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چكيده
مصرف باال و نياز روزافزون اتحاديه اروپا به انرژي به علت كمبود منابع انرژي
به خصوص نفت و گاز طبيعي و به تبع آن نياز اين اتحاديه به واردات انرژي به
خصوص از روسيه به عنوان بزرگترين دارنده منابع گاز طبيعي جهان موجب
شده است كه مسكو به منظور استفاده از انرژي به عنوان ابزاري براي اجراي
اهداف مد نظر خود در حوزه سياسي و اقتصادي تالش روزافزون كند .چون
اين موضوع ميتواند پيامدهاي درازمدت امنيتي براي اتحاديه اروپا در برداشته
باشد ،اين مقاله به ارزيابي شاخصههاي راهبرد انرژي روسيه در قبال اتحاديه
اروپا ميپردازد .سؤال اصلي پژوهش آن است كه روسيه از چه راهبردهايي در
حوزه انرژي در قبال اتحاديه اروپا استفاده ميكند و هدف اين كشور از اعمال
اين سياستها چيست؟ پاسخ موقت به اين سؤال ،به عنوان فرضيه پژوهش ،آن
است كه روسيه با تشديد كنترل بر بخش انرژي و شركتهاي نفت و گاز طبيعي،
كنترل انحصاري تقاضا و عرضه انرژي ،عدم تصويب پيمان منشور انرژي و ...
نبض تپنده اقتصاد غرب و منابع انرژي را در دست ميگيرد و با وابستگي بيشتر
اتحاديه اروپا ،خود را به منبع انحصاري تأمين انرژي آن تبديل ميكند.
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واژگان كليدي
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با توجه به نقش روزافزون انرژي در توسعه اقتصاد جهاني و اهميت فزاينده آن
در گرايشهاي جديد ژئوپوليتيك ،مطالعات مربوط به انرژي و امنيت انرژي براي
همه بازيگران بينالمللي داراي اهميت و ضرورت راهبردي است و به همين دليل
بايد با حساسيت بيشتري نسبت به گذشته در تمام ابعاد اقتصادي ،سياسي و
امنيتي به آن توجه كرد .اتحاديه اروپا به عنوان يكي از بازيگران مهم بينالمللي و
همچنين يكي از بزرگترين مصرفكنندگان و واردكنندگان انرژي از اين موضوع
مستثني نيست .يكي از دغدغههاي امنيتي مهم اين اتحاديه وابستگي به انرژي
است .از آنجا كه اين اتحاديه بخش عمدهاي از انرژي مورد نياز خود را از روسيه
وارد ميكند ،اين كشور نيز تالش روزافزون دارد كه از انرژي به عنوان سالحي
در روابط با كشورهاي ديگر استفاده كند .لذا اين مسئله بايد به عنوان تهديد
امنيتي براي اتحاديه اروپا تلقي شود.
برخورداري روسيه از يكپنجم منابع انرژي جهان (گاز طبيعي ،نفت و
زغال سنگ) و نيز رشد فزاينده نياز جهاني به مصرف انرژي به ويژه در دو
بخش نفت و گاز طبيعي ،برخي نويسندگان و كارشناسان مسائل انرژي را به
اين نتيجه رسانده كه روسيه عالوهبر بهرهگيري اقتصادي از فروش انرژي براي
بازسازي زيرساختهاي اقتصادي خود ميكوشد منافعي سياسي و امنيتي از
اين رهگذر به دست آورد .ديمتري ترنين 1از آن دسته كارشناسان برجسته
روسي است كه چنين ديدگاهي دارد .وي در مقالهاي با عنوان «روسيه ،غرب
را ترك ميكند» 2در اين باره نوشته است« :گفته ميشد كه پيروزيهاي
روسيه در اواخر قرن نوزدهم به واسطه ارتش و نيروي دريايي آن كشور بود،
اما اكنون نفت و گاز طبيعي پيروزيهاي روسيه را (در عرصه بينالمللي) رقم
ميزند» ).(Trenin, 2006: 45-46
فيونا هيل 3معتقد است« :روسيه توانسته خود را از ابرقدرت نظامي زواليافته
به ابرقدرت جديد انرژي تغيير دهد ».به اعتقاد هيل ،روسيه از آغاز سال ،2000
بهتدريج رويكرد سنتي نظاميگري و تأكيد بر حفظ و به كارگيري قدرت نظامي
براي تحكيم موقعيت ژئوپوليتيكي خود را كنار زده و در عوض كوشيده است
قوياً در مسير بهرهگيري از منابع اقتصادي براي تثبيت موقعيت بينالمللي خود
1. Dmitri Trenin
2. Russia Leaves the West
3. Fiona Hill
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گام بردارد .اين منابع اقتصادي و طبيعي به روسيه كمك ميكند كشورهاي
همسايه را به همراهي با سياستهاي منطقهاي خود تشويق كند .در همين
ارتباط ،وگيت الكپروف ،رئيس غول نفتي لوك اويل ،طي مصاحبهاي در سال
 2001در مورد گسترش صنعت نفت روسيه در اروپاي شرقي مطلبي بيان كرد
كه به گفته فيونا هيل ،بعدها مورد اشاره و نقل قول بسياري از سياستمداران و
كارشناسان انرژي قرار گرفت .وي در اين مصاحبه خاطرنشان كرد« :مسلم است
كه بلغارستان به عنوان كشوري كه بخش نفت آن به طور كامل تحت مالكيت و
كنترل شركتهاي روسي است ،رفتاري مغاير سياست خارجي روسيه تا آيندهاي
قابل پيشبيني نخواهد داشت» .)Hill, 2005: 1) 1به علت همين اقدام روسيه
در بهرهگيري سياسي و امنيتي از صدور انرژي ،نفت و گاز طبيعي ،به خصوص
به بازارهاي اروپايي ،برخي تحليلگران بينالمللي به بروز پديده «انرژيهراسي»
در اتحاديه اروپا اشاره كردهاند ).(Ibid, P. 2
بر اين اساس سؤال اصلي پژوهش آن است كه روسيه از چه راهبردهايي در
حوزه انرژي در قبال اتحاديه اروپا استفاده ميكند و هدف اين كشور از اعمال
اين سياستها چيست؟ پاسخ موقت به اين سؤال ،به عنوان فرضيه پژوهش ،آن
است كه روسيه با تشديد كنترل بر بخش انرژي و شركتهاي نفت و گاز طبيعي،
كنترل انحصاري تقاضا و عرضه انرژي ،عدم تصويب پيمان منشور انرژي و....
نبض تپنده اقتصاد غرب و منابع انرژي را به دست ميگيرد و با وابستگي بيشتر
اتحاديه اروپا ،خود را به منبع انحصاري تأمين انرژي آن تبديل ميكند .هدف
ديگر روسيه از تبديل انرژي به ابزار سياست خارجي و امنيتي در كوتاهمدت اين
است كه ضمن بازسازي زيرساختهاي اقتصادي و تقويت موقعيت خود به عنوان
قدرتي بزرگ در سياستگذاري بينالمللي و احياي نفوذش بر جمهوريهاي
شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي و معكوس كردن روند حركت
آنها در همگرايي بيشتر با ساختارهاي غربي و ناتو به تضعيف نفوذ آمريكا در قاره
اروپا در بلندمدت اقدام كند.

راهبرد روسيه در حوزه انرژي در قبال اتحاديه اروپا

از نظر بسياري از تحليلگران مسائل بينالملل ،ديدگاههاي فردي پوتين در
زمينه منابع طبيعي روسيه ،تأثيري مستقيم بر سياست انرژي اين كشور بر
1.Certain that Bulgaria, whose oil sector is almost entirely owned by
Russian companies, will not conduct an anti-Russian foreign policy in the
foreseeable future

39

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال چهارم  /شماره دوازدهم-پاییز 1390

40

جاي گذاشته است .از نظر اين تحليلگران ،ارتباطي منطقي بين سياستهاي
انرژي روسيه از زمان رياستجمهوري پوتين در سال  2000و ديدگاههاي وي
در پاياننامهاش با عنوان نقش منابع معدني در راهبرد توسعه اقتصادي روسيه و
چكيده مقالهاي كه در سال  1999براساس پاياننامه خود با عنوان «يادداشتي
از مؤسسه معادن» منتشر كرد ،وجود دارد .استدالل اصلي پوتين در پاياننامه
و نيز مقاله يادشده آن است كه «منابع طبيعي روسيه نهتنها توسعه اقتصادي
كشور را در پي دارد ،بلكه تحكيم موقعيت بينالمللي كشور را نيز تضمين خواهد
كرد» (حاجي ميرزايي و نادريان.)39 :1386 ،
پوتين در اين مقاله اينگونه استدالل ميكند كه مديريت منابع روسيه بايد
با برنامهريزي دولتي انجام گيرد .او مينويسد« :توسعه پايدار اقتصاد روسيه در
سالهاي آتي بايد بر اساس رشد برنامهريزيشده مؤلفههاي آن انجام گيرد».
او معتقد است اولين و مهمترين مؤلفه توسعه ،پتانسيلهاي موجود در منابع
طبيعي است كه تضميني براي امنيت اقتصادي روسيه محسوب ميشود .سپس
اينگونه استدالل ميكند كه روسيه نميتواند براي مدت طوالني صادركننده
مواد خام باشد ،بلكه توسعه صنايع توليدي داخلي مهمترين ابزار تبديل اين
كشور به يكي از قدرتهاي بزرگ اقتصادي جهان خواهد بود (همان ،ص .)40
پوتين به طور مفصل شش وظيفه راهبردي دولت براي مديريت و نظارت بر
منابع طبيعي را برميشمارد:
 .1افزايش نظارت دولت بر صادرات و واردات منابع طبيعي؛
 .2تغيير تركيب منطقي ابزارهاي اداري و اقتصادي (منظور ابزارهاي بازار
است) نظارت دولت بر منابع طبيعي؛
 .3خلق سيستمي كارا از ارگانهاي دولتي مرتبط با مديريت در حوزه منابع
طبيعي كه شامل وضع وظايف و مبناي همكاريهاي آنها شود.
 .4پايهگذاري يك مرجع قانوني براي ترغيب نوآوري و سرمايهگذاري در
زمينه بهرهبرداري از منابع طبيعي؛
 .5بهينهسازي بهرهبرداري و افزايش تنوع منابع سرمايهگذاري در توليد،
مصرف و حفاظت از منابع طبيعي؛
 .6اطمينانبخشي از طريق تشريح كامل و واضح حقوق و وظايف ارگانهاي
فدرال و فدراسيون روسيه در حوزه منابع طبيعي.
همانطور كه پوتين در پاياننامه خود بيان كرده است ،روسيه با وجود
ذخاير بسيار غني در بخش منابع طبيعي نميتواند مازاد درآمد مشخصي

