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چکیده
انرژی دارای ارزش و اهمیت بسیار تعیین کنندهای در روابط بینالملل میباشد و وجودد آن در هور
منطقه جغرافیایی میتداند آن منطقه را تبدیل به عرصهای برای رقابت و کشاکش نمدده و صو بندیها
و آرایشهای سیاسی را حدل آن شکل دهد .در راستای دکترین فدق روسیه به دنبال استفاده حداکثری
از انرژی و تسلط بر مناطقی است که دارای منابع انرژی میباشند تا قودر وودد را بازیابود وبیشوترین
تأثیر را بر سیاستهای کشدرهای وابسته به انرژی ودد به ویژه اتحادیه اروپا و کشدرهای آسیای مرکزی
و قفقاز برجای بگواارد .بنوابراین پوژوهش حاضور بوا اسوتفاده از روش تدصویفی و تحلیلوی بوه بررسوی
دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه و جایگاه و اهمیت آن در سیاست وارجی روسیه بین سالهای
 0222تا  0202میپردازد .که براساس یافتههای پژوهش روسیه با بهره گیوری از دیپلماسوی و راهبورد
امنیت انرژی تهاجمی در سیاست وارجی ودد از انرژی به عندان ابزاری برای بازگشوت ایون کشودر بوه
صحنه بینالمللی و بازیابی قدر ودد در سطح جهانی و وابسته نگهداشتن جمهدریهای شدروی سابق
و اتحادیه اروپا به ودد است.
کلید واژهها
ندواقع گرایی ،انرژی ،سیاست وارجی روسیه ،وطدط لدله انتقال انرژی.

* استادیار روابط بین الملل دانشگاه ودارزمی ،تهران ،ایران.
** دانش آمدوته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه ودارزمی ،تهران ،ایران(ندیسنده مسئدل)
omidkhazaii888@gmail.com
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مقدمه
با افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به منابع انرژی هیدروکربنی و رقابت بر سر این منابع
کامل ًا طبیعی است که منابع تأمین انرژی ،مسیرهای انتقال انرژی ،بازارهای مصرف و تجار
انرژی ،فناوری انرژی و نظایر آن اعتبار ویژهای پیدا کردهاند .بر همین اساس روسیه با دارا بددن
مقام هفتم در ذوایر نفت ،بزرگ ترین صادرکننده نفت بعد از عربستان به شمار میرود.
همچنین این کشدر بزرگترین ذوایر گاز جهان را داراست و بزرگترین صادرکنندهی آن
محسدب می شدد .به پشتدانه این منابع عظیم انرژی و قیمت بالای این منابع در بازار جهانی و
اتکای روسیه به این منابع ،روسیه عزم ودد را برای تبدیل شدن به ابرقدر انرژی در سطح
منطقه و جهان جزم کرد .اولین تغییر در سیاست انرژی مسکد در دوران ریاست جمهدری
پدتین ،با انتشار «راهبرد انرژی روسیه برای سال  »0202آغاز شد .در این سند بر استفاده
روسیه از انرژی به عندان ابزاری در راستای اهداف سیاست وارجی تأکید شد(ندری:0831،
 .)008در راستای دکترین فدق روسیه به دنبال استفاده حداکثری از انرژی و تسلط بر مناطقی
است که دارای منابع انرژی میباشند .روسیه در راستای بازگشت به قدر شدروی سابق و
تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در صحنه بینالملل درصدد استفاده ابزاری از انرژی در سیاست
وارجی ودد برای دستیابی به این هدف است .چنانکه روسیه در دوره پدتین ضمن پی بردن به
اهمیت نقش انرژی در معادلا اقتصادی و سیاسی جهان ،تلاش کرد معادله نامتدازن روسیه
یک غدل نظامی ،یک کدتدله اقتصادی را به کمک این اهرم متدازن ،و کشدرش را به عندان یک
قدر سیاسی و اقتصادی مهم در عرصه جهانی مطرح کند .در واقع منابع انرژی سلاح سیاسی
نیرومند روسیه در کشمکش قدر با طرفهای وارجی ،تعامل با غرب و سازوکاری برای چانه
زنی از مدضع برتر بدد(ندری.)000-001 :0831 ،
بنابر آنچه ذکر شد در مقاله حاضر به دنبال پاسخگدیی به این سؤال هستیم که دیپلماسی و
راهبرد امنیت انرژی چه جایگاه و اهمیتی در سیاست وارجی روسیه دارد؟ از اینرو پژوهش
حاضر در جستجدی پاسخی از منظر و چارچدب نظری نئدلیبرالیسم و نئدروالیسم است.
رویکرد نظری
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شدروی و بدنبال آن پایان جنگ سرد و شکل گیری ساوتاری
ندین در نظام بینالملل دو پارادایم و رویکرد متفاو نسبت به اقتصاد سیاسی بین الملل ،شکل
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گرفت .نخست پارادایم نئدلیبرال ،که تأکید اصلی آن بر محدریت آزاد سازی اقتصادی ،فراهم
کردن بستر و زیرساوتهای داولی برای سرمایه گااریهای مستقیم وارجی و گسترش
مرزهای اقتصادی در تجار جهانی بر مبنای همکاریهای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه است.
دومین پارادایم ند واقع گرایی با تأکید بر آنارشیک بددن محیط بینالمللی است و اینکه در
ساوتار ندین اقتصاد سیاسی بینالملل ،ماهیت اقتصاد سیاسی جهانی ،به شد تحت تأثیر
منافع سیاسی و امنیتی قدر های اقتصادی برتر جهان بدده و بر این باور است که اقتصاد
سیاسی بینالملل تدجه ودد را بر روی سیستم دولت _ ملت و نقش و تأثیر روابط سیاسی در
سازمان دهی اقتصاد جهانی متمرکز ساوته است).(Gilpin, 2001: 12
درچارچدب این پارادایم ،همه دولتها ،در تعقیب منافع ملی ودد بدده و تنها عامل واسطه
در سیاست بینالملل ،میزان قدر و تداناییهای دولتها است .به عبارتی در ساوتار ندین
اقتصاد سیاسی بینالملل ،برای قدر های هژمدن از میان سه رکن مادی تحکیم قدر هژمدن،
یعنی سلطه بر منابع انرژی ،حاکمیت بازار آزاد در اقتصاد سیاسی بینالملل و یک نظام مالی
بین المللی باثبا  ،با تدجه به اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز ،وطدط لدله انتقال انرژی ،از
ارکان مهم سازنده هژمدنی و سازوکاری است که دولتها را قادر میسازد تا در بازار تجار
جهانی ،سهمی از تجار وارجی را به ودد اوتصاص دهند .در این راستا ،انرژی ،علاوه بر اینکه
از طریق جاب سرمایهگااری وارجی و نیز فراهم نمددن بستری مناسب برای تدسعه
همکاریهای منطقهای ،سبب تقدیت زیرساوتهای اقتصادی ،افزایش نفدذ و نیز نقش سیاسی
کشدرها در معادلا قدر منطقهای شده ،میتداند به عندان یک ابزار مهم دیپلماسی برای
تحقق و پیشبرد اهداف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دوجانبه و چندجانبه کشدرها و نیز تقدیت
همکاریهای مشترک میان همسایگان و تثبیت صلح و ثبا منطقهای ،مؤثر واقع میشدد
)(Sovacool, 2009: 2361

