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 چكيده

گان ابرقدرت شرق مشخص شد، ساختارهاي فرسوده اقتصادي و با فروپاشي شوروي آنچه براي بازماند
به . گيري از امكانات غرب در فضاي رهايي از موانع ايدئولوژيك بود لزوم ترميم اين ساختارها با بهره

جز روسيه كه هنوز ادعاي قدرت برتر داشت، ساير بازماندگان اتحاد شوروي به درجات مختلف و به 
از طرف ديگر با وجود آنكه مسكو تحت تأثير موقعيتي كه . رب پرداختندجذب سرمايه و تكنولوژي غ

هاي اروپا و آمريكا در جهت نفوذ در نزديكي  متناوب با تالشصورت  در دوران جنگ سرد داشت، به
كرد، ولي به مرور و با درك نيازي كه كاخ كرملين نيز با هدف بهبود اقتصادي به  روسيه مخالفت مي
در اين روند با وجود .  براي پذيرش حضور و نفوذ غرب از طرف مسكو فراهم شدغرب دارد، زمينه

هاي گوناگون از طرف مسكو دنبال  نوسان رفتاري روسيه، راهبرد پيشبرد منافع ملي با توسل به تاكتيك
  . توان به استفاده از ابزار انرژي در چانه زني با غرب اشاره كرد شده است كه از جمله مي

  
  ها كليد واژه

  ، منطقه خزرهاي اقتصادي، غرب، خارج نزديك، روسيه تعامل

                                                            
* Email: As_moosaabadi@yahoo.com 
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  مقدمه
 جمهوري مستقل، از يك طرف از نقش 15دنبال فروپاشي اتحاد شوروي و تبديل آن به   به

و نفوذ مسكو در مسائل قلمرو ابرقدرت پيشين كاسته شد و از طرف ديگر زمينه براي حضور 
نفوذ غرب در . دانست، فراهم شد خود مي» ارج نزديكخ«اي كه روسيه  و نفوذ غرب در منطقه

هاي رنگين در  هايي چون گسترش ناتو به شرق و انقالب هاي امنيتي و سياسي با واقعيت عرصه
زمان با افزايش نفوذ غرب در  هم. هاي استقالل يافته از شوروي نمود يافت برخي از جمهوري

 گوناگوني باعث حضور و نفوذ غرب، پيرامون ابعاد نظامي و سياسي در منطقه، عوامل اقتصادي
هاي ناكارآمد و فرسوده  هاي استقالل يافته از شوروي، ساختارها و بنيان جمهوري. روسيه شد

  . اقتصادي را از ابرقدرت پيشين به ارث بردند
ها را جهت انجام  هاي خود، كمك به اين جمهوري غرب نيز در جهت پيشبرد هدف

منابع انرژي درياي . بناي اصول بازار آزاد در دستور كار خود قرار داداصالحات اقتصادي بر م
خزر و مسيرهاي انتقال آن و مسئله حياتي امنيت انرژي نيز عالئق اقتصادي غرب را در منطقه 

زمان با  با اين وجود، افزايش نقش اقتصادي غرب در همسايگي روسيه هم. گسترش داده است
و توسعه مبادالت تجاري مسكو با اروپا و آمريكا صورت گرفته نياز اقتصادي روسيه به غرب 

و اين پرسش را  اين نوشتار بر آن است كه بستر و برايند اين فرايندها را بررسي كند. است
هايي براي حضور اقتصادي غرب در همسايگي روسيه وجود  مورد بحث قرار دهد كه چه زمينه

زمان با افزايش نقش  اري روسيه و غرب همهايي در جهت ارتقاي همك داشته و چه فرصت
  .كند آفريني غرب در خارج نزديك خودنمايي مي

  
   غرببديلهاي اقتصادي كشورهاي منطقه و  دشواري

ها به  يافته از شوروي، رويكرد اين جمهوريهاي استقالل مشكالت اقتصادي جمهوري
دن خأل اقتصادي در هاي توسعه و نوسازي و منافع غرب در پر كر غرب در پيگيري هدف

ساز  هاي اقتصاد بازار از عوامل زمينه منطقه و تشويق اصالحات همسو با اصول و ارزش
 استقالل يافته با هاي با فروپاشي شوروي، جمهوري .افزايش نفوذ غرب در منطقه بوده است

جامعه .  بودها ساله نظام متمركز سوسياليستي بر اقتصاد آنها مشكالتي روبرو شدند كه اثر نفوذ ده
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)CIS(المنافع  كشورهاي مستقل مشترك
 كه پيش از فروپاشي كامل شوروي تشكيل شد، در 1

هاي شوروي مانند انرژي، حمل و نقل  ها، جلوگيري از نابودي كامل زيرساخت كنار ساير هدف
تالش براي همگرايي در جامعه جديد با توجه به ظرفيت . كرد و قواعد گمركي را دنبال مي

ها مانند تركمنستان، اوكراين و آذربايجان با دشواري  دي و منابع معدني برخي جمهورياقتصا
هاي برخي كشورها به  هاي شوروي، بدهي  مسائلي چون تقسيم اموال و دارايي.همراه بود

ها به نظام پولي روسيه يعني روبل از مواردي است كه در حوزه  روسيه و وابستگي جمهوري
وجود  هاي استقالل يافته به  مشكالتي را در روابط جمهوري90ه اقتصادي در اوايل ده

  ). 261 - 262، صص 1380كواليي، (آورد
تمركزگرايي بازمانده از نظام متمركز شوروي، مشكالت گوناگوني را براي اقتصاد استقالل 

هايي چون آموزش، بهداشت و استانداردهاي رفاهي اين  شاخص. وجود آورد يافته به
توان به وابستگي  علت چنين كاهشي را مي. پس از فروپاشي شوروي كاهش يافتها  جمهوري
كنترل ،  هاي انرژي اي، پايين بودن مصنوعي قيمت  منطقه به سوبسيدهاي بودجههاي جمهوري

ها، آشكار  تجارت تا پيش از فروپاشي شوروي، كاهش ناگهاني جريان تجارت بين جمهوري
 رقابتي نبودن ساختار صنعتي تحت كنترل دولت پس شدن نرخ بازار جهاني و مشخص شدن

