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ــی . 1 ــارکرد دیپلماس ــا و ک معن

  انرژي

سخن از دیپلماسی انرژي سخن از رابطه 

سیاسـت و اقتصــاد در عرصـه انــرژي   دیرینـه  

ــه  ــت. مدرس ــم و   اس ــري مارکسیس ــاي نظ ه

ي ارائــه رئالیســم و لیبرالیســم در تــالش بــرا

الملـل و یـافتن    مدلی براي درك روابـط بـین  

راهکارهاي سلطه و مدیریت بر آن، با تکیه بر 

اصـل را بــر  » زیربنـا و روبنــا «مـدل تحلیلــی  

جدایی سیاست و اقتصاد گذاشته بودنـد. هـر   

اقتصاد یـا   ک از این مکاتب با زیربنا دانستنی

دادن بـه فـرد یـا اجتمـاع،      سیاست و اصـالت 

هاي سیاسی و ایدئولوژیکی را دامـن   مرزبندي

شـته بـه   زدند که جهـان را طـی دو سـده گذ   

تعامـل در  هاي  سوي واگرایی و تجزیه ساحت

و الملـــل ســـوق داد. مکاتـــب  روابـــط بـــین

مـروزه  اساحتی از این دسـت،   هاي تک نگرش

ــانی  ــر جه ــه    در عص ــود را ب ــاي خ ــدن ج ش

کنجکاوي نظري براي تحلیل، و تالش عملـی  

براي تدبیر درهم تنیدگی اقتصاد و سیاسـت،  

و پیوند حقـوق و منـافع فـرد و اجتمـاع داده     

رویکـرد   است. در راستاي این تحول فراگیـر، 

هــا در سیاســت خــارجی و  بســیاري از دولــت

جی امـا  ریالملل در حـال گـذار تـد    روابط بین

ها و مکاتب فکـري   پرشتاب از مفاهیم، دیدگاه

مبتنی بر تفکیک و استقالل منافع سیاسی از 

دي و روي آوردن بـه مفـاهیم و   منافع اقتصـا 

  هاي تلفیقی و ترکیبی است.   نگرش

دیپلماسـی مطلـق کـه کـارکرد اجرایـی      

طــی قــرون  ،سیاســت خــارجی کشورهاســت

کـه  متمادي گویاي تـدابیر و اقـداماتی بـوده    

منافع خود در رابطـه بـا   ها براي نیل به  دولت

امـا بـا    انـد.  گرفتـه  ها بـه کـار مـی    دیگر دولت

عامل و ارتباط در هاي ت گسترش و تنوع زمینه

ــواع دیپلماســی  عرصــه روابــط بــین الملــل، ان

مانند دیپلماسـی فرهنگـی،   مضاف و ترکیبی 

ــانه  ــاري، دیپلماســی رس و  اي دیپلماســی تج

و  نظور تبیـین و تنظـیم  م هدیپلماسی انرژي ب

ــوزه    ــک در ح ــور دیپلماتی ــیق ام ــاي  تنس ه

  تخصصی ابداع و به سرعت رایج شد. 

ــی   ــه دیپلماس ــده ب ــرایش فزاین ــاي  گ ه

ترکیبـی، از جملــه دیپلماســی انــرژي، صــرفاً  

ــور   ــدگی امـ ــتردگی و پیچیـ ــی از گسـ ناشـ

شـدن   دیپلماتیک و ضرورت و فایده تخصصی

ی آنها نیست. عـالوه بـر ایـن، تحـوالت مهمـ     

پایــان جنـگ ســرد و ظهـور بــازیگران    ماننـد 

هــاي  جدیــد و پیــدایش موضــوعات و چــالش

اي کـه   نوین امنیتی، محیط زیستی و توسـعه 

خیر در ساختار و ماهیت روابـط  طی دو دهه ا

هــاي  ه، توجــه بــه حــوزهالملــل روي داد بــین

از  .ه اسـت تخصصی دیپلماسی را ایجاب کـرد 

جنگ ویژه پس از  هجمله تحوالت مهمی که ب
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سرد رخ داده، از حاشیه به مـتن آمـدن امـور    

ــاد ــمگیر  اقتص ــاهش چش ــاعی و ک ي و اجتم

هــاي تســلیحاتی و تغییــر نگــرش     رقابــت

ه امنیـت و قـدرت و اقبـال بـه     افزارانه ب سخت

افزارانـه در قـدرت سیاسـی و     هـاي نـرم   مؤلفه

بینانـه و   صادي بـوده اسـت. بـا درك واقـع    اقت

ز کشـورها  ین تحوالت، بسیاري اجسورانه از ا

گیـري سیاسـت خـارجی و دیپلماسـی      جهت

محــور و تقابــل بــا  از رویکــرد امنیــتخــود را 

محـور   دیگران رها سـاخته و رویکـرد توسـعه   

ر تعامل و رقابت را پـیش گرفتـه و از   مبتنی ب

د جایگـاه بهتــري در  انــ ایـن رهگــذر توانسـته  

  مراتب قدرت و ثروت کسب نمایند. سلسله

د مختلــف اگرچـه موضـوع انـرژي و ابعـا    

ویـژه طـی    هسیاسی و اقتصادي آن همواره و ب

ه در کانون تحوالت و روندهاي دو قرن گذشت

ــین ــته   ب ــرار داش ــی ق ــاالملل اهمیــت و  ، ام

ـ   آن در روابط بـین تأثیرگذاري  طـور   هالملـل ب

در واقـع،   اي در حـال افـزایش اسـت.    دهفزاین

هـاي اصـلی قـدرت در     انرژي به یکی از مؤلفه

بـدیل شـده و نقـش یـک     الملـل ت  روابط بین

هـاي   ران مؤثر را در پیونـد دادن عرصـه   پیش

ــف سیاســ ــی و  مختل ــم از مل ت و اقتصــاد، اع

توان از  بر این اساس مینماید.  فراملی ایفا می

ـ    دیپلماسـی  میـان آورد کـه    هنـوینی سـخن ب

مأموریت آن پیگیري اهداف و منافع ناشـی از  

ــی  ــاي سیاسـ ــق جغرافیـ ــی و تلفیـ تالقـ
1
و  

صاديجغرافیاي اقت
2
در چـارچوب جغرافیـاي    

انرژي
3

هـر کشـور   اسـت. دیپلماسـی انـرژي     

هـا و تـدابیري    روشاي از راهبردهـا،   مجموعه

است که در رابطه با مـدیریت کـالن توسـعه    

ــ ــابع ان ــارت  من ــرف و تج ــد و مص رژي و تولی

هاي انرژي در بستر رقابـت و همکـاري    حامل

شـود و   دیگر بازیگران این عرصه اتخاذ مـی با 

هـا و بـه    بـرداري از فرصـت   بهـره هدف از آنها 

از یــک ســو و رفــع  حـداکثر رســاندن منــافع 

هـا از   و بـه حـداقل رسـاندن آسـیب    تهدیدها 

  سوي دیگر است.

جایگـــاه نفـــت و گـــاز در . 2

  دیپلماسی انرژي

 هاي مختلف انرژي (ذغال صورتاز میان 

اي و  سـنگ، نفــت، بـرق، گــاز، انـرژي هســته   

اه و اهمیـت و تأثیرگـذاري   هیدروژنی)، جایگـ 

ــاز د  ــت و گ ــرژي   نف ــی ان ــه دیپلماس ر عرص

بدیل است. این جایگاه و اهمیـت   همچنان بی

تا حدي است که ایـن دو حامـل انـرژي را از    

ابعاد اقتصادي و تجـاري صـرف بسـیار فراتـر     

بـرده و نیــاز و وابســتگی صــنعت و اقتصــاد و  

تولید و توسعه به آنها، نقش حیاتی، امنیتی و 

                                       
1. Geo-Politics  
2. Geo-Economics 
3. Geo-Energy 
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ــی   راه ــت. عل ــرده اس ــاد ک ــردي ایج ــم  ب رغ

ــا ــه   رویکرده ــه ب ــی و فناوران ــد علم ي جدی

آفتـاب، بـاد،    ماننـد هـاي تجدیدپـذیر (   انرژي

در  چـوب، هیـدروژن و گرمـاي درون زمـین)    

هـاي   حاضر که در مواجهه بـا نابسـامانی   قرن

شـی از مصـرف بسـیار زیـاد     محیط زیستی نا

ویژه نفت و همچنـین در   ههاي فسیلی ب انرژي

هـاي   گاهی از محدودیت ذخایر و هزینـه آ اثر

لیـد و مصـرف آنهـا اتخـاذ شـده و      فزاینده تو

راي آینده جامعه بشـري را  انداز بهتري ب چشم

ناپـذیر  هـاي تجدید  دهد، انواع انـرژي  نوید می

همچنـان   )1(اي تهنظیر نفت و گاز و انرژي هس

الملـل   حائز اهمیت راهبـردي در روابـط بـین   

  هستند.

سهم منابع مختلف  – )1(نمودار شماره 

 انرژي در تأمین تقاضاي جهانی تا سال

2035   

ــونی،  ــانی در وضــعیت کن و  اقتصــاد جه

مـدت، بـه    انـداز کوتـاه و میـان    قطعاً در چشم

و گـاز وابسـته    ویـژه نفـت   هانرژي فسیلی و بـ 

هـاي جدیـد    و فناوري ها است و هنوز نوآوري

ــرژي   نتوانســـته ــابع انـ ــد اســـتفاده از منـ انـ

را با قابلیت اتکا و در حد رقابت و تجدیدپذیر 

یا جایگزینی بـراي نفـت و گـاز نویـد دهنـد.      

فت و گـاز هرچنـد ماننـد سـایر     ویژه آنکه ن هب

، باشند پذیر حامل انرژي میهاي تجدید انرژي

اي هسـتند کـه    اما برخالف آنهـا مـواد اولیـه   

از مواد مختلف از آن دو مشـتق   طیف وسیعی

پالسـتیک،   شـود و صـنایع بزرگـی ماننـد     می

شـدت   هرنگ، نساجی، ساختمان و نظایر آن ب

تقاضاي جهانی به انـرژي  به آنها وابسته است. 

 درصـد  40، 2035تـا   2009هـاي   بین سـال 

رشد خواهد کرد و در این میان نفت همچنان 

هر چنـد   ؛منبع اصلی تأمین انرژي خواهد بود



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

● 
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

● 
یز

پای
 

13
91

  

   

 

193  

کــه تقاضــاي گــاز افــزایش بیشــتري خواهــد 

ــماره   ــودار ش  OECD-IEA)) 1داشــت (نم

World Energy Outlook, 2011). 

 درصـد رشـد جهـانی    90در حال حاضر 

باشـد.   مصرف انرژي در بخش نفت و گاز مـی 

هاي اقتصادي، تجاري، علمـی و فنـاوري   روند

ــه در  در ســط ــانی نشــانگر آن اســت ک ح جه

ـ  انداز میان چشم تـدریج جایگـاه    همدت، نفت ب

عـی  راهبردي و کاربردي خود را بـه گـاز طبی  

طی سی سال گذشته منتهـی بـه   خواهد داد. 

