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چکیده
انـرژی دارای ارزش و اهمیـت بسـیار تعیینکننـدهای در روابـط بینالملـل میباشـد و وجود
آن در هـر کشـوری میتوانـد آن کشـور را تبدیـل بـه عرصـهای بـرای رقابـت و کشـاکش نموده
و صفبندیهـا و آرایشهـای سیاسـی را حـول آن شـکل دهـد .در راسـتای دکتریـن فـوق،
اتحادیـه اروپـا بـه دنبـال اسـتفاده حداکثـری از انـرژی و همـکاری بـا کشـورهایی اسـت کـه
دارای منابـع انـرژی میباشـند تـا قـدرت خـود را بازیابـد و بیشـترین تاثیـر را بر سیاسـتهای
کشـورهای صادرکننـده انـرژی بـه ویـژه روسـیه برجای بگـذارد .پژوهـش حاضر با اسـتفاده از
روش توصیفـی و تحلیلـی به بررسـی علـل ،زمینه و همچنین نقـش متغیر انـرژی در همکاری
اتحادیـهی اروپـا با آذربایجـان از سـال  ۲۰۰۶به بعد میپردازد .پرسـش اصلی مقالـه اینگونه
مطـرح میشـود کـه دالیـل اهمیـت جمهـوری آذربایجـان در سیاسـت انـرژی اتحادیـه اروپا
چیسـت؟ در پاسخ ،این فرضیه مطرح میشود کــه «اســتفادهی سیاسی روسـیه از ابزار انرژی
بـه منظـور فشـار بـر اتحادیه اروپـا و همچنیـن رشــد روزافــزون نیازهـای اتحادیه بـه واردات
منابع انرژی ،شــرایط را بــرای افــزایش همکـاریهــای اتحادیـه اروپا با آذربایجـان از طریق
کریدورهای بینالمللی فراهم آورده و در شرایط تیرگی روابــط با روســیه ،گســترش مناسـبات
میــان اتحادیــه و آذربایجان به تسهیل در روند فشار بر روســیه و افــزایش قــدرت چانـهزنـی
اتحادیــه منجر شـده است.
واژگانکلیدی :اتحادیه اروپا ،آذربایجان ،دیپلماسی انرژی ،روسیه ،کریدور گاز جنوبی.
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مقدمه

اتحادیـه اروپـا بـه عنـوان یکـی از بازیگـران ژئوپلیتیکـی تاثیرگـذار در سـطح

جهـان علیرغـم دارا بـودن  ۲۰درصـد اقتصـاد جهانـی ،ذخایر محـدودی از نفت
و گاز را داراسـت .همچنیـن بعـد بحـران اوکرایـن ،سیاسـتمداران اتحادیـه اروپـا
تشـخیص دادنـد کـه تحـوالت ژئوپلیتیکـی هنـوز بر تامیـن امنیـت اتحادیـه تأثیر
میگـذارد و اطمینـان دسترسـی بـه انرژی نـه تنها نیازمند یـک بازار انـرژی داخلی
مطمئـن بلکـه نیازمنـد روابـط راهبـردی بـا کشـورهای برخـوردار از منابع فسـیلی
میباشـد کـه تحـت فشـارهای ژئوپلیتیکی روسـیه نباشـند .زیرا از لحـاظ تاریخی
بعد از مناقشـات گازی بین روسـیه و اوکراین در سـال  ،۲۰۰۶مناقشـات روسـیه و
بـالروس در سـال  ۲۰۰۷و روسـیه -اوکرایـن در سـال  ،۲۰۰۹اروپـا بـه فکر تنوع
دادن بـه منابـع گازی خـود افتاد.
کاهـش وابسـتگی بـه خطـوط لولـه مرتبـط بـه روسـیه بـرای اروپـا بسـیار مهـم

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

بـوده و از طـرف دیگـر مناقشـات مکـرر باعـث زیـر سـوال رفتن روسـیه بـه عنوان
یکـی از تامینکننـده اصلـی گاز اروپاییـان شـده اسـت .ایـن اقدامـات ،اتحادیه را
در تنـوع دادن بـه منابـع عرضـه و همچنیـن سـاخت خطـوط لولـه جدیـد ترغیـب
کـرد ( .)Herranz-Surrallés, 2016: 4-5در همیـن راسـتا ،اتحادیـه اروپـا در
سـالهای اخیـر فعالیتهـای زیـادی در روابـط خارجـی مخصوصـا دیپلماسـی
انـرژی داشـته اسـت به طـوری که در سـند جهانـی اتحادیـه اروپا در سـال ۲۰۱۶
بخشـی خاصی را به این نوع دیپلماسـی اختصاص داده شـده اسـت .در دیپلماسـی
انـرژی اروپاییـان برقـراری ارتبـاط بـا صادرکننـدگان گاز بسـیار مهـم اسـت زیـرا
پیشبینـی میشـود واردات گاز طبیعـی اتحادیـه اروپـا از  ۷۷درصـد در سـال
 ۲۰۲۵بـه  ۸۳درصـد در سـال  ۲۰۴۰افزایـش یابـد (.)Iea Statics, 2018
از طرفدیگـر،مصـرف گاز  ۲۱.۲درصد کل مصرف انـرژی داخلی در اتحادیه
اروپـا در سـال  ۲۰۱۷بوده و پیشبینی شـده سـهم بیشـتری در ترکیب انـرژی برای
آینـده کشـورهای اروپایی داشـته باشـد (.)European Commission, 2018: 22

ادبیـات موجـود هم نشـاندهنده این امر اسـت که از اواسـط سـال  ۲۰۰۷اتحادیه
اروپـا نقـش گسـتردهای بـه روابـط خارجـی خـود بـرای فعالیـت بیشـتر در زمینـه
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زیـرا تاکیـد بـر دیپلماسـی انـرژی در مـورد ناامنـی تامیـن گاز اروپا تا حـد زیادی
محصـول روابط روسـیه و اروپا از سـال  ۲۰۰۶بوده اسـت.
جمهـوری آذربایجـان بـا  ۷میلیارد بشـکه ذخایر اثباتشـده نفـت (  ۰/۶درصد

ذخایـر جهانـی) و ۱/۳۷تریلیـون مترمکعـب گاز ،یکـی از صادرکننـدگان اصلـی
گاز بـه اتحادیـه اروپـا میباشـد ( .)Opec, Azarbaijan: 2018مهمتریـن حـوزه
گازی آذربایجـان شـاهدنیز دریـای خـزر در سـال  ۱۹۹۹کشـف شـد .ایـن حـوزه
گازی بـا مسـاحتی در حـدود ۸۶۰کیلومترمربـع و در عمـق ۵۰۰متـری زیر بسـتر
دریـای خـزر -در بیـن دو حـوزه نفتـی ایـن کشـور کـه توسـط شـرکتهای بزرگی
ماننـد موبیـل و اگـزون اداره میشـوند -واقعشـده اسـت .جمهـوری آذربایجـان
موفـق شـد کـه بـا جـذب سـرمایهگذاری و مشـارکت شـرکتهای بـزرگ نفتی۴ ،
ترمینـال بـزرگ نفتـی کـه ظرفیـت تخلیـه و بارگیـری دوبـاره بیـش از یـک میلیـون
بشـکه نفـت در روز را دارد و سـاخت خطـوط لولـهای با قطر  ۴۸اینـچ و با ظرفیت
انتقـال  ۳۰میلیـارد مترمکعـب گاز در سـال ،جهـت انتقـال انـرژی ایـن کشـور به
ترکیـه و بازارهـای اروپایـی ،گامهـای بزرگـی را در راسـتای تأمین منافـع ملی خود
بـردارد (صادقـی.)۱۶-۱۳ :۱۳۹۲ ،
واضح اسـت کـه آذربایجان بـه لحاظ عرضه گاز به شـرکای اروپایـی کمکهای
ویـژهای را ارائـه میکنـد زیـرا اتحادیـه بزرگتریـن اهداکننـده کمـک خارجـی بـه
آذربایجان اسـت و از سـال  ۱۹۹۲بیش از  ۶۰۰میلیون یورو از کمکهای خارجی
اتحادیـه اروپـا (کمکهـای مالـی و مالیاتی)بـه ایـن کشـور اختصـاص پیـدا کرده
اسـت .عـالوه بـر ایـن ،آذربایجان  -بـه عنوان یکـی از شـرکای شـرقی  -از مزایای
کمـک خارجـی خارجـی اتحادیـه اروپـا از جملـه ( TRACECAحمـل و نقل)،
( INNOGATEانـرژی) ،و برنامـه ( SMEتوسـعه بخـش خصوصـی) بهـره برده
است.
بـه گفتـه رییـس گمـرک جمهـوری آذربایجـان ،در پنـج اول سـال  ۲۰۱۷حجم
گـردش تجـاری این کشـور و اتحادیه اروپا بالغ بـر پنج میلیارد دالر بـود .صادرات
اصلـی جمهـوری آذربایجـان به اروپـا نفت و گاز اسـت .رفعت محمـداف معاون
وزیـر اقتصـاد جمهـوری آذربایجان در همایشـی بیان کرد :مجموع سـرمایهگذاری

دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آذربایجان :اهداف و دستاوردها| دانیال رضاپور ،مهدی هدایتی شهیدانی

دیپلماسـی انـرژی مخصوصا در قبال جمهـوری آذربایجان اختصاص داده اسـت،
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شـرکتهای اتحادیـه اروپـا در اقتصـاد جمهـوری آذربایجـان  ۵۳میلیـارد دالر
میباشـد .وی افـزود :حجـم گـردش تجـاری جمهـوری آذربایجـان و اتحادیـه
اروپـا در سـال  ۲۰۱۷میـالدی  ۹میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر بـود و درحال حاضر
یـک هـزار و  ۵۰۰شـرکت از کشـورهای ایـن اتحادیـه در جمهـوری آذربایجـان
فعـال هسـتند (.)Bocse, 2018

ایـن مقالـه بـرای بررسـی تقریبـا یـک دهـه روابـط اتحادیه اروپـا با کشـورهای
برخـوردار از منابـع فسـیلی در ازای کاهـش آســیبپذیری در زمینه وابسـتگی به
انـرژی روسـیه و افزایـش قـدرت چانهزنـی ،دیپلماسـی انـرژی اتحادیـه در قبـال

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

آذربایجـان را بررسـی میکنـد .پرسـش اصلـی مقالـه اینگونه مطرح میشـود که
دالیـل اهمیت جمهـوری آذربایجان در سیاسـت انـرژی اتحادیه اروپا چیسـت؟
در پاسـخ این فرضیه مطرح میشـود که اسـتفادهی سیاسـی روسـیه از ابزار انرژی
بـه منظـور فشـار بـر اتحادیـه اروپا و هـم چنین رشـد روزافـزون نیازهـای اتحادیه
اروپـا بـه واردات منابـع انـرژی ،شــرایط را بـرای افزایـش همکاریهـای اتحادیه
اروپـا بـا آذربایجـان از طریـق راهروهـای بیـن المللـی فــراهم آورده اسـت و در
شـرایط تیرگـی روابط کشـورهای اروپایی با روسـیه بعد از بحـران اوکراین ،۲۰۱۴
گسـترش مناســبات میـان اتحادیـه بـا آذربایجـان ،بـه تسـهیل در رونـد فشـار بر
روسـیه و افــزایش قـدرت چانهزنـی اتحادیـهی اروپـا در مقابل این کشـور منجر
شـده اسـت .در سـازماندهی پژوهـش بعـد ارائهی پیشـینه و چارچـوب نظری ،به
شـاخصهای دیپلماسـی انرژی اتحادیه و مسـائل پیرامـون آن براسـاس نیاز اروپا
بـه انـرژی جمهـوری آذربایجـان پرداختـه خواهـد شـد و در نهایـت نیـز نتایـج و
یافتههـای تحقیـق ارائـه میشـود.
پیشینهتحقیق
در پیشـینه پژوهـش ،مطالعاتـی در ارتبـاط بـا اقدامـات دیپلماتیـک اتحادیـه
اروپـا صـورت گرفتـه کـه میتـوان آنها را بـه این شـکل دسـتهبندی کـرد؛ الف)
پژوهشهـای کـه روابـط سیاسـی اتحادیـه را با روسـیه بررسـی میکننـد (آجیلی
و بهارخانـی  ،۱۳۹۴جعفـری و جانیـاز  ،۱۳۹۷صباغیـان و سروسـتانی .)۱۳۹۳
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ب) مطالعاتـی کـه در زمینـه انـرژی و روابـط اقتصـادی اتحادیـه بـا روسـیه
 )De Jong et all 2010و ج) پژوهشهایـی کـه بـه مالحظـات انـرژی اتحادیـه
در قبال کشـورهای دیگـر میپـردازد )Triantaphyllou and Fotiou 2010, Siddi
(2017, Herranz-Surrallés 2016

از بیـن ایـن آثـار ،مقـاالت آخـر بیشـترین شـباهت را بـا ایـن نوشـتار دارد .بـا
ایـن تفـاوت کـه در ایـن نوشـتار بـا رویکـرد وابسـتگی متقابـل و دیپلماسـی انـرژی
بـه زمینههـای ژئوپلیتیکـی ایجـاد همـکاری بیـن اتحادیـه اروپـا و آذربایجـان هـم
پرداخته میشـود ،سـایر آثـار نیز روابط روسـیه ،اتحادیـه و آذربایجـان را در یک کل
منسـجم ماننـد تعامـل دو جانبـه ایـن کشـورها در برابر فشـارهای روسـیه را بررسـی
نکردهانـد .ایـن هدفـی اسـت که نوشـتار بـا اسـتفاده از رهیافـت وابسـتگی متقابل و
دیپلماسـی انـرژی دنبـال میکنـد.
چارچوبنظری
نئولیبرالیسـم نظریـه ای در بـاب آسـانتر شـدن تجـارت میان کشـورها میباشـد.
ایـن رویکـرد بـه حرکـت آزادانـه کاالهـا ،منابـع و سـرمایهگذاری ،منابـع ارزانتـر،
بـه حداکثـر رسـاندن سـود و بهـرهوری تاکیـد دارد .نئولیبرالهـا بـا وجـود پذیـرش
آنارشـی در روابـط بینالملـل ،بـر ایـن باورنـد کـه امـکان روابـط و همـکاری بیـن
بازیگـران وجـود دارد .آنهـا همچنیـن بـه وابسـتگی متقابـل کشـورها تاکیـد دارنـد
و بـر ایـن باورنـد کـه وابسـتگی متقابـل در بیشـتر زمینههـای غیرامنیتـی هماننـد
مسـائل اقتصـاد امـکان پذیر اسـت .بنابرایـن در چارچـوب دیـدگاه نئولیبرالها یکی
از رویههـای حاکـم بـر نظـام بینالملـل کنونـی ،اصـل وابسـتگی متقابـل اسـت
(قنبـری .)۶ :۱۳۹۶ ،وابسـتگی متقابـل ریشـه در طرز تفکـر انترناسیونالیسـتی دارد
و ریشـهی فکـری متأخـر ایـن نظریـه را میتـوان در مطالعـات مربوط به همگرایــی
منطقــهای یافــت .نظریـهپــردازان وابسـتگی متقابل بسـیاری از نگرشهای مربوط
بـه نظریـهی همگرایـی منطقـهای را بـه طیفـی از مسـائلی کـه بـه وابسـتگی متقابـل
اقتصـادی بینالملـل مربــوط مـیشــود و در دهــه .۱۹۷۰م مطرح شـد ،گسـترش
دادند.
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تمرکـز کردهانـد (فرجـیراد و دولـت آبـاد ،۱۳۹۶خزاعـی و طهمـورث،۱۳۹۶ ،
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ایـن نظریـه جزء نظریههایی اسـت که در راسـتای پیوند دو سـطح تحلیل خرد
و کالن مطـرح شـده اسـت .نظریهی وابسـتگی متقابل نیز هماننـد دیگر نظریهها
دارای گزارههـا و مفروضهـای خاصـی اسـت که برای روشـن شـدن چارچوب؛
مفاهیـم بنیادیـن ایـن نظریـه نیـز عبارتنـد از :وابسـتگی متقابل ،قـدرت ،هزینه،
حساســیت ،آســیب پـذیری ،تقــارن و عــدم تقارن .1با مطرح شدن ارزشها،
خطرهـا و نیـز آسـیبپذیری مشـترک و ورود بازیگـران جدیـد و غیردولتـی در
صحنـه سیاسـت جهانـی ،کشـورهایی در زمینـه اتخاذ سیاسـت خارجـی موفق
خواهند شـد کـه ضمن پذیـرش واقعیت دنیـای وابسـتگی متقابـل ،آمادگی الزم
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را بـرای تعامـل و همـکاری با بازیگران جهانی داشـته باشـند .در این راسـتا یکی
از ابزارهـای مفیـد بـرای ورود بـه مـدار تعامـالت و همکاریهـای بیـن المللـی
مخصوصـا بـرای اتحادیـه اروپـا ،ابـزار دیپلماسـی انـرژی اسـت .دیپلماسـی
انـرژی برنامـهای اسـت راهبـردی ،جامـع و کارآمد کـه تعامـالت بینالمللی در
حـوزه انـرژی را بـرای یـک کشـور مـدون نمـوده و چارچـوب کلـی توافقـات را
روشن میسـازد.
دیپلماسـی انـرژی چـه بـرای مصرفکننـدگان و چـه بـرای تولیدکننـدگان ،بـه
منزلـه ایجـاد فرصتـی بـرای حداکثر سـازی منافع ملی اسـت .دیپلماسـی انرژی
بـرای کشـورهای صـادر کننده بـه منزله اسـتفاده از ابـزار انرژی در جهـت تامین
اهـداف دیپلماتیک و اقتصادی و برای کشـورهای واردکننـده مثل اتحادیه اروپا به
منزلـه اسـتفاده از ابـزار انرژی به معنای اتخاذ اسـتراتژیهای منطقـی برای ایجاد
امنیـت انرژی اسـت .کشـورها در چارچـوب این دیپلماسـی در راسـتای افزایش
منافـع ملی خـود با هم رقابـت میکنند(شـفائی و دارابـی.)۱۲-۱۱ :۱۳۹۰ ،
بایـد خاطرنشـان سـاخت کـه کارکـرد دیپلماسـی انـرژی ،بسـتگی باالیـی به
دسـتور کار سیاسـت خارجـی یـک کشـور دارد .زیـرا میـان سیاسـت خارجی و
دیپلماسـی انـرژی یـک رابطـه دوسـویه برقرار اسـت .همانطـور که دیپلماسـی
انـرژی بـه تقویـت سیاسـت خارجـی میانجامد ،دسـتور کار سیاسـت خارجی
 . ۱ب ـرای مطالعــه بیشــتر بنگریــد بــه فصــل ســوم کتــاب تحــول در نظریههــای روابــط بیــن الملــل
(مشــیرزاده.)۱۳۸۵ ،
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میتـوان گفـت کـه دیپلماسـی انـرژی منبـع تولیـد قـدرت نـرم ،زمینهسـاز توسـعه
همکاریهـای بینالمللـی و منطقـهای و ابـزار ارتقـای منزلـت ملـی و بینالمللـی
در محیـط سیاسـت خارجی اسـت (کریمیپـور و همـکاران .)۶-۵ :۱۳۹۶ ،امروز
اهمیـت بعـد دیپلماتیـک انرژی در تأمین منافع ملی بــا رشــد وابســتگی متقابــل
میـان کشـورهای تولیدکننـده و مصرفکننـده دو چنـدان شـده اسـت.
این امر باعث شـده تا پدیدهای با نام دوجانبهگرایــی در دیپلماسـی انرژی شـکل
بگیـرد کـه ممکن اسـت خـالف رویـه مجامـع جهانی یـا منطقهای باشـد .امــروز
دوجانبـهگرایــی در دیپلماسـی انـرژی از دیگـر عناصـر سـازنده نظـم جدید اسـت
کـه طـی آن دولتهـا بـرای تضمیـن معاهـدات بلنـد مـدت یـا فـرار از تحریمهای
کشـورهای ثالـث و کاسـتن از نفــوذ ایــن کشــور بایگدیگـر وارد تعامل میشـوند
(نیاکویـی و کریمیپـور .)۵-۴ :۱۳۹۴ ،بـا تعریفی که از دیپلماسـی انـرژی در باال
انجـام پذیرفت باید خاطر نشـان سـاخت کـه نقش دیپلماسـی انرژی بـرای اتحادیه
اروپـا در هـر دو بعـد داخلـی و خــارجی امنیــت این اتحادیه پــر رنــگ اســت.
در حقیقـت چـه در زمینـه تأمیـن منافع عمومی و به خصــوص توانــایی دولــتها
یــا حکومــتها در جهت بـرآوردن توقعـات روز افـزون جامعه اروپـا و حرکت در
مسـیر توســعه از نقــش بسـیار مهـم دیپلماسـی انـرژی سـخن گفت و هـم در بعد
خارجـی آن در خصـوص نحـوه تعیین جایگاه اتحادیـه در صحنـه بینالملل و رابطه
هدفمنـد بـا دیگرهـای کشـورهای برخـوردار از انرژیهای فسـیلی.
شاخصهایدیپلماسیانرژیاتحادیهاروپا