بر پایه چنین تحدلاتی ،از دهه  0٨32به بعد ،نظریه پردازانی همچدن کدهن و گیلپین با
استناد به نظریههایی چدن ثبا مبتنی بر هژمدنی بر این باور قرار گرفتند که از آنجا که یکی از
شاوصهای بنیادین قدر هژمدن در هر عصری ،کنترل بر منابع ،وطدط و مسیرهای انتقال
انرژی است و با تدجه به اینکه نفت ،انرژی محسدب میشدد و انرژی ،قابل تبدیل به پدل است و
پدل کنترل میآفریند و کنترل نیز قدر تلقی میشدد .بنابراین استیلا و برتری دولت هژمدن،
مندط به کنترل بر چهار دسته از منابع است )0 :کنترل بر منابع وام جهان و از جمله انرژی)0
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کنترل بر منابع سرمایهای جهان  )8کنترل بر بازارهای جهان  )1کنترل بر تدلید کالاهایی با
ارزشهای افزوده بالا ) (Keohane, 2002: 32بر پایه چنین مفروضاتی ،جنگهای قرن
بیستویکم نه به سبک وطدط گسلهای تمدنی ،بلکه بر سر منابع طبیعی و انرژیهای
تجدیدناپایر مناطقی همچدن واورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز رخ وداهد داد .واقعیتی که
امروزه انرژی را هم به ابزار قدر و هم به هدف قدر در میان قطبهای بزرگ اقتصادی و
صنعتی جهان در اقتصاد سیاسی بین الملل تبدیل کرده است.
در این چارچدب به نظر میرسد روسیه از منظر دو رویکرد نئدلیبرال و نئدرئالیسم بدنبال
تحقق هژمدنی ودد از طریق تسلط به منابع انرژی میباشد .با تدجه به این مطلب که درحال
حاضر انرژی ،دارای سهم بالایی در سبد اقتصاد سیاسی روسیه است .نزدیک به  22درصد
بددجه فدراسیدن روسیه ،بیش از  22درصد صادرا و حدود  82درصد تدلید ناوالص داولی
این کشدر از طریق عایدا نفتی ،حاصل میشدد) . (Truscott, 2009: 22همچنین با عط
تدجه به این مطلب که در حال حاضر ماهیت نظام سیاسی روسیه ،مبتنی بر اقتدارگرایی و
تمرکز قدر است دولتمردان جدید روسیه با در پیشگیری سیاستی واقع گرایانه و در
چارچدب چنین رویکردی به اقتصاد سیاسی بینالملل ،با تدوین استراتژی انرژی روسیه برای
 0202و در راهبرد بلندمد ودد ،همداره به دنبال آن بددهاند که به عندان یک ابر قدر انرژی
و امپراتدر نفتی و بازیگری که با ارتقای جایگاه ودد قادر به ایفای نقشی ژئدپلیتیکی و کلیدی
در عرصه انرژی است تبدیل شدند .منابع انرژی روسیه ،حدود  1درصد ذوایر اثبا شده نفت
جهان و  82درصد کل ذوایر شناوته شده گاز است و بزرگترین صادر کننده گاز جهان
محسدب میشدد ) (BP, 2007: 22&EAI, 2010و رتبه نخست را به ودد اوتصاص داده
است .همچنین روسیه با انحصار وطدط لدله انتقال انرژی به عندان ابزاری سیاسی و اقتصادی
در جهت تقدیت زیرساوتهای اقتصادی روسیه تأمین منافع ژئدپلیتیکی و تحقق اهداف جهانی
و منطقهای این کشدر بهرهبرداری کنند.
میزان منابع انرژی روسیه
روسیه با دارا بددن  803/000میلیارد فد مکعب گاز اولین و بزرگترین دارنده ذوایر گاز
طبیعی در جهان و با  31/0میلیدن بشکه نفت ،هفتمین مقام دارنده نفت در جهان است.
همچنین این کشدر با ظرفیت تدلید  02/822بشکه نفت وام در روز بزرگترین تدلیدکننده نفت
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بعد از عربستان سعددی است و دومین تدلیدکننده گاز طبیعی در جهان میباشد .براساس
گزارشهای مجله نفت و گاز ،روسیه یک چهارم از کل ذوایر اثبا شده گاز جهان را در اوتیار
دارد که تنها  12درصد آن در منطقه سیبری در میادین یامبدری ،0یدرنگدی 0و مدوژیه 8و
میزان قابل تدجهی از آن نیز در مناطق شمال روسیه واقع شده است .بخش اعظم صادرا گاز
روسیه به اتحادیه اروپا ،ترکیه ،ژاپن و کشدرهای مستقل مشترک المنافع انجام میشدد.
براساس اطلاعا تحقیقاتی بلدک شرق در سال  0200روسیه بیش از  1/2تریلیدن فد مکعب
از گاز طبیعی ودد را صادر نمدد که در این بین  1/2تریلیدن فد مکعب آن به اروپای شرقی و
غربی و  0/0تریلیودن فد مکعب به کشدرهای مستقل مشترک الموافع بدد ( & Russia Oil
).Gas Report, 2011

ساختار تولید و انتقال انرژی در روسیه
ا نرژی در روسیه در انحصار دولت است و سه شرکت بزرگ گازپروم ،1ترانسنفت 2و
ید.ای.اس 1غدلهای مطرح در صنعت انرژی روسیه بهشمار میروند .هرچند روسیه به وصدص
در بخش نفت دارای شرکت های انرژی مستقل است ،اما سیاست دولتی انرژی که تدسط
حکدمت روسیه تنظیم شده ،اولدیتهای استراتژیک با تدسل به کنترل زیرساوتارها و
سیستمهای تعرفهای و مالیا ها را بر شرکتها تحمیل میکند .شرکتهای انرژی در چارچدب
اوتیارا دولتی ،در پاسخ به وضعیت بازار ،به طدر مستقل عمل میکنند .ترانسنفت ،انحصار
وط لدله نفتی روسیه را داراست و نفدذ قابل تدجهی بر زیر ساوتار انتقال و حمل نفت روسیه
دارد.
ید.ای.اس که اکثریت سهام آن دولتی است ،بر بخش الکتریسیته روسیه تسلط کامل دارد و
در چند کشدر  CISنیز فعال است .شرکتهای انرژی روسیه از نظر تجاری فعال هستند ،و
دولت روسیه تلاش میکند از وطدط لدله و سایر مسائل استراتژیک حملونقل ،از مدضع
انحصارگرایانه ودد استفاده کند.
1

Yambory
Urengoy
3 Medojie
4 Gazprom
5 Transneft
6 Unified Energy Systems
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گازپروم؛ غول انرژی روسیه
گازپروم بزرگترین تدلیدکننده گاز و مسئدل تدلید  02درصد کل تدلید گاز جهان است.
این در حالی است که دولت روسیه با  83/83درصد از کل سهام این شرکت گازی بزرگترین
سهامدار گازپروم است .ودد گازپروم و شعبا آن نیز  08درصد سهام دارند که درمجمدع 20
درصد میشدد و بنابراین گازپروم به عندان ابزار دولت روسیه محسدب میشدد و منافع ماورای
بحار گازپروم با منافع دولت و سیاستهای روسیه یکی است .این شرکت تقریب ًا  ٨2درصد
عملیا تدلید گاز روسیه و  022درصد صادرا گاز این کشدر به اتحادیه اروپا تدسط این
شرکت انجام میگیرد(کیانی .)0٨2 :0831 ،شایان ذکر است که شرکت گازپروم از نفدذی
گسترده نه تنها در کشدرهای وارج نزدیک بلکه در کشدرهای اروپای شرقی و بالتیک نیز
برودردار است.
گازپروم به تعداد زیادی از کشدرها ازجمله آلمان ،چک ،اسلداکی ،لهستان ،فنلاند ،بلغارستان،
رومانی ،یدگسلاوی ،اسلدانی ،لتدنی ،لیتدانی ،کرواسی ،یدنان ،بدسنی ،مقدونیه ،اکراین ،مدلداوی
و بیلدروس صادرا گاز دارد .در مدرد بازارهای مصرف در اروپا ،گازپروم به تنهایی با در انحصار
قرار دادن  88درصد سهم واردا و  02درصد سهم کل انرژی مصرفی اعضای این اتحادیه ،از
مدقعیت مسلطی برودردار است .براساس برنامه بلندمد روسیه ،صادرا گاز این کشدر به
اروپا باید به  002میلیارد مترمکعب تا سال  ،0202افزایش یابد این به معنای آن وداهد بدد که
تا آن زمان باید شاهد نفدذ سیاسی و سلطه بیشتر روسیه در این قاره سبز باشیم .علاوه بر این
گازپروم در هند و ویتنام سرمایهگااریهایی را آغاز کرده است همچنین در حدزههای نفتی
بریتانیا در دریای شمال ،گازپروم سرمایهگااریهایی را انجام داده است ).(Mitrova, 2009, 4
همچنین در آسیای مرکزی ،گازپروم در درجه نخست به دنبال تدسعه تأسیسا گازی
کشدرهای این منطقه است و در درجه دوم هدف افزایش تدان صادراتی این کشدرها به روسیه
است .در سال  0223گازپروم  11/0میلیارد متر مکعب گاز از آسیای مرکزی وارد کرده است .از
این میزان  10/8میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان 01/0 ،میلیارد متر مکعب از ازبکستان و
 ٨/1میلیارد متر مکعب از قزاقستان بدده است .گازپروم در فاصله سالهای  0222_0223اقدام
به امضای مدافقتنامههای دوجانبه با قزاقستان ،ترکمنستان و ازبکستان با هدف بالا بردن
اطمینان از عرضه گاز به بازارهای داولی روسیه و بازارهای بین المللی کرده است .این
مدافقتنامهها شامل چارچدبهای قاندنی برای یکپارچه کردن تدلید ،تصفیه و حملونقل گاز در
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آسیای مرکزی است .تا بدین وسیله یک شبکه یکپارچه صادراتی شکل گیرد . (Gazprom (c),
)2009, p.2