میالدي، مصرف گـاز طبیعـی در    2010سال 

ــه     ــده و ب ــر ش ــیش از دو براب ــان ب  113جه

تریلیون فوت مکعب در سال رسیده اسـت. از  

این مقدار حدود یک چهارم در امریکا مصرف 

اما باالترین نرخ رشد مصرف متعلق بـه   ،شده

ــه در مقیــا     ــه بــوده ک ــه خاورمیان س منطق

اي، مصرف آن طی همـین دوره بـیش    منطقه

تریلیــون فــوت  2/13از ده برابــر شــده و بــه 

بــالغ گردیــده اســت.  2010مکعـب در ســال  

مصرف گاز طبیعی در آسیا نیـز طـی همـین    

ــر شــده و از     ــت براب ــیش از هش  2/2دوره ب

رسـیده اسـت.    2/19تریلیون فوت مکعب بـه  

تولیـد گـاز طبیعـی در    این در حالی است که 

انـدکی   2010تـا   1980هاي  طی سال نجها

تریلیـون فـوت    53بیش از دوبرابر شـده و از  

ده اسـت. در خـالل ایـن    رسـی  112مکعب به 

و اروپا در تولید  مریکا و روسیهامدت از نقش 

گاز طبیعی در مقیاس جهانی کاسـته شـده و   

در حــالی کــه  ،رســیده درصــد 49بــه  72از 

شده است تولید خاورمیانه بیش از یازده برابر 

  .EIA, 201)٠( )2(نمودار شماره 

روند و میزان مصرف گاز  -) 2نمودار شماره (

اي از سال  طبیعی در جهان به تفکیک منطقه

  2010تا  1980
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د امکـان تولیـد و میـزان مصـرف     برآور ـ

  هاي انرژي در جهان حامل

هاي کالن بین بازیگران  شناخت رقابت ـ

  هاي آنها پذیري آسیبو 

زار ارزیابی وضـعیت بـازیگران مـؤثر بـا     ـ

هاي هر یـک   عرضه و تقاضاي انرژي و ویژگی

  از آنها  

 سازوکارهاي امنیت انرژي ـ 

ــ ــت  ــ ــین اولویـ ــزان و تعیـ ــاي  میـ هـ

گذاري بـراي تولیـد انـرژي در سـطح      سرمایه

 جهان

حظات محیط زیسـتی و  ها و مال نگرانی ـ

 در تولید و مصرف هاي فناوري تأثیر پیشرفت

  انرژي  

ــ ــتفاده از انـــرژي ــ ــزان اسـ ــاي  میـ هـ

 تجدیدپذیر 

ــی انــرژي در ســطح     تحلیــل دیپلماس

ــر واکــاوي وابســتگی نطقــهم هــاي  اي نــاظر ب

ــمدر شــگران عرصــه انــرژي و   تنیــده کن ه

پیـدا و پنهـان آنهـا بـر     هـاي   همچنین رقابت

هاي جغرافیایی و سیاسـی   بندي اساس تقسیم

ــم ــاطق م ی ــورهاي من ــان  ان کش ــف جه ختل

برخی از مناطق جهـان  بدیهی است  باشد. می

ــش ــه و   نق ــد و عرض ــؤثرتري در تولی ــاي م ه

و فرآیند تأمین امنیت انرژي بر عهـده   مصرف

ــازو  ــابراین، س ــد. بن ــنشدارن ــا و  کارها و ک ه

ــه انــرژي واکــنش سرنوشــت  ،هــاي مربــوط ب

منـدي و   شورهاي هر منطقه را از لحاظ بهرهک

زند. در سطح  ه میپذیري به یکدیگر گر آسیب

تـوان منـاطق بـزرگ و     اي مـی  تحلیل منطقـه 

مریکاي شمالی، اروپا و آسیا و حساسی نظیر ا

مریکـاي  خاورمیانه و خلیج فارس و همچنین ا

منـاطق کلیـدي    عنوان هجنوبی و مرکزي را ب

هاي فسیلی مورد توجـه   تولید و مصرف انرژي

مناسبات میـان کشـورهاي عمـده    قرار داد و 

کننده را بررسـی نمـود.    ه و مصرفتولیدکنند

ــه    ــل دوجانب ــط متقاب ــل رواب در ســطح تحلی

لماسی انرژي با تکیـه بـر   کشورها از منظر دیپ

ــدي ــت  توانمن ــا و اولوی ــا، نیازه ــا،  ه ــاي آنه ه

هایی که هر یـک از   رویکردها و تدابیر و روش

ــاف  ــراي حفــظ و افــزایش من ع خــود و آنهــا ب

روابـط بـا    هـا در  کاستن از تهدیدها و آسـیب 

، مورد واکاوي و کند کشورهاي دیگر اتخاذ می

    گیرد. ارزیابی قرار می

بدیهی است که بررسـی و تحلیـل همـه    

این ابعـاد از مجـال و مناسـبت موضـوع ایـن      

براین بـا صـرف نظـر از    له خارج است. بنـا مقا

خصــوص ســطوح و ابعــاد بحــث مســتقل در 

ــه ــانی و منطق ــی   جه ــه دیپلماس اي و دوجانب

ــرژي،  ــی   ان ــه بررس ــتار ب ــن نوش ــه ای در ادام

دیپلماسی انـرژي دو کشـور ایـران و روسـیه     

اسـت کـه   پرداخته شده اسـت. البتـه روشـن    
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دهنده بـه   هاي شکل عوامل تأثیرگذار و مؤلفه

چ وجـه  دیپلماسی انرژي این دو کشور به هـی 

اي و  تـر منطقـه   در ماهیت خود از بستر وسیع

ا گونـه کـه بـر آنهـ     جهانی جدا نیست و همان

  پذیرد.  گذارد از آنها نیز تأثیر می تأثیر می

  دیپلماسی انرژي ایران. 3

صد سـال   المللی ایران طی یک چهره بین

ویژه پس از نهضت ملی شدن نفـت،   هاخیر و ب

حضـور فعـال در سـازمان اوپـک و همچنــین     

گـاه از نفـت و    پیروزي انقـالب اسـالمی هـیچ   

بـراي  مسایل مربوط به آن جدا نبـوده اسـت.   

کننـده بخـش    ن کشور نفت نه تنهـا تـأمین  ای

اعظم درآمدهاي ارزي مورد نیاز اقتصاد ملـی  

اصـلی تعامـل و پیونـد بـا      است، بلکـه بسـتر  

آفرینی در اقتصـاد و   المللی و نقش محیط بین

ــه ــت منطق ــوب   امنی ــز محس ــانی نی اي و جه

شود. دارا بودن ذخایر عظـیم نفـت و گـاز     می

ه نفـت و  شد درصد از ذخایر اثبات 10(حدود 

شده گاز جهان)  درصد از کل ذخایر اثبات 16

و توان قابل مالحظه بـراي تولیـد و صـادرات    

آنها احراز رتبه دوم جهانی را در هر دو زمینه 

براي ایران بـه ارمغـان آورده اسـت. در سـال     

از  درصـد  12میالدي، ایران با داشـتن   2010

ر کشــورهاي عضــو اوپــک، دومــین    ذخــای

ن صادرکننده نفـت خـام   کننده و سومیتولید

ــود ــا بـ ــان آنهـ  OPEC Annual).در میـ

Statistical Bulletin, 2011)    ایـران در ایـن

ین چهــارمین تولیدکننــده و  ســال همچنــ 

کننده گـاز طبیعـی در جهـان     سومین مصرف

  .(EIA, 2010) بوده است

گذار یران یکی از کشورهاي مهم و تأثیرا

در منطقه خاورمیانـه و خلـیج فـارس اسـت.     

 د ذخـایر بـزرگ نفـت و گـاز در منطقـه     وجو

توانـد   خلیج فـارس و روسـیه کـه بـالقوه مـی     

انرژي مورد نیاز جهان را با اطمینان تا پنجـاه  

سال آینده تأمین نماید، موجب گردیـده کـه   

بازیگران این منطقه از جمله ایران، عربستان، 

ــرژي خــود را در   عــراق و قطــر دیپلماســی ان

حفظ و افزایش  تالش آمیخته با رقابت بر سر

منافع خود، با مناسبات و معـادالت جدیـدي   

 ،بـر اسـاس برآوردهـاي آمـاري     شکل دهنـد. 

 3/748منطقه خلیج فارس در مجمـوع داراي  

تریلیون متر  73ش از میلیارد بشکه نفت و بی

درصـد   55باشد. این مقدار بـا   مکعب گاز می

رصد کل ذخایر د 3/41ذخایر نفت جهان و با 

 BP Statistical) کنـد  ري مـی گاز جهان براب

Review of World Energy, 2011).  ایــن

منطقه همچنین سهم عمده و نقش حساسـی  

ادرات نفـت و گـاز طبیعـی در    در تولید و صـ 

ــان بر ــده دارد. جه ــد 74عه ــرژي  درص از ان

ــه، نفــت اســت. انتظــار  تولیــدي د ر خاورمیان

تـا   2010سـاله از   رود که در فاصله بیست می
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تولید نفت در این منطقه بـه   میالدي، 2030

 41میلیون بشکه در روز و تولید گـاز بـه    10

میلیارد فوت مکعب در روز بالغ شود و بـدین  

ترتیب سـهم ایـن منطقـه از مجمـوع تولیـد      

 درصـد  34فعلی به  درصد 29جهانی نفت از 

 29بــه  درصـد  14و از تولیـد گـاز جهـانی از    

افـزایش یابـد. بنـابراین، اهمیـت ایـن       درصد

ــاز    م ــت و گ ــادرات نف ــد و ص ــه در تولی نطق

(نمودار شـماره   .همچنان ادامه خواهد داشت

5( (BP Statistical Review of World 

Energy, 2011) .     و بـه مـوازات رونـد کـاهش

مریکاي شـمالی  ید از منابع دریاي شمال، اتول

و حتی روسـیه، بـر اهمیـت راهبـردي آن در     

بـر   مناسبات جهانی انرژي نیـز افـزوده شـود.   

 80اساس آمار و برآوردهـاي کنـونی، حـدود    

و  2020درصد از منابع نفت جهـان در سـال   

ــدود  ــال   95ح ــد از آن در س در  2030درص

 Global)بـود.   خلیج فارس متمرکـز خواهـد  

Trends 2025, 2011)   این آمارها به تنهـایی

ــان ــراي نش ــه   ب ــده منطق ــت فزاین دادن اهمی

ــم   ــارس در چش ــیج ف ــه و خل ــدا خاورمیان ز ان

ی انرژي در حـال و آینـده   مدت دیپلماس میان

  کند. کفایت می

مزایاي نسبی و امتیازات ثابـت ناشـی از   

ــران،    ــادي ایـ ــی و اقتصـ ــاي سیاسـ جغرافیـ

ــه آب  ــی ب ــاي آزاد و دسترس ــذاري  ه تأثیرگ

بدیل بـر حفـظ امنیـت تنگـه اسـتراتژیک       بی

ز، در کنـار  هرمز، داشتن پانزده کشور هم مـر 

اي قابل اتکـا بـراي   ه برخورداري از زیرساخت

هــاي  یـد و انتقــال نفــت و گـاز و فــرآورده  تول

ــاهر و     ــانی م ــروي انس ــودن نی ــی، دارا ب نفت

متخصص در صنایع نفت و گـاز، و تقاضـاهاي   

بالفعل و بالقوه کشـورهاي مختلـف آسـیایی،    

اروپایی و عربی به نفت و گاز ایران در مجموع 

شــرایط بســیار مســاعدي بــراي اجــراي یــک 

ــه دیپلم ــراي  برنام ــرژي ب ــه ان اتیــک در عرص

 جمهوري اسـالمی ایـران فـراهم آورده اسـت.    

هـاي دیپلماسـی انـرژي     یکی دیگـر از مزیـت  

ایران، امکان سوآپ انرژي اعم از نفت و گـاز و  

برق از کشورهاي حوزه قفقاز و خاورمیانه بـه  

کشورهاي دیگر از جملـه ترکیـه، افغانسـتان،    

 ارس منطقهفخلیج عراق، و کشورهاي جنوب 

المللـی در خلـیج    هـاي بـین   و حتی بـه آبـراه  

باشـد. ایـن وضـعیت بـا توجـه بـه        فارس می

ــه محصــور بــودن کشــورهاي ایــن منــاطق   ب

هـاي آزاد   خشکی و عدم دسترسی آنها به آب

ــه    ــا ب ــده اقتصــاد آنه ــاز فزاین ــین نی و همچن

درآمدهاي ارزي، زمینـه را بـراي ایفـاي یـک     

 مالامن شـ  معبرعنوان یک  هنقش راهبردي ب

   )2(.سازد به جنوب براي ایران فراهم می
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فزاینده منطقه  اهمیت – )5(نمودار شماره 

  میانه در تأمین انرژي آینده جهانخاور

انـداز   مالحظه مفاد و محتواي سند چشم

 1384سـاله ایـران کـه از سـال      توسعه بیست

اسـت و بـا یـک رویکـرد     ) آغاز شـده  2006(

پوشـش  ) را 2025( 1404ر تـا سـال   نگ آینده

دهد که جمهوري اسـالمی   دهد، نشان می می

ادي، جایگــاه اول اقتصــ«ایــران در نظــر دارد 

را کسب » اي علمی و فناوري در سطح منطقه

تعامل سـازنده و مـؤثر   «نماید و در این راستا 

را محور سیاسـت خـارجی   » در روابط خارجی

ــرار دهــد. تحقــق ایــن  و دیپل ماســی خــود ق

ویژه در رابطـه   هب انداز در عرصه انرژي و چشم

اسـت کـه در سـطح     با نفت و گاز مستلزم آن

هـا و تـدابیر صـحیح از     ملی با اجراي سیاست

شدت انرژي و روند فزاینده مصرف آن کاسته 

جاي ذخیره مصرف  هشود و منابع نفت و گاز ب

به منابع تولید ثروت و قـدرت تبـدیل گـردد.    

