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مقدمه
بهطور سنتی ،واقعگرایان اتحادیه اروپا را به علت عدم برخورداری از ارتش مننم
و قوی یک بازیگر ضعیف در نمام بینالملل تلقی میکنند ،اما لیبنرا هنا ،سیاسنت
خارجی موفق اتحادیه را مرهون تعیینکنندگی اقتصاد در نمام بینالملنل ،وضنعیت
داخلی هنجارمند و داد و ستد منضبط با کشورهای مختلف برخالف قدرت بنرر
نمامی همانند روسیه مدیون پیروی از اصو لیبرالیس میدانند .این بحث به رابطنۀ
انرژی بین اتحادیه اروپا و روسیه ه گسترش یافته است ،امنا علنیرغن رویرنرد
استراتژیک و اقتصادی دو کشور به انرژی ،در مورد نقنش قندرت ژپنوپلیتیری در
روابط انرژی اتحادیه اروپا و روسنیه تحقیقنات محندودی صنورت گرفتنه اسنت
همانطور که «ایرینا کوستووا» بیان میکند« :قدرت انرژی بهطور سادهای با مالریت
منابع معاد است ،به همین دلیل نیاز بنه تجرینه ،تحلینل و روششنناختی بتتنری
دارد»

(2015: 291-292

 .)Kustova,اکثر آثار علمی ،اتحادیه اروپا را بنهعننوان ینک

بازیگر لیبرا در سیاست خارجی انرژی در نمنر منیگیرنند ،در انالیکنه روسنیه
بهطور عمده بهعنوان یک بازیگر واقعگرا مطنر شنده اسنت« .سنیتر» و «گولتتنا»
معتقدند که اتحادیه اروپا به دلیل بازار رقابتی و سیاستهنای مبتننی بنر ااکمینت
قانون یک سیاست نمارتی مستحر و قانونمند در مورد اننرژی را درون مرزهنای
اتحادیه اروپا گسترش داده است .بنابراین اتحادینه اروپنا از قندرت نمنارتی بنرای
تدوین ،نمارت و اجرای مجموعهای از قوانین بازار در اوزۀ انرژی بتنره منیبنرد
) .(Goldthau & Sitter, 2015: 942در مقابل ،پنژوهشهنای مترثنری سیاسنتهنای
روسیه را با جاهطلبیهای ژپوپولیتیک مرتبط میسنازند .بنهعننوان مثنا « ،هافیلند»
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معتقد است که «جاهطلبی سیاسی روسیه بنه علنت برخنورداری از مننابع سرشنار
انرژی ،قدرت سیاسی قوی به منمور کنتر شرکتهای اننرژی مثنل "گنازپروم" و

نقش محوری انرژی در تنممین امنینت ملنی و اهنرم سیاسنت خنارجی منیباشند»
(.(Hadfield, 2008: 232

به دنبا این استدال  ،دولت روسیه ،انرژی را بهعنوان یک کاالی اسنتراتژیک
در نمر گرفته و در مدیریت ،املونقل و همچنین در تمام معامالت انرژی دخینل

میداند .دولت روسیه با کنتر منابع وسیع کشور ،روسنیه را بنهعننوان "ابرقندرت

انرژی" با تمثیر قطعی بر بازارهای جتانی اننرژی و در نتیجنه سیاسنت بنینالملنل
تبدیل کرده است .روسیه همچنین با استفاده از این اهرم ،قندرت ژپوپلیتینک را در
سیاستهای انرژی خود بهکار میگیرد زیرا در سیاست انرژی ،قندرت ژپوپلیتینک
به توانایی دولت برای کنتر منابع اننرژی ملنی ،زیرسناختهنای امنل و نقنل و
استفاده آنتا در دستیابی به اهداف سیاست خارجی و امنیتی تعریف شده اسنت .از
اینرو ،استقرار قدرت ژپوپولیتیک مستلرم وابستگی انگیرههای اقتصادی به اهنداف
سیاسی است

).(Romanova: 2016, 859–860

نگارندگان معتقد هستند کنه اتحادینه

اروپا عمدتاً به بازار لیبرالی و پارادای نمارتی پایبند است ،دراالیکه روسیه عمدتاً
رویررد ژپوپلیتیری به ویژه در زمینه سیاست خط لولنه در پنیش گرفتنه اسنت .بنا
ایناا  ،این تصویر اخیراً تغییر کرده است ،چراکه هر یک از طرفین بنا اسنتفاده از
استراتژیهای مختلف ،رویررد قدرت سنتی خود (لیبرالیس و واقنعگراینی) را بنه
انرژی متصل کرده و گاه بهطور ه زمان رویرردهای مختلفی را بهکنار

منیگیرنند.

بهخصوص پس از بحران اوکراین ،اتحادیه اروپا از مد بازار لیبرا خارج شنده و
رویررد ژپوپلیتیری به سیاست خارجی انرژی را با تشدید تالشهنای خنود بنرای
متنوع کردن واردات از دیگنر صنادرکنندگان گنازی شنروع کنرده اسنت .بنه نمنر
میرسد بعضی از پروژههای انرژی جدید اماینت شنده از سنوی اتحادینه اروپنا،
مانند خط لوله گاز جنوبی ،(SGC) 1از منمر مالامات ژپوپولیتیک هدایت

میشود.

از سوی دیگر ،و مت تنر از همنه ،شنرکت اننرژی روسنی گنازپروم ،کنه انحصنار
1. South Gas Corridor
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صادرات خط لوله روسیه به اروپا را دارد ،بخشی از رویررد نمارتی اتحادیه اروپنا
را به دنبا ال و فصل یک قاعده در اختالفات ضد تراسنت بنا کمیسنیون اروپنا،
پذیرفته است ) .(Stern & Yafimava, 2017: 10-12بننابراین گرچنه اختالفنات بنین
مفتوم سازی امنینت اننرژی مینان روسنیه و اروپنا وجنود دارد ،ارکنت تندریجی
گازپروم به سمت پذیرش اصو نمارتی بازار اتحادینه اروپنا چشن اننداز فضنایی
همراریجویانه میان دو بازیگر را در اروپا تقویت کرده است.
این نوشتار با التامگیری از گفتمانهای جدید ژپوپلیتیری (ژپواکوننومی) بعند
از جنگ سرد امنیت انرژی ،منافع ،تصنورات و تصنمیمات ژپنوپلیتیری روسنیه و
اتحادیه اروپا را دربارۀ انرژی به تصویر میکشد .با بیان این مقدمه ،منؤلفین سنوا
اصلی خود را اینچنین مطر میکننند که «چنه مؤلفنههنای ژپنوپلیتیری موجن
شرلگیری همراری و ستیره روسیه و اتحادیه اروپا در قبنا مسن لۀ اننرژی شنده
است؟» ادعای مقاله اینگونه مطر میشود که ،فضای ااک بر روابنط دو بنازیگر
در چتارچوب ژپواکونومی در قبا بحران اوکراین ،پنروژههنای خنط لولنه ،بسنته
انرژی سوم و تحقیقات ضد تراست اتحادیه علیه روسیه ،دورهای جدید از رقابنت
و همراری ژپوپلیتیری این روسیه و اتحادیه اروپا را رق خواهد زد.
 .1چهارچوب نظری
از فردای فروپاشی نمام دوقطبی تا به امنروز ،نمرینهپنردازان و صناا نمنران در
قال

نمریههای مختلف بهدنبا تبیین نمام سیاسی جتنان بنودهانند کنه هنر کندام

بهنوعی به بخشی از موضوع پرداختهاند کنه اینن خنود از نشنانههنای دورۀ گنذار
ژپوپلیتیری است .در این میان اندیشههای ژپوپلیتیری مختلفی در قال