با این وجدد تمرکز اصلی فعالیتهای گازپروم متدجه اتحادیه اروپا و اروپای شرقی است .در
شرق اروپا و در کشدرهای حدزه بالتیک بخش عمدهای از وطدط انتقال گاز در مالکیت گازپروم
است .این مالکیت در وطدط انرژی روسیه سفید  02درصد ،در فنلاند  02درصد ،در وط لدله
یامال ،0گاز به مقصد لهستان گازپروم مالک  13درصد از سهام این وط لدله است .سیاستهای
کلی گازپروم در بخش سرمایهگااری ،متندع سازی مسیرهای صادرا گاز به اروپا با ساوت
وطدط لدله جدید ،سرمایهگااری مشترک برای انتقال گاز مایع به بازار اروپا و مخالفت با
احداث پروژههایی است که گاز را از مسیرهایی به جز روسیه به اروپا صادر میکنند (رمضان
زاده و حسنی .)10 :083٨،بر این اساس ،شرکت گازپروم از جایگاهی ممتاز در سیاست انرژی
روسیه در قبال اتحادیه اروپا برودردار است و هماهنگ با سیاست وارجی روسیه عمل
مینماید.
ترانس نفت

2

شرکت دولتی ترانس نفت ،بزرگترین شرکت روسی در زمینه صادرا نفت میباشد این
شرکت دارای  13هزار کیلدمتر وط لدله 8٨2 ،ایستگاه پمپاژ نفت 31٨ ،انبار ذویره نفت
میباشد .همچنین به طدر متدسط این شرکت مالک  1222کیلدمتر مسیرهای بین قارهای در
جهان میباشد .این شرکت امدر مربدط به وطدط لدله ودد را در سه گروه بزرگ وطدط
داولی ،بینالمللی و صادراتی سازماندهی نمدده است .شرکت ترانس نفت دارای  3شرکت فرعی
منطقهای در داول روسیه با طدل وطدط لدله به میزان  82هزارکیلدمتر میباشد .اغلب این
وطدط به ویژه وطدط لدله دروژبای 8یک و دو ،و وطدط سامارا ،اومسک ،سیبری سر منشأ
وطدط صادراتی روسیه به شرق و غرب میباشند .شرکت ترانس نفت شبکه حملونقل و انتقال
نفت وام بیش از  82222کیلدمتر از وط لدله در سراسر شرق اروپا و آسیا و حدود  ٨3درصد
از تدلید نفت روسیه را بر عهده دارد(کدلایی و گددرزی .)001 :08٨0 ،بر همین اساس بخش
انرژی مهمترین ،بخش اقتصاد روسیه به لحاظ کمکی است که به درآمدهای صادراتی روسیه
1

Yamal
Transneft
3 Druzhba
2
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میکند  32درصد نفت وام روسیه صادر میشدد و  82درصد باقی مانده در پالایشگاههای
داولی تصفیه میشدد(کدلایی و گددرزی .)001 :08٨0 ،در این میان شرکتهای انرژی روسیه
وجه مهم سیاست روسیه نسبت به کشدرهای وارج نزدیک است .عرضه نفت و گاز و تملک
دارایی جمهدریهای شدروی سابق تدسط شرکتهای انرژی روسیه ،ابزاری برای چفت کردن
این کشدرها به روسیه است در همین راستا منافع شرکتهای بزرگ انرژی روسیه در تصرف
بازارها با منافع سیاسی دولت روسیه یکی است و سرمایهگااریهای لدکاویل ،یدکدس،0
گازپروم و دیگر شرکت های مهم روسی در وارج نزدیک ،ابزاری برای نفدذ روسیه در این
کشدرهاست.
زیر ساختهای صادراتی روسیه
روسیه از امکانا بسیار گستردهای در زمینه بهرهبرداری از وطدط لدله ،نفتکش و راه آهن
برای ترانزیت نفت و گاز ودد به چهار گدشه جهان برودردار است .این امتیاز مرهدن گستردگی
جغرافیایی و همسایگی و ارتباط سرزمینی روسیه با کشدرهای اروپایی ،آسیایی و آمریکا
میباشد .طدلانیترین وطدط لدله نفت و گاز جهان درکنار طدلانیترین وطدط مداصلاتی ریلی،
جادهای و دریایی مدجب شده روسیه قدیترین و مهمترین کشدر در زمینه شبکههای ترانزیت
انرژی محسدب گردد .درحال حاضر روسیه از مسیر دهها کشدر اقدام به ترانزیت نفت و گاز ودد
به اروپا و آسیای شرقی ،قفقاز و آسیای مرکزی مینماید .کشدرهای اوکراین ،بلاروس ،استدنی،
لهستان ،لیتدانی ،آذربایجان ،گرجستان ،بلغارستان ،رومانی ،چک و اسلداکی از جمله کشدرهایی
هستند که روسیه علاوه بر صدور نفت و گاز به این کشدرها .از واک آنها برای ترانزیت انرژی به
مناطق مختل جهان استفاده مینماید .ضمن اینکه کشدرهایی همچدن ترکمنستان ،قزاقستان،
آذربایجان و ازبکستان از طریق وطدط لدله روسیه اقدام به صدور نفت و گاز ودد به مناطق
دیگر مینمایند .روسیه برای انتقال انرژی ودد مسیرهای متفاو و متندعی را داراست که این
ویژگی و تسلط بر مسیر های انرژی به ابزار مناسبی برای تسلط بر کشدرها و ابزاری جهت نفدذ
و دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی روسیه در سطح منطقه و بینالملل شده است .این
مسیرها اجرایی و پیشنهادی عبارتند از:

Yukos
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ال ) مسیر غربی :مسیر غرب ،نفت و گاز سه کشدر حاشیه وزر را از طریق ترکیه و
گرجستان(دریای سیاه) به اروپا منتقل میکند و مدرد حمایت آمریکا ،ترکیه ،جمهدری آذربایجان
و گرجستان است .وط لدله نفت باکد_ندروسیسک 0222(0کیلدمتر) ،وط لدله نفت باکد-
سدپسا ٨02(0کیلدمتر) ،وط لدله باکد-تفلیس-جیحان ( 0382کیلدمتر) ،وط لدله نفت تنگیز-
ندروسیسک( 0122کیلدمتر)(محمدی .)032-030 :0831 ،وط لدله گاز باکد_تفلیس_ارزروم
) 8(BTCو کنسرسیدم وط لدله دریای وزر ،مهمترین وطدط انتقال انرژی از مسیر غربی به
شمار میروند.
ب) مسیر شمالی :این مسیر نفت و گاز قزاقستان و جمهدری آذربایجان را از طریق دریای
سیاه منتقل میکند و مدرد حمایت روسیه است .وط لدله این مسیر آتیرو-سامارا به طدل 1٨2
کیلدمتر است که از بندر آتیرو در قزاقستان شروع و به سامارا در روسیه میرود و از طریق
وطدط داولی روسیه به کشدرهای بلاروس ،لهستان و مجارستان میرسد.
ج) مسیر شرقی :نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان از این مسیر به شرق چین منتقل
میشدد که چین از آن حمایت میکند .وط لدله قزاقستان_سین کیانگ به طدل 8222
کیلدمتر ،مسیر شرقی وطدط انتقال انرژی به کشدر چین و بازارهای شرق آسیا است .با بررسی
مسیرهای فدق میتدان گفت که مسیر شرقی به دلیل طدلانی و پرهزینه بددن ،غیر اقتصادی
است(پیشگاهی و مدسدی فر.)031 :083٨ ،
د) مسیر جندب شرقی :این مسیر از ترکمنستان آغاز میشدد و پس از گار از افغانستان در
واک پاکستان ادامه مییابد تا به بندرهای آن کشدر برسد .مسیر جندب شرقی نیز به دلیل
اوتلافهای داولی در افغانستان و نبدد زیرساوتهای مناسب و دسترسی نداشتن افغانستان به
آبهای آزاد ،نمیتداند به عندان مسیری مطمئن برای انتقال نفت و گاز مدرد استفاده قرار
گیرد.
ه) مسیر جندبی :مسیر جندبی ترانزیت انرژی حدزه دریای وزر که از ایران میگارد و مدرد
حمایت ایران است .این مسیر میتداند منابع انرژی دریای وزر و آسیای مرکزی و قفقاز را به
1