ــذکور     ــداف م ــه اه ــتیابی ب ــراي دس ــران ب ای

از وابسـتگی   طور اساسی هز دارد بهمچنین نیا

هاي نفتـی بکاهـد. از   اقتصاد خود بـه درآمـد  

ــر د ــداف    منظ ــق اه ــرژي، تحق ــی ان یپلماس

 انـداز مسـتلزم آن   شده در سـند چشـم   تعیین

ست که ایران نقش تعاملی و مشارکت فعـال  ا

 را در عرصه امنیت انرژي در سطوح دوجانبـه، 

اي بـر روابـط خـارجی     اي و فرامنطقـه  منطقه

اي کــه زمینــه  بــه گونــه ؛د حــاکم نمایــدخــو

گذاري کالن و گسترده در صنایع نفت  سرمایه

و گاز و پتروشـیمی بـا دسـتیابی بـه فنـاوري      

  نوین و کارآمد فراهم آید. 

ت و گـاز و  اي عرضه نف البته بازار منطقه

اي آنها نیز به نوبه خود  بازار تقاضاي فرامنطقه

ایـران  نیازمند مشارکت و ایفاي نقش سازنده 

باشد و از همـین   میبراي تأمین امنیت انرژي 

رهگذر است که سیاست خارجی و دیپلماسی 

انرژي جمهـوري اسـالمی ایـران بـا سیاسـت      
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 خارجی و دیپلماسی رقبا و بازیگران دیگر این

خـورد. تکمیـل شـدن پـروژه      عرصه پیوند می

خط لوله گاز ایران بـه پاکسـتان، موسـوم بـه     

ان در تأمین انـرژي  نقش ایر» خط لوله صلح«

مورد نیاز بازار بزرگ واقع در شرق این کشور 

ادامه یافتن آن تا هند  را تثبیت خواهد کرد و

اي و  توانــد در معــادالت منطقــه و چــین مــی

داشته باشـد. از   زیاديي نیز تأثیر جهانی انرژ

ها و موانـع سیاسـی بـر     میان برداشتن چالش

ــر تحقــق  ــی از     س ــزرگ، یک ــن پــروژه ب ای

ی انــرژي جمهــوري هــاي دیپلماســ ریــتمأمو

هـا و مـوانعی کـه     چـالش  اسالمی ایران است؛

ــراي  رغــ علــی ــوب ب م توجیــه اقتصــادي مطل

طور عمده ماهیت سیاسی  هکنندگان، ب مصرف

مریکـا و اعمـال   صـمانه ا دارنـد و از مواضـع خ  

ــردن     ــرف ک ــراي منص ــور ب ــن کش ــار ای فش

د براي پیوسـتن بـه ایـن    هن مانندکشورهایی 

گیرد. البته روسیه نیـز بـا    میت نشئخط لوله 

اینکه تمایل دارد ایران را از دسترسی به بـازار  

االمکـان   روپا باز دارد و این کشور را حتیگاز ا

به سمت تالش براي صـادرات گـاز بـه آسـیا     

سوق دهد، اما در عین حال از رقابت با ایـران  

براي احداث خط لوله گاز به هند و چین نیـز  

    ست.دست بر نداشته ا

بدین ترتیب، ذخایر عظیم انرژي و تـوان  

تولید و صادرات ایران، از یک سـو بـراي ایـن    

کشـور ارزش حیـاتی دارد و قـدرت سیاسـی،     

توان اقتصادي و ضـریب امنیتـی ایـن کشـور     

شدت به آن وابسته است، و از سـوي دیگـر    هب

اي و جهانی نیز  انرژي منطقهدر تأمین امنیت 

هـاي   حال چـالش  مهم و حساس است. با این

ــاینده  ــزرگ و فرسـ ــه  بـ ــر برنامـ  اي در برابـ

هـاي آن قـرار    و آرمان دیپلماسی انرژي ایران

دارد که غلبـه بـر آنهـا مسـتلزم همـاهنگی و      

استفاده از خـرد جمعـی در ارکـان حاکمیـت     

را هاي اصلی و موضوعات کلیدي  چالشاست. 

که در هر شـرایطی بـر موفقیـت و پیشـرفت     

ري اسالمی تأثیرگـذار  دیپلماسی انرژي جمهو

اهـداف  ها و  و الجرم در تعیین اولویتهستند 

 ،نقش دارنـد  ایرانراهبردي دیپلماسی انرژي 

  توان بدین ترتیب برشمرد:  می

المللـی و یکجانبـه از    هـاي بـین   ـ تحریم

  مریکا و اروپا و تالش براي رفع آنها؛ا سوي

تأمین سرمایه براي توسعه باالدستی و ـ 

  نفت و گاز؛پایین دستی 

هـاي جغرافیـاي    بـرداري از مزیـت   ـ بهره

ها در زمینه  و نقد کردن این دارایی سرزمینی

  دیپلماسی انرژي؛

تالش براي کـاهش وابسـتگی اقتصـاد    ـ 

  ملی به درآمدهاي نفتی  

پذیري از نوسانات قیمت نفـت و   ـ آسیب

  مصرف زیاد داخلی؛
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  هاي نوین؛ دستیابی به فناوريـ 

بــرداري از  ه و بهــرهــ فعالیــت در توسـع  

  میادین مشترك نفت و گاز؛

  حفظ سرمایه انسانی ماهر و متخصص؛  ـ 

  پذیر.هاي تجدید ـ توجه کافی به انرژي

چه دیپلماسی یک کشـور  بدون تردید آن

هاي مختلـف آن معنـادار و مـؤثر     را در عرصه

سازد، برخـورداري از ارتبـاط و تعامـل بـا      می

اي  منطقـه  دیگر بازیگران در سطوح دوجانبـه، 

منزلـه فضـاي    هو جهانی است. این ارتباطات ب

تنفسی براي یک موجود زنده است. بنـابراین،  

انزوا و محدودیت در ایجاد و حفـظ روابـط بـا    

معنـاي   هدیگر کشورها، خواسته یا ناخواسته، ب

تیـک  گونه طرح و برنامه دیپلماتهی کردن هر

شـود. در   از محتواي درونی آن محسـوب مـی  

ــرژي نیــز عرصــه دیپل ــه ماســی ان وضــعیت ب

گونه است، با ایـن تفـاوت کـه ماهیـت      همین

ــه    ــازیگران ب ــل ب ــدي متقاب ــاملی و نیازمن تع

و  تـر  یکدیگر در زمینه انرژي بیشـتر و عمیـق  

هـاي   هـا و وابسـتگی   از نیازمنـدي  تر محسوس

متقابل در عرصه سیاسی و یا فرهنگی اسـت.  

ــوري    ــر جمه ــزوا ب ــل ان ــن منظــر، تحمی از ای

هـاي   ایـران و برقـراري انـواع تحـریم    می اسال

علیـه ایـن   دوجانبـه   اي و المللـی، منطقـه   بین

ي توسعه انرژي اعم ها ه در زمینهویژ هکشور، ب

یـد بزرگـی   اي، نفت و گاز، تهد از انرژي هسته

شـود. آثـار ایـن     براي این کشور محسوب می

ها هنگامی قابل درك خواهد بـود کـه    تحریم

ــاز را  ــت و گ ــایی نف ــش زیربن ــاد،  نق در اقتص

امنیت، سیاسـت، و معیشـت مـردم کشـور از     

  نظر بگذرانیم.  

افزایش و اسـتمرار تـنش بـین ایـران بـا      

دیگر بازیگران عرصه دیپلماسی انرژي موجب 

بـه تعویـق افتـادن اسـتفاده ایـران از مزایــا و      

کشــور  امتیـازات ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک 

ی هـاي رشـد و شـکوفایی ملـ     و بنیان شود می

نمایـد. البتـه    را فرسوده و ناکارآمـد مـی   ایران

ها سیاسی است  این تحریمسبب و ریشه اکثر 

ــبت قــدرت و چالشــگري     و تــابعی از مناس

آن است و توجیه  جمهوري اسالمی نسبت به

ارد آن بـا اصـول و   عادالنه ندارد و برخـی مـو  

الملل نیز سازگار نیست، امـا   مبانی حقوق بین

متوجـه ابعـاد    طـور عمـده   هآثار و تبعات آن ب

ه در زمینـه انـرژي   ویـژ  هاقتصادي و تجاري بـ 

شده است. در هر صورت مأموریت دیپلماسی 

انرژي ایران در وهله نخست تالش براي رفـع  

هش اثـــرات تهدیـــدهاي ناشـــی از یـــا کـــا

گیري از نیازهاي  و بهره المللی هاي بین تحریم

هاي دیگر براي ایجاد ارتباط و اقبال بـه   طرف

هاي ایران در زمینه انـرژي   ظرفیتاز استفاده 

است. سایر موضوعات کلیدي و خطیـري کـه   

ــرژ   ال ــی ان ــار دیپلماس ــتور ک ــرم در دس ي ج
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ارد، هر یک بـه  د جمهوري اسالمی ایران قرار

ها و امکان تعامل و میـزان   نوعی با رفع تحریم

ــه    ــانی، منطق ــازیگران جه ــا ب ــاط ب اي و  ارتب

  پذیرد. شود و از آن اثر می دوجانبه مربوط می

طوح جهـانی،  البته نفت و گاز در همه س

ــه منطقــه یک کاالهــاي اســتراتژ ،اي و دوجانب

 ،شوند و نه تنها از ابعاد اقتصادي محسوب می

بلکه از جهات امنیتی و سیاسی نیز براي همه 

کشورها واجد اهمیـت و حساسـیت هسـتند.    

