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 «ژ واکونیوهبک  »اطوط انتقل   ل  د   فت لن  ا کنند لن انرژی تولبدکنند لن ا هصرف

هصرف بلال ا نبل   ا افزان اتحلدییه ا اایل بیه انیرژی بیه ع ی        ایژه یلفته اس .   الیگلت

تیری    عنیوان بیز     اصوص ا   اسبه به ک  ود هنلبع ا به ت ع نن نبل  به اا دات انرژی به

عنیوان ابیزا ی    اش به هنلبع  ل ی املن عله   بوده که هاکو ا  رد ت ژ وا بتبک  ۀدا ند

  ا ارتصلدی تالش  ا افزان کنید. عیالاه   سبلس ۀبرای اارای اتداف هدنظر اود د  ضو 

 ۀاسیب    بر  اسبه ا اتحلدیه ا اال، د  ای  اژاتش کشو تلی ترانزیت  که  یل   اسیبه بیه   

عنوان بل یگر سوم تلثبر یاا  د  نظیر  رفتیه     کند نبز به اطوط لوله ا  الک ننمل ع و  ه 

چیه  »شود کیه   ح ه اند. ارسش اص   هقلله بل تواه به ه لضث فوق، ای  چنب  هطر شده

 اسبه ا اتحلدیه ا اال د  ر ل   ۀ بری ت کل ی ا ستبز تلی ژ وا بتبک  هواب شکج لفهؤه

شود که فضلی ضلک  بر  اابی     ونه هطرح ه  ادعلی هقلله ای  «انرژی شده اس ؟ ۀهائ 

تلی ای  لولیه، بایته     دا بل یگر د  چمل چوب ژ واکونوه  د  ر ل  بحران ااکرای ، اراژه

ا   رلب  ا ت کل ی  یادید ۀدا  ،تراس  اتحلدیه ع به  اسبه انرژی سوم ا تحقبقلت  د

 _ قبق د  ای  هقلله، توصبف ح.  اش ت ده اس  ژ وا بتبک   اسبه ا اتحلدیه ا اال  ا  ر 
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 مقدمه

گرایان اتحادیه اروپا را به علت عدم برخورداری از ارتش مننم    طور سنتی، واقع به
هنا، سیاسنت    اما لیبنرا   ،کنند الملل تلقی می و قوی یک بازیگر ضعیف در نمام بین
الملنل، وضنعیت    کنندگی اقتصاد در نمام بین خارجی موفق اتحادیه را مرهون تعیین

بنرر     داخلی هنجارمند و داد و ستد منضبط با کشورهای مختلف برخالف قدرت
 ۀدانند. این بحث به رابطن  نمامی همانند روسیه مدیون پیروی از اصو  لیبرالیس  می

رغن  رویرنرد    امنا علنی   ،اروپا و روسیه ه  گسترش یافته است  انرژی بین اتحادیه
به انرژی، در مورد نقنش قندرت ژپنوپلیتیری در     استراتژیک و اقتصادی دو کشور

روابط انرژی اتحادیه اروپا و روسنیه تحقیقنات محندودی صنورت گرفتنه اسنت        
ای با مالریت  طور ساده قدرت انرژی به»کند:  بیان می «ایرینا کوستووا»طور که  همان

شنناختی بتتنری    منابع معاد  است، به همین دلیل نیاز بنه تجرینه، تحلینل و روش   
عننوان ینک    (. اکثر آثار علمی، اتحادیه اروپا را بنه Kustova, 2015: 291-292) «دارد

کنه روسنیه    گیرنند، در انالی   بازیگر لیبرا  در سیاست خارجی انرژی در نمنر منی  
 «گولتتنا »و  «سنیتر »گرا مطنر  شنده اسنت.     عنوان یک بازیگر واقع طور عمده به به

هنای مبتننی بنر ااکمینت      رقابتی و سیاست معتقدند که اتحادیه اروپا به دلیل بازار
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      

 بنرد  انرژی بتنره منی   ۀای از قوانین بازار در اوز تدوین، نمارت و اجرای مجموعه
(Goldthau & Sitter, 2015: 942)هنای   هنای مترثنری سیاسنت    پنژوهش  ،. در مقابل

 «هافیلند »عننوان مثنا ،    سنازند. بنه   های ژپوپولیتیک مرتبط می طلبی روسیه را با جاه
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داری از مننابع سرشنار   رطلبی سیاسی روسیه بنه علنت برخنو    جاه»معتقد است که 
و  "گنازپروم "های اننرژی مثنل    انرژی، قدرت سیاسی قوی به منمور کنتر  شرکت

« باشند  منی  نقش محوری انرژی در تنممین امنینت ملنی و اهنرم سیاسنت خنارجی      
(.(Hadfield, 2008: 232  

یک عنوان یک کاالی اسنتراتژ  به دنبا  این استدال ، دولت روسیه، انرژی را به
نقل و همچنین در تمام معامالت انرژی دخینل  و لدر نمر گرفته و در مدیریت، ام

ابرقندرت  "عننوان   دولت روسیه با کنتر  منابع وسیع کشور، روسنیه را بنه   .داند می
الملنل   بنین   با تمثیر قطعی بر بازارهای جتانی اننرژی و در نتیجنه سیاسنت    "انرژی

تبدیل کرده است. روسیه همچنین با استفاده از این اهرم، قندرت ژپوپلیتینک را در   
یرا در سیاست انرژی، قندرت ژپوپلیتینک   گیرد ز کار می های انرژی خود به سیاست

هنای امنل و نقنل و     به توانایی دولت برای کنتر  منابع اننرژی ملنی، زیرسناخت   
از  .استفاده آنتا در دستیابی به اهداف سیاست خارجی و امنیتی تعریف شده اسنت 

های اقتصادی به اهنداف   رو، استقرار قدرت ژپوپولیتیک مستلرم وابستگی انگیره این
نگارندگان معتقد هستند کنه اتحادینه    (Romanova: 2016, 859–860). است سیاسی 

 که روسیه عمدتاً به بازار لیبرالی و پارادای  نمارتی پایبند است، دراالی اروپا عمدتاً
بنا   .گرفتنه اسنت    پنیش  ویژه در زمینه سیاست خط لولنه در  رویررد ژپوپلیتیری به

است، چراکه هر یک از طرفین بنا اسنتفاده از   کرده  تغییر اا ، این تصویر اخیراً این
گراینی( را بنه    )لیبرالیس  و واقنع  های مختلف، رویررد قدرت سنتی خود استراتژی

 .گیرنند  کنار منی   زمان رویرردهای مختلفی را به طور ه  انرژی متصل کرده و گاه به
ه و خصوص پس از بحران اوکراین، اتحادیه اروپا از مد  بازار لیبرا  خارج شند  به

هنای خنود بنرای     رویررد ژپوپلیتیری به سیاست خارجی انرژی را با تشدید تالش
بنه نمنر    .متنوع کردن واردات از دیگنر صنادرکنندگان گنازی شنروع کنرده اسنت      

های انرژی جدید اماینت شنده از سنوی اتحادینه اروپنا،       رسد بعضی از پروژه می
 .شود وپولیتیک هدایت می، از منمر مالامات ژپ(SGC) 1مانند خط لوله گاز جنوبی

تنر از همنه، شنرکت اننرژی روسنی گنازپروم، کنه انحصنار          از سوی دیگر، و مت 
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صادرات خط لوله روسیه به اروپا را دارد، بخشی از رویررد نمارتی اتحادیه اروپنا  
تراسنت بنا کمیسنیون اروپنا،      را به دنبا  ال و فصل یک قاعده در اختالفات ضد

بننابراین گرچنه اختالفنات بنین     (Stern & Yafimava, 2017: 10-12). پذیرفته است 
سازی امنینت اننرژی مینان روسنیه و اروپنا وجنود دارد، ارکنت تندریجی          مفتوم

 یاننداز فضنای   گازپروم به سمت پذیرش اصو  نمارتی بازار اتحادینه اروپنا چشن    
 میان دو بازیگر را در اروپا تقویت کرده است.  جویانه همراری

)ژپواکوننومی( بعند    های جدید ژپوپلیتیری گیری از گفتمان التاماین نوشتار با 
از جنگ سرد  امنیت انرژی، منافع، تصنورات و تصنمیمات ژپنوپلیتیری روسنیه و     

لفین سنوا   ؤکشد. با بیان این مقدمه، من  انرژی به تصویر میرا دربارۀ اتحادیه اروپا 
ژپنوپلیتیری موجن    هنای   لفنه ؤچنه م »کننند که  چنین مطر  می اصلی خود را این

