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چکیده
سیاسی  و  امنیتی  اقتصادی،  معادالت  در  که  اهمیتی  دلیل  به  آسیا-پاسیفیک 
جهان دارد، بیش از پیش در کانون توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است. 
از این رو، فدراسیون روسیه تالش می کند تا با استفاده از منابع مختلف قدرت 
توسعه  منطقه  این  در  را  خود  تأثیرگذاری  و  نفوذ  انرژی، سطح  اهرم  از جمله 
نیاز  سازد.  مطرح  جهانی  ابرقدرت  یک  مثابه  به  بیشتر  هرچه  را  خود  و  داده 
روزافزون کشورهای این منطقه به انرژی سبب شده تا روسیه که هم از ذخایر 
جدی ترین  از  یکی  بتواند  است،  بهره مند  جغرافیایی   قرابت  از  هم  و  هنگفت 
گزینه ها برای تأمین انرژی این منطقه باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با این 
این کشور   نقشی در سیاست خارجی  روسیه چه  انرژی  دیپلماسی  پرسش که 
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در منطقه آسیا-پاسیفیک دارد، به بررسی اهداف و زمینه های دیپلماسی انرژی 
مسکو در آسیا-پاسیفیک می پردازد. فرضیه مقاله این است که روسیه، انرژی را 
بستری برای گسترش همگرایی با این منطقه به سایر حوزه ها و همچنین توسعه 
اقتصادی شرق دور خویش  دانسته و با استفاده از دیپلماسی انرژی تالش می کند 
تا در مقابل غرب، موازنه ایجاد کند. چالش های امنیتی روسیه در منطقه شرقی 
خویش یکی از جدی ترین انگیزه های مسکو برای جذب سرمایه گذاری و توسعه 
اقتصادی این منطقه است که با استفاده از اهرم انرژی امکان پذیر است. یافته ها 
نشان می دهد تالش مسکو اگرچه با موفقیت هایی همراه بوده، اما به دلیل چالش 
سیاسی با ایاالت متحده و واگرایی در برخی از معادله های امنیتی با چین، هنوز 

تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله قابل توجهی دارد.
واژههایکلیدی: روسیه، آسیا-پاسیفیک، دیپلماسی انرژی، همگرایی منطقه  ای.
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مقدمه
نفت و گاز به عنوان مهم ترین منابع انرژی در جهان امروز نقش تعیین کننده ای در 
اقتصاد کشورها ایفا می کنند و همین مهم سبب شده تا کشورها به عنوان ابزاری برای 
نفوذ و گسترش قدرت از آن استفاده کنند. روسیه از جمله کشورهایی است که توانسته، 
نقش نفت و گاز را به عنوان یک ابزار در سیاست خارجی خویش نهادینه کند. ابزار انرژی، 
کارکرد مشخصی در سیاست خارجی روسیه دارد و این کشور به ویژه در دوران پوتین 
تالش می کند تا با همگرایی اقتصادی که محور آن نیز بر انرژی قرار دارد، مدل جدیدی از 
امپراتوری شوروی را احیا کند. یکی از ویژگی های بارز سیاست خارجی روسیه عمل گرایی 
آن است. این ویژگی با روی کار آمدن پوتین و انتقاد او از رویکردهای ایدئولوژیک در 
سیاست خارجی منجر به طرح نظریه قدرت بزرگ هنجارمند شد )نوری، 1389: 144(.

رهبران روسیه می دانند که به واسطه پتانسیل باالی منابع نفت و گاز در این کشور، 
بر کشورهایی که  نفوذ خود  اعمال  در  تأثیرگذار  عنوان یک عنصر  به  آن  از  می توانند 
افزایش روزافزون مصرف  انرژی روسیه هستند، استفاده کنند. همچنین  مصرف کننده 
از دغدغه های عمده کشورهای  نیز عدم کشف جایگزین سوخت های فسیلی  و  انرژی 
صنعتی جهان است. اهمیت حیاتی نفت و گاز سبب شده که کنترل آن به عنوان یکی 
از عناصر اصلی در سیاست خارجی روسیه تبدیل شود. روسیه در سیاست خارجی با 
استفاد از توانایی خویش در انرژی، خواهان افزایش روابط اقتصادی، تقویت نفوذ و حضور 
خود در صنایع تولیدی نفت و گاز دیگر کشورها و سازمان های بین المللی و ارتقاء توانایی 
بازار مصرف است  و ایجاد ظرفیت در صادرات و ترانزیت نفت و گاز و تأثیرگذاری در 

)توکلی هرسینی، 1392: 3(.
مسأله ای که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، نقش مؤلفه انرژی در تنظیم سیاست 
خارجی روسیه در قبال منطقه آسیا-پاسیفیک است.  عالوه بر اروپا که بازار سنتی گاز 
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روسیه است، مسکو در سال های گذشته، برنامه گسترده ای را برای حضور در بازار نفت و 
گاز منطقه آسیا-پاسیفیک تنظیم کرده است. نگارندگان مقاله با این پرسش که دیپلماسی 
انرژی روسیه چه نقشی در سیاست خارجی این کشور در قبال منطقه آسیا-پاسیفیک 
داشته است، تالش می کنند تا به طرز موشکافانه ای به مسأله اصلی مقاله بپردازند. در این 
راستا، فرضیه مقاله این است که روسیه، انرژی را بستری برای گسترش همگرایی با این 
منطقه به سایر حوزه ها و همچنین توسعه اقتصادی شرق دور خویش  دانسته و با استفاده 

از دیپلماسی انرژی تالش می کند تا در مقابل غرب، موازنه ایجاد کند.  

1.همگراییمنطقهای
همگرایی به فرایندی اشاره دارد که طی آن واحدها از شرایط کاماًل یا نسبتاً منزوی 
از یکدیگر به وضعیت  اتحاد کامل یا نسبی حرکت می کنند. اگرچه مفهوم همگرایی 
در سطح دولت ها می تواند به جنبه های متعددی از همکاری مربوط شود، با این حال، 
 (Lombaerde,می رود کار  به  بین المللی  تجارت  و  اقتصاد  مضمون  در  بیشتر  همگرایی 
(Langenhove,2005: 5.  در واقع منطقه گرایی در برگیرنده مجموعه ای از تعامالت در 

راستای تحقق اهداف اقتصادی، یک پارچه سازی جوامع، رقابت و اعمال نفوذ سیاسی و 
امنیتی است. این امر دولت ها را ملزم می سازد که با تأسی از اشتراکات فرهنگی و تاریخی، 
در راستای تحقق اهداف و منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با دیگر کشورها در تعامل و  

 . (Hurrell, 2007: 245)ارتباط باشند
در این باره باید گفت همگرایی در شرایط وابستگی متقابل اقتصادی منطقه ای شکل 
گرفته و هدف آن ارتقاء کارآمدی اقتصادی است. منطقه گرایی اغلب اشاره به آن دسته از 
پروژه های همکاری دولت-محور دارد  که در نتیجه گفتگوها و معاهدات بین دولتی ظهور 
می کند(Breslin and Higgott, 2000: 344). برای مثال موافقتنامه های بین المللی در رابطه 
با سیاست های تجاری در کنار محیطی از همکاری بین المللی که با رفع موانع تجاری 
همراه است یک کنش در راستای همگرایی اقتصادی است(Balassa, 2011:2)  . به عبارت 
دیگر، چنانچه یک فرایند همگرایی منطقه ای شکل بگیرد، باید شاهد رفع موانع و تسهیل 
همکاری ها به ویژه در عرصه اقتصادی باشیم. میل به همگرایی در عرصه اقتصادی بیشتر 