  ).113، ص 1384هاشمي، (از استقالل دانست
ها شد و با روشن شدن اهميت  يكي از مشكالتي كه پس از استقالل دامنگير جمهوري

ها و به زيان نقش مسلط  سود جمهوري ژئواكونوميك درياي خزر براي غرب، زمينه حل آن به
در دوران حكومت شوروي، . وع مسيرهاي حمل و نقل انرژي استروسيه فراهم آمد، موض

احداث شده بود كه درنهايت به روسيه شكلي  خطوط راه آهن و خطوط انتقال نفت و گاز به
هاي تازه  اين موضوع براي صادرات و واردات و مبادالت بازرگاني جمهوري. شد ختم مي

هاي آزاد  هايي كه با آب  دسته از جمهوريويژه آن استقال يافته با خارج از قلمرو شوروي به
ها به   وابستگي جمهوري).115، ص 1384هاشمي، (المللي ارتباط ندارند، مانعي جدي بود بين

  . روسيه در زمينه واردات كاال و انرژي چشمگير است
. كند المنافع را تأمين مي  درصد از واردات كشورهاي مستقل مشترك80روسيه در حدود 

                                                            
1. Commonwealth of Independent States 
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اقتصادهاي وارداتي اين . دهد ات روسيه به اين كشورها را انواع سوخت تشكيل ميبيشتر صادر
شدت به سوخت روسيه نياز دارد و اين امر روسيه را در موقعيتي قرار داده است كه  كشورها به

هر سه كشور . داليل مختلفي متوقف كند هر از گاهي صادرات انرژي به همسايگان خود را به
قستان و تاجيكستان قطع شدن موقت نفت و گاز از سوي روسيه را تجربه قفقاز جنوبي و قزا

كننده براي انرژي را دليل قطع  هاي مصرف هاي پرداخت نشده دولت روسيه بدهي. اند كرده
هاي ديگري  كنندگان دليل آن را عوامل و انگيزه ولي مصرف. كند جريان انرژي عنوان مي

عادي استفاده از ابزار انرژي در روابط خارجي به امري ). 100 ، ص1382آليكر و ساينا، (دانند مي
 درصدي 50از جمله مي توان به كاهش . در سياست چند سال اخير روسيه تبديل شده است

شركت گاز پروم علت .  اشاره كرد2008صادرات نفت روسيه به جمهوري چك در ميانه ژوييه 
ولي بسياري از صاحبنظران . رد درصدي صادرات نفت را مصرف داخلي عنوان ك50كاهش 

ويژه همكاري آن زمان پراگ با واشنگتن در زمينه طرح سپر دفاع موشكي را  داليل سياسي و به
 .انگيزه اين اقدام دانستند

  
  هاي غرب از كمك اقتصادي به كشورهاي منطقه هدف

ملموس هاي  هاي ايدئولوژيك، زمينه را براي پيگيري هدف فروپاشي شوروي و پايان رقابت
هاي  ضعف اقتصادي روسيه و تمايل جمهوري. يافته فراهم كرد اقتصادي در كشورهاي استقالل

يافته به كاهش وابستگي به مسكو از يك طرف و توان اقتصادي غرب و تمايل  استقالل
هاي غربي براي پيشبرد منافع خود در منطقه از طرف ديگر، عرصه را براي حضور  دولت
هاي مالي و تكنيكي  اتحاديه اروپا در اين چند سال كمك. طقه گشودتر غرب در من پررنگ

آمريكا نيز تقويت . گوناگوني در جهت اصالحات اقتصادي به كشورهاي منطقه ارائه كرده است
زيربناي اقتصادي كشورهاي منطقه و كمك به اصالحات مبتني بر اصول بازار آزاد در 

  . تور كار خود قرار داده استهاي تازه استقالل يافته را در دس جمهوري
اوكراين ، كمك آمريكا به روسيه و 2001 سپتامبر 11 و تا پيش از 90هاي دهه  در بيشتر سال

هاي   كل مبلغ كمك2005 تا فوريه 1992از فوريه . به نسبت ديگر كشورهاي منطقه بيشتر بود
كل بودجه اختصاص  درصد 6/13 ميليارد دالر رسيد، يعني 8/3آمريكا به آسياي مركزي به 
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 سپتامبر و افزايش اهميت آسياي مركزي براي آمريكا مبلغ 11دنبال حوادث  به. يافته به اوراسيا

4 ميليون دالر يعني حدود 584هاي اين كشور به اين منطقه افزايش يافت و به  كمك
 كل 1

 ميزان كمك به قزاقستان با يك بيشترين. )Nichol, 2007, p. 36(ها به اوراسيا رسيد كمك
  ميليون دالر است255 ميليون دالر و كمترين آن مربوط به تركمنستان با 244ميليارد و 

(Nichol, 2007, p. 42). هاي قفقاز با توجه به جايگاه ژئوپليتيك  هاي آمريكا به جمهوري كمك
غ اختصاص يافته به  كل مبال2000 تا 1992هاي  بين سال. اين منطقه چشمگيرتر بوده است

  ).Baran, 2002, p. 233(  ميليارد دالر رسيد9/2گرجستان، آذربايجان و ارمنستان به 
اهميت اروپاي شرقي براي اتحاديه اروپا و لزوم انجام اصالحات اقتصادي در كشورهاي 

 -وروا مورد قبول نهادهاي يافته از شوروي با هدف رسيدن به استانداردهاي اروپايي استقالل
در . كند آتالنتيكي مانند اتحاديه اروپا و ناتو، كمك اين اتحاديه را به اين كشورها توجيه مي

پرتو تحوالت پس از جنگ سرد و با توجه به روندهاي همگرايانه اتحاديه اروپا، برخي از 
 ,King, 2001)كار بردند  را در مورد حوزه بالتيك به1»خاور نزديك جديد«صاحبنظران مفهوم 

pp. 49-67).  به اتحاديه اروپا و 2004پيوستن سه جمهوري ليتواني، لتوني و استوني در سال 
  .افزايش داده استناتو، اهميت اين منطقه را در محاسبات امنيتي، سياسي و اقتصادي غرب 
سياست «كند، با تدوين  اتحاديه اروپا افزون بر نفوذي كه بر اعضاي جديد خود اعمال مي

