دنبال میطور مشخص فعالیت در بخبایران به

واستار مشارکت در احداث خطروط لولره صرادرات گراز بره بازارهرای مصررف آسریایی خ

 .(641: 1321قربان، )است

 

 شناسیروش. 2

بیان کرده است که سناریوها را  (313: 2443وندل بل )را  1ترین و شیواترین تعری  سناریوکوتاه

هرای رو دانرد. وی برر ایرن براور اسرت کره تمرامی پژوهی میهای آیندهمحصول رو 

رو   .توانند بره خلرق سرناریو منجرر شروندسناریونویسی هستند و می پژوهی مقدمهآینده

 برخی پژوهی دانسرت.هرای آینردهسازی نترایج تلا توان روشی برای خلاصهسناریو را می

 به را ضعیتو آن که هاییادخدر از یامجموعررررررره و هیندآ ضعیتو از توصی  را یورسنا

 یا دفر یک که ستا هرراییگام مجموعه دازی،یوپررسنا. کننرردیمرر ری تع آورنرردیمرر دجوو

 نماز راهبرردی گیریتصرمیم خذا جهتدر  را ممکن هایآینده تا کند طی تواندمی نمازسا

 هرررراموقعیت از سیعیو طی  در یورسنا دبررکا وزهمرا. (2441 ،هیجن در ون) کند سیربر لحا

های کلان و گذاری، سیاست(2443 ران،همکا و نویتن ون) جهانی محیط یابیارز گیرد؛می رتصو

 دازییوپررسنا ردمو . در(1111، تزارشو)وکار کسررررب یهرررراطیمح ،سیاسی یسررررازمیتصم

 ریزیبرنامه محقق دو هونتون، و هاس دیدگاه از. ستا هشدارائه  مختلفی یهایشناسرو 

 بینیپیب آن اصلی هدف که کنندمی فادهاست سناریوها تحلیل از ایفزاینده طوربه ها،سازمان

. شرودمی بنیرادین تغییررات بره منتهری که است شرایطی تشخیص و است ممکن هایآینده

 اسرتوار گذشرته یرابیبرون برر طور عمردهبه که) سنتی هایرو  برخلاف سناریوها تحلیل

. شرودمی آینده به نسبت ترخلاقانه و ترگسترده تفکر برای ریزانبرنامه تشویق باعث( هستند

 هیدد وتمتفا هررایرو  در کمابیب یرز و مراحررل یندهاآفر ،مختل  هررایرو  سیربر با

 .نددار این پژوهب را طراحی سناریوهای در دهستفاا قابلیت هبالقو صورتبه که ستا هشد

                                                           
1. Scenario 
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 صلی.ا نینفعاذ و یکلید انتصمیمگیر شامل دازی؛یوپررسنا وهگر یک دننها بنا -

 .دشو داده پاس  آن به باید که صلیا مسئله یا سؤال مشخص کردن -

 مانی.ز فقا تعیین -

 .صلیا نینفعاذ تتمایال تغییر ندرو و تتمایال شناسایی -

 .انپیشر یهاونیر و ایپایه یندهارو نگاشت -

 بحرانی. هایقطعیت معد شناخت -

 هستند مرتبط همبه که انیشرپ یهاونیر تجمیع و تقلیل با ان،پیشر یهاونیر بنرردیگروه -

 .سیدر یورسنا ودیمعد و ودمحد ادتعد بهتوان می

 یو.رسنا چهار تا سه بین معمولا  ود،معد ییوهارسنا ینوتد و تعری  -

 .(1111 ،تزارشو) تصمیم مسئله/فهد با طتباار ر،عتباا ،صحت سیربر ییوهارسنا یابیارز -

الملرل، رو  عردم قطعیرت بحرانری ط بینبر مبنای ماهیرت تحولرات در عرصره روابر

 باشد.بیشترین انطبا. را با حوزه سناریوهای این تحقیق دارا می

 

 ژئوپليتيک و دریاي خزر هاينظریه. 3

 هایبه دیدگاه نگاهی با تا است لازم ابتدا منطقه، این ژئوپلیتیک موقعیت شدن روشن برای

مکینردر در  بشناسریم. سررهلفورد نظریرات ایرن در را منطقه این جایگاه ژئوپلیتیک، جهانی

 طرر  منطقره برا «تراری  جغرافیرایی محرور»عنروان  تحت ایمقاله میلادی طی 1146 سال

 از به سیبری غربی، شر. از ولگا، رودخانه به غر  از را آن محدوده قلب زمین، یا هارتلند

ارتفاعرات  ن وایررا هیمالیرا، ارتفاعرات بره جنرو  از و شرمالی منجمرد اقیانوس به شمال

 غرر  سمت به حدی تا مرزبندی این . سرس(22: 1331، )تقوی اصرلکند می محدود مغولستان

 گرفرت؛ یعنریسرزمین روسیه قلمررو شررقی آن را در برمری تمام کهطوریبه یافت، تغییر

مکینردر بخرب دوم ایرن  .شردیمرمحسرو   آن شرقی قلمرو جزو روسیه« جهانی جزیره»

 هراانوسیاقی اطرراف هارتلنرد در هرایخشرکمشتمل برر « داخلی لاله»ساختار فضایی را 

 .دانستیم
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ی اهیحاشر سررزمین بره را قردرت اصالت ی،اهینظر طر  میلادی با 1166 سال در اسرایکمن

 و بَرری قردرت ترکیرب امکران قلمرو این چون مکیندر(؛ خارجی و داخلی داد )هلال« ریملند»

 را ارتباطرات سرهولت و انسانی نیروی منابع، بیشترین طرفی از و نمودیم فراهم را بیشتر بحری

 دوره یکیتیژئروپل هاینظریره چهرارچو  در خرزر منطقه . لذا(22: 1331)تقوی اصل؛  دارد در خود

 بود، یافته انعکاس فو. نظریات در که ریملند و هارتلند قلمرو بین دو آن، از پیب و سرد جنگ

 یعنری برری؛؛ قدرت کنترل در که بود هارتلند جزیره شمال رد آن بخب عمده یعنی داشت؛ قرار

 سررزمین و ریملنرد قلمررو مرز در و ایران کشور جزو آن جنوبی و بخب داشت قرار شوروی

 اصرطکاك و تمراس سطح آن، از قبل و سرد جنگ دوره در منطقه این .شدیممحسو   حاشیه

 .(66:1332، یان)حاف است  بوده بحری و جهانی از لحاظ بَری قدرت دو

 بود، سربب همراه قدرت موازنه الگوی در تحول با که سرد جنگ پایان و شوروی فروپاشی

نقرب  و . کرارکرد(12:1321،مجتهردزاده)شرد  جهرانی نظرام در قردرت جدیرد ساختار شدن پدیدار

 سریطره الگروی از کره خرزر ژئوپلیتیک حوزه ازجمله شد، فعال و متحول نیز مناطق از بسیاری

 برا نیروهرای پیونرد در و گردیرد فعال آن درونی ژئوپلیتیک نیروهای بود، شده خارج قوا توازن

 امروزه منطقره کهطوری. به(24 :1321نیا،حاف ) گردید برخوردار خاصی پویایی از ایمنطقه برو فعال

نقرب  ایفرای بره جهرانی هایقردرت معادلرات در ژئوپلیتیرک مهم مناطق از یکی عنوانبه خزر

 ردازد.پمی

 

 خزر دریاي حوزه در بحران ایجاد خزر و دریاي ژئوپليتيک بر عوامل تأثيرگذار. 4

 دسرته سه به توانمی منطقه این در را ناامنی بحران و ایجاد عوامل کلی بندیتقسیم یک در

 تقسیم نمود.