Baku–Novorossiysk pipeline
Baku–Supsa Pipeline
3 Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline
2
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بازارهای ولیج فارس و دریای عمان و از آن جا به بازارهای جهانی برساند .با این حساب ،مسیر
جندبی و ایران ،مناسبترین مسیر انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای جهانی است .چرا که
تهدید امنیتی واصی در این مسیر وجدد ندارد و به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه میباشد
(سنایی و کریمی.)13-1٨ :08٨0 ،
در حال حاضر صادرا گاز روسیه به اروپای شرقی و غربی از طریق وطدط لدله یامال
یروپ ،ندرثن لایت ،سایدز و براتستدا از طریق کشدرهای اوکراین و بلاروس انجام میپایرد که
این چهار وط لدله ظرفیت ترکیبی  1تریلیدن فد مکعب را در بر میگیرند .سه وط لدله دیگر
تحت عناوین بلد استریم ،سدرنی کافکاز و مزدک قاضی محمد عملیا انتقال گاز به شرق و
کشدرهای مستقل مشترک المنافع را اجرا میکنند .سه وط لدله زیر نیز به عندان وطدط لدله
پیشنهادی گاز طبیعی روسیه در حال برنامه ریزی و یا در مرحله ساوت و انجام است.
ال ) یامال -یدروپ :وط لدله یامال-یدروپ ،0گاز را از طریق بلاروس به لهستان و آلمان
انتقال میدهد.
ب) ندرد استریم :0این وط لدله به طدل  0222مایل میباشد و قرار است ،گاز روسیه را از
مسیر دریای وزر به فنلاند و بریتانیا برساند .این وط لدله در ژوئن  0228از سدی روسیه و
انگلستان پیشنهاد گردید و در سال  0221به پیشنهاد سهامداران آن ،نام این وط لدله به ندرد
استریم ،تغییر یافت .گازپروم با  20درصد و دو شرکت آلمانی هر کدام با  01/2درصد سهم،
مشارکت کنندگان این پروژه هستند .کشدرهای حدزه بالتیک با ابراز نگرانی از آلددگیهای
زیست محیطی ،اجرای این پروژه را به مخاطره انداوتهاند (یانگز .)030-038 :08٨1،ساوت
نخستین وط لدله این پروژه با ظرفیت  03/2میلیارد مترمکعب در آوریل سال  0202آغاز شد
و در ژوئن سال  0200به پایان رسید .وط دوم در ماه می سال  0200آغاز و در ماه آوریل
 0200به پایان رسید و از فصل آور سال  0200انتقال گاز از طریق این لدله آغاز شد .ظرفیت
این وط لدله  22میلیارد متر مکعب است(ترکان.)010 :08٨0،
ج) ساو استریم :بعد از اوتلافی که میان روسیه و اوکراین در سال  0223بر سر قیمت
گاز پیش آمد و باعث ایجاد ولل در انتقال گاز به کشدرهای اروپایی شد ،روسیه در تصمیم ودد
مبنی بر متندع سازی وطدط انتقال انرژی مصممتر شد و اقدام به ساوت وط لدلهای به نام
Yamal – Europe pipeline
Nord Stream
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ساو استریم کرد .وط لدله ساو استریم با دور زدن اوکراین ،روسیه را به بلغارستان وصل
میکند ) (www.south-stream.infoو بعد از این کشدر دو شاوه وداهد شد که یک شاوه
آن از شمال غربی بلغارستان به سدی اتریش و یک شاوه دیگر از طریق جندب بلغارستان به
سدی یدنان و ایتالیا وداهد رفت .ساو استریم ،ظرفیت انتقال  18میلیارد متر مکعب گاز در
سال را دارد و این وط لدله به روسیه امکان میدهد که گاز ودد را بدون آنکه از واک اوکراین
عبدر کند به اروپا صادر کند هدف از احداث وط لدله گازی ساو استریم در درجه اول ،رقابت
با وط لدله گاز ناباکد و در درجه دوم تثبیت نقش روسیه به عندان بزرگترین تأمین کننده گاز
اروپا است(پسندیده.)٨1-٨2 :08٨2،
د) پروژه آلتای :0تندع بخشیدن به بازارهای گاز و نفدذ در بازارهای جدید حدزه آسیا
پاسفیک به ویژه چین از راهبردهای روسیه است .در سال  0223میزان تقاضای گاز چین تقریب ًا
معادل تدلید داولی این کشدر بدد اما از این پس ،چین با مازاد تقاضا مداجه وداهد شد و
تقاضای گاز این کشدر در سال  0202و  0282به ترتیب  012و  022میلیدن متر مکعب در
سال وداهد بدد .پروژه آلتای در واقع مسیر یک صادرا گاز روسیه به چین است که به دلیل
فراهم بددن بخشی از زیرساوتهای ارتباطی در مقایسه با صادرا گاز به چین از طریق وط
لدله ساوالین-ولادی وستک در اولدیت است .طدل این وط لدله 0322کیلدمتر است (ترکان،
.)032 :08٨0
دیپلماسی انرژی روسیه
همان گدنه که اشاره شد ،انرژی به ابزار مهمی برای بازگشت روسیه به صحنه بینالمللی
تبدیل شده است .کنترل دولت بر پروژههای وطدط لدله نفت و گاز ابزاری مؤثر برای نفدذ
سیاسی ،نظامی و اقتصادی روسیه است .تدلید انرژی در ودمت اهداف سیاست وارجی این
کشدر درآمده و دیپلماسی انرژی روسیه در بسیاری از مدارد مدجب امتیاز گرفتن از کشدرهای
همسایه شده است .همچنین روسیه با حاف یارانهها و بالا بردن قیمت انرژی (گاز طبیعی) برابر
با قیمتهای جهانی مدجب نگرانی بسیاری از کشدرهای پیشین اتحاد شدروی شده زیرا؛ روسیه
نگران جهت گیری سیاست وارجی این کشدرها به سدی غرب و پیدستن این کشدرها به ناتد