به دلیل عینی بودن اهداف و منافع و سهولت دسترسی به آنها است.  
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اندیشمندان متعددی در موضوع همگرایی منطقه ای قلم فرسایی کرده اند که ما در اینجا 
تمرکز خود را بر دیدگاه ارنست هاس و نظریه او تحت عنوان نوکارکردگرایی قرار می دهیم.  
براساس نظریه نوکارکردگرایی، فعال سازی فرایند همگرایی سیاسی  متعاقب همگرایی 
اقتصادی ایجاد می شود. همگرایی سیاسی به شکل خودبه خود در برخی از مراحل فرایند 
همگرایی اقتصادی در نتیجه پیامد اثر سریز ظهور می کند(Ilievski, 2015: 12)  . نظریه 
نوکارکردگرایی میان همگرایی اقتصادی و سیاسی ارتباط برقرار می کند. نوکارکردگرایان 
ادعا می کنند پس از ایجاد همگرایی اقتصادی در چارچوب سازمان های فراملی، همگرایی 
سیاسی به طور خودکار پا به عرصه وجود می گذارد. نوکارگردایان این فرایند خودکار را » 
سرریز کارکردی1« می نامند(Özen, 1998: 1-2) . در نمودار ذیل همگرایی سیاسی از منظر 

نظریه نوکارکردگرایی نشان داده شده است:

Ilievski, 2015: 11

مقصود نگارنده در کاربرد نظریه نوکارکردگرایی نیز تأکید بر اثر سرریزی است که 
در نظریه فوق مورد توجه قرار می گیرد. در واقع، این نظریه نشان می دهد تالش کشورها 
برای همسو کردن دیدگاه ها در عرصه اقتصادی می تواند به شکل تدریجی و آرام به عرصه 
سیاسی نیز سرایت کند. لذا، برخی یک رویکرد سه مرحله ای را در نظریه نوکارکردگرایی 

1. functional spill-over
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ارائه می دهند. در مرحله اول، ترجیحات ملی بر اساس منافع اقتصادی تعریف می شود. در 
واقع، مسأله اقتصادی در این مرحله به عنوان اولویت اول دولت-ملت ها انتخاب شده و 
بر این اساس فرایند همگرایی آغاز می شود. مرحله دوم، شامل مذاکرات میان دولت های 
ملی برای تکمیل ترجیحات تعریف شده ملی است. گام سوم، نیز شامل تأسیس نهادهای 

 . (Malamud, 2001: 5) مشترک است
در این میان انرژی و خطوط انتقال انرژی با فراهم کردن بستری مناسب برای توسعه 
همکاری های منطقه ای، نماد پایداری از یک همکاری بلندمدت و وابستگی متقابل خواهد 
بود و فضای مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند. به عبارت دیگر 
می توان گفت، امروز انرژی به ابزار کارآمدی در دیپلماسی تبدیل شده که می تواند صلح و 
ثبات منطقه ای را با همکاری های دو و چندجانبه به ارمغان بیاورد و نقش سیاسی کشورها 

 .(Sovacool, 2009: 2361)  را در معادالت قدرت منطقه ای تقویت کند

2.منطقهآسیا-پاسیفیک
آسیا-پاسیفیک که شامل چین، شمال شرق آسیا و جنوب شرق آسیا می شود، منطقه 
ای با روندهای پیچیده است. در یک سو این منطقه رشد اقتصادی فزاینده ای را تجربه 
 (Lai, 2013: 1) می کند و از سوی دیگر در تنش ها و منازعات متعددی گرفتار شده است
. مهم ترین دگرگونی ها در جهان انرژی، با افزایش نقش بازار انرژی آسیا-پاسیفیک گره 
خورده است. چرا که  از سال 2000 به بعد، مصرف انرژی در این منطقه دو برابر شده است 

.(Russian Energy Agency, 2014: 2)

گاز طبیعی در حال تبدیل شدن به پیش ران اصلی ژئوپولتیک آسیا است. کشورهای 
آسیایی به لحاظ جغرافیایی متنوع اند. در میان آنها، می توان کشوری همچون ترکمنستان 
که محصور در خشکی است و کشوری همچون ژاپن که از جزایر متعددی تشکیل شده  را 
مشاهده کرد. با توجه به این تنوع جغرافیایی هم خط لوله گاز و هم ال ان جی، ابزارهای 
اصلی تأمین گاز این منطقه هستند. در این منطقه، ساختارهای مصرف و واردات انرژی 
کشورهای بزرگ شبیه به یکدیگر است. از این رو است که رقابت بزرگی میان چین، ژاپن، 

. (Azuma, 2015: 12)کره جنوبی و هند در بازار بین المللی انرژی وجود داد
میراث تاریخی، اختالفات سرزمینی طوالنی، رقابت برای نفوذ و جایگاه منطقه ای، 
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مانع از شکل گیری همکاری موثر در میان قدرت های منطقه ای در حوزه انرژی شده است. 
همچنین سازمان های منطقه ای در مقایسه با اروپا بسیار کمتر توسعه یافته اند. این عوامل 
سبب شده تا رقابت برای دستیابی به منابع انرژی بیش از پیش افزایش یابد. به طور نمونه 
باید به تنش مرزی میان چین و ژاپن و رقابت آنها برای منابع انرژی شرق دور روسیه و 
سبیری شرقی اشاره کرد (Cheng, 2010:14). با توجه به تقاضای باالیی که در این منطقه 
وجود دارد، عرضه کنندگان مختلفی درصدد کسب جایگاه بهتر در بازار آسیا هستند که در 
نتیجه سبب شده تا  سه روند ژئوپولیتیکی کالن در آسیا ظهور کند: چرخش گاز طبیعی 
روسیه به آسیا،  خط لوله راه ابریشم آسیای مرکزی- چین و مسیر سه گانه ایاالت متحده، 
استرالیا- ژاپن.  این روندهای رقیب، کشمش های ژئوپلیتیکی موجود میان قدرت های 
دریایی و زمینی در آسیا را افزایش می دهد(Azuma, 2015: 12) . به عبارت دیگر، صحنه 
ژئوپلیتیک انرژی منطقه آسیا-پاسیفیک عرصه زورآزمایی قدرت ها برای کسب جایگاه 
بهتر در تحوالت جهانی شده است. با توجه به اهمیت روزافزون این منطقه در روندهای 
اقتصادی،  ارتقاء مناسبات  انرژی به خوبی می تواند به  امنیتی جهان، اهرم  اقتصادی و 

سیاسی و امنیتی میان این کشورها کمک کند. 