 .1تسلط دولت بر بخش انرژي و شركتهاي نفت و گاز طبيعي
با در نظر گرفتن ايده پوتين در خصوص توسعه بخش انرژي در روسيه و
محدوديتهاي موجود در ساختار قدرت در زمان پذيرش رياستجمهوري از
سوي وي ،تا سالهاي مياني اولين دوره رياستجمهوري خود نتوانست اهداف
مد نظر در پاياننامهاش را كه در سال  1999مطرح كرده بود ،دنبال كند.
با اينكه سرمايهگذاران غربي و روسي به شدت به فعاليتهاي پوتين انتقاد
ميكردند و پشتيبان وي نبودند ،او در دوره دوم رياستجمهوري خود توانست
با قدرت بيشتر و تمركز باالتري اين اهداف را دنبال كند.
دولت روسيه در چند سال اخير به خوبي توانسته است اهميت بخش نفت
و گاز را نشان دهد و جذابيتهاي الزم را براي سرمايهگذاري در اين بخش به
وجود آورد و در عين حال ،افزايش كنترل دولتي را محقق كند .اسناد موجود در
اين زمينه كه سياستهاي انرژي روسيه را نشان ميدهد ،در زمان پوتين تهيه
شده است .يكي از اين اسناد ،سند «راهبرد انرژي تا سال  »2020است كه با
بازنگري و تكميل سند «راهبرد انرژي تا سال  »2010كه در سال  1995انتشار
يافته بود ،تهيه شده است .اولين نسخه سند راهبرد انرژي سال  2020در سال
 2000منتشر شد و نسخهاي جديد از آن در سپتامبر  2003با تصحيح الزم
انتشار يافت .اين سند برنامههاي راهبردي براي نفت و گاز و تا حدودي زغال
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از بودجه كشور را براي سرمايهگذاري در شركتهاي توليدي به اين بخش
تخصيص دهد .بنابراين ،پوتين از سرمايهگذاري خارجي در بخش استخراجي با
نظارت كامل دولت حمايت ميكند و معتقد است ارزي كه از محل صادرات منابع
طبيعي حاصل ميشود ميتواند موتور محركه توسعه روسيه شود .اگرچه پوتين
به ضرورت افزايش سرمايهگذاري شركتهاي انرژي غربي در صنعت نفت و گاز
روسيه اذعان ميكند ،معتقد است كه اين سرمايهگذاري بايد به شيوهاي انجام گيرد
كه هماهنگ با توان دولت روسيه در اعمال مراقبت و كنترل بر داراييهاي نفت و
گاز آن كشور باشد .در حقيقت ،وي انجام سرمايهگذاري خارجي در صنعت نفت
و گاز روسيه را منوط به نظارت دولت ،مشاركت دولت در سرمايهگذاري و كنترل
دولت بر حمل و نقل انرژي ميداند (همان ،صص .)40-41
به نظر ميرسد شاخصههاي رفتاري روسيه در زمينه انرژي ـ كه در ادامه از
نظر خواهد گذشت ـ همان ديدگاههاي پوتين در پاياننامهاش باشد .در بخش
بعد سعي ميشود سياست و راهبرد انرژي روسيه در قبال اتحاديه اروپا مورد
بررسي قرار گيرد.
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سنگ و انرژي برق آبي است .نسخه سال  2003بيش از آنكه بر هدايت بخش
انرژي در جهت سازماندهي مجدد زيربناهاي قانوني حاكم بر اين بخش متمركز
باشد ،بر اصالح الگوهاي ناصحيح بهرهبرداري از منابع تمركز كرده است.
در راستاي دسترسي به اهداف مطرحشده ،گازپروم اولين شركتي بود كه
مورد توجه پوتين قرار گرفت .اين شركت مهمترين غول اقتصادي و انرژي روسيه
است .تقريباً  90درصد عمليات توليد گاز روسيه و  100درصد صادرات گاز اين
كشور به اتحاديه اروپا توسط اين شركت انجام ميگيرد .نفوذ گازپروم در بازار
گاز اروپا به حدي است كه رئيسجمهور روماني طي سخنراني در ژوئيه 2006
اعالم كرد« :وابستگي اروپا به شركت انحصاري گاز روسيه ،گاز پروم ،پس از
فروپاشي ارتش اتحاد شوروي ،بزرگترين تهديدي است كه منطقه با آن مواجه
بوده است» (كياني.)195 :1386 ،
بر اين اساس ،شركت گازپروم از جايگاهي ممتاز در سياست انرژي روسيه
در قبال اتحاديه اروپا برخوردار است .پوتين نيز در دوران رياستجمهورياش،
با كاربست سياستهاي مختلف به اعمال كنترل بر اين شركت و هماهنگسازي
آن با سياست خارجي روسيه پرداخت.
تالش پوتين براي معرفي مجدد گازپروم حاكي از حمايت از افرادي بود
كه اكثر آنها جزء ديوانساالران نفت و گاز در دوره شوروي سابق بودند .پوتين
بالفاصله رموياخوف را از گازپروم عزل و يكي از نزديكان خود ،آلكسي ميلر 1،را
در باالترين پست اين شركت جايگزين كرد .همچنين براي كنترل و نفوذ بيشتر
در سطوح تصميمگيري شركت گازپروم ،الكساندر مدودف ،رئيسجمهور فعلي
روسيه و معاون رئيس دفتر وقت خود را به سمت مدير اجرايي شركت تعيين
كرد.
با اين اقدامات نه تنها رابطه گازپروم با شركتهاي خصوصي از بين رفت،
بلكه رابطه با شركتهاي وابسته به دولت نيز شفاف نشد .دولت روسيه به عنوان
ي توانست تسلط خود را بر اين شركت اعمال كند .در همين
سهامداري جزء نم 
راستا ،در سپتامبر  ،2004هيأت مديره گازپروم اطالعيه تعجبانگيزي منتشر
كرد كه گازپروم داراييهاي خود را با روس نفت ادغام ميكند ».با اين اعالم،
دولت روسيه به بزرگترين سهامدار شركت تجديديافته گازپروم تبديل شد .بر
اين اساس سهام دولت روسيه در شركت گازپروم از  36درصد به  51درصد در
سال  2004افزايش يافت (حاجي ميرزايي و نادريان )41 :1386 ،و عم ً
ال شركت
1. Alexy Miler

1. Eestigass
2. Letoni Gas
3. Dujotekana
4. Lukoil
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گازپروم در اختيار و انحصار دولت روسيه قرار گرفت.
اقدام بعدي ،تصويب قانوني در سال  2006توسط دوماي دولتي روسيه بود
كه براساس آن هرگونه سرمايهگذاري خارجي بيش از  20درصد در شركت
گازپروم ممنوع اعالم شد .از آنجا كه صدور گاز روسيه به اتحاديه اروپا تماماً در
اختيار و انحصار گازپروم است ،اين مسئله سبب شد دولتهاي اروپايي تقاضاي
بسياري از دولت روسيه براي تبديل اين شركت به واحدهاي مستقل توليد،
توزيع و فروش گاز و نيز رقابتي كردن صنعت گاز روسيه از طريق صدور مجوز
براي شركتهاي اروپايي بهمنظور مشاركت بيشتر در فرايندهاي توليد ،توزيع
و فروش گاز روسيه كنند .اما دولت روسيه قوياً مخالفت خود را با اينگونه
پيشنهادها و تقاضاها اعالم كرده است (كياني.)196-197 :1386 ،
با اين سه گام (تغيير هيأت مديره و گماردن نزديكان خود به جاي آنها،
تبديل شدن دولت به سهامدار اصلي ،و جلوگيري از سرمايهگذاري گسترده
خارجي در شركتها) اكنون گازپروم ،هم از منافع دولت روسيه در پروژههاي
مشترك با سرمايهگذاران خارجي حفاظت ميكند و هم نقش دولت روسيه را در
توليد نفت و گاز طبيعي ارتقا ميبخشد.
شايان ذكر است كه شركت گازپروم از نفوذي گسترده نهتنها در كشورهاي
خارج نزديك بلكه در كشورهاي اروپاي شرقي و بالتيك برخوردار است .هماكنون
اين شركت مالك  37درصد سهام شركت گاز استوني 1و  34درصد سهام
بزرگترين شركت توزيعكننده گاز طبيعي در لتوني به نام «لتوني گاز» 2است.
3
در ليتواني نيز گازپروم موفق شده است  40درصد سهام شركت «دوجوتيكانا»
را كه بزرگترين شركت واردكننده گاز طبيعي ليتواني به شمار ميآيد از آن
خود كند ).(Baev,2007: 62- 65
در مورد شركتهاي نفتي نيز دولت روسيه با اقدام به خريد اكثريت سهام
اين شركتها آنها را واداشته است رفتار انرژي خود را با سياست خارجي دولت
هماهنگ كنند.
4
شركت نفتي لوكاويل يكي از موارد نشاندهنده سياست اعمال نفوذ دولت
در بخش شركتهاي خصوصي انرژي است .اين شركت كه  7/59درصد سهام
آن در سال  2006با قيمت  1/99ميليارد دالر به شركت كونوكو فيليپس منتقل

43

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال چهارم  /شماره دوازدهم-پاییز 1390