.1وابستگیاتحادیهیاروپابهانرژی

بیشـتر اعضـای اتحادیـه اروپـا از واردکننـدگان بـزرگ انـرژی هسـتند .آنهـا ۵۵
درصـد از انـرژی مـورد نیـاز خـود را وارد میکننـد کـه شـامل حـدود  ۸۴درصد از
نفـت و  ۶۴درصـد از گاز طبیعـی مصرفیشـان میشـود .بـه طـوری کـه در سـال
 ۲۰۱۸ماهانه حدودا ۲۷،۶میلیارد دالر سـهم اتحادیه از واردات انرژی بوده اسـت
( .)Eurostat, 2019: 3اعضـای اتحادیـه بـه شـدت بـر مصـرف گاز طبیعـی تکیـه
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یـک کشـور نیـز میتوانـد جهتگیـری دیپلماسـی انـرژی آن را نیـز تعییـن کنـد.
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دارنـد ،بـه ویـژه اینکه آنهـا به دنبـال کاهـشدادن دی اکسـید کربـن و گازهای
گلخانـهای هسـتند .گاز طبیعی  ۲۴درصـد از مصرف انرژی اولیه اروپا در سـال
 ۲۰۱۱بـود کـه بیشبینـی میشـود تـا  ۲۰۳۰ایـن میـزان بـه  ۳۰درصـد افزایش
پیـدا کنـد .کمیسـیون اروپا هـم پیشبینی کرده اسـت که تـا  ۲۰۳۰واردات نفت
بـه بـاالی  ۹۰درصـد و گاز طبیعـی بـاالی  ۸۰درصـد برسد(تیشـهیار و گرجـی
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.)۶ :۱۳۹۵

شکل :۱میزان مصرف حاملهای انرژی اتحادیه اروپا (خزاعی و طهمورث)۱۳۹۶ ،

در ایـن رابطـه اتحادیـه اروپـا در وضعیتـی آسـیبپذیر قـرار دارد زیـرا
واردات انـرژی ایـن اتحادیـه عمدتـا از مناطقـی اسـت کـه فاقـد عنصـری چون
پایـداری ،اطمینـان و اعتمـاد در فرآینـد صـدور انـرژی هسـتند .بـه عنـوان
مثـال روسـیه بـه عنـوان یکـی از تامینکننـدگان عمـده منابـع فسـیلی اتحادیـه
بـا صـادر کـردن  ۴۰درصـد گاز طبیعـی و  ۲۷درصـد نفـت در سـال ۲۰۱۸
( ،)BP Energy Outlook, RUSSIA, 2019رفتـار سیاسـیاش در برخـورد
بـا اوکرایـن و نیـز مولـداوی و قطـع جریان گاز از سـوی شـرکت گازپـروم به این
کشـورها و سـپس کاهـش  ۳۰درصـدی صـدور گاز بـه فرانسـه و ایتالیـا ،ایـن
انـگاره را در محافـل سیاسـی اروپـا تقویـت کـرد کـه این کشـور با انجـام چنین
اقداماتـی ،جنـگ سـرد جدیـدی را در مناسـبات خـود بـا اتحادیـه آغـاز نمـوده
اسـت (.)De Jong, Wouters and Sterkx 2010: 5-9
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همچنیـن برخـورداری روسـیه از یـک پنجم منابع انـرژی جهان و نیز رشـد فزاینده
نویسـندگان و کارشناسـان مسـائل انــرژی را به این نتیجه رسـانده که روسـیه عالوه
بـر بهرهگیـری اقتصـادی از فـروش انرژی بـرای بازسـازی زیرسـاختهای اقتصادی
خـود میکوشـد منافع سیاسـی و امنیتی از این رهگذر بــه دســت آورد .به طوریکه
برخـی تحلیلگـران بینالمللـی به علـت اقدام روسـیه در بهرهگیری سیاسـی و امنیتی
از صـدور انـرژی بـروز پدیـده «انـرژی هراســی »1در اتحادیـه اروپـا را پیشبینـی
کردهانـد (فرجـیراد و دولت آبـاد.)۳ :۱۳۹۶ ،
هرچنـد روسـیه از اهرم فشـار خـود در برابـر اتحادیه اروپـا اسـتفاده میکند و پس
از اینکـه چنـد هفتـهای انتقـال گاز خـود در سـال  ۲۰۰۶به اروپـا را قطع کـرد؛ ولی
بـاز هـم اتحادیـه اروپـا به تقاضـای انرژی خود از روسـیه ادامـه داد زیرا روسـیه نفوذ
خـود بـر منابـع ترکمنسـتان و آذربایجان و نیز بـر مسـیرهای انتقال انـرژی از اوکراین
را افزایـش داد و در تـالش بـرای افزایـش نفـوذ خویـش در ایـران بـود .با ایـن وجود،
اتحادیـه اروپـا تالش کرد تا با اسـتفاده از خطوط لولـه جدید مانند ناباکو ،مناسـبات
تأمیـن انـرژی خویـش را متنـوع نمایـد کـه ایـن موضـوع به شـدت از سـوی روسـیه
مـورد انتقـاد قـرار گرفـت .شـاید تنها کشـوری کـه بیشـتر از قدرتهـای منطقهای و
فرامنطقـهای دیگـر بـه دنبال کسـب منافع اقتصـادی میباشـد؛ اتحادیه اروپا باشـد.
اتحادیـه اروپـا همـواره بـه دنبـال همکاریهـای دوجانبـه و چندجانبه بـرای تضمین
امنیـت انـرژی خـود میباشـد .تدویـن "پیمـان منشـور انـرژی "۲و تشـویق کشـورها
بـرای پیوسـتن بـه آن و ایجاد شـرکتی برای احداث خـط لوله جدید جهـت انتقال گاز
از منطقـه دریـای خزر بـه اتحادیه اروپـا نمونههایی از اجرای این سیاسـت میباشـد
(آجیلی و بهادرخانـی.)۱۲-۱۱ :۱۳۹۳ ،
بـا ایـن وجـود ،جنـگ اوت  ۲۰۰۸گرجسـتان بـار دیگر شـکنندگی امنیـت انرژی
اتحادیـه اروپـا را نشـان داد و هر دو خط لولـه باکو -تفلیس -جیحون و باکو سوپسـا
کــه در قلمــرو گرجســتان در حال اجرا بودند به علت درگیری متوقف شـدند .پس
scary energy
Energy Charter Treaty

