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Abstract
Introduction: Energy security is a high priority for Germany as an
industrialized country and any disruption in this issue will severely
damage the country's economic strength and security. Russia's
conflicts with Eastern European states, the European Union and
NATO since the collapse of the Soviet Union have made it clear to
Germany that energy security is fragile given the high potential for
conflict between the two sides. Therefore, in response to the concern
that in case of any disruption in the transmission of Russian natural
gas by the countries of Ukraine, Belarus and Poland to the countries of
the European Union, how to supply the energy needed by the
members of this union caused the German government to sign the
Nord Stream 2 project with Russia despite serious opposition of some
members of the European Union and the United States. This project is
supposed to transfer Russian gas through the Baltic Sea from the port
city of Ust-Luga to the port city of Greifswald in Germany through
two pipelines for a distance of more than 1200 km. The capacity of
these pipelines is about 55 billion cubic meters of gas per year. This
pipeline, along with the Nord Stream 1 pipeline alone, can supply 110
billion cubic meters of gas needed by Europe, which constitutes a
large part of Europe's gas imports from Russia. The Nord Stream 2
project, which was halted and ultimately sanctioned due to Russia's
invasion of Ukraine in February 2022, was supposed to transport
Russian gas directly to Germany without any intermediaries but due to
the impact it could have on the security and interests of some
members of the European Union and the United States, it caused us to
see conflicts of interest between some European Union countries with
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Germany and Russia, Germany and the United States, and between
Russia and the United States.
Research Question: What is the reason for the support of Germany
and Russia, as well as the opposition of some members of the
European Union and the United States to the Nord Stream 2 project?
Research Hypothesis: The research hypothesis is based on the
different effects that the Nord Stream 2 project can have on the
interests and security of Germany, Russia, some members of the
European Union and the United States which has caused the support
of Germany, Russia and also the opposition of some members of the
European Union and the United States to the Nord Stream 2 project.
Theoretical Framework and Research Method: To answer the research
question and test the hypothesis, the authors have used the qualitative
method of multiple case studies to analyze the impact of the Nord
Stream 2 project on the national security and interests of Germany,
Russia, the United States and some members of the European Union.
The data collection was also done in a library method and documents
were collected as one of the methods of information collection and
they were monitored using multiple case studies. In this way, at first
the data was collected by referring to the sources related to the topic
using note-taking tools and then the collected data was analyzed with
a descriptive-analytical approach in the conceptual framework of Neorealism theory and in this way, it has been tried to test the research
hypothesis and answer the research question.
Results and Discussion: The results obtained from this article indicate
that ensuring Germany's energy security in light of Russia's conflicts
with the countries of the Eastern European region, the European
Union and NATO, promoting Germany's centrality in the field of
energy and converting it into a political and economic center of
energy in the European Union, Stabilizing Germany's position and
political and economic influence in Russia and eliminating
fluctuations in the final gas transit price is one of the main reasons for
Germany's support for this project. Diversification of energy transfer
policy from Russia to Europe due to the high capacity of non-transit
energy transfer from third countries to Germany, gain enormous
revenues from gas exports in light of Russia's dependence on oil and
gas revenues and the Provide Russia with a powerful tool to counter
the anti-Russian policies of Eastern European countries, as well as the
United States and Western institutions are the main reasons of
Russian’s support for the Nord Stream 2project.
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On the other hand, the European Union's greater dependence on
Russian energy, concern about Russia's instrumental use of this
project, deprivation of income from gas transit, ignoring the essential
role of Poland and Ukraine in transferring Russian gas to Europe and
removing their leverage over Russia, the impact of this project on the
US sanctions and goals against Russia and the economic interests of
this country in the European energy market is the main reason why
some members of the European Union, especially Poland, Estonia,
Latvia, Lithuania and the United States, oppose the Nord Stream 2
project.
Conclusion: In this article, using the propositions of the neorealist
approach, we examined the interests of Germany, Russia, the
European Union, and the United States in relation to the Nord Stream
2 project and the reasons for their support and opposition to this
project. According to Neo-realist statements, due to the anarchic
structure of the international system, governments seek to increase
their power in various ways to achieve their national interests. At the
top of national interests is survival and security and any strategy that
can achieve this in the best way will be the priority of countries'
foreign policy. Therefore, according to the results of this article,
countries such as Germany, Russia, some members of the European
Union and the United States have a realistic view of the Nord Stream
2 project and considering the effects that this project can have on the
security and national interests of these countries, Germany and Russia
have supported this project and some members of the European Union
and the United States have opposed it.
Keywords: European Union, Germany, Neo-realism, Nord Stream 2,
Russia, United States.
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طرح نورد استریم  2و منافع آلمان ،روسيه ،اتحادیۀ اروپا و آمریکا
سعيد وثوقی

*

دانشیار گروه روابط بینالملل ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان

علی موسائی
دکتری گروه روابط بینالملل ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان
(تاریخ دریافت - 1401/04/28 :تاریخ تصویب)1401/06/28 :

چکيده
طرح نورد استریم  2تا پیش از اقدامهای روسیه در فوریۀ  2022در اوکراین به موضوع چالشبرانگیزی
در اتحادیۀ اروپا و آمریکا تبدیل شده بود .بهطوری که تأثیر این طرح بر امنیت و منافع برخی از اعضای
اتحادیۀ اروپا و آمریکا سبب دودستگی در میان اعضای اتحادیۀ اروپا شده بوود .همننوین روابوط میوان
آلمان و آمریکا را با چالش روبهرو کرده بود .از اینرو ،در این نوشتار میخواهیم به این پرسش پاسوخ
دهیم که علت حمایت آلمان و روسیه و همننین مخالفت برخی از اعضای اتحادیۀ اروپوا و آمریکوا بوا
طرح نورد استریم  2چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که علت حمایت و مخالفت این کشورها
با این طرح تأثیرهایی است که این طرح میتواند بر امنیت و منافع ملی این کشورها داشته باشد .بورای
پاسخگویی به این پرسش و آزمون فرضیه از روش کیفی مطالعۀ موردی چندگانه بهره میگیوریم .روش
گردآوری دادهها کتابخانهای است و با رویکردی توصیفیتحلیلی در بستر مفهومی نظریۀ نوواقوعگرایوی
آنها را تجزیهوتحلیل میکنیم .برمبنای آزمون فرضیه ،تأمین امنیت انرژی ،ارتقوای مرکزیوت آلموان در
حوزۀ انرژی ،تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی آلمان در روسیه ،تنوعسازی در سیاست انتقال انورژی،
درآمد هنگفت صادرات گاز و قراردادن ابزاری قدرتمند در اختیار روسیه ،وابستگی بیشتر اتحادیۀ اروپا
به انرژی روسیه ،استفادۀ ابزاری روسیه از این طرح و تأثیر این طرح بر منوافع اقتصوادی و هود هوای
آمریکا در برابر روسیه از مهمترین دالیل حمایت آلمان و روسیه و مخالفت آمریکوا ،لهسوتان ،اسوتونی،
لئونی و لیتوانی با این طرح بوده است.
واژگان اصلی :آلمان ،آمریکا ،اتحادیۀ اروپا ،روسیه ،نورد استریم دو ،نوواقعگرایی.

* .نویسندۀ مسئولE-mail: s.vosoughi@ase.ui.ac.ir :

365

طرح نورد استریم  2و منافع آلمان ،روسيه ،اتحادیۀ اروپا و آمریکا

مقدمه
1

انرژی و تأمین پایدار آن برای کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بهویژه برای آلمان اهمیت راهبردی
دارد .بهطوری که این کشورها با درنظرگرفتن کمبود منابع همواره بهدنبال تأمین امنیوت انورژی
خود بودهاند .بر این اساس ،چگونگی توأمین امنیوت انورژی یکوی از مهومتورین دغدغوههوای
دولتهای مختلف خارج از وابستگیهای حزبی آنها و افکوار عموومی در آلموان و همننوین
دیگر کشورهای اتحادیۀ اروپا بهشمار میرود .پاسخ به این نگرانوی کوه در صوورت اخورل در
انتقال گاز طبیعی روسیه از راه کشورهای اوکراین ،روسیۀ سفید و لهستان به کشورهای اتحادیۀ
اروپا ،انرژی مورد نیاز اعضای این اتحادیه چگونه تأمین شود ،آلمان را بر آن داشت با کاربست
سیاستی دوجانبه با روسیه و با وجود مخالفتهای جدی از سووی برخوی از اعضوای اتحادیوۀ