رشد و افزایش نیاز به مصرف ایـن کاالهـا در   

تولیدکننــدگان و بــل جهــان و وابســتگی متقا

سـت  ا کنندگان آنها اساسـاً مـانع از آن   مصرف

ایـران نادیـده   اي  منطقـه که نقـش و جایگـاه   

تحمیل انزوا بر ایران و فقـدان   ، اماگرفته شود

تعامل پویا با جهان از یکسو بـه توسـعه ایـن    

کشور لطمه می زند و از سـوي دیگـر امنیـت    

ر سطوح مختلف با مخاطره مواجـه  انرژي را د

  سازد. می

پذیري درونی ایران  پاشنه آشیل و آسیب

توانمندي براي صادرات گاز و در زمینه کسب 

ــرداري از آن در چــارچوب دیپلماســی  بهــره ب

انرژي، چالش مصرف بسیار زیاد داخلـی گـاز   

است. ایران کـه در میـان کشـورهاي دارنـده     

 4ذخایر گاز جهان رتبـه دوم را دارد، حـدود   

ن حامـل انـرژي را در   تولید جهانی ایـ  درصد

بـاال بـودن شـدت     ، امـا جهان در دسـت دارد 

ــی در    ــاز طبیع ــاربرد گ ــران و ک ــرژي در ای ان

صنایعی که به دلیل فقـدان فنـاوري مناسـب    

مصرف انرژي باالیی دارند و همچنـین شـبکه   

وسیع مصرف خانگی گاز در شهرها و روستاها 

ه این کشور در میان کشورهاي موجب شده ک

رتبــه (پــانزدهم) را داشــته  کننده گــازصــادر

باشد. این صادرات تنها از طریق لوله صادرات 

گیـرد.   گاز به ترکیه و ارمنسـتان صـورت مـی   

ــانی   ــازار جه ــران از ب ــدین ترتیــب ســهم ای ب

درصـد اسـت. ایـران     7/0صادرات گـاز فقـط   

گاز  میلیارد فوت مکعب 1/1همچنین ساالنه 

ــه  طبیعــی از ترکمنســتان وارد مــی ــد و ب کن

رساند و ناگزیر است مقادیر  داخلی میمصرف 

بسیار زیادي گاز (حدود یـک تریلیـون فـوت    

ــب  ــه   مکع ــار ب ــزایش فش ــراي اف ــال) ب در س

 )6هاي نفت تزریق نماید. (نمودار شماره  چاه

(EIA, 2010) مــدت  ایــن وضــعیت در میــان

تهدیدي علیه امنیت و ثبات اقتصـادي ایـران   

خواهد بود و با احتسـاب نـرخ رشـد مصـرف     

اخلی احتماالً با برابري میزان تولیـد نفـت و   د

گاز و مصـرف آنهـا در آینـده ظرفیتـی بـراي      

  صادرات گاز وجود نخواهد داشت!  
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تولید و مصرف گاز  – )6(نمودار شماره 

  طبیعی ایران (عرضه شده به بازار)

  دیپلماسی انرژي روسیهـ 4

ــت   ــیه از پش ــرژي روس ــی ان وانه دیپلماس

هــاي انــرژي  حامــل ممتــازي از ذخــایر انــواع

ذخایر نفت  درصد 10برخوردار است. بیش از 

ــیش از  ــاز  درصــد 30جهــان و ب از ذخــایر گ

جهان در روسیه قرار دارد که مجمـوع آن بـر   

نفـت و گـاز جهـان بـالغ     یـک چهـارم منـابع    

شـده نفـت روسـیه در     ذخایر اثبـات گردد.  می

ــال   ــداي س ــیالدي،  2010ابت ــارد  60م میلی

در ردیـف   نظـر ایـن  ز بشکه بـرآورد شـده و ا  

ــرار دارد. روســیه   همچنــین هشــتم جهــان ق

 1680بــا تــرین ذخــایر گــاز جهــان را  بــزرگ

در اختیار دارد و از حیث تریلیون فوت مکعب 

جهـانی   رتبـه دوم  حـائز ذخایر ذغـال سـنگ   

همچنین با داشـتن ظرفیـت    است. این کشور

میلیـون کیلـو وات بـرق در سـال      220تولید 

ــزرگ  ــی از بـ ــرین  یکـ ــدگان و تـ تولیدکننـ

دگان انرژي برق در جهـان بشـمار   کنن مصرف

  .(Oil & Gas Journal, 2010) رود می

و صادرات روسیه  توانایی و ظرفیت تولید

ــل  ــواع حام ــراي ان ــرژي ب ــاي ان ــز ه ــاً  نی واقع

چشمگیر است. این کشور قادر است بـیش از  

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی؛ بـیش از   180

میلیـون   50و بـیش از  میلیون تن نفت؛  360

 BP) تن معادل نفت، ذغال سنگ صادر کنـد 

Statistical Review of World Energy, 

پس از عربستان دومین کشور  روسیه. (2009

کننده نفت در جهان است تولیدکننده و صادر

و از این حیـث نقـش بسـیار مهمـی در بـازار      

 2009نمایـد. در سـال    نفت ایفـا مـی   جهانی

میلیون بشکه نفت  9/9حدود  روسیه با تولید

ــادرات  ــکه در روز   7در روز و ص ــون بش میلی
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دو سوم . توانست از عربستان هم پیشی بگیرد

دهـد   و نفت تشکیل می ات روسیه را گازصادر

الص ملی آن از بخـش  و یک چهارم تولید ناخ

 درصـد  40شـود و حـدود    انرژي حاصـل مـی  

ــ   ــن کشـ ــدرال ایـ ــه فـ ــابع بودجـ ور از منـ

 Economist). گـردد  مـی  ایدهیدروکربوري ع

Intelligence Unit, 2010, pp.18-19)  

درصـد رشـد جهـانی     90در حال حاضر 

باشـد.   نرژي در بخش نفت و گاز مـی مصرف ا

هاي اقتصادي، تجاري، علمـی و فنـاوري   روند

ــه در  در ســط ــانی نشــانگر آن اســت ک ح جه

ـ  انداز میان چشم تـدریج جایگـاه    همدت، نفت ب

خود را بـه گـاز طبیعـی    راهبردي و کاربردي 

ــد داد ــد را از  خواه ــرد جدی ــن رویک ــار ای . آث

ــی هــم ــون م ــوان در سیاســت اکن ــذاري و  ت گ

دیپلماسی کشورهاي مختلف مشـاهده کـرد.   

گاز  ترین ذخایر براي مثال روسیه که از بزرگ

گیري اصـلی   طبیعی جهان برخوردارند، جهت

گـاز   گذاري و توسعه را به سرمایه اقتصاد خود

گــذاري  طــوف نمــوده و بــا هــدفطبیعــی مع

بیعی از طریق خط لوله توسعه صادرات گاز ط

هـاي   شده از طریـق کشـتی، رتبـه    و گاز مایع

جهانی گاز را به خـود اختصـاص   نخست بازار 

  اند.   داده

واردکنندگان اصلی نفت  -)7(نمودار شماره 

  2009خام روسیه در سال 

ظرفیت عظیم بـالقوه و امکانـات وسـیع    

کشور براي صـادرات نفـت و گـاز،    بالفعل این 

امکان مانورهاي سیاسی و اقتصادي در عرصه 

دیپلماسی انرژي را براي روسیه فـراهم کـرده   

اي کـه از دوران   خـورده  اقتصاد شکسـت  است.

اتحاد جماهیر شوروي براي روسیه به میـراث  

گذاشته شد، با تکیه بر توسـعه و تولیـد گـاز    
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ن و طبیعی و دیپلماسی کسـب بازارهـاي امـ   

ثابت براي فروش آن بازسازي شد. روسـیه بـا   

داشتن بیشترین ذخایر گاز طبیعـی جهـان و   

برخورداري از یک شـبکه گسـترده داخلـی و    

خارجی توزیع و برنامه تولید و انتقال گسترده 

هـاي از   حامل انرژي به اروپا و آسـیا پایـه  این 

اي نسبت به رقباي  مزیت نسبی قابل مالحظه

خــوردار اســت. اســتراتژي خـود در منطقــه بر 

هدف گسـترش   تأسیس خطوط لوله متعدد با

هاي تأمین گاز طبیعی  و تنوع بخشی به کانال

بـه ایـن سـو بـا      1997مورد نیاز اروپا از سال 

جدیت کامل از سـوي روسـیه دنبـال شـده و     

 است که )3(لوله وطخط اي از شبکه حاصل آن

گاز روسیه را به بیش از بیست کشـور جهـان   

ر اروپـایی گـاز طبیعـی    ه هجده کشـو از جمل

 ,EIA) )7(نمــودار شــماره  کنــد صــادر مــی

ا توجه به روند رو به افزایش مصـرف  ب .(2010

ژه گـاز طبیعـی در اروپـا بـه نظـر      وی هانرژي ب

مـدت از امتیـاز    رسد که روسـیه در میـان   می

امنیت تقاضاي انرژي در بازارهـاي فـروش بـا    

ایـن امتیـاز   مند باشد و از  خود نیز بهرهثبات 

  برداري نماید.  دیپلماسی انرژي خود بهره در

بردي دیپلماسی انرژي روسیه اهداف راه

توان حـول سـه محـور اصـلی تجزیـه و       را می

رفتـه   کرد: احیـاي موقعیـت از دسـت    تحلیل

ابرقدرتی در مقیـاس جهـانی؛ مهـار قـدرت و     

نفوذ چـین در معـادالت اقتصـادي جهـانی و     

ــ   ــور در ح ــور آن کش ــرل حض ــوذ کنت وزه نف

راهبردي و امنیتی روسیه؛ و تحکیم و تعمیق 

  .وابستگی اروپا به انرژي گاز روسیه

از جمعیت جهان، کمتـر   درصد 2روسیه 

ــد 3از  ــدود   درص ــانی، و ح ــاد جه  4از اقتص

هــاي نظــامی جهــانی را در  از هزینــه درصــد

اختیار دارد. هرچند روسیه، با ذهنیـت دوران  

کـه در  جنگ سـرد، همـواره در صـدد اسـت     

اب بیایـد،  کالس ابرقدرت هاي جهان به حسـ 

هـا، روسـیه را در    اما هیچیک از این شـاخص 

قـدرت مطـرح   نـوان یـک ابر  ع هتراز جهانی بـ 

تـرین   کند. اما ایـن کشـور اکنـون بـزرگ     نمی

ان است و از همـین  در جه صادرکننده انرژي

برداري از این مزیت نسبی را  رو است که بهره

پلماسی خود قـرار  محور سیاست خارجی و دی

امی کـه  تکیـه بـر نیـروي نظـ     جـاي  هو ب داده

هـا کـاربرد    هـا و بلکـه دهـه    ممکن است سال

به اهرمی متمسک شـده اسـت    نداشته باشد،

پـذیر   گیري از آن در هر زمـان امکـان   که بهره

البتـه   (Rozman, 2007, p. 352). نمایـد  مـی 

نقــش روســیه در تولیــد و صــادرات نفــت در 

دي نیست و امتیاز روسـیه  مقیاس جهانی کلی

ــاز    ــادرات گ ــد و ص ــدرت تولی ــایر و ق در ذخ

نجا که صـادرات گـاز   آطبیعی نهفته است. از 

ـ    مـده متکـی بـر    طـور ع  هطبیعـی از روسـیه ب
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باشـد، تعـدد و تنـوع     خطوط لوله انتقـال مـی  

مسیر و ظرفیـت ایـن خطـوط یکـی از نقـاط      

ر دیپلماسی انرژي روسیه محسـوب  حساس د

گـرفتن موقعیـت روسـیه     شود. با در نظـر  می

لحاظ سابقه سلطه و کنتـرل در کشـورهاي    هب

عضو شوروي سابق، و همچنین نفوذ سیاسـی  

و تــراز تجــاري برتــر، و نیــز از حیــث حجــم  

ه خطـوط لولـه   ذخایر، امکانات تولیـد و شـبک  

تـوان یـک ابـر قـدرت      گاز، این کشـور را مـی  

کــه بــا وجـود این اي بــه حسـاب آورد.   منطقـه 

از روســـیه از زیربنـــاي صـــنایع نفـــت و گـــ

مستحکمی برخـوردار اسـت و دولـت نیـز در     

ــا  ،بخـــش انـــرژي نقـــش کلیـــدي دارد  امـ

هــاي نفــت و گــاز روســی در عرصــه  شــرکت

ــزرگ و عمــدهجهــ ــرژي، بــازیگران ب اي  انی ان

ــایی  شــوند. شــرکت محســوب نمــی ــدنماه  ن

تـرانس نفـت اساسـاً    گسپروم و لوك اویـل و  

و فعالیـت   آیند شمار می هاي ب بازیگران منطقه

طور عمده در اروپـا و اوراسـیا متمرکـز     هآنها ب

  باشد. یم

خطوط لوله انتقال نفت و  – 8نمودار شماره 

 گاز طبیعی روسیه به اروپا
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ــایر      ــاز س ــأمین نی ــیه در ت ــش روس نق

مریکا و اان مهم در تراز جهانی از جمله ربازیگ

اهمیت راهبردي نیسـت و  داراي چین و هند 

روسیه یک ابر قدرت جهـانی  از این حیث نیز 

مریکـا بـیش از   ابـا اینکـه   آیـد.   حساب نمی هب

اما  ،کند یمی از نفت مصرفی خود را وارد مین

ایــن واردات چیــزي  در تــأمین سـهم روســیه 

اسـت. نفـت همچنـین منبـع      درصد 3حدود 

از انرژي مصرفی مورد  درصد 40اصلی تأمین 

در حـالی کـه    ؛دهـد  مریکا را تشکیل میانیاز 

سهم نفت روسیه در این امر نیز بسیار نـاچیز  

است. روسیه در تأمین  یک درصدو در حدود 

مصرفی یا ذغال سـنگ یـا بـرق مصـرفی     گاز 

 (EIA, 2010). مریکا هم هیچ نقشـی نـدارد  ا

براي تأمین انرژي مورد نیاز خود به هم چین 

از درصـد   8حـدود  تنها روسیه متکی نیست. 

