
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 نگاهی به دیپلماسی انرژی روسیه
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 اریابزار حفظ قدرت در جامعه امروز دانست که با مالحظات بس نتریمهمیکی از  توانیرا م یانرژ تیامن

و  یرژان نیضعف در تامپر واضح است که  خورده است. وندپی ...و ینظام ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس ادیز

و  یاسیو به تبع آن س یدیو تول یاقتصاد ماندگیعقب نهیزم تواندی، متامین آننسبت به  نانیعدم اطم

 زمالتوجه انرژی  متیق ینزول ریس لیبه دل مقاطع تاریخیاز  یهر چند که در برخ را فراهم آورد. یاجتماع

اه که گ ی شهروندان محسوب می شوددر سطح زندگ یدیکل یمفهوم با این حال انرژی .به آن نشده است

به  ازو گ بوده است که نفت لیدل نیبه هم دیشا. اندازدمی خطر به راجامعه  کی یکمبود آن بقا ایفقدان 

 داشته است. جهانی هایاستیبر س قیعم یریتاث یانرژ نیریو د یاز منابع اصل یکیعنوان 

 چیبه ه ،یمنابع انرژ نتریینفت و گاز به عنوان اصل تقاضای و عرضه که معتقدند نظراناز صاحب یاریبس

از  وانتیهر چند که م .است یاسیکامال س ریمتغ کیو  کندینم تیتبع یمهندس -یوجه از محاسبات فن

خود در  یسایس تیوضع ینبیشیبا توجه به پ هادولت یول ،کرد نییآن را تع نهیبه زانیم ،یاضیمعادالت ر

 .پردازندیم د،شویم نییتع یاسیس یرهایمشخص که آن هم با متغ متیق کیعرضه نفت با  ایبه تقاضا  ندهیآ

را  یمقوله انرژ توانیکه گاه نم اندختهآمی در هم به چناناقتصاد و حقوق آن است،یس های، حوزههامروز

ه است که هر چقدر مقول نیمورد توجه قرار داد. نکته جالب توجه ا یاسیس ای یاقتصاد ،یتنها از بعد حقوق

 یامروزه، انرژ. از آنجا که دنماییرخ م شتریب یختگیدر هم آم نای باشد ترحساس و ترمورد بحث، مهم

سب ک یاست، تالش کشورها برا یبحث جامعه جهان دله مورئمس -نتریمهم جرئت به و – نتریاز مهم یکی

 کنندیفروگذار نم -جنگ یحت -یتالش چیراستا از ه نیفراوان است و در ا اریبس شیخو یانرژ تیو حفظ امن

ابع از وجود من یرا ناش ایمنطقه غرب آس دری غرب کشورهای مداخله نظران،از صاحب یاریکه بس ایبه گونه

در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم دیپلماسی انرژی نگاهی با  دانند.ینفت و گاز م ژهیبه و یانرژ یغن

 دیپلماسی انرژی روسیه خواهیم داشت. 
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 دیپلماسی انرژی چیست؟

دچار تحول شده است؛ چرا  کمیو  ستیقرن ب نیآغاز یهاو سال ستمیقرن ب یدر ط یملّ تیامن نیتأم یهاوهیابزارها و ش

خود را به ابزار  رم و  یاز دستتتت داده و  ا یادیخود را تا حدود ز یکاربرد تیاولو ،یکه استتتتهاده از ابزار ستتتات    ام

 کرده است. دایالملل پ نیدر روابط ب یی قش بسزا "یپلماسید"رو،  نیواگذار کرده است. از ا یاسیس لئمسا

 المللنیدر   ام ب شیخو گاهیو حهظ  ا المللینیحضور در صحنه ب برای کیپلماتیاستهاده از ابزار د «یا رژ یپلماسید»

 لیبدتاعم از عرضه، تقاضا،  یدر مسائل مربوط به ا رژ یاسیابزارها و دا ش س یریکارگهب ،یا رژ یپلماسیاست. در واقع د

ست ... و سدی. ا صدد ا نیقوا  یو دارا دمدتهدفمند، بلن یحرکت یا رژ یپلما  تیو حهظ امن جادیخاص خود بوده که در 

ن را آ تیموفق نهیزم توا دیهر کشور، م یو کارآمد برا یقو کیپلماتیچارچوب د کیاز  یبرخوردار .باشدیکشور م یا رژ