 مرذهبی، تنروع قرومی، تکثرر نظیرر دلرایلی بره که است انسانی نیروی عامل اول: دسته

کره در  تقسریمی نوع پذیر  عدم و تابعیت ملی، تنوع جدید، هایمرزبندی ایجاد ،جمعیتی

 هرای اصرلیزمینره اسرت، شده داده اقوام این به که سهمی یا و است گرفته صورت مرزها

 است. آورده فراهم را چالب
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 سرطح حکومتی در یهاکشمکب شکل به که است سیاسی -حکومتی عامل دوم: دسته

 است. منطقه گردیده در ثباتیبی موجب و کرده ظهور منطقه در فروملی سطح در یا و ملی

 .و رقابرت )کرا دخالت شکل به که است امنیتی هایسرویس و نظامی سوم: عامل دسته

موجبرات  منطقره کشورهای در رژیم صهیونیستی و آمریکا اطلاعاتی هایسرویس و  (.گ

 . (61: 1321)ملکی، کنند می فراهم را ناآرامی و بحران ایجاد

 کشرورهای حکرومتی نظرام داخلری مسرائل همرراه بره بحرران ایجراد عوامرل ایرن تمرام

انتقرال انررژی  مسریرهای برر ازجمله و منطقه ژئوپلیتیک موقعیت بر خزر حوزه یافتهاستقلالتازه

 اهمیرت جهرت چنرد از همجوار  کشورهای برای خزر دریای بنابراین؛ است تأثیرگذار منطقه

 (21: 1321، )اسکلیارف مده دارد:ع ژئوپلیتیک

 بره خرزر سراحلی کشرورهای و قفقراز و مرکزی آسیای ژئوپلیتیک مناطق اتصال .1

 یکدیگر.

 گاز. و نفت ارزشمند منابع وجود .2

 شود.می محسو  دریایی تجارت برای حیاتی ضرورتی که کشتیرانی و ونقلحمل .3

 خاویاری. ماهیان ازجمله ارزشمند آبزیان وجود .6

 

 جهانی بازارهاي به خزر دریاي گاز و نفت انتقال مسيرهاي ارزیابی بررسی و. 5

 خشرکی در محصرور کره اسرت کشرورهایی بره مربوط خزر گاز و نفت انرژی منابع بیشتر

 از و مختلر  هرایرو  از انتقرال بره احتیراج مصرف، بازارهای به صدور جهت و هستند

 کره دارد وجرود مختل  هایراه منابع، این صادرات جهت. دارند همسایه کشورهای طریق

 اند از:ها عبارتآن ترینمعمول

 

 (سوآپ) معاوضه روش الف:

 دارد شرایطی حصول به احتیاج کشور، دو بین خام نفت سوآق یا معاوضه رو  اصولا 

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی هاآن ازجمله که

 صادرکننده. کشور سوی از انتقال برای مناسب مسیر نبودن .1
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 همجوار. کشور در صادرات جهت لازم تسهیلات و امکانات با مناسب مسیر وجود .2

باشد  داشته نفتی محصولات مصرف به نیاز صادرکننده کشور با همجوار مناطق .3

 .باشد دور خود مصرف نواحی از همجوار کشور یهاشگاهیپالا و هادانیم و

 .باشد کافی سوآق معاملات انجام برای خام نفت تولید .6

 برارگیری تسهیلات و امکانات انتقال، برای مناسب لوله خطوط ،هاشگاهیپالا دوجو .1

 .هااسکله و

)مجتهردزاده،  سروآق معاملرات انجرام برای قوی سیاسی اراده وجود و طرفین توافق .4

 .(132و  131: 1331

 

 لوله خطوط طریق از گاز و نفت انتقال ب: روش

 برا یتقر و اسرت معاوضه رو  به نسبت برتری و ازیامتصاحب جهاتی از نیز رو  این

نظرر  بره ضروری نیز مورد این در است لازم معاوضه رو  از انتقال برای که شرایطی تمام

فنری  امرور در یگذارهیسرما بیشتر، لوله خطوط توسعه به احتیاج که تفاوت این با رسد،می

... و هاشرگاهیپالا و هرااسکله ایجاد قدیمی، لوله خطوط تعمیرات مثل لازم تسهیلات ایجاد و

 دارد. ...و لوله خطوط یسازتیظرف انتقال، مسیر سیاسی موانع رفع

 

 خزر  منطقه نفت صادرات : مسیرهاي5شماره جدول 
 (1326:312( )نعمت الهی، 121و  122: 1326)محمدرضا، 

 مسير
 ظرفيت خط لوله

 )بشکه در روز(
 يگذارهیسرما طول مسير

 میلیارد دلار 6/2-3/3 مایل 1432 میلیونیک  جیحان -تفلیس -باکو

 مایل 111 2442در  214هزار،  111 سوپسا –باکو 
میلیون دلار بدون افزایب  444

 ظرفیت

نوروسیسک از  -باکو

 طریق چچن

هزار، افزایب تا  144

 هزار 344

مایل  14مایل ) 242

 در چچن(

میلیون دلار برای افزایب  444

 هزار 344ظرفیت تا 

 میلیون دلار 164 مایل 246هزار )سال  124خط لوله وسیسک از نور -باکو
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 مسير
 ظرفيت خط لوله

 )بشکه در روز(
 يگذارهیسرما طول مسير

آهن و خط ( راه2444 طریق داغستان

 344هزار،  144لوله 

 (2441سال هزار )

سامارا  -آترائو

 )روسیه(

هزار، افزایب تا  214

 هزار 314
 میلیون دلار 1/33افزایب ظرفیت  مایل 632

نوروسیسک -تنگیز

 CPCخط لوله 

 –زار ه 144فاز اول 

ظرفیت نهایی یک میلیون 

 هزار 364و 

 مایل 134
میلیارد دلار، تکمیل  6/2فاز یک،

 میلیارد دلار 2/6نهایی، 

گاردابانی 

باتومی  -)آذربایجان(

 )گرجستان(

 نهایی نشده تعمیر خط لوله موجود نهایی نشده

 میلیون دلار 144 مسیر نهایی نشده هزار 244-644 تبریز -باکو

 رانته -بند نکا
 334تا هزار افزایب  131

 هزار
 میلیون دلار 644-144 مایل 242

آکتوبینسک 

شین -)قزاقستان(

 چین(جیانگ )