شـود.   ن از روسیه تأمین مـی ت وارداتی چینف

 این بدان معناست که سهم روسیه در تـأمین 

 2منابع اصلی انرژي مصـرفی چـین کمتـر از    

. امـا دیپلماسـی انـرژي چـین و     اسـت  درصد

روسیه در منطقه آسیاي میانه رقابت سـختی  

چـین   2009با یکدیگر دارند. در اواخر سـال  

یک خط لوله انتقال گاز از ترکمنسـتان را بـا   

میلیارد متر مکعب در سـال   6یت بالفعل ظرف

ایـن خـط   . (Pirani, 2010, p.28)د افتتاح کر

لوله قرار است با تکمیل ظرفیت خود تا سـال  

میلیارد متر مکعب گاز بـه   40، ساالنه  2013

 BBC News, December) چین انتقال دهد

این در حـالی اسـت کـه روسـیه     . (2009 ,14

ی به اروپا براي حفظ سطح صادرات گاز طبیع

تا حدي متکی بـر واردات آن از ترکمنسـتان   

است و چنانچه تأمین گاز از ترکمنستان براي 

روسیه به دلیل افزایش صادرات بـه چـین بـا    

افت و کمبود مواجـه شـود، جبـران آن بـراي     

  روسیه مشکل خواهد بود.

روسیه در رابطه با اروپا در زمینه انـرژي  

وپـا از ایـن   از مزیت مطلق برخوردار است و ار

پـذیر   شدت به روسیه وابسته و آسیب هحیث ب

درصد از  50است. اروپا در حال حاضر حدود 

ــورد نیــاز ــق واردات  انــرژي م خــود را از طری

کنـد. چنانچـه وضـعیت بـا شـرایط       تأمین می

کنونی تداوم یابد و تحوالت اساسی در زمینه 

انرژي در اروپـا صـورت نپـذیرد،    منابع جدید 

اروپا به  ود که میزان وابستگیش بینی می پیش

درصد به  50، از 2030واردات انرژي در سال 

درصــد افــزایش یابــد. طــی همــین دوره   75

در صـد   40زمانی، نیاز اروپا به واردات گاز از 

 2030درصـد در سـال    66به  2010در سال 

 BP Statistical Review of). بالغ خواهد شد

World Energy, 2011)   20روسیه با تـأمین 

از کل انـرژي مصـرفی اروپـا، سـوخت      درصد

میلیون نفـر اروپـایی را    100مورد نیاز حدود 
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روسـیه از طریـق   گرفته اسـت.   تحت پوشش

گسپروم کـه در   دنمانهاي دولتی خود  شرکت

کوشـد سـهام    مـی  ،زمینه انرژي فعال هستند

 بیشتري در بازار انرژي اروپا تملک نمایـد و از 

هاي درونـی بـازار نیـز موقعیـت      سمراه مکانی

در مقابـل، کشـورها و    خـود را تثبیـت کنـد.   

ــرکت ــایی حــدود   ش ــاي اروپ ــد از  50ه درص

رجی روسیه را بـه  گذاري خا تجارت و سرمایه

اند. اقتصاد روسیه به ایـن   خود اختصاص داده

تجارت و سـرمایه نیـاز اساسـی دارد (نمـودار     

ادل و ، متعوابستگی متقابلاما این  .)9شماره 

متقارن نیسـت و امنیـت انـرژي در دو طـرف     

در یک طـرف   طور برابر برقرار نیست. هرابطه ب

ترین ذخـایر   رابطه، یک کشور مسلط با بزرگ

قابل استحصال گاز قرار دارد و در طرف دیگر 

کشورهاي متعـددي کـه در عـین رقابـت بـا      

ــرارداد   یکــدیگر، همگــی از مــذاکره و عقــد ق

گزیرند. اگر چه روسیه نا دوجانبه با یک کشور

میالدي دو بار از  2008و  2006هاي  در سال

این موقعیت برتر خود در رابطه بـا اوکـراین و   

طــور یکجانبــه اســتفاده کــرده و  هبــالروس بــ

پذیري اروپا را به نمایش گذاشته است،  آسیب

بـرداري سیاسـی از    اما دست روسیه براي بهره

  این وضعیت کامالً باز نیست. 

هاي اروپایی نسبت بـه وابسـتگی    دیدگاه

ه و نـوع رابطـه بـا ایـن کشـور را      به گاز روسی

صورت طیفی ترسـیم کـرد کـه در     هتوان ب می

را یک سر آن کسانی قرار دارنـد کـه روسـیه    

داننــد و  یـک شـریک بـالقوه بــراي اروپـا مـی     

ــد کــه از ــق فرآینــد  معتقدن ــی «طری همگرای

توان روسـیه را بـه مـدار اتحادیـه      می» خزنده

اي کـه بـراي حفـظ     گونـه  بـه  ؛روپا وارد کـرد ا

موقعیت خـود از گـردش بـه دور محـور ایـن      

اتحادیه گریزي نداشته باشد. این گروه بر این 

کـان در  باورند که باید روسیه را تـا سـرحد ام  

هاي اروپایی دخیـل   بسیاري از نهادها و پروژه

گـذاري ایـن کشـور در بخـش      سرمایهنمود و 

رچنـد  ه ،و تسهیل کـرد انرژي اروپا را تشویق 

ها را رعایـت نکنـد.    گاهی چارچوب که روسیه

در سر دیگر این طیف کسانی قرار دارنـد کـه   

هدید است. از معتقدند روسیه براي اروپا یک ت

طلبـی و عـدم پایبنـدي     نظر این گروه توسعه

روسیه به دموکراسی بایـد از طریـق سیاسـت    

بدین صورت کـه   ؛پاسخ داده شود» مهار نرم«

یه از گروه هشت کشـور صـنعتی جهـان    روس

شـرق تـا   بیرون رانده شود؛ گسترش نـاتو بـه   

هاي ضد روسیه در  گرجستان ادامه یابد؛ رژیم

همســایگی ایــن کشــور مــورد حمایــت قــرار 

گیرند؛ برنامـه سـپر موشـکی اروپـا مسـتقر و      

ـ     عنـوان   هتقویت شود؛ یـک سـازمان جدیـد ب

در دسـتور کـار قـرار گیـرد و     » ناتوي انرژي«

گذاري روسـیه در بخـش    رانجام راه سرمایهس
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بـه قطـع یـا     انـرژي؛ تهدیـد آشـکار و پنهـان    

اختالل عرضه؛ بازي با قیمت گـاز طبیعـی در   

اعمال فشار  چارچوب سیاست چماق و هویج؛

هـا؛   ریق ایجاد بدهی یا حال کردن بدهیاز ط

هـا و تصـاحب سـهام     و احیاناً مصادره دارایـی 

 ,Larsson) هاي عامل مالحظـه کـرد   شرکت

2006, p. 184) .  

رسد بـا توجـه بـه     در مجموع به نظر می

اي کـه در اثـر    کننـده  ثبـات  آثار شکننده و بی

ل قطع گاز روسیه به اوکـراین و اروپـا در سـا   

هـا از   رخ داد، نگرانی اروپـایی  2008و  2006

رفتار روسیه همچنان پابرجاست و روسیه نیز 

در تحلیل نهایی از این نگرانی، خرسند اسـت.  

حــال هرچنــد احتمــال تکــرار وقــوع بــا ایــن 

ها کمتر از گذشته شده اسـت،   گونه بحران این

و  اما با توجه به گسترش ابعاد ایـن وابسـتگی  

بـل، ابعـاد و آثـار آنهـا در     پـذیري متقا  آسـیب 

صورت وقوع بسیار بیشـتر از گذشـته خواهـد    

 ،والدیمیر میلوف .)Liuhto, 2010, p. 44(بود 

معاون پیشـین وزیـر انـرژي روسـیه، راهبـرد      

اســتفاده از اهـرم انــرژي بــراي  روسـیه بــراي  

ریزي روابط با اروپا و جهان و ایفاي نقش  پایه

پایـدار   را در درازمـدت » ژيابرقدرت انر«یک 

اقـب منفـی آن بـراي    داند و نسبت به عو نمی

دهد. وي معتقد است ایـده   روسیه هشدار می

پوتین بـراي تبـدیل کـردن روسـیه بـه یـک       

یـک تـوهم اسـت و هـیچ     » ت انـرژي ابرقدر«

ــه ــدارد پای ــت ن ــده   ،اي در واقعی ــن ای ــرا ای زی

وابســــتگی متقابــــل بــــین روســــیه و    

 گیـرد  نادیـده مـی   کننـدگان انـرژي را   مصرف

(Milov and Kuchins, 2006, p.4).  

هاي پیش روي دیپلماسی انـرژي   چالش

ــتند.  ــم نیسـ ــیه کـ ــین  روسـ ــیه دومـ روسـ

کننده جهانی نفت و گاز پس از ایاالت  مصرف

زیاد شدت انرژي در این کشور  متحده است و

عالوه بر این، صادرات نفت و گاز منبـع   است.

ــیه را  ــدهاي ارزي روس ــلی درآم ــکیل  اص تش

در نتیجه اقتصاد این کشور و تولید دهد و  می

شدت به فروش نفت و گاز  هناخالص ملی آن ب

و قیمت آنها وابسته اسـت. وابسـتگی اقتصـاد    

پذیري آن از  وسیه به بازار نفت و گاز و تأثیرر

هـاي مربـوط بـه بـازار ایـن       نوسانات و بحران

هاي انرژي و ساختار دولتـی مالکیـت و    حامل

گـاز روسـیه از   اي نفـت و  هـ  رکتمدیریت شـ 

و دیپلماسـی انـرژي   پذیر اقتصـاد   نقاط آسیب

شود. صـنایع نفـت و گـاز     روسیه محسوب می

روسیه متکی بر فناوري داخلی و غیر رقـابتی  

و تاحدي فرسوده است و در سایه فضاي شبه 

ــا ــاد و  انحصــ ــابتی اقتصــ ــر رقــ ري و غیــ

هاي خـارجی و   گذاري داخلی، شرکت سرمایه

در ایـن عرصـه    المللی حضور چشمگیري بین

  ندارند.
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ــوان     ــت ت ــظ و تقوی ــراي حف ــیه ب روس

، نـاگزیر اسـت کـه    صادرات نفت و گـاز خـود  

ـ   مصرف داخلی حامل شـدت   ههاي انـرژي را ب

کاهش دهد. در آسیاي میانه، روسیه با حضور 

باشـد و   عال و نفوذ فزاینده چین مواجه مـی ف

رقابت با این ابرقدرت نیازمند توان تجـاري و  

و تالش براي وابسته  العاده فوقگذاري  رمایهس

ویژه در زمینه انـرژي   هکردن چین به روسیه ب

نـدن قیمـت گـاز بـراي     افزایش و باال مااست. 

ضـاي تـنفس و امکـان رشـد     فاقتصاد روسیه 

کند و بـدون درآمـد هنگفـت ارزي     فراهم می

ادر نخواهـد بـود اقتـدار خـود را در     قـ روسیه 

ــد.    ــتمرار بخش ــرژي اس ــه دیپلماســی ان زمین

المللـی   هـاي بـین   این، حضور در سـازمان بنابر

مرتبط یا مؤثر بر قیمت و تالش براي کنتـرل  

سـازوکارهاي تعیــین قیمـت، از جملــه قطــع   

ــراي    ــاز، ب ــایی قیمــت نفــت و گ ــاط مبن ارتب

  دیپلماسی روسیه یک هدف ثابت است. 

