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ویژه نامــه ســفر رئیس جمهــور بــه روســیه ê دی مــاه 1400

پتانسیل رشد چشمگیر تجارت بین دو کشور وجود دارد.
در بحــث انرژی نیز، تجــارت انرژی قابل  ســنجش کمی بین 
روســیه و ایران وجود دارد. هر دو با هم در بهره برداری از ذخایر 
گاز در دریای خزر همکاری کرده اند و در ســال 200۸ معاهده ای 
را امضا کرده اند که براســاس آن برای توســعه ذخایر گاز و نفت 
ایــران بــا یکدیگر توافــق کردنــد. گزارش هایی مبنی بــر فعالیت 
برخــی از مدیــران گازپــروم در ایــران در پروژه هــای این شــرکت 
وجــود دارد. درعین حــال بــا وجــود تأخیــر در تکمیــل نیــروگاه 
بوشــهر، ایــران بــرای ســاخت نیروگاه هــای دیگــر بــه روس اتم 
که شــرکتی دولتی در روســیه اســت، نزدیک شده  اســت. این در 
شــرایطی اســت که در زمان بســتن قرارداد رآکتورهای هسته ای 
بوشــهر، موافقتنامــه ای بین دولتی بین تهران و مســکو در ســال 
1۹۹2 بــه امضا رســید که ســاخت 4 رآکتــور هســته ای در ایران را 
پیش بینــی کــرده بــود. مواضــع دو دولــت در خصــوص تعیین 
مرزهای دریایی خزر نیز متفاوت است. باوجود این هر دو کشور، 

با توسعه خط لوله ترنس- کاسپین مخالف هستند.
درحالی کــه هر دو کشــور در مخالفت با مســیرهای جایگزین 
بــرای انرژی دریای خزر متحد هســتند، به نظر می رســد تهران و 
مســکو خــود را رقیب بلندمــدت در بازار اروپا می داننــد. ایران و 
روسیه اعضای مؤسس مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند 
و بــا هــم در حــدود 40 درصد از ذخایــر گاز طبیعی جهــان را در 
اختیار دارند. بااین حال میزان هماهنگی سیاســت های دو کشور 

در این خصوص بسیار محدود به نظر می رسد.
در مســأله تقابــل با غــرب درحالی که هم روســیه و هم ایران 
منافعــی دربه چالش کشــیدن غــرب دارند، برخــی موضوعات 
سیاســی دو کشــور را در این خصوص از هم جدا می کند. یکی از 
دالیل این مسأله ماحظات روسیه در خصوص برنامه هسته ای 
ایران است. روسیه همچنین روابط سیاسی پیچیده ای را با غرب 
و همچنین با منطقه شــرق آســیا دارد که خصومت ایران با این 
کشــورها باعــث ایجاد نگرش متفاوتی نســبت به دیپلماســی در 

این مناطق می شود.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه می تواند رابطــه تهران و مســکو را 
بیــش از پیش بــه یکدیگــر نزدیک کنــد، عملیات های مبــارزه با 
مــواد مخــدر ایران در داخل کشــورش و همچنین در کشــورهای 
حــوزه آســیای مرکــزی اســت کــه در برهــم زدن تجــارت مــواد 
مخــدر در آن منطقــه کامًا مؤثر بــوده و می توانــد تهدید جدی 
به وجودآمــده این گروه ها علیه قانون، نظم و ســامت عمومی 

در منطقه را خنثی سازد.
پس از جنگ 200۸ در گرجستان، ایران از نظر دیپلماتیک در 
قفقاز فعال تر شــد تا از منافع خود در توسعه روابط اقتصادی و 
مســیرهای انرژی در آن منطقه محافظــت کند. تهران تعدادی 
سرمایه گذاری جدی در پروژه های اقتصادی دوجانبه در منطقه 
را اعام کرده  است و اقداماتی را برای تسهیل این مسأله و سفر 
به ایران انجام داده  اســت. پیشــنهاد میانجیگری بین ارمنستان 
و  جمهــوری آذربایجــان در مورد مناقشــه قره بــاغ نیز در همین 
راســتا بوده اســت؛ درحالی کــه تنش ها بــا جمهــوری آذربایجان 
عمیق تر شــده  اســت، بســیاری از تحلیلگران روس و بین الملل 
بر این باورند تهران تصمیمی آگاهانه گرفته تا از ایجاد مشــکل 
برای مســکو در قفقاز اجتناب کند. این خویشتنداری نفع زیادی 
برای تهران داشته و مسکو را ترغیب کرده  است که به مخالفت 