 میلیارد دلار 3-1/3 مایل 1244 هزار 244-644

 –قزاقستان 

ایران  -ترکمنستان

KTI 

 میلیارد دلار 2/1 مایل 134 یک میلیون

بند دوبندی 

بندر -)آذربایجان(

 بانومی )گرجستان(

 164هزار، افزا  تا  34

 هزار

مایل  166آهن و راه

 -خاسوری)خط لوله 

 باتومی(

میلیون دلار برای  144-34

 تعمیرات خط لوله

ترکمنستان  –قزاقستان 

گوادر  –افغانستان  –

 )پاکستان(

 میلیارد دلار 1/2 مایل 1464 یک میلیون

 -یدوقلوخط لوله 

 ماوراء خزر
 جیان -باکو -آکتائو

مایل  334ه،تعیین نشد

 تا باکو
 میلیارد دلار تا جیحان 6

 (134و  121: 1326)جلالی : مسیرهاي صادرات گاز طبیعی منطقه خزر 2شماره جدول 
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 طول مسير مسير خط لوله

ظرفيت ميليارد 

فوت مکعب در 

 سال

 وضعيت يگذارهیسرما

 -تفلیس -باکو

 ارزروم

مایل تعمیرات  344

خط لوله قاضی 

 قزا. -اقدا  -محمد

 –)آذربایجان 

مایل  136گرجستان( 

 ادامه تا ارزروم(

افزایب  131شروع 

ظرفیت  314تا 

 141نهایی 

میلیون دلار  22

تعمیرات در آذربایجان 

میلیون  344تا  444

دلار ادامه گرجستان 

 به ارزروم

مطالعات 

ی توسط سنجامکان

سفره گاز فرانسه 

انجام شده، تاری  

-2443تکمیل 

2442 

ا ی آباددولت

یاشلار  هادانیم

ترکمنستان به 

مولتان پاکستان، 

ادامه تا  احتمالا 

 هند

مایل تا مولتان  144

مایل  644 –پاکستان 

 اضافی به هند

344 

میلیارد دلار به  1/1

میلیون  144-پاکستان 

 دلار اضافی به هند

بیم  نامهتفاهم

 -ترکمنستان

 -پاکستان

 -افغانستان

ازبکستان مشکل 

نگ خاطر جمالی به

 افغانستان

 -آسیای مرکزی

اروپا  -روسیه

 -ترکمنستان

 روسیه -قزاقستان

از شبکه  –نشده  دییتأ

خط لوله موجود 

 گرددیماستفاده 

3144 

از شبکه خطوط لوله 

موجود استفاده 

 گرددیم

منظور ترکمنستان به

افزایب صادرات 

گاز به روسیه به 

تریلیون  2/1تا  2/1

فوت مکعب تا سال 

2444 – 2441 

قرارداد امضا نموده 

 است.

شین  –ترکمنستان 

 چین(،جیانگ )

ادامه تا  احتمالا 

 ژاپن

مایل، در صورت  1444

ادامه به ژاپن بیشتر 

 خواهد بود

1444 

میلیارد دلار تا  14

چین، در صورت ادامه 

تا ژاپن بیشتر خواهد 

 شد.

مطالعات 

ی اولیه سنجامکان

توسط اکسون، 

میسوبیشی و 

 شرکت ملی نفت

 چین

مطالعات  نهایی نشده نهایی نشده نهایی نشدهی دوقلوخط لوله 
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 طول مسير مسير خط لوله

ظرفيت ميليارد 

فوت مکعب در 

 سال

 وضعيت يگذارهیسرما

گاز ماوراء خزر، 

 -باکو -قزاقستان

 جیحان

سنجی در امکان

 1112دسامبر 

توسط شل، 

شورون، موبیل و 

 قزاقستان انجام شده

خط لوله ماوراء 

 -خزر، ترکمنباشی

ارزروم  -باکو

 )ترانسخزر(

 میلیارد دلار 2-3 1144 مایل 1416

مطالعات 

سنجی توسط امکان

PSG  و شل انجام

 2444شده تا سال 

 افتاد ریتأخبه 

ترکیه، از  -روسیه

طریق گرجستان و 

 ارمنستان

 میلیون دلار 214 621 مایل 121

شرکت گاز پرو در 

پروژه را  1111سال 

ی اندازراهتکمیل و 

 کرد

-ترکمنستان

 -ایرانکراپجه

 کردکوی

 مایل 14

 2441تا  314-223

به  21414و  333 به

1144 

 644میلیون دلار  114

میلیون دلار  344-

 2441برای توسعه تا 

 1113دسامبر 

 اندازی شدراه

ایران  -ترکمنستان

 تهران -سرخس –
 تأییدنشده

توسعه  344شروع: 

 2144تا  1244به 
 پیشنهاد شده میلیارد دلار 1/1-2/1

 میلیارد دلار 2/3-6 1444 1314 اوکارم

مطالعات 

سنجی اولیه مکانا

توسط رویال 

داچ/شل انجام و 

 است شدهی گانیبا

 

 

 شناسایی عوامل و روندهاي مؤثر در همگرایی ایران و روسيه. 6
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روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در طول تاری  همواره نوسان داشرته و ایرن روابرط 

چار چالب جدی با غرر  ای و جهانی بوده است. اکنون که روسیه دمتأثر از تحولات منطقه

انرد؛ چررخب شده و آمریکا و اروپا رویکرد تحریمی نسبت به این کشور را در پیب گرفته

روسیه به سمت ایران و برخی کشورهای آسیایی ازجمله چین و هند بریب از پریب حرس 

هایی کره بینیم که رونردهای سیاسرت خرارجی جهران و پیشررانشود. بر این اساس میمی

زیر  کنند که دو مؤلفهشوند به سمت و سویی حرکت میی این روندها میگیرموجب شکل

 نمایند.را تقویت می

 ال : واگرایی روسیه نسبت به غر  و آمریکا.

  : چرخب روسیه به سمت کشورهای آسیایی و غیر غربی.

الملل و استراتژی بلندمردت روسریه در اروپرای شررقی با نگاهی به تحولات روابط بین

بود؛ چراکه روسیه به دنبال  ریناپذاجتنا که تقابل روسیه با غر  تا حدودی هم  میباییدرم

احیای قدرت گذشته و هژمونی خود در زمان شوروی سابق است و آمریکا و اروپا به دنبال 

بینیم کره ایرن تقابرل موجرب مقابله با این اسرتراتژی روسریه هسرتند. بره ایرن ترتیرب مری

شود که سیاسرت خرارجی ایرن دو طیر  را تشرکیل یی میهانشرایپگیری روندها و شکل

هایی که موجرب همگرایری ایرران و روسریه دهد. بر این اساس روندهای مؤثر و پیشرانمی

 توان به شر  ذیل فهرست کرد.شوند را میمی

 تقابل روسیه و غر  در استقلال کوزوو. .1

 بحران گرجستان. .2

 بحران اوکراین. .3

 ن و چک.سرر دفاع موشکی در لهستا .6

 گستر  ناتو به شر.. .1

 شده از شوروی سابق.های رنگین در کشورهای منشقانقلا  .4

 .(انتشار اطلاعات مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات )پرونده اسنودن و ... .3

 .2تحریم روسیه توسط غر  و اخراج گروه جی  .2
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 بحران سوریه و حمایت ایران و روسیه از سوریه. .1

 منابع انرژی خزر. .14

 

 ابل روسیه و غرب در استقلال کوزووتق .3-5

 در چهرارچو  سرتیبایمراستقلال کوزوو و دو جمهوری آبخازیرا و اوسرتیای جنروبی را 

دو جمهروری آبخازیرا و اوسرتیای  ی آمریکا و روسیه دانسرت. روسریه برا تجزیرههارقابت