1.
2.
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نیـاز جهانـی بـه مــصرف انـرژی بـه ویـژه در دو بخـش نفـت و گاز طبیعـی ،برخی
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ً
از ایـن اتفـاق ،اتحادیـه اروپـا مجـددا بــه ارزیابی امنیـت انرژی خـود پرداخت.
در واقــع ایــن جنــگ بــه اتحادیــه ی اروپـا فشـار آورد تـا اسـتراتژی دوم خود
در مـورد امنیـت انـرژی کـه شـامل توسـعهی زیرسـاختها و ارتباطـات ،اجرای
مکانیسـمهای مناسـب بـرای واکنش بـه بحرانها ،تنوع مسـیرها و منابع ،اسـتفاده
از کریدور جنوبی برای انتقال گاز دریای خزر و آسیای غربی بـه اروپـا را بررسـی
کنــد .در اوائـل سـال  ۲۰۰۹نیـز مانند سـالهای گذشـته ،انتقـال گاز روسـیه به
اروپا با مشــکل مواجــه شـد .قطعی گاز سال  ۲۰۰۹برخالف سـالهای گذشته
و در یکی از ســردترین زمســتانهای اروپا به مدت دو هفته طول کشـید .بحران
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 ۲۰۰۹توجـه موسسـات اروپایـی بـه آسـیبپذیریهای انـرژی اتحادیـه اروپـا
را جلـب کـرد .اسـناد منتشـر شـده توسـط پارلمـان اروپـا بـه ایـن واقعیت اشـاره
کـرد کـه "اختـالل ناعادالنـه در منابـع میتوانـد مشـکالت جـدی را ایجـاد کند،
همانطـور کـه کمیسـیون اروپـا اظهـار داشـت کـه اختـالالت عرضه جـدی گاز
بـه عنـوان یـک «تمـاس هشـداری »1عمل میکنـد که نشـاندهنده آسـیبپذیری
اتحادیهاروپـا در مورد تامیـن انرژی اسـت" (.)European commission, 2010
نـزاع روسـیه و اوکرایـن در سـال  ۲۰۱۴هـم موجـب نگرانـی شـدید مربوط به
وابسـتگی اتحادیـه اروپـا بـه گاز روسـیه شـد .روسـیه پـس از ضمیمـه کریمه در
مـارس  ۲۰۱۴و در نتیجـه درگیـری مـداوم در شـرق اوکرایـن ،تهدید کـرده بود که
تحویـل گاز بـه اوکرایـن را قطـع میکنـد .نشـانههای مهمـی وجـود داشـت کـه
روسـیه اسـتفاده از انـرژی را بـه عنـوان یـک سـالح سیاسـت خارجـی ،ابتـدا در
رابطـه بـا اوکرایـن و بعـدا در رابطـه بـا اتحادیـه اروپـا ،اسـتفاده خواهد کـرد .زیرا
بـر اسـاس برآوردهـای بریتیـش پترولیـوم ،بیـش از  ۸۰درصـد نفـت و تقریبا ۶۰
درصـد گاز مصرفـی در اروپـا وارد میشـود و سـهم روسـیه در واردات اتحادیـه
اروپـا چشـمگیر اسـت .بـه عنــوان نمونـه ،کشـورهای اروپایـی  ۳۳درصـد از
نفـت خـود از را روسـیه وارد میکننـد و ســهم روســیه در واردات گاز اتحادیـه
اروپـا حـدود  ۴۰درصد میباشـد .یک سـوم صـادرات گاز روسـیه از طریق خط
لولههـای اوکرایـن منتقـل میشـود.
call
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کل مصـرف گاز اروپـا) ،و در سـال  ۲۰۱۸بـا انتقـال  ۲۰میلیـارد مترمکعـب گاز
( ۴۰،۲درصـد از کل مصـرف گاز اروپـا) رکـورد صـادرات بـه اروپـا را شکسـت
( .)ec.europa.eu, 2019: 4از ایـنرو ،افــزایش وابسـتگی اروپـا بـه ذخایـر نفـت
و گاز روسـیه بـه عنـوان ابـزاری موثـر بـرای فشـار سیاسـی نـه تنهـا بــر کشـورهای
اروپایی بلکه بر کشورهایی مثل بالروس و اوکراین ،که مــسیرهای انتقــال انــرژی
از سـرزمین آنهـا صـورت میگیـرد ،مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .روسـیه در رابطه
بـا اروپـا در زمینـه انـرژی از مزیـت مطلـق برخـوردار اسـت و اروپـا از ایـن نظر به
شـدت به روســیه وابــسته و آسـیبپذیر اسـت .چنانچه وضعیت با شـرایط کنونی
تــداوم یابــد و تحــوالت اساسـی در زمینــه منــابع جدید انرژی در اروپا صورت
نپذیرد ،پیشبینی میشـود که میزان وابسـتگی اروپــا بــه واردات انــرژی در سـال
 ۲۰۳۰از  ۵۰درصد به  ۷۵درصد افزایش یابــد .طــی همــین دوره زمــانی ،نیــاز
اروپــا بــه واردات گاز از  ۴۰درصد در سـال  ۲۰۱۰به  ۶۶درصد در سـال ۲۰۳۰
بالغ خواهد شـد و ایــن مزیــت خوبی برای روسـیه است تا از هم اکنــون کنتــرل
نــبض انــرژی در بازارهــای اروپــایی را بــه دســت گیرد (فرجیراد و دولت آباد،
.)۱۷-۱۶ :۱۳۹۶

شکل  :۲مناطق خطر پذیر تامین منابع گازی اروپا ()CEEP, 2018
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بـرای مقابلـه بـا اقدامـات روسـیه ،اسـتراتژی امنیـت انـرژی اتحادیـه در مـه
 ۲۰۱۴در قبـال اقدامـات روسـیه وضـع شـد .ایـن اسـتراتژی شـامل افزایـش
تولیـد انـرژی در کشـورهای اروپایـی ،تنـوع تامینکننـدگان خارجـی و آمـاده
کـردن زیرسـاخت هـای مربوطـه بـرای انتقـال خطـوط لولـه بـه اروپـا بـوده
اسـت ،همچنیـن ایـن اسـتراتژی بـه اتحادیـه توصیـه کـرده بـود که" :کشـورهای
اروپایـی ضمـن کاهـش وابسـتگی خـود بـه تامیـن کننـدگان منابـع انـرژی
مخصوصـا روسـیه ،بایـد مسـیرهای جدیـدی را بـرای تامیـن منابـع خـود پیـدا
کننـد .بدیهـی اسـت کـه همـکاری بـا نـروژ ،تسـریع در پیشـبرد کریـدور گاز
جنوبـی و ارتقـاء یـک مرکـز گاز جدیـد در جنـوب اروپـا بایـد در اولویـت قـرار
گیـرد"(.)European commission, 2014: 20
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همچنیـن بـا توجـه بـه مصـرف روزافـزون منابـع انـرژی بـه همـراه گسـترش
اتحادیــه به شـرق و مناقشـه روسـیه و اوکراین از سـال  ۲۰۰۶تا  ،۲۰۱۸اتحادیه
را ترغیـب بـه تنوع منابـع از طریـق تقویت دیپلماسـی انرژی با شـرکای مختلف
مخصوصـا کشـورهای متمایـل بـه عضویـت در اتحادیـه هماننـد آذربایجـان
کـرده اسـت .در همیـن راسـتا ،در تاریـخ  ۲۰ژوئیـه سـال  ،۲۰۱۵شـورای امور
خارجـه اروپـا ،یـک برنامـه اقـدام مشـترک در اتحادیـه با هـدف ایجاد و توسـعه
همکاریهـای انـرژی با کشـورهای تولیـد کننـده و ترانزیتی جهانـی  -منطقهای
تصویـب کـرد ( .)Council of the EU, 2015: 5تعامـل میـان اتحادیـه اروپا و
آذربایجـان و تالش اروپا برای مشـارکت با این کشـور هم در راسـتای اسـتراتژی
و برنامـه اقـدام مشـترک اتحادیه بوده اسـت.
.2روابطاتحادیهاروپاباجمهوریآذربایجانباتاکیدبرمتغیرانرژی

