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چکیده
عنوان مهمترین هاي انرژي کشورهاي روسیه و قطر بهه و سیاستبررسی تطبیقی جایگا

این پرسش که دو کشور چگونه با . کنندگان نفت و گاز بسیار حائز اهمیت استعرضه
هاي انرژي سعی در ارتقاي منافع ملی داشته و با چه راهبردهایی از دیپلماسی انرژي سیاست

. دهدپژوهش را شکل میاین حور اصلی کنند، مدر عرصه سیاست خارجی خود استفاده می
عنوان یک ابزار سیاسی، از انرژي بهنتوانسته به خوبیهاي پژوهش این است که روسیه یافته

براي توسعه اقتصادي استفاده کند، در حالیکه قطر از رهگذر دیپلماسی انرژي فعال و 
ر دستاوردهاي سیاسی، سازي سیاسی از آن، توانسته عالوه بالمللی و اجتناب از اهرمبین

درآمدهاي ناشی از صادرات گاز را سکوي پرتاب توسعه اقتصادي و اجتماعی خود قرار 
تأثیرگذاري دیپلماسی انرژي در سیاست . هاي قابل توجهی دست یابددهد و به موفقیت

.خارجی قطر و روسیه متأثر از راهبرد صادراتی و نوع روابط با ایاالت متحده امریکا نیز است
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مقدمه
گذاري خارجی کشورها پس از جنگ سرد و فروپاشی با اولویت یافتن اقتصاد در سیاست

در واقع . هاي اقتصادي میان کشورها رشد روزافزون داشته استاتحاد شوروي، همکاري
اي و ازپیش رفتار منطقهگرایانه بیشکردهاي عملشدن گفتمان اقتصادي سبب شده تا رویغالب

حال این تغییر گفتمان سبب رقابت کشورهاي بزرگ درعین. المللی کشورها را شکل دهدبین
هاي بزرگ با درك ضرورت تضمین توسعه قدرت. براي دستیابی به منابع اقتصادي نیز شده است

.اندا مورد توجه قرار دادهاقتصادي خویش در بلندمدت، تسلط بر ذخایر اقتصادي ر
اي صعود کرده، هاي فسیلی به جهت وابستگی شدید اقتصاد جهانی به جایگاه برجستهانرژي

طبیعی است که چنین . شوداي که امروز نفت و گاز یک کاالي استراتژیک محسوب میگونهبه
دي، غم پرور، محم(کند هاي اصلی دارنده آن را نیز صاحب چنین امتیازي میاهمیتی کانون

تر از کشورهایی که داراي چنین امتیازي کشورهاي دارنده نفت و گاز بسیار آسان) 77: 1393
هاي بیشتري براي توسعه نفوذ و اعمال نیستند، قدرت ملی خویش را افزایش داده و از فرصت

بیستم و هاي تأمین امنیت ملّی در طی قرناز سوي دیگر ابزارها و شیوه. قدرت برخوردار هستند
هاي آغازین قرن بیست و یکم دچار تحول شده است؛ چراکه استفاده از ابزار سخت نظامی، سال

داده و جاي خود را به ابزار نرم و مسائل سیاسی اولویت کاربردي خود را تا حدودي ازدست
اهمیت .الملل پیداکرده استسزایی در روابط بیننقش ب» دیپلماسی«رو، از این. واگذار کرده است

استراتژیک نفت و گاز در کنار اولویت یافتن دیپلماسی در تأمین امنیت ملی، سبب شده تا 
کشورهاي دارنده نفت و گاز . ازپیش استفاده کنندکشورها از ابزار دیپلماسی در مقوله انرژي بیش

اند تا از نفت و گاز در عرصه سیاستها و رویکردهاي مختلف، تالش کردههریک به شیوه
گیري دیپلماسی انرژي در واقع محصول تالش کشورها براي بهره. خارجی خویش استفاده کنند

.از ابزار انرژي براي تحقق اهداف و منافع ملی در عرصه سیاست خارجی است
عنوان مهمترین بههاي انرژي کشورهاي روسیه و قطربررسی تطبیقی جایگاه و سیاست

روسیه با برخورداري توامان منابع سرشار انرژي . باشدیت میکنندگان نفت و گاز حائز اهمعرضه
سو و پیگیري راهبرد احیاي قدرت شوروي سابق از و همچنین جغرافیاي پهناور خویش از یک

کند تا با ابزار انرژي و استفاده سیاسی و اقتصادي از آن، به تحقق منافع و سوي دیگر، تالش می
صادارت گسترده انرژي به اروپا و شرق آسیا در . مک کنداهداف ملی خویش ذیل این راهبرد ک

ها و اهداف شود که دیپلماسی انرژي این کشور در شرق آسیا و اروپا داراي انگیزهحالی دنبال می
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همچنین کشور کوچک قطر که در قامت یک از بزرگترین صادرکنندگان گاز . متفاوتی است
کند تا به یک قدرت همانند روسیه تالش میطبیعی مایع شده در سطح جهان، ظاهر شده نیز

بزرگ و تأثیرگذار تبدیل شود و در این راستا مهمترین ابزاري که در فقدان بسیاري از مؤلفه 
سازي قطر توانسته با بومی. تواند به تحقق هدف دوحه کمک کند، منابع غنی انرژي استمی

ماي توسعه اقتصادي، به دستاوردهاي قابل الگوي دیپلماسی انرژي مطابق با نیازها، اهداف و دورن
پرسش اصلی این نوشتار این است که قطر و روسیه چگونه با . اي در این زمینه دست یابدمالحظه
هاي انرژي سعی در ارتقاي منافع ملی داشته و با چه راهبردهایی از دیپلماسی انرژي در سیاست

اند؟ عرصه سیاست خارجی خود استفاده کرده
ازجمله . رد دیپلماسی انرژي روسیه و قطر برخی آثار به رشته تحریر در آمده استدر مو

نوشته سمیه پسندیده به نقش نفت و نقش نفت و گاز در سیاست خارجی فدراسیون روسیه،کتاب 
گاز در تدوین سیاست خارجی فدراسیون روسیه، سیاست اعمال فشار این کشور بر برخی از 

عنوان یک ابرقدرت در حوزه انرژي در معادالت ع این کشور بهکشورهاي اروپایی و اوضا
نگارنده به تبیین نقش تأثیرگذار انرژي در سیاست خارجی . شودسیاسی امروز جهان پرداخته می

کرده و موضع برتر روسیه در این زمینه را در جهان مورد ارزیابی قرار داده است این کشور اشاره
).1: 1390پسندیده، (

ها و فرصت: راهبرد سیاست انرژي روسیه در اوراسیا«، در مقاله )1391(الدین صادقی شمس
الملل به بررسی راهبرد سیاست انرژي روسیه در گیري از رهیافت اقتصاد سیاسی بین، با بهره»موانع

ور عنوان وجه غالب در اقتصاد سیاسی و نیز روابط این کشمنطقه اوراسیا با تأکید بر نقش انرژي به
نویسنده مقاله معتقد است اگرچه دستگاه سیاست خارجی روسیه . پردازدبا اتحادیه اروپا می

کردن روسیه به یک امپراتوري انرژي است و در این مسیر از ابزار نفت و گاز براي دنبال تبدیلبه
و از کند اما این کشور براي رسیدن به چنین هدفی با موانعی اساسیتحقق این هدف استفاده می

اي همچون چین، امریکا و اتحادیه اروپا مواجه است هاي نافذ فرا منطقهجمله حضور قدرت
). 220: 1391صادقی، (

.  شده است، پژوهش دیگري است که در این رابطه انجام»انرژي در سیاست خارجی روسیه«
گذاري ژي، سرمایهخصوص روابط انرنگارنده در این پژوهش به روابط اقتصادي اتحادیه اروپا به

در این پژوهش . کندها در کشورهاي اروپایی اشاره میگذاري روسخارجی در روسیه و سرمایه
هاي این کشور در کوشد تا اهداف کالن سیاست خارجی انرژي روسیه و توانمندينگارنده می
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اهداف سیاست نگارنده در این رابطه به دوازده مورد از.این زمینه را مورد موشکافی قرار بدهد
.(Liuhto, 2010: 2-43)کندانرژي خارجی روسیه اشاره می

مقاله : توان به موارد ذیل اشاره کرددر رابطه با دیپلماسی انرژي و سیاست خارجی قطر نیز می
از جمله 2013؛ در سال »هاي عملگراییمحدودیت: سیاست خارجی قطر«لینا خطیب با عنوان 

خطیب، سیاست خارجی قطر را . باشدشناخت سیاست خارجی قطر میمهمترین منابع موجود در
گري در فاقد یک استراتژي منسجم ارزیابی کرده و مهمترین شاخصه آن را ایفاي نقش میانجی