 فراهم آورد. ی ها  یدر فضا یدر امر ا رژ

حداقل به دو منظور در  یکشور در حوزه انرژ کیکه  شودیگفته م یبه مجموعه رفتارها و تعامالت ،یانرژ یپلماسید

 یاز رفتارها و تعامالت ایمجموعه یانرژ یپلماســید گری. به عبارت دبردیآن را به کار م ،جهان یتعامل با کشــورها

 به حوزه یکیدو هدف  نی. اکندیاز آن استفاده م هدف ودحداقل  شبردیپ یبرا یکشور با جامعه جهان کیاست که 

باز م یمنافع مل ای یمل تیامنبه حوزه  یگریو د یانرژ ــور  ــید .گرددیکش ــیبر د یمبتن یانرژ یپلماس  یپلماس

 تینام نیتأم نهیدر زم دیجد یباز فی، تعریدســتورالعمل ســاز یبرا گرانیباز گردی با تعامل مســتلز  و مندکنش

 -یتیامروز از حالت امن یپلماسیکه د لیدل نیاست. به ا یدر بخش انرژ یجهان یقواعد رفتار نیو تدو ریفراگ یانرژ

سیس سیبه د یا صاد یپلما سیس -یاقت ست بر هماهنگ لیتبد یا ستگاه د یشده ا سیو هدفمند بودن د و  یپلما

 شیکشورها را افزا تیاعتبار و امن بیاقتصاد و ضر یرپذیچرا که قدرت رقابت .وجود دارد یشتریب دیتاک یاقتصاد

 1.ددهیم

 

 

 

 

 

 

 

 انتظارات از دیپلماسی انرژی

 :2عبارت است از انتظار داشت یانرژ یپلماسیدتوان از یآنچه را که م

 

                                                           
 .20/07/2014 هت و گاز، یاستیمطالعات س تیسا ،«رانیا یاسالم یدر  مهور یا رژ یپلماسید» محمد، ،ی وروز .1
 .«یالملل نیدر معادالت ب یرگذاریو تاث یا رژ یپلماسید»،1389مهر حوزه، یرسا  اطالع گاهیپا. 2
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  هیانرژی روس یپلماسیاهداف راهبردی د
 

 
 

 دیپلماسی انرژی روسیه

 شیوخ یخار  استیابزار در س کی هت و گاز را به عنوان   قش است که توا سته، ییاز  مله کشورها هیروسفدراسیون 

در دوران  ژهیوکشتتور به نیدارد و ا هیروستت یخار  استتتیدر ستت یمشتتا تت کارکرد ،یکند. ابزار ا رژ نهی هادبه خوبی 

ست "نیپوت والدیمیر" سته ا رت دیک ق از یدیقرار دارد، مدل  د یبر ا رژ زیکه محور آن   یاقت اد ییتا با همگرا توا 

از آن به  دتوا نیم کشور، نیمنابع  هت و گاز در ا باالی لیکه به واسطه پتا س دا ندیم هیرهبران روس  ها ی معرفی کند.

شورها رگذاریعن ر تأث کیعنوان  س یا رژ کنندهم رف که ییدر اعمال  هوذ خود بر ک ستهاده کنند. هیرو ستند، ا ه ب ه

ستر عبارت دقیق س ریذخا ازی ریگکرده تا با بهره تالش ،یبه ژئواکو وم یدئولوژیاز ا یجیبا چرخش تدر هیرو شار  اریب سر

تعیین بازارهای هدف انرژی-1

تعیین نوع حضور در بازارهای مشخص شده-2

تحلیل جذابیت و عدم جذابیت حضور در معاهدات و یا شرکت در ساازما  هاای جناانن انارژی-3
ر آ  هاو تصمیم سازی برای شرکت جستن د( نظیر اوپک و یا مجمع کشورهای صادرکننده گاز)

تعیین قیمت برای حضور در بازارهای مشخص شده-4

ازارهاای ارائه راهکار برای استفاده حداکثری از موقعیت جغرافیاین در جنت تأثیرگاذاری بار ب-5
جنانن 