44

شد ،يكي از بهترين نمونههاي شراكت بخش خصوصي و بخش دولتي است .اين
نكته از منظر عمومي هنگامي مورد توجه قرار گرفت كه پوتين اولين جايگاه گاز
لوك اويل را در نيويورك در سپتامبر  2003افتتاح كرد .مزايده شركت لوك
اويل كه طبق شايعات تنها مشمول  10تا  20درصد سهام اين شركت ميشد
همسو با سياستهاي دولت روسيه در زمينه بهبود همكاري سازنده با غرب
صورت گرفته است.
1
در  6مارس  ،2007رئيس شركت لوك اويل ،واگيت الكپروف ،سرمايهگذاري
مشترك ميان اين شركت و گازپروم نفت ،شركت فرعي وابسته به گازپروم ،را
براي توسعه و گسترش پروژههاي نفتي در آينده با سهام  51درصدي تحت
مالكيت گازپروم نفت اعالم كرد ) .(Cohen, 2007 a: 5-6اين شركت پس از
گرفتن چراغ سبز از كرملين اكنون تالش دارد داراييهاي بيشتري در منطقه
خليج فارس به دست آورد .اين شركت در مارس  2004مجوز بهرهبرداري از
بلوك  Aميدان گازي سي هزار كيلومتر مربعي در صحراي ربعالخالي را به
دست آورده است .البته شايعاتي در مورد دريافت مجوز بهرهبرداري ميدان نفتي
كرناي غربي در عراق نيز وجود دارد .مجوز اخذشده در عربستان در نتيجة
مذاكرات دولت روسيه با سران اين كشور محقق شد .در مورد عراق نيز به علت
بدهيهاي  4/5ميليارد دالري دولت عراق به دولت روسيه و تمايل دولت روسيه
به بخشيدن اين بدهيها ،توافقاتي حاصل شده است ).(Ibid, P. 6
ترانس نفت 2،به عنوان شركتي دولتي ،انحصار خطوط لوله نفت روسيه به
اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي اروپاي شرقي غيرعضو نظير اوكراين ،بالروس و
مولداوي را در اختيار دارد .اگر چه اين شركت تمايل شديدي به شراكت تجاري
با توليدكنندگان نفت در زمينه احداث خط لوله دارد ،ابزاري براي سياستهاي
دولتي روسيه در زمينه تصميم گيري درباره مسير خطوط لوله احداثي و اينكه
چه توليدكنندهاي بايد به اين خط لوله دسترسي داشته باشد محسوب مي
شود .لذا وجود شركت ترانس نفت دولت را به جلوگيري از گسترش و تسلط
شركتهاي خصوصي نفتي مطمئنتر ميكند و اين كام ً
ال مشخص خواهد بود
كه شركتهاي خصوصي بايد رفتار خود را نسبت به گذشته تغيير دهند .كنترل
اين شركت توسط دولت بدان علت اهميت دارد كه دوسوم صادرات نفت هفت
ميليون بشكهاي روسيه به كشورهاي بالروس ،اوكراين ،آلمان ،لهستان و ساير
كشورهاي واقع در مسير اروپاي مركزي و شرقي از طريق خطوط لوله اين
1. Vagit Alekprov
2. Transneft

شركت انجام ميگيرد.
شركت نفتي يوكاس نيز پس از ورشكسته شدن ،به دنبال وضع قانون
مالياتي در سال  ،2003در قسمت درياداري تحت مالكيت دولت روسيه ادغام شد.
2
داراييهاي اصلي اين شركت طي عمليات مناقصه دولتي به گروه بايكال فينانز،
شركتي گمنام ،به قيمت  9/4ميليارد دالر فروخته شد .در سال  2005رئيس
پيشين شركت يوكاس ،ميخائيل خودروكوفسكي ،به  9سال حبس و محكوميت
به اتهامات ششگانه شامل موارد شخصي ،فريب و كالهبرداري و فرار از پرداخت
ماليات شركت محكوم شد .گفته ميشود در پس اقدام دولت در بازداشت
خودروكوفسكي ،انگيزه سياسي نهفته بوده است .ميخائيل خودروكوفسكي تالش
كرده بود در جريان انتخابات مجلس در سال  2003سياستهاي مهار قدرت
رياستجمهوري را دنبال كند .همچنين ديدگاههاي وي از لحاظ اقتصادي كام ً
ال
در تضاد با ديدگاههاي پوتين بود ).(Cohen, 2007 b: 5-6
1

1. Yukos
2. Baikal Finans Group
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 .2كنترل انحصاري بازار و تقاضاي انرژي در اتحاديه اروپا
روسيه در تالش براي محدود كردن تقاضاي نفت و گاز طبيعي به خود با امضاي
قراردادهاي طوالنيمدت دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي اروپايي است .مسكو
برقراري ارتباط با دولتهاي عضو اتحاديه اروپا را به صورت جداگانه ترجيح
ميدهد نه گروهي ،زيرا با اين كار ميتواند قيمتهاي متفاوتي به مشتريان خود
عرضه و قيمت انرژي با هر كشور را با توجه به توان پرداخت آن كشور تعيين
كند .روسيه با اين قراردادها سعي داشته است تالشهاي اروپا را براي شكست
انحصار اين كشور در عرضه گاز به اروپا از طريق احداث خطوط لوله جديد از
جمله خط لوله نابوكو خنثي كند .همچنين روسيه سعي دارد وابستگي اروپا را
به نفت و گاز خود افزايش و وابستگي خود را به كشورهاي ترانزيتكننده كاهش
دهد .در اين راستا شركت دولتي روسيه ،گازپروم ،قراردادهاي طوالنيمدت
عرضه ،ساخت خطوط لوله ،پروژههاي مشترك نيروگاهي ،بازاريابي و ...را با
بيشتر كشورهاي اروپاي غربي از جمله فرانسه ،آلمان ،ايتاليا و اتريش امضا كرده
است .تا پيش از امضاي اين قراردادها ،روسيه تنها با تعدادي از كشورهاي اروپاي
شرقي و مركزي قراردادهايي را امضا كرده بود .از مهمترين اين قراردادها ميتوان
به قرارداد آلمان و روسيه براي ساخت خط لوله گاز اروپاي شمالي ،قرارداد
اتريش و روسيه براي تحويل گاز به اتريش يا قرارداد ايتاليا و روسيه براي ساخت
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خط لوله جريان جنوب اشاره كرد ).(Ibid, PP. 6-7
الف) قرارداد آلمان و روسيه براي ساخت خط لوله گاز اروپاي شمالي 1يا محور شمال
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در جريان سفر گرهارد شرودر ،صدراعظم اسبق آلمان ،به مسكو در سال ،2004
سران دو كشور از قرارداد همكاري بين شركت گازپروم ( 51درصد سهام) و
شركتهاي بيآاساف 3و ايان( 4هر كدام  24/5درصد سهام) آلمان به صورت
سرمايهگذاري مشترك استقبال كردند .اين قرارداد شامل چهار بخش توليد
گاز ،احداث خط لوله گاز از طريق درياي بالتيك ،ايجاد و گسترش ساختارهاي
الزم براي بازاريابي گاز روسيه در آلمان و اروپا و اجراي پروژههاي مشترك
نيروگاههاي گازي در اروپا ميشد ). (Smith, 2006: 6-7
بر اساس اين توافق مقرر شد خط لولهاي با طول  1200كيلومتر براي
انتقال گاز روسيه به آلمان تا سال  2010احداث شود .اين خط لوله از بندر
وي بورگ 5،از اطراف سنپترزبورگ گذر ميكند و پس از عبور از كف خليج
فنالند و درياي بالتيك به بندر گريفس والد 6آلمان منتهي ميشود .هزينه
ساخت اين خط لوله  5/7ميليارد دالر برآورد شده بود .همچنين بر اساس اين
توافق مقرر شد خط لوله گاز شمالي از سال  ،2010تقريباً  27/5ميليارد متر
مكعب گاز ( /9تا  1تريليون فوت مكعب) را ساليانه جابهجا كند .با آغاز عمليات
بهرهبرداري از اين خطوط لوله ،نهتنها واردات گاز طبيعي آلمان از روسيه به
بيشترين حد ممكن ميرسد بلكه وابستگي دولتهاي بالتيك و اتحاديه اروپا
به گاز روسيه به ويژه شركت گازپروم ،كه از  51درصد سهام آن خط لوله
برخوردار است ،افزايش خواهد يافت .دولت روسيه در سال  2005اعالم كرد
از ورود شركاي جديد در زمينه احداث خط لوله گاز شمالي استقبال ميكند،
اما حاضر به واگذاري هيچ بخشي از سهام مالكيت خود بر اين خطوط لوله به
شركاي ديگر نيست) . (Cohen, 2007 b: 5-6اين خط لوله هم اكنون به صورت
آزمايشي مورد بهرهبرداري قرار گرفته است.
توافق احداث خط لوله گاز شمالي با مخالفتهاي گسترده اوكراين ،لهستان
و ليتواني همراه شده و مخالفتهاي زيستمحيطي بسياري را نيز درپي داشته
)1. Northern Europe Gas Pipeline (NEGP
2. Nord Stream
3. BASF
4. E ON
5. Vyborg
6. Greifswald
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است .اهميت اين موضوع تا حدي است كه يكي از مقامات لهستان احداث اين
خط لوله را تكرار وقايع پس از جنگ سرد خوانده كه در نتيجه آن لهستان به
دو بخش وابسته به شوروي سابق و آلمان تقسيم شد .قسمت اعظم خطوط لوله
انتقال گاز روسيه به اروپا از اين دو كشور ميگذرد .احداث اين خط لوله به منزله
كاهش جايگاه اين كشورها در انتقال گاز روسيه به اروپاست (بينام.)8 :1386 ،
كشورهاي شرق اروپا مانند ليتواني ،لتوني ،استوني و لهستان با توجه به
وابستگي شديد به واردات انرژي ،به ويژه گاز از روسيه ،افزايش بيرويه تقاضاي
انرژي و همچنين عدم سرمايهگذاري كافي در منابع انرژيهاي تجديدپذير،
عميقاً نگران تأمين انرژي خود در آينده هستند.
به نظر ميرسد روسيه دو هدف مهم را از اين توافق تعقيب ميكرد :نخست،
با احداث اين خط لوله ،ديگر نيازي به مذاكره با كشورهاي بالتيك درباره
هزينههاي ترانزيتي نخواهد داشت .اين مسئله بدان علت اهميت دارد كه در
سال  2005روسيه از كشورهاي منطقه بالتيك به علت موقعيت ويژه ترانزيتي
آنها ،در ازاي هر هزار مترمكعب گاز مصرفي 80 ،تا  85دالر دريافت ميكرد،
حال آنكه دولتهاي اروپاي غربي در ازاي هر هزار متر مكعب گاز بين  120تا
 135دالر به شركت گازپروم پرداخت ميكردند.
احداث چنين خط لولهاي نهتنها سبب خواهد شد كه كشورهاي بالتيك از
شبكه توزيع مستقيم انرژي ،گاز طبيعي ،كنار زده شوند ،بلكه روسيه نيز موفق
خواهد شد گاز طبيعي خود را به اين كشورها براساس بهاي جهاني به فروش
برساند.
دوم ،برخي تحليلگران معتقدند خط لوله گاز اروپاي شمالي و همچنين
خط لوله درياي بالتيك موجب دسترسي مستقيم روسيه به بازار انرژي آلمان
به عنوان يكي از مهمترين قدرتهاي بزرگ اقتصادي اتحاديه اروپا ميشود ،لذا
اين مسئله ممكن است به تقويت روابط دوجانبه ميان دو كشور منتهي شود .با
توجه به آنكه آلمان نقش تأثيرگذار و حتي تعيينكنندهاي در سياست خارجي
اتحاديه اروپا دارد ،برقراري چنين روابط دوجانبهاي ميتواند نرمش اتحاديه را در
خصوص سياستهاي منطقهاي روسيه به ويژه در منطقه اروپاي شرقي به دنبال
داشته باشد (كياني.)197-198 :1386،
ب) قرارداد با اتريش براي تحويل گاز طبيعي به اين كشور