اندیشههای
1

ژپوپلیتیک پستمدرن شرلگرفتند که بنه نمنر منیرسند نمرینه «ژپواکوننومی» و
اصالت اقتصاد در برابر نمامیگری ،از دیگر نمریهها به واقعیتهای جتنان کننونی
نردیکتر است .این سخن نیر به این معناست که اراپه نمریههای ژپوپلیتیری بندون
در نمر گرفتن مؤلفههای اقتصادی نمیتوانند وضنعیت ژپوپلیتینک قنرن ااضنر را
تبیین کند .از اینرو ،در سدۀ بیسنت و یرن  ،شناخه رهبنری بنرای کشنورهای
1.geo- economy
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سنرمایهداری و قدرتمننند در صننحنه بننینالمللننی ،دیگننر قنندرت نمننامی نیسننت و
کارکردهای نمامیگری بهتنتایی بندون عامنل اقتصنادی نمنیتواننند تعینینکننندۀ
مناسبات بینالمللی قدرت باشند).( Akaev &Pantin, 2017: 3
واژۀ «ژپواکونومى» را برخى بنه اشنتباه جنایگرین «ژپوپولیتینک» منىداننند و
گروهى ه به اشتباه فرر مىکنند که دوران ژپوپولیتیک بهسر آمنده اسنت و دوران
«ژپواکونومیک» مطر است ،اما ژپواکونومى در واقع ،اقتصاد و رابطۀ بنین جغرافینا
و قدرت اقتصادى کشورها را مورد مطالعه قرار مىدهد .زمانى که بخشنى یا تمنام
قابلیتهاى اقتصادى کشورها در گرو مساپل جغرافیایى باشد ،اقتصاد جغرافیایى یا
ژپواکونومى شرل مىگینرد .البتنه ،ژپواکوننومى را ماننند دیگنر زیرمجموعنههناى
ژپوپلیتیک نمىتوان بحث جداگانهاى از مبحث مادر دانست .چراکه هر یک از اینن
مبااث قراپت ویژه خود را از ژپوپلیتیک اراپه مىدهد یعنى آنجا که اقتصاد انگیره
رقابتهاى قدرتى است ،ژپوپلیتیک قراپتنى اقتصنادى از شنرایط موجنود را اراپنه
مىدهد و جنبه ژپواکونومیک به خود منىگینرد .بننابراین ژپواکوننومى ،اثرگنذارى
عوامنل یننا زیربناهنناى اقتصننادى در محنیط کشنننورى ،منطقننهاى یننننا جتننانى در
تصمی گیرىهاى سیاسى و رقابتهاى قدرتى و اثرگذارى این عوامنل در سناختار
شرلگیرنده ژپوپلیتیک منطقهاى یننا جتانى را مورد مطالعه قنرار منىدهند (ماینل
افشار.)3 :1391 ،
رویررد ژپواکونومیک ،از ترکی

سه عامل جغرافینا ،قندرت و اقتصناد شنرل

گرفته است و به بررسی روابط این سنه و تعامنل آنتنا بنه منمنور کسن

قندرت

دولتها میپردازد .بسیاری معتقدند که قدرت جتانی قنرن  ،21قندرتی اقتصنادی
است که میتواند در جریان جتانیشدن و از طریق رویررد ژپواکونومینک اقتصناد
خود را پویا نگه دارد ،اما در عین اا پویایی اقتصاد نیاز انرارناپذیری به انرژی و
امنیت انرژی دارد ،شاید به اینن دلینل اسنت کنه خاورمیاننه همنواره در سیاسنت
خارجی آمریرا تمثیر متمنی داشنته اسنت .بننابراین ،ژپواکونومینک رویرنردی در
تحلیل مساپل بینالمللی به ویژه رقابت دولتهای برر

در مناطق اسنا

جتنان

است که در آن به جغرافیا ،قدرت و اقتصاد در تعامل با یردیگر توجه میشنود .از
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طرفی میتوان پیامدهای ژپواکونومیری جتانی شدن در امنیت اننرژی را بنهعننوان
یری از رویرردهای نمریۀ «ژپواکونومی» در کارکرد منطقهها در اقتصناد جتنانی و
همچنین ااشیهای شدن یا توسعهیافتگی برخی مناطق در شرایط به وجود آمنده از
جتانی شدن اقتصاد دانست (مرتضوی و علیکرمی.)6-4 :1393 ،
مفتوم امنیت انرژی بهعنوان یری از رویرردهنای ژپواکوننومی در جنایی مینان
ژپوپلیتیک و ژپواکونومی قرار گرفته است و بر این اسا  ،هریک از بنازیگران نمنام
بینالملل ،با توجه به رویررد و منافع ملیخود و با بتنرهگینری از مقندورات امنیتنی
را مشخه و با تدوین اسنتراتژیهنای

مورد نمرشان ،اهداف و اولویتهای متناس

مناس  ،به دنبا تممین و تثبیت جایگاه امنیت انرژی خود هستند لنذا امنینت اننرژی
موضوعی یکسویه و محدود به دولت و منطقۀ خاصنی نیسنت و خنود ،بخشنی از
الگوی برر تر روابط میان دولنتهنا ،سنازمانهنای بنینالمللنی و سنایر بنازیگران
غیردولتی است .از این رو مفتوم امنیت انرژی مرتبط با منافع تمام طرفهای کنشنگر
و بازتاب رویررد تمام عوامل مداخلهگر میباشد .بهعننوان مثنا  ،از نگناه کمیسنیون
اروپایی که بازتابدهندۀ منافع کشورهای برر

مصرفکنننده اننرژی اسنت ،امنینت

انرژی معاد "امنیت عرضه"1اسنت امنیتنی کنه بایند از عملرنرد مناسن
دسترسی فیریری بیوقفه ،قیمتهای مناس

اقتصناد،

قابل پرداخت و با در نمنر گنرفتن آثنار

زیستمحیطی ،ااصل شود (اسالمی و غریبنی .)7-6 :1397 ،از دیندگاه کشنورهای
صادر کننده انرژی ،امنیت انرژی عمدتاً درمورد امنیت تقاضا برای صادرات آن اسنت
که در اکثر موارد ،ازجمله روسیه ،بخش بررگی از بودجه کشور را تشریل

منیدهند.

برای کشورهایی ماننند روسنیه ،امنینت تقاضنا را منیتنوان در درجنۀ او از طرینق
قراردادهای فروش بلندمدت با قیمتهایی که درآمند را در مندت طنوالنی تضنمین
کرده و هرینههای ساخت و نگتداری زیرساختهای الزم را تممین میکنند ،محاسنبه
کننرد

(2014: 4-64

 .)Kuzemko,البتننه کشننورهای منتقننلکنننندۀ انننرژی بننه صننورت

خودخواسته و ارادی نیر میتوانند موجن

اثرگنذاری بنر امنینت اننرژی کشنورهای

صادرکننده و واردکنندۀ انرژی بشوند .بهعننوان مثنا  ،افنرایش ننره و هریننۀ انتقنا
1. Security Of Supply
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انرژی ،موافقت با ساخت خطوط لوله رقی  ،کارشنرنی در انتقنا اننرژی بنه دلینل
اختالفات سیاسی و اقتصادی با یری از طرفین منتفع و یا عندم تنممین امنینت کامنل
مسیر انتقا بخشی از عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در کشورهای منتقلکننندۀ اننرژی
را شامل میشود )اسالمی و غریبی .)9-8 :1397 ،بهعننوان مثنا  ،روسنیه در تنالش
برای دستیابی به اهداف خود در اوکراین از طریق قدرت ژپوپلیتیک ،سیاست «هنوی

و چماق» 1که شامل تخفیف اننرژی بنه "کینف" در ازای تحرنی روابنط سیاسنی و
تتدید جتت هدایت جریان انرژی به اروپا از طریق مسنیرهای دیگنر ،کنه باعنث از

دست دادن درآمد قابل توجه اوکراین میشد را در پیش گرفت .اتحادیه اروپا هن از
زمان آغاز بحران اوکراین به علت کاهش عرضه گاز روسیه به اوکراین در سا هنای
 ،2015-2014از طریق جریان معرو

یعننی تغیینر مسنیر عرضنه گناز بنه سنمت

اوکراین ،این سیاست را خنثی کرد ).(Siddi, 2017b
 .2وابستگی متقابل در روابط انرژی اتحادیه اروپا و روسیه
روابط اتحادیه اروپا و روسیه در سایۀ وابستگی متقابل در انوزۀ اننرژی گسنترش
یافته است و در آینده نیر این روابط با توجه به چش انداز وابستگی بیشتر اتحادینه
اروپا به انرژیهای فسیلی افرایش خواهد یافنت .بنا توجنه بنه اینن کنه روسنیه و
اتحادیه اروپا در برابر ایاالتمتحده آمریرا و قدرت رو بنه رشند چنین ،ناگریر بنه
بازتعریف موقعیت و منافع خود هستند رو ها به اروپا به مثابه متن تنرین بنازار
فروش انرژی خود منینگرنند و بنههنیچوجنه نمنیخواهنند اینن بنازار بنرر