3.دیپلماسیانرژیروسیهدرآسیا-پاسیفیک
به نظر می رسد که  در دوره مدرن ژئواستراتژی روسیه بدون همگرایی این کشور 
در اقتصاد جهانی و محیط جهانی انرژی قابل فهم نیست (Zeleneva, 2011: 190-191) و 
در واقع هدف اصلی سیاست انرژی روسیه نیز ارتقاء کارآمدی برای همگرایی تمام عیار در 
بازار جهانی انرژی، ارتقاء جایگاه در این بازار و حداکثر سودآوری صنعت انرژی این کشور 
است (Likhachev, 2012: 2). روسیه در سیاست خارجی با استفاد از توانایی خویش در 
انرژی، خواهان افزایش روابط اقتصادی، تقویت نفوذ و حضور خود در صنایع تولیدی نفت 
و گاز دیگر کشورها و سازمان های بین المللی و ارتقاء توانایی و ایجاد ظرفیت در صادرات و 

ترانزیت نفت و گاز و تأثیرگذاری در بازار مصرف است )توکلی هرسینی، 1392: 3(.
روسیه با چرخش تدریجی از ایدئولوژی به ژئواکونومی، تالش کرده تا با بهره گیری 
از ذخایر بسیار سرشار انرژی هیدروکربنی و نیز سلطه بر شاه راه های خطوط انتقال انرژی 
، نقش یک امپراتوری نفتی که قادر است نفت و گاز را به میزان بسیاری در جهان عرضه 
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کند، ایفا نماید )عظیمیان، مدرس، محمدعلی پور، 1393: 156(. برای نیل به این هدف، 
روس ها تالش کرده اند تا در بازارهای مختلف منطقه ای و بین المللی، نقش مؤثری در 

تأمین نفت و گاز داشته باشند. 
دیپلماسی انرژی این ابزار را در اختیار روسیه قرار داده که بتواند با استفاده از اهمیت 
روزافزون انرژی در ساختار اقتصادی جهان، چانه زنی برای دستیابی به اهداف و منافع ملی 
این کشور را پیش ببرد. با توجه به دو مورد فوق می توان گفت که دیپلماسی انرژي به ایجاد 
فرصت های تعامـل بین المللی در جهـت حداکثرسازی منـافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک 
کشورهاي مربوط کمک کرده و اغلب کشورها تالش می کنند بـا تکیه بر ابزار انرژي در جهت 

کاهش تهدیدات بین  المللی گام بردارند )شهابی، بخشی، رفسنجانی نژاد، 1392: 127(.
 مؤلفه انرژی چه در مورد رویکرد منطقه ای روسیه به شرق آسیا، اروپا، خاورمیانه و 
قفقاز و آسیای مرکزی عامل بسیار تعیین کننده ای است. در عین حال بایدگفت رویکرد و 
جهت گیری سیاست انرژی خارجی روسیه در بازارهای مختلف متفاوت است. درحالی که 
مسکو نسبت به شرق آسیا رویکرد نسبتاً منعطف تری را دنبال می کند و به دنبال توسعه 
هرچه بیشتر شبکه های انتقال انرژی به کشورهای این منطقه است، بااین حال در قبال 
اروپا همچنان سیاست استفاده اهرمی از زیرساخت های خط لوله گاز وسیع خود در این 
قاره را دنبال می کند(Shadrina, 2014: 75). در حال حاضر روسیه رکن اصلی تأمین انرژی 

. (Six, 2015: 44)هم برای شرق آسیا و هم اروپا است
روسیه دارای ظرفیت های بسیار قابل توجهی در مناطق شرقی خویش برای صادارت 
انرژی به آسیا دارد. مجموع کل ذخایر انرژی روسیه در شرق سیبری و شرق دور روسیه در 
حدود 5 تریلیون فوت معکب می شود. این ذخایر بزرگ، فرصت بزرگی به روسیه می دهد 
انرژی منطقه آسیا-پاسیفیک باشد. منطقه ای که بزرگترین کشورهای  تا تأمین کننده 
مصرف کننده ال ان جی و دو مورد از سریع ترین اقتصادهای روبه رشد جهان را در خود 

  . (Henderson and Stern, 2014: 2)جای داده است
حرکت روسیه به سمت آسیا-پاسیفیک در واقع واکنشی به شکست این کشور در 
دستیابی به همگرایی با غرب بوده است. با این حال واقعیت های ژئوپلیتیک، ظهور آسیا 
به همراه تغییر ثقل اقتصاد جهانی از غرب به شرق و ضرورت های اقتصادی برای توسعه 
سیبری و سرزمین های شرق دور خویش سبب شده تا مسکو در سال های اخیر به منظور 
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اثبات مدعا و جایگاه خویش نه تنها به عنوان یک قدرت اروپایی، بلکه به مثابه یک قدرت 
بزرگ آسیایی بر این منطقه تمرکز کند(Ghoshal, 2013: 2) . برای نیل به این هدف، 

کرملین اصول ذیل را در سیاست آسیایی خود مورد توجه قرار داده است:
1. مخالفت با قواعد بازی حاصل جمع صفر و پایبندی به فرمول توازن منافع

2. کاهش پایدار تنش های بین المللی و عدم تشدید تقابل نظامی
3. گسترش تقسیم بندی بین المللی کار و تجارت بین الملل در منطقه آسیا-پاسیفیک

4. مشارکت گسترده در مجامع و نهادهای چندجانبه کشورهای در این منطقه بدون 
توجه به تفاوت ها در ایدئولوژی ها و نظام های اجتماعی و اقتصادی

تجارت  در  متداخل  که  روسیه  دور  شرق  و  سیبری  مناطق  به  توجه  اولویت   .5
هستند. همگرایی  فرایندهای  و  بین المللی 

6. رویکرد سازنده برای حل و فصل بسترهای داغ تنش، مانند شبه جزیره کره، مسئله 
.(Ignatov, 2015: 6) کامبوج و اتحاد دوباره تایوان و جمهوی خلق چین

بی شک مزیت نسبی روسیه در مقایسه با سایر صادرکنندگان انرژی به این منطقه را 
باید برخورداری از قرابت جغرافیایی و ظرفیت های بسیار گسترده برای تأمین نیاز روزافزون 
این کشورها دانست که سبب شده تا مسکو بیش از پیش نسبت به استفاده از اهرم انرژی 
در تعامل خود با کشورهای این منطقه توجه داشته باشد. شرکت دولتی گاز روسیه، گاز 
پروم و شرکت روس نفت، سیبری شرقی و شرق دور روسیه را به عنوان محیط ابتدایی 
فعالیت تجاری و به عنوان پایگاه استراتژیک و جدید صادرات انرژی دانسته و شمال شرق 

. (Fedorovskiy, 2013: 5)آسیا را به عنوان بازار مهم صادرات مورد توجه قرار داده اند
عمده کشورهای منطقه موافق اند که یک روسیه قوی تر در پاسیفیک بهتر از ضعیف 
است. علی رغم اینکه دولت هایی همچون ایاالت متحده و چین تنها زمانی این اصل را 
می پذیرند که روسیه درصدد روابط مبتنی بر همکاری و نه رقابت در این منطقه باشد 
(Cosh, 2014: 6). در منطقه آسیا-پاسیفیک، ژاپن، چین، کره جنوبی و هند خریداران 

بزرگ نفت، گاز و تجهیزات دفاعی روسیه هستند و مسکو می کوشد تا حجم تجارت و 
. (Şavli, 2012: 35)صادارت خود  با این شرکای بزرگ خود را افزایش دهد

