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  انداز آنو اتحاديه اروپا و چشم بررسي روابط روسيه
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 اي دانشگاه تهران مطالعات منطقهارشدكارشناسي دانشجوي 
 )5/10/89 تاريخ تصويب -26/5/1389: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

 ايفاي نقشقطبي، اتحاديه اروپا فرصت بيشتري براي  و فروپاشي نظام دوسرد پس از پايان جنگ 
اي كه در دليل تحوالت گسترده از طرف ديگر، روسيه نيز به. المللي پيدا كرداي و بين در عرصه منطقه

الملل، تغيير شرايط نظام بين. دنبال يافتن جايگاه جديدي براي خود بود اين كشور اتفاق افتاده بود، به
 وابستگي ورود بازيگران جديد و قدرتمند، گسترش اتحاديه اروپا به شرق و مجاورت مرزي با روسيه و

ترين عواملي بود كه سبب ه مهمهاي گوناگون، از جملمتقابل و روزافزون اين دو بازيگر در زمينه
در يك روند كلي، روابط روسيه و اتحاديه اروپا سير صعودي . همكاري و تعامل فزاينده دو طرف شد

هاي زيادي همراه با فراز و نشيببا اين حال، اين روند . اندتر شدهيكديگر نزديك  و اين دو بهداشته
ها، اين مؤلفه. روابط اين دو بازيگر تأثيرگذار بوده استهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي بر بوده و مؤلفه

رسد نظر مي به.  در اين روابط شده استيثبات بياي برخوردار بوده و سبب نوسان و از ماهيت دوگانه
تا زماني كه مالحظات سياسي و امنيتي بر روابط دو طرف حاكم باشد، ابهام، عدم قطعيت و بدبيني را 

  .شوددور از تنش مي گيري فضايي بهز تعامل سازنده و شكلپديد آورده و مانع ا
  هاواژه كليد

  قابت، امنيت، انرژيروسيه، اتحاديه اروپا، همكاري، ر

                                                 
* Email: asgarkhani@yahoo.com 
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   مقدمه
يكي از داليل  .اند دنبال ايجاد وحدت و همگرايي بوده بهديگر  هاي ت بيش از ملها اروپائي

 گذشته هاي نها و قر سياسي اروپا در سالو  )اروپاي مسيحي(اين مسأله تجربيات تاريخي، ديني
از جنگ جهاني دوم است كه شاهد تالش كشورهاي اروپايي براي پس با اين حال، تنها  .است

فضاي دوقطبي جنگ سرد، فرصت بازيگري را به . ايجاد وحدت سياسي و اقتصادي هستيم
 جنگ و فروپاشي نظام داد، اما پس از پايان اين اتحاديه اروپا در مناطق پيراموني خود نمي

اي و بين المللي پيدا كرد  دوقطبي، اتحاديه اروپا فرصت بيشتري براي بازيگري در عرصه منطقه
هاي جديدي   و چالشهاها، تهديد از بلوك شرق نيز فرصتو مناطق و كشورهاي خارج شده 

  .فراروي اين اتحاديه قرار دادند
 عواقب  عضويت در اتحاديه اروپا و آثار وها در قالب تمايل كشورهاي جديد به اين چالش 

اساس با بر اين  .تحوالت جديد در مناطق شمالي، شرقي و جنوبي اتحاديه ظهور يافته است
 اتحاديه اروپا  سياست خارجي و امنيتي مشترك از سويبكار گرفتنپايان جنگ سرد ضرورت 

  ).813، ص 1383فيضي، (احساس شده است
عنوان دو بازيگر مهم و تأثيرگذار در منطقه اوراسيا و در  مواره به روسيه و اتحاديه اروپا ه

با توجه به اين امر، بررسي روابط روسيه و . اندتر، در سطح جهان مطرح بودهمقياسي كلي
اين روابط از اتحاد در دوران جنگ جهاني دوم . اتحاديه اروپا از اهميت خاصي برخوردار است

 جنگ سرد، از دوران خوش رهبري گورباچف تا سرخوردگي و به رويارويي ايدئولوژيكي در
ليتيكي همواره درحال از همكاري اقتصادي تا رقابت ژئوپدوره پوتين،  نااميدي متقابل در
پاسخ باقي مانده  بيكشور روابط اين دو  اساسي در هاي بنيادي وهم تنش نوسان بوده و هنوز