:Khatib, 2013)هاي سیاست خارجی این کشور پرداخته است تحوالت منطقه دانسته و به چالش

، اثر »المللیتصویرسازي بین: سیاست خارجی قطر«: عنوانمقاله دیگري در همین رابطه با . )417
نویسنده معتقد است سیاست خارجی قطر حول تمایل رژیم این کشور براي . سارا پوالیم است

المللی شکل گرفته است و هدف از بسیاري از رفتارهاي این کشور نیز ایجاد یک تصویر مثبت بین
: مقاله دیگر در این رابطه تحت عنوان). Pulliam, 2013: 9(المللی است تصویرسازي در عرصه بین

نوشته جاستین دارگین در نشریه سیاست خاورمیانه » خارجیپیشران سیاست: گاز طبیعی قطر«
عنوان موتور محرك سیاست خارجی قطر یاد شده و در این مقاله گاز طبیعی به. منتشر شده است

ادرات قطر، سنگ زیرین و بناي اصلی تاکید شده است که درآمدهاي هنگفت ناشی از ص
.)Dargin, 2007: 136(دهد سیاست خارجی این کشور را شکل می

شود، آثار منتشر شده در این زمینه هر یک به ابعادي از این موضوع همانطور که مشاهده می
در .پردازندبرخی تنها به سیاست خارجی روسیه یا دیپلماسی انرژي این کشور می. کننداشاره می

توان مقاله و رابطه با قطر نیز باوجود نقش بارز گاز طبیعی در سیاست خارجی این کشور، کمتر می
آنچه این پژوهش را از سایر موارد متمایز . آثار علمی قابل توجهی را حداقل به زبان فارسی یافت

و مهمتر اینکه پردازي در این رابطه است تأکید بر نقش دیپلماسی انرژي و مفهوم: کند اوالًمی
جایگاه دیپلماسی انرژي در سیاست خارجی دو کشور روسیه و قطر به صورت تطبیقی مورد 

با توجه به خأل مطالعاتی موجود، در این نوشتار تالش شده تا با مطالعه .  بررسی قرار گرفته است
ارجی پرداخته تطبیقی دیپلماسی انرژي روسیه و قطر، به جایگاه این نوع از دیپلماسی در سیاست خ

. و دستاوردهاي دو کشور با یکدیگر مقایسه شود

دیپلماسی انرژي و سیاست خارجی
المللی است که هاي بینترین بخش از مطالعات و پژوهشگرایانهسیاست خارجی عمل
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).  12: 1392خسروي، میرمحمدي، (طور مستقیم در راستاي منافع و نیازهاي ملی باشد تواند بهمی
حال با تغییر گفتمان قدرت از نظامی به اقتصادي در فضاي پس از جنگ سرد و با اوج در عین 

شده استالملل تبدیلشدن، امروزه مقوله اقتصاد به کانون اصلی قدرت در نظام بینگرفتن جهانی
المللی به وقوع پیوسته، مسئله تنظیم روابط اقتصادي بهواسطه تغییر شگرفی که در صحنه بینلذا به

اهمیت اقتصاد در ). 79: 1388پور، دامن پاك جامی، سلیمان(مرکز دیپلماسی منتقل شده است 
یر یافته طور ذاتی تغیتوان گفت در دوره ما مفهوم دیپلماسی بهدیپلماسی تا جایی است که می

ها براي ترفیع منافع عنوان استفاده از نفوذ سیاسی توسط دولتبهاست و امروزه دیپلماسی
زاده فتح آبادي، صدري علی میرزائی، عباس(شود المللی تعریف میشان در بازارهاي بینصادياقت

).179: 1393بابالو، 
عنوان یکی از با افزایش اهمیت اقتصاد در قدرت ملی کشورها دستیابی به منابع انرژي به

عرصه سیاست خارجی هاي بزرگ در ویژه دولتها بهها براي تبیین رفتار دولتترین انگیزهاصلی
الملل مؤید آن است که در بررسی روندهاي موجود در ساختار جدید اقتصاد سیاسی بین. است

این ساختار؛ انرژي از ارکان مهم سازنده هژمونی بوده و نقشی استراتژیک در رویکردهاي 
). 86: 1394صادقی، (کند هاي بزرگ جهانی در این خصوص ایفا میقدرت

شوند، داراي در رابطه با افول جایگاه نفت و گاز در اقتصاد جهانی مطرح میهایی که فرضیه
انداز اقتصاد جهانی در وضعیت کنونی و قطعاً در چشم. هاي علمی و عملی متقنی نیستندپایه

هاي جدید ویژه نفت و گاز وابسته است و هنوز کاربرد فناوريبلندمدت، به انرژي فسیلی و به
اده از منابع انرژي تجدیدپذیر را با قابلیت اتکا و در حد رقابت و یا جایگزینی نتوانسته است استف

اي از مشتقات نفتی و محصوالت ویژه آنکه طیف گستردهبراي نفت و گاز نوید دهد، به
).138: 1394غفاري، تکلیف، (آید پتروشیمی از نفت و گاز به دست می

اند آسانی توانستهز فروش نفت و گاز، بهکشورهاي صادرکننده با کسب درآمدهاي هنگفت ا
استفاده از انرژي . المللی دنبال کننداي و بینتا اهداف و آمال سیاسی خود را در سطح منطقه

عنوان یک اهرم سیاسی، مورد توجه کشورهاي صادرکننده قرارگرفته و این امر به ارتقاي به
هاي ن گفت امروزه نفت و گاز یکی از اهرمتواها انجامیده است بنابراین میقدرت و جایگاه آن

تواند به برتري یک کشور بر سایر شود که میالمللی محسوب میکننده در مناسبات بینتعیین
.کشورها بیانجامد

ویژه انرژي در سیاست خارجی کشورها، شاهد افتن روزافزون مقوله اقتصاد و بیبا اهمیت
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دیپلماسی انرژي . جی به نام دیپلماسی انرژي هستیمظهور مفهوم نوینی در ادبیات سیاست خار
عنوان یک پدیده مستقل در نیمه دوم قرن بیستم و با تأسیس سازمان اوپک ظهور کرده است به
)Grigoryeva, 2011: 21(. منظور از دیپلماسی انرژي، کنش متقابلی است که معطوف به نگاه

جهانی انرژي و بر بستري از همکاري المللی وبلندمدت و راهبردي به بسط همکاري بین
هاي چندجانبه در زمینه تولید و تجارت است گذاريالمللی، ابزار تشویق و حمایت از سرمایهبین

دیپلماسی انرژي در سیاست خارجی کشورها ). 128: 1392شهابی، بخشی، رفسنجانی نژاد، (
ي در عرصه سیاست خارجی دیپلماسی انرژي ابزار. داراي کارکردهاي متنوع و متعددي است

هاي دوجانبه در بخش انرژي را ممکن است که دسترسی به عرضه انرژي و ارتقاي همکاري
هاي تند، کاهش یابد ها و ریسکشود تا احتمال وقوع منازعهو با این کار سبب میسازدمی

)Uludağ, Karagül, Baba: 2013: 103(.
هاي کردن بستري مناسب براي توسعه همکاريراهمدر واقع انرژي و خطوط انتقال انرژي با ف

باشد و فضاي مناسبی را اي، نماد پایداري از یک همکاري بلندمدت و وابستگی متقابل میمنطقه
دیگر امروز انرژي به ابزار کارآمدي عبارت به. کندگذاري خارجی فراهم میبراي جذب سرمایه

هاي دو و چندجانبه به اي را با همکاريثبات منطقهتواند صلح وشده که میدر دیپلماسی تبدیل 
,Sovacool)اي تقویت کند ارمغان بیاورد و نقش سیاسی کشورها را در معادالت قدرت منطقه

2009: 2361(.
باید خاطرنشان ساخت که کارکرد دیپلماسی انرژي، بستگی باالیی به دستور کار سیاست 

گذاري منافع و رم، مشارکت، تعامل، به اشتراكتمرکز بر قدرت ن. خارجی یک کشور دارد
هاي الزم براي الملل ازجمله بایستهتهدیدها، حفظ جایگاه، کنترل و نفوذ خود در نظام بین

).Adeli, 2014: 84(اثرگذاري دیپلماسی انرژي در محیط سیاست خارجی است
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ارتباط میان دیپلماسی انرژي و سیاست خارجی- 1نمودار 

. این نمودار، میان سیاست خارجی و دیپلماسی انرژي یک رابطه دوسویه برقرار استبر اساس 
انجامد، دستور کار سیاست خارجی طور که دیپلماسی انرژي به تقویت سیاست خارجی میهمان

پوراحمدي، حسینی (گیري دیپلماسی انرژي آن را نیز تعیین کند تواند جهتیک کشور نیز می
ساز توان گفت  که دیپلماسی انرژي منبع تولید قدرت نرم، زمینهمی). 104-105، 1388کرانی، 