اروپا و آمریکا ،طرح نورد استریم  22را شروع کنند .این طرح  9،5میلیارد یورویی ،قورار اسوت
از بستر دریای بالتیک 3گاز روسیه را از شهر بندری اوست لوگا 4در ساحل دریوای بالتیوک بوه
شهر بندری گرایفسوالد 5در آلمان بهوسیلۀ دو خط لوله بوه مسوافت بویش از  1200کیلوومتر و
ظرفیت انتقال  55میلیارد مترمکعب در سال انتقال دهد .این خط لوله در کنار خوط لولوۀ نوورد
استریم  ،1بهتنهایی میتوانند  110میلیارد مترمکعب نیاز گازی اروپوا را توأمین کننود .در واقوع
بخش بزرگی از واردات گاز اروپا از روسیه را شامل میشود .در این طرح که قورارداد سواخت
آن در سووال  2005بووهوسوویلۀ گرهووارد شوورودر ، 6صوودراعظم آلمووان و والدیمیوور پوووتین، 7

رئیسجمهور روسیه بسته شد ،شرکت دولتی گواز پوروم 50 8درصود و پون شورکت اروپوایی

ی وونیپر ،9وینترشووال ،10شوول ،11اُ ام وی 12و انجووی 13نیووز در مجموووع  50درصوود سووهم دارنوود
( .)Gazprom, 2021: 1-3طرح نورد استریم  2تا پیش از اقدامهای روسویه در فوریوۀ  2022در
اوکراین که سبب شد این طرح به حالت تعلیق درآید و تحریم شود ،سوبب تضواد منوافع میوان
برخی از اعضای اتحادیۀ اروپا با آلمان و روسیه ،آلموان و آمریکوا و همننوین میوان روسویه و

1. European Union
2. Nord Stream 2 Project
3. Baltic sea
4. City of Ust-Luga
5. City of Greifswald
6. Gerhard Schröder
7. Vladimir Putin
8. Gazprom
9. Uniper Company
10. Wintershall Company
11. Shell Company
12. OMV Company
13. Engie Company
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آمریکا شده بود .بهگونهای که دو دسوته از کشوورهای مخوالف و موافوق در برابور ایون طورح
شکلگرفته بود.
در این نوشتار میخواهیم منافع آلمان ،روسیه ،اتحادیۀ اروپا و آمریکا در برابر طورح نوورد
استریم  2را بررسی کنیم تا به علتهای حمایت آلمان و روسیه و همننین مخالفوت برخوی از
اعضای اتحادیۀ اروپا و آمریکا با طرح نورد استریم  2دست یابیم و به پرسش این نوشتار پاسخ
داده شود .فرضیۀ این نوشتار این است که دلیل حمایوت آلموان و روسویه و مخالفوت آمریکوا،
لهستان ،استونی ،لتونی و لیتوانی با این طرح ،تأثیرهایی است که این طرح میتواند بر امنیوت و
منافع ملی این کشورها داشته باشد .در این نوشوتار از روش کیفوی مطالعوۀ مووردی چندگانوه

1

برای مطالعه و بررسی موردی و به تفکیک ،تأثیر طرح نورد استریم  2بر امنیوت و منوافع ملوی
آلمان ،روسیه ،آمریکا و برخی از اعضای اتحادیۀ اروپا بهره میگیریم .گردآوری دادهها بهشویوۀ
کتابخانهای بهعنوان یکی از شیوههای گردآوری اطرعوات و دادههوا در روش مطالعوۀ مووردی
چندگانه است .بدین صورت که ابتدا دادهها با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع بوا اسوتفاده از
فیشبرداری گردآوری و سپس دادههای گردآوریشده را با رویکردی توصیفیتحلیلی در بسوتر
مفهومی نظریۀ نوواقعگرایی 2تجزیهوتحلیل میکنیم .بدینگونه فرضیۀ نوشتار را میآزماییم .این
نوشتار در سه بخش تنظیم شده است :در بخش اول به پیشوینۀ نوشوتار مویپوردازیم توا بودین
وسیله ،تفاوت این نوشتار با پژوهشهای پیشین که در مورد موضوع نوشوتار نوشوته شودهانود
مشخص شود .در بخش دوم ،نظریۀ نوواقعگرایی را بهعنوان چارچوب نظری پژوهش تشوری
میکنیم .سپس در بخش سوم بهصورت موردی ،تأثیر طرح نورد استریم  2بور امنیوت و منوافع
ملی آلمان ،روسیه ،آمریکا و برخی از اعضای اتحادیه را بررسی میکنیم.
نقشۀ  :1مسير عبور خطوط لولۀ نورد استریم  1و 2

1. Multiple Case Study
2. Neorealism
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Source: Isna News, 2021: 1

پيشينۀ پژوهش
در مورد طرح نورد استریم  2بهدلیل اهمیت این طرح در زمینه تأثیر آن بر امنیت و منوافع ملوی
کشورهای مختلف ،آثار متعددی به زبان التین نوشته شده است ،اما با بررسی منابع داخلوی بوه
این نکته پی میبریم که در این زمینه آثوار اندکوی به زبوان فارسوی وجوود دارد .آثاری که فقط
اشارهای به این تأثیر کردهاند و به بررسی جامع تأثیر این طرح بر کشورهایی که امنیت و منوافع
ملی آنها در تأثیر مستقیم این طرح قرار دارد نپرداختوهانود .در اداموه تعودادی از ایون آثوار را
میآوریم.
صباغیان و رسولی ( )1400در مقالهای با عنوان «تحلیل پایوداری روابوط انورژی روسویه و
اتحادیۀ اروپا پس از بحران اوکراین از دیدگاه نظریۀ وابستگی متقابل» میگویند با وجود تیرگی
و پایین آمدن سط روابط بین دو طر

پس از بحران  2014اوکراین ،متغیر انرژی مانع از قطع

روابط بهطور کامل شده است ،زیرا در حوزۀ انرژی بهویژه در حوزۀ گاز نوعی وابستگی متقابل
فزاینده میان روسیه و اتحادیۀ اروپا به دالیلی مانند مشکرت فنی اتحادیۀ اروپا برای جوایگزینی
واردات گاز روسیه ،قراردادهای طوالنیمدت در حوزۀ انرژی بوین دو طور و منوافع شورکت
گازپروم در بازار اروپا به وجود آمده است .فرجی راد و صالحی دولتآباد ( )1396در مقالوهای
با عنوان «اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه» به این نتیجه رسیدهاند کوه روسویه از
تبدیل انرژی به ابزار سیاست خارجی چندین هد دارد :بازسازی زیرسواختهوای اقتصوادی،
تقویت موقعیت این کشور بهعنوان قدرت بزرگ در سیاستگذاری بینالمللی ،احیوای نفوو و
معکوسکردن روند حرکت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در همگرایی بیشتر بوا نهادهوای
غربی و سرانجام تضعیف نفو آمریکوا در قوارۀ اروپوا .در هموین زمینوه ،کسوین و کسسویک

1

( )2021در مقالهای با عنوان «درک سیاست جدید انرژی روسیه پس از بحران کریموه :مطالعوۀ
موردی در مورد طرحهای ترک استریم ،قدرت سیبری و نوورد اسوتریم  »2معتقدنود روسویه از
زمان انقرب نارنجی در سال  2004متوجه این موضوع شده است که با توجه به سیاسوتهوای
غربگرایانۀ اوکراین ،امنیت خطوط انتقال انرژی این کشور از خاک اوکراین بوه اروپوا ممکون
است در آینده به خطر بیفتد .در نتیجه ،طرح نورد استریم  2را با همراهی آلمان راهاندازی کورد
تا از این راه ،گاز خود را بدون عبور از خاک کشور سوم به اروپا انتقوال دهود .همننوین اهورم
فشاری در برابر سیاستهای غربگرایانۀ اوکراین نیز بهدست آورد.
برنهارت )2019( 2در کتابی با عنوان «سیاست اقتصادی خارجی آلمان در میدان تنش شرق

و غرب :مورد گاز نورد استریم  »2بیان میدارد یکی از دالیل اقدام آلمان برای راهانودازی خوط
1. Casin and Kisacik
2. Bernhardt
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لولۀ نورد استریم  2به سیاستهوای انورژی در آلموان بورای کواهش تولیود انورژی هسوتهای و
کنارگذاردن زغال سنگ در دهۀ آینده برمیگردد .سیاستهایی که واردات انرژی بوهویوژه گواز
طبیعی را در مرکز راهبردهای سیاست خارجی این کشور قرار داده است .آدومیت )2016( 1در
مقالهای با عنوان «آلمان ،اتحادیۀ اروپا و روسیه :درگیری بر سر نورد استریم  »2مینویسود ایون
طرح از زمان تأسیس ،اختر های فراوانی در اتحادیۀ اروپا ایجاد کرده است .اما موضع آلموان
ثابت بوده است و برخر نظر مخالفان همواره تأکید کرده است که نورد استریم  2یک طورح
تجاری است که میتواند به امنیت انرژی اروپا و بهبود روابط با روسیه کمک کند.
السکات 2و دیگران ( )2018در مقالهای با عنوان «نورد استریم  2غرب را تقسیم مویکنود»