هـاي همگرایـی بـین     . زمینه5

  ایران و روسیه

هاي همگرایی بین ایران و روسـیه   زمینه

هـا،   ها، چـالش  ها و توانمندي داراییرا باید در 

ها و منافع مشترك آنها جستجو کـرد.   فرصت

ایــن دو کشــور بــاالترین ســهم را از مجمــوع 

 منابع طبیعی نفت و گاز دارا هستند. هر یـک 

ــرژ  مــی ــد در عرصــه دیپلماســی ان ي در توانن

نقـش   اي و دوجانبـه  سطوح جهـانی، منطقـه  

ایران و روسـیه در مجمـوع    مهمی ایفا نمایند.

از ذخـایر گــاز   درصــد 50نفـت و   درصـد  20

جهان را دارا هستند. نفت و گاز طبیعی مورد 

درصد  25نیاز جهان که در حال حاضر حدود 

نمایـد و حـداقل تـا     انرژي جهان را تأمین می

تـرین منبـع انـرژي     پنجاه سـال آینـده مهـم   

شـود،   محسـوب مـی  نفـت  مکمل یا جایگزین 

آفرینی این دو کشور قابـل تـأمین    قشبدون ن

ان در نخواهد بود. موقعیت منحصر به فرد ایـر 

واسطه آن به  جنوب غرب آسیا و دسترسی بی

المللی و مالکیت توأمـان ذخـایر    هاي بین راهآب

یک یر نفت و گاز در دو حـوزه اسـتراتژ  چشمگ

خلیج فارس و دریاي خزر، و جایگـاه روسـیه   

ترین دارنده و صادرکننده گـاز   وان بزرگعن هب

ـ  طـور   هجهان که فروش و انتقال گاز خود را ب

دهد و از  عمده از طریق خطوط لوله انجام می

نفـوذ سیاســی بـاالیی در کشــورهاي آســیاي   

ــاي خــزر برخــوردار  میانــه و همســایگان دری

هاي زیادي را براي همکـاري   باشد، فرصت می

ــاد ــرا اقتص ــردي ب ــافع راهب ــا من ــه ي ب ي هم

  هاي ذینفع ایجاد کرده است.   طرف

ذخــایر نفــت ایــران و روســیه در حــوزه 

میلیارد بشکه برآورد  200بر  دریاي خزر بالغ

 BP Statistical Review of World) هشـد 

Energy, 2009)   که حدود پنج برابر مجمـوع
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ذخایر سه کشور دیگـر حاشـیه دریـاي خـزر     

ه است. حجم انتقال نفت از طریق خطوط لولـ 

ــان و    ــتان، آذربایجـ ــور قزاقسـ ــه کشـ از سـ

ــال   ــتان در س ــر   2008ترکمنس ــالغ ب  2/2ب

ــوده و  ــکه در روز ب ــون بش ــیش میلی ــی  پ بین

میلیـون   4بـه حـدود    2015شود تا سال  می

بشکه در روز افزایش یابد. با توجه بـه برنامـه   

ــت از میــدان      ــد نف ــزایش تولی ــعه و اف توس

کاشــاگان در قزاقســتان کــه در حــال حاضــر 

یـق روسـیه بـه    عمـده تولیـد آن از طر  بخش 

شود، نیاز به خط لولـه   دریاي سیاه منتقل می

جدیدي براي انتقال مـازاد تولیـد کـه حـدود     

شـود،   یک میلیون بشـکه در روز بـرآورد مـی   

چه امکـان عرضـه نفـت    . اگرایجاد خواهد شد

قزاقستان در خلیج فارس از طریق خـط لولـه   

جاسک با هزینه اي بسیار کمتر از هزینـه  -نکا

امـا  انتقال نفت به دریـاي سـیاه وجـود دارد،    

ـ    منافع دو کشور ایجاب می جـاي   هکنـد کـه ب

انتقال به تبادل آن بیندیشند و نفت صادراتی 

حوزه کاشاگان توسـط ایـران خریـده شـود و     

استفاده پاالیشگاه هـاي نفـت در ایـران     مورد

). 464-451 صـص  ،1389 ،قربانقرار گیرد (

هایی از این قبیل، از جمله خریـد   تحقق طرح

گاز از ترکمنستان و سوآپ برق با ارمنستان و 

مشارکت ایران در تأمین گاز مورد نیـاز خـط   

 لوله نابوکو، مستلزم آگـاهی و اراده مشـترك  

اي و البتـه   ال منطقـه بازیگران و دیپلماسی فع

روســیه اســت و در آفرینــی  و نقــشحمایــت 

تواند به همکـاري و همگرایـی در    می مجموع

  منطقه کمک کند.  

ــی در  ظرفیــت هــاي همکــاري و همگرای

زمینــه توســعه و فــروش و انتقــال گــاز بــین 

کشورهاي حاشیه دریاي خزر نیز بسیار قابـل  

توجـه اســت. بخـش اعظــم ذخـایر گــاز ایــن    

تریلیـون متـر مکعـب     73دود کـه حـ   منطقه

باشد، متعلق به روسیه و ایران اسـت. ایـن    می

مقدار حدود هفت برابر مجموع گاز قزاقستان، 

آذربایجان و ترکمنستان است. از نظـر تولیـد   

گاز نیز مجموع تولید این سه کشور در سـال  

وع تولیـد ایـران   ، حدود یک هفتم مجم2008

 صــص ،1389 ،قربــان( و روســیه بــوده اســت

در صورت همکاري و همـاهنگی بـین    .)458

کشورهاي داراي گاز در حـوزه دریـاي خـزر،    

اي کـه از   از منطقـه ایجاد یک شبکه انتقال گـ 

تحـت پوشـش قـرار    شبه قاره هند تا اروپا را 

    )4(پذیر است. دهد، کامالً امکان

کننـده   افزایش شمار کشـورهاي مصـرف  

گاز طبیعی و حجم روزافزون این مصرف کـه  

یاري کشورها بـراي تولیـد انـواع دیگـر     در بس

گیرد و  د برق مورد استفاده قرار مینمانانرژي 

ــ  د و همچنــین اهمیــت راهبــردي آن در تولی

هـاي   تجارت جهـانی موجـب شـده کـه روش    
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سنتی مبتنی بـر قراردادهـاي دوجانبـه بـین     

پاسخگوي الزامات نـوین و   خریدار و فروشنده

از بـه  نباشـد و نیـ   هاي بازار جهـانی  پیچیدگی

ــدابیر اقتصــادي،  ســاماندهی سیاســت هــا و ت

تجاري، سیاسی و حقـوقی الزم بـراي تنظـیم    

ـ   تـدریج   هبازار عرضه و تقاضاي گاز طبیعـی ب

مترتــب بــر  مــورد توجــه واقــع شــود. فوایــد

هـاي مشـترك در    هماهنگی و انخاذ سیاسـت 

این زمینه موجب گردید که ایـران، روسـیه و   

مجموعـاً   قطر همراه با چند کشور دیگـر کـه  

شده گازي جهـان   درصد از ذخایر شناخته 70

از تولید آن را در اختیـار   درصد 40و بیش از 

مجمع «در به این سو  2001از سال  ،)5(دارند

گـرد هـم آینـد.     »کننده گـاز کشورهاي صادر

اگرچه این مجمع با گذشت یک دهه از زمان 

تأســیس خــود، مراحلــی از تکامــل و تثبیــت 

نـوز  در عمل ه ه است، اماسازمانی را طی کرد

گذار در بازار گاز نتوانسته به یک سازمان تأثیر

طبیعی تبدیل شود. با این حال، رایزنی منظم 

ــا در   ــین اعض ــهو مســتمر ب ــاره زمین ــاي  ب ه

ه بـراي شـکل دادن بـه یـک     همکاري از جمل

گذاري براي گـاز طبیعـی، امنیـت     نظام قیمت

یـادین  تقاضا، جذب سـرمایه بـراي توسـعه م   

کننــدگان،  گــازي و نحــوه تعامــل بــا مصــرف

تسهیل کـرده و امکـان    همگرایی بین اعضا را

فرینی این سازمان را در شرایط بحرانـی  آ نقش

    و نوسانات حاد قیمتی فراهم آورده است.

که روسیه توانسته است با با عنایت به این

گسترش خطوط انتقال و صادرات گاز به اروپا 

مسـیر و  شـورهاي  از امنیت تقاضا از جانـب ک 

ت اطمینـان  مـد  مقصد در این قـاره در میـان  

ترین هدفی  رسد مهم حاصل نماید، به نظر می

فعالیت در این مجمع که روسیه از عضویت و 

کنـد   دنبـال مـی  کننده گـاز  کشورهاي صـادر 

کنترل عرضه و در دسـت گـرفتن قیمـت در    

و بــازار جهــانی گــاز طبیعــی و حفــظ ثبــات  

کننـده   وي مصـرف امنیت تقاضاي مؤثر از سـ 

اشـد. در ایـن   مریکـا ب ویـژه در اروپـا و ا   هگاز ب

ــی   ــالش م ــیه ت ــتا روس ــق   راس ــد از طری کن

جانبه در چارچوب همکـاري و  دیپلماسی چند

ویژه  ههماهنگی با کشورهاي صادرکننده گاز ب

طر و همچنین از طریـق دیپلماسـی   ایران و ق

گذاري و کسـب   دوجانبه در چارچوب سرمایه

ایـران،   ماننـد ي با کشـورهایی  امتیاز و همکار

ن حضـور و نفـوذ   قطر، عربستان و ترکمنسـتا 

ها، نهادهـا و کشـورهایی    خود را در همه طرح

توانند بازار عرضه گاز طبیعـی   می که به نوعی

ثبیـت نمایـد و بـا    را تحت تأثیر قرار دهنـد، ت 

مانع  هاي سیاسی و اقتصادي، استفاده از اهرم

قیــب خــود ر از تضـعیف موقعیــت برتــر و بـی  
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طبیعی صـادراتی   ویژه در تعیین قیمت گاز هب

  شود.  

در چارچوب دیپلماسی انرژي دوجانبـه،  

روسیه همواره خواستار حضور مؤثر در توسعه 

ان بوده و تـالش کـرده   میادین نفت و گاز ایر

هــاي ناشــی از عــدم حضــور  اســت از فرصــت

هاي امریکا  هاي غربی که در اثر تحریم شرکت

هــاي نفتــی و گــازي ایــران  ژهو اروپــا در پــرو

ــع خــود  حضــور  ــه نف ــد، ب چشــمگیري ندارن

برداري نماید. روسیه در دیپلماسی انرژي  بهره

طور مشخص فعالیت در  هخود در قبال ایران ب

باالدســتی نفـت و گـاز را دنبــال    هـاي  بخـش 

کنــد و همچنــین خواســتار مشــارکت در  مـی 

احداث خطوط لوله صادرات گاز بـه بازارهـاي   

اي  نامـه  بر اساس تفـاهم  یایی است.مصرف آس

که میان ایران و شـرکت گـازپروم روسـیه در    

مقرر گردید روسـیه در   ،امضا شد 2008سال 

توسعه برخی فازهاي پارس جنوبی مشـارکت  

کند؛ براي انتقال نفت حوزه دریـاي خـزر بـه    

جاسـک  -جنوب ایران از طریق خط لولـه نکـا  

ران همکاري نماید؛ یک پاالیشگاه در شمال ای

بسازد؛ در اجـرا و اپراتـوري خـط لولـه صـلح      

نقــش داشــته باشــد؛ و همچنــین در ســاخت 

ــران    ــا ای ــایع ب ــاز م ــادرات گ ــات و ص تأسیس

نامه، همـراه   د. اما مفاد این تفاهمهمکاري کن

نامه همکاري شـرکت گـازپروم بـراي     با تفاهم

 2009توسعه بلوك گازي اناران که در سـال  

هـاي   تحـریم به امضا رسـید، در پـی تشـدید    

المللی علیه ایران و عدم پایبنـدي طـرف    بین

روسی به اجراي آنها، تاکنون به هـیچ نتیجـه   

  عملی منجر نگردیده است.