ی هرایجمهورجنوبی از گرجستان توانسته است نفوذ خود را در دریای سیاه، شر. اروپا و 

خود را بر این مناطق حفر  نمایرد؛ همچنرین  بازمانده از شوروی سابق احیاء کند و سیطره

مانع گستر  ناتو به نزدیکی مرزهای خود شود. از سوی دیگر آمریکرا هرم برا حمایرت از 

برداری از بحران گرجستان پس از دو سال بحث و مذاکره و مخالفت استقلال کوزوو و بهره

موشکی خود را با لهستان امضاء کنرد. بره ایرن  ت پیمان استقرار سامانهشدید روسیه، توانس

آن  کره دامنره اندآوردههای بزرگ دانسته و یا ندانسته به بازی خطرناکی روی ترتیب قدرت

 طلربییجرداتمام نخواهد شد. اعلام استقلال مناطق  هایزودغیر قابل کنترل بوده و به این 

دو قردرت جهرانی آمریکرا و روسریه برر آن دامرن زده بدعت خطرناکی است که از سروی 

 .(12: 1322بابا، )شود می

 

 بحران گرجستان .3-2

دهرد امنیرت ملری ایرن کشرور ر  می اساسا  روسیه نسبت بره رویردادهایی کره در حروزه

قفقراز و اروپرای شررقی همرواره  حساسیت مضاعفی دارد؛ به این ترتیرب تحولرات منطقره

عنوان (؛ بره234: 1322سیه در این حوزه شده اسرت )واعظری موجب حساسیت و اقدام رو

گرجستان که با تنب فراوان همراه بود و درنهایت منجر به جدایی دو بخرب از  مثال مسئله

برارزی از  این کشورر آبخازیا و اوستیای جنوبی ر و پیوستن گرجستان به نراتو شرد نمونره

یتی مسکو بود که در این مسئله ناتو تنهرا مسائل امن تقابل روسیه با آمریکا و غر  در حوزه

به اجرای یک مانور نظامی در دریای سیاه بسنده کرد و مسکو نشان داد که برر سرر مسرائل 
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امنیتی، حاضر به مماشات نیست و درگیری روسریه و گرجسرتان نخسرتین کراربرد نیرروی 

 در دوره نظامی روسیه خارج از مرزهای کشور و حمله نظامی بره یکری از متحردان غرر 

 .واعظی: همان()بود پس از جنگ سرد  سالهستیب

 

 بحران اوکراین .3-6

جردی تقابرل روسریه برا غرر  اسرت کره ارتعاشرات آن در فضرای  بحران اوکراین نمونه

ای بسیار مهم و استراتژیک اسرت و المللی همچنان ادامه دارد؛ اوکراین منطقهدیرلماتیک بین

عنوان سررر ند حمله ناپلئون، امرراتوری آلمان و آلمان نازی بهبه روسیه مان هاتهاجمدر تمام 

از رهبران روسی در برابر کمرک غرر  بررای ایجراد دولتری در  کیچیهروسیه بوده است. 

. شاید واشنگتن موقعیت مانندینماوکراین که قصد پیوند این کشور به غر  را دارد ساکت 

اصرل ژئوپلیتیرک  کیر نیاشت آن را بفهمد. مسکو را دوست نداشته باشد، اما باید منطق پ

حسراس  شرانمحدودهبزرگ همیشه به تهدیدهای برالقوه در نزدیکری  هایقدرتاست که: 

هستند. آمریکا هرگز استقرار یک نیروی نظرامی برزرگ در هریچ کجرای نیمکرره غربری را 

نسبت بره  ؛ چه برسد به استقرار آن در مرزهایب؛ بنابراین طبیعی است که روسیهردیپذینم

 .(133: 1313میرشایمر،)باشد اوکراین واکنشی قاطع داشته 

های روسریه از شورشریان اوکرراین به حمایت دادن غر  به تحریم اقتصادی برای پایان

هایشران را آغراز اروپرا دور سروم تحریم روی آورده است. اکنون آمریکا و اتحادیره شرقی

هرای برزرگ، بره دولرت، بانک نزدیرکبالرای های ردههرایی کره شخصریتتحریم کردنرد،

تهدیرد کردنرد کره  ها همچنریندهد. آنمراکز دفاعی را هدف قرار می های انرژی وشرکت

در راه اسرت  گیرد،های اقتصاد روسیه را در برمیها که تمام بخبتری از تحریمدور سخت

 و آن را اجرا خواهند کرد.

کننرد، چراکره مقاومرت می هرامیتحرن ویژه آلمان در برابر وضع ایرکشورهای غربی به 

ی شردیدی بره اقتصراد هابیآسرها را بدهد که ی پاس  این تحریماگونهبهروسیه  ترسندیم

شود ترا  ا ییاروپااتحادیه اروپا وارد کند، اما حتی اگر آمریکا موفق به قانع کردن متحدان 
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کند. تاری  نشان داده یوضع کند، احتمالا  پوتین تصمیمب را عوض نم ترسختهای تحریم

کننرد و ی سخت را تحمل میهاهیتنب، شانیاصلکه کشورها برای حف  باورهای استراتژیک 

از ایرن قاعرده بردانیم. رهبرران غربری بره  مسرتثناهیچ دلیلی وجرود نردارد کره روسریه را 

دنرد که روند بحران اوکراین را در ابتردا تسرریع کر انددهیچسبی اکنندهکیتحری هااستیس

 .(133: 1313میرشایمر، )داشت که این امر برای آنان هزینه خواهد 

 

 سپر دفاع موشکی در لهستان و چک .3-0

دهرد اروپای شرقی نشران می منطقهتلا  آمریکا برای استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در 

آن  ها برر ایرن باورنرد کره آنچره امرروز ازکند. روسکه آمریکا اهداف دیگری را دنبال می

شود، پوششی جدید برای هردف عنوان مقابله با تهدید موشکی ایران و کره شمالی یاد میبه

ها پریب اصلی استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکرا در شرر. اروپاسرت. آمریکرا از مردت

استراتژیک در اروپا به نفع خود بوده است و ایجاد شرایطی کره امکران  درصدد تغییر موازنه

صورت بالقوه بررای آمریکرا حفر  کنرد، یرک راهبررد را به دستانهبیپ ایهسته یک حمله

بلندمدت در دکترین نظامی آمریکاست. هدف اصلی سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا، نره 

عنوان یکری توان گفت این مسئله هم بهبنابراین می ؛(261: 1324)امینری،ایران بلکه روسیه است 

 شود.حسو  میاز روندهای واگرایی غر  و روسیه م

 

 گسترش ناتو به شرق و گسترش اعضاي اتحادیه اروپا. 3-1

عنوان یک رژیم امنیتی برای حف  منافع دولت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ابتدا به

فروپاشی این کشور، گستر  در کارکردهرای  آمریکا در مقابل شوروی شکل گرفت ولی با

صورت یک خیر همگانی باعرث و گستر  به شر. بهگیری قواعد و عرف جدید آن، شکل

 .(346و  343: 1324 یمراد) 1برقراری ثبات شده است

ویژه در اروپا، بره نراتو متکری اسرت. نراتو تنهرا آمریکا برای ایجاد نظم جدید در جهان و به