و

پرسود را از دسنت دهنند .همچننین بنا توجنه بنه اینرنه روسنیه مطمن نتنرین و
باثباتترین منبع برای تممین انرژی اتحادینه اروپننا خواهنند بنود رو هنا بنرای
توسننعۀ میننادین ،گسننترش اسننتخراج و تنننداوم صننندور اننننرژی ،نیازمنننند
سرمایهگذاریهای کالن در بسنیاری از مینادین خنود منیباشننند .از اینننرو ،در
شنرایطی کنه از منابع مالی الزم برای این امر بیبتره هستند لذا به اروپناییهنا بنه
مثابه یک منبع منالی بنرای مشارکت در طر های خود مینگرند .با توجه بنه اینن
شرایط روابط روسیه و اتحادیه اروپا در ه تنیده است و اتی با وجود تننشهنای
1. Stick And Carrot Policy
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روسیه و کشورهای اروپایی این روابط ک نخواهد شند و در آیننده نینر گسنترش
خواهد یافت .اگرچه در یک نمای کلی به نمر میرسد که روسیه و اتحادیه اروپننا
برنامنۀ وینژهای برای همراری راهبردی ندارند ،واقعیت آن است کنه منیتنوان از
دو مفتنوم «وابنستگی متقابل» و «مشارکت راهبردی» بنرای روابنط دو طننرف در
آیننده اسنتفاده نمنود.
بنر اینن اسا

علیرغ وجود نگرشها و تحلیلهای مختلننف در خننصوص

روابنط روسنیه و اتحادینه اروپا ،باید در نمر داشنت کنه نیناز روزافنرون اروپنا بنه
انرژی ،آینده مناسبات روسنیه و اتحادینه اروپا را بنه یرندیگر پیونند زده اسنت .در
واقع خطوط انتقا اننرژی روسنیه بننه اروپننا ،همچننون شناهر هنای ایناتی در
روابط دو طرف عمل میکنند زیرا از یکسو برای اقتنصاد در اننا رشند روسنیه،
دالر ترریق میکنند و از سوی دیگر نیازهنای اروپنا در خننصوص انننرژی را رفننع
مینمایند .مطابق با نیاز روزافرون اروپا به انرژی ،پیشبینی میشود در آینده نه تنتننا
از قندرت اقتصادی و سیاسی روسیه در اروپا کاسته نشود ،بلرنه بنر آن افنروده نینر
میگردد .بهخنصوص که اتحادیه اروپنا در آینندۀ نردینک بنا مشنرالت عمیمنی در
تممین انرژی منصرفی خنود مواجنه خواهد شد ،به نحوی کنه طنی  10سنا آیننده
تمام ذخایر نفت و گناز اینن اتحادینه بنه پاینان میرسند و کشنورهای اروپنایی تنا
سا  2030به وارد کننندۀ تمنام عینار مننابع اننرژی مبند خواهند شند .از اینن رو
روسیه بهعنوان یری از مت تنرین تنممینکننندگان اننرژی اتحادینه اروپننا محسنوب
میشود ،به همین دلیل اتحادیه اروپا دریافته است که نگاه منفی به روسیه از ینکسنو
باعث توقنف ورود اروپا به بازارهای خوب روسیه و سرمایهگذاری در بخش اننرژی
اینن کنشور خواهند شند و از سوی دیگر موجبات محدودیت انتقا گاز روسیه بنه
اروپا را فنراه خواهند آورد کنه بندون شنک ضربۀ بررگی بر تنممین اننرژی اروپنا
خواهد بود .اروپناییها ه متوجنه شندهانند کنه مشنارکت راهبردی با روسنیه تنتنا
در شرایطی امرانپذیر خواهد بود که اتحادیه اروپا تصور خنود ننسبت بنه رو هنا
را تغییر دهد و منافع هر دو طرف را در نمر گیرد .در این بین نباید نگاهی سادهبیناننه
و یکسویه به مننسملۀ انننرژی در روابننط روسننیه و اتحادینه اروپنا داشنت زینرا
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علیرغ آنره در ظاهر به نمر میرسد اتحادیه اروپا نیازمنند اننرژی روسیه میباشند
و مسرو از هرگونه وابستگی به بروکسل مبرا اسنت ،بنا ایننن اننا باینند توجننه
داشت که روسیه نیر در خصوص صدور گاز خنود بنه اروپنا بنا مشنرالت عمیمنی
مواجه است .در واقع علیرغ آنره تولید گاز طبیعی روسیه تا سنا  ،2020همچننان
افرایش یافنته است ،مشرالتی در خصوص این مسنمله بنروز داده کننه رو هننا را
محتناج کمنک و یاری اروپاییها کرده است .دلیل اصلی این پیشبینی را میتنوان از
یکسو در روابط سرد روسیه و آمریرا جنستجو کرد کنه هنر گوننه سنرمایهگنذاری
مستقی آمریراییها در بخش انرژی روسیه را منتفی منیسنازد و از سوی دیگر بایند
بر این نرته کنه طننی سننا هننای گذشننته ،اعننضای اتحادیننه اروپننا بیننشترین
سرمایهگذاریهای خارجی را در روسیه انجام داده اند ،تمکید نمود .از ایننرو روابنط
اقتصادی میان روسیه و اتحادیه اروپا در اوزۀ اننرژی ،ضمن ایجاد وابستگی متقابل،
تا اد مشارکت راهبردی نیر پیش خواهد رفت (صدای دیپلماسی ایرانی 19 ،منار
.)2019
 .3ژئوپلیتیک انرژی روسیه و نقش اوکراین
()1

«برژینسری» 1معتقد است که در بازی ژپوپلیتیک برتریجویانه در اوراسیا باید به
نقننش بننازیگران ژپواسننتراتژیک و قطن هننای ژپوپلیتیننک توجننه کننرد .بننازیگران
ژپواستراتژیک فعا به آن گروه از کشورها گفته میشود که دارای ظرفینت و ارادۀ
ملی بنرای قدرتنمایی یا نفوذ فرامرزی به منمور تغییر اوضاع ژپوپلیتینک موجنود
هستند .بازیگران ژپوپلیتیکمحنور ینا قطنن

ژپوپلیتینک کشنورهایی هسنتند کنه

اهمیت آنتا ناشی از قندرت و انگینره آنتنا نیسنت ،بلرنه از جایگنناه اسنا

و

پیامدهای ناشی از شرایط آسی پنذیر آنتنا بنرای بنازیگران ژپواسنتراتژیک فعننا
سرچشننمه مننیگیننرد .بننرای تحلیننل جایگنناه اوکننراین بننهعنننوان یننک بننازیگر
ژپوپلیتیننکمح نور در منندار ژپوپلیتیننک و امنیتننی روسننیه بننهعنننوان یننک بننازیگر
ژپواستراتژیک فعا  ،ضرورت دارد اهمیت این کشور بنرای روسنیه تبیین گنردد و
نشان داده شود چه جایگاهی در بینش ژپوپلیتیک اینن کشور دارد )شیخ االسنالمی
1. Brzezinski
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و شیراوند .)8-9 :1395 ،اوکراین برر ترین کشور املکنندۀ گاز طبیعی اسنت و
سیست املونقل آن قابلینت  290میلینارد مترمرعن
مترمرع

بنرای ورود و  170میلینارد

برای خروج گاز در سا را دارد97 .درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا

که از خاک اوکراین و از طریق «خط لوله دوستی» میگذرد ،وزنهای در دست اینن
کشور است تا نگذارد روسیه از اهرم وابستگی زیناد اوکنراین بنه اننرژی اسنتفادۀ
سیاسی کند (صفری و وثوقی .)14-13 :1395 ،بهطور کلی ،ظرفینت گنازی کنه از
طرف روسیه به اوکراین و اتحادیه اروپا منتقنل منیشنود دارای سنه مسنیر اصنلی
است :شبرۀ خط لوله اوکراین ،ساخته شده در طو جنگ سرد خط لوله «یامنا »
_ اروپا از طریق بالرو

1

و لتستان ،ساخته شده در دهۀ  1990و خط لوله «ننورد

استری » ،در سا  ،2011افتتا شند و ارتبناط مسنتقی بنین روسنیه و آلمنان را از
طریق دریای بالتیک فراه

کرد.