به این نتیجه رسیدهاند که این طرح سبب ایجاد شکا

میان غرب شده است ،زیرا در حالی که

آلمان ،اتریش ،هلند و تعدادی از کشورهای دیگر ،رویکردی تجاری به این خوط لولوه دارنود،
لهستان ،کشورهای بالتیک ،دانمارک و ایاالت متحد معتقدند ایون خوط لولوه پیامودهای امنیتوی
دارد .ایسر 3و دیگران ( )2019در مقالهای با عنوان «تأثیر نورد استریم  2و ال ان جی بر تجارت
گاز و امنیت عرضه در شبکۀ گاز اروپا در سال  »2030معتقدند این طرح بیشترین زیان را برای
لهستان و اوکراین بهدلیل بیاهمیت کردن نقش ایون کشوورها در انتقوال گواز روسویه بوه اروپوا
خواهد داشت .رخدادی که پیامدهای امنیتی نهتنها بورای ایون دو کشوور ،بلکوه بورای اتحادیوۀ
اروپا به همراه خواهد داشت .سیکری 4و دیگران ( )2020نیز در مقالهای با عنوان «توأثیر نوورد
استریم  2بر موقعیتهای چانهزنی بازار گاز اروپا» میگویند سه کشور استونی ،لتونی و لیتوانی
از مخالفان اصلی این طرح هستند و همواره تأکید کردهاند ایون طورح سوبب وابسوتگی بیشوتر
اتحادیۀ اروپا به انرژی روسیه خواهد شد .همننین استفادۀ ابزاری روسیه از این خوط لولوه بوا
توجه به پیشینۀ روسیه دور از انتظار نیست.
گولییف )2020( 5در مقالهای با عنوان «سیاست انرژی ترامپ ،اول آمریکوا ،احتموالهوا و

پیکربندی دوبارۀ نظم جهانی انرژی» معتقد است انقرب شیل 6سبب شده است ایاالت متحد از
واردکنندۀ انرژی در حال تبدیلشدن به ابرقدرت جهانی انرژی شود .این کشور بورای دسوتیابی
به این هد راهبردی تاکنون اقدامهایی مانند افزایش صادرات گاز طبیعی موایع بوه بازارهوای
آسیایی ،اجبار کشورهای اروپایی به خرید گاز طبیعی از تولیدکنندگان آمریکوایی ،تحوریمهوای
گسترده علیه بخش انرژی روسیه ،ایوران و ونوزوئر را انجوام داده اسوت .السوکات و دیگوران
( )2018در مقالهای با عنوان «نورد استریم  2غرب را تقسیم میکنود :بوازی سوخت آمریکوا در
1. Adomeit
2. Loskot
3. Eser
4. Sziklai
5. Guliyev
6. Shale
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برابر نورد استریم  »2به این نتیجه رسیدهاند کوه آمریکوا بوه دالیلوی ماننود نگرانوی از افوزایش
تأثیرگذاری گازپروم بر بازار انرژی اروپا ،تضعیف خطوط لولۀ انتقال گاز اوکراین و لهسوتان و
چشمانداز افزایش صادرات گاز مایع این کشور به اروپا مخالف این طورح اسوت .متموایز ایون
نوشتار این است که میخواهد تحلیلی جامع ارائه دهد از تأثیر این طرح بر امنیت و منافع ملوی
آلمان ،روسیه ،آمریکا و برخی از اعضای اتحادیۀ اروپا بهعنوان کشورهایی کوه امنیوت و منوافع
ملی آنها در تأثیر مستقیم این طرح قرار خواهد گرفت.
چارچوب نظري
با تأملی بر گزارههای رویکرد نوواقعگرایی و تصمیم آلمان و روسیه برای اجورای طورح نوورد
استریم  2و مخالفتهای پیرامون آن نشان میدهد که مناسبترین چارچوب نظری برای تبیوین
علتهای حمایتها و مخالفتها در برابر این طرح ،نظریۀ نوواقعگرایی است .نوواقعگرایی یوا
واقعگرایی ساختاری که کنث والتز 1تئوریزه 2کرده اسوت ،اگرچوه بوه مفورو هوای محووری
واقعگرایی کرسیک مانند دولتمحوری ،قدرتمحوری ،موازنۀ قووا 3،آنارشوی 4،یکپوارچگی و
عقرنیت وفادار مانده است ،از چند جهت با واقعگرایی کرسیک تفاوت دارد .اولین تفاوت بور
تأکید نوواقعگرایی بر ساختار آنارشیک نظام بینالملل برمیگردد .در این زمینه ،نوواقوعگرایوان
در پاسخ به این پرسش که چرا کشورهای مختلف با ساختارهای متفاوت رفتار سیاست خارجی
مشابهی از خود نشان میدهند ،میگویند این ساختار آنارشیک نظام بینالملل اسوت کوه سوبب
این رفتوار مشوابه مویشوود ( ،)Waltz, 2015: 102زیورا سواختار آنارشویک نظوام بوینالملول،
امنیتجویی که ناشی از بیاعتمادی دولتها نسبت به یکدیگر اسوت را بوه سیاسوت خوارجی
کشورها دیکته میکنود .بوه هموین دلیول ،دولوتهوا رفتواری مشوابه از خوود نشوان مویدهنود
( .)Moshirzadeh, 2011: 113به بیان دیگر ،ساختار آنارشیک نظام بینالملول کشوورها را وادار
به تجمیع و انباشوت قودرت بورای حفوا بقوا و افوزایش امنیوت خوود مویکنود ( Dehghani
 .)Firouzabadi, 2012: 36بنابراین از نظر این رویکورد ،درک و فهوم سواختار آنارشویک نظوام
بینالملل این امکان را به تحلیلگران میدهد بتوانند الگوی رفتار دولتها و علتهای اقدامهای
آنها را تبیین کنند.
نوواقعگرایی برخر

واقعگرایی کرسیک مفهوم قدرت را فقوط برحسوب قودرت نظوامی

تعریف نمیکند ،بلکه برای نوواقعگرایی قدرت طیفی متنوع از تواناییهای سیاسوی ،اقتصوادی،

1. Kenneth Waltz
2. Theorized
3. Balance of Power
4. Anarchy
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نظامی و تکنولوژیک را در برمیگیرد .بهطوری که به اقتصاد ،هم بهعنوان ثروت و هم بهعنوان
عنصری در جهت افزایش قدرت دولتها نگریسوته مویشوود (
 .)2010: 197در این رویکرد ،دولتها بازیگرانی عقریی تصور میشوند .رفتار عقریی رفتاری
Dougherty and Pfaltzgraff,

است که منافع ملی دولتها را تأمین کند و با توجه به اینکه ساختار نظام بینالملول بور مبنوای
اصل آنارشی استوار است ،مهمترین هد

دولتهوا بایود افوزایش قودرت بورای حفوا بقوا و

افزایش امنیت خود باشد (.)Shirkhani and Mohajerpour, 2013: 9
از دیدگاه نوواقعگرایان منافع ملی راهنمای سیاست خارجی دولتها است و منافع ملی هر
کشوری است که جهتگیری سیاست خارجی آن کشور را تعیوین مویکنود .هور راهبوردی کوه
بتواند به بهترین وجه منافع ملی یک کشور را توأمین کنود در اولویوت سیاسوت خوارجی قورار
خواهد گرفت .به همین دلیل است که میگوینود حتوی در محویط آنارشویک نظوام بوینالملول،
دولتها برای دستیابی به منافع ملوی خوود بوا همودیگر همکواری مویکننود (
 .)Mehdizadeh, 2009: 203بنابراین از دیدگاه نوواقعگرایان بوهدلیول سواختار آنارشویک نظوام
Shirkhani and