در مالقات مه  2007سران دو كشور روسيه و اتريش ،حكومت اتريش به ارتباط

47

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال چهارم  /شماره دوازدهم-پاییز 1390

48

گستردهتر شركتهاي نفت و گاز اتريش با گازپروم موافقت كرد .اواموي 1،شركت
نيمهدولتي اتريش ،قرارداد واردات گاز به صورت طوالنيمدت را با گازپروم امضا
كرده است .براساس اين توافق ،گازپروم تكميلكننده شركتهاي  GWHو گاز
و انرژي اروپاي مركزي 2،گاز را به صورت مستقيم به مصرفكنندگان اتريشي
در سال  2008تحويل ميدهد .واردات كنوني اتريش از روسيه تقريباً  70درصد
مصرف گاز اتريش است .اين قرارداد شبكههاي ذخيرهسازي و ترانزيت گاز اتريش
(موجود و طراحيشده) را به صورت گستردهتري به گازپروم وابسته كرده است.
عالوه بر اين ،گازپروم متمايل به استفاده از اتريش به عنوان كريدور حمل و نقل
براي تسخير بازارهاي ديگر اعضاي اتحاديه اروپاست .گازپروم در حال طراحي
گسترش و توسعه قطب و مركز فعاليت گاز اروپاي مركزي و همچنين مركز
3
مديريت حمل و نقل ترانزيت گاز ،بزرگترين مركز در قاره اروپا ،در بومگارتن
5
نزديك وينا 4است .در ژوئيه  ،2007اواموي تمايل خود را به تحويل گرفتن مل،
شركت انرژي خصوصي مجارستان ،كه نفوذ و تسلط روسيه را بر زيرساختهاي
انرژي اروپا بيشتر تقويت خواهد كرد ،اعالن كرد ).(Socor, 2008: 4-5
ج) توافق روسيه با صربستان براي امتداد خط لوله جريان جنوب
روسيه در ادامه دستيابي به اهداف خود در زمينه تبديل شدن به تنها عرضهكننده
نفت و به خصوص گاز طبيعي به اتحاديه اروپا ،در  25ژانويه  ،2008به توافقي
بيندولتي در زمينه همكاري در صنعت نفت و گاز طبيعي با صربستان دست
يافت .بر اساس قراردادي كه ميان دو دولت امضا شد ،طرفين به سه توافق
دست يافتند :الف) امتداد خط لوله جريان جنوب در خاك صربستان ،تا گاز
طبيعي روسيه از طريق درياي سياه ،بلغارستان و صربستان به ساير كشورهاي
اروپايي نيز انتقال داده شود .ب) ايجاد تأسيسات ذخيرهسازي زيرزميني با
ظرفيت  300ميليون متر مكعب در  60كيلومتري شمال شرق نوي سد 6كه تا
 3ميليارد متر مكعب نيز قابل افزايش خواهد بود .كنترل تمام اين تأسيسات
در اختيار روسيه خواهد بود .ج) خريد  51درصد از سهام شركت نفت دولتي
1. OMV
2 . Center Europe
3. Baumgarten
4. Vienna
5. MOL
6. Novi Sad

 .3كنترل انحصاري جريان عرضه انرژي در اتحاديه اروپا

از سياستهاي ديگر روسيه ايجاد محدوديت در روند عرضه از طريق تحكيم
و تثبيت كنترل خود بر زيرساختهاي انرژي ،به ويژه خطوط لوله ،در سراسر
اروپا و اوراسياست .روسيه در حال اقدام براي كنترل اكتشاف ،عرضه ،فروش و
توزيع گاز طبيعي از اين مناطق است و سعي در خريد زيرساختهاي بزرگ و
مهم انرژي همانند خطوط لوله ،پااليشگاهها ،شبكههاي الكتريسيته و بنادر به
وسيله شركتهاي خود دارد .اين كشور براي پيشدستي و جلوگيري از اقدامات
خودمختار و مستقالنه كشورهاي اوراسيا در صادرات نفت و گاز خود به اروپا
موافقتنامههايي در زمينه عرضه و اكتشاف با اين كشورها از جمله تركمنستان،
كه از لحاظ ذخاير گاز بسيار غني است و ميتواند مورد توجه غرب قرار گيرد،
امضا كرده است و در واقع با اين موافقتنامهها و قراردادها سعي در تحكيم و
تثبيت كنترل خود بر عرضه انرژي در اين منطقه دارد .اين قراردادها باعث
افزايش وابستگي اتحاديه اروپا به انرژي روسيه ميشود و از سوي ديگر ،اهداف
كالن اتحاديه اروپا را براي كاهش وابستگي راهبردي خود به روسيه و همچنين
متنوع كردن عرضه دچار چالشهايي گسترده ميكند (.(Smith, 2007: 3-4
كيت اسميت 2،عضو مركز مطالعات راهبردي و بينالمللي ،از اين اقدامات
1. NIS
2. Keith C .Smith
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صربستان به نام انآياس 1به قيمت تقريبي  400ميليون يورو .همچنين در
زمينه سرمايهگذاري براي نوسازي و مدرنسازي پااليشگاههاي صربستان بين دو
كشور توافقاتي صورت گرفت كه بر اساس آن گازپروم توافق كرده بين سالهاي
 2008تا  2012حدود  500ميليون يورو در شركت انآياس سرمايهگذاري كند
(فرامي .)16-18 :1386،بر اساس اين توافقات ،گازپروم نفت روسيه كنترل 78
درصد از بازارهاي خردهفروشي فرآوردهاي نفتي صربستان را در اختيار گرفته
است.
بالفاصله پس از امضاي اين توافق بين دو كشور ،كميسيون اروپا ،كه پيش
از اين نيز به خريد داراييهاي انرژي در اروپا توسط گازپروم هشدار داده بود ،از
اين تحول عظيم در صربستان ابراز ناخرسندي كرد .مسئوالن آمريكايي نيز در
مالقات با مقامات صرب به افزايش وابستگي اتحاديه اروپا به روسيه براثر اقدامات
اين كشور در اروپا و همچنين افزايش نفوذ سياسي مسكو از طريق كنترل منابع
انرژي صربستان و ساير كشورهاي منطقه اظهار نگراني كردند (همان ،ص .)18
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روسيه با عنوان «امپرياليسم 1خطوط لوله» ياد ميكند .در راستاي به دست آوردن
خطوط لوله زماني الكسي ميلر ،رئيس هيأت مديره گازپروم ،تهديد كرده بود كه اگر
غرب به شركت وي اجازه دستيابي به تأسيسات خود را ندهد ،عرضه گاز طبيعي به
اروپا را قطع خواهد كرد ) .(Ibid, P. 4در زير به چند نمونه از اقدامات روسيه اشاره
ميشود.
در سال  ،2002شركت دولتي روسيه ،ترنس نفت ،تالش كرد كنترل پااليشگاه
مازيكي نفتا 2در لتوني و ترمينال صادرات نفت ونشي پيلز 3در التويا را به دست
آورد .زماني كه هر دو دولت از پذيرش تقاضاي شركت روسي براي فروش پااليشگاه
و ترمينال خود امتناع كردند ،مسكو بالفاصله عرضه نفت به آنها را قطع و ترمينال
را مجبور به تحويل نفت از طريق راه آهن كرد .هر چند زماني كه شركت اورالن
پي.كا.ان 4لهستان در سال  2006پااليشگاه را خريد ،روسيه از پيگيري تصاحب آن
دست برداشت ،اما تالش اين كشور براي دستيابي به ترمينال ليتواني نتيجهبخش بود
).(Cohen, 2007b: 8

روسيه در راستاي دستيابي به انحصار در مسيرهاي ترانزيت نفت و گاز
به اروپا و از ميدان به در كردن رقباي خود در سال  2004موضوع صدور
گاز به بالروس و تسويه بدهيهاي اين كشور به روسيه را منوط به تصاحب
شركت بل ترانس گاز اين كشور كرد .بالروس يكي از عمدهترين مسيرهاي
صادراتي و ترانزيت نفت و گاز روسيه به اروپاست .روسيه ميخواست با تصاحب
زيرساختهاي انرژي بالروس ،بدون دغدغه به تكميل طرحهاي خود در بخش
ترانزيت انرژي به اروپا بپردازد.
بين كشورهاي اوراسيا ،تركمنستان به دليل ذخاير عظيم گاز طبيعي اهميتي
فوقالعاده براي سياست روسيه دارد .روسيه تا كنون چندين توافق با اين كشور
امضا كرده است .در سال  2003توافقي در مورد قيمت تحويل گاز براي سالهاي
 2003تا  2006با قيمت  44دالر در هر هزار مترمكعب بسته شد .همچنين در
توافق اكتبر  2006بين دو كشور ،تركمنستان متعهد به تحويل همه توليد گاز
خود به روسيه شد .طبق اين قرارداد ،ميزان صادرات گاز تركمنستان به روسيه
با بازسازي خط لوله سنتي و احداث خط لولهاي جديد به ساالنه  80ميليارد
مترمكعب از سال  2007به بعد بالغ شد .اين توافق كنترل روسيه را بر جريان
1. Imperialism
2. Pipeline
3. Ventspils
4. Orlen PKN