اننرژی شنده    ۀگیری همراری و ستیره روسیه و اتحادیه اروپا در قبنا  مسن ل   شرل
شود که، فضای ااک  بر روابنط دو بنازیگر    گونه مطر  می ادعای مقاله این «است؟

هنای خنط لولنه، بسنته      در چتارچوب ژپواکونومی در قبا  بحران اوکراین، پنروژه 
جدید از رقابنت   ای اتحادیه علیه روسیه، دورهتراست  انرژی سوم و تحقیقات ضد

 اتحادیه اروپا را رق  خواهد زد. و همراری ژپوپلیتیری این روسیه و

 چهارچوب نظری .1

نمنران در   پنردازان و صناا    از فردای فروپاشی نمام دوقطبی تا به امنروز، نمرینه  
کنه هنر کندام    انند   دنبا  تبیین نمام سیاسی جتنان بنوده   های مختلف به قال  نمریه

گنذار   ۀهنای دور  اند کنه اینن خنود از نشنانه     نوعی به بخشی از موضوع پرداخته به
های  های ژپوپلیتیری مختلفی در قال  اندیشه ژپوپلیتیری است. در این میان اندیشه

و  1«ژپواکوننومی »رسند نمرینه    نمنر منی   گرفتند که بنه  مدرن شرل ژپوپلیتیک پست
های جتنان کننونی    ها به واقعیت ری، از دیگر نمریهگ اصالت اقتصاد در برابر نمامی

های ژپوپلیتیری بندون   به این معناست که اراپه نمریه نیر تر است. این سخن نردیک
توانند وضنعیت ژپوپلیتینک قنرن ااضنر را       های اقتصادی نمی در نمر گرفتن مؤلفه
بیسنت و یرن ، شناخه رهبنری بنرای کشنورهای        ۀرو، در سد تبیین کند. از این
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المللننی، دیگننر قنندرت نمننامی نیسننت و  داری و قدرتمننند در صننحنه بننین رمایهسنن
 ۀکننند  تواننند تعینین   تنتایی بندون عامنل اقتصنادی نمنی     گری به کارکردهای نمامی

 .(Akaev &Pantin, 2017: 3 )المللی قدرت باشند مناسبات بین
و  داننند  منى « ژپوپولیتینک »را برخى بنه اشنتباه جنایگرین    « ژپواکونومى» ۀواژ

آمنده اسنت و دوران    سر کنند که دوران ژپوپولیتیک به گروهى ه  به اشتباه فرر مى
بنین جغرافینا    ۀمطر  است، اما ژپواکونومى در واقع، اقتصاد و رابط« ژپواکونومیک»

دهد. زمانى که بخشنى یا تمنام   و قدرت اقتصادى کشورها را مورد مطالعه قرار مى
و مساپل جغرافیایى باشد، اقتصاد جغرافیایى یا هاى اقتصادى کشورها در گر قابلیت

هناى   گینرد. البتنه، ژپواکوننومى را ماننند دیگنر زیرمجموعنه       ژپواکونومى شرل مى
اى از مبحث مادر دانست. چراکه هر یک از اینن   توان بحث جداگانه ژپوپلیتیک نمى

د انگیره دهد  یعنى آنجا که اقتصا مبااث قراپت ویژه خود را از ژپوپلیتیک اراپه مى
هاى قدرتى است، ژپوپلیتیک قراپتنى اقتصنادى از شنرایط موجنود را اراپنه       رقابت
گینرد. بننابراین ژپواکوننومى، اثرگنذارى      دهد و جنبه ژپواکونومیک به خود منى  مى

اى یننننا جتننانى در  عوامنل یننا زیربناهنناى اقتصننادى در محنیط کشنننورى، منطقننه  
و اثرگذارى این عوامنل در سناختار   هاى قدرتى  هاى سیاسى و رقابت گیرى تصمی 
)ماینل   دهند  اى یننا جتانى را مورد مطالعه قنرار منى   گیرنده ژپوپلیتیک منطقه شرل

  (.3: 1391افشار، 
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        

قندرتی اقتصنادی    ،21پردازد. بسیاری معتقدند که قدرت جتانی قنرن   ها می دولت
شدن و از طریق رویررد ژپواکونومینک اقتصناد    تواند در جریان جتانی است که می

خود را پویا نگه دارد، اما در عین اا  پویایی اقتصاد نیاز انرارناپذیری به انرژی و 
کنه خاورمیاننه همنواره در سیاسنت     امنیت انرژی دارد، شاید به اینن دلینل اسنت    

ثیر متمنی داشنته اسنت. بننابراین، ژپواکونومینک رویرنردی در       مخارجی آمریرا ت
های برر  در مناطق اسنا  جتنان    ویژه رقابت دولت المللی به تحلیل مساپل بین

شنود. از   است که در آن به جغرافیا، قدرت و اقتصاد در تعامل با یردیگر توجه می
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عننوان   شدن در امنیت اننرژی را بنه    امدهای ژپواکونومیری جتانیتوان پی طرفی می
ها در اقتصناد جتنانی و    در کارکرد منطقه «ژپواکونومی» ۀیری از رویرردهای نمری

یافتگی برخی مناطق در شرایط به وجود آمنده از   ای شدن یا توسعه همچنین ااشیه
 .  (6-4: 1393کرمی،  )مرتضوی و علی جتانی شدن اقتصاد دانست
عنوان یری از رویرردهنای ژپواکوننومی در جنایی مینان      مفتوم امنیت انرژی به

گرفته است و بر این اسا ، هریک از بنازیگران نمنام    ژپوپلیتیک و ژپواکونومی قرار
گینری از مقندورات امنیتنی     خود و با بتنره  الملل، با توجه به رویررد و منافع ملی بین

هنای   متناس  را مشخه و با تدوین اسنتراتژی های  مورد نمرشان، اهداف و اولویت
لنذا امنینت اننرژی      مناس ، به دنبا  تممین و تثبیت جایگاه امنیت انرژی خود هستند

خاصنی نیسنت و خنود، بخشنی از      ۀسویه و محدود به دولت و منطق موضوعی یک
المللنی و سنایر بنازیگران     هنای بنین   سنازمان  هنا،  تر روابط میان دولنت  الگوی برر 

های کنشنگر   غیردولتی است. از این رو مفتوم امنیت انرژی مرتبط با منافع تمام طرف
عننوان مثنا ، از نگناه کمیسنیون      به .باشد گر می و بازتاب رویررد تمام عوامل مداخله

کنننده اننرژی اسنت، امنینت      منافع کشورهای برر  مصرف ۀدهند اروپایی که بازتاب
نیتنی کنه بایند از عملرنرد مناسن  اقتصناد،       ام  اسنت 1"امنیت عرضه"انرژی معاد  

های مناس  قابل پرداخت و با در نمنر گنرفتن آثنار     وقفه، قیمت دسترسی فیریری بی
(. از دیندگاه کشنورهای   7-6: 1397)اسالمی و غریبنی،   محیطی، ااصل شود زیست

درمورد امنیت تقاضا برای صادرات آن اسنت   صادر کننده انرژی، امنیت انرژی عمدتاً
 .دهند  در اکثر موارد، ازجمله روسیه، بخش بررگی از بودجه کشور را تشریل منی که 

او  از طرینق   ۀتنوان در درجن   برای کشورهایی ماننند روسنیه، امنینت تقاضنا را منی     
هایی که درآمند را در مندت طنوالنی تضنمین      قراردادهای فروش بلندمدت با قیمت

کنند، محاسنبه    مین میمم را تهای الز های ساخت و نگتداری زیرساخت کرده و هرینه
انننرژی بننه صننورت  ۀکنننند البتننه کشننورهای منتقننل. (Kuzemko, 2014: 4-64) کننرد

توانند موجن  اثرگنذاری بنر امنینت اننرژی کشنورهای        خودخواسته و ارادی نیر می
انتقنا    ۀعننوان مثنا ، افنرایش ننره و هرینن      انرژی بشوند. به ۀصادرکننده و واردکنند
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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     

اننرژی   ۀکننند  مسیر انتقا   بخشی از عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در کشورهای منتقل
عننوان مثنا ، روسنیه در تنالش      (. به9-8: 1397ی، اسالمی و غریب (شود را شامل می
هنوی   »ابی به اهداف خود در اوکراین از طریق قدرت ژپوپلیتیک، سیاست یبرای دست
در ازای تحرنی  روابنط سیاسنی و     "کینف "که شامل تخفیف اننرژی بنه    1«و چماق