بینالملل ،دولتها از راههای مختلف بهدنبال افزایش قدرت برای دستیابی به منافع ملوی خوود
هستند که در رأس آنها حفا بقا و امنیت قرار دارد و هر راهبردی که بتواند به بهتورین وجوه
این موضوع را محقق کند در اولویت سیاست خارجی دولتها قرار خواهد گرفوت .بور هموین
اساس ،امنیت انرژی بهویژه در عصر حاضر که اقتصاد کشورها بر پایوۀ انورژی بنوا شوده اسوت
نقش مهمی در افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه ،افزایش قدرت و امنیت کشورها دارد.
از اینرو ،انرژی و مسئلۀ امنیت انرژی نقشی تعیینکننده در سیاست خارجی و راهبردهای
امنیتی آلمان و روسیه بازی میکند که سبب شده است دو کشور برای دستیابی بوه منوافع خوود
اقدام به راهاندازی طرح نورد استریم  2کنند .اما از آنجا که این طرح با منافع برخی از اعضوای
اتحادیۀ اروپا و همننین آمریکا در تضاد است با مخالفت جدی آنها روبهرو شد .مخالفتی کوه
بذر بیاعتمادی را بین اعضای اتحادیۀ اروپا و بین آلمان و آمریکا کاشته است .همننوین سوبب
افزایش رقابت میان روسیه و آمریکا شده است .بنابراین برای تحلیل علوتهوای حمایوتهوا و
مخالفتها نسبت به طرح نورد استریم  2باید به منافع آلمان ،روسیه ،آمریکا و برخی از اعضای
اتحادیۀ اروپا در برابز این طرح توجه کنیم .در ادامه این منافع را بررسی میکنیم.
علتهاي اهميت طرح نورد استریم  2براي آلمان
در دسترسبودن کافی ،پایدار و مقرونبهصرفۀ انرژی شرط اصلی برای حفا موقعیت صنعتی و
تجاری آلمان بهشمار میرود .بخشهای تولید ،حمولونقول و خودمات ایون کشوور وابسوتگی
زیادی به انرژی دارند .بر همین اساس ،تأمین امنیت انرژی برای آلموان بوهعنووان یوک کشوور
1. Technological
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صونعتی نقشوی اساسوی در راهبورد سیاسوت خوارجی ایون کشوور دارد (.)Frank, 2019: 14
درگیریهای میان روسیه و کشورهای اروپای شرقی از زمان فروپاشی اتحواد شووروی آشوکارا
برای سیاستمداران آلمانی نمایان کرده است که امنیت انرژی این کشور با توجوه بوه ظرفیوت

1

باالی درگیری میان روسیه و کشورهایی که خطوط لولۀ انتقال انرژی از خاکشان میگذرد مانند
اوکراین و ظرفیت درگیریهای سیاسی میان روسویه و اتحادیوۀ اروپوا و میوان روسویه و نواتو

2

شکننده است .همننین انحصار روسیه بر منابع انرژی در آسیای مرکزی و انحصار ایون کشوور
بر شبکههای انتقال انرژی آسیای مرکزی به اروپا ،سیاستمداران آلمانی را به این فکر انوداخت
که برای حفا امنیت انرژی خود بهطور یکجانبه با روسیه طرح نورد استریم  2را امضوا کننود
( .)Nikiforov and Hackemesser, 2018: 125-129بهشکلی که ایون طورح در درون اتحادیوۀ
اروپا از سوی برخی از کشورها بهعنوان تکروی در سیاست خارجی آلمان تعبیر و سبب شوده
است برخی از اعضای اتحادیۀ اروپا با آن مخالفت کنند.
در این رابطه وزیر خارجوۀ لهسوتان ،کنوراد سیمانسوکی در مقالوهای در نشوریۀ فایناشونال
3

تایمز 4،طرح نورد استریم  2را با اسب تروا 5مقایسه کرده بود که مویتوانود ثبوات اقتصوادی و
روابط سیاسی در اتحادیۀ اروپا را مسموم کند ( .)Szymanski, 2016: 1دامنۀ مخالفتها نسوبت
به این طرح که میتواند گاز روسیه را بدون عبور از کشوورهای اوکوراین و لهسوتان بوه آلموان
برساند از سوی آمریکا و اوکراین نیز به صراحت بیان شده است ( Karkhiran, Vosoughi and
 .)Ebrahimi, 2021: 70آلمان یکچهارم واردات نفتی و یکسوم واردات گاز طبیعی خود را از

روسیه یا از مناطقی تأمین میکند که روسیه هژمونی 6سیاسی و نظامی دارد مانند آسیای مرکزی
و حوزۀ دریای خزر .شایان توجه اینکه روسیه بوهصوورت سواختاری و در جهوت رشود تووان
اقتصادی و حفا توان صنعتی و نظامی خود وابسته به درآمدهای صادرات نفتوگاز بوه اروپوا
است .بهطوری که این درآمدها بخش بزرگی از بودجۀ ساالنه این کشور را به خود اختصوا
میدهد (.)Chuvychkina, 2017: 6-12
بنابراین وابستگی متقابل روسیه و آلمان در حوزۀ انرژی و صنعت ،هستۀ اصولی در روابوط
دوجانبۀ دو کشور بهشمار میرود .وابسوتگی شودید روسویه بوه فنواوریهوای مهوم در حووزۀ
استخراج و شبکههای انتقال انرژی در کنار تواناییهای فنی و علموی آلموان ،نووعی وابسوتگی
متقابل اقتصادی میان دو کشور به وجود آورده است که نتیجۀ آن همکاریهای پایدار اقتصادی
دو کشور نسبت بوه دیگور کشوورهای عضوو اتحادیوۀ اروپوا بوا روسویه بووده اسوت .یکوی از
1. Potential
2. NATO
3. Konrad Szymanski
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همکاریهای مهم دو کشور طرح نورد استریم  2است که بهدلیل اهمیت آن برای امنیت انورژی
آلمان ،حتی بعد از پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه در سال  2014که روسیه
زیر تحریمهای شدید غرب قرار گرفت ،این کشور اگرچه همکاریهای متقابل با روسویه را در
حوزههای مختلف انرژی ،صنعتی ،تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک کاهش داد ،با پافشواری
بر ادامۀ ساخت این طرح ،سبب شد با وجود مخالفتهای برخوی از اعضوای اتحادیوۀ اروپوا و
آمریکا نورد استریم  2از شمول تحریمهای غرب علیه روسیه خارج شود (
 .)2017:100-117اقدامی که زمینهساز بروز اختر در میان کشورهای اتحادیۀ اروپا شد ،زیورا
Müller and Peter,

اعضای اتحادیۀ اروپا نگران وابستهترشدن آلمان بهعنوان عضو اصلی اتحادیۀ اروپوا بوه انورژی
روسیه هستند.
این موضوع زمانی بیشتر جلوه میکند که سیاستهای انرژی در آلمان برای کواهش تولیود
انرژی هستهای و کنارگذاردن زغال سنگ در دهۀ آینده ،واردات انرژی بهویژه گاز طبیعی را در
مرکز راهبردهای سیاست خارجی این کشور قرار خواهد داد .ایون بوه معنوی وابسوتگی بیشوتر
آلمان و بهتبع آن ،اتحادیۀ اروپا به انرژی روسیه است ( .)Bernhardt, 2019: 27بوهطووری کوه
همین نگرانی از وابستگی اتحادیۀ اروپا به انرژی روسیه سبب شوده اسوت آمریکوا و برخوی از
کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بهویژه لهستان و سه جمهوری حوزۀ دریای بالتیک با ایون طورح
مخالفت کنند و خواستار کاهش حجم گاز وارداتی آلمان از روسویه شووند .بوهگونوهای کوه در
نشست سران ناتو در سال  ،2018دونالد ترامپ 1رئیسجمهور آمریکا ،آلمان را بهصورت کامل

در کنترل روسیه در چارچوب وابستگی این کشوور بوه انورژی روسویه دانسوته بوود (

Trump,

 .)2018: 1همننین این کشورها برای تقویت مخالفت خود همواره تأکید کردهاند که تخطی از
قراردادهای بینالمللی و قطع صادرات گاز برای پیشبرد هد های سیاسی و نظامی همواره جز
سیاستهای روسیه بوده است .برای نمونه ،اخرل در صادرات حاملهای انرژی به گرجسوتان،
اوکراین و ترکمنستان نمونههایی از استفادۀ روسیه از ابزار انرژی در راستای پیشبرد هد هوای
سیاسی و نظامی خود است .در برابر ،آلمان تا پویش از اقودامهوای روسویه در فوریوۀ  2022در
اوکراین و همننین اقدام های این کشور در جهت اخرل در صوادرات حامولهوای انورژی بوه
کشورهای تحریمکنندۀ این کشور با توجه به استداللهای زیر مخالف این دیدگاه بود:
الف) روسیه از ابزار صادرات انرژی علیه کشورهایی که خود به آنها وابسته است تواکنون
استفاده نکرده است ،زیرا روسیه بهشدت وابسته به درآمدهای مالی ناشی از فروش نفوتوگواز
است و قطع صادرات به آلمان و اتحادیۀ اروپا در درجۀ اول ،ضربهای شدید به اقتصاد ،صونایع
نظامی و ارتش این کشور خواهد زد.