  . است
 جغرافيايي فراواني در زمينه دستاوردهاي علمي، مرزهايروسيه و اتحاديه اروپا، از پيوندهاي 

با سقوط كمونيسم و گسترش موضوع جهاني . و ميراث فرهنگي غني برخوردار هستند
اين دو . شدن حقيقت وجود وابستگي ميان اين دو قطب بيش از پيش آشكار شده است

كمونيسم با ل، ايدئولوژي براي مثا. انداي نيز با يكديگر داشتههاي ديرينه بازيگر، ارتباط
 نمود عيني پيدا آنكه در اروپا متولد شد، اما در ساختار و نظام سياسي شوروي تبلور يافت و
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عامل جغرافيا . آيند شمار مي روسيه و اروپا شركاي غيرقابل اجتنابي براي يكديگر به. كرد
 .ثر بوده استؤگيري اين وضعيت م بيش از هر عامل ديگري در شكل

الملل و بازيگران آن و بروز تغيير و تحوالت جه به ماهيت متحول روابط بينبا تو 
زمان شاهد گسترش هاي گوناگون و نيز دامنه و گستره اين تحوالت، همفراوان در زمينه

اي هستيم و المللي و منطقهها ميان بازيگران در عرصه بينها و نيز افزايش رقابتهمكاري
. گران براي تأمين منافع خويش به راهكارهاي نويني روي آورنداين امر سبب شده تا بازي

اين . توان به گسترش روابط ميان روسيه و اتحاديه اروپا اشاره كرددر اين خصوص، مي
سمت پيچيدگي روزافزون حركت  هايي همراه بوده و بهروابط در مسير خود با دگرگوني

  .كندمي
 اين دو وجود دارد كه همچنان پاسخ قطعي هاي اساسي فراواني پيرامون روابط پرسش

هاي آينده همكار و شريكي قابل براي مثال، آيا روسيه در سال. به آنها داده نشده است
مثل بحران (آيا مشكالت مشتركي  اطمينان و جذاب براي اتحاديه اروپا خواهد بود؟

يز همچنان استمرار كه اين دو گرفتار آن هستند، در آينده ن...) اقتصادي، مسئله امنيت و
خواهد داشت؟ يا اينكه راهي براي مقابله با اين مشكالت پيدا خواهند كرد؟ آيا روسيه و 
اتحاديه اروپا به راهبردي مشترك در زمينه مسائل گوناگون دست خواهند يافت و يا 

هايي از اين نوع فراوان و نيازمند بررسي دقيق هاي آنها تشديد خواهد شد؟ پرسش اختالف
  .ستنده

هاي تاريخي روابط ميان روسيه و در اين مقاله تالش خواهد شد تا پس از بررسي زمينه
 آنها هاي ها و تعاملها و عوامل مؤثر در اين رابطه پرداخته و به چالشاتحاديه اروپا به زمينه

رسيم از روابط اين دو بازيگر در آينده ت) هرچند ناكافي(اندازي در پايان نيز چشم. ه شوداشار
رو تا هاي پيشبيني معتبر در مورد مسائل گوناگون براي سالهر چند ارائه يك پيش. شودمي

زني در اين حدودي دشوار است، اما پيشينه و عملكرد روسيه و اتحاديه اروپا حدس و گمانه
  . كندتر ميتر و مطمئنمورد را آسان
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  بررسي تاريخي روابط روسيه و اتحاديه اروپا
 به 90 كلي، روابط روسيه و اتحاديه اروپا سابقه طوالني ندارد و مربوط به دهه صورت به

اول اينكه، با فروپاشي شوروي و اتمام دوره : اين امر به دو دليل عمده روي داد. شودبعد مي
الملل و بازيگران آن دستخوش تحول گشته و در اين شرايط نوين، جنگ سرد، شرايط نظام بين

اين دوم اينكه، در اوائل . ران به دنبال كسب و تثبيت موقعيت خويش برآمدندهر يك از بازيگ
 يك فقطتصويب رسيد كه بر اساس آن اتحاديه اروپا از حالت   ، پيمان ماستريخت بهدهه

اما بررسي و مطالعه گذشته و . اي سياسي تبديل شداتحاديه اقتصادي خارج شده و به اتحاديه
تواند به درك مناسب از اين موضوع بيانجامد دايش و تقويت آن ميتوجه به عوامل مؤثر در پي