المللی در محیط اي و ابزار ارتقاي منزلت ملی و بینالمللی و منطقههاي بینتوسعه همکاري
توان به نقش و جایگاه و نتایج متفاوت با بررسی دو مورد قطر و روسیه می. سیاست خارجی است
.یافتیاست خارجی کشورها دست دیپلماسی انرژي در س
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سیاست خارجی قطرو دیپلماسی انرژي 
مورد 1هاي کوچکسیاست خارجی قطر را باید بر اساس مبانی سیاست خارجی دولت

توان به جمعیت اندك، قلمرو سرزمینی ها میهاي این دولتازجمله ویژگی. ارزیابی قرار داد
ها در اکثر مواقع در مجاورت کشورهاي بسیار لتاین دو. محدود و حاکمیت وابسته اشاره کرد

ها محدود و در بیشتر اند و بوروکراسی حکومتی آنشدهها تعریف بزرگ و به عبارتی ذیل آن
کنند تا هاي کوچک از دو طریق تالش میدولت). 4: 1392طالبی آرانی، (موارد متمرکز است 

هاي همچون دانش، نوآوري ي داخلی در زمینهکیفیت باال. 1: المللی مؤثر واقع شونددرصحنه بین
المللی با تصویرسازي مثبت در عرصه بین. 2سازي و رهبري و هاي دیپلماتیک، ائتالفو مهارت

الملل ها در میان واحدهاي نظام بینآنشدهطرفانه و پرستیژ پذیرفتهتوجه به موضع بی
)Thorhallsson, 2012: 135(.

که بتوانند در عرصه سیاست خارجی، بیش از وزن خود مؤثر واقع هاي کوچک براي ایندولت
قطر ازجمله . پذیر باشنداي ندارند جز اینکه به لحاظ اقتصادي و سیاسی انعطافشوند، چاره

ازپیش اقتصادي و کسب پرستیژ بیشتوسعهخوبی توانسته با هاي کوچکی است که بهدولت
قطر بیش از یک دهه است که از . گذار دست یابدسیاسی به جایگاه یک کنشگر فعال و تأثیر

هاي کوچک برخوردار است باالترین سطح ابتکارات سیاست خارجی در میان تمامی دولت
)Scheldrup, 2014: 11-42 .(

پذیر بوده اما با تمرکز و از این حیث آسیبنداردافزاري کافی این کشور اگرچه منابع سخت
تنها اي و خلق برند، توانسته نهگري، ورزشی، رسانههاي میانجیحوزهافزاري خود در بر منابع نرم

هاي مرسوم درباره کشورهاي کوچکی چون قطر را تغییر امنیت خود را تأمین کند بلکه دیدگاه
اکنون قطر باوجود جثه کوچک خود رقیب هم). 151: 1392کش، اصغري ثانی، محقر، رنج(دهد 

ستان سعودي و جمهوري اسالمی ایران شده و عامل محوري اي کشورهایی همچون عربمنطقه
:Scheldrup, 2014(افزاري قدرت است ابتناي ابتکارات سیاست خارجی این کشور بر منابع نرم

45.(
. خورده استپیشبرد سیاست خارجی قطر با مقوله صادرات گاز و امنیت ملی این کشور گره

ویژه طبقه حاکم هاي نخبگان باز نظرات و دیدگاهفته در این راستا اگرچه آمال جهانی قطر برگر
حال دستاوردهاي سیاست خارجی قطر هرگز بدون توسعه اقتصادي سریع و است، بااین

1. Small States
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پذیر نبوده است امکان-باشدوابسته به ذخایر گسترده گاز می- آمیز این کشور کهموفقیت
)Wright, 2014: 13(.

اياهداف منطقه
شدن به یک بازیگر تأثیرگذار در سطح تبدیلاست خارجی درصددقطر در عرصه سی

جهان سبب شده تا ال ان جیترین صادرکننده کسب عنوان بزرگدر این راستا . اي استمنطقه
المللی خاورمیانه تبدیل اي در روابط بینقطر در کمتر از دو دهه به یکی از کنشگران کلیدي منطقه

سو عربستان از یک. ر همواره از بعد پیرامونی دچار مشکل استقط). Khatib, 2013: 417(شود 
فارس را با خود عنوان یک هژمون عربی سعی کرده تا سایر کشورهاي حاشیه خلیجسعودي به

فارس دارد و قطر همراه کند و از سوي دیگر، ایران که روابط نامطلوبی با شوراي همکاري خلیج
نوعی ایدئولوژي انقالب اسالمی ایران به. کندهدید میاز جانب این کشور همواره احساس ت

رو قطر براي غلبه بر فارس را به چالش کشیده و از اینهاي پادشاهی حاشیه خلیج مشروعیت رژیم
:Krane, Wright, 2014(تهدیدات پیرامونی خویش سیاست خارجی چندجانبه را دنبال کرده است 

13-14.(
. صورت یک میانجی صادق مطرح کرده استات، خود را بهقطر براي غلبه بر این تهدید

قطر داراي . شودعنوان یک میانجی میطرفی نیست که سبب جذب قطر بهفقط بیهمهبااین
گري را به این کشور ترکیب قدرتمندي از پول، فضاي هتل و ارتباطات است که امکان میانجی

اي چند هدف مشخص گري در عرصه منطقهقطر از میانجی). 49: 1393ربیعی، حیدري، (دهد می
:کندرا دنبال می

اي واقع قطر در منطقه. هدف اول قطر تضمین ثبات و امنیت خود در سطح منطقه است- الف
کند المللی، قطر تالش میبینبا افزایش نقش. هاي سیاسی و نظامی استشده که آکنده از رقابت

. ر و شکنندگی حفظ کندتا خود را در مقابل خطرات فقدان اعتبا
گري در منازعات جهان عرب، تالش براي مهار منازعات و هدف دوم دوحه از واسطه- ب

. سوي این کشور استها بهجلوگیري از انتشار آن
قطر تالش . اي قطر در برابر عربستان سعودي استهدف سوم گسترش نفوذ منطقه- پ

راي عربستان سعودي، یک رهبر بالقوه در خاورمیانه، کند تا از این طریق خود را آلترناتیوي بمی
. (Rivlin, 2013: 5)ویژه امریکا نشان دهد متحد غرب و به
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از همان ابتدا، .خوبی استفاده کرده استبدین منظور این کشور از عنصر دیپلماسی انرژي به
ی را براي این کشور شدن به یک عربستانِ گاز طبیعگذاران انرژي این کشور راهبرد تبدیلسیاست

عربستان «عنوان تالش کرده تا خود را به1980هاي دهه بدین ترتیب قطر از سال. طراحی کردند
برداري حداکثري از ذخایر گاز طبیعی نیز در این مطرح کند و بهره» دیگري در گاز طبیعی مایع

).Dargin, 2007: 136(شود راستا ارزیابی می
شمار ترین طرح گازي در منطقه خلیج فارس بهکه بزرگفیندلدر همین راستا پروژه 

هدف این پروژه . رساندامارات متحده عربی میرود؛ گاز میدان گنبد شمالی را به عمان ومی
گسترش ارتباطات بین تأسیسات زیربنایی گاز در قطر، امارات متحده عربی و عمان همراه با ایجاد 

ضمن اینکه قطر در این پروژه دستیابی به بازار شرق آسیا را در . امکان ارتباط آتی با پاکستان است
هاي اقتصادي، به حل اختالفات تواند با گسترش همکارياحداث این خط لوله می. نظر دارد

در واقع قطر تالش ).  69-79: 1390غالمی، کامران، خالدي، نیک سرشت، (موجود کمک کند 
زدن اقتصاد سایر کشورها با صادرات گاز طبیعی، خود گرهکند تا از طریق دیپلماسی انرژي و می

اي را تبدیل به گرانیگاه ثبات و توسعه در منطقه کرده و بیش از پیش در میان کشورهاي منطقه
اندازي پروژه دلفین اي، دیپلماسی انرژي این کشور با راهلذا در عرصه منطقه. نفوذ به دست آورد

. را محقق سازدسعی کرده تا حدودي این هدف 

تأثیر در مجامع انرژي
تواند تأثیر دیپلماسی انرژي بر سیاست خارجی را مورد از جمله معیارهاي دیگري که می

بالطبع جایگاه و درصد تأثیرگذاري در مجامع . ارزیابی قرار دهد، حضور در مجامع انرژي است
قیت یک کشور در دستیابی به منافع و دهنده موفتواند نشانساز میعنوان نهادهاي تصمیمانرژي به

هزار بشکه نفت خام 618با 2017بوده و در ژانویه اکنون عضو اوپک قطر هم.  اهداف ملی باشد
اگرچه سهم ).OPEC, 2017(در روز در رده دهمین کشور تولیدکننده نفت خام اوپک قرار دارد 

رسد عضویت قطر در این مجمع این کشور در تولید نفت خام اوپک کم است اما به نظر می
.انرژي تأثیر مستقیمی بر سیاست خارجی این کشور داشته باشد