                                                           
1. Bertton woods sustem 
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دهرد و کسرینجر آن ذ آمریکا را در اروپای شرقی مشروع جلوه مینهادی است که دخالت و نفو

میلادی فراینرد تحرول نراتو بررای  1114داند. آمریکا در دهه پیروزی در جنگ سرد می را جایزه

ایرن ( 331: 1114)جروزف نرای، .تبدیل آن به ابزاری کارآمد برای هژمونی خود را مدیریت کرده است

 است:تحول در چند عرصه صورت گرفته 

تر که هدف آن ایجاد ثبات و مدیریت بحران در کرل تبدیل ناتو به سازمانی سیاسی .1

اوج این تحول در تدوین مفهروم اسرتراتژیک جدیرد در سرال  قاره اروپاست. نقطه

 میلادی قابل مشاهده است. 1111

هرای نراتو میلرادی محرور اصرلی فعالیت 1111مشارکت در صلح و ثبات، از سال  .2

 بالکان بوده است.زده بحرانر منطقه ایجاد ثبات د

و مقابلره برا  پیدایی کارکردهای جدید ازجمله اقتصاد سیاسی، مبارزه با مواد مخردر .3

 تروریسم.

 گستر  ناتو به شر. )قفقاز، بالکان، بالتیک، اسکاندیناوی(. .6

ی حروزه محدودسرازبینیم کره گسرتر  نراتو بره شرر. در مسریر به این ترتیرب مری 

تررین خطرر عنوان بزرگیه قرار دارد و روسیه در واقع گستر  نراتو را برهژئوپلیتیکی روس

ی بره اعتمرادیبریرا « حاصل جمرع صرفر»داند؛ زیرا هنوز تفکر پس از پایان جنگ سرد می

شود که گسرتر  گونه تلقی میتحولات ناتو پس از جنگ سرد در روسیه وجود دارد و این

ه را از ایفرای نقرب در امنیرت اروپرا بازخواهرد ناتو و تحکیم موقعیت آن در اروپا، روسری

علاوه این روند موجب شده تا تمایلات ضرد غربری در روسریه به .(143: 1326)رحمرانی،داشت 

 است. 21آن شروع تقابل و جنگ سردی جدید در قرن  انداز آیندهافزایب یابد که چشم

 

 

 شده از شوروي سابقهاي رنگین در کشورهاي منشقانقلاب .3-3

به پیروزی « کامارا»نام به بارخشونتانقلا  گل رز در گرجستان در اثر یک جنبب غیر 

ی گرل رز هاشاخهورود ساکاشویلی و حامیان وی با واسطه بهرسید؛ اگر در گرجستان 
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اسرتفاده از واسرطه بهبه پارلمان، نام انقلا  رز بر آن نهاده شد، در مورد اوکرراین نیرز 

، این انقلا  نام نارنجی به خود گرفت. در تظاهرکنندگانتوسط  رنگینارنجی هاپرچم

ی صورتی و زرد در تظاهراتشان استفاده نمودند هارنگقرقیزستان هم مردم ناراضی، از 

ی لالره اسرت، نرام ایرن هاگلی متنوعی از هاگونهاینکه قرقیزستان دارای  لیبه دلولی 

ها ر گشت؛ با نگاهی به ماهیت این انقلا ی قرقیزستان مشهوالالهانقلا  نیز به انقلا  

یی نررم، خزنرده و بردون خشرونت بررای هاحرکت هاجنببکه تمامی این  میابییدرم

 جایی قدرت در کشورهای هدف بوده است. جابه

های رنگین این است که این تحولات کلا  های انقلا ترین ویژگییکی دیگر از مهم

شرده در اروپرای است؛ چراکه کشورهای واقرع در محیط سابق بلوك شر. حادث شده

نظرامی بودنرد کره  طرهیسردر  هاسرالی سرابق شروروی، هایجمهورشرقی، مرکزی و 

ی خرواهتحولکردند و هرگونه ی مدنی و اجتماعی افراد را محدود میهایآزادشدت به

هرای روسریه نسربت بره وقروع انقلا  العملعکس. دادندیممدنی را با خشونت پاس  

ی سابق خود اغلب واکنب آمریکا و کشرورهای هایجمهورمخملی در محیط امنیتی و 

جب تقابل آمریکا و روسیه شرده غربی را به دنبال داشته است که این کنب، واکنب مو

 . (114 :1324)زرگر،است

 توان چنین تشریح کرد:های رنگین را میهای انقلا برخی از ویژگی

عنوان مروقعیتی بررای )ادعای تقلب در انتخابرات( بره گیری از بستر انتخاباتبهره .1

 دموکراتیک.ی شبههامیرژای بر ضد بسیج توده

 های محلی.جنبب حمایت خارجی برای توسعه .2

ی جوانان رادیکال برای اجررای تاکتیرک تظراهرات غیرمتعرارف قبرل از دهسازمان .3

سرتر بررای وارد انتخابات با هدف به تحلیل بردن محبوبیت رژیم و فراهم کرردن ب

 نهایی به آن. کردن ضربه

 وجود یک اپوزیسیون یکرارچه که تا حدودی با خارج در ارتباط است. .6

 فشارهای دیرلماتیک خارجی و پایبِ گسترده و نظارت غیر معمول انتخابات. .1
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آمیز جلوه دادن انتخابات و کاربرد تاکتیک مقاومرت ای مردم برای تقلببسیج توده .4

هیئرت حاکمره جهرت پرذیر   فشرار گذاشرتنهردف تحرت  با بارخشونتغیر 

 .(124 :1،2441)بیزینگری اپوزیسیون و معترضین هاخواسته

 

 انتشار اطلاعات مبتنی بر توسعه فناوري اطلاعات )پرونده اسنودن و ...( .3-7

ی هراحوزههایی است که کشورهای جهان برای آگاهی از شیوه نیترمتداولجاسوسی یکی از 

گیرند؛ شنود آمریکا از مکالمات سران کشورهای آلمان محیط پیرامون خود به کار میامنیتی و 

ی ویکری لریکس و پناهنردگی افسرران اطلاعراتی کشرورهای جهران، هرایافشراگرو فرانسه، 

ی هاپرونرده نیترپرجنجرالامرا در ایرن میران یکری از ؛ های بارزی از این مروارد اسرتنمونه

ودن افسر اطلاعراتی آمریکاسرت کره بره روسریه پناهنرده شرد. جاسوسی مربوط به ادوارد اسن

ها تلا  کردنرد نشران دهنرد کره در ایرن قضریه اگرچه از ابتدای ورود ادوارد اسنودن، روس

نیز روابط با واشنگتن را برر دادن پناهنردگی و  شانیرسمکنند و در مواضع ی پیشه میطرفیب

هرا را ضع تهاجمی دولت آمریکا نتوانست آنحمایت از اسنودن ترجیح دادند ولی در عمل موا

ی هراپالساز اعطای پناهندگی بره اسرنودن منصررف سرازد. روسریه پرس از قضریه اسرنودن، 

: افزودن بره گرددیمی از سوی آمریکا دریافت کرد که این موضوع شامل موارد زیر زیدآمیتهد