Altay
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است .روسیه براساس اسناد ملی ودد دستیابی و نفدذ هر چه بیشتر در این مناطق را مبنای
سیاست وارجی ودد قرار داده است .تحقق اهداف مندرج در استراتژی انرژی روسیه ،با حمایت
دیپلماتیک از منافع شرکتهای انرژی این کشدر در وارج و گفتگدهای فعال در حدزه انرژی با
کشدرهای همسدد ،جامعه اقتصادی اروپا ،آسیای شمال شرقی ،اتحادیه اروپا ،ایالا متحده و
سایر کشدرها و سازمان بین المللی نیز در همین زمینه تحلیل میشدد (امینی .)1 :0832 ،در
همین راستا محدرهای استراتژی انرژی روسیه عبار اند از:
ال ) پیگیری تدافقنامههای دوجانبه :روسیه با امضای قراردادهای بلندمد دوجانبه و
چندجانبه با کشدرهای مختل به ویژه کشدرهای آسیای مرکزی و قفقاز و کشدرهای اروپایی
سیاست وابسته کردن تقاضای این کشدرها را به ودد دنبال میکند .مسکد میکدشد با اعضای
اتحادیه اروپا به جای یک گروه ،به شکل جداگانه معامله کند تا بتداند با مشتریان ودد با
قیمتهای گدناگدن معامله کند..
ب) کنترل منابع انرژی :روسیه مالکیت کامل یا مشترک منابع ،سیستمهای فروش و تدزیع
گاز طبیعی را در منطقه دارد و ورید و تملک زیرساوتهای عمده مانند لدلهها ،پالایشگاهها،
شبکههای برق و بنادر را در دستدر کار ودد قرار داده است.
ج) استراتژی وط لدله :مسکد با طرحهای وط لدله که به طدر مستقیم کشدرهای تدلیدکننده
انرژی در اوراسیای مرکزی را به بازارهای اروپایی وصل میکند (مانند باکد_تفلیس_جیحان و
وط لدله گاز باکد_ارزروم) مخالفت کرده است.
د) همگرایی داولی :دولت روسیه با اعمال کنترل بر بخش نفت و گاز این کشدر ،از
دسترسی شرکتهای بزرگ انرژی بین المللی به بخش انرژی روسیه جلدگیری کرده است.
شرکتهای نفت و گاز مالیا کمتری میدهند .همچنین روسیه در پی آن است که با تدسعه
زیرساوتهای صادراتی در قلمرو ودد ،وابستگی ودد را به انتقال انرژی از دیگر کشدرها کاهش
دهد .هدف استراتژیک روسیه ،کنترل صادرا انرژی از کشدرهای اوراسیای مرکزی به بازارهای
بین المللی ،برای بازسازی جایگاه ابرقدرتی ودد است(کدلایی و مرادی.)83-8٨ :08٨2،
استراتژی انرژی روسیه شامل اهداف سیاست انرژی این کشدر در وصدص کشدرهای
وارجی ،از جمله شناوت بهتر بازار جهانی انرژی ،به حداکثر رساندن امکانا صادرا بخش
انرژی روسیه ،تأکید بر همکاری با کشدرهای آسیای مرکزی ،تضمین دسترسی برابر شرکتهای
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روسی به منابع مالی ،تکندلدری و بازارهای وارجی است .اولدیتهای اصلی استراتژی انرژی
روسیه تا سال  0202در بازار داولی شامل مدارد زیر است:
 بهبدد بهرهوری انرژی. کاهش هزینههای عرضه انرژی. کاهش تأثیر آلایندگی بر محیط زیست. تحقق مفهدم تدسعه پایدار. استفاده از تکدلدژی و نیروی کارآمد در بخش انرژی با هدف افزایش اثربخشی و رقابت.با در نظر گرفتن مطالب یاد شده ،فعالیتهای بینالمللی روسیه در بخش انرژی بر طبق
استراتژی انرژی عبارتند از :صادرا منابع انرژی ،بهرهبرداری از منابع انرژی در سایر کشدرها،
مشارکت در بازارهای انرژی و کنترل بر منابع و زیر ساوتهای انرژی در سایر کشدرها ،جاب
سرمایهگااریهای وارجی به بخش انرژی روسیه ،مشارکت و همکاری با شرکتهای انرژی،
ترانزیت صادرا انرژی و همکاریهای حقدقی و فنی بینالمللی ،تضمین منافع سیاسی روسیه
در اروپا و کشدرهای همسایه و در داول منظقه آسیا_پاسیفیک (رمضان زاده و حسینی:083٨،
.)11-13
همانگدنه که عندان شد انرژی ،عنصر اصلی دیپلماسی روسیه است .تحقق سیاست وارجی،
استراتژی انرژی روسیه ،حمایت دیپلماتیک از منافع شرکتهای انرژی روسیه در وارج و
گفتمان فعال در حدزه انرژی با کشدرهای مشترکالمنافع ،جامعه اقتصادی اروپا ،آسیای شمال
شرقی ،اتحادیه اروپا ،همینطدر ایالا متحده و سایر کشدرها و سازمانهای بینالمللی ،در
همین راستا تحلیل میشدد .هدف اصلی در استراتژی انرژی روسیه نهایت بهرهبرداری و استفاده
از منابع و ظرفیت صنعتی بخش انرژی است.
سند انرژی روسیه
استراتژی انرژی روسیه شامل اهداف سیاست انرژی این کشدر در وصدص کشدرهای
وارجی ،از جمله ضرور تقدیت مدضع روسیه در بازار جهانی انرژی ،به حداکثر رساندن امکانا
صادرا بخش انرژی روسیه ،تضمین دسترسی برابر شرکتهای روسی به منابع مالی ،تکندلدژی
و بازارهای وارجی است .زیرساوتارهای صادرا باید به قدری متندع باشند تا صادرا در همه
جها و همچنین برای استفاده در بازارهای داولی را ممکن سازد(اسدی کیا .)08٨0،در
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راستای متندع سازی صادرا براساس سند استراتژی انرژی روسیه پروژههای بزرگی در احداث
زیرساوتهای انرژی با هدف افزایش قابلیت اطمینان از عرضه و ترانزیت منابع انرژی روسیه به
اروپا اجرا شده است:
 وط لدله بلد استریم( 0معادل  01میلیدن متر مکعب از سال .)0222 فاز یک سیستم وط لدله بالتیک (معادل  12میلیدن تن نفت در هر سال از سال .)0221 وط لدله انتقال گاز اروپا-یامال (معادل  88میلیدن متر مکعب در هر سال از سال .)0223 افتتاح فاز یک وط لدله نفتی ( severeشمال) (معادل  3/1میلیدن تن نفت در هر سال ازسال .)0223
همچنین آغاز زیر پروژههای زیربنایی جدید با هدف تندع بازارهای صادراتی برای منابع انرژی
که به قرار زیر میباشد:
 وط لدله گاز ندرد استریم(0معادل  22میلیدن متر مکعب سالانه). وط لدله نفتی اقیاندس آرام_سیبری شرقی ( 32میلیدن تن نفت به طدر سالانه).همچنین تدافقنامه ساوت وطدط انتقال انرژی به شرح زیر امضا شد:
 وط لدله گاز سدث استریم(8معادل سالانه  82میلیدن متر مکعب). وط لدله گاز پری کاسپین(1معادل سالانه  02میلیدن متر مکعب). وط لدله نفتی بدرگاس الکساندروپدلیس(2معادل سالانه  82میلیدن تن) (معین الدین و انتظارالمهدی.)002-000 :083٨ ،
در همین راستا از سال  0221یک مدل ،اقتصادی تدسط پدتین اعلام شده است .این مدل
عقلایی شدن نامگااری شده و تدسط دولت پدتین به مرحله اجرا در آمده است .کارشناسان
معتقدند این ندع جدیدی از سرمایه داری دولتی است که تدسط دولت روسیه اجرا میشدد.
گسترش مالکیت دولتی به ویژه صنعت نفت را در بر میگیرد که با مصادره امدال ،شرکت
یدکدس 1و ورید شرکت سیب نفت 3تدسط گازپروم ،گسترش یافت .در وارج از مرزهای روسیه
1