 در این میان، راهبرد آسیایی روسیه دارای سه هدف کلیدی است: 1. سرعت بخشیدن 
به توسعه مناطق شرق دور خویش از طریق همگرایی با منطقه آسیا-پاسیفیک، 2. ارتقاء 
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جایگاه روسیه در منطقه آسیا-پاسیفیک  مبتنی بر همکاری  نزدیک با چین و متنوع 
سازی مشارکت اقتصادی و 3. گسترش پیوندهای اقتصادی، تجاری و راهبردی با اعضای 
از طریق  از طریق ویتنام و الئوس، همچنین پیگیری چینش های چندجانبه  آسه آن 

. (Dave, 2016: 3)اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای
ابزار بسیار کارآمدی در نیل به این اهداف است. در  انرژی،  همکاری در بخش 
واقع  دیپلماسی انرژی نقش بسیار حائز اهمیتی در رویکرد مسکو به شرق آسیا دارد. 
چرا که توسعه بازار انرژی و تأمین انرژی مورد نیاز بازارهای به شدت محتاج به انرژی 
شرق آسیا، هسته اصلی و مرکزی سیاست چرخش به شرق روسیه را تشکیل می دهد 

.(Lindgren, 2015: 2)

از جمله تاکتیک های دیپلماسی انرژی روسیه برای افزایش سهم خویش در بازار 
این منطقه، آزادسازی صادرات بوده است. آزادسازی صادرات ال ان جی به این منطقه، 
عرصه را برای رقابت گاز پروم و روس نفت فراهم کرد تا بتوانند ظرفیت های جدیدی برای 
صادارت گاز در شرق دور روسیه ایجاد کنند. پوتین در سال 2013 به منظور افرایش 
صادرات گاز به این منطقه با شکست انحصار صادارت به این منطقه توسط گازپروم، روس 
نفت را وارد بازار گاز این منطقه کرد. با تصویب این قانون، روس نفت می تواند از خطوط 

 .(Bradshaw,2014: 2) لوله گازپروم برای انتقال گاز استفاده کند
منافع ملی روسیه در منطقه آسیا-پاسیفیک از حیث اقتصادی را می توان دستیابی به 
نتایج محسوس، سریع و کمی در توسعه منطقه سیبری و شرق دور، متنوع سازی همکاری 
اقتصادی با کشورهای این منطقه که می تواند به حضور اقتصادی روسیه در این منطقه 
عمق و سطح ببخشد و نقش روسیه را در ایجاد منطقه آسیا-پاسفیک به عنوان یک درگاه 
جهانی اقتصاد ارتقاء دهد دانست و در عرصه سیاسی نیز برقراری صلح و ثبات منطقه ای 
که امنیت مرزهای شرق دور روسیه را نیز در بر می گیرد به عنوان پیش شرط حفظ رشد 
اقتصادی باال،  حمایت از روندهای چندمرکزی1 برای ایجاد یک معماری امنیتی وهمکاری 
جدید در آسیا-پاسیفیک، مقابله با تشدید یا گسترش بالقوه منازعات، قطبی شدن نیروها 
در منطقه با توجه به افزایش رقابت چین و آمریکا و تقویت همکاری ها با دولت های منطقه 

. (Ivanov, 2013: 10-11)از جمله منافع ملی روسیه در این منطقه است

1.   polycentric trends
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دیپلماسی انرژی ابزاری است که می تواند روسیه را در دستیابی به منافع ملی 
خویش در منطقه آسیا-پاسیفیک به خوبی یاری بخشد. در واقع با توجه به همبستگی 
این  در  متعددی که  قابلیت های  و  انرژی  دیپلماسی  در  اقتصاد  و  دو عرصه سیاست 
زمینه برای توسعه همکاری ها وجود دارد، می توان گفت روسیه با استفاده از دیپلماسی 
انرژی و تالش برای گسترش همکاری های اقتصادی بر پایه انرژی، در صدد دستیابی 
انرژی،  دیپلماسی  امروز  واقع  در  است.  منطقه  این  در  خود  گسترده  ملی  منافع  به 
نفوذ  حفظ  جهانی،  اقتصاد  در  مشارکت  اقتصادی،  بازیابی  ارتقاء  برای  مهمی  ابزار 

.  (Hyun Ahn, 2012: 37)ژئواستراتژیک روسیه شده است
توسعه  در  مسکو  اهرم  قوی ترین  شانگهای  همکاری  سازمان  میان،  این  در 
همکاری های چندجانبه یا مشارکت بین گروه های فرومنطقه ای است. در این راستا، 
سازمان  در  انرژی  کلوب  تشکیل  ایده  انرژی خویش،  دیپلماسی  راستای  در  روس ها 
همکاری شانگهای، به منظور هماهنگ کردن راهبردهای انرژی و تقویت امنیت انرژی 
را مطرح کرده اند(Koldunova, Das Kundu, 2014: 7)  که به نظر می رسد تالشی برای 
گسترش روابط در حوزه انرژی و ارتقاء منزلت منطقه ای این کشور در آسیا-پاسیفیک 
است. چرا که روسیه به اینکه فقط عرضه کننده انرژی به منطقه آسیا-پاسیفیک باشد 
راضی نیست، بلکه امیدوار است که بتواند امنیت انرژی منطقه و همکاری منطقه ای در 
حوزه انرژی را  از طریق برنامه »صورت بندی جدید انرژی در منطقه آسیا-پاسیفیک« 

 . (Azizian and Reznik, 2015:ix)پوتین شکل دهد
به کشورهای  گاز طبیعی روسیه  برای عرضه  پروژه  های متعدد  در حال حاضر، 
نظر  به  دارند.  قرار  اجرا  تا  آسیا-پاسیفیک وجود دارد که در مراحل مختلف مذاکره 
می  رسد صادرات حجم گسترده  ای از منابع انرژی که با تقاضای روزافزون از سوی چین، 
کره جنوبی و ژاپن همراه شده، می تواند بنیان همکاری انرژی در منطقه را تشکیل 
انرژی می تواند  واقع همان طور که کارشناسان معتقدند، همکاری در حوزه  دهد. در 
به عنوان یک عامل همگراکننده در این منطقه باشد که به شکل گیری جامعه انرژی 
منتهی شود. درست همان طور که ذغال سنگ و استیل ابزارهای تشکیل جامعه اروپا 

. (Lukin, 2015: 220)بودند
اقتصادی که هم اکنون  با سایر پروژه های بزرگ  انرژی همراه  در واقع پروژه های 
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روسیه در حال توسعه آنها در این منطقه است، به روشنی نشان می دهد که سران کرملین 
خود به اهمیت امنیت اقتصادی منطقه پی برده اند و اینکه روسیه تمایل دارد تا بخشی از 
جامعه اقتصادی منطقه آسیای شمالی شرقی باشد(Hyun Ahn, 2012: 49) . در ذیل به 
منظور آگاهی دقیق تر، دیپلماسی انرژی روسیه را در قبال  ژاپن، چین، شبه جزیره کره و 

هند به عنوان مهم  ترین بازارهای انرژی این کشور مورد تحلیل قرار می دهیم.