1. Donald Trump
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ب) همواره این امکان وجود دارد کشورهایی که در مسیر انتقال انرژی روسیه به آلمان قرار
دارند بهدلیل منافع یا اختر های خود با روسیه در روند انتقال اخرل ایجاد و به امنیت انرژی
آلمان زیانهای سنگینی وارد کنند .اختر های میوان روسویه و اوکوراین بوهعنووان عواملی در
اخرل صادرات گاز روسیه به اروپا بوده است که خود یکی از دالیل مهوم بسوتن طورح نوورد
استریم  2برای صادرات مستقیم گاز از روسیه به آلمان است.
پ) در مورد اخرل در صادرات گاز به بهانۀ باجگیری سیاسی توسوط کشوور صوادرکننده،
بهطور معمول نقصهای فنی ،خرابکاری یا تروریسم 1از سوی صادرکنندگان مطرح میشود که
این موضوع در مورد صادرات گاز از روسیه پیشینه نداشته و بیشتر شامل کشورهای صادرکنندۀ
نفت در خاورمیانه میشود ( .)Shaffer, 2013:117-119بنابراین تا پیش از اقدامهای روسویه در
فوریۀ  2022در اوکراین ،از نظر آلمان ،استفادۀ ابزاری روسیه از اهرم انرژی بورای هود هوای
سیاسی و نظامی تا زمانی که روسیه خود وابسته به صادرات انرژی است و نیازمند فناوریهای
غربی ،نمیتوانست نگرانکننده باشد .بهطور کلی علتهای اهمیت نورد استریم  2بورای آلموان
را باید در این موارد جستوجو کرد:
الف) تأمین امنیت انرژی :خط لولۀ انتقال گاز نورد استریم  2از بستر دریای بالتیوک بودون
عبور از خاک کشورهای اوکراین و لهستان میگذرد .در نتیجه ،امنیت انرژی آلموان را تضومین
میکند ،زیرا نوسانهای قیمت نهایی گاز انتقالی از میان رفته است و با توجه بوه اخوتر هوای
این کشورها با روسیه ،خطر مسدودکردن انتقال گواز بوهوسویلۀ ایون کشوورها را نیوز برطور
میکند.

ب) خط لولۀ انتقال گاز نورد استریم  2میتواند  25درصد گاز مورد نیاز آلموان را مسوتقیم
از روسیه بدون درنظرگرفتن تنشهای همیشوگی میوان اوکوراین و روسویه توأمین کنود .خطور
وابستگی آلمان به روسیه وجود دارد ،ولی روسیه بهشدت وابسته به درآمودهای صوادرات گواز
به آلمان است که حدود یکچهارم کل درآمدهای ایون کشوور از محول صوادرات حامولهوای
انرژی را شامل میشود  .همننین این کشوور بورای افوزایش تووان اقتصوادی خوود وابسوته بوه
سرمایهگذاریها و تکنولوژیهای پیشرفتۀ آلمان است .در نتیجه ،این وابستگی دوجانبه است.
پ) مرکزیت آلمان در حوزۀ انرژی :با راهاندازی خط لولوۀ انتقوال گواز نوورد اسوتریم  2از
اهمیت خطوط کنونی انتقال گاز بهشدت کاسته و آلمان به کانون سیاسی و اقتصادی انورژی در
اتحادیۀ اروپا تبدیل میشود .این مسئله میتواند جایگاه آلمان را در این اتحادیوه ارتقوا دهود و
منجر به تأثیرگذاری بیشتر این کشور در سیاستگذاریهوای منطقوهای و فرامنطقوهای اتحادیوۀ
اروپا شود که با منافع آلمان در ارتباط است.

1. Terrorism
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ت) تثبیت موقعیت و نفو سیاسی و اقتصادی آلموان در سواختارهای سیاسوی و اقتصوادی
روسیه و تبدیلشدن آلمان بهواسطهای اطمینانبخش در روابط میان غرب (اتحادیۀ اروپا ،ناتو و
آمریکا) و روسیه نیز از دیگر دالیل اهمیت این طرح بورای آلموان اسوت (Gehnen, 2008:50-
 .)57آلمان با توجه به همین استداللها و هد ها با وجود مخالفت شدید آمریکوا و برخوی از
اعضای اتحادیۀ اروپا با این طرح ،در سپتامبر  2021این طرح را با همکواری شورکت گوازپروم
روسیه تکمیل و عملیات ساخت این خط لوله را به پایان رساند .اما اقدامهای روسیه در فوریوۀ
 2022در اوکراین مانند بهرسمیتشوناختن اسوتقرل دو جمهووری دونتسوک 1و لوهانسوک 2و
حملۀ نظامی به اوکراین سبب شده است استداللهای آلمان در حمایت از طرح نورد استریم 2
با تردید جدی روبهرو شود .همننین دستیابی آلمان به هد های بیانشده در هالوهای از ابهوام
قرار گیرد .زیرا غرب در پاسخ به اقدامهای روسیه در اوکراین ،این کشور را زیور تحوریمهوای
گسترده قرار داد .در این زمینه ،عملیات بهرهبرداری از خط لولۀ نورد استریم  2از سووی آلموان
به حالت تعلیق درآمد و ایاالت متحد آمریکا نیز این طرح را تحریم کرد .روسیه نیز در واکنش
به تحریمهای غرب ترش کرده است از اهرم انرژی همانند یک سرح استفاده کند و در رونود
صادرات حاملهای انرژی به کشورهای تحریمکننده اخرل ایجاد کند .برای نمونه ،ایون کشوور
تهدید کرده است از عرضۀ کامل گاز به اروپا بهوسیلۀ خط لولۀ نورد استریم  1تا زمانی که همۀ
تحریمهای غرب علیه مسکو لغو نشود خودداری کند .در این زمینه ،روسیه صوادرات گواز بوه
اروپا از راه این خط لوله را به بهانۀ نقص فنی در  2سپتامبر  2022بهطور کامل قطع کرد.
منافع روسيه و طرح نورد استریم 2
با فروپاشی اتحاد شووروی در آغواز دهوۀ  1990و بوهمووازات آن پایوانیوافتن جنوگ سورد و
برچیدهشدن نظام دوقطبوی ،روسویه بوهعنووان جانشوین شووروی ،وارث مشوکرت سیاسوی و
اقتصادی این اتحادیه شد .در شرایطی که این کشور از نظر اقتصوادی ورشکسوته و بسویاری از
صنایع و کارخانههای آن به دلیل مشکرت مالی و ناتوانایی در تولید کاالهای رقابتپذیر تعطیل
شده بودند ،شرکت دولتی گازپروم توانسوت موقعیوت خوود را حفوا و گوامبوهگوام ،سیاسوت
بازسازی اقتصادی روسیه را بهوسیلۀ صادرات انرژی سازماندهی کند (.)Hasanov, 2019: 32
برای اینکه منافع روسیه در مورد خط لولۀ انتقال گاز نورد استریم  2را بررسی کنیم ،باید به
نقش پوتین از زمان رویکارآمدن در سال  1999و شیوۀ رهبری او در جهت اسوتفادۀ سیاسوی،
امنیتی و اقتصادی از انرژی توجه کنیم .پوتین نقشی اساسی در برجستهساختن اهمیت انرژی در
سیاست داخلی و خارجی روسیه داشته و شرکت دولتی گازپروم را به یکی از بازوهای اجرایی
در سیاست خارجی روسیه تبدیل کرده است .از نگاه پوتین طرح نورد اسوتریم  2از سوه جنبوه
1. Donetsk
2. Luhansk
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مهم است :اول اینکه این طرح گام بزرگی در سیاست متنوعسازی در سیاست انتقوال انورژی از
روسیه به اروپا است؛ دوم اینکه خط لولۀ نورد استریم  2بهدلیل ظرفیت باالی انتقال انورژی بوه
میزان  55میلیارد مترمکعب در سال بدون عبور از خاک کشورهای سوم به آلمان ،امنیت انتقوال
انرژی را تأمین میکند و درآمد هنگفتی را نصیب روسیه میکند .همننین در سیاست صادرات
انرژی این کشور اهمیت راهبردی دارد و سوم اینکه این طرح ،ابوزار قودرت مهموی در اختیوار
روسیه قرار میدهد تا در صورت لزوم بتواند از آن در مقابل سیاستهای ضدروسوی آمریکوا و
نهادهای غربی در منطقۀ اروپای شرقی استفاده کند (.)Gehnen, 2008:40-49
در دوران جنگ سرد ،رقابت دو گوروه بیشوتر متمرکوز بور رقابوتهوای تسولیحاتی بوود و
مؤلفههای اقتصادی نقش مهمی در این رقابتها نداشتند ،اما پس از انحرل شووروی و تبودیل
آن به فدراسیون روسیه ،اقتصاد بهویژه انرژی ،نقش مهموی در رقابوت بوین روسویه و غورب و
همننین شکلگیری ساختارهای قدرت در روسیه داشته است که خود زمینوۀ وابسوتگی شودید
میان اقتصاد متکی بور انورژی و سیاسوت را بوه هموراه داشوته اسوت (.)Domingues, 2010: 2
رهبران روسیه بهدرستی تشخیص دادهاند که در دنیای پوس از جنوگ سورد عوروه بور قودرت
نظامی ،مؤلفههای دیگر قدرت بهویژه قدرت اقتصادی برای افزایش نفو و پیگیری هد هوای
منطقهای و فرامنطقهای ضروری است .بنابراین همۀ ترش خود را کردهاند بوا اسوتفاده از اهورم
انرژی ضمن افزایش قدرت اقتصادی خود ،از آن بهعنووان ابوزاری قدرتمنود در جهوت توأمین
امنیت و منافع روسیه استفاده کنند ( .)Herold, 2018:6بور هموین اسواس ،بوا توجوه بوه نقوش
فزایندۀ مؤلفۀ انرژی در قالب صادرات انرژی در طول سه دهۀ گذشته ،این موضوع بوه ابوزاری
در سیاست خارجی روسیه برای مقابله و تأثیرگذاری بور سیاسوتهوای ضودروس کشوورهای
منطقه ،آمریکا و نهادهای غربی تبدیل شده است ) .(Newnham, 2011: 142تجربۀ انقربهای
رنگی در گرجستان ،اوکراین و قرقیزستان و همننین پیشروی نهادهای غربی بهسوی مرزهوای
امنیتی روسیه ،رهبران روسیه را وادار کرده است از انرژی ،مهمترین ابوزار قودرت خوود ،علیوه
اقدامهای ضدروسی این کشورها و نهادهای غربی استفاده کنند .سیاستی کوه هموواره از زموان
فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون از آن بهره گرفتهاند (.)Bäuml, 2016:19
همانطور که گفتیم ،طرح نورد استریم  2گام بزرگی در سیاسوت تنووعسوازی در سیاسوت
انتقال انرژی از روسیه به اروپا است و از نظر اقتصادی درآمد فراوانی بورای روسویه بوه هموراه
دارد ،همننین ابزار قدرت مهمی برای مقابله با سیاستهای ضدروس کشورهای منطقۀ اروپای
شرقی و آمریکا و نهادهای غربی در اختیار روسیه قرار میدهد .البته در مورد ایون هود