از سوي دیگر دوحه به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک چندان قرابتی با جمهوري اسالمی ایران 
ندارد اما در حال حاضر یکی از اعضاي اصلی سازمان کشورهاي صادرکننده گاز طبیعی یا 

تواند به همین مهم می. بیرخانه این مجمع انرژي در این کشور قرار داردباشد و داوجک می
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سازي و تأثیرگذاري بر بازار گاز آفرینی و تأثیرگذاري این کشور در تصمیمباالرفتن ضریب نقش
. جهان موثر باشد

اي که با محوریت ایران، روسیه و قطر شکل گرفته است، با هدف تنظیم بازار این نهاد منطقه
رسد از جمله اهداف قطر براي به نظر می. هانی گاز و تبادل اطالعات میان اعضا ایجاد شده استج

عضویت در این مجمع گازي، تالش براي ایجاد توازن با عربستان سعودي، افزایش اهمیت 
شهابی، (خویش براي ایاالت متحده و سایر کشورهاي ذي نفع در تحوالت خاورمیانه است 

عین حال این کشور در زمینه تشکیل اوپک گازي موضعی متفاوت با تهران در ). 138: 1390
تواند مانند اوپک نفتی بر بازار جهانی گاز و اعتقاد قطر بر این است که اوپک گازي نمی. دارد

تفاوت دیدگاه و اختالف نظرها با ). 18: 1389بحرینی، (ها تأثیرگذار باشد میزان تولید و قیمت
. المللی انرژي استویژه در عرصه بازار بینظ نظر و منافع امریکا در منطقه و بهتهران همسو با حف

ویژه با کشورهاي همچون جمهوري اي بهاین امر سبب شده تا قطر در زمینه همگرایی منطقه
وابستگی نظامی و امنیتی دوحه به واشنگتن سبب شده . هاي جدي باشداسالمی ایران دچار چالش

. ون ایران، قطر را به مثابه اهرمی براي فشار امریکا علیه این کشور نگاه کنندهمچیتا کشورهای

ثبات سیاسی و اقتصادي
ذخایر انرژي قطر این کشور را تبدیل به یک بازیگر مهم در ماتریس جهانی عرضه انرژي 

یشترین شود که بتواند بقطر در دیپلماسی انرژي خویش معموالً در بازارهایی وارد می. کرده است
این عملکرد درست در دیپلماسی انرژي سبب شده تا قطر . قیمت یا حجم عرضه را به دست آورد

هاي انرژي کشورهاي خارجی را به دست آورده و آنها را در ثبات سهم قابل توجهی از نیازمندي
). Wright, 2009: 16(و امنیت خویش شریک کند 

ادرات گاز طبیعی مایع همراه شده، به این کشور تنوع مقاصد صادراتی که با راهبرد توسعه ص
صادرات گاز مایع از طریق . دهد تا نقش بسیار فعالی را در بازار جهانی انرژي ایفا کنداجازه می

اي که قطر در به گونه. دریا دسترسی بسیار قابل توجهی براي این کشور به ارمغان آورده است
کشورهاي مکزیک، 2016در سال . اتی داردحال حاضر در بیشتر نقاط جهان مقصد صادر

عالوه آرژانتین، برزیل، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، بریتانیا و سایر کشورهاي اروپایی به
هند، چین، ژاپن، مالزي، پاکستان، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و تایلند از این کشور گاز طبیعی 

تنوع مقاصد .)BP Statistical Review of World Energy, 2016: 28(اند مایع شده وارد کرده
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. صادراتی یکی از مهمترین عوامل در ثبات اقتصادي این کشور است
شده با هاي کالن ادغاماي گاز طبیعی خود را در قالب پروژههاي توسعهقطر معموالً طرح

ها نیازمند اي انجام این پروژهاین کشور بر. کندتعریف میال ان جیدستی و صادرات صنابع پایین
اگزان المللی نفتی صاحب فناوري و تخصص مانند هاي بینگذاري و مشارکت شرکتسرمایه
Rasgasدرصد سهام شرکت بزرگی مانند 30همین دلیل است که به. استتوتالو شل، موبیل

مایع نیز پیشرو است این کشور همچنین در زمینه تبدیل گاز به. استاگزان موبیلمتعلق به شرکت 
در عین حال یکی از . دارندGTLو جزء محدود کشورهایی است که تأسیسات عملیاتی 

هاي قطر براي تداوم ایفاي نقش گسترده خود در بازار انرژي، رشد سریع مصرف داخلی چالش
).6- 10: 1393موسوي، (در این کشور است 

المللی در اقتصاد انرژي این هاي بینگستردگی بازار صادراتی از یک سو و مشارکت شرکت
لذا  در حالی در تحوالت اخیر، . کشور، از جمله دالیل مهم در ثبات اقتصادي این کشور است

تنها سبب تضعیف امنیت اند اما این تحوالت نهثباتی شدهبسیاري از کشورهاي منطقه، دچار بی
. ن کشور به کشورهاي منطقه نیز شدها نشد بلکه منجر به افزایش صادرات انرژي ایعرضه قطري

هاي اخیر در جهان عرب از سوي سو و ناآرامیافزایش مصرف انرژي در سطح منطقه از یک
عنوان مثال به. هاي جدیدي را براي رشد صادرات گاز و نفت قطر به همراه آورددیگر، فرصت

,Rivlin(ناامنی در مصر سبب تشویق اردن براي واردت گاز از قطر شد  عالوه بر اردن، .)4 :2013
آویو، واردات گاز از قطر را تل-شدن روابط قاهرههاي عربی و تیرهاسرائیل نیز در پی وقوع جنبش

). 40-42: 1394نیاکوئی و کریمی پور (در دستور کار خویش قرار داده  است 
خورد با سو و عدم تمایل به بردرآمدهاي هنگفت این کشور از ناحیه صادرات انرژي از یک

ترین کشور خاورمیانه و سی امین ابرقدرت جهانی، امریکا، سبب شده تا این کشور در رده باثبات
هاي اخیر در جریان وقوع انقالب). Global Peace Index, 2015: 15(کشور جهان  نیز قرار گیرد 

فارس خلیجثباتی کشورهاي حاشیه که بیهاي خاورمیانه؛ درحالیمنطقه و سرنگونی برخی دولت
حال قطر بدون کمترین ناآرامی، نمادي از ثبات و ثروت اقتصادي را به کرد، با اینرا نیز تهدید می

.)Coates Ulrichsen, 2014: 3(نمایش گذاشت 
ویژه ایاالت طور مستقیم از سوي غرب ببهدر واقع مسأله ثبات اقتصادي و امنیتی این کشور

عبارت دیگر اگرچه بخشی از ثبات اقتصادي این به. فته استمتحده امریکا تحت نظر قرار گر
توان شک نمیپذیري در صادرات انرژي از سوي این کشور است اما بیکشور مرهون انعطاف
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روي و داشتن روابط قطر از اتخاذ سیاست دنباله. وابستگی این کشور به امریکا را نادیده گرفت
پایگاه نظامی مهمی براي امریکا در خلیج فارس به شمار اکنون نزدیک با امریکا راضی است و هم

).18: 1389بحرینی، (رود می
بنابراین باید گفت یکی از ابعاد دیپلماسی انرژي قطر که همسو با سیاست خارجی و دفاعی 
این کشور است، تالش براي حفظ وابستگی نظامی به ایاالت متحده به منظور فعالیت هرچه بهتر 

قطر در تمامی روابط انرژي خویش، عنصر موافقت غرب را در . انرژي جهان استدر عرصه بازار
منظور تضعیف روسیه و ایران در عرصه صادارت از سوي دیگر امریکا نیز به. نظر گرفته است

لذا باید . کندهاي صادراتی قطر حمایت میانرژي و کاستن از نقش این دو، از گسترش ظرفیت
ر به تعامل سیاسی، امنیتی و نظامی با ایاالت متحده امریکا وابستگی گفت دیپلماسی انرژي قط

. فراوانی دارد

المللیمنزلت بین
تواند جایگاه دیپلماسی هاي دیگري است که میالمللی از جمله شاخصپرستیژ و اعتبار بین

و از آنجا که دیپلماسی انرژي عرصه تعامل. انرژي را در سیاست خارجی کشورها نشان دهد
کنش اقتصاد و سیاست است و از سوي دیگر هدف مهم کشورها در عرصه سیاست برهم

تواند با تالش براي ایجاد المللی است، دیپلماسی انرژي میخارجی، ارتقاي منزلت در سطح بین
رسد بدون یک اقتصاد چرا که به نظر می. فضایی از رشد و توسعه اقتصادي این مهم را یاري کند

بنابراین اگر سیاست خارجی درصدد ارتقاي . المللی دست یافتتوان به منزلت بینل نمیپویا و فعا
. اي داشته باشدالمللی است باید به عرصه اقتصاد توجه ویژهمنزلت بین