سياست همسايگي اروپا با .  به تشويق اصالحات پرداخته است2004 در سال 2»همسايگي اروپا
عنوان خواست  تكيه زيادي كه بر اصالحات اقتصادي، اصالحات اداري و توسعه اجتماعي به

كند كه روسيه هنوز  اصولي اتحاديه دارد، به توسعه نفوذ اتحاديه به مناطقي از اروپا كمك مي
هاي  ياست همسايگي اروپا كه ناظر به تقويت پيوندها با دولتس. داند خارج نزديك خود مي

هايي است كه از روندهاي  واقع در مرزهاي شرقي اتحاديه اروپا است، مورد حمايت دولت
هاي بالتيك پس از عضويت در اتحاديه  دولت. اند مند شده همگرايانه ساختارهاي غربي بهره

ايگي اتحاديه مانند اوكراين، مولداوي و اروپا و ناتو، كشورهاي تحت شمول سياست همس
شدت به اجراي اين اصالحات در سياست همسايگي اتحاديه اروپا تشويق  گرجستان را به

                                                            
1. The New Near East 
2. European Neibourhood Policy 
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هاي  ها و منافع غرب را از كمك ترين هدف توان مهم  مي).Nielsen, 2007, p. 244(كنند مي
ازمانده از شوروي اين هاي ب گذاري و تشويق اصالحات در جمهوري اقتصادي، افزايش سرمايه

  :موارد دانست
  هاي بازار آزاد،  كمك به اصالحات مبتني به ارزش- 1
   افزايش نفوذ سياسي به موازات توسعه نقش اقتصادي در منطقه،- 2
ها به  هاي منطقه در ساختارهاي غربي با دستيابي اين دولت سازي براي ادغام دولت  زمينه- 3

  استانداردهاي مورد نظر،
  .ت موضوع حياتي منابع انرژي و امنيت انرژي مديري- 4

  
  منابع انرژي منطقه و بازيگري غرب

هاي فسيلي در آسياي مركزي و قفقاز و نياز غرب به تأمين انرژي و  ذخائر عظيم انرژي
كننده انرژي،  عنوان عرضه هايي براي مناطقي چون خاورميانه و آمريكاي التين به يافتن جايگزين

اين رقابت از يك . ها تبديل كرده است  روسيه را به عرصه رقابت قدرتمنطقه خارج نزديك
 .سو، بر سر كنترل منابع انرژي و از ديگر سو بر سر مسيرهاي انتقال انرژي جريان دارد

  
   منافع غرب در منطقه خزر-الف

هاي جهاني انرژي در  رشد روزافزون مصرف انرژي در اقتصاد جهاني و كاهش ظرفيت
هايي كه در  هاي فسيلي با وجود تالش  يستم و نياز همچنان پا برجا به سوختاواخر قرن ب

جهت يافتن انرژي جايگزين صورت گرفته است، توجه غرب صنعتي را به منابع جديد انرژي 
حوزه خزر براي غرب از جمله اتحاديه . از جمله در منطقه پيرامون روسيه جلب كرده است

ون خزر محل استقرار كشورهاي توليدكننده و كشورهاي واسط پيرام. اروپا اهميت زيادي دارد
اتحاديه اروپا قصد دارد با نزديك كردن اين كشورها به . حمل و نقل انرژي به اروپا است

وجود آورد كه هم در امنيت انرژي اتحاديه و هم  استانداردهاي اروپايي مشاركت باثباتي را به
 ,Larsson) اجتماعي، اقتصادي و سياسي مؤثر باشداي و توسعه پايدار سازي منطقه در مدرن

2006, p.  9).  
هاي منطقه و نگاه به  آمريكا نيز ضمن تالش براي حفظ استقالل و پايداري جمهوري
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عنوان يك شريك مساوي و نه مسلط، در پي آن است كه با ايجاد اقتصادهاي بازار  روسيه به
هاي  طلبي جامعه مدني با تهديدهايي، چون جاهآزاد، تضمين احترام به حكومت قانون و ايجاد 

 كنگره ).17-18، صص 1385احمديان، امير(هاي مذهبي در منطقه مقابله كند جويي روسيه و ستيزه
استراتژي راه « قانون 1999آمريكا با هدف گسترش نقش اين كشور در منطقه خزر در مارس 

را براي سياست آمريكا مانند توسعه هايي  اين استراتژي هدف.  را به تصويب رساند1»ابريشم
هاي اقتصادي، كمك به كشورها براي رسيدن به اقتصاد بازار،  روابط دوستانه و همكاري

ها براي توسعه  هاي آمريكايي در منطقه و كمك به جمهوري حمايت از منافع اقتصادي شركت
  .روابط با كشورهاي دموكراتيك و با ثبات غربي در منطقه تعيين كرد

 شكل هاي ملموس اقتصادي را در نگاه غرب به منطقه و به كنار عاليق سياسي، انگيزهدر 
افزايش روند جهاني مصرف نفت و گاز، غرب را به رقابت . توان يافت خاص درياي خزر مي

، در 2006اتحاديه اروپا در سال . كنندگان و يافتن منابع جديد وا داشته است با ساير مصرف
اين اتحاديه حدود . نرژي مصرفي خود را از راه نفت و گاز تأمين كرد درصد از ا64مجموع 

 درصد از اين ميزان توسط 80 درصد مصرف جهاني انرژي را در اختيار دارد كه 17
 . شود هاي فسيلي تأمين مي سوخت

هاي فسيلي نفت و گاز  سوختشكل   درصد از نياز مصرفي خود را كه به50اتحاديه اروپا 
 به 2030بيني رييس كمسيون اتحاديه اين ميزان وابستگي تا سال  بنابر پيش. كند يهستند، وارد م

 نفت وارداتي 2030هاي كمسيون اروپا تا سال  بيني براساس پيش.  درصد خواهد رسيد70رقم 
همچنين .  درصد افزايش خواهد يافت80 درصد و گاز وارداتي به 90 درصد به 76اتحاديه از 