جدی تر با تحریم ها علیه ایران بپردازد.
شورشــیان و جنگجویان خارجی که در قفقاز شمالی فعالیت 
می کنند، ســلفی های افراطی هســتند که با ایران همســو نبوده و 
از طــرف تهــران حمایت نمی شــوند. همچنین شــواهدی وجود 
دارد مبنی بــر اینکــه عناصــر کلیــدی نظــام جمهوری اســامی، 
قفقــاز را یــک نمایــش فرعــی می بیننــد و آن را تهدیــدی بــرای 
مرزهای جمهوری اســامی ندیده و بر مبارزه  در حال گســترش 
خود در خاورمیانه و شــمال آفریقــا تمرکز کرده اند. بدین ترتیب 
در  ضمنــی  توافــق  ضمــن  ایــران  و  روســیه  می رســد  به نظــر 
خصــوص ســوریه و همچنین عــدم رویارویی در منطقــه قفقاز، 
 بنــا دارنــد از اهداف مشــترک در رابطه با مســیرهای انرژی خزر 

حمایت کنند.

ë روابط تهران- آنکارا
روابــط ترکیــه بــا ایــران نیــز فرازونشــیب های خــاص خــود را 
داشــته  است. بااین حال محدودیت های بنیادی از آنچه  ترک ها 
در تحلیــل خــود از آن بــا عنوان »شــراکت با ایران« یــاد می کنند 
وجــود دارد کــه می تــوان از آن جملــه به رقابت هــای منطقه ای، 
تردیــد درمورد نیات بازیگــر مقابل و همچنین برخی مشــکات 
ناشــی از قومیــت و تفاوت هــای فرهنگی در این خصوص اشــاره 
کــرد. با این حال هــر دو دولت تاش دارند اســتراتژی اقتصادی 
ســود مشــترک و همچنیــن پیوندهــای انــرژی را به عنــوان راهی 
بــرای مقابله با رویارویی سیاســی با یکدیگر بــه کار ببرند. یکی از 
عناصر کلیدی استراتژی ترکیه در منطقه، افزایش میزان تجارت 
و همکاری هــای اقتصــادی بــا تمام همســایگانش اســت. تهران 
نیــز تــاش دارد از بازار انرژی خــود برای تأثیرگــذاری بر ترکیه و 
همچنیــن جلوگیــری از رقابت های سیاســی بیشــتر در منطقه با 
آنــکارا اســتفاده کنــد و اجازه ندهــد تهران در بین همســایگانش 
منزوی شــود. با وجود اینکه تعدادی از قراردادهای تجاری مهم 
ترکیــه در تهــران بــه بن بســت خــورده و به عنــوان مثال توســعه 
فــرودگاه بین المللی تهران و همچنین شــبکه تلفن همراه ایران 
از طرف ترکیه نتوانست به مرحله اجرا برسد، اما ایران همچنان 
پنجمین شــریک تجاری ترکیه باقی مانده  اســت. حجم تجارت 
کلی بین 2 کشور از 1.05 میلیارد دالر در سال 2011 به 16 میلیارد 
دالر رســید. صادرات ایــران به ترکیه بخصــوص در بخش انرژی 
نیــز بــه 12 میلیارد دالر در ســال 2010رســیده بود در ســال 2010، 
دو دولــت همچنین تصمیم گرفتند بــرای افزایش میزان حجم 
تجــارت خــود بــه ۳0 میلیــارد دالر راه هــای ارتباطی بیشــتری با 
یکدیگــر بــاز کــرده و از مرزها اســتفاده بهینه تری داشــته باشــند 
بااین حــال برخی مســائل سیاســی و همچنین مســأله تحریم ها 
باعــث شــد ترکیه تنها 6 درصــد از تجارت ایران را تشــکیل دهد. 
بااین حــال تحریم های اقتصادی امریکا باعث شــد ترجیح تجار 

و بازرگانــان ایرانی تجــارت با ترکیه به جای تجارت با کشــورهای 
عرب حــوزه خلیج فارس مانند دوبی باشــد. تا پایان ســال 2010 
در حــدود 14۷0 شــرکت ایرانــی در ترکیــه فعــال بودنــد ایــن در 
شــرایطی اســت که تعداد این شرکت ها در ســال 2002 تنها ۳1۹ 
شــرکت بــود. بانک های ترکیه نیــز باالترین میــزان تاش خود را 
برای باز گذاشــتن مســیر تجارت بین تهران و آنکارا انجام دادند 
و حتی برخــی تحریم های امریکا و جریمه های آن را نیز به جان 
خریدنــد. با وجــود اینکه پــس از مدتی ایــن ارتباطات کمتر شــد 
امــا دولت امریکا همچنان نگرانی هایی را در خصوص اســتفاده 
از بانک هــای ترکیــه بــرای دور زدن تحریم ها توســط ایــران ابراز 
مــی دارد، بــا وجود اینکه مســأله ســوریه روابــط ایــران و ترکیه را 
وارد فــاز شــکنندگی کرد امــا دولت های دو کشــور با وجــود تمام 
اختافات همچنان به دنبال ادامه دادن شــراکت خود در منطقه 
هستند. مسأله ســوریه به موضوع اصلی در روابط ترکیه، ایران و 
روسیه تبدیل شد و تاش هر سه کشور برای نفوذ منطقه ای خود 

را افزایش داد.
 