نهادن یک تصویر سیاست خارجی گذشته و امروز قطر بنیانیکی دیگر از اهدافدر این راستا 
یافته است طرف و سازمانترقی، مدرن، مناسب براي تجارت، بیالمللی از یک دولت ممثبت بین

قطر ). Pulliam, 2013: 1(باشد المللی میها و هنجارهاي بینهاي آن مبتنی بر ارزشکه سیاست
درآمدهاي هنگفت . براي نیل به این هدف نیز سعی کرد از دیپلماسی انرژي خویش استفاده کند

گاز طبیعی مایع این امکان را فراهم کرد تا دوحه به سمت و سرشار این کشور از محل صادرات
,Khatib(المللی خود را ارتقا دهد هاي مختلف اقتصادي رفته و اعتبار بینگذاري در عرصهسرمایه

توانمندي و فعالیت سیاست خارجی قطر در وهله اول به دلیل وابستگی نظامی و .)420 :2013
المللی در عرصه سازمانی در سطح بینبتکارهاي بینوابسته به اامنیتی به امریکا و در وهله دوم
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,Kaussler(هاي انرژي است که توانسته پشتیبان اقدامات دیپلماتیک این کشور باشد زیرساخت

اي و توان از نقش شبکه الجزیره نیز در ارتقا و توسعه نفوذ منطقهدر این میان نمی.)15 :2015
. ماندالمللی این کشور غافلبین

المللی خود نیازمند کسب قدرت نرم در عرصه منظور توسعه و ارتقاي اعتبار بینقطر به
منظور ارتقاي وابستگی ها در عالوه بر گسترش صادرات گاز طبیعی بهقطري. المللی استبین

متقابل با کشورهاي آسیایی، در عین حال از قرابت معنادار جغرافیایی در شرق آفریقا به منظور
قطر با حضور فعال در بازار شرق آفریقا، . کندفعالیت در بازار بزرگ این کشورها استفاده می

ضمن توسعه خدمات بخش انرژي در منطقه و کسب منابع مالی قابل توجه، سعی کرده تا توسعه 
,McSparren, Evren Tok(آموزشی و اجتماعی در این منطقه را در دستور کار قرار بدهد 

Ramadan Sanz, 2015: 42 .( هاي مالی در سیاست خارجی قطر با  هدف راهبرد کمکدر واقع
توسعه قدرت نرم این کشور وابستگی قابل توجهی به گسترش بازارهاي گاز طبیعی این کشور 

منظور کاهش وابستگی به منابع نفتی، بخش دیگري از راهبرد سازي اقتصادي بهمتنوع. دارد
با 1994این کشور از سال ). Bahgat, 2016: 25(باشدن اهداف میرهبران قطر براي تحقق ای

اکنون سازي اقتصادي به تأسیس خطوط هوایی قطر اقدام کرد که همدرك ضرورت متنوع
پارك 2004در سال . )13: 1385پورزادي، (شود دهمین خط هوایی برتر جهان محسوب می

به منطقه آزاد اقتصادي تبدیل 2006در سال فناوري قطر، به قطب نوآوري فناوري و بازرگانی و
قطر با درك زودهنگام این موضوع که آینده موفق در گرو فناوري اطالعات و ارتباطات . شد

هاي بعد نیز با قطر در سال. ، آژانس اطالعات و ارتباطات قطر را تأسیس کرد2004است، در سال 
دي را براي توسعه اقتصادي برداشت هاي بلنتأسیس نهادهاي مختلف مالی و اقتصادي، گام

)Ibrahim, Harrigan, 2012: 3.(
هاي البته باید توجه داشت که الگوهاي سیاست خارجی و قدرت نرم قطر محصول مولفه

گراي اخوانی است و مختلفی چون شبکه الجزیره، میانجیگري فعال و نقش و تاثیر جریانات اسالم
گذشته از این؛ برخی مسایل و . ه دیپلماسی انرژي مرتبط کردهاي فوق را بتوان تمام مولفهنمی

فقدان دموکراسی در داخل در . المللی این کشور را مخدوش کرده استمعضالت نیز منزلت بین
هاي کنار اتهام به این کشور در پرداخت رشوه براي میزبانی جام جهانی از سوي بسیاري از رسانه

همچنین برخی از محققان . این کشور آسیب وارد کرده استشود و به اعتبار جهانی دنبال می
صرفا با پول مشغول خرید بازیکن و برندسازي است و این موارد جایگاه اند که قطر اشاره کرده
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و اي این کشور کردن جثه ذرهبا این همه و با لحاظ. کنندالمللی ایجاد نمیواقعی در عرصه بین
توان دستاوردهاي قطر در عرصه سیاست خارجی و توسعه یمقایسه آن با کشورهاي همتراز نم

. اقتصادي و دیپلماسی انرژي را نادیده گرفت

دیپلماسی انرژي و سیاست خارجی روسیه
این کشور نقش بسیار . ترین دارندگان منابع انرژي فسیلی در جهان استروسیه یکی از بزرگ

در آغاز قرن بیست و یکم، . انرژي جهان داردمهمی در بازارهاي جهانی انرژي و در تأمین امنیت 
هاي تمامی نهادهاي امنیت جهانی شده و در کارویژهروسیه فعاالنه در بازار جهانی انرژي ادغام

شدن و افزایش نقش روسیه در محیط جهانی ماهیت جهانی انرژي، سیاسی. کندانرژي شرکت می
از موضوعات جاري سیاست خارجی روسیه قرار مثابه یک مسئله مهم و باالترانرژي، انرژي را به

رود و امنیت انرژي اکنون مقوله انرژي جزئی از امنیت ملی این کشور به شمار میهم. داده است
کنندگان و صادرکننده عمده انرژي باالترین اولویت را دارا در مذاکرات انرژي روسیه با مصرف

.باشدمی

ه بدون همگرایی این کشور در اقتصاد جهانی و محیط ژئواستراتژي روسیرسد که نظر میبه
هدف اصلی سیاست انرژي در واقعوZeleneva, 2013: 190-191)(فهم نیست جهانی انرژي قابل

عیار در بازار جهانی انرژي، ارتقاي خارجی روسیه نیز ارتقاي کارآمدي براي همگرایی تمام
).Likhachev, 2012: 2(نرژي این کشور است جایگاه در این بازار و حداکثر سودآوري صنعت ا

ترین تولیدکننده گاز و نفت در جهان با درك الزامات ساختار نوین عنوان بزرگروسیه به
از جنگ سرد و فهم این مطلب که اقتصادهاي بزرگ صنعتی الملل پساقتصادي سیاسی بین

جهان به منابع انرژي وابسته هستند و با چرخش تدریجی از ایدئولوژي به ژئواکونومی، تالش 
هاي خطوط راهژي هیدروکربنی و نیز سلطه بر شاهگیري از ذخایر بسیار سرشار انرکرده تا با بهره

تی که قادر است نفت و گاز را به میزان بسیاري در جهان انتقال انرژي، نقش یک امپراتوري نف
باید توجه داشت که در ). 156: 1393عظیمیان، مدرس، محمدعلی پور، (عرضه کند، ایفا نماید 

).Six, 2015: 44(حال حاضر روسیه رکن اصلی تأمین انرژي هم براي شرق آسیا و هم اروپا است 
عنوان یک عنصر کند و آن را بهنرژي تأکید میدکترین سیاست خارجی روسیه بر اهمیت ا

ویژه روسیه به. کندالملل تلقی میاصلی در سیاست خارجی این کشور و قدرت روسیه در نظام بین
کند تا با همگرایی اقتصادي که محور آن نیز بر انرژي قرار دارد، مدل در دوران پوتین تالش می
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احیاي موقعیت از در این راستا ). 144: 1389نوري، (جدیدي از امپراتوري شوروي را احیا کند 
رفته ابرقدرتی در مقیاس جهانی، مهار قدرت و نفوذ چین در معادالت اقتصادي جهانی و دست

کنترل در حوزه نفوذ راهبردي و امنیتی روسیه، تحکیم و تعمیق وابستگی اروپا به انرژي گاز 
عظیمیان، مدرس، محمدعلی (رود ه شمار میروسیه سه هدف راهبردي دیپلماسی انرژي روسیه ب

).142: 1393پور، 
توان تشخیص هاي مختلف سیاست خارجی، میبا بررسی رفتار خارجی روسیه در قبال محیط

باید توجه داشت . ها و رویکردهاي روسیه دارددیپلماسی انرژي نقش بارزي در سیاستداد که 
ترین منبع کسب حمایت داخلی ه نبوده و مهمدرآمدهاي بخش انرژي صرفاً محرك اقتصاد روسی

در ذیل ). 155-156: 1389نوري، (و از نافذترین سازوکارهاي سیاست خارجی این کشور است 
به بررسی تأثیر عامل دیپلماسی انرژي در عملکرد سیاست خارجی این کشور در چندین عرصه 