 درصد مصرف كل انرژي اتحاديه 27 و 34ن مدت، نفت و گاز به ترتيب انتظار مي رود در اي
ها،  بيني  اين در حالي است كه بنابر پيش).183-184، صص 1386كياني، (اروپا را تشكيل دهد

 ميليون بشكه در 7 از ميزان فعلي 2020توليد نفت خام اروپا در منطقه درياي شمال تا سال 
كاهش ذخائر داخلي انرژي اروپا در شرايطي صورت . هد كرد ميليون بشكه تنزل خوا4روز به 

 درصد رشد خواهد 15گيرد كه در طول سه دهه آينده انرژي وارداتي اتحاديه اروپا  مي
  ).186، ص 1386كياني، (داشت

                                                            
1. Silk Road Strategy Act 
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آمريكا در اوج مصرف نفت در سال . آمريكا نيز در وضعيتي كم و بيش مشابه قرار دارد
 ميليون بشكه از آن وارداتي بود، در 2/3ن بشكه در روز بود كه تنها  ميليو3/11 نيازمند 1970
 ميليون بشكه 4/12 ميليون و ميزان واردات به 8/6، ميزان توليد داخلي 2005كه در سال  حالي

افزايش مصرف انرژي همراه با كاهش منابع شناخته شده  ).146، ص 1386فياضي، (در روز رسيد
هاي آتي استخراج نفت در مناطقي  گيرد كه در سال رت ميانرژي در غرب در شرايطي صو

 ).181، ص 1383آريانفر، (چون روسيه، درياي خزر و آفريقاي باختري افزايش خواهد يافت

شوروي شامل روسيه، آسياي مركزي و قفقاز كه به پيشين منابع سرشار انرژي در قلمرو 
رسد   زغال سنگ و اورانيوم مياكتشاف شده انرژي از نفت، گاز،  درصد منابع 70حدود 
منابع نفت درياي خزر كه . كند هاي فراواني براي غرب در جهت نفوذ در منطقه ايجاد مي انگيزه

و نيز  )185، ص 1383آريانفر، ( ميليارد بشكه متغير است200 ميليارد تا 30بنابر برآوردها از 
سوق داده است؛ همكاري با ذخائر عظيم گاز روسيه، غرب را به رقابت و همكاري با مسكو 

ويژه اروپا از جانب روسيه و نيز توسعه اقتصادي اين كشور به  هدف تأمين انرژي غرب به
در اينجا به موضع . كمك غرب و رقابت بر سر كنترل حمل و نقل انرژي و تضمين امنيت آن

ل اقتصادي پردازيم و در گفتار آتي تعام غرب در رابطه با مسيرهاي انتقال انرژي منطقه مي
  .كنيم روسيه و غرب را بررسي مي

  
   خطوط انتقال انرژي- ب

افزايش اهميت منابع نفت و گاز درياي خزر براي بازارهاي جهاني، مسئله ايجاد خطوط 
روسيه تالش داشته با حفظ . لوله جديد را كه جوابگوي حجم جديد توليدات باشد مطرح كرد

سمت درياي سياه كه از زمان دوران  ط لوله بهمسيرهاي سنتي انتقال انرژي از جمله خطو
در مقابل غرب با . ويژه آمريكا در منطقه مقابله كند شوروي وجود داشت، با نفوذ غرب و به

هاي امپرياليستي و ناديده گرفتن حق مالكيت  متهم كردن روسيه به در پيش گرفتن سياست
.  دستور كار خود قرار دادكشورهاي ساحلي، احداث مسيرهاي جديد انتقال انرژي را در

ن ا جيح-  تفليس -آمريكا از آغاز، مسير اصلي انتقال انرژي حوزه درياي خزر را مسير باكو 
  .)Robert, 1996, p. 123(دانست مي
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نامه احداث اين خط   در نشست سازمان امنيت و همكاري اروپا موافقت1999در سال  
درنهايت . عنوان عضو ناظر رسيد آمريكا بهلوله به امضاي رؤساي جمهوري كشورهاي مسير و 

 كشور جهان افتتاح 30ن با حضور نمايندگان  جيحا- تفليس – خط لوله باكو 2006در ژوئيه 
 ميليارد دالر توسط كنسرسيومي به رهبري 9/3 كيلومتري با هزينه 1770اين خط لوله . شد

ستقبال از افتتاح اين خط لوله، سخنگوي اتحاديه اروپا با ا. شركت بريتيش پتروليوم ساخته شد
ارتقاي امنيت انرژي اتحاديه و متنوع شدن منابع انرژي اروپا را از نتايج خط لوله جديد 

 اولين محموله نفت درياي خزر پس از افتتاح ).246، ص 1385وقايع مهم اوراسيا، (توصيف كرد
بدين ترتيب هدف اصلي .  ميليارد دالر از اين مسير انتقال يافت2/3اين خط لوله، به ارزش 

 –افتتاح خط لوله باكو  ).121، ص 1386زرگر، (آمريكا براي دور زدن روسيه و ايران عملي شد
دو خط لوله . كاهد ن از نقش خطوط مورد نظر روسيه براي انتقال نفت مي جيحا–تفليس 

 –تيرو  نووروسيسك و خط لوله آ–انتقال نفت مورد نظر روسيه عبارتند از خط لوله باكو 
  .سامارا 
  

   نووروسيسك–خط لوله باكو ‐
شود و با عبور از چند جمهوري خودمختار از  هاي نفتي باكو آغاز مي اين خط لوله از ميدان

جمله ماخاچ قلعه و داغستان و گروزني در چچن به بندر نووروسيسك روسيه در كنار درياي 
 2001اين خط لوله در سال . ز است هزار بشكه در رو100ظرفيت اين خط لوله . رسد سياه مي

  ).264، ص 1383ابراهيمي، ( هزار بشكه نفت منتقل كرده است50روزانه تنها 
  

   سامارا –خط لوله آتيرو ‐
 مايل طول دارد و از بندر آتيرو در قزاقستان شروع و به سامارا در 342اين خط لوله 

پيوندد و تأمين كننده نفت   ميشود و سپس به سيستم حمل و نقل داخلي روسيه روسيه ختم مي
علت وابسته كردن كشورهاي  اين مسير به. ، لهستان و مجارستان استروسيه سفيدمورد نياز 