بایود

توجه کرد بحران سال  2022اوکراین به این کشور نشان داد این خط لوله میتواند ابزار قدرت
مهمی در اختیار روسیه قرار دهد .همننین مویتوانود بور ضدروسویه نیوز از آن اسوتفاده شوود.
بهطوری که بهدنبال اقدامهای این کشور در اوکراین در فوریۀ  ،2022این طرح از طر

آلموان
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و آمریکا تعلیق و تحریم شد و به اهرم فشار ایون کشوورها بور روسویه تبودیل شوده اسوت .از
سویی ،به روسیه این واقعیت را تحمیل کرد که اهرم انرژی همواره نمیتوانود موانعی در برابور
پیشروی غرب بهسوی شرق باشد .بهگونهای که علت بهرسمیتشناختن استقرل دو جمهووری
دونتسک و لوهانسک و حملۀ نظامی روسیه به اوکراین برای جلوگیری از عضویت اوکراین در
ناتو بود .در مجموع ،اقدامهای روسیه در بحران سال  2022اوکراین و واکونش غورب بوه ایون
اقدامها سبب شده است دستیابی روسیه به هد های این کشور در برابر طرح نوورد اسوتریم 2
در آیندهای نزدیک ،دور از دسترس بهنظر برسد.
نورد استریم  :2چالشی براي اتحادیۀ اروپا
شکلگیری اروپای جدید بهصورت قدرتی سیاسی و اقتصادی در مجموعهای بوه نوام اتحادیوۀ
اروپا ،فضای جدیدی برای ارتقای کنشگری آلمان بوهعنووان قدرتمنودترین کشوور عضوو ایون
اتحادیه در حوزههای منطقهای و بینالمللی به وجود آورده است .در برابر ،آلموان نیوز هموواره
ترش کرده است در راهبردهای منطقهای و فرامنطقهای خود منوافع اتحادیوۀ اروپوا را در نظور
بگیرد .اما طرح نورد استریم  2این همراهی و هماهنگی منافع را با چالش روبهرو کرد ،زیرا این
طرح این امکان را به آلمان میدهد که روابط نزدیوک سیاسوی و اقتصوادی خوود بوا روسویه را
عمیقتر کند .به همین دلیل با مخالفت جدی از سوی اعضای اتحادیوۀ اروپوا بوهویوژه لهسوتان،
استونی ،لتونی و لیتوانی روبه رو شد ،زیرا این کشورها بیش از دیگر کشورهای عضوو اتحادیوۀ
اروپا خود را در معر

تهدیدهای روسیه بهواسطۀ وابستگی روزافزون به واردات گواز از ایون

کشور میبینند ( .)Yafimava, 2015:5اقدامهای روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شووروی بورای
قطع یا کاهش عرضۀ گاز به این کشورها بهعنوان ابزار فشاری برای دستیابی به هد های خود
و همننین ترشهای این کشور بورای بازسوازی هژموونی ازدسوترفتوۀ خوود در کشوورهای
پسا شوروی ،این کشورها را به صف مخالفان اصلی طرح نورد استریم  2کشوانده اسوت .دلیول
اصلی این کشورها برای مخالفت با این طرح ،وابستگی بیشتر اتحادیۀ اروپا به انرژی روسویه و
استفادۀ ابزاری روسیه از این وابستگی برای پیشبرد هد های خوود اسوت (.)Götz, 2017:1-3
بهگونهای که این طرح تا پیش از تعلیق آن توسوط آلموان در  22فوریوۀ  ،2022سوبب سوردی
روابط این کشورها بهویژه لهستان با آلمان شده بود ،زیرا طرح نورد استریم  2به چنود دلیول بوا
منافع این کشور در تضاد است :نخست ،این طرح بوا دورزدن لهسوتان و عبوورنکردن از خواک

این کشور ضمن آنکه این کشور را از درآمد انتقال 1گاز محوروم مویکنود ،نقوش اساسوی ایون
کشور در انتقال گاز روسیه به اروپا را نیز بهکلی بیاهمیت مویکنود )(Siddi, 2020: 555؛ دوم،
همانطور که گفتیم ،از نگاه لهسوتان سیاسوتهوای یوکجانبوۀ آلموان در برابور روسویه سوبب
1. Transit
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عمیقترشدن وابستگی اتحادیۀ اروپا به انرژی روسیه میشوود و در آینوده مویتوانود بوهعنووان
ابزاری برای تضعیف این اتحادیه بهویژه در حوزۀ سیاستهای اتحادیۀ اروپا در منطقۀ اروپوای
شرقی از سوی روسیه مورد استفاده قرار گیرد .همننین آلمان با بسوتن ایون طورح بوا روسویه،
بدون درنظرگرفتن منافع دیگر اعضای اتحادیۀ اروپا ،این اتحادیه را در معر

دودستگی قورار

داده است ( .)Sydoruk, Stepanets, and Tymei-chuk, 2019: 472-475بهطوری که این طرح
از نگاه لهستان یادآور پیمان آلمان و شوروی در سال  1939است که سبب ازمیانرفتن استقرل
لهستان و تخریب گستردۀ زیرساختهای این کشور شد (.)Rumer, 2018: 2
شایان توجه اینکه اتحادیۀ اروپا از دو راه گاز مصرفی مورد نیاز خود را تأمین میکنود :اول
از راه تولید گاز در کشورهای عضو این اتحادیه و دوم با واردات گواز از کشوورهای خوارج از
مجموعۀ اتحادیۀ اروپا ( .)European Parliament, 2019:1در حوزۀ تولید گاز در اتحادیۀ اروپا،
هلند و رومانی بزرگترین تولیدکنندگان گاز در اتحادیۀ اروپا هستند ،اما آمارها نشان میدهنود
سالبهسال میزان تولید گاز این کشورها کاهش داشته است .برای نمونه ،تولید گاز هلند در سال
 2020نسبت به سال  16 ،2019درصد معادل  1،3میلیارد مترمکعب و تولیود گواز روموانی 17
درصد معادل  1،2میلیارد مترمکعب کاهش داشته اسوت .ایون کواهش در تولیود گواز در دیگور
کشورهای تولیدکنندۀ اتحادیۀ اروپا مانند لهستان ،آلمان ،ایتالیا و ایرلند نیز به چشوم مویخوورد
( .)European Commission, 2020: 11بنابراین هرساله از میزان تولید گاز در داخل کشورهای
اتحادیۀ اروپا که هماکنون معوادل  50میلیوارد مترمکعوب اسوت کاسوته مویشوود (

European

 .)Commission, 2021: 9بنوابر برآوردهوا ،ایون میوزان تولیود در سوال  2040بوه  40میلیووارد
مترمکعب خواهد رسید ( .)Elliott, 2019: 1بر این اساس و با توجه بوه مصور