.شودمختلف اشاره می

اياهداف منطقه
توانند از واسطه پتانسیل باالي منابع نفت و گاز در این کشور مید که بهداننرهبران روسیه می

کننده انرژي عنوان یک عنصر تأثیرگذار در اعمال نفوذ خود بر کشورهایی که مصرفآن به
همچنین افزایش روزافزون مصرف انرژي و نیز عدم کشف . کندروسیه هستند، استفاده می

اهمیت حیاتی . هاي عمده کشورهاي صنعتی جهان استههاي فسیلی از دغدغجایگزین سوخت
عنوان یکی از عناصر اصلی در سیاست خارجی روسیه نفت و گاز سبب شده که کنترل آن به

روسیه در سیاست خارجی با استفاد از توانایی خویش در انرژي، خواهان افزایش . تبدیل شود
از دیگر کشورها و یدي نفت و گروابط اقتصادي، تقویت نفوذ و حضور خود در صنایع تول

المللی و ارتقاي توانایی و ایجاد ظرفیت در صادرات و ترانزیت نفت و گاز و هاي بینسازمان
).3: 1392توکلی هرسینی، (تأثیرگذاري در بازار مصرف است 

اي روسیه به شرق آسیا، اروپا، خاورمیانه، قفقاز و آسیاي مؤلفه انرژي در مورد رویکرد منطقه
گیري سیاست گفت رویکرد و جهتدر عین حال باید. اي استکنندهرکزي عامل بسیار تعیینم

که مسکو نسبت به شرق آسیا رویکرد درحالی. انرژي روسیه در بازارهاي مختلف متفاوت است
هاي انتقال انرژي به کشورهاي این منطقه دنبال توسعه هرچه بیشتر شبکهتري دارد و بهنسبتاً منعطف

هاي خط لوله گاز حال در قبال اروپا همچنان سیاست استفاده اهرمی از زیرساختت، باایناس
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روسیه درصدد است با حفظ و . (Shadrina, 2014: 75)کند وسیع خود در این قاره را دنبال می
اي ها و خطوط انتقال انرژي به اروپا در فضاي پیرامونی خود، محیط امنیتی منطقهگسترش شبکه

ویژه در خارج نزدیک ایجاد کند؛ بنابراین راهبرد انرژي روسیه در قبال اتحادیه اروپا در هامن ب
. کنار اهداف اقتصادي داراي آماج امنیتی و راهبردي است

احداث و حفظ خطوط انتقال انرژي به اروپا از کشورهاي مختلف منطقه حائلی میان روسیه و 
زنی این کشور با امریکا، نیت ملی روسیه قدرت چانهآورد که ضمن تضمین امناتو به وجود می

الملل آفرینی روسیه در نظام بینانرژي باعث ارتقاي جایگاه و نقش. دهداروپا و ناتو را افزایش می
این در حالی است که پیوندهاي انرژي ). 156: 1393عظیمیان، مدرس، محمدعلی پور، (شود می

از تجانس دستور کارهاي سیاسی دو کشور باشد، ناشی از میان چین و روسیه بیش از آنکه ناشی
).Six, 2015: 20(منافع اقتصادي دوجانبه است 

ویژه از راه امضاي مسکو در حال تحکیم کنترل خود بر منابع نفت و گاز در کل اوراسیا به
ن و پیشگیري برداري با ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستامدت و اکتشاف و بهرههاي بلندنامهموافقت

این راهبرد با هدف شکست تالش اتحادیه . از توافقات جداگانه صادراتی این کشور با غرب است
روسیه بدین .اروپایی براي اجتناب از وابستگی استراتژیک به منابع گاز روسیه تنظیم شده است

: منظور چندین محور را در دیپلماسی انرژي خویش مورد توجه قرار داده است
هاي انرژي کشورهاي آسیاي مرکزي به بازارهاي مصرف جهانی از ل و نقل حاملحم. 1

هاي نفت و گاز روسیه؛طریق خطوط لوله
جلوگیري از همگرایی کشورهاي آسیاي مرکزي در ساختارهاي غربی؛. 2
.استفاده از منابع اولیه و مواد خام کشورهاي منطقه. 3

زار انرژي اروپا، گاز داخلی خود را از کشورهاي روسیه به منظور حفظ انحصار خود در با
کوالیی، اله (فروشد کند و همزمان گاز خود را با قیمت باالتري به اروپا میآسیایی خریداري می

).51: 1390مرادي، 
طور عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده انرژي، کشورهاي ثروتمند خاورمیانه را بهروسیه به

طور مؤثر با پندارد و سود حاصل از حفظ بهاي نفت را بهک و رقیب میعنوان شریزمان بههم
روسیه با شرکت در . کند و امیدوار است که رقابت در بازار گاز را تنظیم نمایدها تقسیم میآن

هاي روسی در بخش انرژي این کوشد تا نقش شرکتهاي نفت و گاز کشورهاي منطقه میپروژه
توان به مذاکرات مسکو و ریاض در این زمینه می).132: 1393ابی، سهر(کشورها را تقویت کند 
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. براي طرح فریز نفتی اشاره کرد که در نهایت با موافقت روسیه همراه شد
همچنین بخشی از رویکرد فعال روسیه در قبال بحران سوریه نیز ناشی از منافع اقتصادي ناشی 

این .)Bagdonas, 2012: 63(وریه است هاي نفت و گاز روسیه در سهاي شرکتاز فعالیت
ویژه در پیوندهاي اقتصادي به پیشبرد راهبرد روسیه براي موازنه قواي نرم در برابر امریکا به

در برابر امریکا » موازنه نفوذ«اصل راهبردي روسیه در خاورمیانه . خاورمیانه کمک کرده است
دنبال تحدید نفوذ واشنگتن است قه بهها و تحوالت این منطاست که با حضور فعال در بحران

).129: 1393سهرابی، (
روسیه در عین حال که با جمهوري اسالمی ایران داراي مناسبات نزدیکی است اما یکی از 
اهداف اصلی آن از انعقاد قراردادهاي نفت و گاز با ایران، دورنگه داشتن این کشور از امریکا و 

کردن هایی را براي هماهنگدر این راستا مسکو طرح). Varol, 2013: 269(متحدانش بوده است 
تواند با استفاده ها نمیها با تهران در بازار انرژي انجام داده است تا مطمئن شود که اروپاییتالش

. (Kasyanov, 2015: 11)از ایران، وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند 
انعقاد . حقوقی دریاي خزر قابل مشاهده استوضوح در چالش دیرینه رژیماین رویکرد به

گرفتن مالحظات ایران در تعیین قراردادهاي دوجانبه با کشورهاي این منطقه که عمالً به نادیده
رژیم حقوقی دریاي خزر  انجامیده، سبب شده تا کشورهاي پیرامون خزر نتوانند مستقل از این 

در حالی است که تالش روسیه براي حفظ انحصار این . کشور در عرصه انتقال انرژي فعالیت کنند
هاي متعدد در تعیین رژیم حقوقی دریاي خزر، در دیپلماسی انرژي خویش و کارشکنی

کشورهاي پیرامونی خزر را براي صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله زیردریا با چالش مواجه 
).Verda, 2012: 1(کرده است 

ی نگاه داشتن این دریاچه و حفظ سلطه نظامی خود بر محیط همچنین تأکید روسیه بر نظام
امنیتی منطقه خزر از طریق تقویت حضور ناوگان دریایی، سبب شده تا دیدگاه ایران مبنی بر اتخاذ 

هاي اقتصاد انرژي ایران شدن ظرفیتدر صورت فعال. یک رویکرد اقتصادي به آن محقق نشود
گیرد انرژي این دریا به وسیله ایران به اروپا بسیار قوت میدر منطقه خزر، امکان ترانزیت ذخایر

که این امر در تقابل با منافع روسیه در انحصار بازار انرژي اروپا و حفظ سلطه خود بر کشورهاي 
.سیاي مرکزي و قفقاز استا

. طلبی مسکو شده استاي ابزاري براي هژموندر واقع دیپلماسی انرژي روسیه در عرصه منطقه
کوشد تا با گسترش سلطه خویش در عرصه اقتصادي و ترویج ویژه در دوران پوتین میوسیه بر
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لذا . آرام امپراتوري از دست رفته روسیه را احیا کندها، آراماي در این عرصهروند همگرایی منطقه
اي کارکرد متفاوتی در سیاست توان گفت دیپلماسی انرژي در عرصه منطقهاز این حیث می

.ی مسکو نسبت به دوحه داشته استخارج

تأثیر در مجامع انرژي
اي این کشور موثر است، پروژه بعد دیگري که دیپلماسی انرژي روسیه بر کنش منطقه