تا اواسط سا  ،2000گاز روسیه بدون اختالالت عمده به اتحادیه اروپنا صنادر
میشد ،اما سناریوی «انقالب نارنجی» اوکراین در سا  ،2004اوضاع انرژی را کنامالً
تغییر داد .بهطوریکه شرکت گازپروم روسیه تصمی گرفت قیمت گناز را از  50دالر
به ازای هر  1000مترمرع

به  230دالر برساند .دلیل اصلی این کار ،تنبینه اوکنراین

به دلیل گرایشهای غربگرایانۀ این کشور بنود .در سنا هنای  2006و  2009هن ،
اختالف قیمت بین مسرو و کیف منجر به اختال در جریان گاز به سمت اروپا شند،
که بهطور جدی بر اقتصاد و جامعۀ چند کشور اروپای شرقی و جنوبی تاثیرگذار بود
) .(Yafimava, 2015: 7استفاده از اهرم انرژی به اوکراین ثابت کرد که هر زمانی کینف
در راهبرد سیاست خارجی خود نقش روسنیه را نادینده بگینرد ،کنرملین بنا نینروی
ژپوپلیتیری خود از طریق قطع جریان انرژی یا افرایش قیمت گاز در قبا این کشنور
واکنش نشان میدهد .اوکراین ه بنا اعمنا قندرت ژپوپلیتینک و اسنتفاده از اهنرم
ارتباطی بهعنوان یک کشور ترانریتی برای متوقنف کنردن صنادرات گناز روسنیه بنه
اتحادیه اروپا که باعث کاهش ذخیرۀ ارزی روسیه میشد ،پاسخ داد به همین منمور،
اوکراین با تغییر مسیر انتقا گاز روسیه به اتحادیه اروپا و استفاده از آن برای مصرف
1. Yamal
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داخلی ،نشان داد که مایل است قدرت ژپوپلیتیری خود را بنرای رسنیدن بنه اهنداف
سیاست خارجی بهکار گیرد

).(Pirani et all, 2009

پس از بحران اوکراین در سا  2014ناشی از برکناری «یانووکویچ» و الحناق
شبه جریره کریمه بنه خاک روسنیه ،منسرو بنا افنرایش قیمت گناز صنادراتی بنه
اوکراین سعی کرد ،دولت جدید این کشور را تنبیه کند .روسیه قیمننت گناز را 80
درصد افرایش داد و قیمت را از  270دالر به  485دالر برای هر  1000متر مرعن
تعیین کرد که باالترین قیمت برای اتحادیه اروپا بهشمار میرود« .والدیمیر پنوتین»
در آورینل  2014هشدار داد که شرکتهای تممینکنننده گناز منیتواننند قیمنت را
بناالتر نینر ببرند ،مگنر اینره اوکراین پرداختیها را بهطور منم انجام دهند و 2،2
میلیارد بندهیهنای عقن

افتناده خود را بپردازد .گنازپروم در تابسنتان  2014بنه

علت بدهیهای زیاد اوکراین که آن زمان از پن میلینارد دالر گذشنته بنود ،انتقنا
گاز به این کشور را قطع کرد (فرجیآباد و دولتآباد .)15 :1396 ،با اینانا  ،بنر
خالف آنچه در جریان بحرانهای گازی در سا های  2006و  2009اتفناق افتناد،
جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا از طریق اوکراین بنهطنور قابنل تنوجتی تحنت
تمثیر قرار نگرفت .در سا  ،2014بهرغ برخورد بین بروکسنل و مسنرو در قبنا
بحران اوکراین ،روسیه تقریبا  37درصد گاز اتحادینه اروپنا را تنممین منیکنرد از
طرف دیگر ،نردیک به  53درصد صادرات گاز روسیه فقط به اتحادیه اروپا صنادر
میشد .این ارقام نشانگر وابستگی اننرژی دو بنازیگر اسنت کنه بنا وجنود رابطنۀ
سیاسی منازعه برانگیر ،ادامه دارد .به عبارت دیگنر ،در روابنط اننرژی بنا اتحادینه
اروپا ،رو ها عمدتاً منطق تجارت را پیگینری کنردهانند و مننافع اقتصنادی را در
برابر تقابالت ژپوپلیتیری قرار ندادهاند

)(Siddi, 2017a: 110

زینرا روسنیه در سنا

 2019به میران  226میلیارد دالر از فروش نفت و گاز به جتان درآمد داشته اسنت
که ادوداً  150میلیارد دالر آن از اتحادیه اروپا بهدست آمده است .صننعت اننرژی
(نفت و گاز) یری از منابع مت درآمد دولت روسیه بهشمار میرود .بر اسا

آمنار

رسمی سایتهای اقتصادی ،در سا های  2018و  2019ست انرژی در درآمندهای
دولت به ترتی

 46و  41.5درصد به ثبت رسیده است .بهعالوه ،بخش اننرژی 65
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درصد از درآمدهای صادراتی و  30درصد از تولید ناخاله داخلی اینن کشنور را
تشریل میدهد ).(Financial Times, 2019: 1
شکل  .1میزان واردات گاز اتحادیه اروپا در سال 2017

همچنین در تفسیر دیگری از قدرت ژپوپلیتیری که بهطور عمده بنا هندف کناهش
وابستگی روسیه به اوکراین صورت گرفته است ،رو ها صنادرات گناز خنود بنه

اتحادیه اروپا را از مسیر "نورد استری " و راهرو ترابری بالرو  ،دور از اوکنراین
شروع کردهاند .گازپروم ،ستام اکثنر خطنوط لولنه ننورد اسنتری و" یامنا " را در
اختیار دارد ،از طرف دیگر شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین با کنتر خطوط لولنه
امل و نقل اوکراین به اروپا توانست هرینههایی برای استفاده از خطنوط لولنه بنه
گازپروم تحمیل کند ،اما با وجود این ،بین سا های  2012تا  ،2014اجن گناز از
طریق نورد استری برخالف مسیر اوکراین بنهطنور قابنل تنوجتی افنرایش یافنت.
روسیه با تغییر صادرات گاز به دنبا اهنداف سیاسنی و اقتصنادی ذینل اسنت :از
یکطرف ،این کاهش وابستگی ،قدرت چانهزنی اوکراین بهعنوان کشنور ترانرینت
برای تممین گاز به اتحادیه اروپا را تضعیف میکند از سوی دیگر این تغییر جتت،
امنیت انرژی را برای صادرکنندگان و مصرفکنندگان که بارها و بارهنا بنه وسنیلۀ
اختالفات سیاسی یا اقتصادی روسیه و اوکراین دچار اختال شد ،برطرف میکند
).(Hecking & Schulte, 2016

به همین منمور گازپروم اعالم کرده است که به منمنور کناهش وابسنتگی بنه
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سیست املونقل گاز اوکراین و استفاده از مسیرهای مختلنف تمنایلی بنه تمدیند
توافقنامه با این کشور ندارد .مسلماً ،مالامنات تجناری نینر موضنع گنازپروم را
تحت تاثیر قرار میدهد زیرا هرینههای نگتداری و تعمیر خط لولنههنای قندیمی
اوکراین که در دوران شوروی سناخته شندهانند ،منطنق اقتصنادی و امنیتنی بنرای
گازپروم ندارد .با ایناا  ،اگر مسیرهای جدیدی در دستر

قرار گیرنند ،سیسنت

املونقل گاز اوکراین بهطور کامل از راهبرد انرژی روسیه خارج خواهد شند .در
سا  ،2017گازپروم بیش از  192میلیارد متر مرع

گاز به اروپا و ترکیه فروختنه

است و ظرفیت خطوط لولۀ در انا گنذار از اوکنراین در سنا  ،2017تنتنا 104
میلیارد متر مرع