 به بررسي سير تاريخي اين بخشدر اين . انداز اين روابط مؤثر واقع شودو در ترسيم چشم
  .روابط خواهيم پرداخت

بعد از پايان جنگ جهاني دوم، ما شاهد تقسيم جهان به دو جبهه متخاصم شرق و غرب 
ها، روابط  در آن سال. گذشتم نيز از وسط اروپا و از قلب آلمان ميبوديم و خط اين تقسي

اقتصادي جهان غرب در قالب طرح مارشال و نيز اتحاد نظامي در قالب سازمان ناتو و جهان 
-روابط شوروي و اروپاي غربي را نيز مي.  و پيمان ورشو شكل گرفت1شرق در قالب كمكون

  ).251، ص 1383زاده، نقيب(ادبندي قرار دتوان در قالب اين تقسيم
 واشنگتن بود –الملل تحت تأثير محور مسكو در دوران جنگ سرد، عرصه روابط بين

عنوان نماد روابط شرق و غرب در جهان دو قطبي اساس تجزيه و تحليل  كه اين محور به
عنوان يك ابرقدرت  ظهور اتحاد شوروي به. گرفتالمللي قرار ميرويدادهاي مهم بين

ضرر كشورهاي اروپايي  المللي را به هديدكننده، توازن قدرت در اروپا و در سطح بينت
اي كه هيچ يك از كشورهاي اروپايي به تنهايي قادر نبودند در برابر برهم زد، به گونه

 اروپا رو، كشورهاي عضو جامعه اقتصادي از اين. قدرت تهديد كننده شوروي توازن برقرار سازند
نوعي بتوانند امنيت خود را تضمين  تر امنيتي اياالت متحده قرار دادند تا بهخود را زير چ

عنوان بازيگر مطرح شناخته  در نتيجه، اروپا در اين دوران به). 38، ص 1389دهقاني، (كنند
هاي اياالت متحده بود تا بتواند از خطر شوروي و كمونيسم رهايي شد و نيازمند كمكنمي

                                                 
1. Comecon 
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و بيش از آن اروپا را ) شوروي( چهل ساله جنگ سرد، روسيههدور در عبارت ديگر، به. يابد
ها گرفت كه با  ويژه از اروپايي باش دائمي فرو برد و اين فرصت را بهدر حالت آماده
  . ايفا كنندالمللي  هاي امنيتي در داخل اروپا نقش مهمتري را در فضاي بين كاهش دغدغه

-ميزان قابل ن فرصت تاريخي را فراهم كرد كه بهپايان جنگ سرد براي روسيه و اروپا اي

-گيري گفتگوهاي سازمان يكديگر بكاهند و با پي هاي خود نسبت به توجهي از حجم نگراني

 با پايان جنگ سرد و ).1383شوري، (اي را در عرصه روابط دو جانبه باز كنند  فضاي تازه،يافته
هايي را در  داشت كه هر دو طرف كوشش گسترده در روسيه اين انتظار وجود هايبروز تغيير

 اما واكنش اروپا در مقابل سقوط كمونيسم چه .دهاي موجود به خرج دهن جهت كاهش نگراني
  بود؟ 

 بالفاصله در مرحله اول، كه. توان در سه مرحله همپوشان جاي دادالعمل اروپا را ميعكس
ري سياست منسجم و هماهنگ پس از فروپاشي شوروي آغاز شد، اتحاديه اروپا درپي بكارگي

اين مرحله، بر مبناي بازنگري مفهومي در مورد . در روابط دوجانبه خود با روسيه برآمد
 آغاز شد، 1994در مرحله دوم، كه از سال . كمونيستي تنظيم و تدوين شده بوداروپاي پسا

اكت با روسيه دليل نياز روزافزون به منابع انرژي خواهان ايجاد نوعي شر اتحاديه اروپا به
  . برآمد

 و راهبرد مشترك 1994 در سال 1در همين راستا، تصويب موافقتنامه همكاري و مشاركت
هاي   اين قرارادها، ايجاد هماهنگي بيشتر در سياستبستن صورت پذيرفت كه هدف از 1999

 و همزمان با دوران رياست 2000مرحله سوم، از سال . اتحاديه اروپا نسبت به روسيه بود
در اين مقطع، روسيه داراي مواضعي تهاجمي . جمهوري والديمر پوتين در روسيه آغاز شد

تر اتحاديه و از سوي ديگر، ما در اين دوره شاهد نوعي ناهماهنگي ميان اعضاي قديمي. بود
   ).Hughes, 2006(اعضاي جديد آن هستيم