تتدید جتت هدایت جریان انرژی به اروپا از طریق مسنیرهای دیگنر، کنه باعنث از     
شد را در پیش گرفت. اتحادیه اروپا هن  از   دادن درآمد قابل توجه اوکراین می دست

زمان آغاز بحران اوکراین به علت کاهش عرضه گاز روسیه به اوکراین در سا  هنای  
یعننی تغیینر مسنیر عرضنه گناز بنه سنمت          ، از طریق جریان معرو 2014-2015

 .(Siddi, 2017b) اوکراین، این سیاست را خنثی کرد

 وابستگی متقابل در روابط انرژی اتحادیه اروپا و روسیه .2

اننرژی گسنترش    ۀوابستگی متقابل در انوز  ۀروابط اتحادیه اروپا و روسیه در سای
انداز وابستگی بیشتر اتحادینه   یافته است و در آینده نیر این روابط با توجه به چش 

بنه اینن کنه روسنیه و     های فسیلی افرایش خواهد یافنت. بنا توجنه     اروپا به انرژی
متحده آمریرا و قدرت رو بنه رشند چنین، ناگریر بنه   اتحادیه اروپا در برابر ایاالت

تنرین بنازار    ها به اروپا به مثابه متن   رو   بازتعریف موقعیت و منافع خود هستند
خواهنند اینن بنازار بنرر  و      وجنه نمنی   هنیچ نگرنند و بنه فروش انرژی خود منی

تنرین و   همچننین بنا توجنه بنه اینرنه روسنیه مطمن ن       . دهنند پرسود را از دسنت  
هنا بنرای    رو   مین انرژی اتحادینه اروپننا خواهنند بنود    مترین منبع برای ت باثبات
میننادین، گسننترش اسننتخراج و تنننداوم صننندور اننننرژی، نیازمنننند       ۀتوسننع
در  ،رو باشننند. از ایننن   های کالن در بسنیاری از مینادین خنود منی     گذاری سرمایه

هنا بنه    لذا به اروپنایی   بتره هستند رایطی کنه از منابع مالی الزم برای این امر بیشن
اینن   هنگرند. با توجه بن  های خود می مثابه یک منبع منالی بنرای مشارکت در طر 

هنای   شرایط روابط روسیه و اتحادیه اروپا در ه  تنیده است و اتی با وجود تننش 
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ک  نخواهد شند و در آیننده نینر گسنترش      روسیه و کشورهای اروپایی این روابط
رسد که روسیه و اتحادیه اروپننا   خواهد یافت. اگرچه در یک نمای کلی به نمر می

تنوان از  ای برای همراری راهبردی ندارند، واقعیت آن است کنه منی وینژه ۀبرنامن
بنرای روابنط دو طننرف در    « مشارکت راهبردی»و « وابنستگی متقابل»دو مفتنوم 

 نده اسنتفاده نمنود.آین

های مختلننف در خننصوص    ها و تحلیل رغ  وجود نگرش بنر اینن اسا  علی
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     

هنای ایناتی در    ی روسنیه بننه اروپننا، همچننون شناهر     واقع خطوط انتقا  اننرژ
سو برای اقتنصاد در اننا  رشند روسنیه،     زیرا از یک  کنند روابط دو طرف عمل می

کنند و از سوی دیگر نیازهنای اروپنا در خننصوص انننرژی را رفننع     دالر ترریق می
د در آینده نه تنتننا  شو بینی می نمایند. مطابق با نیاز روزافرون اروپا به انرژی، پیش می

از قندرت اقتصادی و سیاسی روسیه در اروپا کاسته نشود، بلرنه بنر آن افنروده نینر     
نردینک بنا مشنرالت عمیمنی در      ۀخنصوص که اتحادیه اروپنا در آینند   هگردد. ب می
سنا  آیننده    10مین انرژی منصرفی خنود مواجنه خواهد شد، به نحوی کنه طنی   مت

رسند و کشنورهای اروپنایی تنا      اینن اتحادینه بنه پاینان میتمام ذخایر نفت و گناز 
تمنام عینار مننابع اننرژی مبند  خواهند شند. از اینن رو    ۀبه وارد کننند 2030سا  

کننندگان اننرژی اتحادینه اروپننا محسنوب       مینمتنرین تن   عنوان یری از مت  روسیه به
سنو   منفی به روسیه از ینک  به همین دلیل اتحادیه اروپا دریافته است که نگاه ،شود می

گذاری در بخش اننرژی   باعث توقنف ورود اروپا به بازارهای خوب روسیه و سرمایه
اینن کنشور خواهند شند و از سوی دیگر موجبات محدودیت انتقا  گاز روسیه بنه  

مین اننرژی اروپنا   مبررگی بر تن  ۀاروپا را فنراه  خواهند آورد کنه بندون شنک ضرب
انند کنه مشنارکت راهبردی با روسنیه تنتنا    ها ه  متوجنه شنده ناییخواهد بود. اروپ
هنا   پذیر خواهد بود که اتحادیه اروپا تصور خنود ننسبت بنه رو  در شرایطی امران

بیناننه   یر دهد و منافع هر دو طرف را در نمر گیرد. در این بین نباید نگاهی سادهیرا تغ
زینرا    روسننیه و اتحادینه اروپنا داشنت    انننرژی در روابننط    ۀلمسویه به مننس  و یک
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باشند   رسد اتحادیه اروپا نیازمنند اننرژی روسیه می رغ  آنره در ظاهر به نمر می علی
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       

همچننان   ،2020رغ  آنره تولید گاز طبیعی روسیه تا سنا    . در واقع علیمواجه است
هننا را   له بنروز داده کننه رو   مافرایش یافنته است، مشرالتی در خصوص این مسن 

تنوان از   بینی را می ه است. دلیل اصلی این پیشکردها  محتناج کمنک و یاری اروپایی
گنذاری   کنه هنر گوننه سنرمایه    کردسو در روابط سرد روسیه و آمریرا جنستجو  یک

سنازد و از سوی دیگر بایند   ها در بخش انرژی روسیه را منتفی منی مستقی  آمریرایی
هننای گذشننته، اعننضای اتحادیننه اروپننا بیننشترین        بر این نرته کنه طننی سننا   

رو روابنط   کید نمود. از اینن مهای خارجی را در روسیه انجام داده اند، ت گذاری سرمایه
اننرژی، ضمن ایجاد وابستگی متقابل،  ۀاقتصادی میان روسیه و اتحادیه اروپا در اوز

منار    19)صدای دیپلماسی ایرانی،  تا اد مشارکت راهبردی نیر پیش خواهد رفت
2019.) 

 ژئوپلیتیک انرژی روسیه و نقش اوکراین. 3

باید به  (1)سیااوراجویانه در  معتقد است که در بازی ژپوپلیتیک برتری 1«برژینسری»
هننای ژپوپلیتیننک توجننه کننرد. بننازیگران  نقننش بننازیگران ژپواسننتراتژیک و قطنن 

 ۀشود که دارای ظرفینت و اراد  ژپواستراتژیک فعا  به آن گروه از کشورها گفته می
نمایی یا نفوذ فرامرزی به منمور تغییر اوضاع ژپوپلیتینک موجنود    ملی بنرای قدرت

محنور ینا قطنن  ژپوپلیتینک کشنورهایی هسنتند کنه       هستند. بازیگران ژپوپلیتیک
اهمیت آنتا ناشی از قندرت و انگینره آنتنا نیسنت، بلرنه از جایگنناه اسنا  و        

پنذیر آنتنا بنرای بنازیگران ژپواسنتراتژیک فعننا       پیامدهای ناشی از شرایط آسی 
عنننوان یننک بننازیگر   گیننرد. بننرای تحلیننل جایگنناه اوکننراین بننه   سرچشننمه مننی

عنننوان یننک بننازیگر  ور در منندار ژپوپلیتیننک و امنیتننی روسننیه بننهمحنن ژپوپلیتیننک
ژپواستراتژیک فعا ، ضرورت دارد اهمیت این کشور بنرای روسنیه تبیین گنردد و  

شیخ االسنالمی   (نشان داده شود چه جایگاهی در بینش ژپوپلیتیک اینن کشور دارد
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ز طبیعی اسنت و  گا ۀکنند ترین کشور امل (. اوکراین برر 8-9: 1395و شیراوند، 
میلینارد   170میلینارد مترمرعن  بنرای ورود و     290نقل آن قابلینت  و لسیست  ام

درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا 97مترمرع  برای خروج گاز در سا  را دارد. 
ای در دست اینن   گذرد، وزنه می «خط لوله دوستی»که از خاک اوکراین و از طریق 
 ۀاهرم وابستگی زیناد اوکنراین بنه اننرژی اسنتفاد      کشور است تا نگذارد روسیه از
طور کلی، ظرفینت گنازی کنه از     (. به14-13: 1395سیاسی کند )صفری و وثوقی، 

شنود دارای سنه مسنیر اصنلی      طرف روسیه به اوکراین و اتحادیه اروپا منتقنل منی  
 1«یامنا  »خط لوله اوکراین، ساخته شده در طو  جنگ سرد  خط لوله  ۀاست: شبر

ننورد  »   و خط لوله1990 ۀاروپا از طریق بالرو  و لتستان، ساخته شده در ده _
افتتا  شند و ارتبناط مسنتقی  بنین روسنیه و آلمنان را از        ،2011، در سا  «استری 

  .طریق دریای بالتیک فراه  کرد
، گاز روسیه بدون اختالالت عمده به اتحادیه اروپنا صنادر   2000تا اواسط سا  

 ، اوضاع انرژی را کنامالً 2004اوکراین در سا   «انقالب نارنجی» یریواما سنا ،شد می
دالر  50که شرکت گازپروم روسیه تصمی  گرفت قیمت گناز را از   طوری تغییر داد. به
دالر برساند. دلیل اصلی این کار، تنبینه اوکنراین    230مترمرع  به  1000به ازای هر 

هن ،   2009و  2006هنای   ود. در سنا  این کشور بن  ۀگرایان های غرب به دلیل گرایش
اختالف قیمت بین مسرو و کیف منجر به اختال  در جریان گاز به سمت اروپا شند،  

 چند کشور اروپای شرقی و جنوبی تاثیرگذار بود ۀطور جدی بر اقتصاد و جامع که به

.(Yafimava, 2015: 7)  استفاده 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  

دهد. اوکراین ه  بنا اعمنا  قندرت ژپوپلیتینک و اسنتفاده از اهنرم        واکنش نشان می
متوقنف کنردن صنادرات گناز روسنیه بنه       عنوان یک کشور ترانریتی برای  ارتباطی به

، منمورهمین  بهشد، پاسخ داد   ارزی روسیه می ۀاتحادیه اروپا که باعث کاهش ذخیر
اوکراین با تغییر مسیر انتقا  گاز روسیه به اتحادیه اروپا و استفاده از آن برای مصرف 
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داف بنرای رسنیدن بنه اهن     را داخلی، نشان داد که مایل است قدرت ژپوپلیتیری خود
 (Pirani et all, 2009). کار گیرد هسیاست خارجی ب

و الحناق   «یانووکویچ»ناشی از برکناری  2014پس از بحران اوکراین در سا  
شبه جریره کریمه بنه خاک روسنیه، منسرو بنا افنرایش قیمت گناز صنادراتی بنه    

 80اوکراین سعی کرد، دولت جدید این کشور را تنبیه کند. روسیه قیمننت گناز را   
متر مرعن   1000دالر برای هر  485دالر به  270رصد افرایش داد و قیمت را از د

 «والدیمیر پنوتین »رود.  شمار می اتحادیه اروپا بهتعیین کرد که باالترین قیمت برای 
تواننند قیمنت را    کنننده گناز منی    مینمهای ت هشدار داد که شرکت 2014در آورینل 

 2،2طور منم  انجام دهند و   ها را به بناالتر نینر ببرند، مگنر اینره اوکراین پرداختی
بنه   2014ر تابسنتان  هنای عقن  افتناده خود را بپردازد. گنازپروم د  میلیارد بندهی
های زیاد اوکراین که آن زمان از پن  میلینارد دالر گذشنته بنود، انتقنا       علت بدهی

انا ، بنر    (. با این15: 1396آباد،  آباد و دولت )فرجی گاز به این کشور را قطع کرد
اتفناق افتناد،    2009و  2006های گازی در سا  های  خالف آنچه در جریان بحران

طنور قابنل تنوجتی تحنت      به اتحادیه اروپا از طریق اوکراین بنه جریان گاز روسیه 
رغ  برخورد بین بروکسنل و مسنرو در قبنا      ، به2014ثیر قرار نگرفت. در سا  مت

کنرد  از   مین منی مدرصد گاز اتحادینه اروپنا را تن    37بحران اوکراین، روسیه تقریبا 
یه اروپا صنادر  درصد صادرات گاز روسیه فقط به اتحاد 53طرف دیگر، نردیک به 

 ۀاین ارقام نشانگر وابستگی اننرژی دو بنازیگر اسنت کنه بنا وجنود رابطن        شد. می
به عبارت دیگنر، در روابنط اننرژی بنا اتحادینه       .سیاسی منازعه برانگیر، ادامه دارد

انند و مننافع اقتصنادی را در     منطق تجارت را پیگینری کنرده   اًها عمدت اروپا، رو 
زینرا روسنیه در سنا       (Siddi, 2017a: 110)اند  قرار ندادهبرابر تقابالت ژپوپلیتیری 

میلیارد دالر از فروش نفت و گاز به جتان درآمد داشته اسنت   226به میران  2019
 دست آمده است. صننعت اننرژی   هاز اتحادیه اروپا ب آن میلیارد دالر 150 که ادوداً

رود. بر اسا  آمنار   میشمار  )نفت و گاز( یری از منابع مت  درآمد دولت روسیه به
در درآمندهای   ست  انرژی 2019و  2018های  های اقتصادی، در سا  رسمی سایت

 65عالوه، بخش اننرژی   هدرصد به ثبت رسیده است. ب 41.5و  46ترتی  ه دولت ب
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درصد از تولید ناخاله داخلی اینن کشنور را    30درصد از درآمدهای صادراتی و 
 .(Financial Times, 2019: 1) تشریل میدهد

 2017 میزان واردات گاز اتحادیه اروپا در سال .1شکل 

 

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

و راهرو ترابری بالرو ، دور از اوکنراین   "نورد استری " اتحادیه اروپا را از مسیر
را در  "یامنا   "ننورد اسنتری  و   ستام اکثنر خطنوط لولنه    ،اند. گازپروم شروع کرده

نفت و گاز اوکراین با کنتر  خطوط لولنه   اختیار دارد، از طرف دیگر شرکت دولتی
خطنوط لولنه بنه     هایی برای استفاده از امل و نقل اوکراین به اروپا توانست هرینه

، اجن  گناز از   2014تا  2012های  ، بین سا این اما با وجود ،گازپروم تحمیل کند
طنور قابنل تنوجتی افنرایش یافنت.       نورد استری  برخالف مسیر اوکراین بنه  طریق

از  :روسیه با تغییر صادرات گاز به دنبا  اهنداف سیاسنی و اقتصنادی ذینل اسنت     
عنوان کشنور ترانرینت    زنی اوکراین به انهطرف، این کاهش وابستگی، قدرت چ یک

از سوی دیگر این تغییر جتت،   کند برای تممین گاز به اتحادیه اروپا را تضعیف می
 ۀکنندگان که بارها و بارهنا بنه وسنیل    برای صادرکنندگان و مصرف را امنیت انرژی

 د کن برطرف می ،اختالفات سیاسی یا اقتصادی روسیه و اوکراین دچار اختال  شد

.(Hecking & Schulte, 2016) 
گازپروم اعالم کرده است که به منمنور کناهش وابسنتگی بنه      منمورهمین  به
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نقل گاز اوکراین و استفاده از مسیرهای مختلنف تمنایلی بنه تمدیند      و سیست  امل
، مالامنات تجناری نینر موضنع گنازپروم را      نامه با این کشور ندارد. مسلماً توافق

هنای قندیمی    های نگتداری و تعمیر خط لولنه  زیرا هرینه  دهد تحت تاثیر قرار می
انند، منطنق اقتصنادی و امنیتنی بنرای       اوکراین که در دوران شوروی سناخته شنده  

اا ، اگر مسیرهای جدیدی در دستر  قرار گیرنند، سیسنت     گازپروم ندارد. با این
در  .خواهد شند طور کامل از راهبرد انرژی روسیه خارج  نقل گاز اوکراین به و  امل
میلیارد متر مرع  گاز به اروپا و ترکیه فروختنه   192، گازپروم بیش از 2017سا  