در سا بود

(.(Gazpromexport. Ru, 2018

 .4پروژههای خط لوله بهعنوان مظهر قدرت ژئوپلیتیک
روسیه با ایجاد محدودیت در روند عرضه از طریق تحری و تثبیت کنتر خود بنر
زیرساختهای انرژی ،بهویژه خطوط لولنه ،خواهنان سنلطه در سراسنر اوراسنیای
برر

است .در همین راستا با وجود اینره سنعودیهنا بودنند کنه توافنق «اوپنک

پال » را منعقد کردند ،روسیه از این پیمان استقبا کنرد تنا قیمنتهنای نفنت در
اا سقوط تثبیت شود و این کشور بتواند از پیمان منذکور مراینای ژپنوپلیتیری و
سرمایهگذاری کس

کند .اکنون "ریاض" امیدوار است بتواند اوپنک پنال

را بنه

مدت یک دهه یا بیشتر تمدید کند ،اما مسرو با توجه بنه قندرت نتنادیش ااضنر
نیست با چنین مدت زمانی موافقت کند .طرف روسی میخواهند در صنورتی کنه
شرایط ژپوپلیتیری و اقتصادی اجازه داد به تنتایی عمل کند ،بتوانند از اینن توافنق
خارج شود .عامل دیگری که روسیه به توافق بلندمدت اوپک پال

تمنایلی نشنان

نمیدهد ،مخالفت ترارهای نفتی این کشور است که نمیخواهند در تولید هنر چنه
بیشتر نفت خام با محدودیتی مواجه شوند .اگنر رو هنا بنه تنرک اوپنک پنال
متمایل شوند باید ابتدا ببیننند آینا اینن تصنمی ارزش از دسنت دادن شنراکت بنا
عربستان سعودی را دارد یا خیر .برر ترین دستاورد به دست آمده تاکنون ،تمدید
توافق اوپک پال

به مدت دو سا دیگنر بنوده کنه از قیمنتهنای جتنانی نفنت

پشتیبانی کرده است .همچنین اتفاق خوب دیگر برای مسرو این بوده که روسنیه و
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شرکای عربش توانسته اند منافع ژپوپلیتیری خود را از منافع اقتصادیشان جدا کننند
(عصر بازار 5 ،آبان .)1398
همچنین روسیه در اا اقدام برای کنتر اکتشاف ،عرضنه ،فنروش و توزینع
گاز طبیعی از این مناطق است و سنعی در خریند زیرسناختهنای بنرر

و متن

انرژی همانند خطوط لوله ،پاالیشگاهها ،شبرههای الرتریسنیته و بننادر بنه وسنیلۀ
شرکتهنای خنود دارد .اینن کشنور بنرای پنیشدسنتی و جلنوگیری از اقندامات
خودمختار و مستقالنۀ کشورهای اوراسیا در صادرات نفت و گناز خنود بنه اروپنا
موافقتنامههایی در زمینه عرضه و اکتشاف با این کشورها که از لحاظ ذخایر گناز
بسیار غنی است و میتواند مورد توجه غرب قرار گینرد ،امضنا کنرده اسنت و در
واقع با این موافقتنامهها و قراردادها سعی در تحرنی و تثبینت کنتنر خنود بنر
عرضه انرژی در این منطقه دارد .این قراردادها باعنث افنرایش وابسنتگی اتحادینه
اروپا به انرژی روسیه میشود و از سوی دیگر ،اهداف کالن اتحادیه اروپا را بنرای
کاهش وابستگی راهبردی خود به روسنیه و همچننین متننوعکنردن عرضنه دچنار
چالشهایی گسترده میکند (فیروزآبادی و موسوی .)13 :1390 ،به همنین منمنور،
از اوایل سا  ،2018گازپروم در دو پروژه جایگرین برای ترانرینت گناز اوکنراین

کار میکند :خطوط لوله "نورد استری  2و ترکیه استری " .1هر دو پروژه به خنوبی
نشان دهندۀ این امر است که سیاست خارجی روسیه در اختیار اهداف تجناری بنا
ماهیت سیاسی است زیرا با توجه به مالریت دولتنی شنرکتهنای اصنلی اننرژی
روسیه همانند گازپروم و لوک اویل ،پروژههای ننورد اسنتری  2و ترکینه اسنتری
سمبلی از قدرت ژپوپلیتیری کرملین در قبا جامعنه جتنانی اسنت .تنالش بنرای
ترمیل این دو پروژه از دو جتت مت است .1 :قابلیت جنایگرینی مسنیر امنل و
نقل اوکراین برای تممین منابع گازی اتحادیه اروپا را بهطور کامل در اختیار روسنیه
قرار میدهد  .2گازپروم این دو خط لوله را برای تقویت امنیت انرژی (صنادرات)
و بترهوری بیشتر از صدور منابع طر ریری کنرده اسنت زینرا دولنت روسنیه بنا
ترمیل این پروژهها به خریداران متعتد میشود که در صورت اختالفات جدیند بنا
1. nord Stream 2 and Turkey Stream
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اوکراین ،به هیچوجه روند صدور منابع مختل

نشود ).(Weinland & Foy, 2017

در جریان دیدار پوتین از ترکیه در دسنامبر  ،2014پنروژه ترکینه اسنتری بنه

صورت رسمی اعالم شد .این خط لوله در واقع جایگرینی برای "استری جنوبی"
است که لتستان و کمیسیون اروپا به علت نقن

1

مرنرر روسنیه ،همرناری بنرای

ساخت این خطوط لوله را تحری کرده بودند .ترکیه استری به منمور تغییر صندور
منابع گازی روسیه به جنوب شنرق اروپنا و ایتالینا از مسنیری بنهغینر از اوکنراین
میباشد .این خط لوله همچنین موقعیت استراتژیک ترکیه را با ایجناد ینک کشنور
ترانریتی برای تجارت گاز روسیه و اتحادیه اروپنا تقوینت خواهند کنرد« .آلرسنی
میلر» 2رپنیس شنرکت گنازپروم روسنیه در دسنامبر  ،2018اعنالم کنرده بنود کنه
لوله گذاری خط او انتقا گناز ترکینه اسنتری پاینان یافتنه اسنت و طبنق برنامنۀ
زمانبندیشده اواخر سا میالدی آینده به بترهبرداری میرسد و اولین گاز به خط
او این شبره در منطقه "کینیکنوی" در سنواال درینای سنیاه در انوالی شنتر

استانبو ترکیه در اواخر سا  2019تررینق منیشنود .همچننین خنط دوم ترکینه
استری نیر گاز روسیه را از طریق خاک ترکیه به کشورهای اروپایی منتقنل خواهند
کرد و ه اکنون مذاکره برای بررسی منطقه انتقا به اروپا از طریق مرزهای ترکیه با
بلغارستان و یا یونان ادامنه دارد ) .(Siddi, 2018b: 1566موضنوعی کنه بایند بنه آن
توجه کرد این است که ترکیه استری از خاک اتحادیه اروپا عبور نمیکند بننابراین
قوانین اتحادیه اروپا به آن اعما نخواهد شد که اینن راهبنرد بنه گنازپروم اجنازه
میدهد تا از موانع قانونی که استری جنوبی را مختل کرده اسنت ،بنهوینژه اعمنا
بسته انرژی سوم اتحادیه اروپا با توجه به توزینع مجندد مالرینت تولیند اننرژی از
توزیع انرژی ،کنار بیاید .به این ترتی  ،ترکیه استری میتواند به عنوان ینک پاسنخ
سیاسی در مورد اعما قدرت اتحادیه اروپنا در مقابنل اسنتری جننوبی باشند .در
صورت کامل ساختن ،ترکیه استری ظرفیت کل  31.5میلیارد متر مرعن

در سنا

خواهد داشت و گاز را به ترکیه و اتحادیه اروپا عرضه میکند .با اینانا  ،اجنرای
1. south stream
2. Alexy Miller
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کامل این پروژه بهویژه به ادامۀ روابط خوب بین روسیه و ترکیه وابسته است .بنین
نوامبر  2015تا تابستان  ،2016به دلیل تنش بین مسنرو و آنرنارا درمنورد بحنران
سوریه ،کار بر روی ترکیه استری متوقف شد ،پنس از آنرنه هواپیماهنای جنگننده

ترکیه یک بم افرن روسی را در نردیری مرز ترکیه _ سوریه بمباران کردند .اینن
اادثه ضعف کلیدی قدرتهای ژپوپلیتیری را در سیاست اننرژی نشنان

منیدهند.