داخلوی 412

میلیارد مترمکعبی گاز اتحادیۀ اروپا و افزایش ساالنۀ آن ،این اتحادیه مجبور بوه واردات گواز از
کشورهای خارج از این اتحادیه از جمله روسیه برای پوششدادن بوه کمبوود گواز خوود اسوت
) .(European Commission, 2021: 3این موضوع سبب شده اسوت آن دسوته از اعضوای ایون
اتحادیه مانند آلمان که امنیت انرژی برایشان اهمیت باالیی دارد به سیاستهای یکجانبه ماننود
طرح نورد استریم  2رو بیاورند.
جدول  :1ميزان مصرف ،توليد و واردات گاز در اتحادیۀ اروپا در سال ( 2021ميليارد مترمکعب)
ميزان مصرف ميزان توليد

ميزان واردات از

ميزان كل واردات

روسيه

412

6،50

155

Source: European Commission, 2021: 3-15

5،337
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1

طرح نورد استریم  2از نظر ژئوپلیتیکی نیز اتحادیوۀ اروپوا را بوا چالشوی اساسوی روبوهرو
خواهد کرد؛ زیرا این طرح با دورزدن اوکراین همانند لهستان نقوش اساسوی ایون کشوورها در
انتقال گاز روسیه به اروپا را بیاهمیت میکند .بهموازات این تضعیف بر نقش و اهمیت شرکت
روسی گازپروم بهعنوان بازیگر اصلی در سیاست تأمین و امنیت انرژی اروپا خواهد افزود .این
موضوع سبب تغییرهای ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی خواهد شد و خطرهای امنیتی برای اروپوا
بهویژه برای اوکراین به همراه خواهد داشت ،زیرا سبب کاهش اهمیوت اوکوراین در مناسوبات
سیاسی و امنیتی روسیه خواهد شد و این کشور با کمترین هزینه به جاهطلبیهوای ژئووپلیتیکی
خود در برابر اوکراین مانند پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به خواک خوود اقودام خواهود کورد
( .)Götz, 2017: 1-3درواقع این طرح با دورزدن اوکراین ،ضمن محرومکردن اوکراین از درآمد
 3میلیارد دالری انتقال گاز روسیه در سال ،اهرم فشار ایون کشوور علیوه روسویه را از دسوتش
خارج خواهد کرد .در مقابل دست روسویه را بورای سیاسوتهوای ژئووپلیتیکی خوود در برابور
اوکراین و حتی دیگر کشورهای این منطقه بازخواهد گذاشت .اتفاقی که بوا حملوۀ روسویه بوه
اوکراین در  24فوریۀ  2022خود را نشان داد .جنگی که میتوانود آسویبی جودی بور سیاسوت
گسترش اتحادیۀ اروپا به شرق و سیاست همسایگی ایون اتحادیوه وارد کنود .در مجمووع ایون
طرح تا پیش از تعلیق آن از سوی آلمان ،ضمن آنکه فرایند همگرایی در اتحادیۀ اروپا را بهدلیل
ایجاد شکا بین اعضا با چالش روبهرو کرده بود ،به جایگاه سیاسوی و اعتبوار آلموان در ایون
اتحادیه نیز ضربه زده بود.
علتهاي مخالفت آمریکا با طرح نورد استریم 2

در ایاالت متحد آمریکا هر دو حزب دموکرات 2و جمهوریخواه 3همنظرنود کوه بورای تثبیوت
هژمونی اقتصادی این کشور و همننین ضربه به اقتصاد و در نتیجه ،قدرت روسویه بایود تموام
ترش خود را بهکار ببرند تا وابستگی اروپا به انرژی روسویه را کواهش دهنود .در ایون زمینوه،

اقدامهای روسیه از سال  2014تاکنون مانند پیوستهسازی شبهجزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه
و حملۀ نظامی به اوکراین ،این بهانه را به این کشور داده است توا یوک جنوگ اقتصوادی علیوه
روسیه و در راستای هد های خودش به راه انودازد .بوهطووریکوه از سوال  2014آمریکوا بوه
بهانههای مختلف تحریمهایی یکجانبه در جهت اخرل در تولید و صادرات نفتوگاز روسویه
به اروپا علیه این کشور بهکار گرفته است .تحریمهای آمریکا در حوزۀ انرژی سبب شده اسوت
شرکتهای بزرگ نفتی خود را از طرحهای بزرگ روسیه در امر استخراج ،صادرات و سواختن
انبارهای بزرگ برای خیرهسازی نفتوگاز در کشورهای اروپایی کنار بکشوند .همننوین ایون
1. Geopolitical
2. Democratic Party
3. Republican Party
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کشور ترش کرده است با ممنوعکردن انتقال فناوریهای پیشرفتۀ مورد نیاز روسیه که برای باال
نگاهداشتن ظرفیت صادرات نفتوگاز ضروری است ،در درازمدت تولید و صادرات نفتوگواز
این کشور را با کاهش روبهرو کند و به هد های اصلی خود دست یابد که کواهش وابسوتگی
اروپا به انرژی روسیه و ضربهزدن به اقتصواد و قودرت ایون کشوور اسوت (

The Economist,

.)2021: 2
این کشور از زمان بستن طرح نورد استریم  2منتقد جدی این طرح بوده و همواره مخالفت
خود را با آن ابراز کرده است .بهطوری که به هر بهانهای ترش کرده است جلوی گسترش این
طرح را بگیرد و آن را با شکست روبهرو کند .برای نمونه ،بعود از پیوسوتهسوازی شوبهجزیورۀ
کریمه به فدراسیون روسیه ،این کشور کوشید با فشار بر آلمان برای توقوف توسوعۀ خوط لولوۀ
نورد استریم  2و تهدید به تحریمهای گسترده علیه شرکتهای آلموانی دخیول در ایون طورح،
جلوی توسعۀ آن را بگیرد که با ترشهای آلمان در جهت دادن تضمین به آمریکا از این جهت
که اجازه نخواهد داد روسیه از این خط لوله استفاده سیاسی کند ،آمریکا در آن دوره از تصمیم
خود عقبنشینی کرد ( .)Luhmann, 2020:1اما حملوۀ نظوامی روسویه بوه اوکوراین در فوریوۀ
 2022و همراهی آلمان در تعلیق این طرح ،سرانجام این کشور را به هود

خوود رسواند و بوا

تحریم این طرح جلوی توسعۀ این خط لوله را گرفت.
اما عامل مهم دیگری که سبب شده است آمریکا حوزۀ انرژی روسیه را تحریم و بوا طورح
نورد استریم  2مخالفت کند و همۀ ترش خود را بکند تا این طرح را با شکست روبوهرو کنود
به ارتقای جایگاه آمریکا در بوازار نفوتوگواز جهوانی در نتیجوه ،انقورب در حووزۀ اسوتخراج
نفتوگاز شیل بر میگردد که تولید نفتوگاز این کشور را در سال  2017به میوزان  73درصود

افزایش داد .بهطوری که آمریکا پس از آزادسازی صادرات نفتوگاز از سوی کنگوره 1در سوال
 ،2015تبدیل به بزرگترین صادرکنندۀ نفتوگاز در سط جهان شده اسوت .تولیود ارزان گواز
مایع در آمریکا و ترش این کشور برای بهدستآوردن هژمونی در بازار انرژی اروپوا بوهعنووان
بزرگترین بازار مصر

گاز جهان ،یکی دیگر از دالیل اصلی مخالفوت جودی هور دو حوزب

دموکرات و جمهوریخواه با طرح نورد استریم  2است .تجارت گاز میان روسیه و اروپوا سوود
فراوانی نصیب هر دو طر میکند .همننین برای دو طر اهمیت راهبوردی دارد .بوه هموین
دلیل ،آمریکا مخالف این طرح و خواستار توسعۀ پایانههایی ویژه برای تخلیۀ گواز صوادراتی از
آمریکا به اروپا است تا ضمن دستیابی به سودی هنگفت ،ضربۀ شدیدی نیز به اقتصواد روسویه
بزند.