 104تنتنا   ،2017در انا  گنذار از اوکنراین در سنا       ۀاست و ظرفیت خطوط لول
  Gazpromexport. Ru, 2018).میلیارد متر مرع  در سا  بود )

 تیکعنوان مظهر قدرت ژئوپلی های خط لوله به پروژه .4

روسیه با ایجاد محدودیت در روند عرضه از طریق تحری  و تثبیت کنتر  خود بنر  
سنیای  اویژه خطوط لولنه، خواهنان سنلطه در سراسنر اور     های انرژی، به زیرساخت

اوپنک  »هنا بودنند کنه توافنق      اینره سنعودی  برر  است. در همین راستا با وجود
در  هنای نفنت    روسیه از این پیمان استقبا  کنرد تنا قیمنت    ،کردند نعقدرا م «پال 

اا  سقوط تثبیت شود و این کشور بتواند از پیمان منذکور مراینای ژپنوپلیتیری و    
امیدوار است بتواند اوپنک پنال  را بنه     "ریاض"گذاری کس  کند. اکنون  سرمایه

ااضنر   اما مسرو با توجه بنه قندرت نتنادیش    ،مدت یک دهه یا بیشتر تمدید کند
خواهند در صنورتی کنه     نیست با چنین مدت زمانی موافقت کند. طرف روسی می

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   

خواهند در تولید هنر چنه    ت که نمیدهد، مخالفت ترارهای نفتی این کشور اس نمی
هنا بنه تنرک اوپنک پنال        اگنر رو   .بیشتر نفت خام با محدودیتی مواجه شوند

اینن تصنمی  ارزش از دسنت دادن شنراکت بنا       آینا متمایل شوند باید ابتدا ببیننند  
ترین دستاورد به دست آمده تاکنون، تمدید  عربستان سعودی را دارد یا خیر. برر 

هنای جتنانی نفنت     به مدت دو سا  دیگنر بنوده کنه از قیمنت     توافق اوپک پال 
همچنین اتفاق خوب دیگر برای مسرو این بوده که روسنیه و  . پشتیبانی کرده است
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 اند منافع ژپوپلیتیری خود را از منافع اقتصادیشان جدا کننند  شرکای عربش توانسته
 (.1398آبان  5)عصر بازار، 

نتر  اکتشاف، عرضنه، فنروش و توزینع    همچنین روسیه در اا  اقدام برای ک
هنای بنرر  و متن      گاز طبیعی از این مناطق است و سنعی در خریند زیرسناخت   

 ۀهای الرتریسنیته و بننادر بنه وسنیل     ها، شبره انرژی همانند خطوط لوله، پاالیشگاه
دسنتی و جلنوگیری از اقندامات     هنای خنود دارد. اینن کشنور بنرای پنیش       شرکت

کشورهای اوراسیا در صادرات نفت و گناز خنود بنه اروپنا      ۀخودمختار و مستقالن
هایی در زمینه عرضه و اکتشاف با این کشورها که از لحاظ ذخایر گناز   نامه موافقت

تواند مورد توجه غرب قرار گینرد، امضنا کنرده اسنت و در      بسیار غنی است و می
تنر  خنود بنر    ها و قراردادها سعی در تحرنی  و تثبینت کن   نامه واقع با این موافقت

عرضه انرژی در این منطقه دارد. این قراردادها باعنث افنرایش وابسنتگی اتحادینه     
شود و از سوی دیگر، اهداف کالن اتحادیه اروپا را بنرای   اروپا به انرژی روسیه می

کنردن عرضنه دچنار     کاهش وابستگی راهبردی خود به روسنیه و همچننین متننوع   
، منمنور  همنین  به (.13: 1390دی و موسوی، کند )فیروزآبا هایی گسترده می چالش

گازپروم در دو پروژه جایگرین برای ترانرینت گناز اوکنراین     ،2018از اوایل سا  
. هر دو پروژه به خنوبی  1"و ترکیه استری  2نورد استری  "کند: خطوط لوله  کار می

این امر است که سیاست خارجی روسیه در اختیار اهداف تجناری بنا    ۀنشان دهند
هنای اصنلی اننرژی     زیرا با توجه به مالریت دولتنی شنرکت    هیت سیاسی استما

و ترکینه اسنتری     2های ننورد اسنتری     روسیه همانند گازپروم و لوک اویل، پروژه
سمبلی از قدرت ژپوپلیتیری کرملین در قبا  جامعنه جتنانی اسنت. تنالش بنرای      

ینی مسنیر امنل و   قابلیت جنایگر  .1ترمیل این دو پروژه از دو جتت مت  است: 
طور کامل در اختیار روسنیه   نقل اوکراین برای تممین منابع گازی اتحادیه اروپا را به

)صنادرات(   گازپروم این دو خط لوله را برای تقویت امنیت انرژی .2  دهد قرار می
زینرا دولنت روسنیه بنا       ریری کنرده اسنت   وری بیشتر از صدور منابع طر  و بتره

شود که در صورت اختالفات جدیند بنا    به خریداران متعتد میها  ترمیل این پروژه

                                                                                                                                 

1. nord Stream 2 and Turkey Stream 
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  (Weinland & Foy, 2017).ودوجه روند صدور منابع مختل نش اوکراین، به هیچ
پنروژه ترکینه اسنتری  بنه      ،2014در جریان دیدار پوتین از ترکیه در دسنامبر  

 1"جنوبیاستری  "صورت رسمی اعالم شد. این خط لوله در واقع جایگرینی برای 
همرناری بنرای    ،است که لتستان و کمیسیون اروپا به علت نقن  مرنرر روسنیه   

ساخت این خطوط لوله را تحری  کرده بودند. ترکیه استری  به منمور تغییر صندور  
غینر از اوکنراین    منابع گازی روسیه به جنوب شنرق اروپنا و ایتالینا از مسنیری بنه     

راتژیک ترکیه را با ایجناد ینک کشنور    باشد. این خط لوله همچنین موقعیت است می
آلرسنی  »ترانریتی برای تجارت گاز روسیه و اتحادیه اروپنا تقوینت خواهند کنرد.     

اعنالم کنرده بنود کنه      ،2018رپنیس شنرکت گنازپروم روسنیه در دسنامبر       2«میلر
 ۀگذاری خط او  انتقا  گناز ترکینه اسنتری  پاینان یافتنه اسنت و طبنق برنامن         لوله
رسد و اولین گاز به خط  برداری می خر سا  میالدی آینده به بترهشده اوا بندی زمان

در سنواال درینای سنیاه در انوالی شنتر       "کنوی  کینی "او  این شبره در منطقه 
شنود. همچننین خنط دوم ترکینه      تررینق منی   2019استانبو  ترکیه در اواخر سا  

قنل خواهند   استری  نیر گاز روسیه را از طریق خاک ترکیه به کشورهای اروپایی منت
اکنون مذاکره برای بررسی منطقه انتقا  به اروپا از طریق مرزهای ترکیه با  کرد و ه 

موضنوعی کنه بایند بنه آن     (Siddi, 2018b: 1566).  بلغارستان و یا یونان ادامنه دارد 
بننابراین    کند توجه کرد این است که ترکیه استری  از خاک اتحادیه اروپا عبور نمی

روپا به آن اعما  نخواهد شد که اینن راهبنرد بنه گنازپروم اجنازه      قوانین اتحادیه ا
وینژه اعمنا     هدهد تا از موانع قانونی که استری  جنوبی را مختل کرده اسنت، بن   می

بسته انرژی سوم اتحادیه اروپا با توجه به توزینع مجندد مالرینت تولیند اننرژی از      
عنوان ینک پاسنخ    تواند به می به این ترتی ، ترکیه استری  .توزیع انرژی، کنار بیاید

در  .سیاسی در مورد اعما  قدرت اتحادیه اروپنا در مقابنل اسنتری  جننوبی باشند     
یلیارد متر مرعن  در سنا    م  31.5صورت کامل ساختن، ترکیه استری  ظرفیت کل 

انا ، اجنرای    با این .کند خواهد داشت و گاز را به ترکیه و اتحادیه اروپا عرضه می

                                                                                                                                 

1. south stream 

2. Alexy Miller 
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روابط خوب بین روسیه و ترکیه وابسته است. بنین   ۀویژه به ادام به کامل این پروژه
، به دلیل تنش بین مسنرو و آنرنارا درمنورد بحنران     2016تا تابستان  2015نوامبر 