اروپاییـان بـه خوبـی آگاهـی دارنـد کـه حفظ رونـد رشـد و توسـعه اقتصادی
و در نتیجــه بـاالبــردن سـطح رفـاه و در نتیجـه ثبـات سیاسـی و اقتصـادی
کشورهایشـان بـه واردات گاز و بهویـژه تضمیـن ثبــات عرضـه آن بسـتگی دارد.
همچنین اتحادیه درک کرده کــه امنیــت انـرژی نیــز مـیتوانـد حـوزهای بـرای
آسـیبپــذیری اســتراتژیک کشـورهای اروپایی باشــد .در نتیجــه اســتراتژی
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اروپایـی بـا سـرمایهگذاریهای گسـتردهای در آســیای مرکزی و قفقــاز بــه دنبــال
سیاســت متنـوعســازی عرضــه میباشـند کـه تحـت ایـن سیاسـت ،اوراسـیا بـه
عنـوان عرضهکننـده اســتراتژیک گاز تلقـی میشـود .از ایـن رو ،اتحادیـه برآن شـد
تـا بزرگنمایـی خطـر روسیشـدن و مداخلـه بـرای حفـظ امنیـت انـرژی خـود،
سیاسـتخارجی کشـورهای کوچک منطقه اوراسـیا مثـل آذربایجان را بـا خود همراه
سـازد و ضمن مشـارکت و سـرمایهگذاری در فرآیند اسـتخراج ،تولید و انتقال انرژی
ایـن جمهـوری ،انتقـال انـرژی به اروپـا را از مسـیر انحصاری روسـیه خارج سـازد.
بـا ایـن هدف از سـال  ۲۰۰۶راهبـرد منطقه اتحادیـه اروپا در قفقاز جنوبی بیشـتر
صـورت عملـی بـه خـود گرفـت .از ایـن اقدامهـا میتـوان به " سیاسـت همسـایگی
اتحادیـه اروپـا ،"1مبـارزه با تروریسـم ،قاچاق مـواد مخـدر در این منطقه اشـاره کرد
کـه زمینه سـاز طـرح" اینوگیـت ،تراسـکا ،خط لولـه ناباکـو ،"۲ایجاد پیمان منشـور و
قراردادهـای همـکاری و مشـارکت در زمینههـای فنـی حمـل و نقـل انـرژی شـد .از
آنجـا کـه اروپاییهـا قفقـاز جنوبـی را در محـدوده اروپا میشناسـند ،بـروز هرگونه
بحـران در محـدوده و در درون ایـن منطقـه را تهدیـدی بـرای اروپـا میداننـد .در
ایـن زمینـه ،ایـن سـازمان با هـدف حفـظ و حمایـت از خطوط لولـه و منافـع انرژی
اتحادیـه اروپـا در منطقـه خـزر بـا شـعار مقابلـه بـا بحرانهـای متعـدد قومـی ،ملی
و منطقـهای و همچنیـن مبـارزه بـا تروریسـم ،همـکاری خـود را بـا کشـورهای جدا
شـده از اتحـاد شـوروی مثـل آذربایجـان آغـاز کردنـد .میانجیگـری بر سـر مسـئله
ناگورنـو -قـره بـاغ و جلوگیری از گسـترش تنشهای ناشـی از فعالیتهای اوسـتها
و آبخازیـا و نیـز دخالـت در بحـران چچـن از اقدامهـای ایـن سـازمان در منطقه بود
(جعفـری و جانبـاز.)۱۵-۱۱ :۱۳۹۷ ،
امــروزه شــاکله روابــط اتحادیــه اروپــا و آذربایجــان بــر مبنــای تعــدادی از
توافقنامههــای قانونــی و سیاســی مســتحکم شــده کــه مهمتریــن آنهــا توافقنامــه
مشــارکت و همــکاری ، )PCA( ۱۹۹۶سیاســت همســایگی اروپــا در ســال ،۲۰۰۴
European Neighborhood Policy
Inogate, Terasca, Nabucco Pipeline

1.
2.
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متنوعسـازی منابـع گاز در اولویـت ایـن اتحادیـه قـرار گرفتــه اســت .شـرکتهای
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توافقنامــه مشــارکت شــرق در ســال  ، ۲۰۰۹تفاهمنامــه همکاریهــای انــرژی
اســتراتژیک در ســال  ۲۰۰۹و توافقنامــهای در مــورد همــکاری زیــر ســاختهای
انــرژی در ســال  ۲۰۱۵میباشــد ( .)Mard, 2016: 1همچنیــن آذربایجــان
بــا برخــورداری از منابــع غنــی فســیلی (نفــت و گاز) یــک بازیگــر کلیــدی در
توســعه کریــدور گاز جنوبــی )SGC(1اســت و میتوانــد بوســیله ایــن کریــدور
بــه دسترســی گاز اروپــا از طــرف ترکمنســتان تاثیرگــذار باشــد .در همیــن راســتا،
فــواد اســگنداروف رئیــس هیئــت آذربایجــان در اتحادیــه اروپــا معتقد اســت" :ما
متعهــد بــه آن هســتیم کــه روابــط خودمــان را بــا اعضــای اتحادیــه براســاس یــک
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همــکاری قــوی ،عمیــق و آیندهگ ـرا در زمینــه روابــط اقتصــادی برگشــتناپذیر
کــه بــه یــک مشــارکت اســتراتژیک منجــر شــود ،گســترش بدهیــم ،زیـرا در حــال
حاضــر بیــش از  ۵۰درصــد تجــارت خــود را بــا اتحادیهاروپــا انجــام میدهیــم"
(.)Isgandarov, 2015: 1
روابــط انــرژی بیــن اتحادیــه و آذربایجــان در دهــه اول قــرن بیســت یکــم در
اط ـراف  SGCتوســعه یافتــه اســت .کریــدور گاز جنوبــی شــامل  ۳خــط لولــه
 -۱خــط لولــه قفقــاز جنوبــی( )SCPدر سراســر آذربایجــان و گرجســتان-۲ ،
( )TANAPدر سراســر ترکیــه و  -۳خــط لولــه ( )TAPعبــور از یونــان و آلبانــی و
اتصــال آنهــا بــه ایتالیــا بــوده اســت .بــا ایــن حــال تامیــن کننــده اصلــی کریــدور
گاز جنوبــی در آینــده نزدیــک کنسرســیوم شــاه دنیــز اســت کــه بصــورت کامــل
میــدان گازی گســترده شــاه دنیــز در آذربایجــان را اداره میکنــد .بــه همیــن
خاطــر کمیســیون اروپــا بــه طــور آشــکار از  SGCدر دهــه گذشــته حمایــت
کــرده اســت .در ســال  ۲۰۱۱مانوئــل بــاروزو ،رئیــس وقــت کمیســیون اروپــا
بــا افتخــار اعــالم کــرده بــود " :قــدم زدن در مســیری کــه باعــث افزایــش امنیــت
انــرژی اروپــا بعــد ســالها میشــود ،افتخــاری اســت کــه نصیــب مــن شــده
اســت" (.)Barroso, 2011

 . 1یک سیستم خط لوله ارتباطیکه اروپا به مناطق غنی گازی خزر و احتماال خاورمیانه متصل میکند.
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ایـن پروژه متناسـب بـا اهداف اتحادیه در زمینه تنوع و مسـیرهای انرژی میباشـد
زیـرا عـالوه بر دسترسـی بـه گاز مورد اسـتخراج از آذربایجـان( بعدها ترکمنسـتان و
ایـران) ،مسـیر جایگزیـن گاز روسـیه از طریـق اوکرایـن را فراهـم میکنـد .از طرف
دیگـر حمایـت اتحادیـه اروپـا از کریـدورگاز جنوبـی شـامل حمایـت دیپلماتیک و
سیاسـی ،معافیـت از قانون مالیات اتحادیـه اروپا و همچنین کمک مالی کمیسـیون
اروپـا و بانـک سـرمایه گـذاری اروپـا ( )EIBبـوده اسـت .خطـوط لولـه  ،TAPبه
عنـوان کلید باز شـدن کریـدور گاز جنوبـی براسـاس موافقتنامههـای بیندولتی بین
کشـورهای ترانزیتـی و موافقتنامههـای حمایـت شـده در حضور مقامـات بلندپایه
کمیسـیون اروپـا بـه تصویـب رسـید .ابزارهای قانونـی یا معافیـت از قانـون مالیات
اتحادیـه اروپـا نیـز برای تسـهیل توسـعه روابط قـوی اتحادیـه اروپـا و آذربایجان در
راسـتای تحکیم این کریدور اسـتفاده شـده اسـت.
در همیـن راسـتا ،در مـه  ،۲۰۱۳کنسرسـیوم شـاه دنیـز اعـالم کرد کـه  TAPخط
لولـه انتخـاب شـده بـرای عرضـه گاز بـه اروپـا اسـت ،از ایـنرو ،کمیسـیون اروپـا
درخواسـت  TAPبـرای معافیـت دسترسـی بـه شـخص ثالـث را تاییـد کـرد .ایـن
معافیتهـا باعـث شـد کـه ایـن پـروژه جذابتـر از دیگـر راهروهـای ارتباطـی
باشـد .همچنیـن کمیسـیون اروپـا بـا وامـی  ۱.۵میلیـارد دالر در تاریـخ  ۶فوریـه
۲۰۱۸بیشـترین مبلـغ سـرمایهگذاری بـرای بهبـود زیرسـاخت خطـوط لولـه

دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آذربایجان :اهداف و دستاوردها| دانیال رضاپور ،مهدی هدایتی شهیدانی

شکل  .۳خطوط لوله )IEA, 2018( TANAP، TAP ،SCP

166

کریـدور گازجنوبـی از طریـق بانـک سـرمایهگذاری اروپـا را انجـام داده اسـت
(.)Bocse, 2018: 12-13