هاي واگرایی بین ایران  زمینه. 6

  و روسیه

ي دیپلماسـی انــرژ هـاي واگرایــی   زمینـه 

ایران و روسیه را باید در موارد تعارض و تضاد 

منافع و تفاوت هاي آنها از نظر قدرت سیاسی 

المللـی   بیناي و  منطقهو اقتصادي و موقعیت 

تـرین   جستجو کـرد. ایـران و روسـیه از مهـم    

کنندگان نفت در جهان تولیدکنندگان و صادر

 10طـور روزانـه قریـب بـه      ههستند. روسیه ب

نـد و حـدود   ک ت تولیـد مـی  ه نفمیلیون بشک

نماید. ایران نیز حدود  نیمی از آن را صادر می

چهار ونیم میلیون بشـکه در روز تولیـد نفـت    

ــکه ا  ــون بشـ ــادر دارد و دو میلیـ ز آن را صـ

ــی ــد. م ــک نیســت و از   کن ــو اوپ ــیه عض روس

ازمان براي سقف صادرات بندي این س سهمیه

کند. اگرچه روسیه بـراي ایـران و    تبعیت نمی

ــه ردیگــ شــمار  اعضــاي اوپــک یــک تهدیــد ب

اي  ساساً نفت آنها بازارهاي جداگانهآید و ا نمی

نسـبی قیمـت کـه توسـط     اما از ثبـات   ،دارند

  نماید. برداري می ، بهرهشود اوپک ایجاد می



ه:
سی

رو
و 

ن 
را

 ای
ي

رژ
 ان

ی
اس

لم
یپ

د
 

نه
می

ز
 

ي 
ها

ی
رای

اگ
 و

 و
ی

رای
مگ

ه
  

 

 

 

214  

ــی در عرصــه     نخســتین زمینــه واگرای

دیپلماسی انرژي بین ایران و روسـیه پـس از   

رد پیرامــون تعیــین مســیر پایــان جنــگ ســ

هاي انتقال نفـت و گـاز از حـوزه     وط لولهخط

خزر و آسیاي میانه شکل گرفت. در شـرایطی  

کـرد   امریکا از منظر راهبـردي تـالش مـی    که

خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز از حـوزه  

یـک از   خزر به خـارج از ایـن منطقـه از هـیچ    

کشورهاي روسـیه و ایـران عبـور داده نشـود،     

بــا  ن منــافع روســیه نیــز در حــذف ایــرا    

مریکا همسو بود. موضوع انتقال هاي ا سیاست

تـرین   گـاز ایـران بـه اروپـا نیـز یکـی از مهـم       

هاي رقابت و واگرایی دیپلماسی انـرژي   زمینه

رود. روسیه توانسته  شمار می هروسیه و ایران ب

هـاي اقتصـادي و    توانمنـدي  است با اتکـا بـر  

هاي بخـش انـرژي خـود     و زیرساختسیاسی 

و  روپا به گاز را تأمین نمایـد بخش اعظم نیاز ا

هـاي حسـاس سیاسـی و     با استفاده از بزنگـاه 

کننده  اقتصادي و نیازمندي کشورهاي مصرف

قیمت گاز را طی چند مرحله افزایش دهـد و  

کوشـد   ثبیت نماید. روسیه در عین حال مـی ت

جایگاه انحصاري خـود را در تـأمین نیازهـاي    

 اروپا به گـاز طبیعـی همچنـان حفـظ نمایـد.     

دیپلماسی انرژي روسیه این موضوع را هـم از  

از منظر منافع اقتصادي  منظر راهبردي و هم

روســیه کنــد. ار منظــر راهبــردي  دنبــال مــی

کل رقیـب یـا   کوشد از ورود ایـران بـه شـ    می

هـاي مربـوط بـه     ههـا و پـروژ   شریک در طرح

انتقال گاز به اروپا از طرق مختلف جلـوگیري  

ي نیـز روســیه  منـافع اقتصـاد  کنـد. از منظـر   

کند ایران را از دسترسی به بازار گاز  تالش می

اروپا بازدارد تـا کنتـرل عرضـه و قیمـت گـاز      

طبیعی در اروپا همچنـان در کنتـرل روسـیه    

کننــده  شــدن یــک عرضــهبــاقی بمانــد و پیدا

زنـی اروپـا را در    توانمند دیگـر، قـدرت چانـه   

وسـیه تقویـت ننمایـد. از ایـن رو     معامله بـا ر 

موضوع انتقال گاز بـه اروپـا    فت کهتوان گ می

دیپلماســی انــرژي دو تــرین چــالش  حســاس

  شود.  کشور محسوب می

ــی و     ــافع مل ــتاي من ــران در راس ــا ای ام

دیپلماسی انرژي خود تالش دارد به بازارهاي 

خـود بـراي   اروپا دست یابد و از تـوان بـالقوه   

برداري نماید. خـط لولـه    رقابت با روسیه بهره

کیلـومتر طـول    3300اسـت  نابوکو که قـرار  

داشته باشـد و توجیـه اقتصـادي عبـور آن از     

ایران نیز کـامالً آشـکار اسـت، امکـان انتقـال      

میلیــارد متــر مکعــب گــاز از     31ســاالنه 

ران به اروپاي مرکزي را فـراهم  آذربایجان و ای

آورد. تحقق این پـروژه چـالش مهمـی در     می

پا برابر دیپلماسی انرژي روسیه در رابطه با ارو

ایجاد خواهد کرد و تسـلط ایـن کشـور را در    

ه بالکان و شرق اروپا تحت بازار ترکیه و منطق
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رار خواهد داد. از این رو، روسیه تالش تأثیر ق

دارد تــا بــا راهکارهــاي مختلــف، از جملــه از 

طریق عقد قراردادهاي دوجانبه با کشـورهاي  

مسیر مانند مجارسـتان و توسـعه خـط لولـه     

ز پیشرفت و تحقق خط لولـه  ا 4»جریان آبی«

و خطوط لوله بـدیل را   نابوکو جلوگیري نماید

ن مطرح سازد. در این زمینـه ایـران   در برابر آ

یفاي نقش در خط لولـه  عالوه بر تالش براي ا

خـط لولـه   «هاي دیگـري ماننـد    نابوکو، طرح

را مطرح کرده و حتی اقداماتی نیـز   5»پارسی

مسـیرهایی  عمل آورده اسـت.   هدر این رابطه ب

که براي صادرات گاز طبیعـی ایـران در نظـر    

گرفتـه شـده و تحقـق آنهـا بخـش مهمــی از      

ــ ــکیل   برنام ــور را تش ــن کش ــی ای ه دیپلماس

ــد مــی ــف طراحــی  ده ، در ســه جهــت مختل

سـت کـه از   به سمت اروپا ،مسیر اول اند: شده

کنـد و از طریـق یونـان بـه      ترکیه عبـور مـی  

مـان  ، سـوییس، اتـریش و آل  کشورهاي ایتالیا

ــی  ــل م ــیر دوم  منتق ــردد. مس ــوي   ،گ ــه س ب

آسیاست و گـاز میـدان پـارس جنـوبی را بـه      

پاکستان و احتماالً هندوستان و چین منتقـل  

متوجـه کشـورهاي    ،خواهد کرد. مسیر سـوم 

حاشیه خلیج فارس از جملـه عمـان، امـارات    

متحده عربی، بحرین، کویت و همچنین عراق 

  و سوریه است.

                                       
4. Blue Stream  
5. Persian Pipeline 

ز بـا انگیـزه تنـوع    از سوي دیگر، اروپا نی

کننده گاز مورد نیـاز   بخشیدن به منابع تأمین

خود و کـاهش وابسـتگی بـه روسـیه در ایـن      

رغبـت   ، به خرید و انتقال گاز ایران بـی زمینه

نیست. مانع سیاسی موجود بر سـر همکـاري   

ایران و اروپا در زمینه انتقـال و فـروش گـاز،    

ر ایران د طور عمده به مناقشه بر سر برنامه هب

شـود.   اي مربـوط مـی   استفاده از انرژي هسـته 

اي که روسیه نیز در آن نقـش مهمـی    مناقشه

طـور انحصـاري در    هدارد و در حالی که خود ب

 این زمینه با ایران همکاري دارد، در چارچوب

ت ســازمان ملــل و عضــویت در شــوراي امنیــ

کوشـد   مـی  کننده با ایـران  گروه غربی مذاکره

اي ایـران شـود و    ستهمانع توسعه توانمندي ه

در ضمن از تیرگی روابط ایران و اروپا نیـز در  

ــرژ    ــی ان ــداف دیپلماس ــتاي اه ــود راس ي خ

    برداري نماید. بهره

جمهوري اسـالمی ایـران در دیپلماسـی    

دسـت آوردن سـهمی از    هانرژي خود بـراي بـ  

گیري درسـتی   گاز طبیعی در اروپا جهتبازار 

یــن نظــر راهبــردي، ااتخــاذ کــرده اســت. از 

ــت ــژه     جه ــت وی ــا موقعی ــق ب ــري منطب گی

گیــري از  جغرافیــایی ایــران و مقتضــاي بهــره

هاي نسبی است که ایـران در   امکانات و مزیت

مقایسه با تمام کشورهاي دیگر منطقه از آنها 

عامل با اروپـا  برخوردار است. از نظر سیاسی، ت
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تواند عاملی بـراي کـاهش    در زمینه انرژي می

، و مخاطرات ناشـی از  تنش در روابط دوجانبه

مریکا و اسرائیل به اروپا براي تقابـل بـا   افشار 

اي را  و در مجمـوع ثبـات منطقـه    ایران باشـد 

افزایش دهد. از نظر اقتصـادي نیـز بـا وجـود     

 1850خط لوله انتقال گاز به ترکیه به طـول  

ها و امکانات  بودن زیرساخت کیلومتر و فراهم

ــه خطــوط   ــه الزم، توســعه و اتصــال آن ب لول

اروپایی از جمله خـط لولـه نـابوکو منطقـی و     

رسد. نیاز اروپـا بـه    نظر می همقرون به صرفه ب

گاز ایران در درازمدت از منظر تنـوع بخشـی   

ــه    ــاز و اتصــال ب ــأمین گ ــدار ت ــابع پای ــه من ب

تـرین مخـزن گـازي جهـان در پـارس       بـزرگ 

جنوبی و همچنین شرایط رقـابتی در بـازار و   

سـه بـا روسـیه نیـز     حتی قیمت بهتر در مقای

، اما در صورت تحقق هر یک قابل انکار نیست

هاي انتقال گاز از ایران به اروپـا، ایـن    از طرح

ــعی    ــار وض ــی از آث ــا زیرک ــتی ب ــور بایس کش

دیپلماسی انرژي روسیه در افـزایش و تثبیـت   

تـا حـد   برداري نماید و  ها در اروپا بهره متقی

هـا بـا روسـیه     در زمینه تعیـین قیمـت   امکان

ها کـه طـی    ، زیرا باال بودن قیمتقابت نکندر

هـاي   هـا و بحـران   چند مرحله در اثر سیاست

ناشی از قطع و وصل جریـان انـرزي از سـوي    

روسیه به اوکـراین و دیگـر کشـورها حاصـل     

  شده، در نهایت به نفع هر دو کشور است. 