1. Slovrugaz
2. EuropolGaz
3. Eestigaaz
4. Ruhergas
5. GAZ de France
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انرژي منطقه تا حدودي حتمي كرد .در حال حاضر شركتهاي روسي گازپروم
و ايترا در مجموع  15ميليارد متر مكعب در سال از تركمنستان گاز دريافت
ميكنند ).(Ibid, P. 9
شركت گازپروم در سال  2004اعالم كرد كه قصد دارد دو شركت مشترك با
قزاقستان تشكيل دهد .يكي از اين شركتها براي تصفيه گاز استخراجي از منبع
گاز قره چگنك و ديگري براي بازسازي خط لوله گاز قزاقستان ايجاد ميشود.
در سال  2002نيز شركت مشترك ديگري به نام «قزروس» متشكل از گازپروم
و قزموناي گاز قزاقستان براي تصفيه ساالنه سه ميليارد مترمكعب گاز منبع قره
چگنك در كارخانه اورنبرگ روسيه تشكيل شد .در سال  2003در اين منبع
گاز  5/5ميليارد مترمكعب گاز توليد شد .گازپروم همچنين آمادگي خود را براي
خريد بخشي از سهام شركت لولهگذاري قزاقستان آشكار كرده است و قصد
دارد با مشاركت در بازسازي خط لوله سنتي آسياي مركزي به سمت غرب اين
خطوط را تحت كنترل خود درآورد .اين خط لوله گاز كه در زمان شوروي سابق
احداث شده است ،و گاز ازبكستان و تركمنستان را به روسيه و اوكراين انتقال
ميدهد ،از قزاقستان عبور ميكند و روسيه در بازسازي و توسعه ظرفيت انتقالي
آن ذينفع است .در سال  2003از اين لوله حدود  43ميليارد مترمكعب گاز
انتقال يافته كه  1/2ميليارد مترمكعب آن داخل قزاقستان 2 ،ميليارد مترمكعب
آن گاز صادراتي قزاقستان و  39ميليارد و  800هزار مترمكعب ترانزيت گاز
ازبكستان و تركمنستان به سوي غرب بود (ابراهيمي.)68-69 :1384،
شايان ذكر است كه از سال  ،2004گازپروم حدود  2/6ميليارد دالر در
 23پروژه سرمايهگذاري مشترك از جمله خريد 50درصد از سهام شركت
اسلوارگاز 1در اسلواكي 48 ،درصد سهام يوروپل گاز 2در لهستان 30/6 ،درصد
سهام استي گاز 3در استوني و  49درصد سهام شبكه  SPPدر اسلواكي همراه با
روهر گاز 4و گاز دو فرانس 5سرمايهگذاري كرده است ).(Cohen, 2005 c: 7-8
روسيه براي اجراي اهداف خود به طور كام ً
ال آشكار با پروژههاي خطوط لوله
تحت كنترل غرب ،همانند خط لوله نفت باكوـ تفليسـ جيحان ،خط لوله گاز
باكوـ ارزروم يا باكوـ جيحان كه به طور مستقيم كشورهاي توليدكننده انرژي
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اوراسيا را به بازارهاي اروپا متصل ميكند ،به شدت مخالف است و تمام تالش
خود را براي از كار انداختن آنها به كار ميگيرد .احداث خط لوله انتقال نفت
بورگاس ـ الكساندروپوليس و مجاب كردن مقامات كيف به استفاده بالعكس از
مسير خط لوله تازه احداثشده اودساـ برودي از جمله اين تالشهاست.
در  15مارس  ،2007روسيه قراردادي را با بلغارستان و يونان مبني بر ساخت
خط لولهاي كه خارج از تنگه بوسفر و تحت كنترل تركيه عبور كند ،امضا كرد.
طبق توافق ميان اين سه كشور ،روسيه نفت خود و قزاقستان را با نفتكش از بنادر
خود در درياي سياه به بندر بورگاس بلغارستان و از آنجا با خط لوله بلغارستان،
نفت را به بندر الكساندرو پوليس يونان منتقل و از اين بندر نيز با نفتكشها به
درياي مديترانه و بازار جهاني ارسال خواهد كرد ).(Cohen, 2007b: 10
اين خط لوله با طول حدود  3000كيلومتر ،ظرفيت  35ميليون تن ارسال
نفت در سال را داشت .شركتهاي روسي ترنس نفت ،گازپروم نفت و روس نفت
 51درصد سهام اين خط را در اختيار دارند .باقيمانده سهام در اختيار بلغارستان
و يونان است .به اين ترتيب ،روسيه ميتواند به رغم محدوديتهاي ايجادشده
توسط تركيه در تنگه بوسفر ،اين تنگه را دور بزند و نفت خود را به بازار جهاني
صادر كند .ناگفته نماند كه خط لوله بورگاسـ الكساندرو پوليس 1اولين خط لوله
تحت كنترل روسيه در قاره اروپاست .در حقيقت ،هدف اصلي اين طرح مقابله با
پروژه خط لوله باكو ـ جيحان است كه هدف آن جلوگيري از انتقال نفت منطقه
از مسير روسيه است .آمريكا و اتحاديه اروپا براي جلوگيري از افزايش ميزان
نفوذ روسيه در منطقه با عملي كردن اين پروژه كه بسياري از كارشناسان انرژي
جهان آن را غيراقتصادي ميدانند ،سعي كردند از ميزان تأثيرگذاري اين كشور
در معادالت منطقه خزر ،قفقاز و آسياي مركزي بكاهند ).(Ibid, P.11
همچنين روسيه از قزاقستان خواست در خصوص پيوستن احتمالي به طرح
باكو ـ جيحان تجديد نظر كند .همچنان كه كاليوژني ،نماينده روسيه در امور
درياي خزر اعتقاد دارد ،مهمترين مسئله و مشكل پيش روي شركاي طرح باكو ـ
تفليس ـ جيحان جذب نفت قزاقستان براي انتقال از طريق اين خط لوله است تا
بتوانند ساالنه  30ميليون تن نفت قزاقستان را از اين خط لوله منتقل كنند .وي
در عين حال خط لوله باكو ـ جيحان را رقيبي براي شركت ترانس نفت روسيه
و خط لوله ترانس خزر اين شركت توصيف كرد و از اين شركت خواست براي
جذب و انتقال نفت و گاز خارج از محدوده روسيه تعرفهاي مناسبتر اعمال كند
1. Burgas-Alexandropolis
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(ابراهيمي.)79 :1384،
روسيه پس از مدتها بحث ،مذاكره ،تهديد و فشار به دولت اوكراين ،سرانجام
مقامات كيف را به بهرهبرداري بالعكس از مسير خط لوله تازه احداثشده
اودسا ـ برودي مجاب كرد .بر اين اساس در فوريه  2007قراردادي ميان شركت
ملي اوكراترانس نفتاي اوكراين و شركت روسي ـ انگليسي ( )TNK-BPبراي
انتقال ساالنه  9ميليون تن نفت به مدت  3سال از مسير برودي به بندر اودسا
منعقد شد .بدين ترتيب ،نفت اورال روسيه از طريق برودي به ترمينال نفتي
پيودني در اودسا (سواحل درياي سياه) منتقل خواهد شد .روسيه در قبال
تصميم اوكراين براي پذيرش اين امر ،تعهد كرده از طريق خطوط لوله ترانزيتي
اوكراين  112ميليارد مترمكعب گاز خود را به اروپا صادر كند و عالوه بر تحويل
 23ميليارد مترمكعب گاز به اوكراين ،حق ترانزيت اين مسير را نيز به اوكراين
بپردازد .اين اقدام روسيه نيز در راستاي تالشهاي اين كشور براي ايجاد اخالل
در مسير پروژه خط لوله باكو ـ جيحان صورت گرفت ،زيرا مهمترين هدف
اوكراين از احداث خط لوله اودسا ـ برودي ترانزيت نفت درياي خزر در امتداد
خط لوله باكو ـ جيحان به اروپا بوده است .آمريكا و اتحاديه اروپا همواره از
احداث و بهرهبرداري از خط لوله اودسا ـ برودي حمايت ميكردند و حتي
اتحاديه اروپا ،اوكراين را تهديد كرد كه در صورت پذيرفتن خواسته روسيه براي
استفاده بالعكس از اين خط لوله ،اين امر به روند پيوستن اوكراين به اتحاديه
اروپا خدشه وارد خواهد كرد .اما فشارهاي سياسي و اقتصادي روسيه ،عدم
حمايت مالي جدي و عملي اروپا از بهرهبرداري از اين خط لوله در مسير اصلي
خود و همچنين مالحظات اقتصادي دولت اوكراين موجب شد در نهايت پس از
كش و قوسهاي فراوان و بروز اختالفاتي چند ميان مقامات سياسي و اقتصادي
اوكراين و حتي بركناري برخي مقامات مخالف ايده استفاده بالعكس از اين خط
لوله ،دولت اوكراين با دستور مستقيم لئونيد كوچما ،رئيسجمهور اين كشور ،به
استفاده انحصاري روسيه از اين خط لوله در مسير برودي به اودسا به مدت سه
سال تن دهد ).(Baev, 2007: 29- 32

 .4سياست انتقال انرژي :تالش براي كاهش وابستگي به كشورهاي
انتقالدهنده

يكي از موضوعات مهمي كه در روابط انرژي كشورهاي صادركننده و واردكننده
مهم و تعيينكننده است ،مسير ترانزيتي انتقال اين منابع است .از مجموعه
اقدامات روسيه در حوزه انرژي ميتوان فهميد كه اين كشور از آسيبپذيري
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تعدادي از مسيرهاي صادراتي خود و وابستگي آن به كشورهاي ترانزيتكننده
به شدت نگران است .در حالي كه در گذشته همه مسيرهاي صادراتي از ميان
شوروي و كشورهاي عضو پيمان ورشو ميگذشت ،در حال حاضر اين مسيرها بايد
از ميان كشورهاي عضو ناتو يا كشورهايي بگذرد كه احتماالً عضو ناتو خواهند
شد (يافي و مانينگ .)9 :1380،در سال  2006روسيه حدود  4ميليون بشكه
نفت خام در روز صادر ميكرد كه تنها حدود  24درصد از اين مقدار يا تقريباً
 900هزار بشكه در روز از طريق بنادر روسي عمدتاً واقع در كنار درياي سياه
صادر ميشد .مقدار باقيمانده يا از درياي بارنت در شمال ،يا از خط لوله دروژبا
(حدود  1/3ميليون بشكه در روز) كه با عبور از اوكراين به اسلواكي و مجارستان
وارد ميشود و كشورهاي لهستان ،آلمان و جمهوري چك را به يكديگر متصل
ميسازد يا از بندر پريمورسك نزديك سن پترزبورگ با حدود  1/3ميليون بشكه
در روز صادر ميشد .افزون بر اين ،بيش از  80درصد صادرات گاز طبيعي شركت
گازپروم به اروپا بايد از اوكراين عبور كند ).(EIA, 2007c:5
با توجه به اين نكته كه بيشتر مسيرهاي صادراتي روسيه از كشورهاي ديگر
عبور ميكند ،مسكو براي كم كردن وابستگي خود به كشورهاي ترانزيتكننده
اقدام به ساخت خطوط لوله جديد كرده است .صرف نظر از سياستهاي پيشين
روسيه در اين زمينه كه به آنها اشاره شد ،به يك نمونه از اين سياست شامل
احداث خط لوله بالتيك اشاره ميشود (يافي و مانينگ.)11 :1380،
ـ خط لوله بالتيك
دولتهاي منطقه بالتيك نه تنها مصرفكنندگان انرژي روسيه هستند بلكه
از نقشي مهم در توزيع انرژي اين كشور در بازارهاي اروپاي غربي برخوردارند.
3
صادرات نفت سه بندر اصلي بالتيك به نامهاي ونتس پيلز ،بوتينگز 2و تالين
تقريباً  16درصد صادرات نفت خام روسيه را به اروپاي غربي تشكيل ميدهند.
از نظر برخي كارشناسان انرژي ،موقعيت ترانزيتي سه كشور لتوني ،استوني
و ليتواني براي سيستم صادرات انرژي روسيه موجب بروز نوعي انعطاف در
سياست خارجي مسكو در قبال اين كشورها شده است ).(EIA, 2007b: 6
اما روسيه با هدف كاهش وابستگي خود به بنادر ترانزيتي بالتيك اقدام
1