موضع گیری در قبال تعندات جنانن بازار انرژی-6

تعیین سبد حامل های انرژی صادراتن-7

احیای موقعیت از دست رفتاه ابرقادرتن در مقیااس جناانن-1

مناار قدرت و نفوذ آمریکا در معاادالت اقتاصادی جناانن و کنتارل-2
حاضور آ  کاشور در حاوزه نفاوذ راهبردی و امنیتن روسیه

تحکیم و تعمیق وابستگن اروپاا باه انارژی گااز روسایه-3
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شاهراه زیو   یدروکربنیه یا رژ ست  هت و گاز ر ی هت یامپراتور کی قش  ،یخطوط ا تقال ا رژ یهاسلطه بر  ا که قادر ا

 .دی ما هایکند، ا در  هان عرضه یاریبس زانیبه م

 یاددر ساختار اقت  یروزافزون ا رژ تیقرار داده که بتوا د با استهاده از اهم هیروس اریابزار را در اخت نیا یا رژ یپلماسید

که  گهت توانیببرد. با تو ه به دو مورد فوق م شیکشتور را پ نیا یبه اهداف و منافع مل یابیدستت یبرا یز  هان، چا ه

 کیو ژئواکو وم کیتیمنتتتتافع ژئوپل یدر  هتتتتت حداکارساز المللینیب تعامتتتتل یهافرصت جادیا رژی به ا یپلماسید

تا تک کنندیم تالشکشورها  کشورهای مربوط کمک کرده و اغلب  مللیالنیب داتیبر ابزار ا رژی در  هت کاهش تهد هیب

 1.گام بردار د

و  عیتوز یخار  و یداخلت شتبکه گتسترده تکی هتان و برختورداری از  یعتیگاز طب ریذخا نیشتریب داشتنا ب هیروست

ر ای  سبت به رقبای خود دمالح ه قابلی  تسب تیاز مز ایحامل ا رژی به اروپا و آس نیسترده اگ و ا تقال دیلبر امه تو

گاز  نیهای تأمبه کا ال یمتعدد با هدف گسترش و تنوع باش لوله خطتوط سیستتراتژی تأستا .منطقه برخوردار است

 ای ازه و حاصتل آن شتبکهدد بتال شت هیکامل از سوی روس تیسو با  د نیبه ا 1997 سال اروپتا از تازیمورد   یعیطب

 .2کندیصادر م ییاروپا کشور 18کتشور  هتان از  ملته  20از  شیبه بترا  هیلوله است که گاز روس خطوط

 

 )کیفیپاس -ایدرآس هیروسی انرژی پلماسید الف 

دارد. مجموع کل  ایبه آستت یصتتادارت ا رژ یبرا شیخو یدر مناطق شتترق یقابل تو ه اریبستت یهاتیظرف یدارا هیروستت

بزرگ،  ریذخا نی. اشتتودیفوت معکب م ونیلیتر 5در حدود  هیو شتترق دور روستت یبریدر شتترق ستت هیروستت یا رژ ریذخا

صت بزرگ س یفر س یا رژ کنندهنیتا تأم دهدیم هیبه رو سپ-ایمنطقه آ شد. منطقه کیهیا  یشورهاک نیترکه بزرگ یابا

 به ایظهور آس داده است. یبه رشد  هان را در خود  ا رو یاقت ادها نیترعیو دو مورد از سر “ ی ان ال” کنندهم رف

ضرورت یثقل اقت اد  ها  رییهمراه تغ شرق و  سعه یبرا یاقت اد یهااز غرب به  سرزم یبریس تو شرق دور  یهانیو 

سال شیخو شده تا مسکو در   ،ییقدرت اروپا کی ه تنها به عنوان  شیخو گاهیاثبات مدعا و  ا به من ور ریاخ یهاسبب 

س بزرگ قدرت کیبلکه به ماابه  صول نیکرمل هدف، نیبه ا لی  یبرا .منطقه تمرکز کند نیبر ا ییایآ ستیس را دری ا  ا

 :3که عبارتند از خود مورد تو ه قرار داده است ییایآس

                                                           
و  یمرکز یای، ف لنامه مطالعات آس«صادرکننده گاز یو مجمع کشورها رانیا یاسالم ی مهور یا رژ یپلماسید»،1392سهراب و همکاران، ،یشهاب. 1