ë نقش امریکا در توازن جدید قدرت در منطقه

فهــم پویایی های منطقــه ای در روابــط ترکیه، روســیه و ایران 
برای توسعه و پیشبرد منافع ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه، 
قفقــاز و آســیای مرکزی مهــم بــوده و می تواند تــوازن ارتباطات 
بین هرکدام از این ســه کشــور را دســتخوش تغییــر و تحول کند. 
سیاســت هایی که هر کدام از این سه کشور در قبال دیگری دنبال 
می کنــد می تواند روابط آنها بــا ایاالت متحده را تعیین کرده و بر 
سیاســت های امریــکا به صورت مثبــت یا منفی تأثیرگذار باشــد. 
بــا توجه بــه حمایت تهــران و مســکو از نظام فعلی در ســوریه و 
تاش آنها برای حفظ اســد در قدرت به نظر می رســد این دو، در 
مقابل ترکیه و ایاالت متحده قرار گرفته اند. منافع ترکیه، روســیه 
و ایران در منطقه قفقاز نیز در تقابل با یکدیگر قرار گرفته  است. 
میــراث اتحــاد جماهیــر شــوروی همچنان اســتراتژی روســیه در 
خصــوص قفقــاز را شــکل داده و نقشــی غالب در ایــن منطقه را 
برای روســیه در نظر گرفته  اســت. آنکارا به دنبال تبلیغ وابستگی 
متقابل میان ســه کشــور حــوزه جنوب قفقــاز با آنکارا اســت تا از 
ایــن طریق بتوانــد حاکمیت خــود و حوزه نفــوذش در منطقه را 
افزایــش داده و ارتباط خود در خصوص مســائل تجاری و انرژی 
بــا این کشــورها را افزایش دهد. بــا وجود این رد کــردن تاش ها 
در ســال 200۹ برای عادی ســازی روابط میان ترکیه و ارمنســتان 
باعث نزدیک تر شــدن آنکارا به باکو شد. از سوی دیگر ارمنستان 
جــزو شــرکای اقتصادی قدیمی ایــران بوده و تهــران تاش دارد 
ضمن کمترین دخالت در بحران قره باغ به ســمت حفظ رابطه 
خود با هر دو کشــور ارمنســتان و جمهوری آذربایجــان رفته و در 
عین حال مقابله خود با مسکو در منطقه قفقاز جنوبی را کاهش 
دهد. این در شرایطی است که منافع واشنگتن در منطقه قره باغ 
بشــدت به دیدگاه ترکیه نزدیک اســت و به نظر می رسد در آینده 
نیز واشنگتن و آنکارا درهرصورت با مسکو و تهران دچار اختاف 

و تنش های بیشتری در حوزه قفقاز جنوبی شوند.
خــروج نیروهــای ناتــو از افغانســتان در ســال 2014 )و خروج 
نیروهــای امریکایــی از این کشــور در ســال 2021 که البتــه در این 
مقالــه بــه آن اشــاره ای نشده اســت( باعــث ایجــاد نگرانی هایی 
بــرای واشــنگتن در منطقــه شــده  اســت. منافــع تجــاری ترکیه و 
ضــرورت ممانعــت از حضور روســیه در افغانســتان و به دســت 
گرفتن کنترل انرژی در منطقه، باعث شــده  اســت واشــنگتن در 
ایــن خصوص با ترکیه همراه باشــد. نگرانی اصلــی ایران در این 
خصوص قاچاق مواد مخدر در منطقه و همچنین حفظ امنیت 
آســیای مرکزی بــرای عبور انــرژی از طریق ایران اســت. حوادث 
بعدی در این زمینه می تواند بیشــتر از پیش منافع ســه کشور در 

منطقه را تعیین کند.
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اصلی است.

شورشیان و جنگجویان خارجی که در قفقاز شمالی 
فعالیت می کنند، سلفی های افراطی هستند که 

با ایران همسو نبوده و از طرف تهران حمایت 
نمی شوند. همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر 

اینکه عناصر کلیدی نظام جمهوری اسالمی، قفقاز 
را یک نمایش فرعی می بینند و آن را تهدیدی برای 

مرزهای جمهوری اسالمی ندیده و بر مبارزه  در حال 
گسترش خود در خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز 

کرده اند. بدین ترتیب به نظر می رسد روسیه و ایران 
ضمن توافق ضمنی در خصوص سوریه و همچنین 

عدم رویارویی در منطقه قفقاز، بنا دارند از اهداف 
مشترک در رابطه با مسیرهای انرژی خزر حمایت 

کنند