سوریه، کار بر روی ترکیه استری  متوقف شد، پنس از آنرنه هواپیماهنای جنگننده     
اینن   د.ه بمباران کردنسوری _ افرن روسی را در نردیری مرز ترکیه ترکیه یک بم 

 .دهند  های ژپوپلیتیری را در سیاست اننرژی نشنان منی    اادثه ضعف کلیدی قدرت
های دولت اسنت و   رویررد ژپوپلیتیک به شدت وابسته به روابط قدرت و سیاست
 .پذیر اسنت  آسی  نه بازارها و هنجارها، به همبن نسبت به تغییرات سیاسی شدیداً

، پس از کودتای شرست خورده در ترکینه و  2016ا  دوم س ۀ، در نیماین با وجود
گرفته شد و  ترکیه با متحدان غربی، همراری روسیه و ترکیه ازسر ۀتقابالت فرایند

 .. (Vicari, 2017)انداز ترکیه استری  به سرعت بتبود یافت چش 

 ترکیه استریم. 1ه نقش

 

Source: Siddi, 2018a 

کند که ظرفیت مسیر نورد اسنتری    را دنبا  می 2استری  زمان روسیه پروژه نورد  ه 
دهد. در این طر ، دو رشته  میلیارد متر مرع  در سا  افرایش می 110تا  55را از 

 ۀمیلیارد مترمرع  گاز نص  خواهد شد. اینن پنروژ   55خط لوله با ظرفیت ساالنه 
روسیه آغاز و موازات خط لوله نورد استری  نص  و از سواال  کیلومتری به 1200

شنود. اینن    با عبور از بستر دریای بالتیک به یک هاب در خاک آلمنان متصنل منی   
ها از اهمیت بناالیی برخنوردار    پروژه برای تممین بلندمدت انرژی موردنیاز اروپایی
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کشنور در اجنرای آن همرناری خواهنند      بیستشرکت از  دویستبوده و بیش از 
شنرکای غنو     «وینترشنل »و  «یونیپر»، «وی او ام»، «انگی»، «شل»های  . شرکتکرد

همانند ترکیه استری ، ننورد   .شوند روسی گازپروم در اجرای این طر  محسوب می
کنند: دور زدن اوکنراین،    ترکیبی از اهداف سیاسی و تجاری را دنبا  منی  2  استری

لمنان  ویژه آ تممین گاز روسیه به اتحادیه اروپا به و مقابله با دیگر صادرکنندگان گاز
اماینت چنندین شنرکت و     2اصلی گاز روسیه. نورد اسنتری    ۀعنوان وارد کنند به

که با مخالفنت کشنورهای    ویژه آلمان را برخوردار است، در االی دولت اروپایی به
ویژه لتستان و کشورهای بالتیک مواجه است. این خط لولنه   عضو اتحادیه اروپا، به
هنای اروپنایی را    جناری خنود بنا شنرکت    دهد که همراری ت به گازپروم اجازه می

سازد تا روابط دیرینه و طوالنی مدت خود با آلمان  تقویت کند و روسیه را قادر می
هاست که به اختالف مینان اروپنا و    این خط لوله سا .  (Fischer, 2016)را اایا کند

  کنند  ها دامن زده است. آلمان شدیداً از آن امایت منی  آمریرا و بین خود اروپایی
لتسنتان    های سرزمینی خنود شنود   دانمارک قصد دارد تا مانع از گذشتن آن از آب

اوکنراین آن را ینک القنۀ طنناب بنه دور گنردنش         گوید که ضدرقابتی است می
ترین محنل اخنتالف اسنت. چراکنه      کند. اوکراین به صورت بالقوه، مت  قلمداد می

تا به اوکراین فشار بیاورد. بخش دهد  تری می به روسیه وزنۀ سنگین 2نورد استری  
گننذرد و  رود، از اوکننراین مننی زیننادی از گنناز اروپننا کننه از روسننیه بننه اروپننا مننی

میلینارد دالر از آن درآمند    2.8، شرکت گناز اوکرایننی، سنا  گذشنته     "وگاز نفت"
شود. اوکراین از این  داشت. این بخش متمی از بودجۀ دولتی اوکراین محسوب می

ترمیل شود، روسیه تممین گاز اروپنا   2ه زمانی که نورد استری  ترسد ک موضوع می
را مستقیماً از آلمان انجام دهد و درآمد اوکراین از ترانریت قطع شده و اقتصاد این 

 .(Yafimava, 2017: 4)کشور فل  شود 
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 2و 1خطوط لوله نورد استریم  .2 نقشه

 

 1396میر و نفت، منبع: 

نمادی از تقابل بین قدرت ژپوپلیتیک روسیه و قندرت نمنارتی    ،2استری پروژه نورد 
اتحادیه اروپا را نمایان کرده است. استراتژی ژپنوپلیتیری روسنیه، پشنتیبانی و تعتند     

گرفتنه   نمنر  در عنوان قدرت برتر اقتصادی اتحادیه برای اتمام این پنروژه  به را آلمان
یی، شنانس اجنرای اینن پنروژه را     های خصوصی اروپا است، همچنین عالقه شرکت

توانند در صورتی کنه نقن     افرایش داده است. از سوی دیگر، مؤسسات اروپایی می
های خود بنرای   اقوقی از طرف روسیه همانند استری  جنوبی شناسایی کنند، از البی

طنور مشنخه، کمیسنیون از ادغنام      بنه  .جلوگیری از اتمام خط لولنه اسنتفاده کننند   
های امل و  ار انرژی اتحادیه اروپا و افظ درآمدهای ااصل از هرینهاوکراین در باز

زنی اروپنا را نسنبت بنه     نقل گاز که به اقتصاد بیمار این کشور کمک و وضعیت چانه
سنازی   بننابراین در صنورت پیناده    .کنند، اماینت خواهند کنرد     روسیه تقوینت منی  

هنای اسنتراتژیک    رمهای خط لوله گازپروم، کیف از درآمدهای ترانرینت و اهن   پروژه
های روسنیه   به همین علت، کمیسیون در پروژه  شود برای فشار به روسیه محروم می

هایی را لحاظ کنرده اسنت    های جدید در دور زدن اوکراین محدودیت برای خط لوله
.(Kustova, 2017: 99)    همچنین با جدی شدن عرم روسیه و آلمان برای بنه سنرانجام

، کاه سفید که از آغاز شروع طنر  در سنا    2رسانیدن طر  انتقا  گاز نورد استری  
تتدیندات خنود را علینه     2020طی تابسنتان سنا     ،با آن مخالفت کرده است 2017

شنیده  هنای اقتصنادی شندت بخ    کنندگان در طر  در مورد اعما  مجنازات  مشارکت
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وینژه شنراف مینان بنرلین و      هبن  "فراآتالنتیرنی "اختالفات  ۀاست. موضوعی که دامن
آمریرا را به مداخلنه در سیاسنت اننرژی     ،زیرا آلمان  واشنگتن را تشدید کرده است

شدید دو طرفه در کنگره معتقند اسنت    ۀاما دولت ترامپ با پشتوان، کند خود متت  می
متحنده تتدیند    ایناالت  .ی علیه روسنیه الزم اسنت  نشین عق  که اقدامات تنبیتی برای

کمک  2نورد استری   کرده است که هر شرکتی که به روسیه در ساخت خط لوله گاز
 منورد اینن موضنوع   وزیر خارجه آمریرنا در   «مایک پمپ و»کند، تحری  خواهد کرد. 