رویررد ژپوپلیتیک به شدت وابسته به روابط قدرت و سیاستهای دولت اسنت و
نه بازارها و هنجارها ،به همبن نسبت به تغییرات سیاسی شدیداً آسی پذیر

اسنت.

با وجود این ،در نیمۀ دوم سا  ،2016پس از کودتای شرست خورده در ترکینه و
تقابالت فرایندۀ ترکیه با متحدان غربی ،همراری روسیه و ترکیه ازسر گرفته شد و
چش انداز ترکیه استری به سرعت بتبود یافت.(Vicari, 2017) .
نقشه  .1ترکیه استریم

Source: Siddi, 2018a

ه زمان روسیه پروژه نورد استری  2را دنبا میکند که ظرفیت مسیر نورد اسنتری
را از  55تا  110میلیارد متر مرع

در سا افرایش میدهد .در این طر  ،دو رشته

خط لوله با ظرفیت ساالنه  55میلیارد مترمرع

گاز نص

 1200کیلومتری به موازات خط لوله نورد استری نص

خواهد شد .اینن پنروژۀ
و از سواال روسیه آغاز و

با عبور از بستر دریای بالتیک به یک هاب در خاک آلمنان متصنل منیشنود .اینن
پروژه برای تممین بلندمدت انرژی موردنیاز اروپاییها از اهمیت بناالیی برخنوردار
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بوده و بیش از دویست شرکت از بیست کشنور در اجنرای آن همرناری خواهنند
کرد .شرکتهای «شل»« ،انگی»« ،او ام وی»« ،یونیپر» و «وینترشنل» شنرکای غنو
روسی گازپروم در اجرای این طر محسوب میشوند .همانند ترکیه استری  ،ننورد
استری  2ترکیبی از اهداف سیاسی و تجاری را دنبا منیکنند :دور زدن اوکنراین،
مقابله با دیگر صادرکنندگان گاز و تممین گاز روسیه به اتحادیه اروپا بهویژه آلمنان
بهعنوان وارد کنندۀ اصلی گاز روسیه .نورد اسنتری  2اماینت چنندین شنرکت و
دولت اروپایی به ویژه آلمان را برخوردار است ،در االیکه با مخالفنت کشنورهای
عضو اتحادیه اروپا ،به ویژه لتستان و کشورهای بالتیک مواجه است .این خط لولنه
به گازپروم اجازه میدهد که همراری تجناری خنود بنا شنرکتهنای اروپنایی را
تقویت کند و روسیه را قادر میسازد تا روابط دیرینه و طوالنی مدت خود با آلمان
را اایا کند ) .(Fischer, 2016این خط لوله سا هاست که به اختالف مینان اروپنا و
آمریرا و بین خود اروپاییها دامن زده است .آلمان شدیداً از آن امایت منیکنند
دانمارک قصد دارد تا مانع از گذشتن آن از آبهای سرزمینی خنود شنود لتسنتان
میگوید که ضدرقابتی است اوکنراین آن را ینک القنۀ طنناب بنه دور گنردنش
قلمداد میکند .اوکراین به صورت بالقوه ،مت ترین محنل اخنتالف اسنت .چراکنه
نورد استری  2به روسیه وزنۀ سنگینتری میدهد تا به اوکراین فشار بیاورد .بخش
زیننادی از گنناز اروپننا کننه از روسننیه بننه اروپننا مننیرود ،از اوکننراین مننیگننذرد و

"نفتوگاز" ،شرکت گناز اوکرایننی ،سنا گذشنته  2.8میلینارد دالر از آن درآمند
داشت .این بخش متمی از بودجۀ دولتی اوکراین محسوب میشود .اوکراین از این
موضوع میترسد که زمانی که نورد استری  2ترمیل شود ،روسیه تممین گاز اروپنا
را مستقیماً از آلمان انجام دهد و درآمد اوکراین از ترانریت قطع شده و اقتصاد این
کشور فل شود ).(Yafimava, 2017: 4
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نقشه  .2خطوط لوله نورد استریم 1و 2

منبع :میر و نفت1396 ،

پروژه نورد استری  ،2نمادی از تقابل بین قدرت ژپوپلیتیک روسیه و قندرت نمنارتی
اتحادیه اروپا را نمایان کرده است .استراتژی ژپنوپلیتیری روسنیه ،پشنتیبانی و تعتند
آلمان را بهعنوان قدرت برتر اقتصادی اتحادیه برای اتمام این پنروژه در نمنر گرفتنه
است ،همچنین عالقه شرکتهای خصوصی اروپایی ،شنانس اجنرای اینن پنروژه را
افرایش داده است .از سوی دیگر ،مؤسسات اروپایی میتوانند در صورتی کنه نقن
اقوقی از طرف روسیه همانند استری جنوبی شناسایی کنند ،از البیهای خود بنرای
جلوگیری از اتمام خط لولنه اسنتفاده کننند .بنهطنور مشنخه ،کمیسنیون از ادغنام
اوکراین در بازار انرژی اتحادیه اروپا و افظ درآمدهای ااصل از هرینههای امل و
نقل گاز که به اقتصاد بیمار این کشور کمک و وضعیت چانهزنی اروپنا را نسنبت بنه
روسیه تقوینت منیکنند ،اماینت خواهند کنرد .بننابراین در صنورت پینادهسنازی
پروژههای خط لوله گازپروم ،کیف از درآمدهای ترانرینت و اهنرمهنای اسنتراتژیک
برای فشار به روسیه محروم میشود به همین علت ،کمیسیون در پروژههای روسنیه
برای خط لولههای جدید در دور زدن اوکراین محدودیتهایی را لحاظ کنرده اسنت
)2017: 99

 .(Kustova,همچنین با جدی شدن عرم روسیه و آلمان برای بنه سنرانجام

رسانیدن طر انتقا گاز نورد استری  ،2کاه سفید که از آغاز شروع طنر در سنا
 2017با آن مخالفت کرده است ،طی تابسنتان سنا  2020تتدیندات خنود را علینه
مشارکتکنندگان در طر در مورد اعما مجنازاتهنای اقتصنادی شندت بخشنیده
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است .موضوعی که دامنۀ اختالفات "فراآتالنتیرنی" بنهوینژه شنراف مینان بنرلین و
واشنگتن را تشدید کرده است زیرا آلمان ،آمریرا را به مداخلنه در سیاسنت اننرژی
خود متت میکند ،اما دولت ترامپ با پشتوانۀ شدید دو طرفه در کنگره معتقند اسنت
که اقدامات تنبیتی برای عق نشینی علیه روسنیه الزم اسنت .ایناالتمتحنده تتدیند
کرده است که هر شرکتی که به روسیه در ساخت خط لوله گاز نورد استری  2کمک
کند ،تحری خواهد کرد« .مایک پمپ و» وزیر خارجه آمریرنا در منورد اینن موضنوع
گفت«:این یک هشدار واضح برای شرکتها است .کمک کردن به پنروژههنای نفنوذ
روسیه تحمل نخواهد شد .اکنون خارج شنوید ینا بنا عواقن