کا، کمرک و حمایرت ، قانون ماگنیتسکی، تصویب قانون ضد روسی در آمریهایمیتحرلیست 

 2طلبان و لغرو دیردار رسرمی. در خلرال اجلراس جری از مخالفان پوتین و حمایت از تجزیره

ها تلا  بر مدیریت منطقی این وضعیت کردنرد و از همران ابتردا در مقابرل فشرارهای روس

ی مبنی بر استرداد مجررمین برین ایرن دو انامهموافقتدولت آمریکا اعلام نمودند که هیچ نوع 

 را منطبق با قوانین روسیه دانستند. آن زینجود نداشته و پس از اعطای پناهندگی و

ی در قبال اظهارات و مواضع تند واشنگتن همگی نشانه دارشتنیخواعطای پناهندگی و 

سرو و القرای ایرن نکتره اسرت کره عقلانیت و موضع واحد روسیه در قبال واشنگتن از یک

عنوان قدرت بزرگ و رو بره ظهرور، خواهران نرذیرفته و بهروسیه تمکین در قبال آمریکا را 

                                                           
1. Mark R. Beissinger 
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و  هرایتازکرهایفای نقشی فعال در جهان و پذیر  این نکته از سوی آمریکاست که عصر ی

هاسرت بررای موازنره به پایان رسیده است، روسیه قردرتی اسرت کره سال هایگرجانبهکی

قی و خاورمیانره آغراز کررده و آمریکا و چالب هژمونی آن رقابت فعالی را در نیمکرره شرر

ها ی کنرونی در جهران بردون حضرور سرایر قردرتهرابحرانمعتقد است حل و مردیریت 

 .(111: 1312 نیا و صالحی،محبی)نیست  ریپذامکان
 

 و تحریم این کشور 8اخراج روسیه از گروه جی  .3-8

 قدام به تجزیرهگرا در این کشور اروسیه در واکنب به بحران اوکراین و سقوط دولت روس

تبار اوکراین هم که حس واگرایی نسبت ی روسهااستاناوکراین کرد؛ به دنبال این موضوع 

اوکراین گرفتار بحران داخلی و  ساننیبدبه دولت مرکزی داشتند، علم استقلال برپا کرده و 

هم که حاضر به درگیری برا روسریه نبودنرد،  1فرسایشی شد؛ کشورهای گروه هشت تجزیه

ی ریگموضرعی در لاهه، ضمن محکومیرت رسرمی اهیاعلامجریان نشستی در هلند با انتشار 

جزیره کریمه از این کشور، اخرراج روسریه از روسیه درباره تحولات اوکراین و استقلال شبه

را اعلام و یک سلسله تحریم را علیه روسیه اعمال کردند. اخرراج روسریه از گرروه  2گروه 

ان ازجمله معدود تقابلات جدی غر  با روسیه برود کره ایرن امرر هشت کشور صنعتی جه

الملل را در پری فصل جدیدی از مناسبات دیرلماتیک و منازعات سیاسی عرصه بین سرآغاز

 خواهد داشت.

 

 مواضع مشترک ایران و روسیه در بحران سوریه .3-4

تعریر   بخب مهمی از سیاست خارجی سوریه در چهارچو  استراتژی راهبرردی روسریه

ی راهبردی روسیه در قالرب یرک قردرت جهرانی برزرگ هاشاخصشده است که با تمامی 

طورکلی باید برر ایرن امرر هماهنگی دارد؛ همکاری روسیه با سوریه ماهیت اقماری دارد؛ به

تأکید داشرت کره روابرط روسریه و سروریه بخشری از ائتلراف ایردئولوژیک، امنیتری و یرا 

                                                           
 ، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکافرانسه اعضای گروه هشت متشکل از کانادا، آلمان،. 1
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. به همین دلیرل اسرت کره (162: 1313متقی و همکراران، )دهد کیل میژئوپلیتیکی با روسیه را تش

ی دیرلماتیک هاتلا ی شورای امنیت علیه سوریه را وتو نموده و هاقطعنامهبینیم روسیه می

غر  به سرکردگی آمریکا برای اعمال فشار علیره سروریه در بسریاری مروارد ناکرام مانرده 

ای جمهروری اسرلامی در ارچو  اسرتراتژی منطقرهاست؛ اضافه بر این اینکه سوریه در چه

خاورمیانه و حمایت از مقاومت لبنان و تقویت محور مقاومت به رهبرری ایرران هرم نقرب 

ی دیرلماتیرک روسریه و هراتیحمابینیم کره سزایی داشته است. به این ترتیب مریمهم و به

وریه شرده اسرت و ی میدانی جمهوری اسلامی ایران تاکنون مانع سقوط رژیم سرهاتیحما

ی سیاسری و هابینشرهای طرفین در فرراز و و همکاری هاییهمگراترین این مسئله از مهم

 نظامی در سوریه شده است.

باشد، در بُعرد در مجموع روابط سوریه و روسیه متأثر از دو عامل نظامی و اقتصادی می

همکاری ایرن دو کشرور  عنوان عامل نظامیتوان بهنظامی پایگاه استراتژیک طرطوس را می

اقتصادی هرم سروریه یکری از بازارهرای اسرتراتژیک  در حوزه .(14: 1،2412هارمر)کرد معرفی 

است تأثیر خود در خاورمیانره  مندعلاقهشود. اضافه بر این اینکه روسیه روسیه محسو  می

از  طور عمرده در حمایرترا بسط داده و یا در همین حد حف  کند که این تأثیرگرذاری بره

 .(43: 2412، 2بگدوناز) ابدییمسوریه و ایران تبلور 

 

 تيعدم قطعاهميت و  بندي نيروهاي پيشران بر اساس درجهرتبه . 7

ها بنردی پیشررانعنوان پیشران استخراج گردیرده، رتبهشده ده روند بهبر پایه مطالعات انجام

هرا آن تیرعردم قطعصلی و ها برای موفقیت موضوع یا تصمیم ااهمیت آن بر اساس درجه

اصلی شناسایی دو یا سه عامل یا روندی است کره بریب از دیگرران  گیرد. نکتهصورت می

را دارا باشند. برای مشخص کردن فضرای سرناریو،  تیعدم قطعاهمیت داشته و یا بیشترین 

ن های اصلی نیاز داریم کره دارای بالراترین اولویرت از نظرر اثرگرذاری و همچنریبه پیشران

                                                           
1.Harmer 

2.Bagdonas 
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بالاترین اثرپذیری و عدم قطعیت باشند. برا توجره بره بررسری روابرط و وابسرتگی برین ده 

توانیم این کار را انجام دهیم. در این دار یادشده با استفاده از نظر نخبگان میپیشران اولویت

صرورت به هاشررانیپبرا مقایسره  افرزارنرممیک مک بهره گرفتیم. در این  افزارنرمراستا، از 

را نسربت بره  هاشررانیپیی و با دریافت نظرر خبرگران، ترأثیر و اهمیرت هرر یرک از دودو

، ارتباط هر پیشران با خرود ، صرفر در نظرر میکنیمهای دیگر از خبرگان مشخص پیشران

شود و چنانچه یک پیشران با پیشران دیگر هیچ ارتباطی نداشرته باشرد، امتیراز آن گرفته می

ی ، یک، ارتباط متوسط، دو و ارتباط زیراد، امتیراز سره را بره صفر خواهد بود. ارتباط ضع

شده از سوی پانل خبرگان در ماتریس ذیل آمرده ی دادهازهایامتخود اختصاص خواهد داد. 