هنای نفنوذ    کمک کردن به پنروژه  .ها است این یک هشدار واضح برای شرکت»گفت:
رو  اکنون خارج شنوید ینا بنا عواقن  خطرنناک آن روبنه       .ه تحمل نخواهد شدروسی

وی همچنین ضمن اینره از قصد خود برای انجام سفری مرتبط با اینن   «.خواهید شد
بگذارید واضح باشن ،  »موضوع به انگلیس و دانمارک در هفته جاری خبر داد، افرود: 

بنرداری از   ی کنرملین بنرای بتنره   هنا ابنرار اصنل    های تجناری نیسنتند. آن   اینتا پروژه
امنیت بین آتالنتیرنی را   ابراری که نتایتاً  دوابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه هستن

تحری  خط انتقا  گاز روسیه به اروپا که به  (.1399تیر  28)الوقت، « کند تضعیف می
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        

روپا که در تالش برای تنوع بخشیدن بنه تنممین مننابع گناز خنود اسنت،       اتحادیه ا
های ناشی از امنینت اننرژی  اند. زیرا کمیسیون اروپا در پاسخ به نگرانی تفسیر کرده

اتحادیۀ اروپا بروز کرده بود در سننا    -اوکراین  -که پس از بحران گازی روسیه 
یرننی از   1«وی چتنارم گننازی راهر»راهبنرد جدیدی آغاز کرد که گسترش  2008
هنای اصنلی آن اسنت. پس از انتشار سند مت  طر  عملیاتی امنیت اننرژی و   پاینه

انسجام اتحادیۀ اروپا و پیشنتاد تمسنیس راهروی چتارم گازی از جننوب، پینشبرد 
هایی تننضمین شنند. اسنناد کمیسنیون اروپنا نشنان        عیننی اینن ابترنار در نشست

ند سا  اخیر، گنسترش راهنروی چتنارم، معننروف بنه راهنروی    دهد که در چ می
های اتحادیۀ اروپا بوده اسنت. ایننک، بخننش   ترین اولویت گاز جنوبی یری از مت 

                                                                                                                                 

1. The Fourth Gas Corridor 
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اعم  گاز اتحادیه از سه راهروی )گاز شمالی نروژ(، راهروی )گاز شرقی روسنیه( 
راهروی چتننارم  شود و تمسیس  و راهنروی گاز غربی )آفریقای شمالی( تامین می

طنور طبیعنی    از جننوب، انتقنا  مننابع گازی اوزۀ خرر و خاورمیانه به اروپا و به
امنیت اننرژی بینشتر را ممرنن خواهند کرد. اتحادیۀ اروپا برای توسنعۀ راهنروی   

های انرژی فراروی اروپایی خود خطوط لولنۀ   گاز جنوبی و در ترمیل برنامه شبره
ایتالینا، ننابوکو و جرینان سنفید را درمجمنوع   _ یوننان _ ماوراء آدریاتیک، ترکیه

-10: 1396فر،  عنوان راهروی گاز جنوبی در نمر گرفته است )سازمند و کاویانی به
ای کنه راهنروی گناز جننوبی از آن عبنور کنرده و        اا ، ناپایداری منطقه (. با این9

اثربخشنی سیاسنت    وینژه روسنیه و اینران،    ای، بنه  های منطقه مخالفت سایر قدرت
 .اتحادیه در این زمینه را کاهش داده است

 قدرت تقابلی اتحادیه اروپا در قبال روسیه. 5

انرژی از کشورهای خارجی، کمیسنیون اروپنا    به دلیل وابستگی اتحادیه اروپا به تممین
فردی رونند دسنتیابی بنه بنازار      ههای منحصرب تالش کرده است تا با استفاده از روش

گوننه   منطق این سیاست این .اسا  شرایط بازار، آزاد بگذارد پرسود داخلی را برگاز 
کننندگان   است که اگر مقررات و ارتباطات بازارهای ملی اتحادینه بناز باشند، عرضنه    

خارجی مجبور خواهند شد برای ست  در بازار سودآور گازی اتحادیه اروپنا رقابنت   
بنه همنین دلینل، در سنا       .اهند شند  ها خو کنند که این رقابت موج  کاهش قیمت

هنا و مقنررات را تصنوی  کنرد کنه       ای از دستورالعمل ، اتحادیه اروپا مجموعه2009
نامیده شد کنه هندف آن آزادسنازی و     1«بسته انرژی سوم»عنوان  طور انحصاری به به

کننده بین کشورهای عضنو،   ادغام بازارهای ملی گاز اتحادیه، ایجاد نتادهای هماهنگ
راهرارهایی کارآمند بنرای مندیریت تنراک  و افنرایش ظرفینت مبنادالت بنین         اراپه 

پارچنه در سرتاسنر اروپنا و افنرایش اسنتفاده از       منمور ایجناد بنازار ینک    کشورها به
 European). محیطننی بننود زیسننت  دلیننل مالامننات هننای تجدیدپننذیر بننه انننرژی

Commission, 2018)  ی، النرام جداسنازی   های دیگر ایجاد بسنته سنوم اننرژ    از انگیره
عنوان بحث برانگیرتنرین مسن له در تجنارت گناز      مالریت تولید گاز از توزیع گاز، به

                                                                                                                                 

1. Third Energy Package 
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زینرا    ویژه در منورد نحنوه عملرنرد گنازپروم بنوده اسنت       روسیه و اتحادیه اروپا به
ل آن بنه بنازار از طرینق    نقن و لی گازپروم شامل استخراج گاز و امن استراتژی تجار
 .ای اسنت  در تمنام خطنوط اینن شنرکت دارای سنتام عنده       ای است که خطوط لوله

برخورداری از مالریت اداکثری در مقابله با قانون بسته سنوم اننرژی قنرار دارد بنه     
که گازپروم به دنبا  پیداکردن راهی برای دور زدن قوانین مربوط بنه اتحادینه    صورتی

منانع غینر قابنل عبنور     اا ، قدرت نمارتی اتحادیه اروپا در نتایت  با این .اروپا است
تحت هدایت گازپروم بود و در نتایت منجنر بنه تصنمی      استری  جنوبی برای پروژه

 (Gotev, 2017). شد  2014استری  جنوبی در دسامبر  پوتین برای لغو پروژه
ای دیگنر از   تراست کمیسیون اروپا در مورد گازپروم نمونه بررسی قوانین ضد

کمیسنیون اروپنا    .وپا از قدرت نمنارتی بنوده اسنت   آمیر اتحادیه ار کاربرد موفقیت
مس و  نمارت بر اجرای صحیح قوانین رقابت اتحادیه اروپا اسنت و دارای طینف   

ها و مجوزهای اجرایی مانند تحقیق در امور تجاری، برگراری  ای از ممیری گسترده
طنور رسنمی در    تحقینق در منورد گنازپروم بنه     .ها است جلسات و اعطای معافیت

آغاز شد، زمانی که شرکت روسی مشروک به نقن  پیمنان اننرژی     2012مبر سپتا
در  ،102در مورد محدودیت یا تحریف رقابنت و مناده    ،101ویژه ماده  اتحادیه، به

، 2015مورد سوء استفاده از موقعیت غال  بنازار شنده بنود. در مناه آورینل سنا        
کنرد. شنرکت روسنی     کمیسیون اروپا اظتار محرومیت خود را به گازپروم ارسنا  

، متت  به جلوگیری نخست. (Sharples, 2015)رقابتی بود  مشروک به سه اقدام ضد
از فروش گناز بنا قیمنت یرسنان در اتحادینه اروپنا بنا اعمنا  بنندهای مقصند و           

 .هنای اننرژی اروپنایی بنود     آمیر در قراردادهای خود بنا برخنی از شنرکت    تبعی 
قلمرو خاص و با قیمنت یرسنان اسنت،     مقررات مقصد نیاز به فروش گاز در یک

 باشد. دومین اقندام ضند   در نتیجه صادرات مجدد گاز با قیمت متفاوت ممنوع می

با توجه به تره ترنه شندن     گذاری غیرمنصفانه گازپروم اشاره دارد رقابتی به قیمت
های صادراتی منابع خود را بنرای برخنی از    بازار گاز اتحادیه اروپا، گازپروم قیمت

عالوه بر این،  .ویژه لتستان، بلغارستان و کشورهای بالتیک( رها افرایش داد )بهکشو
دانند )بنه وسنیله     گازپروم قیمت گناز را بنا قیمنت محصنوالت نفتنی منرتبط منی       
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رسد که شرکت گازپروم بیشتر مشتریان خنود را   ( به نمر می"سازی نفت شاخه"
ضندرقابتی، کمیسنیون    سازی نفتی کرده است. در سومین اقندام  شامل این شاخه

دهند و در قبنا     مشروک بود که گازپروم گاز را به بلغارستان و لتستان تحویل می
 .کنند  های خط لوله را فراه  منی  این کار، شرایط دریافت امتیازات مربوط به پروژه

های دولتی بلغارستان در پروژه استری  جنوبی  این امتیازات شامل مشارکت شرکت
های بلغارستان و لتستان در مورد خط لوله  گذاری ر قبا  سرمایهو کنتر  گازپروم د

 .(Siddi, 2018b: 15)اروپا بود  _ یاما 
امنا بنا    ،در ابتدا، روسیه توجه کمی به استراتژی قانونی کمیسیون اروپا داشت

تراسنت را شنروع و تتدیند بنه جریمنه       که کمیسیون تحقیقنات ضند   توجه به این
انه آن در اروپنا کنرده بنود، شنرکت     ید از مشارکت سالدرص 10سنگین گازپروم تا 