 .127، ص81قهقاز،شماره،
 .39،ص 98و قهقاز، شمارهمرکزی  اییف لنامه آس ،«هیروس یخار  استی قش ا رژی در س تیاهم» ،1396 اله،روح آباد،صالحی دولت عبدالرضا. . فر ی راد،2
 .163، ص23ش الملل، نیروابط ب یهاپژوهش ف لنامه ،«کیهیپاس-ایدر منطقه آس هیروس یا رژ یپلماسید»،1396 داود و همکاران، پور، یمیکر. 3

دیپلماسن انرژی روسیه ( الف
پاسیفیک-درآسیا

وپادیپلماسی انرژی روسیه در ار( ب
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سب تیمز بدون تردید س ی  سا سهیدر مقا هیرو سیا به منطقه یصادرکنندگان ا رژ ریبا  سیهیک-آ از  یرخوردارب دیبا را پا

 شیکشورها دا ست که سبب شده تا مسکو ب نیا روزافزون ازی  نیتأم یگسترده برا اریبس یهاتیو ظرف ییایقرابت  غراف

-ایمنطقه تو ه داشتتته باشتتد. در منطقه آستت نیا یتعامل خود با کشتتورها دری  ستتبت به استتتهاده از اهرم ا رژ شیاز پ

تا  وشدکیهستند و مسکو م هیوسر یدفاع زاتی هت، گاز و تجه بزرگ دارانیو هند خر یکره  نوب ن،یژاپن، چ ک،یهیپاس

 .دهد شیبزرگ افزا یشرکا نیبا ارا خود  صادارت حجم تجارت و

 اهداف راهبرد آسیایی روسیه 

 است: یدیسه هدف کل یدارا هیروس ییایراهبرد آس ان،یم نیدر ا

 

مخالفت با قواعد بازی حاصل جمع صفر و پایبندی به فرمول تواز  منافع-1

المللن و عدم تشدید تقابل نظامنکاهش پایدار تنش های بین-2

پاسیفیک-الملل در منطقه آسیاالمللن کار و تجارت بینبندی بینگسترش تقسیم-3

وژی ها و مشارکت گسترده در مجامع و ننادهای چندجانبه کشورها در این منطقه بدو  توجه به تفاوت ها در ایدئول-4
نظام های اجتماعن و اقتصادی

.ن هستندالمللن و فرایندهای همگرایاولویت توجه به مناطق سیبری و شرق دور روسیه که متداخل در تجارت بین-5

اره تایوا  و جزیره کره، مسئله کامبوج و اتحاد دوبرویکرد سازنده برای حل و فصل بسترهای داغ تنش، مانند شبه-6
جمنوی خلق چین

سرعت بخشید  به توسعه مناطق شرق دور خویش از طریق -1
پاسیفیک-همگراین با منطقه آسیا

بر همکاری پاسیفیک مبتنن-ارتقای جایگاه روسیه در منطقه آسیا-2
نزدیک با چین و متنوع سازی مشارکت اقتصادی

ه آ  گسترش پیوندهای اقتصادی، تجاری و راهبردی با اعضای آس-3
ه از از طریق ویتنام و الئوس، همچنین پیگیری چینش های چندجانب
طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازما  همکاری شانگنای
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س یمنافع مل س هیرو س-ایدر منطقه آ ست توانیرا م یاقت اد ثیاز ح کیهیپا سر جی تا به یابید سوس،  در  یکم و عیمح

به حضتتور  توا دیمنطقه که م نیا یبا کشتتورها یاقت تتادی همکار یستتاز و شتترق دور، متنوع یبریتوستتعه منطقه ستت

 درگاه کیبه عنوان  کیپاسه-ایمنطقه آس جادیرا در ا هیو سطح بباشد و  قش روس عمق منطقه نیدر ا هیروس یاقت اد

ست ،اقت اد ارتقا دهد ی ها  س .دا  صه  سیدر عر شرق دور  یمرزها تیامن کهی اصلح و ثبات منطقه یبرقرار زی  یا

س شد شرطشیبه عنوان پ ردیگیدر بر م زیرا   هیرو  جادیا یبرا 1یچندمرکز یاز رو دها تیحما ،ی باالاقت اد حهظ ر

س دی دی همکار و یتیامن یمعمار کی س-ایدر آ شد ک،یهیپا سترش بالقوه منازعات، قطب ای دیمقابله با ت  روهای  دنشیگ