Blue Stream
Nord Stream
3 South Stream
4 Pre-Caspian
5 Burgas-Alexandrupolis
6 Ukos
7 Sibneft
2
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نیز این کشدر کنترل ودد را بر شبکه وطدط لدله ،بندرها ،تأسیسا زیربنایی و سایر
داراییهای انرژی در آسیای مرکزی و اروپای شرقی گسترش داده است و با افزایش قیمت
ورید انرژی از این کشدرها با نرخ جهانی به سمت تقدیت سیاست وارجی ودد گام برداشته
است .در مداردی که کشدرهای منطقه داراییهای انرژی ودد را به شرکتهای غیر روس
فرووتهاند ،از طرف این کشدر مدرد تحریم انرژی قرار گرفتهاند .کشدرهای منطقه نگران این
هستند که روسیه با این روش در امدر داولی آنها دوالت کند.
در این سند روسیه به عندان یک قدر بازسازی شده تعری میشدد که قادر به نقش
آفرینی در همکاریها و بحرانهای منطقهای و جهانی است .برجستهترین نمدد این قدر یابی
واکنش روسیه به تحدلا سیاسی اوکراین و گرجستان در ساالهای  0221و  0222است.
انقلابهای مخملی در اوکراین و گرجستان به طدر متدالی تهدید منافع روسیه و محدود کردن
حدزه نفدذ این کشدر را نشانه گرفته بدد .مسدود کردن انتقال انرژی به غرب عملی بدد که
روسیه از آن به عندان ابزاری جهت مقابله با نفدذ قدر های فرامنطقهای در حدزه اوراسیا و
اروپای شرقی بهره گرفت و پس از آن انرژی را به عندان بخش مهمی از پایههای اقتصاد سیاسی
این کشدر و بازگشت قدر روسیه و تأثیرگااری بر تحدلا عرصه بینالمللی طرح کرد .به
عبارتی روسیه به دنبال ایجاد نظم جدید در زمینه انرژی و ملی کردن صنایع نفت و گاز به
عندان ابزار نفدذ سیاسی جهت بازگشت قدرتمندانهتر این کشدر در عرصه بینالمللی است
(رمضان زاده و حسینی.)11 :083٨ ،
روسیه جدید با استفاده از انرژی به عندان یک سلاح در پی بازسازی امپراتدری ودد است.
تدوین استراتژی  0202در صنعت انرژی بر کاهش وسار محیط زیست ،بهبدد تکندلدژی در
مصرف انرژی ،کاهش هزینههای عرضه انرژی و افزایش تدانایی تدلیدی در صنعت نفت و گاز در
داول اشاره دارد.
تلاش برای تبدیل شدن به ابر قدرت انرژی
ایده قدر برتر انرژی ،ایدهای بدد که تدسط دولت روسیه در سالهای  0221تا 022٨
مطرح شد و این اصطلاح به کشدری اطلاق میگردید «که دارای ذوایر بزرگ نفت و گاز
طبیعی ،زغال سنگ ،اورانیدم و یا در بروی تعاری دارای انرژیهای تجدید شدنده باشند و در
شمار صادرکنندگان انرژی حداقل در یکی از منابع فهرست شده قرار بگیرند .ابرقدر انرژی،
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کنترل بازار انرژی جهان را به دست میگیرد و قادر به نفدذ در قیمت گااری و به دست آوردن
نقش کلیدی در اقتصاد جهانی است و به دلیل میزان بالای تقاضای انرژی در میان مصرف
کنندگان جهانی سدد عظیمی نیز عاید این ابرقدر انرژی وداهد شد .اینک در محیط
بینالملل دو ابرقدر انرژی به رسمیت شناوته شده است :فدراسیدن روسیه به عندان
بزرگترین صاحب منابع گازی در جهان و عربستان سعددی با بیشترین منابع نفتی در دنیا،
بروی معتقد هستند که ابرقدر انرژی شدن ،تنها راهی است که روسیه به واسطه آن میتداند
جایگاه ودد را در کشمکشهای جدید سیاسی حفظ کند و هدف روسیه در راستای دکترین
سیاست وارجی ودد تجدید جایگاه ابرقدرتی این کشدر با استفاده از منابع هنگفت انرژی است
(پسندیده.)020 :08٨2 ،
بنابراین ،پدتین با صراحت تمام جهت گیری سیاست روسیه مبنی بر رهبریت انرژی جهان
را اینچنین اعلام کرده است که با تدجه به نقش اصلی روسیه در تدلید و عرضه گاز طبیعی ،این
کشدر هم قادر به افزایش قیمتهای بازار صادرا است و هم در صدور و قطع آن اعمال نظر
میکند .نمدد عینی این مدضدع را میتدان در تغییر سیاست روسیه در قبال کشدرهای مستقل
مشترک المنافع مشاهده نمدد که با تلاش آمریکا مبنی بر نزدیک شدن هرچه بیشتر به
کشدرهای منطقه با هدف دسترسی به منابع انرژی مدجدد در دریای وزر و همچنین نفدذ در
حیاط ولد روسیه ،کرملین نیز با تغییر رویه قبلی ودد به این جمهدریهای استقلال یافته
فهماند که اگر میوداهند به کسب امتیازهای اقتصادی و ورید ارزان انرژی از روسیه امیدوار
باشند باید در مدار روسیه باقی بمانند و زمینه را برای حضدر آمریکا و ناتد فراهم نکنند در غیر
این صدر از گاز ارزان روسیه بیبهره میمانند.
در این چارچدب ر وسیه در تبدیل شدن به ابرقدر انرژی دارای اهداف متفاوتی است از
جمله:
ال ) دستیابی به نفدذ گسترده در جهت گیریهای وارجی و امنیتی دولتهای همسایه
ودد در وارج نزدیک و اروپای مرکزی و شرقی به منظدر تضمین اتحادهای سیاسی در صحنه
بینالمللی یا ونثی کردن مخالفتهای بالقده آنها در قبال سیاستهای روسیه و همچنین
ونثی کردن سایر اتحادهای رقیب که میتداند دستیابی مسکد به اهداف ودد را دچار مشکل
سازد.
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ب) کسب جایگاه و مدقعیتی انحصاری در زمینه اقتصادی در کشدرهای اروپای مرکزی و
شرقی از طریق سرمایهگااریهای وارجی مشخص و تحت کنترل درآوردن زیر ساوتهای
راهبردی انرژی این کشدرها دستیابی به این مدقعیت انحصاری میتداند باعث نفدذ بین حکدمتی
طدلانی مد روسیه در این کشدرها شدد و مسکد را به نفدذ قابل تدجهی در سیاستهای این
کشدرها برساند.
ج) محدود کردن گسترش نهادی و سازمانی غرب به ویژه در عرصه امنیتی و نظامی در
کشدرهایی که روسیه مدعی است مرزهای امنیتی آن محسدب میشدند .روسیه سعی کرده
است با استفاده از وابستگی غرب به انرژی ودد ،در کدتاه مد نفدذ ودد را در جمهدریهای
شدروی سابق و کشدرهای اروپای مرکزی و شرقی احیا و روند حرکت آنها را در روند همگرایی
بیشتر با ساوتارهای غربی و ناتد معکدس کند و از سدی دیگر در دراز مد نفدذ ایالا متحده
آمریکا و اتحادیه اروپا را در این منطقه تضعی نماید .به نظر کرملین ،کنترل منابع انرژی و در
واقع نبض تپنده اقتصاد غرب و تبدیل شدن به منبع انحصاری تأمین انرژی اروپا میتداند وزنه
تعادلی در برابر اتحادیه اروپا و ناتد باشد (دهقانی فیروزآبادی و مدسدی .)10 :08٨2
روسیه برای رسیدن به جایگاه ابرقدرتی و حفظ این جایگاه در زمینههای مختل سیاسی و
اقتصادی در کشدرهای مختل منطقه اقداما متندعی را انجام داده که بروی از این اقداما
عبارتند از:
ال ) اقداما سیاسی:
اقداما سیاسی بیشتر در قبال جمهدریهای شدروی سابق اعمال میشدد و تقدیت
مدقعیت رژیمها و مقاما کشدرهای طرفدار همگرایی با روسیه به ویژه در بلاروس ،اوکراین،
ارمنستان ،قزاقستان ،تاجیکستان تلاش برای جاب کشدرهای واگرای از اتحادیه کشدرهای
مشترکالمنافع از جمله آذربایجان و ازبکستان ،اعمال فشارهای سیاسی و نظامی به ویژه علیه
گرجستان ،مدلداوی و کشدرهای حدزه بالتیک ،اعمال نفدذ در تصمیما مقاما کشدرها ،در
جریان مدضدع استفاده بالعکس روسیه از وط لدله نفتی اودسا -برودی در اوکراین ،روسیه با
اعمال نفدذ در میان مقاما رده بالای اوکراینی و حتی تلاش برای برکناری مقاما مخال
استفاده بالعکس از این وط لدله ،سرانجام روسیه با اعمال اقداما سیاسی و اقتصادی مختل
مدفق به جلب نظر رئیس جمهدر اوکراین برای تقدیت این مدضدع گردید(یانگز.)021 :08٨1 ،
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ب) اقداما اقتصادی:
شامل فروش نفت و گاز با قیمتهای ارزانتر از نرخهای جهانی ،کاهش و یا قطع صدور نفت
و گاز به کشدرهایی که سالهاست به طدر سنتی از روسیه ورید مینمایند .کشدرهایی از جمله
گرجستان ،ارمنستان ،آذربایجان ،اوکراین ،بلاروس و تقریباً تمام کشدرهای اروپای شرقی و
مرکزی به طدر حیاتی وابسته به واردا نفت و گاز از روسیه هستند .روسیه همداره از این اهرم
برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به این کشدرها بهرهبرداری نمدده است استفاده از اهرم
بدهی کشدرها به روسیه ،تصاحب تأسیسا حیاتی نفت و گاز این کشدرها در قبال بدهیها و
یا ارائه کمکهای اقتصادی روسیه اکندن در تأسیسا مربدط به نفت و گاز و برق اکثر
کشدرهای مستقل مشترک المنافع به ویژه ارمنستان ،اوکراین ،بلاروس ،اسلدکی ،مدلداوی،