روسی تصمی  گرفت که از طریق مذاکرات با اتحادیه اروپا، مننافع خنود را تنممین    
، گازپروم مذاکرات رسمی با کمیسنیون بنرای انل و    2015در اواخر سپتامبر  .کند

ه ، دو طرف موافقت کردند کن 2017رقابتی آغاز کرد. در مار   فصل اقدامات ضد
هنای اصنلی    نامه پیشننتادی را اراپنه دهنند کنه در آن گنازپروم نگراننی       یک توافق

گذاری ناعادالنه و تنممین   های فروش مرزی، قیمت کمیسیون را در مورد محدودیت
گذاری در زیرساخت های کشور برطرف کند. عالوه بنر اینن،    گاز از طریق سرمایه

وبی از بلغارسنتان درخواسنت   اسنتری  جنن   گازپروم قو  داد که بنرای لغنو پنروژه   
بر اسا  تعتدات شنرکت گنازپروم، در مناه منه      .پرداخت هیچ گونه غرامتی نرند

تراست بدون اعمنا  جریمنه    کمیسیون تصمی  به پایان دادن به مناقشه ضد ،2018
طور قابل توجتی، اینن   به. (Siddi, 2018a: 5–4)در قبا  شرکت روسی را اعالم کرد 

دولت روسیه و گازپروم قدرت نمارتی کمیسیون را تصندیق   تحوالت نشان داد که
کرده و نیاز به پیروی از دستورالعمل اتحادیه اروپا برای عملیات تجناری در بنازار   

همچنین در جریان اختالف گازپروم با کمیسیون  .اند انرژی اتحادیه اروپا را پذیرفته
ع گناز در زمیننه نمنارتی بنه     جای قط هاروپا، روسیه تالش کرد تا اتحادیه اروپا را ب

 (WTO) ، روسیه با سازمان تجارت جتنانی 2014در ماه آوریل سا   .چالش برشد

اختالف نمر داشت و معتقد بود که بسته سوم اننرژی اتحادینه اروپنا بنر خندمات      
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کنندگان خدمات تبعنی  قاپنل    امل و نقل خطوط لوله گاز طبیعی روسیه و تممین
های گاز طبیعی و برق بود که  استار دسترسی به شبرهویژه روسیه خو شده است  به

هنا و بنازار سنتام     توانست از زیرساخت در صورت رضایت کمیسیون، گازپروم می
ارن    ،2018سازمان تجارت جتانی در ماه اوت  .اروپاییان استفاده اداکثری برند

ه خود را در مورد شرایت روسیه منتشر کرد: سازمان تجارت جتانی معتقد بنود کن  
تراسنت( در   ویژه قنوانین ضند   های سیاست انرژی اتحادیه اروپا )به بعضی از جنبه

آمیر است، بنابراین با قنوانین سنازمان تجنارت     قبا  استراتژی گازی روسیه تبعی 
، امنر متمنی   این . با وجود(WTO, dispute DS476: 2018) باشد جتانی متناق  می

یه قصد داشت با استفاده از ابرارهای که در این ار  وجود دارد این است که روس
هنجاری و نمارتی، و نه از طریق قدرت ژپوپولیتیک، اختالفات کلیندی اننرژی بنا    

 .  اتحادیه اروپا را ال کند

 گیری نتیجه

روسیه و اتحادیه اروپا با درک متفاوت از امنیت انرژی و استفاده از اشرا  مختلف 
به چالش برشند. درک روسنیه از امنینت    اند تا منافع همدیگر را قدرت تالش کرده

عنوان یک تولیدکننده انرژی است که به لحاظ مالی وابسته به  انرژی، موقعیت آن به
رو، تضمین به خریداران و تقاضا داپمنی   های فسیلی است. از این صادرات سوخت

انا ، دسنتور کنار تجناری      با اینن  .اولویت او  شرکت دولتی گازپروم بوده است
در نتیجنه   .توسط سیاست خارجی روسیه تحت تناثیر قنرار گرفتنه اسنت     گازپروم

 2014تنش سیاسی مررر بین روسیه و اوکراین که به یک بحنران نمنامی در سنا     
منجر شد، مسرو وابستگی بیش از اند بنه خطنوط لولنه انتقنا  گناز اوکنراین را        

انند اوکنراین   ای را راه اندازی کند که بتو نامناس  دانست و تالش کرد خطوط لوله
، استری  جننوبی و ترکینه اسنتری  بخشنی از     2را در مضیقه قرار دهد. نورد استری 

هنا، روسنیه قندرت     پروژه دور زدن اوکراین بنوده اسنت. در پیگینری اینن پنروژه     
تر از همنه، اسنتراتژی    ژپوپلیتیری خود را همراه با منافع تجاریش ترکی  کرد  مت 

المللنی   زننی اوکنراین در مجنامع بنین     ننه صادرات اننرژی را بنا هندف کناهش چا    
و ترکیه استری  نیر از منطق  2نورد استری   هایی نمیر پروژه .ریری کرده است برنامه
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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    

هنا را بنا    ستراتژی کس  و کار به اتحادیه اروپا امتیازاتی داده است تنا اینن پنروژه   ا
 .قوانین اتحادیه و اصو  بازار منطبق سازد

طور که بیان شد، روابط سیاسی متالط  با روسنیه موجن     از سوی دیگر، همان
گینری ژپوپلیتینک در زمیننه     تغییر دیدگاه اتحادیه به سیاست خارجی انرژی و جتت

هنای   کردن واردات خود از منطقه خرر شد. پیروی اتحادینه اروپنا از اسنتراتژی    تنوعم
رشد گازپروم در جتنت    ژپوپلیتیری در کنار رویررد نمارتی و همچنین راهبرد رو به

کردن بر اسا  قوانین اتحادیه اروپا، نشنان دهننده اینن امنر اسنت کنه اشنرا          عمل
ابنل واکناوی اسنت. بنا اینن توضنیح،       های یک بازیگر ق مختلف قدرت، در سیاست

بر قدرت نمارتی در روابط انرژی خود با روسیه مترنی   اا  اتحادیه اروپا عمدتاً تابه
هنای گنازپروم در بنازار اتحادینه      بوده است. استراتژی کمیسیون شامل تنمی  فعالیت

همچننین کمیسنیون    های انحصنارطلبانه بنوده اسنت،    اروپا و تشویق به ترک فعالیت
کرده تا روابط انرژی اتحادیه اروپا و روسیه را در انوزه تجناری و ننه زمنین      تالش

قندرت نمنارتی    .وفصل برند، که برای هر دو طرف سودمند اسنت  بازی سیاسی ال
ثرتر از تالش اتحادیه اروپا بنرای اتخناذ   ؤتردید م تر و بی اتحادیه اروپا به مرات  موفق

رغن    باشند زینرا علنی    منینت اننرژی منی   ینابی بنه ا   استراتژی ژپوپلیتیک برای دسنت 
، روسیه متعتند شند تنا    2014استری  جنوبی در سا   اختالفات برجسته و لغو پروژه

های خود را در بازار اروپا با قوانین اتحادیه اروپا و اصو  بازار سازگار کند کنه   شیوه
 تراسنت آن بنا کمیسنیون اروپنا در سنا       فصل منازعه ضد و ال ۀاین امر نشان دهند

همچنین با گسترش قوانین انرژی اتحادیه اروپا به اوکنراین و در   .است 2017-2018
نقنش کینف در مبادلنه     نتیجه ادغام پیشروانه آن در بازار انرژی اتحادیه اروپا ااتمناالً 

برانگیر خواهد بود. با توجه به این اقندامات   انرژی روسیه و اتحادیه اروپا کمتر چالش
در روابنط اننرژی روسنیه و    « میدان نبرد»عنوان  مفتوم اوکراین بهاروپاییان امید دارند 

اعتبار شده و راه برای ایجاد یک محله مشترک برای همراری عملنی   اتحادیه اروپا بی
 انرژی تحقق یابد. ۀاتحادیه اروپا در زمین _ روسیه _ میان اوکراین



 

 

 نوشت پی
سنیا پاسنفیک، اوراسنیای    کنه آ  ای اسنت  اوراسیای برر  به مفتوم ژپوپلیتینک گسنتره  . 1

کشورهای اوزه بالتینک( و غنرب آسنیا را     جر لتستان، فنالند و )به مرکری، اروپا
 گینرد  گیرد و به تعبیری از شرق اروپا شروع شده و تمام آسیا را در برمنی  در برمی

(Carnegie.Ru, 2017). 
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