در  هیروستت ی مله منافع مل از منطقه یهاها با دولتیهمکار تیو تقو کایو آمر نیرقابت چ شیمنطقه با تو ه به افزا در

 2.منطقه است نیا

 )اروپا در هیروس یانرژ یپلماسید ب 

در خ وص روابط دو ا به  بلندمدت مقرر کرد د کته چتشم ا تدازی هیاروپا و دولت روس ونیسی،کم 2011 هیفور 11در 

ر د هیروست -اروپتا  تهیاتحاد همکتاریه  قشه را»موسوم به  مربوط بتر استاس ستند .دنتی ما تفیخود در حوزه ا رژی تعر

های ا رژی، در حوزه هیروس واروپا  هیاتحادآ ها بر روابط  ری داگا ه و تأث وهاییسنار لیتحل« 2050 حتوزه ا ترژی تتا ستال

عرضه و تقاضای  تیهای وضعداشت، مااطرات و فرصت خواهندپی بترای باتش ا ترژی در  وهایسنار نیکه ا ییامدهایپ

 نیدر سند فوق ا بلندمدت در حوزه ا رژی در دستورکار مطالعه قرار گرفت. هایهمکاری تتیظرف زیژی در درازمدت و  ا ر

ر آن دشوارت ینیب شیشده و پ دهیچیو پ ی ها  به هم وابتسته، شیاز پ شیباور مطرح شده است که بازارهای ا رژی ب

روابط متقابالً ستودمند  یتوسعه آت نهیدر زم تیعدم قطع ریپذتحمل رو، هتدف، حت ول بته ستطحتنیگتردد. از ایم

 3.ا رژی است حوزه اروپتا در تهیاتحاد - هیروست

اروپا به ا رژی روستتیه  یاز  دی دارد و  روابط اقت تتادی روستتیه و اتحادیه اروپا برای هر دو طرف اهمیت راهبردی دارد.

 توسعه تیتقو درصدد نیکرمل رو،نیا از .رو دیبه شمار م هیدرآمد روس یاروپا منبع اصل هیهای عضو اتحاددولت بتتتتازار

تق ا تت و تحق تدف  تنیگازپروم در بازارهای اروپا اس تایرا ه تا ابزاره رقراری ارتباط با ب. مسکو دی ماید بال م ماتلف ب

 یهای متهاوتمتیتوا د، قیکار م نیبا ا رایز .یدهد  ه گروهیم حیتر   داگا ه اروپا را به صتورت هیهای عضو اتحاددولت

شتر ضه و ق خود انیبه م شور تع متیعر شور را باتو ه به توان پرداختتتتتت آن ک س .کند نییا رژی با هر ک  نیبا ا هیرو

سع سترا برای  غربهای کرده تالش یقراردادها  شور در تتتتنیا های ا رژیسیا ضه کتتتت احداث  قیگاز به اروپا از طر عر

 .کند یخنا « اباکو»از  مله خط لوله  دیخطوط لوله  د

اروپا است. گازپروم به  هیاتحاد در صدد حهظ بازارهای ختتتود در ییاروپا انیبا ا عقاد قراردادهای بلندمدت با مشتر هیروس

تابرا یبه مشتری قطع ید بال دسترس تای نیاست و بن در و ه داد شیشرکت را افزا نیا تیامن هیحاش بلندمدت، قرارداده

های شتتترکت سیتاس ه،ی. ابزار دوم روسددهیکالن حهاری ا جام م هایطرح در تتتشترییگتتتذاری ب هیستتترما جتتتهی ت

ته بزرگتر یهای راهبردی خود را تنها در صورتشدن در طرح میسه هیروس .مشترك است تایشرکت نیب  ییاروپا ا رژی ه

س آ ها وارد همکاری مشترك با گازپروم هک کندیواگذار م ه برای ک شرفتهیهای پبه فناوری قیطر نیا از هیشو د. البته رو

                                                           
1 .polycentric trends 

 .416، ص23الملل،ش نیروابط ب یهاپژوهش ،ف لنامه«کیهیپاس-ایدر منطقه آس هیروس یا رژ یپلماسید»،1396 پور،داود و همکاران، یمیکر . 2
  .39، ص81مرکزی و قهقاز، ش ایی،ف لنامه آس«اروپا هیو اتحاد هیعامل ا رژی بر روابط روس ریتأث»،1392ه،ی،سمی.بهرامیپور،عل یلاا یا. 3
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تاق ز تاری در اعم توزه تادیحه تاحلو ح تای س از  گرید یکی. کندیم دایپ یدسترس زیاست   ازی  عیگاز ما وریآفر و یه