4.دیپلماسیانرژیروسیهدرقبالکشورهایمختلف
1-4.ژاپن

تمرکز سیاست انرژی روسیه بر شرق، نگاه به ژاپن به عنوان یک بازار مهم برای 
صادرات انرژی این کشور را تغییر داد. روسیه به یک شریک بلندمدت و قابل اعتماد نیاز 
دارد و در این میان سرمایه گذاری و فناوری های ژاپن برای مدرن کردن شرق دور روسیه 
بسیار مورد توجه مسکو قرار  دارد. انگیزه دیگر روسیه از پایه ریزی روابط خوب با توکیو، 
پس از بحران مالی ناشی از تحریم های اقتصادی غرب در سال 2014 و افت بی سابقه 
قیمت نفت در سال 2015-2016 بیش از پیش نمایان شد. روسیه می کوشد به ویژه با 
توجه به خیزش اقتصادی  و نظامی چین با روابط خود با ژاپن، به یک راهبرد اقتصادی و 

. (Streltsov, 2016: 51-52)سیاسی متوازن در آسیا دست یابد
از نگاه روسیه، ژاپن از حیث نقش بالقوه ای که در توسعه شرق دور روسیه که 
پوتین در مجمع اقتصادی شرق در والدیوستوک آن را به عنوان یک اولویت معرفی 
نمود، بسیار مهم است. مسکو به طور خاص نگران کاهش جمعیت این منطقه از 8 
میلیون نفر در سال 1991 به 6.2 میلیون نفر در سال 2015 است. از دیدگاه روسیه، 
با  چین  هم مرز  استان های  مقابل  نقطه  که  اقتصادی  و  جمعیتی  شدید  کاهش  این 
روسیه است، دارای اهمیت راهبردی است و از این رو منافع روسیه در سرمایه گذاری 
توکیو، تمایلی است که مسکو برای ایجاد ضدموازنه در برابر فشار جمعیتی و اقتصادی 

.(Niquet, 2016: 12) پکن در این منطقه دارد
به  خویش  دور  شرق  منطقه  در  ویژه  به  مبرمی  احتیاج  روسیه  راستا،  این  در   
فناوری های الزم برای توسعه میادین نفت و گاز، تأسیسات ال ان جی نیاز دارند و در 
  (Japan-Russiaاین میان ژاپن نیز تالش فراوانی برای حضور در این پروژه ها داشته است
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تفکر  مهم  ابعاد   از   یکی   .Business Cooperation Committee Keidanren, 2015: 3)

راهبردی روسیه در شرق آسیا، حوزه اقتصادی است. سیاست چرخش به شرق، ژاپن را 
به عنوان یکی از شرکای اقتصادی روسیه در آسیا در اولویت قرار می دهد. از نگاه مسکو، 
فرصت های قابل توجهی برای همکاری دوجانبه با ژاپن در بخش انرژی وجود دارد. پس 
از انتشار هسته ای فوکویاما، اصالحات گسترده ای که در ساختار بخش انرژی ژاپن روی 
داد. با توجه به ثروت و وسعت، ژاپن می تواند یکی از مهم ترین بازارهای انرژی روسیه در 

سال های آتی باشد. 
روسیه در قدم اول دیپلماسی انرژی خویش برای جذب سرمایه گذاری و فناوری 
ژاپن، در مجمع اقتصادی شرق در سپتامبر 2015 حضور یافت و طرح» سرزمین های 
توسعه یافته« را  با ارائه مزیت های بی سابقه برای سرمایه گذاران خارجی مطرح کرد. در 
اواخر سال 2015، در دیدار ایگور سچین، مدیرعامل شرکت دولتی روس نفت  از ژاپن، 
عالقه روسیه نسبت به سرمایه گذاری ژاپن در بخش نفت و گاز در شرق سیبری و شرق 
دور روسیه اعالم شد(Streltsov, 2016: 52-53) . در این راستا، روسیه و ژاپن پروژه های 
مشترک متعددی در زمینه انرژی در دست اجرا دارند. پروژه های تأسیس جایگاه های گاز 
طبیعی مایع در ساخالین و والدیوستوک، که بخشی از پروژه کالن »پل انرژی« میان 
ساخالین، خاباروسک و هوکایدو است، نمونه ای از همکاری های مشترک در زمینه انرژی 

.(Niquet, 2016: 12) است
ژاپن بر خالف اینکه در زمینه بهره وری و فناوری انرژی سرآمد است، نوع ترکیب و 
موقعیت جغرافیایی آن سبب شده تا نتواند انرژی های مورد نیاز به ویژه انرژی های فسیلی 
خود را به شکل مطمئنی تأمین کند، بیش از 80 درصد از سرزمین های ژاپن خالی از 
انرژی است و لذا اکنون این کشور بزرگترین مصرف کننده ال ان جی، دومین واردکننده 
بزرگ ذغال سنگ و سومین خریدار بزرگ نفت است. با توجه به اینکه روس ها می کوشند 
تا خود را به عنوان یک قدرت یورو-پاسفیک نشان دهند، ژاپنی ها توانسته اند با تبدیل شدن 
به یکی از بازارهای مهم انرژی این کشور، گفتگوهای متعهدانه ای را در موضوعات امنیتی 
در حیطه منافع مشترک پایه ریزی کنند .در عین حال، اتحاد ژاپن با آمریکا در تضاد با 
سیاست امنیتی این کشور قرار دارد. چرا که اتحاد با واشنگتن، تداوم همکاری ها با روسیه 

 . (Lindgren, 2015: 2)را دشوار می سازد
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علی رغم همگرایی فراوان روسیه و ژاپن در زمینه انرژی، کشورهای خاورمیانه، سهم 
عمده ای در بازار انرژی ژاپن دارند و روسیه همچنان یک عرضه کننده انرژی خرد برای ژاپن 
محسوب می شود. چنانچه تأسیسات ال ان جی در  شرق دور روسیه به بهره برداری برسد، 
نقش روسیه در بازار انرژی این کشور در میان و بلندمدت افزایش خواهد یافت. روسیه 
می تواند انرژی مورد نیاز ژاپن را با مسیرهای ترانزیتی کوتاه و امن تأمین کند و با عرضه 
مازاد، این کشور را در مقابل نوسانات بازار محافظت کند. رقابت در میان دولت ها در بخش 
انرژی آسیا، دیپلماسی انرژی  در منطقه آسیا-پاسیفیک طی سال های آتی را تحت تأثیر 
قرار می دهد. همگرایی انرژی با روسیه، این فرصت را برای ژاپن فراهم می کند که بتواند در 