1. Baltic Pipeline
2. Butings
3. Tallinn
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به ساخت و راهاندازي بندري جديد در پريمورسك 1در سال  2001كرد .اين
بندر به شكل چشمگيري از ظرفيت ترانزيتي دو بندر ونتس پيلز و بوتينگز
كاسته است .علت اصلي ساخت ترمينال پريمورسك نيز احداث سيستم خط
لوله بالتيك موسوم به  BPSبود .اين طرح چنان براي روسيه اهميت داشت كه
پوتين در آن زمان خط لوله طراحيشده  450كيلومتري از جمهوري كومي به
بندر پريمورسك در كنار درياي بالتيك را يك «مسئله امنيتي مربوط به حمل
و نقل» دانست .شركت ترانس نفت ساخت اين خط لوله را با موفقيت در سال
 2001به پايان رساند .روسيه با وضع تعرفههايي بر صادرات نفت سعي كرد
اين خط لوله  500ميليون دالري و بندر پرهزينه  3/7ميليارد دالري را تأمين
مالي كند (يافي و مانينگ.)10-11 :1380،
ظرفيت انتقال نفت اين خط لوله در سال  18 ،2002ميليون تن بود كه
در سال  2003به  30ميليون تن و در سال  2004به  42ميليون تن نفت
رسيد .ظرفيت اين خط لوله تا مارس  2007به حدود  1/5ميليون بشكه در
روز رسيد .اقدام شركتهاي نفتي روسي نظير لوك اويل ،سورگارت نفت گاز و
روس نفت در ايجاد ترمينالهاي متعدد در ساحل درياي بالتيك ،نقشي مهم
در افزايش ظرفيت صدور انرژي از اين خط به بازارهاي مصرف اروپايي داشته
است ).(EIA, 2007a: 4
در حقيقت ،اين خط لوله دسترسي مستقيم روسيه را به بازارهاي اروپاي
شمالي فراهم كرده و از اتكاي اين كشور به مسيرهاي ترانزيتي استوني ،لتوني
و ليتوانيكاسته است .از آنجا كه افزايش ظرفيت انتقال انرژي خط لوله بالتيك
از حجم ترانزيت انرژي كشورهاي يادشده ميكاهد ،كشورهاي بالتيك با كاهش
درآمد چشمگيري در اين زمينه مواجه ميشوند .براي نمونه ،از سال  2000حجم
انتقال انرژي در بندر ونتس پيلز ليتواني (كه از طريق كشتي صادر ميشود) 30
درصد كاهشيافته است (كياني.)196-197 :1386 ،

 .5عدم تصويب پيمان منشور انرژي :تالش براي جلوگيري از
خصوصيسازي بخش انرژي
در اواخر دهه  1980كه اوضاع سياسي شوروي سابق دچار بحران و دگرگوني
شده بود ،كشورهاي اروپايي كه منافع خود را در ثبات سياسي و اقتصادي منطقه
ميديدند ،همكاريهاي خود را ضروري دانستند و اقداماتي در اين زمينه آغاز
كردند .پيدايش جمهوريهاي آسياي مركزي و بروز مشكالت اقتصادي آنها و
1. Primorsk
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ضرورت انتقال انرژي و ذخاير سرشار نفت و گاز اين جمهوريها به بازار جهاني
از طريق كشورهاي بستهاي كه تعدادشان به دليل گفتهشده افزايش يافته بود،
و نيز لزوم سرمايهگذاريهاي بينالمللي در بخش انرژي آنها ،روند شكلگيري
چارچوبي براي دستيابي به اين اهداف (منشور) را سرعت بخشيد .در نتيجه در
سال  ،1991كنفرانسي بينالمللي مركب از كشورهاي اروپاي شرقي و غربي و
جمهوريهاي آسياي مركزي و اعضاي غيراروپايي سازمان توسعه و همكاري
اقتصادي از جمله آمريكا ،كانادا ،استراليا و ...تشكيل شد و طي آن ،طرحي
تنظيم و تصويب و به امضاي  51كشور شركتكننده در كنفرانس رسيد .اين
طرح از اعضا ميخواست ضمن افزايش و گسترش همكاريهاي انرژي ميان
خود ،بهمنظور كاهش وابستگي به كشورها يا مناطق خاص صادركننده انرژي،
تنوع بيشتري به عرضهكنندگان انرژي به اتحاديه اروپا دهند .در حقيقت ،اعالميه
منشور انرژي چارچوبي مشتمل بر قوانين و توافقاتي بود كه ميان امضاكنندگان
آن براي گسترش سطح همكاريهاي انرژي بهوجود آمد .اين اعالميه در سال
 ،1994در جريان كنفرانس ليسبون به پيمان «منشور انرژي» تغيير نام پيدا كرد
و در سال  1998به مرحله اجرا درآمد (صرافي.)36 : 1380،
مهمترين اهداف اين پيمان عبارت بودند از :اجراي قوانين مربوط به گسترش
سرمايهگذاري خارجي در زمينه انرژي و تجارت آزاد در خصوص منابع ،توليدات
و تجهيزات انرژي ،آزادي ترانزيت انرژي از طريق خطوط لوله ،افزايش بهرهوري
در انرژي ،آمادهسازي سازوكارهاي الزم براي حل اختالفات در زمينه انرژي و
باالخره شكستن انحصار دولتي و ايجاد بازار رقابتي در بخش انرژي .از زمان امضاي
پيمان منشور انرژي در  ،1994اتحاديه اروپا سعي در ايجاد رويكردي هماهنگ
ميان اعضا در خصوص امنيت و سياست انرژي داشته است .تشكيل بازار داخلي
گاز و برق مهمترين برنامهاي است كه اتحاديه اروپا در قالب خصوصيسازي
صنعت انرژي در اروپا و نيز رقابت آزاد دنبال ميكند ).(Morelli, 2006: 3
اگرچه دولت روسيه در سال  ،1994پيمان منشور انرژي را امضا و اجرايي
كردن آن را به تصويب دوما منوط كرد ،هنوز دوماي روسيه آن را تصويب نكرده
است .علت اين مسئله آن است كه دولت قصد واگذاري انحصار خود در بخش
صنعت نفت و گاز كشور را به بخش خصوصي ندارد.
اتحاديه اروپا بارها از روسيه خواسته است ضمن تصويب پيمان منشور
انرژي ،به شركتهاي انرژي اروپايي اجازه دهد در تمام صنعت انرژي روسيه
از حوزههاي نفت و گاز گرفته تا سيستمهاي خط لوله سرمايهگذاري كنند.

).(Smith, 2006: 6-7

به طور كلي ،روسيه در پاسخ به تقاضاهاي مكرر اتحاديه اروپا در زمينه
تصويب و اجراي مفاد پيمان منشور انرژي به دو شيوه واكنش نشان داده است:
نخست ،استفاده از شيوه بدهبستان ،بدينمعنا كه مسكو تصويب منشور و اجازه
دسترسي آزاد شركتهاي انرژي اروپايي به صنعت نفت و گاز روسيه را منوط
به آن كرده است كه شركتهاي انرژي روسي نيز بتوانند در صنايع انرژي دول
اروپاي غربي سرمايهگذاري كنند .براي نمونه ،پوتين در ديدار با رئيس كميسيون
و نيز نماينده ارشد سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا در سوچي
در سال  2006اعالم كرد« :اگر شركاي اروپايي از ما انتظار دارند به آنها اجازه
دسترسي به حيات خلوت اقتصادمان را بدهيم ،در آن صورت ما نيز خواستار
اقدامات متقابلي براي توسعه كشور خود هستيم» (كياني.)200 :1386 ،
روسيه در واكنشي ديگر كه ميتوان از آن به واكنش تهديدآميز نام برد ،به
اتحاديه اروپا نسبت به تغيير مسير صدور انرژي خود و توجه بيشتر به بازارهاي
جايگزين هشدار داده است .براي نمونه ،الكسي ميلر ،رئيس شركت گازپروم ،در
تالشي آشكار براي بيان اعمال نفوذ انرژي شركت در جمع سفراي اتحاديه اروپا
اعالم كرد« :تالش براي محدودسازي فعاليتهاي گازپروم در بازار اروپا نتايج
خوبي در پي نخواهد داشت .رقابت براي دستيابي به منابع انرژي در جهان رو به
گسترش است و نبايد فراموش كرد كه ما (گازپروم) مجدانه به دنبال بازارهاي
جديدي نظير چين هستيم» ).(Monagham, 2006: 7
از نظر افرادي همچون لينا مورينگ و دانيل شائر ،رشد تقاضاي جهاني براي
1. Stillborn Document
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تاكنون روسيه از پذيرش تقاضاهاي اتحاديه اروپا در اين زمينه سر باز زده
و به اين اتحاديه هشدار داده است كه مانع برنامههاي گازپروم در خريد يا
سرمايهگذاري در بخش انرژي اروپا نشوند .به رغم فشار از سوي اتحاديه اروپا به
روسيه براي تحقق بخشيدن به منشور ،قائممقام گازپروم و رئيسجمهور فعلي
روسيه ،الكساندر مدودف ،آن را يك «سند عقيم محكوم به شكست» 1توصيف
كرده است .گازپروم معتقد است كه اكنون موقعيتش سنگينتر از آن است كه
غرب به دنبال تأمين انرژي خود از مناطق بيثباتي همچون خاورميانه ،آفريقا و
آمريكاي جنوبي باشد .سلطه كامل گازپروم در صدور گاز طبيعي روسيه به اروپا
و نيز سرمايهگذاري عمده اين شركت در شبكههاي ترانزيت گاز در كشورهاي
بالروس ،اوكراين و منطقه بالتيك نگراني اصلي اتحاديه اروپا را برانگيخته است
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انرژي عاملي مهم است كه اتحاديه اروپا را به اعطاي امتياز در مذاكرات با روسيه
در ساير زمينههاي سياستگذاري وادار ميكند .اگر روسيه قادر به انتخاب
آزادانه عرضه انرژي براي تقاضاكنندگان آن باشد ،مالكهاي اين انتخاب دو چيز
خواهد بود« :پرداخت بهاي بيشتر و تقاضاي سياسي كمتر .از اين نظر چين از
مزيت بااليي براي روسيه برخوردار است ،زيرا اين كشور براي تضمين تداوم رشد
اقتصادي خود حاضر به خريد انرژي به هر بهايي است» (كياني.)201 :1386 ،
اين مسئله بدان علت براي اتحاديه اروپا اهميتي قابل توجه دارد كه در سال
 ،2020نياز اتحاديه اروپا به گاز مصرفي وارداتي از  50درصد به  80درصد افزايش
خواهد يافت .در اين ميان نياز  25درصدي اتحاديه اروپا به گاز طبيعي وارداتي از
روسيه به  30درصد تا سال  2015افزايش پيدا خواهد كرد (همان ،ص .)201