 حضور بازارهتای اروپتا وهای مشترك با هدف بتازکردن در طرح یا رژی غرب هایبا شرکت همکاری تبادل ه،یاهداف روس

تای توزبه شبکه یبا دسترسو  ،بازارها است نیخود در ا ندهیفزا تال تعیه توط ا تق به دست آوردن کنترل  درصدد و خط

 1.بر بازار اروپا است میمستق

 یهایطبق بررس پرداز د؛یاروپا م یدر بازار گاز هیروس تیحضور و فعال طیشرا یبه بررس یگزارش یط “پالتس”مؤسسه 

شرکت  شده  س “گازپروم”ا جام  سال به اروپا و ترک اردیلیم 200صادرات حدود  یبرا هیرو دهه  یبرا هیمتر مکعب گاز در 

ست و ق د دارد تا حدود  یزیربر امه یآت سهم بازار اروپا را در اخت صددر 35کرده ا شد. اریاز  شته با  زانیمجموع م دا

ضه ا شورها یمنها هیپا و ترکوار یعنی – (Far Abroad) به خارج )گازپروم( شرکت نیعر سال  -سابق  یشورو یک در 

باره  نیگازپروم در ا شتتد. یابیارز یالدیم 2018 ستتبت به  یمتر مکعب با کاهش کم اردیلیم 199.3 یالدیگذشتتته م

ض ضه شیکه باو ود افزا دهدیم حیتو سال  شتازیپ تیموقع کتشر نیبه اروپا، ا LNG عر  2019خود را در بازار اروپا در 

شتن  اریبا در اخت یالدیم سهم بازار، با و ود تأک 36دا صد  ستیس دیدر ساز یا رژ ا واردات گاز،  یاروپا در مورد متنوع 

ست س طبق .حهظ کرده ا سه پالتس،  یبرر س سهم بازار اروپا به 21مؤ صد از  خت اص دارد. گازپروم در باش ا  LNG در

ممکن استتت  یالدیم 2020در  LNG ی ها  یهاکه پروژه دهدیم حیاروپا توضتت یزاز عملکرد خود در بازار گا یگرید

ستتال  10 یدر ط LNG یهامتیستتطح ق نی. با در   ر گرفتن کمترر دیقرار بگ ی امطلوب اقت تتاد طیشتترا ریتحت تأث

ستان، ا شته در زم ساحل آتال ت یواردات یهامحموله یبرا هامتیق نیگذ ش یهانهیهز یحت کیاز  کوتاه مدت را  یاهیحا

 2.ابدی شیافزا  LNGدی شده تول نهیبه تیظرف زانیم یالدیم 2020در  رودی. ا ت ار مدهندیپوشش  م زی 

 هیبه گاز روس ییاروپا یهادولت یوابستگ زانیم
 

 

                                                           
 .49آباد،روح اله،همان،ص دولت یراد،عبدالرضا.صالح یفر . 1
 .28/11/1398ن،یه،اقت ادآ الیبه گاز روس قاره سبز یدرصد35 یوابستگ. 2
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 نتیجه گیری

 تیو حهظ امن تیگو اگون به امر کستتب، تاب هایبا روش کوشتتندیامروز، کشتتورها م یایدر د  یا رژ تیا تو ه به اهمب

ستگ شیخو یا رژ س یبپرداز د. واب سائل  سیم شدن مههوم  گریکدیبا  یحقوق، یاقت اد ،یا تماع ،یا منجر به مطرح 

سیبه  ام د یدی د ست. د یا رژ یپلما سیشده ا سترها جادیو ا کیپلماتید یابزارها یریکارگه ب ،یا رژ یپلما  یتعامل یب

  است. یدر حوزه مسائل مربوط به ا رژ

ع . منافکندیم را د بال یااهداف چندگا ه ک،یهیپاستت-ایدر آستت یامنطقه ییهمگرا کردیبا رو هیروستتی ا رژ یپلماستتید