 . (Lindgren, 2015: 4)مقابل روابط چین-روسیه و تأثیرمنطقه ای چین، چانه زنی کند
دسترسی به منابع انرژی روسیه دو منفعت بزرگ برای توکیو دارد. اول، ژاپن می تواند 
بدین وسیله منابع تأمین انرژی خود را متنوع کند و دوم، هزینه ها و خطرات ترانزیت و حمل 
و نقل انرژی برای ژاپن کاهش می یابد.با توجه به اینکه روسیه درصدد متنوع سازی شرکای 
خود در شرق آسیا است، روابط نزدیک تر با ژاپن برای مسکو یک اولویت محسوب می شود. 
مسکو درصدد گسترش بازارهای صادرات خود در آسیا و توسعه میادین نفت و گاز سیبری و 
ساخالین در شرق آسیا است. با توجه به کاهش تقاضای اروپایی ها برای انرژی روسیه، چرخش 
به شرق برای روسیه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. از این رو، قبل از اینکه 
موضع چانه زنی مسکو تضعیف شود، این کشور باید سرمایه گذاری تازه و بازارهای جدیدی 
که این کشور را در استفاده از منابع شرق این کشور کمک می کند، تضمین و حفظ کند. لذا، 
راهبرد انرژی ژاپن می طلبد که 25 درصد از نفت و 20 درصد از گاز این کشور تا سال 2030 
توسط کشورهای آسیایی خریداری شود(Pajon, 2013: 7-9)  . یکی از عوامل مهمی که سبب 
مختل شدن تالش ها برای بهبود روابط دوجانبه میان توکیو-مسکو شده، مناقشه سرزمینی 
الینحل بین دو کشور است. هر دو کشور ادعای حاکمیت بر جزایر شمال ژاپن را دارند. ادعاها 
 . (McCann, 2012: 21)پیچیده بوده و دورنمای رسیدن به یک توافق را سخت و دشوار می کند
این اختالفات سرزمینی مانعی  بر سر راه توسعه همکاری ها در حوزه انرژی بوده و به نظر 
می رسد در صورتی که این اختالفات حل شود، ژاپن آمادگی الزم برای تأمین مالی پروژه های 
صنعتی و زیرساختی بزرگ در مناطق شرقی روسیه را دارد. همچنین در چنین شرایطی دورنما 
.(Brown, 2016 :8) برای همکاری های بلندمدت در حوزه انرژی نیز بیش از پیش مهیا خواهد بود
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2-4.چین
تفکر رهبران امروز روسیه در قبال چین، یافتن فرصت هایی برای مبادله اقتصادی 
و بنیان نهادن احساس اعتماد و همکاری متقابل میان دو طرف است. به عبارت دیگر، 
روس ها نیازمند ایجاد حس اعتماد متقابل با چینی ها هستند و در این راستا، انرژی بهترین 

و کارآمدترین گزینه برای ایجاد همکاری متقابل است.
از نگاه مسکو تالش چین برای تنوع بخشی به منابع گاز خود هم دارای نقاط منفی 
و هم مثبت است. از یک سو، با تنوع بخشی به واردات، منابع گاز روسیه تنها یک بخش 
از انرژی مورد نیاز چین را تأمین می کند که در واقع با هدف کاهش تهدیدات استراتژیک 
از سوی چین دنبال می شود و روسیه باید پیش از هر عرضه کننده دیگری، جای خود را 
در سبد انرژی چین پیش از اینکه شکاف تقاضا-عرضه پر شود، به دست بیاورد. اما در 
چنین شرایطی، قدرت مذاکره روسیه نه تنها به وسیله قیمت یا مسیر لوله این کشور 
تعدیل می شود، بلکه سایر منابع وارادت چین و همچنین منابع داخلی دیگر این کشور، 
می توانند تعیین کننده باشند (Henderson, 2011: 10). مسکو سالیان متمادی است که به 
شرکت های انرژی چین همان اندازه سهمی را در مناقصه های مشترک واگذار می کند که 
به اروپایی ها ، آمریکایی و ژاپنی ها می دهد (Lo, 2014: 13). متنوع سازی خریداران نفت 
وگاز روسیه در شرق آسیا به این کشور کمک می کند تا ضمن عدم وابستگی شدید به 
.(Brown, 2016 :8) چین، قیمت باالتری از این کشورها در ازای فروش نفت مطالبه کند

اگرچه روسیه دارای خطوط لوله متعددی برای انتقال گاز به چین است، اما در 
حال حاضر تمرکز دیپلماسی انرژی روسیه بر انتقال گاز از خط لوله آلتای به چین 
است تا خط لوله قدرت سیبری. در واقع با توجه به اینکه خط لوله آلتای، یک منبع 
گاز واحد را به دو سوی روسیه یعنی اروپا و آسیا متصل می کند، استفاده از این اهرم 
می تواند تالش های هر دو مصرف کننده را برای تضعیف جایگاه روسیه با شکست مواجه 
سازد. از نقطه نظر تجاری نیز خط لوله آلتای، برای گاز پروم این مزیت را دارد که 
بتواند از دسترسی به عرضه گاز در غرب سیبری استفاده کند تا هم عرضه داخلی را 
تا در رقابت قیمت  بهبود بخشد و هم هزینه های کمتری برای صادارت گاز بپردازد 

.(Henderson and Mitrova, 2015: 20) بتواند بازار چین را به دست آورد
 با این حال، در میان این اهداف و واقعیت های موجود تضادهای جدی وجود دارد 
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که روسیه را از پیگیری راهبرد خویش باز می دارد. 1. وابستگی اقتصادی روبه رشد به 
سرمایه گذاری های چینی ها، دورنمای همگرایی با منطقه آسیا-پاسیفیک را تیره می سازد، 
2. به دلیل تفاوت اهداف و راهبردهای منطقه ای، واگرایی میان چین و روسیه در حال 
تشدید است و 3. روسیه دارای منابع محدودی برای جذب کشورهای عضو آسه آن و 
شکل دهی به دستورکار منطقه ای است(Dave, 2016: 3) . در واقع پیوندهای انرژی میان 
چین و روسیه بیش از آنکه ناشی از تجانس دستورکارهای سیاسی دو کشور باشد، ناشی 

. (Six, 2015: 20)از منافع اقتصادی دوجانبه است

3-4.شبهجزیرهکره
تنش و خصومت میان دو کره، یکی از چالش های بزرگ امنیتی در منطقه آسیا-

پاسیفیک محسوب می شود. روابط دو کره جنوبی و شمالی که در فضایی از تهدید و تجاوز 
قرار گرفته، بی شک برای این منطقه یک معضل امنیتی است. این معضل نه فقط سبب 
تشدید خصومت ها میان دو کره شده است، بلکه یک سوی روابط دوجانبه و چندجانبه 
کشورها در این منطقه، جهت گیری و رویکرد آنها نسبت به بحران شبه جزیره کره است. 
به عنوان نمونه روابط چین و ژاپن به عنوان دو قدرت منطقه ای، از اختالف های موجود در 

این بحران تأثیر پذیرفته است.
روابط اقتصادی و سیاسی مسکو با کره جنوبی و شمالی را باید از یک سو متأثر از قرابت 
معنادار جغرافیایی شبه جزیره کره با مرزهای شرقی روسیه و از سوی دیگر در چارچوب 
روابط این کشور با پکن و واشنگتن مورد بازبینی و تحلیل قرار داد. بی شک، روس ها از 
ثبات و توسعه اقتصادی در این منطقه به دلیل اینکه می تواند به بهبود وضعیت امنیتی و 
اقتصادی شرق این کشور کمک کند، حمایت می کنند. چرا که روسیه می داند، کره شمالی 
به تنهایی نمی تواند از وضعیت اسفناک اقتصادی خویش خارج شود. از سوی دیگر، بهبود 
روزافزون روابط با چین و وخامت فزاینده روابط با ایاالت متحده نیز در تالش های اقتصادی 
و سیاسی روسیه در شبه جزیره کره، بسیار تأثیرگذار است. مسکو با علم به حمایت پکن از 
پیونگ یانگ و جلوگیری از فروپاشی رژیم این کشور از سوی مقامات چینی، ضمن استفاده 
از آن برای تحکیم روابط با پکن، تالش می کند تا از وابستگی یکجانبه کره شمالی به چین 
ممانعت به عمل آورد. از سوی دیگر، پیونگ یانگ که تسلیحات هسته ای را اهرمی برای 
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فشار بر ایاالت متحده و گرفتن امتیاز از این کشور تبدیل کرده، می تواند پوتین را در بنیان 
 (Denisov and نهادن یک جهان چندقطبی در مقابل نظم آمریکامحور جهان، یاری بخشد