دارای سهم میباشد و در تلاش برای افزایش این سهم و تصاحب کامل آن میباشد .این امر
مدجب اعمال نفدذ بیش از پیش روسیه در رویکردها و سیاستهای انرژی این کشدرها و
وابستگی بیشتر آنها به انرژی روسیه میگردد .مدرد بعدی تلاش برای مشارکت و سهیم شدن
در پروژههای عمده نفت و گاز منطقه با هدف کنترل و اطلاع از اقداما و فعالیتهای
کشدرهای دیگر میتدان نام برد(ابراهیمی .)011-013 :0838
گسترش خطوط انتقال انرژی
در راستای هدف کنترل بر شبکه انرژی منطقه و تدسعه صادرا و تسخیر بازارها و تندع
بخشیدن به مسیرهای صادرا انرژی برای کاهش وابستگی به یک منطقه مشخص ،تدجه و
سیاستهای روسیه هم از لحاظ ژئداستراتژیک و هم اقتصادی به پروژههای زیرساوتاری مهمی
در بخش انتقال و صادرا نفت و گاز جلب شده است.
روسیه برای کاهش وابستگی ودد به کشدرهای حدزه بالتیک و سیاست متندع سازی بیشتر
وطدط لدله انرژی اقدام به تأسیس و راه اندازی وط لدله جدیدی در پریمدرسک در 0220
کرد .دولتهای منطقه بالتیک نه تنها مصرفکنندگان انرژی روسیه هستند بلکه از نقشی مهم
در تدزیع انرژی این کشدر در بازارهای اروپای غربی برودردارند .صادرا نفت از سه بندر اصلی
بالتیک به نامهای ونتس پیلز ،بدتینگز و تالین تقریب ًا  01درصد صادرا نفت وام روسیه را به
اروپای غربی تشکیل میدهند اما روسیه با هدف کاهش وابستگی ودد به بنادر ترانزیتی بالتیک
اقدام به ساوت و راه اندازی بندری جدید در پریمدرسک در سال  0220کرد .این بندر به شکل
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چشم گیری از ظرفیت ترانزیتی دو بندر ونتس پیلز و بدتینگز کاسته است .علت اصلی ساوت
ترمینال پریمدرسک نیز احداث سیستم وط لدله بالتیک مدسدم به  BPSبدد .شرکت ترانس
نفت ساوت این وط لدله را با مدفقیت در سال  0220به پایان رساند(یافی و مانینگ:0832،
.)02-00
ظرفیت انتقال نفت این وط لدله در سال  03 ،0220میلیدن تن بدد که تا مارس  0223به
حدود  0/2میلیدن بشکه در روز رسید .در حقیقت ،این وط لدله دسترسی مستقیم روسیه را به
بازارهای اروپای شمالی فراهم کرده و از اتکای این کشدر به مسیرهای ترانزیتی استدنی ،لتدنی و
لیتدانی کاسته است(کیانی.)0٨1-0٨3 :0831 ،
بروی دیگر از اقداما روسیه در راستای تندع بخشی به وطدط انتقال انرژی و گسترش
نفدذ ودد در مناطق مختل عبارتند از:
بازسازی خط لوله گاز ترکمنستان به روسیه و اوکراین :روسیه کار بازسازی وط لدله
انتقال سنتی گاز ترکمنستان به روسیه و اوکراین را انجام وداهد داد .در واقع طرح بازسازی این
وط لدله یک کار مشترک میان ترکمنستان ،روسیه و اوکراین محسدب میشدد .روسیه یک
قرارداد  02ساله برای دریافت گاز با ترکمنستان امضا نمدده است .طبق این قرارداد میزان
صادرا گاز ترکمنستان به روسیه با بازسازی وط لدله سنتی و احداث یک وط لدله جدید به
سالانه  32میلیارد مترمکعب از سال  0223به بعد بالغ وداهد شد درحال حاضر شرکتهای
روسی گاز پروم و ایترا جمع ًا  02میلیارد متر مکعب در سال از ترکمنستان گاز دریافت میکنند
(کدلایی.)008-001 :083٨،
خط لوله انتقالی گاز ترکمنستان به روسیه و اوکراین :تاکندن ترکمنستان از طریق
وط لدله سنتی مدسدم به آسیای مرکزی گاز ودد را به روسیه و اوکراین صادر میکرده است.
ظرفیت این وط لدله در حال حاضر از  32میلیارد متر مکعب به  22میلیارد متر مکعب در سال
نزول کرده است .لاا ترکمنستان برای اجرای تعهدا سنگین صادرا گاز ودد به روسیه،
اوکراین و کشدرهای دیگر باید وط لدله جدیدی را پیشبینی کند .لاا دو مسیر برای انتقال گاز
ترکمنستان متصدر است:
ال ) یک مسیر از حاشیه دریای وزر به سمت قزاقستان و روسیه بدون عبدر از ازبکستان
که ترکمنستان بر این مسیر تأکید دارد.
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ب) دیگری همان وط لدله سنتی که از ازبکستان و قزاقستان میگارد میباشد .شرکت گاز
پروم روسیه به عندان وریدار اصلی گاز ترکمنستان احداث وط لدله جدید تدسط ترکمنستان
را به دلیل هزینه هنگفت آن مقرون به صرفه نمیداند لاا پیشنهاد بازسازی وط لدله سنتی
مدجدد را نمدده است(ابراهیمی .)010 :0838
مشارکت گاز پروم در خط لوله گاز ایران به ارمنستان :شرکت آرمروس 0گاز پروم که
 12درصد سهام آن متعلق به گاز پروم و  22درصد آن دراوتیار ارمنستان است ،آمادگی ودد
را برای شرکت در عملیا احداث وط لدله گاز ایران و ارمنستان اعلام نمدد .الکساندر ریزاندف
معاون شرکت گاز پروم در این راستا ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی این طرح برای ارمنستان
به ویژه از نظر تأمین انرژی این کشدرگفت :وط لدله گاز روسیه به ارمنستان که از واک
گرجستان عبدر میکند نیاز به تعمیرا اساسی دارد.
ایجاد شرکت با آرامکوی 2عربستان :شرکت لدک اویل روسیه نیز اقدام به تشکیل یک
شرکت مشترک گازی با آرامکدی عربستان تحت عندان شرکت لدک سار نمدده است .این
شرکت که  32درصد آن متعلق به لدک اویل میباشد ،در اسفند  0830تأسیس گردیده است.
قرار است آرامکد گاز تدلید شده تدسط این شرکت مشترک را وریداری و وط لدله گاز مدرد
نیازجهت صادرا گاز تدلید شده را احداث نماید).(Loskot and Other, 2008, p.6
احداث خط لوله آنگارسک 3در سیبری به سوی شرق :یکی از بزرگترین پروژههای
صادراتی نفت روسیه احداث وط لدله نفت این کشدر از آنگارسک در سیبری به سمت چین و
ژاپن میباشد .این وط لدله باید از شهر انگارسک در سیبری روسیه به میدان نفت داچینگ در
شمال شرقی چین احداث شدد .دو طرف یک دهه است که در این وصدص گفتگد میکنند .اما
اکندن مااکرا آنها متدق شده است .روسیه پیشنهاد نمدده است که این وط از آنگارسک به
بندر ناوددکا در سداحل دریای ژاپن احداث و شاوهای از آن نیز به میدان نفتی داچینگ
درشمال شرق چین متصل گردد .این درحالی است که مقاما چینی برای حل این مسئله و
انتقال بیشتر نفت روسیه به این کشدر تدابیر دیگری اندیشیدهاند .چین و روسیه اویراً در
وصدص احداث وطدط ریلی به منظدر انتقال نفت از روسیه به چین به تدافق رسیدهاند و انتظار
1
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میرود با افزایش این وطدط بتدریج نفت بیشتری از روسیه به چین وارد شدد .در این راستا
شرکت راه آهن روسیه و شرکت نفتی یدکدس روسیه و شرکت نفت چینی سیندپک قراردادی
برای صادرا نفت روسیه به چین از طریق راه آهن امضا نمددهاند(ابراهیمی -018 :0838
.)012
روسیه همچنین قصد دارد با همکاری بلغارستان و یدنان وط انتقال نفت بدرگاس _
الکساندرو پدلیس را ایجاد نماید .طبق تدافق به عمل آمده میان این سه کشدر ،روسیه نفت ودد
و قزاقستان را با نفتکش از بنادر ودد در دریای سیاه به بندر بدرگاس بلغارستان و از آنجا با وط
لدله بلغارستان نفت را به بندرالکساندرو پدلیس یدنان منتقل و از این بندر نیز با نفتکشها به
دریای مدیترانه و بازار جهانی ارسال وداهد شد .به این ترتیب روسیه به دلیل محدودیتهای
ایجاد شده تدسط ترکیه در تنگه بسفر ،وداهد تدانست این تنگه را دور زده و نفت ودد را به
بازار جهانی صادر نماید .در حقیقت یکی از اهداف این مقابله با پروژه وط لدله باکد-جیحان
است که ترکیه برای مجبدر نمددن روسیه و قزاقستان جهت استفاده از آن ،محدودیتهایی را
برای عبدر نفتکشها از تنگه بسفر اعمال نمدده است .به احتمال قدی با تحقق مدضدع استفاده
بالعکس از وط لدله نفتی اودسا-برودی در اوکراین ،روسیه نفت ارسالی به یدنان و بلغارستان را
از بندر اودسا در جندب اوکراین منتقل وداهد نمدد(کدلایی و گددرزی.)023-02٨ :08٨0،
با تدجه به یافتههای پژوهش و بر اساس میزان منابع انرژی و امکانا روسیه که به آن
اشاره شد ،سرمایهگااریهای داولی و وارجی و همچنین راهبردهای سیاست وارجی روسیه
به بررسی و تحلیل صنعت انرژی روسیه براساس طرح  Swotمیپردازیم و نقاط قد و ضع و
همچنین فرصت ها و تهدیدهای این کشدر در بخش صنعت انرژی این کشدر در قالب جدول زیر
بیان میشدد.
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جدول شماره ( )1طرح  Swotصنعت انرژی روسیه