سکو در کنار  گرا  یاقت اد شور که در  ت نیا یتیامن یهایم سعه عدم جهیک س نیشرق دور ا یافتگیتو شور، رو را  هیک

شده تا د کند،یم دیتهد سیسبب  صل ،یا رژی پلما ستیس یبه عنوان محور ا شور در ا نیا یخار  ا س نیک -ایمنطقه آ

س شد کیهیپا سیه امکان می .با ست همچنین به رو سیا سی پرر گاین  سیا ضور  شد و دهد ح شته با سیا دا شرق آ تری در 

 ریاست هند و پاکستتان و انیم اختالفکره،  رهی زرا در بحران شتبه یا جی قش ممستکو با در دستت گرفتن ابتکار عمل 

 کند. هایمنطقه ا نیمو ود در ا یهاتنش

نطقه، م نیا یتا با حضور پر ر گ در بازار ا رژ کندیمتالش سو  کیاز  هیروسافل شد که غاز سوی دیگر  باید از این مهم 

برای خود  منطقه نیا یبا کشتتورها شتتتریهرچه ب ییهمگرا جادیکرده و با ا تنگ کایآمر یا رژ یهاطرح یعرصتته را برا

ترده گس یهامیپس از اعمال تحر ،طرفیاز  .به حداقل برسا د هاییآمریکا یبرا را ینیآفر قش کرده و امکانایجاد فرصت 

س هیغرب عل س ن،یبحران اوکرا جهی ت در هیرو سکو، آ س-ایم ضا کیرا به ماابه  کیهیپا سب اقت ادی یف  کندیم یقتل منا

 غرب یو در برابر فشتتارها بکاهد را شیخو هیعل هامیتحر یمنه یامدهایپ ،یاقت تتاد یهایبا توستتعه همکار توا دیم که

 .کند یستادگیا

هایی و ود دارد که منجر به همگرایی اما حوزه استدر مجموع متهاوت  هیاروپا و روس هیهای ا رژی اتحاداستیس نکهیبا ا

ت آ ها شده است. ت ییکشورهای اروپا یوابستگ شید بال توسعه بازار خود در اروپا، افزابه  هیروس تاز روس  ترلو کنت هیبه گ

ترژی یتنوع باش یدر پهم اروپا  هیدر مقابل، اتحاد .بازار گاز و  هت اروپا است ا ح اری تابع ا   نهمچنی و یواردات به من

ته و توداشتراك  نیبنابرا .پارچه ا رژی استکیبازار واحد  جادیا که بدون همکاری گسترده  آمده است منتافع دو ا بته ب

تر پاهمکاری اتحادیه اروپا و روسیه اساس،  قشه راه  نی. بر استیقابل ح ول   ق،یو عم دو طرف به همکاری  تعهد تهیب

 گرفته است.راهبردی درازمدت در حوزه ا رژی قرار 

توزه ا هیاتحاد و هیهر چند رابطه روس تا در ح توان اروپ تا عن ترژی ب تستگ”  تل یواب  “نمتقابل  امتقار یوابستگ” تای “متقاب

 ود وابسته باش وهیبه هر شای کشوری یا اتحادیه کتتته بتتته تابدیرا بر م دهیا نیو ه ا چیبه ه هیاما روس ،شودیم فیتوص

س ضع هیرو ستتتت گرانیدهد که دیم حیرا تر  یتیو سته هیبه رو شند. وابتتتت سوی دیگر با ضاد منافع و ارزش از   انیها مت

سمیت م سیسازان  س یا سیهواز  مله تحوالت ا اروپتتتتا هیو اتحاد هیو اقت ادی رو اذ اتا به ،کراین و الحاق کریمه به رو

ت تالش روس تت. ت تده اس ت هیراهبردهای متهاوت در حوزه ا رژی منجر ش ترای اح و توسعه شبکه  دیلوله  د خطوطداث ب

ه منابع ب دنیتوسعه باش قیاروپا )از طر هیا رژی اتحاد عرضه تتیامن نیتتضم استتیا تقال گاز خود در اروپا در برابتر س

موا هه کرده  یدگیچیرا با پ نیا داز روابط ا رژی طرفآزاد عرضه و تقاضا(، چشم بازار جتتتتادیو ا تتتتهیاتحاد یا رژی واردات

  .است