هاي  ظرفيت اين خط لوله براي سال. پيرامون روسيه به مسكو، براي اين كشورها جذابيت ندارد
غرب افزون  ).123 ص ،1386زرگر، (شود بيني مي  هزار بشكه در روز پيش310 ، 2015 تا 2010
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سمت غرب احداث  ن، حداقل از يك خط لوله ديگر كه بهجيحا -تفليس -بر خط لوله باكو
  .كند شده است، استفاده مي

  
  سوپسا  -خط لوله باكو‐

شود و به بندر سوپساي گرجستان  هاي باكو در آذربايجان آغاز مي اين خط لوله از ميدان
 تا 2010هاي   مايلي، بين سال515شود اين خط لوله  يني ميب پيش. رسد در كنار درياي سياه مي

در كنار خطوط لوله نفت، احداث خطوط .  هزار بشكه نفت در روز منتقل كند100 ، 2015
از جمله اين مسيرها كه در خارج . انتقال گاز طبيعي در منطقه درياي خزر در دستور كار است

ارزروم و خط - تفليس-توان به مسير باكو رساند، مي از قلمرو روسيه، گاز منطقه را به اروپا مي
ولي در حال حاضر . باشي به باكو، تفليس و ارزروم اشاره كرد لوله گاز ترانس خزر از تركمن

موقعيت ممتاز روسيه در زمينه انرژي و . تأمين كننده اصلي انرژي اروپا در منطقه، روسيه است
عه اقتصادي، روابط دو طرف را به تركيبي از نياز اين كشور به تعامل با غرب با هدف توس

  . رقابت و همكاري تبديل كرده است
  

  تعامل اقتصادي روسيه و غرب 
توجه به بعد اقتصادي روابط روسيه و غرب از آن رو اهميت دارد كه به موازات گسترش 
ه نقش اقتصادي غرب در خارج نزديك، امكانات مبادالت اقتصادي ميان مسكو و غرب با خاتم

تعريف روسيه از . يافتن رقابت ايدئولوژيك دوران جنگ سرد مورد توجه قرار گرفته است
هاي امنيتي آن كشور نيز بازتاب يافته و درك اين واقعيت  امنيت و منافع خود كه در آيين

كننده در تعيين منافع دارند، اين فرصت  هاي قدرت تأثير تعيين  مسكو كه مؤلفههاي توسط مقام
ود آورده كه روسيه از يك سو نقش غرب در منطقه را پذيرفته و از ديگر سو با هدف وج را به

افزايش قدرت و پيشبرد منافع خود به تعامل اقتصادي با غرب كه عناصر قدرت اقتصادي را در 
تعامل اقتصادي روسيه و غرب با در نظر گرفتن امتيازهاي هر طرف فراز . اختيار دارد بينديشد

در اينجا چالش انرژي و رويكرد روسيه به روابط اقتصادي با غرب و . اردهايي د و نشيب
  . كنيم عنوان نمودهايي از رقابت و همكاري دو طرف معرفي مي ويژه اروپا را به به
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  چالش انرژي در روابط روسيه و غرب 
چالش روسيه و غرب از يك طرف به كنترل منابع انرژي منطقه و مسيرهاي انتقال آن بر 

ردد و از طرف ديگر ناشي از شرايط روسيه در برخورداري از منابع انرژي و نقش اين گ مي
در مورد اول همانگونه كه اشاره شد، موفقيت غرب در . كشور در تأمين نياز انرژي غرب است

نگراني . كاهد توسعه مسيرهاي جايگزين انتقال انرژي، از اهميت مسيرهاي مورد نظر روسيه مي
هاي كلي غرب از  غرب، افزون بر تأثيرات اقتصادي، ناشي از هدفروسيه از حضور 

برداري از منابع و ذخاير زيرزميني  هاي آمريكا افزون بر بهره هدف. آفريني در منطقه است نقش
اي شامل كشورهاي مستقل از نظر سياسي و  منطقه شامل كمك به متحد كردن آنها در مجموعه

رت امكان بازگشت آنها به روسيه وجود نخواهد شود كه در اين صو اقتصادي نيز مي
  ).127، ص 1385امير احمديان، (داشت

ها در مورد امنيت خطوط لوله انتقال انرژي را   وابستگي غرب به انرژي منطقه نگراني
ابتكار . افزايش و در نتيجه همكاري غرب براي تضمين امنيت انتقال انرژي را توسعه داده است

 با همكاري قزاقستان و آذربايجان، تشكيل 2005سوي آمريكا در سال تشكيل پليس خزر از 
گروه نظامي متشكل از نظاميان آذري و گرجي و ترك براي حفاظت از خطوط لوله و برگزاري 

را  )30، ص 1385احمديان، امير(مانورهاي نظامي مشترك آمريكا با آذربايجان در درياي خزر
به افزايش امنيت انتقال انرژي آسياي مركزي و قفقاز در  دانست كه ناظر هايي توان اقدام مي

تالش در راه بهبود استانداردهاي اقتصادي در كشورهاي منطقه نيز . جهت منافع غرب است
افزون بر كمك به توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي و ايجاد مشاركت باثبات كشورهاي منطقه 

جاي مسيرهاي تحت كنترل   انتقال انرژي بهبا غرب، هدف جايگزين ساختن مسيرهايي را براي
كند كه احتمال استفاده سياسي از آنها توسط اين كشور در موارد اوكراين،  روسيه دنبال مي

).Larsson, 2006, p. 10(، گرجستان و ارمنستان به اثبات رسيدروسيه سفيد
   

ترين  جانب بزرگعنوان تأمين كننده انرژي، بيشترين نگراني از   در مورد نقش روسيه به
مقصد صادرات گاز روسيه يعني اتحاديه اروپا درمورد استراتژي انرژي روسيه و استفاده 

 200 تا 180 بالغ بر 2010واردات گاز اروپا از روسيه از سال . شود سياسي از آن ابراز مي
صد  در30ميليارد متر مكعب خواهد شد و در حال حاضر نيمي از نياز اروپا به گاز طبيعي و 
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در واكنش به استفاده ). 193، ص 1386راعي دهقي، (شود نفت آن از جانب روسيه تأمين مي
سياسي از انرژي از طرف روسيه، اتحاديه اروپا خواستار تصويب منشور انرژي از سوي اين 