.Lukin, 2014: 56-58)

 در این راستا روسیه تالش می کند تا با استفاده از ابزارهای موجود خویش، نقش 
میانجی و مصالحه گر را ایفا کند. از جمله مهم ترین و کارآمدترین ابزارهای موجود روسیه 
در  ایجاد گشایش و تالش برای بهبود روابط دو کره، مقوله صادرات انرژی است. در واقع، 
از آنجا که نقش عوامل اقتصادی در روابط بین الملل و به ویژه در این منطقه روبه رشد 
است، ایفای چنین نقشی برای روسیه به منظور تسهیل همگرایی منطقه ای و پشتیبانی 
از همکاری اقتصادی کره شمالی با کشورهای همسایه از جمله کره جنوبی، حائز اهمیت 
فراوانی است. همکاری منطقه  ای می تواند وضعیت انرژی، حمل و نقل، غذا و محیط زیست  
در شمال شرق آسیا را بهبود بخشیده و اعتماد متقابل و ثبات سیاسی را در شبه جزیره کره 
به ارمغان بیاورد(Fedorovsky, 2013: 401-402) . در راستای نیل به این هدف، همکاری 
اقتصادی به ویژه تمرکز بر انتقال انرژی به این منطقه، به عنوان کلید گشایش و بهبود 
وضعیت موجود از سوی مسکو پیگیری شده است.  همان طور که می توان تقویت روابط 

روسیه و کره جنوبی در زمینه انرژی را مصداقی برای این مهم، دانست.
گاز  واردات  با  جنوبی  کره  سئول-مسکو،  میان  دوجانبه  موافقتنامه  اساس  بر   
طبیعی از روسیه  به مدت سی سال از ابتدای سال 2015 موافقت کرده است. این 
موافقتنامه بخشی از قرار داد 102 میلیارد دالری گاز طبیعی بین دو کشور است که 
به شکل قابل توجهی می تواند وابستگی کره جنوبی به گاز طبیعی خاورمیانه را کاهش 
دهد. در سال 2015، کره 20 درصد از عرضه صادرات گاز طبیعی خویش را از روسیه 
وارد می کند. با کامل شدن قرار داد والدیوستوک، مسکو می تواند دامنه صادرات انرژی 
خود را گسترش داده و اهداف خود را در قبال این کشور محقق کند. باید خاطرنشان 
ساخت که این توافق، گام اولیه برای ایجاد یک ارتباط متقابل اقتصادی میان دو کشور 
نکته  اما  است،  مفید  دو  هر  برای  اقتصادی  ارتباط  این  اگرچه  حال،  عین  در  است. 
استراتژیک واقعی این همگرایی، رویکرد مشترک دو طرف برای ایجاد یک کره شمالی 

.(Bauer, 2009: 58)هرچه بازتر به لحاظ اقتصادی است
خط لوله سه جانبه روسیه-کره شمالی-کره جنوبی، عالوه بر اینکه می تواند یک منبع 
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درآمد باثبات برای پیونگ یانگ باشد، کمک بزرگی برای سئول در تأمین انرژی مورد نیاز 
خویش است. همچنین، با حضور پوتین در قدرت، این احتمال وجود دارد که این خط 
لوله تا ژاپن امتداد بیابد که در این صورت پنجره جدید مهمی در صادرات انرژی روسیه باز 
خواهد شد(Han Bum, 2012: 3) . بعد دیگر دیپلماسی انرژی روسیه در شبه جزیره کره، 
تالش برای دفع تهدیدات هسته ای پیونگ یانگ است. از آنجا که هرگونه منازعه نظامی 
می تواند پیامدهای خانمان سوزی بر توسعه اقتصادی و وضعیت جمعیتی شرق دور روسیه  
برجای بگذارد و امیدها برای اجرای خطوط لوله انرژی را به یأس تبدیل کند، حمایت 
از همکاری های سه جانبه در حوزه انرژی، در دستور کار پوتین قرار داشته است. مسکو 
می کوشد تا با گذر دادن خط لوله انرژی از کره شمالی، تا حدودی بتواند بحران هسته ای 
این کشور را از طریق تأمین بخشی از نیازهای انرژی این کشور به وسیله گاز طبیعی، 

. (Meyer, 2005: 146-150)تسکین بخشد

4-4.هند
هند به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای منطقه آسیا-پاسیفیک، در کانون توجه 
سیاست خارجی و دیپلماسی انرژی روسیه قرار دارد. اهمیت روزافزون دهلی نو در مناسبات 
بین المللی که با توسعه اقتصادی این کشور گره خورده، سبب شده تا مسکو، نسبت به 
دارای  روزافزون، هند  اهمیت  این  باشد. در کنار  این کشور، مصمم  با  روابط  گسترش 
قابلیت های متعددی برای همکاری با روسیه است. از جمله بسترهای همکاری میان دو 
کشور می توان به محصوالت کشاورزی، توسعه مشترک معادن، سوخت و انرژی، مهندسی 
برق، اکشتاف فضایی و ... اشاره کرد. در این میان، با توجه به افزایش روزافزون مصرف گاز 
در هند تا سقف 70 درصد تا سال 2020، به نظر می رسد گسترش  صادرات گاز به هند 

 .(Ivanov, 2013: 7-13) برای روس ها از اهمیت خاصی برخوردار باشد
در سال 2013 واردات از روسیه ، تنها 5 درصد از نیازمندی های انرژی دهلی نو را 
تأمین می کند. شرکت ملی نفت   او آن جی سی1 هند 20 درصد از سهام پروژه فراساحلی 
ساخالین 1 در شرق دور روسیه را دارا می باشد. همچنان که این شرکت اخیراً از مشارکت 
خویش با شرکت روس نفت در پروژه های اکتشاف نفت در فالت قاره قطب شمال روسیه 

1.  ONGC
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. (Kugiel, 2013: 2)خبر داده است
هند در صدد افزایش واردات انرژی خود از روسیه، قزاقستان و ازبکستان به وسیله 
مشارکت و سرمایه گذاری در میادین نفتی این کشورها است. در این مسیر هند، همکاری 
با روسیه و ایران در کریدور بین المللی شمال-جنوب که متشکل از مسیرهای زمینی 
و دریایی است، را در دستور کار قرار داده است. سرمایه گذاری های هند در پروژه های 
ساخالین 1 و 2  نشان می دهد که دهلی نو منافع آشکاری در منابع هیدروکربنی روسیه 
دارد. عالوه بر اینکه روسیه بالفاصله پس از رد همکاری با آمریکا در پروژه ساخالین 3 
از هند برای مشارکت در  این پروژه دعوت به عمل آورده است. در هر صورت هند اگر 
بخواهد در منطقه آسیای مرکزی با روسیه، مشارکت بیشتری داشته باشد، باید به نوعی از 
فشارهای آمریکا بکاهد. در هر صورت، باید گفت محیط روابط هند و روسیه که به گونه ای 