1. United States Congress
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در آمریکا دو پایانه برای صادرات گاز مایع در سالهای  2016و  2018ساخته شده اسوت.
این دو پایانه ،ظرفیت خیرهسازی ،انتقال و بارگیری گاز مایع به میزان  55میلیارد مترمکعب را
دارند که میتوانند نیاز آلمان به واردات گاز مایع را برطر کنند .این ظرفیوت قورار اسوت بوه
 100میلیارد مترمکعب افزایش یابد ( .)Lohmann and Westphal, 2019: 4-6همننوین بعود از
حملۀ نظامی روسیه به اوکراین و خواست اروپا بر کاهش وابسوتگی خوود بوه انورژی روسویه،
اتحادیۀ اروپا و آمریکا یک قرارداد بزرگ معاملۀ گاز طبیعی مایع بستهانود کوه بنوابر آن آمریکوا
متعهد شده است تا پایان سال  ،2022عروه بر  22میلیارد مترمکعب گاز مایعی که هماکنون بوه
اتحادیۀ اروپا صادر میکند 15 ،میلیارد مترمکعب گاز مایع اضافی دیگر نیز بورای ایون اتحادیوه
تأمین و صادر کند و تا سال  2030حجم کول واردات سواالنۀ گواز اروپوا از آمریکوا را بوه 50
میلیارد مترمکعب برساند ( .)Sodaei, 2022: 1بنابراین یکی از مهمترین دالیل مخالفت آمریکوا
با طرح نورد استریم  2را باید در انقرب نفتوگاز شیل در آمریکا و منافع اقتصادی این کشوور
در بازار انرژی اروپا جستوجو کرد .در مجموع ،علت اصلی مخالفت آمریکوا بوا طورح نوورد
استریم  2را باید در مخالفبودن این طرح با هد ها و تحریمهای این کشوور علیوه روسویه و
همننین ضربهای دانست که به منافع اقتصادی آمریکوا در بوازار انورژی اروپوا مویزنود .منوافع
اقتصادیای که میتواند خطر تبدیلشدن اروپا به صحنۀ رقابت آمریکا و روسویه بورای تسوخیر
بازارهای انرژی اروپا را به همراه داشته باشد.
آلمان با نگاهی واقعگرایانه ،منافع ملی خود را با ساخت خط لولۀ انتقال گاز نورد استریم 2
برای دستیابی به امنیت انرژی پیگیری میکند که نقش مهمی در اقتصواد و قودرت ایون کشوور
دارد .از آنجا که این طرح با امنیت و منافع ملوی برخوی از اعضوای اتحادیوۀ اروپوا و همننوین
آمریکا در تضاد است با مخالفت جدی آنها روبهرو شده است .پیش از اقودامهوای روسویه در
فوریۀ  2022در اوکراین که آلمان برای همراهی با تحریمهوای اتحادیوۀ اروپوا و آمریکوا علیوه
روسیه ،این طرح را به حالت تعلیق درآورد ،تضاد منافع میان برخی از اعضای اتحادیۀ اروپا بوا
آلمان و روسیه ،آل مان و آمریکوا و همننوین میوان روسویه و آمریکوا را نشوان مویداد .درواقوع
تأثیرهایی که این طرح میتواند بر امنیت و منافع ملی این کشوورها داشوته باشود ،سوبب شوده
است دو جبهۀ موافق و مخالف در برابر این طرح شکل بگیرد.
نتيجه
در این نوشتار منافع آلمان ،روسیه ،اتحادیۀ اروپوا و آمریکوا در برابور طورح نوورد اسوتریم  2و
دالیل حمایتها و مخالفتهای این بازیگران از این طرح را با استفاده از گوزارههوای رویکورد
نوواقعگرایی بررسی کردیم .بر اساس گزارههای نوواقعگرایی بهدلیول سواختار آنارشویک نظوام
بینالملل ،دولتها از راههای مختلف بهدنبال افزایش قدرت برای دستیابی به منافع ملوی خوود
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هستند که در رأس آنها حفا بقا و امنیت است و هر راهبردی که بتواند به بهترین شکل آنهوا
را محقق کند در اولویت سیاست خارجی دولتها قرار میگیرد .بر همین اساس ،امنیت انورژی
برای آلمان بهعنوان کشوری صنعتی اولویت باالیی دارد و هرگونه اخرل در این مسئله به توان
اقتصادی و امنیتی آلمان ضربۀ سنگینی وارد میکند.
درگیریهای روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی با کشوورهای منطقوۀ اروپوای شورقی،
اتحادیۀ اروپا و ناتو برای آلمان نمایان کرده است که امنیت انرژی با توجوه بوه ظرفیوت بواالی
درگیری میان دوطر شکننده است .بنابراین آلمان برای تأمین امنیت انرژی خود و با توجه بوه
منابع انرژی روسیه و انحصار این کشور بر منابع انرژی آسیای مرکزی و بر شوبکههوای انتقوال
انرژی آسیای مرکزی به اروپا ،طرح نورد استریم  2را با روسیه امضوا کورد کوه گواز روسویه را
بدون عبور از خاک کشورهای اوکراین و لهستان ،مستقیم و از راه بستر دریای بالتیک به آلموان
میرساند تا امنیت انرژی خود را از درگیریهای احتموالی آینوده حفوا کنود .همننوین سوبب
ارتقای مرکزیت خود در حوزۀ انرژی و تثبیت موقعیت و گسوترش نفوو سیاسوی و اقتصوادی
خود در روسیه شود .این طرح در صورت خروج از حالت تعلیق و بهرهبرداری ،بورای روسویه
نیز منافع بسیاری به همراه خواهد داشت :نخست ،بهدلیل ظرفیت باالی انتقال انرژی بوه میوزان
 55میلیارد مترمکعب در سال بودون عبوور از خواک کشوورهای سووم بوه آلموان ،در سیاسوت
متنوعسازی این کشور در زمینۀ انتقال انرژی به اروپا اهمیت راهبردی دارد؛ دوم ،بوا توجوه بوه
وابستگی روسیه به درآمدهای نفتی و گازی ،این طرح درآمد هنگفتی بوه روسویه مویرسواند و
سوم ،ابزار قدرت مهمی را برای مقابله با سیاسوتهوای ضودروس کشوورهای منطقوۀ اروپوای
شرقی و همننین آمریکا و نهادهای غربی در اختیار این کشور قرار میدهد تا در چانهزنیهوای
آینده بهویژه با اتحادیۀ اروپا بتواند از آن بهرهبرداری کند .از سویی ،این طورح منوافع برخوی از
اعضای اتحادیۀ اروپا و آمریکا را به خطر انداخته و سبب مخالفتشان با آن شده است.
از میان اعضای اتحادیۀ اروپا ،چهار کشور لهستان ،استونی ،لتونی و لیتووانی بوا ایون طورح
بیشترین مخالفت را کردهاند .زیرا این کشورها این طرح را بهعنووان وابسوتگی بیشوتر اتحادیوۀ
اروپا به انرژی روسیه میبینند و از آنجا که شاهد ترشهای این کشور برای بازسازی هژموونی
ازدسترفتۀ خود در کشورهای پساشوروی هستند ،نگران استفادۀ ابزاری روسویه از ایون طورح
با توجه به اقدام های روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی برای قطع یا کاهش عرضۀ گاز بوه
این کشورها بهعنوان ابزار فشاری برای هد های روسیه هسوتند .دوم ،ایون طورح بوا دورزدن
اوکراین و لهستان و عبورنکردن از خاک این کشورها ضومن آنکوه ایون کشوورها را از درآمود
انتقال گاز محروم میکند و نقش اساسی این کشورها در انتقال گاز روسیه به اروپوا را بوهکلوی
بیاهمیت میکند ،اهرم فشار این کشورها در برابر روسیه را نیز از میان مویبورد .در نتیجوه ،بور
امنیت این کشورها و در کل سیاستهای اتحادیۀ اروپا در شرق اروپا تأثیر منفی خواهد داشت.
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این طرح منوافع آمریکوا را نیوز بوه خطور انداختوه اسوت ،زیورا در صوورت موفقیوت بوا
دستاوردهایی که برای روسیه به همراه خواهد داشت با هد هوا و تحوریمهوای آمریکوا علیوه
روسیه در تضاد است .همننین منافع اقتصادی این کشوور در بوازار انورژی اروپوا را بوه خطور
خواهد انداخت ،زیرا آمریکا از سال  2015با افزایش استخراج و تولید نفتوگاز شیل تبدیل به
بزرگترین صادرکنندۀ نفتوگاز در سط جهان شده است و یکوی از هود هوای ایون کشوور
بهدستآوردن هژمونی در بازار انرژی اروپا بهعنوان بزرگترین بازار مصر گاز جهان است تا
بدین وسیله ضمن به دستآوردن درآمدی هنگفت ،ضربهای شدید به اقتصاد روسیه بوهعنووان
رقیب این کشور در سط جهان نیز وارد کند ،ولی در این راه طرح نوورد اسوتریم  2را موانعی
برای سیاستها و هد های خود میبیند .بنابراین از همان ابتدا با آن مخالفت کرد و کوشید از
هر راه ممکن جلوی توسعۀ این طرح را بگیرد و آن را بوا شکسوت روبوهرو کنود .هودفی کوه
سرانجام با حملۀ نظامی روسیه به اوکراین در فوریۀ  2022و همراهی آلمان در تعلیق این طرح
به آن دست یافت و این کشور با تحریم این طورح جلووی توسوعۀ ایون خوط لولوه را گرفوت.
بنابراین علت حمایت آلمان و روسیه و همننین مخالفوت برخوی از اعضوای اتحادیوۀ اروپوا و
آمریکا با طرح نورد استریم  2را باید در تأثیرهایی دانست که این طرح مویتوانود بور امنیوت و
منافع ملی این کشورها داشته باشد.
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