ــم    ــوص رژی ــتالف در خص ــت و اخ رقاب

حقوقی و مالکیت بر منابع بستر دریـاي خـزر   

هاي دیگر واگرایی در دیپلماسـی   از زمینهنیز 

ــت و در    ــیه اس ــران و روس ــرژي ای ــه ان نتیج

گیـري رژیـم    مقاومت روسـیه در برابـر شـکل   

حقوقی مستقر در دریاي خزر امکان توافـق و  

همکــاري کشــورهاي ایــن منطقــه در زمینــه 

 ه. خواسـت نفتی نیز به حـداقل رسـیده اسـت   

ایران این است که منابع دریاي خزر بر اساس 

ــک از    ــاحلی هــر ی ــوازات خطــوط س ــه م و ب

کشورهاي حاشیه این دریا تقسـیم شـود. بـر    

درصـد افـزایش    20این مبنا، سهم ایـران تـا   

ــت،  ــد یاف ــان و   خواه ــیه و آذربایج ــا روس ام

ته هستند و قزاقستان مانع از تحقق این خواس

یـران را از  اند که سهم ا طرحی را مطرح کرده

 درصـد  13منابع بستر دریاي خزر حداکثر به 

خواهد رساند. مذاکرات مکرر تاکنون به توافق 

جمعی منجر نشده است. با این حال روسیه و 

ر دارنـد و  ایران بر سر یک موضع اشتراك نظـ 

گونه خط لوله انتقال آن مخالفت با احداث هر

چـه  از زیر دریـاي خـزر اسـت. اگر    ازنفت و گ

سـوي  از مخاطرات محـیط زیسـتی از   نگرانی 

 شود، امـا  دو کشور در این خصوص مطرح می

نفت از تالش همسو براي جلوگیري از انتقال 

هاي تنگیز و کاشاگان و اتصـال خطـوط    حوزه

جیهـان بهتـر   -د به خـط لولـه بـاکو   لوله جدی
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توانـد سیاسـت ایـن دو کشـور را توضـیح       می

ـ  هدهد. سوآپ انرژي و ب رق ویژه نفت و گاز و ب

ــیاي ــران    از آس ــق ای ــاز از طری ــه و قفق میان

هاي رقابـت و واگرایـی    تواند یکی از زمینه می

در دیپلماسی انرژي ایران و روسـیه محسـوب   

  شود.  

  فرجام

ــرژي ــري  مأموریــت دیپلماســی ان پیگی

ــق    ــی و تلفی ــی از تالق ــافع ناش ــداف و من اه

جغرافیاي سیاسی و جغرافیـاي اقتصـادي در   

. دیپلماسـی  اسـت  چارچوب جغرافیاي انـرژي 

اي از راهبردهــا،  انــرژي هــر کشــور مجموعــه

ــا   روش هــا و تــدابیري اســت کــه در رابطــه ب

ـ  رژي و تولیـد و  مدیریت کالن توسعه منابع ان

هـاي انـرژي در بسـتر     مصرف و تجارت حامل

رقابت و همکاري با دیگر بازیگران این عرصـه  

بـرداري از   هدف از آنهـا بهـره  شود و  تخاذ میا

به حداکثر رساندن منـافع از یـک    ها و فرصت

تهدیــدها و بــه حــداقل رســاندن  ســو و رفــع

وي دیگر اسـت. از میـان انـرژي    ها از س آسیب

سنگ، نفت،  هاي مختلف انرژي (ذغال صورت

ــرژي هســته  ــاز، ان ــرق، گ ــدروژنی)،  ب اي و هی

ر جایگاه و اهمیت و تأثیرگذاري نفت و گـاز د 

بـدیل   عرصه دیپلماسـی انـرژي همچنـان بـی    

ت. این جایگاه و اهمیت تا حدي است کـه  اس

این دو حامـل انـرژي را از ابعـاد اقتصـادي و     

ــاز و   ــرده و نی ــر ب تجــاري صــرف بســیار فرات

وابستگی صنعت و اقتصاد و تولید و توسعه به 

ــراي ــا، ب ــانآ آنه ــی و   ه ــاتی، امنیت ــش حی نق

  راهبردي ایجاد کرده است.

رغـم اینکـه ایـران بـر اسـاس سـند        علی

تعامل سـازنده  «ساله  وسعه بیستانداز ت چشم

را محـور سیاسـت   » و مؤثر در روابط خـارجی 

امـا   ،خارجی و دیپلماسی خود قرار داده است

دیپلماسی انرژي ایران در کنار مزایاي نسـبی  

و امتیازات ثابت ناشی از جغرافیاي سیاسـی و  

هـاي   تحریم اقتصادي خود با چالش فرساینده

کـه سـایر    بـه طـوري   ؛المللی مواجه است بین

ــر  ــوعات خطی ــار   موض ــتور ک ــه در دس ي ک

 ي جمهوري اسالمی ایران قـرار دیپلماسی انرژ

هـا و   ، هر یک بـه نـوعی بـا رفـع تحـریم     دارد

ارتبــاط بــا بــازیگران امکــان تعامــل و میــزان 

شود و  اي و دوجانبه مربوط می جهانی، منطقه

  پذیرد.   از آن اثر می

دیپلماسی انرژي روسیه حول سه محـور  

اســت: نخسـت، احیــاي   شــکل گرفتـه اصـلی  

رفتـه ابرقـدرتی در مقیـاس     موقعیت از دست

جهانی؛ مهار قدرت و نفوذ چین در معـادالت  

اقتصادي جهانی و کنترل حضور آن کشور در 

ــردي و امنیتــی روســیه؛ و   ــوذ راهب حــوزه نف

تحکیم و تعمیق وابستگی اروپا به انرژي گـاز  

کوشـد   این کشور در عـین حـال مـی   روسیه. 
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گاه انحصاري خـود را در تـأمین نیازهـاي    جای

اروپا به گـاز طبیعـی همچنـان حفـظ نمایـد.      

دیپلماسی انرژي روسیه این موضوع را هـم از  

از منظر منافع اقتصادي  منظر راهبردي و هم

تـوان گفـت کـه     کند. از این رو مـی  دنبال می

ـ    تـرین   ه اروپـا حسـاس  موضوع انتقـال گـاز ب

ــالش دیپلما ــران و  چ ــرژي ای ــی ان ــیه س روس

 شود.   محسوب می

ــه  ــل زمین ــا تحلی ــی در   ب ــاي همگرای ه

یه در ســطح دیپلماسـی انــرژي ایـران و روســ  

شـود کـه ایـن دو     روابط دوجانبه روشـن مـی  

کشور با دارا بودن بـاالترین سـهم از مجمـوع    

منابع طبیعـی نفـت و گـاز جهـان، موقعیـت      

آسـیا و  منحصر به فرد ایران در جنوب غـرب  

المللی  هاي بین به آبراهواسطه آن  دسترسی بی

یر نفت و گـاز  و مالکیت توأمان ذخایر چشمگ

یک خلیج فارس و دریـاي  در دو حوزه استراتژ

تـرین   عنـوان بـزرگ   هخزر، و جایگاه روسیه بـ 

دارنده و صادرکننده گاز جهان کـه فـروش و   

ـ    یـق  طـور عمـده از طر   هانتقال گـاز خـود را ب

دهد و از نفـوذ سیاسـی    خطوط لوله انجام می

ــه و   ــیاي میانـ ــورهاي آسـ ــاالیی در کشـ  بـ

باشـد،   همسایگان دریاي خـزر برخـوردار مـی   

ــد در عرصــه دیپل مــی ــرژي در توانن ماســی ان

اي و دوجانبـه نقـش    سطوح جهـانی، منطقـه  

ــا نماینــد. ایــن ظرفیــت  بــی ــدیلی ایف هــاي  ب

بـه   همکاري و همگرایی در کنار توجه بیشـتر 

 ویـژه  ههاي انرژي ب تبادل و سوآپ انواع حامل

حتــی آب، و همچنــین  نفــت و گــاز و بــرق و

ــه یــک نظــام  همکــار ــراي شــکل دادن ب ي ب

گذاري براي گاز طبیعی، امنیت تقاضـا،   قیمت

یـادین گـازي و   جذب سرمایه براي توسـعه م 

توانـد   کننـدگان، مـی   نحوه تعامـل بـا مصـرف   

هاي همگرایی بین دو کشـور را تقویـت    زمینه

   نماید.

الحظـه  هـاي قابـل م   اما با وجود ظرفیت

روسـیه  براي همگرایی و همکاري بین ایران و 

عوامـل و  رسـد   در زمینه انرژي، بـه نظـر مـی   

هاي واگرایـی غلبـه دارنـد و دو کشـور      زمینه

ل ارتبـاطی بـا ثبـات و    انـد پـ   هنـوز نتوانسـته  

طـوري کـه    هب ؛بین خود ایجاد نمایند پایداري

ثبـاتی و   دو کشور همواره در سـایه بـی  روابط 

بارز این  شته شده است. مصداقتردید نگاه دا

ــی ــانگی را م ــد و دوگ ــت  تردی ــوان در حمای ت

المللـی علیـه ایـران     هاي بین روسیه از تحریم

آن روسـیه از منـافع   مشاهده کـرد کـه طـی    

پوشی کـرده   اي با ایران چشم همگرایی منطقه

اعتمادي بر روابط دوجانبه را تـداوم   و سایه بی

تردیـد و   ر از رودخانهبخشیده است. براي عبو

اعتمادي، ساختن یک پل ارتباطی  تزلزل و بی

هـاي   و با ثبات متکی بر منافع و مزیـت  کامل

هـا پـل نـاقص و     مشترك کافی است، ولی ده
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تواند دو طـرف را بـه یکـدیگر     ناتمام هم نمی

  برساند. 

  

  ها پانوشت

اي جداگانـه اسـت و موضـوع     اي مقوله . انرژي هسته1

     این مقاله نیست.

بـا واردات   1378یات سواپ در ایـران از سـال   عمل. 2

ــه  ــتان و    4/8روزان ــام از قزاقس ــت خ ــزار بشــکه نف ه

هزار  80/89ترکمنستان آغاز شد و با رشد تدریجی به 

 1389رسید. اما در سال  1388بشکه در روز در سال 

بـه سـود    ها بـا اسـتناد   با چرخش ناباورانه در سیاست

عملیـات، قراردادهـاي   هاي این  پایین و افزایش هزینه

 موجود از سوي ایران تمدید نشد. پـس از آن در سـال  

مجدداً اقداماتی براي از سرگیري سـواپ نفـت    1390

خام صورت گرفت. نگاه کنید به ترازنامه هیدروکربوري 

  .136-137، صص: 1389کشور در سال 

مالحظه توضیحات مفیدي در خصوص شبکه براي . 3

، 1389ترکـان،  ( د بـه: نگـاه کنیـ   خطوط لوله روسـیه 

  .)74-86صص:

کـه   (Peace Pipeline)» خط لولـه صـلح  «تعبیر . 4

اینک با نام خط لوله انتقال گاز ایـران بـه پاکسـتان و    

هند قرین شده است، اصالتاً در برگیرنده ایـده اتصـال   

کشورهاي آسـیایی بـه اروپـا بـا محوریـت کشـورهاي       

رس بود صادرکننده گاز در حوزه دریاي خزر و خلیج فا

پـیش از آنکـه بـه معنـاي صـلح در       PEACEو کلمه 

 Pipelineزمــان انگلیســی باشــد، مخفــف عبــارت 

Extending from Asian Countries to 

Europe  ص 1389قربــان، (باشــد! بــه نقــل از  مــی ،

463.(  

در حال حاضر کشورهاي الجزایـر، ایـران، بولیـوي،    . 5

وایی، لیبـی،  گینه است، روسیه، قطر ،ترینیداد و توباگو

 و ونزوئال یازده عضو رسمی این مجمع و مصر، نیجریه

تند. قزاقستان، هلند و نروژ نیز اعضـاي نـاظر آن هسـ   

کننده گـاز در سـال   اساسنامه مجمع کشورهاي صـادر 

رسماً به تصویب اعضا رسید و دبیرخانه دائم آن  2008

  در دوحه تشکیل شد.
 

  منابع فارسی

، »گـاز طبیعـی و امنیـت ملـی    « ،)1389ترکان، اکبر ( .1

مجموعه مقاالت همایش ملـی نفـت و سیاسـت    

مجمـع تشـخیص   مرکز تحقیقات استراتژیک  ،خارجی

 .تهرانمصلحت نظام، 

نقش ایران در تعامالت نفت و « ،)1389(قربان، نرسی   .2

مجموعه مقـاالت همـایش   ، »گاز حوزه دریاي خزر

مرکـز تحقیقـات   ، ملی نفـت و سیاسـت خـارجی   

  .تهرانمجمع تشخیص مصلحت نظام، ک استراتژی
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