 .6اوپك گازي 1:تالش براي هدايت صادرات و تعيين قيمت گاز
طبيعي

برخي تحليلگران اظهار نظر محمود احمدينژاد ،رئيسجمهور ايران ،در نشست
كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي شانگهاي را به عنوان درخواستي رسمي
براي تشكيل كشورهاي توليد و صادركننده گاز طبيعي (كه برخي از آن به
عنوان اوپك گازي ،كارتل گازي و برخي ديگر ناتوي انرژي نام بردهاند) تعبير
كردهاند .وي در آن نشست به والديمير پوتين ،رئيسجمهور سابق روسيه ،اظهار
كرد« :همكاري ما در زمينه انرژي به اندازه كافي اهميت دارد ،اما در صورتي
كه اين همكاري درباره قيمتگذاري و صادرات آن بيشتر شود ،ميتوانيم مؤثرتر
واقع شويم ».پوتين محتاطانه به اين درخواست احمدينژاد پاسخ داد و گفت:
«ما نه تنها از ايده تبديل شانگهاي به «كلوپ انرژي» حمايت ميكنيم ،بلكه
حاضريم از پروژه مشترك صادرات گاز ايران و روسيه نيز حمايت كنيم ».احتياط
پوتين اينجا بود كه وي ايده تشكيل سازماني شبيه اوپك در عرصه گاز طبيعي
را رد كرد و افزود« :اوپك يك كارتل است ،در حالي كه ما ميخواهيم همكاري
خود را حتي در مورد كشورهاي ثالث افزايش دهيم و اين صحبت از تشكيل
اوپك گازي نيست» (پورحسن.)24 :1385 ،
پس از اين نشست در كنفرانسي مطبوعاتي در اول فوريه  ،2007پوتين در
پاسخ به سؤال خبرنگار بيبيسي در خصوص واكنش روسيه به پيشنهاد ايران
براي تشكيل اوپك گازي اين گونه پاسخ داد« :اين ايده جالب است و ما در مورد
آن فكر ميكنيم ....ما هيچ برنامهاي براي تشكيل نوعي كارتل نداريم ،اما فكر
1. Gas OPEC

1. Vvalery Yazev
)2. The Gas Exporting Countries Forum (GECE
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ميكنم ايده خوبي باشد كه فعاليتهايمان را هماهنگ كنيم ،به خصوص در
قراردادها كه مهمترين هدف ما را در اطمينانبخشي به عرضه مناسب انرژي به
اصليترين مصرفكنندگانمان تأمين ميكند».
پوتين در همان ماه در سفري كه به قطر داشت درباره اوپك گازي اين
گونه اظهار نظر كرد« :ما ايده تشكيل اوپك گازي را رد نميكنيم ،اما اين ابتكار
نيازمند مطالعات بيشتري است» (استرن.)34 :1385 ،
در قطر ،پوتين تشكيل اوپك گازي را ايدهاي بسيار جالب توصيف كرد و
گروهي بلندپايه براي تحقيق و پژوهش در مورد قيمتگذاري گاز و گسترش
شيوههاي در حال استفاده از مدلهاي قيمتگذاري گاز تشكيل داد .در آن
سفر يكي از اعضاي بلندپايه هيأت نمايندگي روسيه اظهار كرد كه نظر به
تحمل بازار جهانيشده گاز طبيعي ،به طور قطع چنين سازماني ضروري است و
تشكيل خواهد شد .والري يازف 1،رئيس كميته انرژي مجلس دوماي روسيه ،نيز
درخواست تشكيل اوپك گازي را مطرح كرد .وي معتقد است كه اين سازمان
در واكنش به اقدامات اروپاييها در زمينه انرژي بايد تشكيل شود (پورحسن،
.)25 :1385
بعد از اين اظهارات ،مشاوران اقتصادي ناتو گزارشي مفصل در مورد تشكيل
اوپك گازي به عنوان اهرم فشار روسيه عليه اين سازمان نظامي تهيه كردند و
در اختيار دولتهاي عضو ناتو قرار دادند .در گزارش محرمانه مشاوران اقتصادي
ناتو كه توسط روزنامه فاينشنال تايمز فاش شد ،آمده بود كه چنين سازماني
شامل كشورهاي روسيه ،الجزاير ،ليبي ،ايران و كشورهاي آسياي مركزي خواهد
بود (زارعي.)59 :1387،
شايان ذكر است كه تشكيل سازماني متشكل از كشورهاي توليد و
صادركننده گاز طبيعي در سالهاي قبل نيز مطرح بوده است .در مه ،2001
«مجمع كشورهاي صادركننده گاز طبيعي» 2به پيشنهاد ايران تشكيل و اولين
نشست آن در سطح وزرا در تهران برگزار شد .هدف اين نشست تبادل نظر و
هماهنگي و همكاري ميان توليدكنندگان گاز بود .در آن نشست بزرگترين
توليدكنندگان گاز از جمله روسيه ،قطر ،الجزاير ،نروژ و نيجريه حضور داشتند.
نشستهاي بعدي اين مجمع در سالهاي بعدي نيز برگزار شد .هرچند اعضاي
اين تشكل تاكنون برخي تصميمهاي مشترك به صورت دوجانبه يا چندجانبه
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در مورد گاز طبيعي گرفتهاند ،از آنجا كه اين مجمع تشكلي غيررسمي است،
نسبت به آن واكنش چنداني صورت نگرفته است و نميتوان از آن به عنوان اوپك
گازي نام برد.
همچنين تشكل غيررسمي ديگري به نام «جامعه همكاري اوراسيا» در اكتبر
 2000با حضور رؤساي جمهور بالروس ،قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان و
روسيه تشكيل شد .اگرچه اين تشكل تاكنون نشستهاي مختلفي برگزار كرده
است ،اما چون همه اعضاي آن داراي ذخاير غني گاز طبيعي نيستند ،چندان
توجهي به آنها صورت نگرفته است (همان ،ص .)60
اظهارات مقامات روسيه در مورد ايد ه تشكيل اوپك گازي همراه با اظهارات
پوتين در مصاحبهاي كه با مسكو تايمز داشت و اظهارات وزير صنعت و انرژي
روسيه ،نگراني اروپاييها را در مورد برنامههاي جدي و بلندمدت روسيه در
زمينه قيمتگذاري و صادرات گاز طبيعي افزايش داده است.
پوتين در مصاحبهاي كه با مسكو تايمز داشت ،اظهار كرد« :نفت و گاز
طبيعي هميشه در سياست جهاني عناصر مهم و تأثيرگذاري بودهاند و امروز
اين مسئله از گذشته بيشتر اهميت دارد ».اين اظهارات يادآور سخن مشهور ژرژ
كلمانسو ،نخستوزير اسبق فرانسه ،در دوران جنگ جهاني اول است كه گفته
بود« :ارزش هر قطره نفت از خون سربازان بيشتر است».
ويكتور خريستنكو 1،وزير صنعت و انرژي روسيه ،نيز از افزايش صادرات
روسيه به ميزان  25درصد تا سال  2015خبر داد .همچنين وي از تغيير ساختار
گاز صادراتي روسيه و تمايل به صادرات گاز به صورت گاز مايع سخن گفت
(پورحسن.)25 :1385 ،
عالوه بر اين اظهار نظرها ،روسيه تالشهاي بسيار جدي به صورت عملي براي
تشكيل چنين سازماني انجام داده است كه ميتوان به مذاكرات با كشورهاي
اصلي توليد و صادركننده گاز طبيعي به اتحاديه اروپا از جمله الجزاير ،ليبي و
قطر اشاره كرد.
سفر مارس  2006پوتين به الجزاير از نظر بسياري از تحليلگران ،برداشتن
گامي عملي براي تشكيل كارتل گازي تعبير شد .اگرچه مطبوعات روسيه بيشتر
به ابعاد نظامي اين سفر تأكيد كردند ،اما اهميت واقعي اين سفر در قراردادهايي
بود كه در زمينه انرژي بين دو كشور امضا شد .براساس اين قراردادها ،شركت
گازپروم روسيه و سوناتراك الجزاير به توافقاتي در زمينه همكاري با يكديگر
در توسع ه ذخاير گاز و استحصال گاز در شمال آفريقا دست يافتند .مهمترين
1. Viktor Khristenko