. (Chenoy, 2010: 140)فزاینده راهبردی شده به مسئله انرژی گره خورده است
در  نو  دهلی  بیشتر  هرچه  کردن  سهیم  برای  روسیه  انرژی  دیپلماسی  تالش 
سرمایه گذاری های نفت و گاز در این کشور را می توان در ذیل الگوی مناسبات جدید این 
کشور با هند قرار داد. خطر قرار نگرفتن در اولویت های سیاست خارجی هند و همچنین 
وابستگی بیش از حد به چین در مواجهه با ایاالت متحده، مسکو را بیش از هر زمان 

. (Ternin, 2015: 8)دیگری به سمت دهلی نو، سوق داده است
با توجه به اینکه روسیه همواره انرژی را به عنوان یک اهرم سیاسی در نظر گرفته، لذا 
از هر دو خط لوله پیشنهادی برای انتقال گاز به هند حمایت می کند. هم خط لوله تاپی 
که از ترکمنستان-افغانستان و پاکستان به هند می رسد و هم خط لوله صلح که گاز ایران 
را به هند منتقل می کند، از آنجا که می تواند مانع از صادرات گاز ایران و ترکمنستان به 
اروپا شود و مهم ترین بازار انرژی مسکو را در انحصار این کشور نگه دارد، از سوی مقامات 
کرملین مورد تشویق قرار گرفته است (Kuchins, 2014: 3). از این حیث، می توان گفت 
روس ها در دیپلماسی انرژی خویش از هند برای مشغول سازی ایران و ترکمنستان استفاده 

کرده تا بتوانند همچنان اهرم سیاسی قوی خود را در برابر اروپا حفظ کنند.
هندی ها، منافع بسیار قابل توجهی در آسیای مرکزی داشته و به شدت درصدد نفوذ 
و گسترش همکاری های خویش با کشورهای این منطقه هستند. هند، آسیای مرکزی را 
به مثابه یک منبع قابل اطمینان نفت و گاز طبیعی و نقطه ثقل منافع راهبردی خویش 
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در آسیا ارزیابی می کند. با این همه، دهلی نو در ارتقاء سطح همکاری ها و منافع خویش 
در این منطقه با دشواری هایی روبرو است. در واقع باید گفت، برخالف روسیه که از بسط 
همکاری های اقتصادی با هند در این منطقه و به ویژه نقش ثبات آفرین این کشور در 
افغانستان حمایت می کند، چین مخالف حضور قدرتمند هند در منطقه آسیای مرکزی 
است (Kothari, 2014: 239-241). در این راستا به نظر می رسد با توجه به اینکه روسیه نیز 
مانند هند نسبت به رشد قدرت چین، احساس نگرانی دارد (Kumar, 2011: 3)، با دعوت 
و استقبال از نقش آفرینی هند در پروژه های نفت و گاز در این منطقه مانند ساخالین 3، 

درصدد کنترل قدرت چین در آسیای مرکزی است.
 در راستای ایفای این نقش، در حال حاضر روسیه از دو مسیر درصدد انتقال منابع 
انرژی خویش به هند است. یک مسیر احداث خط لوله از مسیر استان سین کیانگ چین 
است که آلتای روسیه را به مناطق کوهستانی هیمالیا در شمال هند متصل می کند. 
این خط لوله از یک سو به دلیل پیچیدگی روابط هند با چین و از سوی دیگر به دلیل 
هزینه های باالی احداث خط لوله در مناطق کوهستانی، چندان با خوش بینی روبرو نیست. 
این پروژه می تواند به بهبود روابط دو کشور چین و هندکمک کرده و مثلث راهبردی 
روسیه، چین و هند را بیش از پیش به واقعیت نزدیک سازد. مسیر دیگر نیز با استفاده از 
خطوط کشتیرانی نفت روسیه  را از بندر کوزمینو1 در شرق دور روسیه یا نوروسیسک2 

. (Talukdar, 2014: 6)در دریای سیاه به هند منتقل می کند
 یکی دیگر از مالحظات جدی دیپلماسی انرژی روسیه در قبال هند، مساله روابط 
این کشور با ایاالت متحده آمریکا است. روس ها از اینکه دهلی نو درصدد بسط همکاری ها 
و مناسبات با واشنگتن است، خشنود نیستند. در این راستا یکی از ابعاد مهم تالش روسیه 
برای تأمین انرژی هند و ایفای یک نقش بزرگ تر در توسعه اقتصادی این کشور نیز تالش 
برای ممانعت از سوق یافتن هند به سوی آمریکا است. در عین حال، روسیه در دیپلماسی 
نیز سرمایه گذاری کرده است.  پاکستان  بر خصومت روابط میان هند و  انرژی خویش 
پروژه خط لوله پایانه های ال پی جی الهور به پایانه ها در کراچی به طول 1100 کلیومتر 
که قرار است تا سال 2018 تماماً به دست روس ها احداث شود، ضمن اینکه می تواند 

1. Kozmino
2. Novorossiysk
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نیازمندی های انرژی اسالم آباد را برطرف سازد، سبب نگرانی هندی ها از گسترش روابط 
میان دو کشور شده است (Purushothaman, 2015: 1). روس ها با این اقدام تالش می کنند 
تا هند را نسبت به تحکیم روابط هرچه بیشتر با روسیه ترغیب کرده و اهمیت خود را برای 

این کشور دوچندان کنند.

نتیجه
با توجه به آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، باید گفت دیپلماسی انرژی 
دنبال  را  اهداف چندگانه ای  آسیا-پاسیفیک،  در  منطقه ای  همگرایی  رویکرد  با  روسیه 
می کند. منافع اقتصادی مسکو در کنار نگرانی های امنیتی این کشور که در نتیجه عدم 
توسعه یافتگی شرق دور این کشور، روسیه را تهدید می کند، سبب شده تا دیپلماسی 
انرژی، به عنوان محور اصلی سیاست خارجی این کشور در این منطقه آسیا-پاسیفیک 
بزرگ  قدرت  راستای  در  که  می دهد  را  امکان  این  روس ها  به  انرژی  دیپلماسی  باشد. 
هنجارمند، نقش میانجی را در بحران شبه جزیره کره، اختالف میان هند و پاکستان و 
سایر تنش های موجود در این منطقه ایفا کند. بعد بسیار مهم دیپلماسی انرژی روسیه، در 
راستای راهبرد موازنه این کشور در برابر غرب، قابل تعریف است. روسیه از یک سو تالش 
می کند تا با حضور پر رنگ در بازار انرژی این منطقه، عرصه را برای طرح های انرژی آمریکا 
تنگ کرده و با ایجاد همگرایی هرچه بیشتر با کشورهای این منطقه، فرصت نقش آفرینی را 
برای واشنگتن، کم کند. از سوی دیگر، پس از اعمال تحریم های گسترده غرب علیه روسیه 
در نتیجه بحران اوکراین، مسکو، آسیا-پاسیفیک را به مثابه یک فضای تنفس تلقی می کند 
که می تواند با توسعه همکاری های اقتصادی، پیامدهای منفی تحریم ها علیه خویش را 

بکاهد و در برابر فشارهای غرب ایستادگی کند. *
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