 شده در نظر گرفته شده است.است. در هر مورد، متوسط امتیازهای داده
 هاي دیگرران: ماتریس امتیازات رابطه هر پیشران نسبت به پیش6جدول شماره 
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 شر. به ناتو گستر  1 6 6 5 5 6 6 2 2 2

5 2 5 6 6 2 2 6 1 6 
 به دسترسی برای جاسوسی یهارقابت

 یکدیگر سری اطلاعات

5 5 5 6 6 6 5 1 2 6 
 این تحریم و 2 جی گروه از روسیه اخراج

 غر  توسط کشور

 چک و لهستان در موشکی دفاع سرر 6 5 6 1 2 6 6 5 6 2

 تهران و مسکو مشترك مواضع و سوریه بحران 6 2 2 5 1 2 6 5 2 2

 منابع انرژی خزر 6 6 6 5 6 1 6 6 6 6

 بحران اوکراین 6 2 6 2 2 6 1 5 6 6

 بحران گرجستان 6 5 2 2 6 6 6 1 2 2

5 1 5 6 6 6 5 5 5 2 
 شدهمنشق کشورهای رد رنگین هایانقلا 

 سابق شوروی از

 کوزوو استقلال در غر  و روسیه تقابل 6 2 5 5 2 6 2 5 5 1
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ی مربوط به بحران اوکرراین، سطرهاشود بیشترین امتیازات در که مشاهده می گونههمان

 باشد.منابع انرژی خزر و گستر  ناتو به شر. می
 ناي نظر خبرگانبر مب هاشرانیپامتیازات  جدول :0جدول شماره 

 هاشرانيپ
جمع امتياز 

 سطرها

جمع امتياز 
 هاستون

 23 21 شر. به ناتو گستر 

 57 21 یکدیگر سری اطلاعات به دسترسی برای جاسوسی یهارقابت

 25 58 غر  توسط کشور این تحریم و 2 جی گروه از روسیه اخراج

 52 25 چک و لهستان در موشکی دفاع سرر

 25 58 تهران و مسکو مشترك اضعمو و سوریه بحران

 23 21 منابع انرژی خزر

 23 22 بحران اوکراین

 56 25 بحران گرجستان

 54 53 سابق شوروی از شدهمنشق کشورهای در رنگین هایانقلا 

 57 53 کوزوو استقلال در غر  و روسیه تقابل
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 سناریوهاي همگرایی ایران و روسیه .7-5

 شناسایی یا آینده ترینمحتمل شناسایی منظوربه تنها ای،عامیانه تصور برخلاف سناریوسازی

 کرارکرد تریناصرلی بلکره نیسرت؛( بدبینانره) نرامطلو  و( بینانهخو ) مطلو  هایآینده

 و یابرد تحقرق توانردمی یرک هر که است باورپذیری و متنوع هایآینده شناسایی سناریوها

 ایرن بره شرود،بحث می مورد موضوع بر متعددی تأثیرات به منجر یابد تحقق کهیدرصورت

همگرایری ایرران و روسریه  شررایط آن در کره هسرتند شرایطی دربردارنده سناریوها ترتیب

 بتواننرد موضروعی هرر از بریب بایرد سرناریوها. بگیررد قررار تأثیر تحت شدتبه تواندمی

 تأثیرگرذار عوامرل از برخری سرناریوها از یرک هرر در. کنند ترسیم را تهدیدات استراتژیک

 تواننردمی نیرز اسراس همرین برر و برردازنرد نقرب ایفرای بره تواننردمی بهترری صورتبه

 هرایعردم قطعیت» شناسیرو  از مطالعه این در .بخشند تحقق نیز را مختلفی رویدادهای

 ترا اسرت لرازم بحرانری هرایعردم قطعیت رو  اسراس برر. اسرت شرده استفاده «بحرانی

 .شوند شناسایی دهند،می شکل را آینده که ییهاتیعدم قطع تریناصلی

 شناسرایی باشرند، زیرر شرایط واجد که موضوعاتی ترینمهم تا است لازم اساس این بر

 :شوند

الملل داشته باشد؛ برر آینرده منرافع فضای روابط بین در بالایی اهمیت موضوعی که .1

وان گفت: این موضروعات تملی ایران و روسیه نیز تأثیرگذار باشد. بر این اساس می

 شوند.ی میبندطبقههای مؤثر اولویت یی مهم در زمرههاتیقطععنوان عدم به

 در بالرایی اطمینران با نتوان دیگرعبارتبه. باشند داشته عمیقی و شدید تیعدم قطع .2

تروان در روابرط روسریه و غرر  گفت. این عدم قطعیت را می سخن آن خصوص

 محرور موضوعاتی تا شودمی تلا  بحرانی هایطعیتعدم ق رو  بررسی نمود. در

عردم  دارای آنکره هرم و دارنرد بالرایی اهمیرت هرمزمان هم که شوند بحث اصلی

 و شرود تهیره موضروعات از فهرستی ابتدا تا است لازم منظور این به. باشند قطعیت

 بحث محورهای عنوانبه هاآن از و شوند شناسایی «بحرانی هایعدم قطعیت» سرس

 شوند.ها نوشته میبر این اساس عدم قطعیت .شود گرفته بهره
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الملل و روابط روسیه با غر  گسرترده حوزه روابط بین در تغییرات گذشته هایسال در

کنرد، ایرن فرراهم می جهرانی را فضرای در بنیادی تغییرات امکان کنونی شرایط. بوده است

شد. در این راستا با برخورد برا عوامرل دیگرر تواند مثبت یا منفی بانوبه خود میتغییرات به

تواند به ایجاد یا رفع تهدیدات نوظهوری کره در جریران تغییررات گسرترده جهران خود می

 شود منجر گردد.ایجاد می

 

 فضاي سناریوها .7-2

گونره های بحرانی شکل گرفته است. به این ترتیرب آنسناریوها از تقاطع میان عدم قطعیت

 سه سناریوی اصلی اشاره نمود: توان بهت، میکه بیان شده اس

 عادی بودن روابط ایران و روسیه. -

 روابط ایران و روسیه بر مبنای همگرایی. -

 اتحاد استراتژیک ایران و روسیه بر مبنای منابع دریای خزر. -

 شود.هر سناریویی از کنب و تعامل عوامل تأثیرگذار مختل  ساخته می 

 

 ط ایران و روسیه: عادي بودن رواب5 ویسنار

باشرد؛ سناریوهای موجود در فضای سرناریویی مرا می نیترمحتملاین سناریو تقریبا  از غیر 

 ای در حروزهعنوان یرک قردرت منطقرهعنوان یک قدرت جهانی و ایران بهچراکه روسیه به

تروان تصرور کررد کره و نمی باشرندیمژئوپلیتیک خزر دارای مرزهای آبی و منافع مشترك 

توانند نسبت به انتقال انرژی خرزر ط این دو کشور عادی باشد. همچنین دو کشور نمیرواب

 تفاوت باشند.و حضور کشورهای دیگر در خزر بی

 