اهداف روسيه از تبديل انرژي به ابزار سياست خارجي و امنيتي

روسيه با نگاه به خود به عنوان «ابرقدرت انرژي» و آگاهي از اين وضعيت كه
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بخش اين قرارداد كه باعث نگراني اروپا شد ،به همكاري دو شركت در بازار گاز
اروپا مربوط ميشد .بر اساس اين قرارداد ،الجزاير قسمتي از قراردادهاي روسيه
را براي صدور گاز به اروپا بر عهده خواهد گرفت .به همين دليل ،اين توافق
گامي براي پيوستن شمال آفريقا به سازوكارهاي آينده مورد توافق كشورهاي
صادركننده گاز ارزيابي شده است (زارعي.)59 :1387 ،
روسيه به الجزاير اكتفا نكرده و مذاكراتي را با ليبي انجام داده است .در 28
ژوئن  ،2006گازپروم روسيه به توافقاتي با شركت ملي نفت ليبي ) (NOCدر
زمينه گسترش همكاريها در حوزههاي نفت و گاز شامل توليد ،انتقال و پااليش
و سرمايهگذاري گازپروم در بخش انرژي ليبي رسيد .شايان ذكر است كه عالوه
بر شركت گازپروم ،شركتهاي ديگر روسيه از جمله لوك اويل نيز به توافقاتي
در زمينه انرژي با اين كشورها دست يافتهاند (همان ،ص .)60
تالش براي نگهداري انحصار گاز اروپا به عنوان يكي از بهترين بازارهاي در
دسترس و تالش كشورهاي ديگر براي ورود به اين بازار ،كه به زعم روسيه اين
تالشها در بلندمدت كارساز خواهد بود ،تشكيل چنين سازماني با كنترل روسيه
را در سال  1387ممكن ساخت.
به هر حال ،با تشكيل اين سازمان ،با توجه به قرار گرفتن آن در كنترل روسيه
كه بزرگترين كشور دارنده ذخاير ميان كشورهاي عالقهمند به تشكيل اين
سازمان است و افزايش مصرف گاز طبيعي در اتحاديه اروپا به دليل سياستهاي
اين اتحاديه ،وابستگي اتحاديه اروپا به چنين سازماني به مراتب بدتر از وابستگي
آن به اوپك نفتي خواهد بود ) .(Cohen, 2007 d: 12زيرا همانطور كه برخي
تحليلگران امور بينالملل اذعان دارند ،روسيه داراي منافع مستقيمي در ارتباط
با اروپاست و بدون شك در صورت لزوم از آن به عنوان ابزاري بسيار كارامد
عليه اتحاديه اروپا استفاده خواهد كرد .ممانعت از گسترش ناتو و استقرار سامانه
سپر دفاع موشكي در اروپاي مركزي و شرقي كه بحث و اختالفات زيادي بر سر
آن ميان مسكو ،واشنگتن و اروپا بوده است ،اعاد ه كنترل فراگير بر حوزه نفوذ
پيشين كه چندين مرتبه شاهد آن بودهايم و تقويت و تحكيم قطب راهبردي
روسيهـ اروپا و ضربه زدن به روابط فراآتالنتيكي از جمله مهمترين اين منافع
است ).(Ibid, P. 13
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«در قرن بيست و يكم ،هر كشوري كه بتواند بر منابع انرژي سلطه يابد ،اين
توان را خواهد داشت كه در روابط خود با واحدهاي سياسي ديگر از اهرم انرژي
بهرهبرداري كند» به ويژه از دوره دوم رياستجمهوري والديمير پوتين تالش
كرده است با استفاده از اهرمهاي مختلف از جمله انرژي ،زيرساختهاي اقتصادي
خود را بازسازي و موقعيت خود را به عنوان قدرتي بزرگ در سياستگذاري
بينالمللي تقويت كند .به طور كلي ،اهداف روسيه را از اعمال چنين راهبردهايي
و در واقع تبديل انرژي به ابزار و اهرم سياست خارجي و امنيتي ميتوان بدين
صورت تقسيمبندي كرد:
 .1دستيابي به نفوذ گسترده بر جهتگيريهاي خارجي و امنيتي دولتهاي
همسايه خود در خارج نزديك و اروپاي مركزي و شرقي به منظور تضمين
اتحادهاي سياسي در صحنه بينالمللي يا خنثي كردن مخالفتهاي بالقوه آنها
در قبال سياستهاي روسيه و همچنين خنثي كردن ساير اتحادهاي رقيب كه
ميتواند دستيابي مسكو به اهداف خود را دچار مشكل سازد.
 .2كسب جايگاه و موقعيتي انحصاري در زمينه اقتصادي در كشورهاي اروپاي
مركزي و شرقي از طريق سرمايهگذاريهاي خارجي مشخص و تحت كنترل
درآوردن زيرساختهاي راهبردي انرژي اين كشورها؛ دستيابي به اين موقعيت
انحصاري ميتواند باعث نفوذ بينحكومتي طوالنيمدت روسيه در اين كشورها
شود و مسكو را به نفوذ قابل توجهي در سياستهاي اين كشورها برساند.
 .3محدود كردن گسترش نهادي و سازماني غرب به ويژه در عرصه امنيتي
و نظامي در كشورهايي كه روسيه مدعي است مرزهاي امنيتي آن محسوب
ميشوند .مسكو درصدد است در قبال ايجاد اتحادهايي همچون طرح ابتكاري
گوام كه ميتوانست باعث حضور گستردهتر غرب در منطقه و كاهش نفوذ روسيه
در كشورهاي همسايه خود شود ،موانعي ايجاد كند .بدين ترتيب ،روسيه سعي
كرده است با استفاده از وابستگي غرب به انرژي خود ،در كوتاهمدت نفوذ خود
را در جمهوريهاي شوروي سابق و كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي ،احيا و
روند حركت آنها را در روند همگرايي بيشتر با ساختارهاي غربي و ناتو معكوس
كند و از سوي ديگر در درازمدت نفوذ اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا را در
اين منطقه تضعيف نمايد .به نظر كرملين ،كنترل منابع انرژي و در واقع نبض
تپنده اقتصاد غرب و تبديل شدن به منبع انحصاري تأمين انرژي اروپا ميتواند
وزنه تعادلي در برابر اتحاديه اروپا و ناتو باشد.
در پايان ميتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه اختالفات روسيه با اوكراين و

نتيجهگيري

اتحاديه اروپا به عنوان يكي از بازيگران مهم بينالمللي در حال حاضر يكي از
بزرگترين مصرفكنندگان و واردكنندگان انرژي است .بر اين اساس يكي از
دغدغههاي امنيتي مهم اين اتحاديه وابستگي آن به بخش انرژي است .با توجه
به اينكه اين اتحاديه بخش عمدهاي از انرژي مورد نياز خود را از روسيه وارد
ميكند ،تمايل روزافزون اين كشور براي استفاده از انرژي به عنوان سالحي در
روابط با كشورهاي ديگر ،وابستگي اتحاديه اروپا به روسيه را به تهديد امنيتي
براي اين اتحاديه تبديل كرده است.
روسيه به ويژه از دوران پوتين در راستاي اجراي اهداف خود در حوزه انرژي
سياستهاي مقتدرانهاي در اين حوزه در قبال اتحاديه اروپا اتخاذ كرده است.
مهمترين سياستهاي انرژي روسيه در قبال اتحاديه اروپا عبارتاند از :تشديد
كنترل دولت بر شركتهاي دولتي و خصوصي نفت و گاز طبيعي كشور (گازپروم،
لوك اويل ،ترنس نفت و يوكاس) كه عمالً دولت را به تعيينكننده سياست
اقتصادي آنها تبديل و آنها را به عنوان ابزاري در دست دولت براي اجراي اهداف
مد نظرش در حوزه سياسي و اقتصادي بدل كرده است؛ منحصر كردن تقاضا و
بازار نفت و گاز طبيعي به خود با امضاي قراردادهاي طوالنيمدت دو يا چندجانبه
با كشورهاي اروپايي از جمله قرارداد با دو واردكننده اصلي انرژي اروپا يعني
آلمان و ايتاليا براي احداث دو خط لوله مهم با هدف خنثي كردن تالشهاي
اروپا براي شكست انحصار اين كشور و وابسته ساختن بيشتر اروپا به خود در
حوز ه انرژي به ويژه گاز طبيعي؛ ايجاد محدوديت در روند عرضه انرژي به اروپا از
طريق تحكيم و تثبيت كنترل خود بر زيرساختهاي انرژي ،به ويژه خطوط لوله،
در سراسر اروپا و اوراسيا؛ رد تقاضاهاي مكرر اروپا براي تصويب پيمان منشور
انرژي و حضور اروپا در بخش انرژي اين كشور؛ تالش براي ساخت خطوط لوله
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گرجستان و قطع جريان گاز طبيعي به اروپا كه طي سالهاي اخير بارها تكرار
شده ،نه تنها نشاندهنده اين واقعيت است كه روسيه در پيگيري اهداف خود
در حوزه انرژي در قبال اتحاديه اروپا بسيار جدي است و مصرانه آنها را دنبال
ميكند ،بلكه اين اتحاديه نيز به واسطه وابستگي بااليش به انرژي روسيه و تأمين
بخش قابل توجهي از نفت و گاز طبيعي مورد نيازش كه از طريق اين دو كشور
انتقال داده ميشود ،ناگزير شده است در مقابل سياستهاي روسيه واكنش نشان
دهد كه بررسي آنها نيازمند تحقيقي ديگر است.
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جديد از جمله خط لوله بالتيك و محور شمال به منظور كاهش وابستگي خود
به كشورهاي ترانزيتكننده انرژي؛ و در نهايت ،تشكيل اوپك و كارتل گازي
براي كنترل و هدايت صادرات و قيمت بازار گاز طبيعي .هدف روسيه از تبديل
انرژي به ابزار سياست خارجي و امنيتي را ميتوان در كوتاهمدت ضمن بازسازي
زيرساختهاي اقتصادي و تقويت موقعيت اين كشور به عنوان يك قدرت بزرگ
در سياستگذاري بينالمللي و احياي نفوذ اين كشور بر جمهوريهاي شوروي
سابق و كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي و معكوس كردن روند حركت آنها در
همگرايي بيشتر با ساختارهاي غربي و ناتو و در درازمدت تضعيف نفوذ آمريكا
در قاره اروپا دانست.
بنابراين ،راهبرد انرژي روسيه در قبال اتحاديه اروپا در كنار اهداف اقتصادي
داراي آماج امنيتي و راهبردي است :اول ،روسيه در چارچوب نظريه وابستگي
متقابل و دكترين امنيت بههمپيوسته ،تالش ميكند با حفظ و حتي افزايش
وابستگي اروپا به انرژي خود ضريب امنيت ملياش را افزايش دهد ،چون امنيت
اروپا در گرو تأمين امنيت روسيه خواهد بود .دوم ،روسيه درصدد است با حفظ،
ايجاد و گسترش شبكهها و خطوط انتقال انرژي به اروپا در فضاي پيراموني خود،
محيط امنيتي منطقهاي امن به ويژه در خارج نزديك ايجاد كند .سوم ،احداث و
حفظ خطوط انتقال انرژي به اروپا از كشورهاي مختلف منطقه حائلي بين روسيه
و ناتو به وجود ميآورد كه ضمن تضمين امنيت ملي روسيه قدرت چانهزني اين
كشور با آمريكا ،اروپا و ناتو را افزايش ميدهد .چهارم ،انرژي باعث ارتقاي جايگاه
و نقشآفريني روسيه در نظام بينالملل ميشود كه امكان پيگيري منافع امنيتي
آن در سطح فرامنطقهاي اروپا را افزايش ميدهد.
در مقابل اروپا نيز با آگاهي از وابستگي نامتقارن به انرژي روسيه و پيامدها
و تهديدهاي امنيتي ناشي از آن درصدد برآمده است با متنوعسازي منابع انرژي
خود آن را در هر دو سطح كاهش دهد .اين راهبرد و سياست باعث تنشهايي
بين روسيه و اروپا شده است و امكان تشديد آن در آينده نيز وجود دارد.
اين امر زمينه مناسبي براي جمهوري اسالمي ايران فراهم ميسازد كه از اين
موقعيت براي چانهزني با هر دو طرف به منظور تأمين منافع و امنيت ملي خود
بهرهبرداري كند.
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