خطرنناک آن روبنهرو

خواهید شد» .وی همچنین ضمن اینره از قصد خود برای انجام سفری مرتبط با اینن
موضوع به انگلیس و دانمارک در هفته جاری خبر داد ،افرود« :بگذارید واضح باشن ،
اینتا پروژههای تجناری نیسنتند .آنهنا ابنرار اصنلی کنرملین بنرای بتنرهبنرداری از
وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه هستند ابراری که نتایتاً امنیت بین آتالنتیرنی را
تضعیف میکند» (الوقت 28 ،تیر  .)1399تحری خط انتقا گاز روسیه به اروپا که به
شدت نیازمند تممین منابع پایدار انرژی برای آینده است عمالً بار دیگنر بنه موضنوع
اختالفات رو به فرونی واشنگتن و بروکسل در دوران ترامپ دامن زده است.
برخی از تحلیلگران ،خطنوط لولنه جدیند روسنیه را در راسنتای رقابنت بنا
اتحادیه ا روپا که در تالش برای تنوع بخشیدن بنه تنممین مننابع گناز خنود اسنت،
تفسیر کردهاند .زیرا کمیسیون اروپا در پاسخ به نگرانیهای ناشی از امنینت اننرژی
که پس از بحران گازی روسیه  -اوکراین  -اتحادیۀ اروپا بروز کرده بود در سننا
 2008راهبنرد جدیدی آغاز کرد که گسترش «راهروی چتنارم گننازی» 1یرننی از
پاینههنای اصنلی آن اسنت .پس از انتشار سند مت طر عملیاتی امنیت اننرژی و
انسجام اتحادیۀ اروپا و پیشنتاد تمسنیس راهروی چتارم گازی از جننوب ،پینشبرد
عیننی اینن ابترنار در نشستهایی تننضمین شنند .اسنناد کمیسنیون اروپنا نشنان
میدهد که در چند سا اخیر ،گنسترش راهنروی چتنارم ،معننروف بنه راهنروی
گاز جنوبی یری از مت ترین اولویتهای اتحادیۀ اروپا بوده اسنت .ایننک ،بخننش
1. The Fourth Gas Corridor
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اعم گاز اتحادیه از سه راهروی (گاز شمالی نروژ) ،راهروی (گاز شرقی روسنیه)
و راهنروی گاز غربی (آفریقای شمالی) تامین میشود و تمسیس راهروی چتننارم
از جننوب ،انتقنا مننابع گازی اوزۀ خرر و خاورمیانه به اروپا و بهطنور طبیعنی
امنیت اننرژی بینشتر را ممرنن خواهند کرد .اتحادیۀ اروپا برای توسنعۀ راهنروی
گاز جنوبی و در ترمیل برنامه شبرههای انرژی فراروی اروپایی خود خطوط لولنۀ

ماوراء آدریاتیک ،ترکیه _ یوننان _ ایتالینا ،ننابوکو و جرینان سنفید را درمجمنوع
بهعنوان راهروی گاز جنوبی در نمر گرفته است (سازمند و کاویانیفر-10 :1396 ،
 .)9با ایناا  ،ناپایداری منطقهای کنه راهنروی گناز جننوبی از آن عبنور کنرده و
مخالفت سایر قدرتهای منطقهای ،بنه وینژه روسنیه و اینران ،اثربخشنی سیاسنت
اتحادیه در این زمینه را کاهش داده

است.

 .5قدرت تقابلی اتحادیه اروپا در قبال روسیه
به دلیل وابستگی اتحادیه اروپا به تممینانرژی از کشورهای خارجی ،کمیسنیون اروپنا
تالش کرده است تا با استفاده از روشهای منحصربهفردی رونند دسنتیابی بنه بنازار
گاز پرسود داخلی را بر اسا

شرایط بازار ،آزاد بگذارد .منطق این سیاست اینگوننه

است که اگر مقررات و ارتباطات بازارهای ملی اتحادینه بناز باشند ،عرضنهکننندگان
خارجی مجبور خواهند شد برای ست در بازار سودآور گازی اتحادیه اروپنا رقابنت
کنند که این رقابت موج

کاهش قیمتها خواهند شند .بنه همنین دلینل ،در سنا

 ،2009اتحادیه اروپا مجموعهای از دستورالعملهنا و مقنررات را تصنوی

کنرد کنه

بهطور انحصاری بهعنوان «بسته انرژی سوم» 1نامیده شد کنه هندف آن آزادسنازی و
ادغام بازارهای ملی گاز اتحادیه ،ایجاد نتادهای هماهنگکننده بین کشورهای عضنو،
اراپه راهرارهایی کارآمند بنرای مندیریت تنراک و افنرایش ظرفینت مبنادالت بنین
کشورها بهمنمور ایجناد بنازار ینکپارچنه در سرتاسنر اروپنا و افنرایش اسنتفاده از
انننرژیهننای تجدیدپننذیر بننهدلیننل مالامننات زیسننتمحیطننی بننود

.(European

) Commission, 2018از انگیرههای دیگر ایجاد بسنته سنوم اننرژی ،النرام جداسنازی
مالریت تولید گاز از توزیع گاز ،بهعنوان بحث برانگیرتنرین مسن له در تجنارت گناز
1. Third Energy Package
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روسیه و اتحادیه اروپا بهویژه در منورد نحنوه عملرنرد گنازپروم بنوده اسنت زینرا
استراتژی تجاری گازپروم شامل استخراج گاز و امنلونقنل آن بنه بنازار از طرینق
خطوط لولهای است که در تمنام خطنوط اینن شنرکت

دارای سنتام عندهای اسنت.

برخورداری از مالریت اداکثری در مقابله با قانون بسته سنوم اننرژی قنرار دارد بنه
صورتیکه گازپروم به دنبا پیداکردن راهی برای دور زدن قوانین مربوط بنه اتحادینه
اروپا است .با ایناا  ،قدرت نمارتی اتحادیه اروپا در نتایت منانع غینر قابنل عبنور
برای پروژه استری جنوبی تحت هدایت گازپروم بود و در نتایت منجنر بنه تصنمی
پوتین برای لغو پروژه استری جنوبی در دسامبر  2014شد

).(Gotev, 2017

بررسی قوانین ضد تراست کمیسیون اروپا در مورد گازپروم نمونهای دیگنر از
کاربرد موفقیتآمیر اتحادیه اروپا از قدرت نمنارتی بنوده اسنت .کمیسنیون اروپنا
مس و نمارت بر اجرای صحیح قوانین رقابت اتحادیه اروپا اسنت و دارای طینف
گستردهای از ممیریها و مجوزهای اجرایی مانند تحقیق در امور تجاری ،برگراری
جلسات و اعطای معافیتها است .تحقینق در منورد گنازپروم بنهطنور رسنمی در
سپتامبر  2012آغاز شد ،زمانی که شرکت روسی مشروک به نقن

پیمنان اننرژی

اتحادیه ،بهویژه ماده  ،101در مورد محدودیت یا تحریف رقابنت و مناده  ،102در
مورد سوء استفاده از موقعیت غال

بنازار شنده بنود .در مناه آورینل سنا ،2015

کمیسیون اروپا اظتار محرومیت خود را به گازپروم ارسنا کنرد .شنرکت روسنی
مشروک به سه اقدام ضد رقابتی بود

)2015

 .(Sharples,نخست ،متت به جلوگیری

از فروش گناز بنا قیمنت یرسنان در اتحادینه اروپنا بنا اعمنا بنندهای مقصند و
تبعی

آمیر در قراردادهای خود بنا برخنی از شنرکتهنای اننرژی اروپنایی

بنود.

مقررات مقصد نیاز به فروش گاز در یک قلمرو خاص و با قیمنت یرسنان اسنت،
در نتیجه صادرات مجدد گاز با قیمت متفاوت ممنوع میباشد .دومین اقندام ضند
رقابتی به قیمتگذاری غیرمنصفانه گازپروم اشاره دارد با توجه به تره ترنه شندن
بازار گاز اتحادیه اروپا ،گازپروم قیمتهای صادراتی منابع خود را بنرای برخنی از
کشورها افرایش داد (به ویژه لتستان ،بلغارستان و کشورهای بالتیک) .عالوه بر این،
گازپروم قیمت گناز را بنا قیمنت محصنوالت نفتنی منرتبط منیدانند (بنه وسنیله
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"شاخهسازی نفت") به نمر میرسد که شرکت گازپروم بیشتر مشتریان خنود را
شامل این شاخهسازی نفتی کرده است .در سومین اقندام ضندرقابتی ،کمیسنیون
مشروک بود که گازپروم گاز را به بلغارستان و لتستان تحویل میدهند و در قبنا
این کار ،شرایط دریافت امتیازات مربوط به پروژههای خط لوله را فراه

منیکنند.

این امتیازات شامل مشارکت شرکتهای دولتی بلغارستان در پروژه استری جنوبی
و کنتر گازپروم در قبا سرمایهگذاریهای بلغارستان و لتستان در مورد خط لوله

یاما _ اروپا بود

(Siddi, 2018b: 15).