هاي بلوك جدید در مقابل قدرتاي براي ایجاد یکهاي منطقهاي و ایجاد بلوكهمگرایی منطقه
.ویژه امریکا استاي و جهانی بهفرامنطقه
اي نظیر سازمان همکاري هاي منطقهها و پیمانسازمانها با تقویتاین رابطه باید گفت روسدر

که عمده ... شانگهاي، مجمع کشورهاي صادرکننده گاز طبیعی، اتحادیه اقتصادي اوراسیا، بریکس و
ی از اند شکل نوینها و محور اصلی همکاري نیز، مسائل اقتصادي و انرژي است، تالش کردهفعالیت

هاي اقتصادي و ریزي کرده که در مقابل گسترش فعالیتاي اقتصادمحور را پیهمگرایی منطقه
نوع عملکرد روسیه در این جنگ سبب شده تا کشورهاي اروپایی بیش از پیش . سیاسی غرب بایستد

قبال سازي واردات انرژي باشند که به معناي عدم اطمینان از رفتارهاي آتی مسکو دربه فکر متنوع
.عرضه انرژي است

ها عضو اوپک نیستند اما از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان محسوب می شود و از روس
از سوي دیگر اختالفات و . روداین حیث نوعی رقیب در بازار انرژي براي اوپک به شمار می

ک نیز بر عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت در اوپتیرگی روابط روسیه با عربستان سعودي به
مسکو کوشیده تا با استفاده از . راهبردها و رویکردهاي روسیه در عرصه انرژي تأثیرگذار است

. هاي جغرافیایی در کنار ابزار انرژي، راهبردهاي سیاست خارجی خویش را عملیاتی کندمزیت
با استفاده از دیگر دیپلماسی انرژي این ابزار را در اختیار روسیه قرار داده که بتواند عبارتبه

زنی براي دستیابی به اهداف و منافع ملی اهمیت روزافزون انرژي در ساختار اقتصادي جهان، چانه
توان گفت که دیپلماسی انرژي به ایجاد با توجه به دو مورد فوق می. این کشور را پیش ببرد

ونومیک المللی در جهـت حداکثرسازي منـافع ژئوپلیتیک و ژئواکهاي تعامـل بینفرصت
کنند بـا تکیه بر ابزار انرژي در جهت کشورهاي مربوط کمک کرده و اغلب کشورها تالش می

مسکو در ). 127: 1392شهابی، بخشی، رفسنجانی نژاد، (المللی گام بردارند کاهش تهدیدات بین
سازمان همکاري شانگهاي، اوپک گازي، اتحادیه اقتصادي اوراسیا؛ در صدد است تا نفوذ و 
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.المللی خود را از طریق ایجاد سازوکارهاي سازمانی بهبود ببخشداي و بینگاه منطقهجای

ثبات اقتصادي و سیاسی
ر حالی که کشوري همچون قطر توانسته با راهبرد توسعه صادرات گاز مایع از انعطاف بیشتري د

نوعی این کشور را بهدر جذب بازارها برخوردار باشد، تأکید روسیه بر خط لوله در دیپلماسی انرژي 
در حال حاضر وابستگی بیش از حد روسیه به صادارت ). 2تصویر (به بازار اروپا وابسته ساخته است 

این کشور را به روابط انرژي با این - اتحادیه اروپا- ویژه به بزرگترین بازار انرژي جهانانرژي به
طور مستقیم از توانند بهاروپایی میهاي این در حالی است که دولت. اتحادیه وابسته ساخته است

.)Verda, 2012: 1(منطقه قفقاز، گاز مورد نیاز خویش را وارد کنند 
وابستگی بیش از حد به منابع انرژي در تولید ناخالص داخلی و توجه بیش از حد به بازار گاز 

بر . اجه باشدهاي جدي مواروپا، سبب شده تا روسیه در عرصه ثبات اقتصادي و امنیتی با چالش
همانند بحران مالی (هاي جهانی نفت و گاز مالحظه در قیمتاین اساس، در صورت نوسان قابل

تنها پاشنه آشیل اقتصاد شده و نهتواند به عاملی معکوس تبدیل، این نقطه قوت می)2009سال 
براي نوسازي سرعت با این مالحظه اگر روسیه به. روسیه، بلکه کل روند نوسازي این کشور باشد

تنها ترین نمود قدرت نرم اقدامی بایسته انجام ندهد، نهعنوان کارآمدهاي اقتصاد خود بهزیرساخت
یابد بلکه با عنایت به رقابت فزاینده در عرصه راهبرد تبدیل این کشور به قدرتی بزرگ تحقق نمی

).156: 1389نوري،(الملل از دست رفتن جایگاه فعلی آن نیز دور از ذهن نیست بین
دلیل دیگري که سبب شده تا تالش روسیه براي بهبود وضعیت ثبات اقتصادي و سیاسی 

تالش روسیه . رو شود، پیگیري راهبرد موازنه در برابر ایاالت متحده استخویش با چالش روبه
ک شبراي احیاي امپراتوري شوروي، واکنش و عکس العمل امریکا را بالطبع به همراه داشته و بی

واشنگتن نیز سعی در مقابله با توسعه نفوذ و قدرت روسیه می کند، در این میان گذار از موازنه نرم 
و مسأله اوکراین مطرح شده و تاکنون نیز ادامه دارد، کریمهویژه در انضمام به موازنه سخت که به

یه نابسامان هاي سرسختانه علیه این کشور، وضعیت اقتصادي روسسبب شده تا با اعمال تحریم
. شود

شود تا ایاالت متحده بیش از پیش از سوي دیگر رفتارهاي تهاجمی و پرخطر مسکو سبب می
کشورهاي اروپایی را به کاهش وابستگی به گاز روسیه و تالش براي واردکردن گاز از 

درپی امنیت انرژي اروپادولت امریکا و کنگره پی. کشورهایی همچون قطر تحت فشار قرار دهد
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ویژه از اند تا تنوع عرضه گاز به اروپا را بهعنوان منافع این کشور به حساب آورده و در تالشرا به
رسد با وقوع تحوالت اخیر در جهان نظر میبه. طریق توسعه کریدور جنوب آن افزایش دهند

رکز ساخته عرب، ایاالت متحده امریکا راهبرد انرژي خود در قبال اروپا را بر آفریقاي شمالی متم
: 1394یاري، (و با تغییر رژیم در لیبی و مصر این مهم از احتمال بیشتر نیز برخوردار شده است 

279 .(
اند که با توجه به راهبرد تهاجمی روسیه در دیپلماسی انرژي عالوه برخی اشاره کردهبه

خویش را در خویش، کشورهاي ترانزیتی مانند اوکراین در آینده نه چندان دور اهمیت فعلی 
واقع با تالش اتحادیه اروپا براي کاهش در.(Verda, 2012: 1)دهند بازار انرژي اروپا از دست می

وارادت از روسیه و دورزدن کشورهاي ترانزیتی مانند اوکراین، راهبرد اجبار در دیپلماسی انرژي 
یه تأثیر منفی برجاي تواند بر ثبات و امنیت روساین مهم می. کنداین کشور را دچار مشکل می

. بگذارد

المللیمنزلت بین
واره کشوري تأثیرگذار در سطح هاي بزرگ جهان، همعنوان یکی از قدرتروسیه به

سو ناشی از میراث تاریخی این کشور و از سوي دیگر به وسعت این امر از یک. المللی استبین
رو شاید نتوان روسیه را در از این. رددگژئوپلتیک، منابع انرژي، فرهنگ و تمدن این کشور بازمی

المللی با قطر مقایسه کرد و لذا در این پژوهش به تأثیر مثبت یا منفی دیپلماسی بحث منزلت بین
. شودانرژي در سیاست خارجی این کشور در ارتقا یا تضعیف این جایگاه پرداخته می

ه ابرقدرت جهانی نقش بسیار شدن بانرژي در راهبرد سیاست خارجی روسیه مبنی بر تبدیل
ظرفیت بسیار باالي ژئوپلیتیک روسیه در کنار ذخایر هنگفت و دسترسی به . کندبارزي ایفا می

سیا و اروپا و در اختیارداشتن شبکه ترانزیتی گسترده، قابلیت باالیی را ابازارهاي عمده مصرف در 
المللی بپردازد خویش در عرصه بینبراي روسیه ایجاد کرده تا با کمک انرژي به تقویت جایگاه 

هاي بسیار قابل توجهی براي در واقع روسیه از این حیث داراي توانمندي). 259: 1394یاري، (
.تواند از آن به خوبی استفاده کندالمللی خود است و میارتقاي منزلت بین

ین کشور مدت؛ احیاي نفوذ اروسیه در کوتاهدیپلماسی انرژي در سیاست خارجی هدف از
کردن روند هاي شوروي سابق و کشورهاي اروپاي شرقی و مرکزي و معکوسبر جمهوري