 : روابط ایران و روسیه بر مبناي همگرایی2 ویسنار 

انرد؛ در دوران ایران و روسیه در طول تاری  همواره روابط پرفراز و نشریبی را تجربره کرده

روابط ایران با روسیه مبتنی بر همکاری بود، در دوران قاجار به خصومت تبدیل شد  صفویه
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اما پرس از پیرروزی انقلرا  ؛ و در دوران پهلوی هم این روابط خصمانه و گاه دوستانه بود

زمان شوروی بود ر بعرد از گذشرت یرک دهره،  در آناسلامی، روابط ایران و روسیه ر که 

آغراز شرد. برا  1342از سرال  برا یتقرهرای دو کشرور همکاریشکل ثابتی به خود گرفت و 

متحرده ی بر اساس نظرم نروین جهرانی، ایالاتقطبتکگیری نظام فروپاشی شوروی و شکل

آمریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان تلا  مضاعفی کرد؛ اما اتحادیره اروپرا و روسریه 

 .نمودیمب منابع خود را پیگیری دو قطب مخال  این نظم بودند؛ به این ترتیب روسیه اغل

در گیر و دار این مسائل، منافع روسیه و آمریکا به تلاقی سرنگینی رسرید کره منجرر بره 

های تقابل جدی بین روسیه و غر  شد؛ این مسئله موجب گردیرد ترا روسریه در سیاسرت

ر خود به واگرایی با غر  برسد. این فرصت بهترین فرصت برای ایرران اسرت ترا بتوانرد د

بره ایرران،  344ی موشکی اس هاسامانهکنار روسیه منافع ملی خود را تأمین کند. واگذاری 

روابرط ایرران و روسریه ازجملره  ای ایرران و توسرعههسته حل مسئله همکاری بیشتر برای

 ی همگرایی ایران و روسیه را در آن مشاهده کرد.هانشانهتوان مواردی هستند که می

 

 تراتژیک بین ایران و روسیه بر پایه منابع دریاي خزر: اتحاد اس6 ویسنار

هرچند ایران خواستار رسیدن به این نقطه است که اتحرادی اسرتراتژیک برا روسریه داشرته 

باشد؛ اما واقعیت این است که منافع ملی دو طررف در برخری مسرائل دچرار پرارادوکس و 

ی هرابزنگاههرا در روسکره  انرددادهی تراریخی نشران هاتجربرهمتناقض است و همچنین 

شرورای امنیرت بررای تحرریم ایرران  قطعنامرهتروان آخررین مختلفی که بارزترین آن را می

کننرد کره ها با کشورهایی اتحاد استراتژیک منعقد می. روساندگذاشتهدانست؛ تهران را تنها 

عنوان اقمرار ایرن سیاست خارجی خود را در چهارچو  استراتژی راهبرردی مسرکو و بره

ی راهبردی روسریه در قالرب یرک هاشاخصبا تمامی  هاشاخصکشور تعری  کنند و این 

 قدرت جهانی بزرگ هماهنگی داشته باشد.

تواند بهترین بستر برای همکاری و همگرایی ایران و روسیه باشد. انتقال انرژی خزر می

و گراز و واقعیت این است که دو کشور به دلیل دارا بودن حجرم عظیمری از ذخرایر نفرت 
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های بسیار مفیدی در و فعالیت اقداماتعنوان مکمل یکدیگر توانند بهنزدیکی جغرافیایی می

 زمینه تجارت جهانی و انرژی داشته باشند.

 

 يريگجهينتتحليل و  .8 

 یالمللرنیبمحیطری  شررایط و روسریه و ایرران کشور دو که دریافت توانمی بررسی با این

 را بررای نروینی بسرتر کره انردبوده شرده روروبه تحولاتی با ن،آ از پیب دهه یک به نسبت

دو کشور برای همکاری در زمینه انرژی تمایل دارند،  است. کرده فراهم کشور دو همکاری

 خرزر بره دریرای خام نفت انتقال زمینه در همکاری جنوبی، پارس فازهای توسعه همچنین

مطالعره  و بررسی کشور، شمال در اهپالایشگ ساخت ،(جاسک -نکا لوله خط)عمان  دریای

در  گراز معاوضره طر  است، گرفته قرار تأکید مورد شمالی آزادگان میدان توسعه اجرای و

 از گرازکننده مصررف کشرورهای بررای جنرو  در آن فرو  و یبرداربهره و کشور شمال

 و نفرت برزرگ یهراپروژهدر  روس هایشرکت مشارکت. استگاز پروم  باها توافق گرید

 افرزایب روزروزبره ایرران برازار بره روسری یهاهیسررما توجه که دهدمی نشان ایران، گاز

تروان گفرت روسریه با در نظر گرفتن تمام جوانب برای همکاری ایران و روسیه می. ابدییم

ی انرژی کشورهای غربری هاطر در مقاطعی با هدف حذف رقبای دیگر و شکست برخی 

ی ایران در منطقه حمایرت هاطر صورت ابزاری از برخی ان( بهمثل )باکو ر تفلیس ر جیح

 شده است. هاطر کرده و حتی خواستار مشارکت خود در این 

که قبلا  اشاره شد اجرای خط لولره )باکورر تفلریس ر جیهران( نشران داد کره  طورهمان

تند؛ لرذا انتقال انرژی خزر هسر آمریکا و غر  مجدانه پیگیر حذف ایران و روسیه از پروژه

بینانره و ی واقرعکرردیرواین اقدام آمریکا و غر  هشداری به ایران و روسیه بررای اتخراذ 

سریع درباره سرنوشت انرژی خزر است. درنتیجه همکراری و همسرویی دو کشرور کرافی 

است تا غر  را تقریبا  در برابر همگرایی ایران و روسیه منفعل کند، اضرافه برر ایرن اینکره 

ن خطوط لوله ناباکو و باکو ر تفلیس ر جیهران تروان پرکرردن ظرفیرت ایرن کشورهای میزبا

خطوط را ندارند و ناچارند برای تکمیل ظرفیت این خطوط از کشرورهای ایرران و روسریه 
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را در  کاهب اقتدار غر  و همگرایری ایرران و روسریه کمک بگیرند که این امر خود زمینه

 .آوردیمصدور انرژی فراهم 

پیوسرتن سرایر کشرورهای  سرازنهیزمتوانرد همکاری روسیه و ایرران می از سوی دیگر

ساحل خزر به این جمع باشد بنابراین باید منتظر عزم جردی ایرران و روسریه بررای اتخراذ 

رویکرد مشترکی جهت همگرایی در منطقه خزر بود تا زمینه برای توسرعه روابرط برا سرایر 

 ا یاهسرته شت بیب از یک دهه از پرونردهایران با گذ کشورها بیب از پیب فراهم شود.

ای ایرران؛ هسرته بردارد و تکمیل پروژه ی نهایی را برای تکمیل این پروژههاگامکه  رودیم

برا کشرورهای  ترریقرویعنی فراغ بال برای دستگاه دیرلماسی جهت تعامل بهتر در موضرع 

 منطقه و جهان است.
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