 كشور امضا كرد ولي 50 با 1991 را در سال 1روسيه پيمان منشور انرژي. كشور شده است
  .آن خودداري كرده استتاكنون از تصويب 

هاي خارجي در بازار و خطوط انتقال انرژي روسيه  گذاري شركت در اين منشور بر سرمايه
در سند منشور انرژي تأكيد شده است كه مشاركت در امور انرژي ميان . تأكيد شده است

منيت بيني بودن و ا اتحاديه اروپا و روسيه بايد براساس اصولي همچون عدم تبعيض، قابل پيش
ها و شفافيت متقابل براي  عرضه گاز در طوالني مدت، دسترسي متقابل به بازار و زيرساخت

درمقابل روسيه خواستار اصالح برخي . گذاري و احترام به قوانين رقابتي صورت پذيرد سرمايه
از مواد منشور است و تصويب منشور در شكل كنوني آن را باعث كاهش كنترل اين كشور بر 

در  ).75-76، صص 1385وحيدي، (داند نرژي و تضعيف موضع آن در برابر غرب ميصنايع ا
بيني شده  ، توسعه صادرات انرژي به اروپا پيش2003استراتژي انرژي روسيه مصوب سال 

 ، كشورهاي مستقل مشترك المنافع 165در اين استراتژي ميزان صادرات گاز به اروپا . است
، 1386راعي دهقي، (ليارد متر مكعب در نظر گرفته شده است مي66 و آمريكا، چين و آسيا 50

. تواند پيامدهايي منفي براي اتحاديه اروپا داشته باشد  وابستگي اروپا به گاز روسيه مي).202ص 
  :توان به اين موارد اشاره كرد از جمله اين پيامدها مي

  افزايش قيمت انرژي با باال رفتن تقاضا، - 1
عنوان يك ابزار سياسي از طرف روسيه و اختالل در امنيت تأمين  بهاستفاده از انرژي  - 2

 انرژي،

 دو جانبه اعضاي اتحاديه با روسيه هاي  ايجاد شكاف بين اعضاي اتحاديه اروپا در پي توافق- 3
 در زمينه واردات انرژي،

امله بر سر گيري روسيه از نياز اروپا به انرژي با هدف امتيازگيري متقابل اقتصادي و مع  بهره- 4
 . چون مسئله حقوق بشرهايي اختالف

هاي روسيه در زمينه اقتصاد و انرژي پيامد نقش بارز  راهبردتأثير سياست در تدوين 
                                                            
1. Energy Charter Treaty 
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اعضاي بانفوذ . هاي اقتصادي روسيه است نخبگان سياسي و اطالعاتي گذشته در شركت
هاي   دارند و از پستهاي اقتصادي هاي كليدي در عرصه نهادهاي سياسي و اطالعاتي، موقعيت

شوند كه نمونه آن رئيس جمهور جديد روسيه دميتري  مهم اقتصادي به عرصه سياسي وارد مي
با وجود . مدوديف است كه تا پيش از رياست جمهوري، رئيس شركت گازپروم بود

شود، اين ديدگاه  هايي كه در مورد جوانب منفي وابستگي اروپا به انرژي روسيه ارائه مي تحليل
توان مطرح كرد كه با توجه به وابستگي متقابل روسيه و اروپا، حفظ بازار اروپا كه  را نيز مي

اهميت اين مسئله . دهد براي روسيه مهم است  درصد صادرات روسيه را تشكيل مي90مقصد 
از طرف ديگر . شود با توجه به دشواري، يافتن شركاي تازه براي انرژي روسيه بهتر فهميده مي

  . براي توسعه اقتصادي به گسترش تعامالت با غرب نيازمند استروسيه 
  
  هاي همكاري روسيه و غرب  زمينه

 روسيه هاي فروپاشي شوروي، لزوم توجه به بعد مهم قدرت ملي يعني اقتصاد را براي مقام
در چند سال ابتدايي پس . دانست، روشن ساخت كه خود را جانشين واقعي ابرقدرت سابق مي

 1930ي شوروي، روسيه شرايطي را تجربه كرد كه از ركود بازار اقتصادي در دهه از فروپاش
 درصد افت كرد و نرخ رشد 50 تا حدود ١(GDP)توليد ناخالص داخلي. براي آمريكا بدتر بود

ها نرخ تورم  در اين سال.  درصد در نوسان بود-5 تا -5/14 بين رقم 1998 تا 1992آن از سال 
در اين  ).Goldman, 2007, p. 9(كرد  درصد را تجربه مي84 درصد تا 25ارقام متفاوتي از 

حكومت روسيه كنترل . شرايط، بوريس يلتسين برنامه اصالحات اقتصادي را در پيش گرفت
ها در اين سال به سطح جهاني   حذف كرد و بسياري از قيمت1992ها را در سال  قيمت

ها هنوز  اگرچه بيشتر اين شركت. صي شدند درصد صنايع خصو70 بيش از 1994رسيدند و تا 
كنند كه اين  اند و منتقدان، عنوان مي در جهت رقابت براساس شرايط بازار، بازسازي نشده

هاي سياسي با مراكز قدرت  تر از ارزش واقعي به افرادي با پيوند ها با قيمت بسيار پايين شركت
  ).Goldman, 2007, p. 9(واگذار شدند

هاي همكاري اقتصادي روسيه با اروپا بتواند در آينده در پيشبرد  فرصترسد  به نظر مي
                                                            
1. Gross Domestic Product  



 1390، بهار و تابستان 8، شماره چهارمسال مطالعات اوراسياي مركزي،                                                                         124

ترين  اكنون اتحاديه اروپا بزرگ هم. هاي آن كشور مؤثر باشد منافع روسيه و تعيين سياست
 1/36 سهم اتحاديه اروپا در تجارت خارجي روسيه 2003در سال . شريك تجاري روسيه است

رسد، در   درصد مي5/48د اين اتحاديه، اين رقم به درصد بود كه با احتساب اعضاي جدي
در اين سال  ).Kivinen, 2005, p. 152( درصد بوده است7/3حالي كه سهم آمريكا تنها 