حفـظ روابـط دیپلماتیـک مناسـب اتحادیـه اروپـا و آذربایجـان بـرای تحقـق
کریـدور گاز جنوبـی مهـم میباشـد .بنابرایـن رئیـس وقـت کمیسـیون اروپـا،
مانوئـل بـاروزو شـخصا چنـد بـار در امضـای موافقتنامههـای بیـن دولتـی برای
پروژههـای مختلـف خطلولـه کـه بخشـی از توسـعه کریـدور گاز جنوبـی بوده،
شـرکت کـرد .باروسـو در سـال  ۲۰۱۱از آذربایجـان و ترکمنسـتان بازدیـد کرد تا
ایـن دولتهـا را متقاعـد سـازد تـا گاز خـود را از طریـق کریـدور جنوبـی انتقال
دهنـد .بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت ،اعالمیه سیاسـی کـه توسـط کمیسـیون اروپا
در سـال  ۲۰۱۴بـه تصویـب رسـید را میتـوان بسـیار راهبـردی تلقـی کـرد" :از
نظـر سیاسـی کمیسـیون حمایـت همه جانبـهای از کریـدور گاز جنوبـی میکند
و همچنیـن بایـد تأییـد کنیـم کـه آذریهـا آمـاده عرضـه اولیـه حجـم گاز ،برای
راه انـدازی کریـدور جنوبـی هسـتند .امـا مسـئله مهمتـر این اسـت که آیا سـایر
تامینکننـدگان در حقیقـت بـه تعهد خودشـان همانند آذربایجـان در زمینه تامین
منابـع گازی اروپـا پایبنـد خواهند بـود تا ما (اتحادیـه) به تعهدات خـود در قبال
فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

ایـن کشـورها عمـل نماییـم؟" (.)European commission offical, 2014

بــا توجــه بــه حمایتهــای صــورت گرفتــه از ســال  ،۲۰۲۰کریــدور گاز
جنوبــی در مرحلــه اول خــود  ۱۰میلیــارد متــر مکعــب گاز در ســال را بــه بــازار
اروپــا عرضــه خواهــد کــرد .از طریــق ایــن کریــدور ،اتحادیه بـرای اولین بــار از
گاز خــزر بهرهمنــد خواهــد شــد و در نتیجــه منابــع و مســیرهای خــود را متنــوع
میکنــد .ده میلیــارد متــر مکعــب هرچنــد تنهــا کســری از مصــرف گاز ســاالنه
اتحادیــه اروپــا را تامیــن میکنــد امــا بــا اینحــال ،حتــی بــا تحویــل ۱۰
میلیــارد مترمکعــب ،کارشناســان موسســات اروپایــی معتقدنــد کــه ایــن اقــدام
قــدرت چانهزنــی اتحادیــه و شــرکتهای اروپایــی را ب ـرای کاهــش قیمــت گاز
روســیه افزایــش خواهــد داد .یــک مقــام اتحادیــه اروپــا معتقــد اســت:
"همــه میخواهنــد بــه روسهــا بگوینــد کــه مــا میتوانیــم گاز متفــاوت
داشــته باشــیم .هرچنــد مســیرهای متنــوع منابــع گازی بــه شــما گزینههــای
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چیــزی را میدهــد کــه صحبــت کنیــد و بــه خودتــان اعتمــاد کنیــد ،صحبــت
کــردن بــا روسهــا آســان نیســت ،بــه ویــژه اگــر آنهــا بداننــد کــه شــما چیــزی
ب ـرای ارائــه نداریــد"( .)Siddi, 2017: 1-2بــه همیــن منظــور ،یــک مجموعــه از
مذاکـرات بــه امیــد انتقــال منابــع نفــت قزاقـــستان و ترکمنســتان از طریــق خــط باکو
 تنگیــز – جیهــان انجــام شــده اســـت .همچنیــن مذاکـرات مــارس  ۲۰۰۶باعــثتحــوالت مهمــی در اوراســیا شـــد .در آوریــل  ،۲۰۰۶نیــازف رئـــیس جمهـــور
پیشـــین ترکمنســـتان یـــک قــرارداد بــرای انتقـــال گـــاز ترکمنستان به غرب امضاء
کــرد و انحصــار روســیه در صــادرات گاز ترکمنســـتان را شکســـت کــه یــک بعــد
خــط لولــه باکــو -تفلیــس -جیحــون افتتــاح شــد.

شکل  .۴خطوط لوله باکو -تفلیس -جیهان ؛ و باکو -تفلیس -ارزروم ()Mard, 2016

ایــن مســیر بـرای اولیــن بـــار مقـــدار زیــادی انــرژی را از طریــق دور زدن روســیه
بــه اروپــا انتقــال مــیداد و مســیر دسترســی اتحادیــهی اروپــا بــه منابــع نفتــی
دریــای خــزر را نیــز بــاز کــرد .هــم چنیــن در مــی  ۲۰۰۶آذربایجـــان و قزاقســتان
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ق ـراردادی ب ـرای ســاخت خــط لولــه زیــر دریــای خــزر و اتصــال آن بــه خــط
باکــو امضـــاء کردنــد .از طــرف دیگــر در اواخــر ســال  ۲۰۰۶م خــط لولــه
باکــو -تفلیــس -ارزروم و یــا خــط لولــه جنوبــی بــه مــوازات خــط لولــه باکــو-
تفلیــس -جیحــون ،گاز آذربایجــان را بــه ترکیــه و از ترکیــه بــه اروپــا انتقــال
داد(صباغیــان و سروســتانی۱۴-۱۳ :۱۳۹۳ ،و  .)Mather 2016, 2-3ســاخت
مجموعــه خطــوط لولــه باکــو -تفلیــس -جیحــان و باکــو -تفلیــس -ارزروم بــه
معنــای تشــکیل کریــدور جدیــد انتقال انــرژی در جنــوب اوراســیا یعنــی کریدور
شــرق -غــرب بــود .تشــکیل کریــدور جدیــد انتقــال انــرژی بــه کلــی ترکیــب قوا
را در منطقــه دریــای خــزر تغییــر داد زی ـرا از نقطــه نظــر اســتراتژیک ،غــرب از
ایــن طریــق بــا یــک تیــر چنــد نشــان میزنــد؛

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

اول ،غــرب بــه جمهوریهــای همســایه حــوزه دریــای خــزر کمــک میکنــد
تــا از وابســتگی بــه روســیه خــالص شــوند .دوم ،منافــع انتقــال نفــت بــه نفــع
متحدیــن غــرب یعنــی جمهــوری آذربایجــان ،گرجســتان و ترکیــه خواهــد بــود
زیـرا خطــوط نفــت و گاز باکــو -تفلیــس -جیحــان و باکــو -تفلیــس -ارزروم،1

نــه تنهــا روســیه و ایـران را از جریانهــا و خطــوط نفــت و گاز جــدا میســاخت،
بلکــه کاربــری مســیرهای انتقــال نفــت و گاز حــوزه دریــای خــزر کــه از قبــل نیــز
فعــال بــوده و از روســیه عبــور مــی کــرده است(مســیر نوروسیســک )2را تهدیــد
میکــرد .ســوم ،بعــد از بحـــران اوکـــراین در ســال  ۲۰۱۴اتحادیــه در حــال
انجــام اقداماتــی بـرای کاهــش واردات گاز طبیعــی از روســیه به میــزان بـــیش از
یـــک چهــارم تا پایان  ۲۰۲۰میباشــد که به توقـــف ســـلطه روزافـــزون مـــسکو
روی انـــرژی اروپـــا خواهـــد انجامیــد .ایــن اقدامــات کــه بــه رهبــری ایتالیــا و
آلمــان انجــام میشــود بــه کاهــش واردات گـــاز از روســیه بــه میـزان حــدود ۴۵
میلیارد متر مکعب تـــا ســـال  ۲۰۲۰مـــیالدی خواهـــد انجامیـــد کـــه ارزش آن
 ۱۸میلیــارد دالر در ســال اســت(.)Simola and Solanko, 2017:18-19
1 . Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum,
2 . NOROSIK Way
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()International Institute of Khazar Sea Studies, 2018