حرکت آنها در همگرایی بیشتر با ساختارهاي غربی و ناتو و در درازمدت تضعیف نفوذ امریکا در 
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راهبرد کرملین براي کنترل منابع انرژي و خطوط انتقال آن در اوراسیا و تبدیل . قاره اروپا است
تواند در عین اینکه وزنه این کشور به منبع انحصاري تأمین انرژي و کنترل نبض اقتصاد غرب می

بر تعادلی در برابر اتحادیه اروپا و ناتو باشد، بر امنیت اروپا در درازمدت پیامدهاي قابل توجهی
استفاده از باویژه از دوره دوم ریاست جمهوري پوتین تالش کرد تا در واقع روسیه ب. جاي بگذارد

هاي اقتصادي، موقعیت این کشور را ویژه انرژي، ضمن بازسازي زیرساختهاي مختلف باهرم
این روند سبب شده تا امروز . المللی تقویت کندعنوان یک قدرت بزرگ در سیاستگذاري بینبه

زیگري نیافته به باکننده تغییر موقعیت روسیه از یک ابرقدرت توسعهانرژي متغیر اصلی تعیین
).21: 1395شیرازي، (کم در حوزه سیاستگذاري جهانی انرژي است هژمون دست

که انرژي در کانون روند رشد و توسعه اقتصادي روسیه قرار دارد و درآمدي که به این دلیل 
الملل شده آورد، موجب نفوذ روزافزون روسیه در سیاست بیندست میروسیه از صادرات انرژي به

هاي پیگیر این کشور براي دهنده تالشوسیه با کشورهاي آسیاي مرکزي نشانروابط ر. است
الملل از راه حفظ ثبات در این گیري از ابزار انرژي براي ارتقاي جایگاه خود در نظام بینبهره

)31- 52: 1390کوالیی، اله مرادي، (هاي دیگر است ها و جلوگیري از توسعه نفوذ قدرتجمهوري
به منابع انرژي سبب شده تا با کاهش قیمت یا تالش خریداران به کاهش وابستگی شدید

عدم توجه کافی به از سوي دیگر. وابستگی، راهبرد ابرقدرت انرژي این کشور دچار چالش شود
هاي گسترده از ابزار انرژي، سبب شده تا کشورهاي واردکننده به استفادهمنافع سایر کشورها و
عنوان یک تأمین کننده تواند منزلت روسیه را در اقتصاد جهانی بهاین امر می.فکر سایر منابع باشند

همچنین با توجه به نوسان قیمت گاز و نفت در بازارهاي . باثبات منابع انرژي مخدوش سازد
: 1389نوري، (پذیر باشد تواند بسیار آسیبجهانی، بنیان نهادن ایده ابرقدرت بر پایه انرژي، می

بر آذربایجان و گرجستان در قیمت گاز، سبب شد گاز پرومان مثال فشار بیش از حد عنوبه). 32
آذربایجان که باوجود برخورداري . این کشورها نسبت به واردات گاز از روسیه تجدیدنظر کنند

هاي از ذخایر گاز، از جمله مشتریان گاز روسیه است، با فشارهاي گاز پروم، توسعه زیرساخت
در دستورکار قرار داد و همچنین همزمان با موافقت گرجستان و ترکیه، آذربایجان انرژي خود را 

این امر سبب شد تا سایر . به گرجستان صادرکنددنیزشاهتوانست گاز مازاد خود را از میدان 
).Saivetz, 2007: 4(کشورها نیز به فکر تأمین گاز گرجستان بیفتند 

هاي اصلی ر مناطق پیرامونی روسیه از جمله دیگر چالشنفوذ و قدرت فزاینده ایاالت متحده د
ایاالت متحده راهبردهایی را براي ایجاد شکاف و . المللی خود استروسیه در ارتقاي منزلت بین
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جلوگیري از سلطه و نفوذ روسیه بر صنایع نفت و گاز و خطوط لوله انتقال انرژي منطقه از طریق 
هاي گسترده اقتصادي تحریم. را در دستورکار قرار داده استتنوع بخشیدن به مراکز عرصه انرِژي

هاي امریکا براي هایی از تالشنمونه... جیحان و - علیه روسیه، احداث خطوط لوله نظیر باکو
کنترل قدرت انرژي روسیه است که با رفتارهاي تند و تهاجمی روسیه نیز تشدید شده است 

هاي قابل توجهی براي ارتقاي منزلت گرچه از ظرفیتدر واقع روسیه ا). 239: 1391صادقی، (
رسد تأکید بیش از حد بر وجه سیاسی در دیپلماسی نظر میالمللی خود برخوردار است اما بهبین

انرژي و رویکرد تهاجمی در برخورد با مشتریان خویش در کنار روابط کم و بیش پرتنش با غرب 
المللی این کشور دچار اي اخیر، سبب شده تا وجه بینهویژه ایاالت متحده امریکا در سالو به

. آسیب شود

گیرينتیجه
دهد که هر یک از دو بررسی تأثیر دیپلماسی انرژي در سیاست خارجی روسیه و قطر نشان می

در . اند از ابزار انرژي، در راستاي اهداف سیاست خارجی خویش استفاده کنندکشور توانسته
کند تا ضمن کسب استقالل از عربستان سعودي، خود اي تالش میمنطقهحالی که قطر در عرصه 

اي را در دستور کار خود عنوان یک بازیگر مستقل نشان دهد، روسیه راهبرد هژمونی منطقهرا به
اند تا از ابزار انرژي براي این دو راهبرد در عین حال هر دو کشور به نسبت توانسته. قرار داده است
ها از طریق کنترل سلطه خود بر صنعت نفت و گاز منطقه اوراسیا و روس. ه کنندمتفاوت استفاد

اند تا ها با تالش براي گسترش شبکه توزیع نفت و گاز خویش در منطقه سعی کردهقطري
.اي خود دست یابندحدودي به اهداف منطقه

با عضویت در هاي بیشتري در این زمینه برخوردارند وها از ظرفیتدر عرصه انرژي، روس
هاي مختلف در ها و شرکتاي، سعی در جلب همکاري و مشارکت سازمانچندین سازمان منطقه

در عین حال قطر نیز حضور در اوپک و مجمع کشورهاي صادرکننده . عرصه گاز و نفت دارند
سعی اي یافته و در عین حال المللی و منطقهاي براي عرض اندام در سطح بینگاز طبیعی را عرصه

.کند تا منافع غرب را نیز در این مجامع پیگیري کندمی
در بعد ثبات و امنیت اقتصادي، در حالی که قطر یکی از سی کشور برتر در ثبات سیاسی و 

گیري از صادرات گاز ها ضمن بهرهقطري. اقتصادي است، روسیه شرایط نسبتا نابسامانی دارد
این عامل سبب شده تا قطر در تأمین . انده و متنوع نمودهمایع، بازار انرژي خود را بسیار گسترد
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در واقع قطر نقطه تمرکز خود را بیشتر بر نقاطی . منافع ملی خود با مشکالت کمتري مواجه باشد
همچنین قطر ابزار . تواند بیشترین حجم تولید و باالترین قیمت را به دست آوردقرار داده که می

برخالف روسیه که به شدت بر عامل انرژي در . کندت سیاسی نمیانرژي را چندان وارد منازعا
کند و سعی در استفاده از دیپلماسی اجبار در عرصه انرژي دارد، قطر با منازعات سیاسی تأکید می

المللی؛ سعی در بهبود هاي بینگذاريالمللی ناشی از منابع انرژي و سرمایههاي مالی و بینکمک
برداري رفتار روسیه در حمله نظامی به اوکراین و بهره. نرم خویش داردشرایط اقتصادي و قدرت

مکرر و قهرآمیز از وابستگی کشورهاي دیگر به منابع انرژي این کشور و تأکید بیش از حد بر 
.تمامی منافع خویش در منطقه سبب تضعیف جایگاه انرژي این کشور شده است

یپلماسی انرژي را در سیاست خارجی نشان دهد، به نظر می رسد آنچه به بهترین وجه نقش د
قطر اگرچه از ثبات و امنیت برخوردار است اما دیپلماسی انرژي . نوع و سطح روابط با غرب است

در مقابل روسیه نیز اگرچه از .  سهم کمتري در مقایسه با حضور نظامی امریکا در این راستا دارد
است و ژئوپلیتیک انرژي این کشور امکان دستیابی به هاي  بیشتري نسبت به قطر برخوردار ظرفیت

بازار پرمصرف شرق و غرب را به آسانی براي این کشور فراهم آورده اما برخوردهاي تهاجمی و 
ویژه در قفقاز، اروپا و اوکراین و همچنین قهرآمیز این کشور در برخورد با مشتریان خود به

المللی این و انضمام کریمه سبب شده تا وجه بینرویکرد نظامی این کشور در مسأله اوکراین 
.رو شودعنوان یک ابرقدرت انرژي با چالش روبهکشور به
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