 ميليارد يورو و صادرات اين كشور به اتحاديه به 20 حدود  واردات روسيه از اتحاديه اروپا به
  .)Europe commission, 2007( ميليارد يورو رسيد45

توان به  پردازد، مي  روسيه و اتحاديه اروپا كه به مسائل اقتصادي ميهاي از جمله توافق
 بين 1994نامه در ژوئن  اين موافقت.  اشاره كرد1(PCA)نامه مشاركت و همكاري  موافقت

 ساله به 10 براي يك دوره 1997يلتسين و رهبران اتحاديه اروپا به امضا رسيد و از اول دسامبر 
نامه، نزديك سازي روسيه به استانداردهاي قانوني،  هدف اين موافقت.  اجرا درآمدمرحله

پردازد كه روسيه   ميهايي اين قرارداد به موضوع. اقتصادي و تجاري اتحاديه اروپا بوده است
هاي همكاري براساس اين  زمينه. براي تبديل شدن به شريك تجاري اتحاديه بايد انجام دهد

  : رتند ازنامه عبا موافقت
هايي چون دانش و فناوري، انرژي، حمل و نقل و محيط  تجارت آزاد و قانوني در زمينه - 1

  زيست،
هاي غيرقانوني مانند قاچاق مواد مخدر و جرائم   همكاري در زمينه مبارزه با فعاليت - 2

 يافته، سازمان

 ,Gowan) وگوهاي سياسي در سطح باال در زمينه سياست خارجي و مسائل امنيتي  گفت - 3

2000, pp. 9-10.(  
 در نشست مشترك سران اتحاديه اروپا و روسيه در سن پترزبورگ دو طرف 2003 در مه

فضاي مشترك اقتصادي، فضاي مشترك . بر سر ايجاد چهار فضاي مشترك به توافق رسيدند
. آزادي، عدالت و امنيت، فضاي مشترك پژوهشي و آموزشي و فضاي مشترك امنيت خارجي

آور است در بعد اقتصادي هدف ايجاد بازار مشترك  اي غيرالزام نامه نامه كه توافق اين موافقت
هاي خدمات مالي،  بين اتحاديه اروپا و روسيه بدون موانع بر سر تجارت و همكاري در زمينه

                                                            
1  - Partnership and Cooperation Agreement 
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 ,Europe commission) كند حمل و نقل و ارتباطات، انرژي و محيط زيست را دنبال مي

2004).  
 سياست اروپا را ؛ اعالم شد2004عالوه سياست همسايگي اروپا كه در سال موارد به اين 

هاي اقتصادي مشخص  هاي مختلف، از جمله در زمينه همكاري نسبت به روسيه در زمينه
اي براي همكاري ميان روسيه و اروپا به نسبت همكاري  درمجموع امكانات گسترده. دكن مي

 هر ساله آمريكا با اين حال .صادي وجود داردهاي اقت ميان روسيه و آمريكا در عرصه
ميزان . دهد هايي را براي تقويت روند اصالحات در روسيه به اين كشور اختصاص مي كمك
اين .  ميليارد دالر بود9/14 بالغ بر 2006 تا فوريه 1992هاي آمريكا به روسيه از فوريه  كمك
سازي و اصالحات بازار  موكراسي دبا هدف و 1ها در چارچوب قانون حمايت از آزادي كمك

 از 1996از فوريه . گيرد هاي اجتماعي و بشردوستانه صورت مي آزاد و نيز در قالب كمك
اي روسيه به ايران  هاي مستقيم ساالنه به حكومت روسيه تحت تأثير فروش فناوري هسته كمك

ري مانند ها تحت تأثير مسائل سياسي ديگ همچنين اين كمك.  كاسته شده است درصد60
  (Goldman, 2007, p. 19)گيرد درگيري در چچن قرار مي

هاي پس از  طلبي و منفعت محوري روسيه، اين كشور از فرصت  درمجموع با وجود قدرت
گيرد و مانعي  ويژه همكاري با غرب با هدف افزايش قدرت خود بهره مي جنگ سرد به 

ادي حاصل از همكاري با نهادهاي غربي منافع اقتص. بيند ايدئولوژيك هم بر سر اين راه نمي
از اين نظر روسيه حتي امتيازهاي اقتصادي تعامل با ساختارهايي . براي روسيه اهميت دارد
هاي   تماس اقتصاد روسيه از جمله صنعت دفاعي ازمهمهاي  بخش. گيرد چون ناتو را در نظر مي

ر گذاشتن روسيه منجر به اين شد كه گسترش ناتو به شرق با كنا .برند فعال كاري با ناتو نفع مي
هاي  هاي تسليحاتي اروپا و آمريكا را براي رسيدن به ضرورت مشتريان شوروي سيستم

 –اين گسترش با تثبيت بازارهاي تسليحاتي يورو . استاندارد سازي غرب انتخاب كنند
ني آتالنتيك پيرامون اتحادهاي بزرگ فراملي و آزادسازي داخلي منطبق شده است، يع

براي مثال اسراييل و نه . روندهايي كه روسيه از آن مستثني بوده و از بابت آن زيان ديده است
با . سازي كرد  روماني را براي سازگاري با استانداردهاي ناتو به21روسيه هواپيماهاي ميگ 

                                                            
1. Freedom Support Act(FSA) 



 1390، بهار و تابستان 8، شماره چهارمسال مطالعات اوراسياي مركزي،                                                                         126

ا  اسلواكي ر29اين حال در نتيجه بهبود روابط روسيه و ناتو، مسكو توانست هواپيماهاي ميگ 
توانند منابع سودمند  هايي مي چنين فرصت. براي رسيدن به استانداردهاي ناتو ارتقا بخشد

  ).Kogan, 2006, p. 19(درآمد براي روسيه محسوب شوند
هاي گسترده  ساز همكاري تواند زمينه  ديگر پيوندهاي روسيه و اروپا از يك سو ميسوياز 

يت مسكو به حضور اين بازيگر در خارج با منافع متقابل گردد و از سوي ديگر از حساس
تواند به اروپا عمق استراتژيك  روسيه به تنهائي و نه آفريقا و يا خاورميانه مي. نزديك بكاهد