اتحادیـه اروپـا بـا توجـه بـه اینکـه باکو در حـال افزایـش میـزان گازهای صادر شـده
از طریـق  SGCاسـت ،روابـط دیپلماتیـک خـود را بـا ایـن کشـور مسـتحکمتر کـرده
اسـت .حتـی عـالوه بر گاز موجود در میدان شـاه دنیـز ،حجم جدیدی از میـدان گاز با
غلظـت بـاال در دریای خزر کشـف شـده که به گفته خوشکبسـت یوسـف زاده ،معاون
شـرکت نفـت دولتی آذربایجـان ( ،)SOCARتخمینهـای اولیه در ایـن زمینه به ۳۵۰
میلیـارد متـر مکعـب گاز و  ۴۵میلیـون تن گاز مایع میرسـد که در صورت وارد شـدن
ایـن حجـم گاز بـه چرخـه سـوخت اتحادیـه اروپـا بیـش از بیش از سـلطه روسـیه در
زمینـه انرژی کاسـته میشـود (.)Yusifzadeh, 2016: 5
آذربایجـان همچنیـن یـک کشـور ترانزیتـی اصلی بیـن اتحادیـه اروپا و ترکمنسـتان
اسـت و میتوانـد بـه ایـن طریـق بـه اتحادیـه اروپـا کمک کند تـا پـروژه خـود را برای
یـک خـط لولـه گاز در خاورمیانـه اجـرا کنـد و ترکمنباشـی در ترکمنسـتان را بـه باکـو
در آذربایجـان پیونـد دهـد .همانطـور کـه در صفحات پیشـین ذکر شـد ،ترکمنسـتان
عالقهمنـد بـه فـروش گاز بـه اتحادیـه اروپا اسـت .بـردی محمـدوف ،رئیـس جمهور
ترکمنسـتان ،در یـک کنفرانـس مطبوعاتـی مشـترک با آنگال مـرکل ،صدراعظـم آلمان،
در تاریـخ  ۳۰اوت  ۲۰۱۶اظهـار داشـت" :مـا در ترکمنسـتان عالقهمنـد هسـتیم کـه
منابـع انـرژی را بـه غـرب منتقـل کنیـم .وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد کـه دولـت
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وی پیشـنهادات خاصـی را در ایـن زمینـه بـه کمیسـیون اروپـا ارائـه داده اسـت
(.)Berdymukhamedov, 2016
در همیـن زمینـه ،پـروژه خـط لولـه گاز ( ،Trans-Caspian )TCPکـه بـرای
سـاخت یک خـط لولـه گاز  ۳۰۰کیلومتری در دریـای خزر به سـاحل آذربایجان
میباشـد ،بـرای تحویـل منابع انـرژی ترکمنسـتان به بـازار اروپا آماده میشـود .با
توجـه بـه این موضـوع ،احداث شـاخه دوم خـط لولـه گاز باکو-تفلیـس-ارزوروم
در تاریـخ  ۲۰سـپتامبر  ۲۰۱۴در باکـو آغـاز شـد .آذربایجـان اعـالم کـرد که این
افتتـاح رسـمی سـاختن خط لولـه گاز جنوبی بـوده اسـت ( .)Ceep, 2018: 1در
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ایـن انتقال انـرژی ،جایـگاه ژئوپلیتیکی آذربایجـان ،ترانزیت گاز بین ترکمنسـتان
و اتحادیـه اروپـا را تسـهیل میکنـد ،زیـرا خطـوط لولـهای دارد کـه تا مـرز دریای
خـزر گسـترش یافتـه و در فاصلـه کوتاهی از ترکمنسـتان واقع شـده اسـت.

شکل  .۶پروژه خط لوله گاز()Yusifzadeh, 2016(Trans-Caspian )TCP

هـدا و علـی ( )۲۰۱۷ادعـا میکننـد کـه میتـوان دیپلماسـی انـرژی را بـرای
دسـتیابی بـه اهـداف دیپلماتیـک و امنیتـی گسـتردهتر ،بـه ویـژه هنگامـی کـه
پروژههـای زیربنایـی مسـتقیم بـا هـدف تضعیـف دشـمنان تاریخـی طرحریـزی
میشـود ،مـورد اسـتفاده قـرار داد .آنهـا همچنیـن معتقدنـد کـه کشـورها
میتواننـد از پروژههـای زیربنایـی انـرژی اسـتفاده کننـد تـا نقـش ژئوپلیتیکـی
خـود را افزایـش دهنـد .بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق ،کریـدور گاز جنوبـی را
میتـوان بـه عنـوان یـک پـروژه زیربنایـی مـورد توجـه قـرار داد کـه نـه تنهـا منبـع
انـرژی ،بلکـه پیامدهـای ژئوپلتیـک وسـیعتری نیـز دارد .زیـرا آذربایجـان خـود
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"آذربایجـان در قسـمت شـرقی اروپـا قـرار دارد ،بخشـی از مـا ،بـه عنـوان دروازهای
بـه سـمت شـرق در سرتاسـر خـزر ،یـک کشـور کـه در بیـن هژمونهـا قـرار گرفتـه
اسـت”(.)Triantaphyllou and Fotiou, 2010
همچنیـن بررسـی سیاسـت خارجـی آذربایجـان کـه اصـول و مشـخصهی هسـته
اصلـی سیاسـت منطقـهای و بینالمللـی این کشـور را شـکل داده؛ زمینهسـازی برای
حـل منازعـه قرهبـاغ و بازپسگیری سـرزمینهای اشـغالی این کشـور اسـت .پس از
آن میتـوان اصـل تبدیـل تهدیدهـای منطقـهای بـه فرصتها و شـرکای اسـتراتژیک
را برشـمرد .از ایـن رو ،در راسـتای توسـعه مشـترک بـا اتحادیـه اروپـا ،کریـدور گاز
جنوبـی کـه تامیـن انـرژی اتحادیـه اروپا بـه آن وابسـته اسـت میتوانـد تضمینهای
امنیتـی بیشـتری را بـرای آذربایجـان در برابـر حملـه احتمالـی روسـیه و ارمنسـتان و
مذاکـره در قبـال مناطـق از دسـت داده ایجـاد کنـد .همانطـور کـه رئیـس شـرکت
دولتـی سـوکار آذربایجـان بیـان میکنـد" :از طریق پروژههـای انرژی کـه مثل خونی
در سیسـتم انـرژی اتحادیـه اروپـا هسـتند ،باکـو تـالش میکنـد اهمیت خـود را در
اسـتراتژی امنیـت اتحادیـه اروپـا افزایش دهـد .اگر آذربایجان انرژی نداشـته باشـد،
اتحادیـه اروپـا اهمیـت کمتـری بـه آذربایجان خواهـد داد .و مـا بایـد از این فرصت
بـرای تحکیـم موقعیت خـود و بهبود شـرایط چالش برانگیـز در مناطق مورد مناقشـه
اسـتفاده بکنیـم" (.)Baylarbyov, 2015
از طـرف دیگـر ،اتحادیـه اروپـا نـه تنهـا عمدهتریـن مشـتری گاز آذریهـا اسـت
بلکـه وضعیـت ژئوپلیتیکـی کریـدور گاز جنوبـی ،اتحادیـه اروپـا را وادار میکنـد
وقـت بیشـتری را بـرای تضمیـن امنیـت ایـن جمهـوری و به طـور غیرمسـتقیم ثبات
منطقـه بپـردازد" :خطـوط لولـه مثـل پلهـا هسـتند ،مـردم را بـه یکدیگـر متصـل
میکنـد ،آسـیا را بـه آذربایجـان ،آذربایجـان بـه ترکیـه و ترکیـه بـه اروپـا .ایـن مثـل
بزرگـی برای پیشـرفتهای آینده اسـت .حتـی اگر ایـن پیوندها بـه زودی رخ ندهند،
بعـدا تحقـق خواهنـد یافـت .خطـوط لولـه میتواننـد روابطـی را تقویـت کننـد کـه
فراتـر از همـکاری در زمینـه اقتصـاد اسـت و اغلـب دارای تأثیرات سیاسـی هسـتند.
آنهـا یـک رابطـه وابسـتگی ایجـاد میکننـد و روابـط سیاسـی را مسـتحکمتر میکند
(.)Baylabarov, 2015
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را بـه عنـوان یـک کشـور اروپایـی بیـن روسـیه و ایـران در حـال محاصـره میبینـد:
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ایـن پژوهـش نشـان داده اسـت کـه نیـاز بـه اجـرای سیاسـت اتحادیـه اروپا در
زمینـه تنـوع منابع و راههـای انـرژی ،نهادهای اتحادیـه اروپا و مقامـات را ترغیب
بـه اعمـال روابـط راهبـردی بـا آذربایجـان در اطـراف  SGCدر ۱۳سـال گذشـته
کـرده اسـت .بنابرایـن آذریهـا نمونه خوبـی از روابـط دیپلماتیک در حـال ظهور
بـرای کریـدور گاز جنوبـی اسـت کـه نقـش مهمـی در مقابلـه اتحادیـه اروپـا در
برابـر انحصـار منابـع گاز روسـیه ایفـا میکنـد .بـا ایـن وجـود ،توسـعه موفـق آن
بسـتگی بـه روابط خـوب دیپلماتیـک نه تنها بـا آذربایجـان بلکه همچنین بـا ایران
و ترکمنسـتان دارد ،زیـرا گاز از این دو کشـور می تواند منابـع اضافی برای  SGCرا
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تشـکیل دهـد .از طـرف دیگـر کشـورهای اروپایی نمیخواهند بیشـتر وارداتشـان
از یـک کشـور صورت گیـرد ،بنابراین تمایـل دارند بخشـی از واردات آینده خود را
از حـوزه دریـای خـزر تأمیـن کننـد؛ تا هم شـرایط تأمیـن مطمئـن گاز فراهم و هم
قیمـت گاز رقابتـی شـود و بهتریـن و در دسـترسترین گزینـهی مطرح بـرای تأمین
کسری گــاز اروپــا در حـال حاضــر جمهوری آذربایجان است.
بنابرایـن متغیـر روسـیه نقش مهمی در بسـط روابـط اتحادیه اروپا بـا آذربایجان
داشـته اسـت .قـرار گرفتـن قطـب مصرفکننـده گاز دنیـا (اتحادیـه اروپـا) در
مجـاورت قطـب تولیـد کننـده دنیـا (روسـیه) ،بـه خـودی خـود اتحادیـه اروپا را
در وضعیـت شـکننده و آسـیبپذیری قـرار داده اسـت .از سـوی دیگـر سـابقه
اسـتفادههای سیاسـی روسـیه از ابـزار انـرژی نیـز بـر دشـوارتر شـدن وضعیـت
اتحادیـه اروپـا تاثیر داشـته اسـت . .مطابـق تحقیقی کـه آژانس تحقیقاتـی وزارت
دفـاع سـوئد انجـام داده اسـت ،روسـیه بیـن سـالهای  ۲۰۰۲تـا  ۵۵ ،۲۰۱۶بـار
از اهـرم انـرژی بـرای دسـتیابی بـه اهـداف سیاسـی خـود اسـتفاده کرده اسـت
( .)Kramer, 2018: 12مجمـوع ایـن شـرایط اتحادیه اروپا را مجاب کرده اسـت
تـا در راسـتای افزایـش امنیـت انرژی ،دیپلماسـی خـود را متوجه افزایـش روابط با
کشـورهایی کنـد کـه بتواننـد آسـیبپذیری مذکـور را کاهـش دهند کـه جمهوری
آذربایجـان ،بـه دلیل ظرفیتهـای باال در حوزه انـرژی و نیز مجـاورت جغرافیایی
آن بـا اتحادیـه ،یکـی از بهتریـن کشـورها در ایـن زمینه اسـت.
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اتحادیـه اروپـا بـه عنـوان یکی از بازیگـران مهـم بینالمللی در حـال حاضر یکی