0

داشتن رتبه اول در منابع
گاز جهان

گسترده
حضدر
عدم
شرکتهای وارجی برای
سرمایهگااری در این حدزه و
نیاز به تکندلدژی جدید در
این کشدر برای بهرهبرداری
بیشتر از منابع آن

تلاش برای ایجاد بستری امن
برای سرمایهگااریهای وارجی
با انتخاب سیاستهای مناسب و
عضدیت این کشدر در
سازمانهای تجاری و اقتصادی

عدم وجدد امکانا لازم
برای بهرهبرداری بیشتر از
این منابع

0

افزایش میزان مصرف
انرژی جهان در آینده و
وابستگی به روسیه به
وصدص اروپا که عمده
واردا آن از روسیه
است

وجدد ندعی بیاعتمادی به
این کشدر و تلاش کشدرهای
وارد کننده برای تندع دادن
به انرژی و مسیرهای انرژی
ودد

وجدد منابع عظیم کش
در این کشدر

نشده

عدم اعتماد به این کشدر
به دلیل وجدد بروی
تصمیمهای سخت در حدزه
انرژی مانند قطع صدور گاز
به اوکراین

8

داشتن ثبا و هماهنگی
بین دولت فعلی و صنعت
انرژی.

عدم وجدد شفافیت در
تصمیم گیریها به دلیل
تسلط دولت بر صنعت نفت

حمایت سیاسی دولت از
شرکتهای فعال در حدزه انرژی
ودد در مکانهای مختل که
اقدام به سرمایهگااری کردهاند

حمایت بیش از حد روسیه
از این شرکتها باعث به
وجدد آمدن ندعی برداشت
تسلط بر سایر کشدرهایی
شده که این شرکتها اقدام
به سرمایهگااری در آنها
کردهاند و تلاش آنها برای
ممانعت از نفدذ بیشتر

1

گستردگی واک این
کشدر و به تبع آن
داشتن وطدط متندع
انتقال انرژی

فرسددگی بروی از این
وطدط و همچنین گار از
مناطق ناامن و بحرانی

تلاش برای متندعتر کردن این
وطدط و جلب تدجه کشدرهای
متقاضی انرژی روسیه

کشمکش با جدایی طلبان
در قفقاز شمالی و همچنین
گرجستان

ردی

نقاط قد

نقاط ضع

فرصتها

تهدیدها

نتیجه گیری
روسیه بازیگر مهمی در بازارهای انرژی جهان است که در سالهای اویر استفاده از ابزار
انرژی را برای رسیدن به اهداف سیاست وارجی ودد مدرد تدجه قرار داده است .روسیه انرژی
را یک ابزار سیاسی مهم و به همان اندازه نیروی محرکه تدسعه ودد میداند .این گرایش برای
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نفدذ بیشتر در منطقه ،برتری جدیی در حدزه حملونقل غرب به شرق آسیای مرکزی و
جلدگیری از تلاشهای قدر های وارجی در ساوتن وط لدلههای وارج از کنترل روسیه
بازتاب یافته است .در واقع روسیه جدید با استفاده از انرژی به عندان یک سلاح در پی بازسازی
امپراتدری ودد است .روسیه به دنبال نفدذ انحصاری سیاسی-اقتصادی در سطح منطقه و جهان
از طریق کنترل بر منابع نفت و گاز دریای است .روسیه در راستای تحقق اهداف ودد علاوه بر
منابع مدجدد در داول کشدر به دنبال سرمایهگااری در دیگر کشدرهای دارای منابع نفت و گاز
است و به شد تلاش میکند تا سهم ودد را نسبت به آمریکا در بازارهای مختل دنیا و از
جمله انرژی افزایش دهد .شرکتهای نفتی روسیه همچدن «لدک اویل»« ،روس نفت» و
«گازپروم» در سایه حمایت های سیاسی و امنیتی دولت روسیه و تأکید شخص پدتین در
حمایت از این شرکتها ،اقدام به سرمایهگااری ،عملیا کش  ،استخراج و انتقال انرژی در
کشدرهای مختل به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز نمددهاند .همچنین روسیه برای کسب ایده
قدر برتر انرژی و برای تداوم نفدذ ودد به ویژه کشدرهای آسیای مرکزی ،اروپای شرقی و
اتحادیه اروپا به دو شیده اقدام میکند .اقدام اول کنترل منابع انرژی کشدرهای دارای منابع
انرژی نفت و گاز به ویژه کشدرهای آسیای مرکزی و قفقاز است .روسیه مالکیت کامل یا
مشترک منابع ،سیستمهای فروش و تدزیع گاز طبیعی را در منطقه دارد و ورید و تملک
زیرساوتهای عمده مانند لدلهها ،پالایشگاهها ،شبکههای برق و بنادر را در دستدر کار ودد قرار
داده است .روسیه وداستار ترانزیت ذوایر نفت و گاز این منطقه به اروپا از طریق واک ودیش
است تا امکان چانه زنی بیشتری در معادلا بین المللی در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا را به
دست آورد .در حال حاضر کمپانیهای روسیه در تمام طرحهای اکتشاف و بهرهبرداری از
میدانهای نفتی یا پروژههای احداث وط لدله حضدر دارند .این کشدر تلاش میکند تا با
استفاده از برگ برنده هایی که در اوتیار دارد و با ایجاد مدانع حقدقی و سیاسی در طرحهای
مدرد حمایت غرب و انجام ماندرهای دیپلماتیک به منظدر تحت فشار قرار دادن دیگر
جمهدریهای ساحلی منافع ملی ودد را تأمین نماید.
روسیه از ابزرهای مهمی نسبت به سایر رقبای ودد در منطقه برای تسلط بر این کشدرها و
ممانعت از گسترش ناتد به سدی شرق به برودردار است .دومین اقدام روسیه استراتژی وط
لدله است .مسکد با طرحهای وط لدله که به طدر مستقیم کشدرهای تدلیدکننده انرژی در
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اوراسیای مرکزی را به بازارهای اروپایی وصل میکند (مانند باکد -تفلیس -جیحان و وط لدله
گاز باکد -ارزروم) مخالفت کرده است.
با تدجه به آنچه که عندان شد میتدان تأثیر سیاستهای انرژی روسیه و فرصتهای به
وجدد آمده برای ایران را نیز مدرد ارزیابی قرار داد .در واقع روسیه طی سالهای اویر به ویژه
پس از فروپاشی شدروی سابق ،همداره به ایران به عندان یک رقیب بالقده نگریسته و از ورود و
حضدر ایران در فعالیتهای مرتبط با صدور و ترانزیت انرژی در منطقه جلدگیری نمدده است.
پس از فروپاشی شدروی و استقلال جمهدرهای آسیای مرکزی و قفقاز ،این کشدرها و نیز
کشدرهای اروپایی و آمریکا با هدف وارج شدن از چتر وابستگی ودد به روسیه در عرصه
دریافت انرژی به دنبال مسیرهای جایگزین و مناسبتر هستند .در این راستا به غیر از روسیه،
مسیرهای ایران و ترکیه به عندان آلترناتید مسیر روسیه مدنظر قرار گرفتند .تمایل جدی به
سداپ نفت و گاز از مسیر ایران و نیز دروداستهای اویر روسیه از ایران برای افزایش
همکاریهای نفت و گاز در منطقه ،دروداست گرجستان و آذربایجان برای دریافت گاز از ایران
جملگی حکایت از این داردکه کشدرهای منطقه علاوه بر اذعان به مناسب بددن مسیر ایران به
دنبال متندع سازی در مسیرهای ترانزیت انرژی میباشند .در این میان به دلیل وضعیت ویژه
ایران و مشکل مدجدد در مناسبا ایران و غرب و علیرغم اذعان کارشناسان و مقاما سیاسی و
اقتصادی کشدرهای منطقه و حتی کشدرهای غربی ،مبنی بر اینکه ایران کدتاهترین و
باصرفهترین مسیر برای انتقال انرژی منطقه به بازارهای جهانی است این فرصت از ایران سلب
شده است .در یک جمعبندی میتدان گفت روسیه با بهرهگیری از دیپلماسی و راهبرد امنیت
انرژی تهاجمی در سیاست وارجی ودد از انرژی به عندان ابزاری برای بازگشت این کشدر به
صحنه بینالمللی و تبدیل به هژمدن جهانی بهره برده است.
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