در ابتدا ،روسیه توجه کمی به استراتژی قانونی کمیسیون اروپا داشت ،امنا بنا
توجه به اینکه کمیسیون تحقیقنات ضند تراسنت را شنروع و تتدیند بنه جریمنه
سنگین گازپروم تا  10درصد از مشارکت سالیانه آن در اروپنا کنرده بنود ،شنرکت
روسی تصمی گرفت که از طریق مذاکرات با اتحادیه اروپا ،مننافع خنود را تنممین
کند .در اواخر سپتامبر  ،2015گازپروم مذاکرات رسمی با کمیسنیون بنرای انل و
فصل اقدامات ضد رقابتی آغاز کرد .در مار

 ،2017دو طرف موافقت کردند کنه

یک توافقنامه پیشننتادی را اراپنه دهنند کنه در آن گنازپروم نگراننیهنای اصنلی
کمیسیون را در مورد محدودیتهای فروش مرزی ،قیمتگذاری ناعادالنه و تنممین
گاز از طریق سرمایهگذاری در زیرساخت های کشور برطرف کند .عالوه بنر اینن،
گازپروم قو داد که بنرای لغنو پنروژه اسنتری جننوبی از بلغارسنتان درخواسنت
پرداخت هیچ گونه غرامتی نرند .بر اسا

تعتدات شنرکت گنازپروم ،در مناه منه

 ،2018کمیسیون تصمی به پایان دادن به مناقشه ضد تراست بدون اعمنا جریمنه
در قبا شرکت روسی را اعالم کرد ) .(Siddi, 2018a: 5–4بهطور قابل توجتی ،اینن
تحوالت نشان داد که دولت روسیه و گازپروم قدرت نمارتی کمیسیون را تصندیق
کرده و نیاز به پیروی از دستورالعمل اتحادیه اروپا برای عملیات تجناری در بنازار
انرژی اتحادیه اروپا را پذیرفتهاند .همچنین در جریان اختالف گازپروم با کمیسیون
اروپا ،روسیه تالش کرد تا اتحادیه اروپا را بهجای قطع گناز در زمیننه نمنارتی بنه
چالش برشد .در ماه آوریل سا  ،2014روسیه با سازمان تجارت جتنانی

)(WTO

اختالف نمر داشت و معتقد بود که بسته سوم اننرژی اتحادینه اروپنا بنر خندمات
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امل و نقل خطوط لوله گاز طبیعی روسیه و تممینکنندگان خدمات تبعنی

قاپنل

شده است به ویژه روسیه خواستار دسترسی به شبرههای گاز طبیعی و برق بود که
در صورت رضایت کمیسیون ،گازپروم میتوانست از زیرساختهنا و بنازار سنتام
اروپاییان استفاده اداکثری برند .سازمان تجارت جتانی در ماه اوت  ،2018ارن
خود را در مورد شرایت روسیه منتشر کرد :سازمان تجارت جتانی معتقد بنود کنه
بعضی از جنبههای سیاست انرژی اتحادیه اروپا (به ویژه قنوانین ضند تراسنت) در
قبا استراتژی گازی روسیه تبعی
جتانی متناق

آمیر است ،بنابراین با قنوانین سنازمان تجنارت

میباشد ) .(WTO, dispute DS476: 2018با وجود این ،امنر متمنی

که در این ار وجود دارد این است که روسیه قصد داشت با استفاده از ابرارهای
هنجاری و نمارتی ،و نه از طریق قدرت ژپوپولیتیک ،اختالفات کلیندی اننرژی بنا
اتحادیه اروپا را ال کند.
نتیجهگیری
روسیه و اتحادیه اروپا با درک متفاوت از امنیت انرژی و استفاده از اشرا مختلف
قدرت تالش کردهاند تا منافع همدیگر را به چالش برشند .درک روسنیه از امنینت
انرژی ،موقعیت آن به عنوان یک تولیدکننده انرژی است که به لحاظ مالی وابسته به
صادرات سوختهای فسیلی است .از اینرو ،تضمین به خریداران و تقاضا داپمنی
اولویت او شرکت دولتی گازپروم بوده است .با ایننانا  ،دسنتور کنار تجناری
گازپروم توسط سیاست خارجی روسیه تحت تناثیر قنرار گرفتنه اسنت .در نتیجنه
تنش سیاسی مررر بین روسیه و اوکراین که به یک بحنران نمنامی در سنا 2014
منجر شد ،مسرو وابستگی بیش از اند بنه خطنوط لولنه انتقنا گناز اوکنراین را
نامناس

دانست و تالش کرد خطوط لولهای را راه اندازی کند که بتوانند اوکنراین

را در مضیقه قرار دهد .نورد استری  ،2استری جننوبی و ترکینه اسنتری بخشنی از
پروژه دور زدن اوکراین بنوده اسنت .در پیگینری اینن پنروژههنا ،روسنیه قندرت
ژپوپلیتیری خود را همراه با منافع تجاریش ترکی

کرد مت تر از همنه ،اسنتراتژی

صادرات اننرژی را بنا هندف کناهش چاننهزننی اوکنراین در مجنامع بنینالمللنی
برنامهریری کرده است .پروژههایی نمیر نورد استری  2و ترکیه استری نیر از منطق
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تجاری ،عاملی برای تقویت موقعیت شرکت گازپروم در بازارهای صادرات غربنی
و تضعیف بالقوه دیگر صادرکنندگان بود .عالوه بر این ،گازپروم بنا تعندیل کنردن
استراتژی کس

و کار به اتحادیه اروپا امتیازاتی داده است تنا اینن پنروژههنا را بنا

قوانین اتحادیه و اصو بازار منطبق

سازد.

از سوی دیگر ،همانطور که بیان شد ،روابط سیاسی متالط با روسنیه موجن
تغییر دیدگاه اتحادیه به سیاست خارجی انرژی و جتتگینری ژپوپلیتینک در زمیننه
متنوعکردن واردات خود از منطقه خرر شد .پیروی اتحادینه اروپنا از اسنتراتژیهنای
ژپوپلیتیری در کنار رویررد نمارتی و همچنین راهبرد رو به رشد گازپروم در جتنت
عمل کردن بر اسا

قوانین اتحادیه اروپا ،نشنان دهننده اینن امنر اسنت کنه اشنرا

مختلف قدرت ،در سیاستهای یک بازیگر قابنل واکناوی اسنت .بنا اینن توضنیح،
تابهاا اتحادیه اروپا عمدتاً بر قدرت نمارتی در روابط انرژی خود با روسیه مترنی
بوده است .استراتژی کمیسیون شامل تنمی فعالیتهنای گنازپروم در بنازار اتحادینه
اروپا و تشویق به ترک فعالیتهای انحصنارطلبانه بنوده اسنت ،همچننین کمیسنیون
تالش کرده تا روابط انرژی اتحادیه اروپا و روسیه را در انوزه تجناری و ننه زمنین
بازی سیاسی الوفصل برند ،که برای هر دو طرف سودمند اسنت .قندرت نمنارتی
اتحادیه اروپا به مرات

موفقتر و بیتردید مؤثرتر از تالش اتحادیه اروپا بنرای اتخناذ

استراتژی ژپوپلیتیک برای دسنتینابی بنه امنینت اننرژی منیباشند زینرا علنیرغن
اختالفات برجسته و لغو پروژه استری جنوبی در سا  ،2014روسیه متعتند شند تنا
شیوههای خود را در بازار اروپا با قوانین اتحادیه اروپا و اصو بازار سازگار کند کنه
این امر نشان دهندۀ الوفصل منازعه ضد تراسنت آن بنا کمیسنیون اروپنا در سنا
 2018-2017است .همچنین با گسترش قوانین انرژی اتحادیه اروپا به اوکنراین و در
نتیجه ادغام پیشروانه آن در بازار انرژی اتحادیه اروپا ااتمناالً نقنش کینف در مبادلنه
انرژی روسیه و اتحادیه اروپا کمتر چالشبرانگیر خواهد بود .با توجه به این اقندامات
اروپاییان امید دارند مفتوم اوکراین بهعنوان «میدان نبرد» در روابنط اننرژی روسنیه و
اتحادیه اروپا بیاعتبار شده و راه برای ایجاد یک محله مشترک برای همراری عملنی

میان اوکراین _ روسیه _ اتحادیه اروپا در زمینۀ انرژی تحقق یابد.
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