از بزرگتریـن مصـرف کننـدگان و وارد کننـدگان انـرژی اسـت .بر این اسـاس یکی
از دغدغههـای امنیتـی مهـم اتحادیـه وابسـتگی آن به بخـش انرژی اسـت .با توجه
بـه اینکـه ایـن اتحادیـه بخش عمـدهای از انـرژی مـورد نیاز خـود را از روسـیه وارد
میکنـد ،تمایـل روزافـزون این کشـور برای اسـتفاده از انـرژی به عنوان سـالحی در
روابـط بـا کشـورهای دیگـر ،وابسـتگی اتحادیه اروپـا به روسـیه را به تهدیـد امنیتی
بـرای ایـن اتحادیـه تبدیـل کرده اسـت و بـا توجه به اسـتفاده مکرر روسـیه از ابــزار
انــرژی بــرای فشـار بر اتحادیه اروپا ،کشـورهای عضو ایـن اتحادیـه درصدد تنوع
بخشـی بـه منابـع تــأمین انـرژی خـود هسـتند .از ایـن رو ،اتحادیـه اروپـا نیز بــا
آگــاهی از وابســتگی نامتقـارن بـه انـرژی روسـیه و پیامــدها و تهدیدهای امنیتی
ناشـی از آن ،درصـدد برآمـده اسـت از طریـق ارتبـاط بـا جمهـوری آذربایجـان و
متنـوع سـازی منابـع انرژی خود بوسـیله طریـق کریـدور گاز جنوبی ،ایـن تهدیدها
را کـاهش دهـد.
آذربایجـان بـا  ۷میلیـارد بشـکه ذخایـر اثباتشـده نفـت ( ۰/۶درصـد ذخایـر
جهانـی) و ۱/۳۷تریلیـون مترمکعـب گاز ،بازیگـری فعال در عرصـه همکاریهای
بینالمللـی و کشـوری موفـق در عرصـه جـذب سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجـی
و مشـارکت شـرکتهای نفتـی در طرحهـای اکتشـاف منابـع نفتـی و خطـوط لولـه
انتقـال انرژی اسـت .بیـش از  ۹۰درصد از ذخایـر غنی نفتی جمهـوری آذربایجان
در همسـایگی مرزهـای دریایـی ایـن کشـور در دریـای خزر واقع شـده اسـت .این
کشـور در دو دهـه گذشـته ،یکـی از صادرکنندگان اصلـی گاز به اتحادیـه اروپا بوده
است.
از طـرف دیگـر همانطـور که در صفحات پیشـین بیان شـد ،کشـورهای اروپایی
حضـور قابـل توجهـی در طرحهـای نفـت و گاز ایـن کشـور داشـتهاند و پروژههای
مختلفی جهت مهیــا کــردن مســیرهای انتقال نفت و گاز تولیدی این کشـورها به
سمت بازارهــای مصــرفی اروپـا انجـام دادهانــد .کشورهای اروپایی نمیخواهند
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نتیجهگیری
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بیشـتر وارداتشـان از یـک کشـور صـورت گیـرد .بنابراین تمایـل دارند بخشـی از
واردات آینـده خـود را از حـوزه دریـای خزر ،ایــران و ترکمنسـتان تأمیـن کنند ،تا
هـم شـرایط تأمین مطمئـن گاز فراهـم و هم قیمـت گاز رقابتی شـود .بهترین و در
دسـترسترین گزینهی مطرح برای تأمین کسـری گــاز اروپــا در حــال حاضــر
بـا توجـه بـه کریـدور گاز جنوبی جمهـوری آذربایجـان اسـت .زیرا ایـن کریدور
عـالوه بـر بازکـردن محاصــره ژئــوپلیتیکی و ژئواکونــومیکی کشـورهایی مثـل

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

گرجــستان و آذربایجان ،باعث بهرهگیری اعضای اتحادیه از منابع حــوزه خــزر
و تامیـن انـرژی از طریـق تنـوع منابع میشـود.
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الف)فارسی
آجیلـی ،هـادی و بهادرخانـی ،محمد رضـا ( ،)۱۳۹۴اقتصاد سیاسـی خطوط لولـه انرژی در
آسـیای مرکزی و قفقاز .فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاسـت ،سـال سـوم ،شـماره ، ۱۰پاییز.
تیشـهیار ،ماندانـا و گرجی ،میالد ( ،)۱۳۹۵سیاسـت امنیت انرژی ترکیه و نقـش آن در انتقال
انرژی به اروپا .مطالعات اوراسـیای مرکزی ،دوره  ،۹شـماره ،۱بهار و تابسـتان.
جعفـری ،علـی اکبر و جانبـاز ،دیان ( ،)۱۳۹۷امنیت هسـتی شناسـانه :ابزاری بـرای مداخله
ژئوپلیتیـک غـرب در خزر(بـا تاکیـد بر مسـئله انـرژی) .مطالعات اوراسـیای مرکـزی ،دوره ،۱۱
شـماره  ،۱بهار و تابسـتان.
خزاعـی ،مجتبـی و طهمـورث ،عماد ( ،)۱۳۹۶بررسـی عوامـل موثر بر مبـادالت نفت و گاز
روسـیه – اتحادیـه اروپا .ماهنامـه علمی -ترویجی اکتشـاف و تولید نفت و گاز .شـمارهی .۱۵۲
شـفائی ،مسـعود و دارابی ،گلتاب ( ،)۱۳۹۰اهداف و ابعاد دیپلماسـی انـرژی چین .فصلنامه
روابط خارجی ،سـال سـوم ،شـماره چهارم ،زمستان.
صادقی ،سـید شـمس الدیـن ( ،)۱۳۹۲ایـران و تعاملهای اقتصاد سیاسـی انرژی در آسـیای
مرکزی .مطالعات اوراسـیای مرکزی ،سـال ششـم ،شـماره  ،۱۲بهار و تابسـتان.
صباغیـان ،علـی و سروسـتانی ،عبـاس ( ،)۱۳۹۳امنیـت انـرژی و روابـط اتحادیـه ی اروپا و
کشـورهای آسـیای مرکزی .فصلنامه تحقیقات سیاسـی و بین المللی ،شـماره نوزدهم ،تابستان.
فرجـیراد ،عبدالرضـا و دولـت آبـاد ،روح اللـه ( ،)۱۳۹۶اهمیـت نقـش انـرژی در سیاسـت
خارجـی روسـیه .فصلنامـه آسـیای مرکـزی و قفقاز ،شـماره  ۹۸تابسـتان.
قنبـری ،لقمـان ( ،)۱۳۹۶دیپلماسـی انرژی و توسـعه اقتصـادی .فصلنامه سیاسـت خارجی،
سالسـیویکم ،شـماره  ،۴زمسـتان.
کریمیپـور ،داود ،نیاکویـی ،امیـر و سـیمبر ،رضـا ( ،)۱۳۹۶نقـش دیپلماسـی انـرژی در
سیاسـت خارجی روسـیه و قطر .فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاسـت ،سـال ششـم ،شـماره
،۲۲پاییز.
نیاکویی ،سـید امیـر و کریمیپور ،داود ( ،)۱۳۹۴دیپلماسـی انرژی اسـرائیل :مبانی و اهداف
منطقهای .فصلنامه تحقیقات سیاسـی بینالملل .شـماره بیسـت و دوم ،بهار.
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