پيوند روسيه و اروپا كه از نظر تاريخي، جغرافيائي و فرهنگي اشتراكات زيادي دارند، . بخشد
همچنين .)Trenin, 2007, p. 104( دهد يانداز جهاني و قدرت مادي دو بازيگر را گسترش م چشم

داري بوروكراتيك در روسيه معاصر، خود دولت به شكل غيررسمي ولي مؤثري  در سرمايه
اين امر در كنار اصالحات اقتصادي، پيوندهاي تجاري بيشتر ميان روسيه . خصوصي شده است

 ,Trenin)كند  يل ميو اتحاديه اروپائي و نيز روسيه و آمريكا را به محور اصلي روابط تبد

2007,105).  
هاي دوران جنگ سرد،  روسيه با هدف تأمين منافع خود و با فاصله گرفتن از حساسيت

با وجود . آمادگي بيشتري براي پذيرش حضور غرب در منطقه و تعامل با آن نشان داده است
اوراسيا است، خطراتي كه نتيجه نفوذ عامل آمريكايي در روندهاي سياسي اروپا و حاشيه غربي 

. تواند بدون همكاري با آمريكا وارد ساختارهاي سياسي و اقتصادي اروپايي شود روسيه نمي
كنند كه چگونه با در نظر  نخبگان سياسي روسيه با درك اين موضوع، اين مسأله را حل مي

 گرفتن منافع ملي خود و منافع ملي كشورهاي اين منطقه، عامل آمريكايي را در نظام روابط
به هر حال، ). 251، ص 1384زادوخين، (هاي قسمت غربي اوراسيا جا دهند روسيه با دولت

براي روسيه دشوار خواهد بود كه بدون همكاري با اروپاي غربي و آمريكا وضع حقوقي 
زادوخين، (قدرت بزرگ را حفظ كند و مسائل واقعي امنيت ملي و رشد اقتصادي را حل كند

  ).266، ص 1384

هاي   سياستگرايي، هرگاه كه از شكاف ميان بازيگران غربي مطمئن شود، عين عملدر روسيه 
نبود سياست خارجي يكپارچه در بين اعضاي . گذارد جانبه را در قلمرو شوروي به اجرا مي يك

اتحاديه اروپا و مناسبات اقتصادي و تجاري عميق ميان روسيه و كشورهايي مثل آلمان به اين 
. انجامد ها و رفتارهاي روسيه مي  اين امر به بروز ابهام در مورد سياست.كنند روند كمك مي
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دست آوردن جايگاه قدرت جهاني از دست رفته است،  خواهان به مشخص است كه روسيه 
يابد و  بيني ناپذيري و نوسان در رفتار خارجي آن تا كجا ادامه مي ولي سؤال اين است كه پيش

اش  هاي سياست خارجي خواهد و اولويت وسيه چه ميبراي كسب جايگاه قدرت بزرگ، ر
  ).Slocombe and Others, 2007, p. 13(كدامند؟

  
  نتيجه

قطبي يا  الملل از نظام دوقطبي به نظام تك فروپاشي شوروي به معناي تغيير ساختار بين
ان عنو هاي قدرت غرب از يك طرف و روسيه به اين تغيير، تفاوت در مؤلفه. سلسله مراتبي بود

تفاوت در توزيع قدرت به بازتعريف . جانشين ابرقدرت شرق از طرف ديگر را بيشتر كرد
از يك سو روسيه كه از جايگاه ابرقدرتي تنزل كرده بود منافع خود را . منافع دو بازيگر انجاميد

كرد و از ديگر سو  خاص در قلمرو شوروي كه خارج نزديك خود ناميد، دنبال ميشكل  به
 دامنه منافع خود را به مرزهاي شرقي گسترش دهد و نفوذ امنيتي، سياسي و غرب توانست

  . اقتصادي خود را در منطقه افزايش دهد
به موازات نقش نظامي و سياسي، نفوذ اقتصادي غرب نيز در منطقه خارج نزديك افزايش 

ك به انگيزه غرب از فعاليت اقتصادي در منطقه افزون بر تأمين انرژي و كم. يافته است
سازي براي ادغام كشورهاي منطقه در ساختارهاي غربي  اصالحات مبتني بر بازار آزاد، زمينه

هايي كه از زمان حاكميت سوسياليسم بر  تمايل اين كشورها براي رهايي از محدوديت. است
هاي  اقتصاد آنها تحميل شده و نگاه مثبت اين كشورها به غرب در زمينه بازار انرژي و قابليت

هاي استقالل  هاي جديد انتقال انرژي كه از وابستگي جمهوري هاي غربي در احداث راه كتشر
كاهد، و نيز رويكرد غرب به منطقه درياي خزر مانند منبع با اهميت  يافته به روسيه مي

ويژه اروپا در كنار ضعف اقتصادي روسيه همگي به  كننده نفت و گاز مورد نياز غرب به تأمين
اري روسيه در ابعاد اقتصادي از يك سو و افزايش بازيگري غرب در اين زمينه كاهش تأثيرگذ

  .اند از سوي ديگر كمك كرده
كند، توجه به بسترهاي همكاري   ولي روندي كه در كنار واقعيت فوق خودنمايي مي

المللي  اقتصادي با غرب از جانب مسكو با هدف حفظ و افزايش قدرت ملي و جايگاه بين



 1390، بهار و تابستان 8، شماره چهارمسال مطالعات اوراسياي مركزي،                                                                         128

 كرملين لزوم توجه بيشتر به بعد مهم قدرت هاي  تجربه دوران شوروي براي مقام.روسيه است
كند و در نبود موانع ايدئولوژيك عرصه  ملي يعني توسعه و توانايي اقتصادي را گوشزد مي

آورد و اين امر حضور و نفوذ اقتصادي  وجود مي اي براي همكاري روسيه و غرب به گسترده
در اين شرايط روسيه تداوم نفوذ خود . كند اي مسكو قابل درك ميغرب در خارج نزديك را بر

گيري  دنبال بستر سازي براي بهره در منطقه از جمله با تكيه بيشتر بر ابزار انرژي و همچنين به
  .بهينه از سرمايه و فناوري غرب در جهت توسعه پايدار خود است
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