يسه با فرايند تاريخي  در مقا2005 تا 1990هاي  صورت كلي، روابط با روسيه بين سال به
اگر بخواهيم . گسترش اتحاديه اروپا در درجه دوم اهميت براي اين نهاد اروپايي قرار داشت

گرا طرفانه به اين موضوع نگاه كنيم اولويت بخشيدن به كشوري غيردمكراتيك و يكجانبهبي

                                                 
1. Partnership & Cooperation Agreement 
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هاي ديگر ولتها، ددر اين سال. همچون روسيه، براي اتحاديه اروپا امري بسيار دشوار بود
ها، هنجارها و استانداردهاي اين براي ايجاد روابط خوب با اتحاديه اروپا بر مبناي ارزش

اما روسيه براي ايجاد روابط پايدار بر پايه . دادنداتحاديه از خود انعطاف بيشتري نشان مي
 نقش شرايط مطرح شده از سوي اين اتحاديه تمايل چنداني نداشت و سعي بر ناديده گرفتن

هاي با اين هدف روسيه درپي ايجاد روابط در برخي حوزه. رو به گسترش اين اتحاديه داشت
 . هاي عضو اتحاديه اروپا بودخاص و با تعدادي از دولت
گسترش اتحاديه اروپا در مقايسه رفتار اين كشور در زمينه  برابر گرچه برخورد روسيه در
هاي اروپاي مركزي به  ود، اما پيوستن و پذيرش دولتتر بتر و مثبتگسترش ناتو بسيار مناسب

تر شدن هاي روس همراه بود و همين امر موجب پيچيده ظن و ترديد مقاماتحاديه اروپا با سوء
  ).Antonenko, 2010, p. 114(روابط ميان روسيه و اتحاديه اروپا شد

 اشاره كرد كه 2008ل مذاكرات سا توان بهدر ادامه روند گسترش روابط اين دو بازيگر مي
در ژوئن اين سال، مذاكراتي بين . ها به گفتگو پرداختنددر آن، دو طرف در گسترش همكاري

.  شروع شد1 مانسيسك- اي جديد در خانتينامهروسيه و اتحاديه اروپا بر سر انعقاد موافقت
: گيردر بر ميها را دنامه همكاري شود كه اين حوزهنامه بايد جايگزين موافقتاين موافقت

 انرژي گفتگوي سياسي، حوزه قضائي،  همكاري اقتصادي، پژوهش، آموزش و فرهنگ، تجارت،
قرار است تا پايان سال مرحله اجرا درآمده و   به2008 ژوئيهنامه از اين موافق. گذاريو سرمايه

اجمالي  پس از مرور .)European Union, 2008(گو برگزار شود و ، در دوازده دور گفت2010
- ها و مؤلفهبررسي زمينه  بر تاريخ روابط ميان روسيه و اتحاديه اروپا، در ادامه الزم است تا به

  .گذارد، بپردازيمهاي مشتركي كه بر اين روابط تأثير مي
  
  هاي تأثيرگذار بر روابط روسيه و اتحاديه اروپاها و مؤلفهزمينه

توان دوران پس از فروپاشي شوروي را يه، ميبا نگاهي دقيق در روابط اتحاديه اروپا و روس
سال  20در واقع، در . عيار در ايجاد همكاري و تعامل ميان اين دو دانستسوزي تمامفرصت

 . نداگذشته، اتحاديه اروپا و روسيه سرگرم مسايل داخلي خود بوده

                                                 
1. Khanty- Mansiysk 
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ط داخلي خود دنبال تثبيت شراي اتحاديه اروپا به فكر گسترش و توسعه خود و روسيه نيز به
 و در شرايطي كه اين دو بازيگر همسايه يكديگر نيز 2010با اين حال، در سال . بوده است

روابط روسيه . شوند ديگر بايد به فكر آغاز يك همكاري و مشاركت واقعي باشندمحسوب مي
 .و اتحاديه اروپا از جهاتي مختلف از پيچيدگي برخوردار است

يكديگر دارند و از سوي ديگر،  هاي استراتژيك نسبت بهراني اين دو بازيگر از يك سو، نگ
رو، منافع مشترك و از اين. يكديگر دارند ويژه در حوزه انرژي بهنيازهاي استراتژيك به

هاي زيادي متعارض آن دو سبب شده تا در روابط دو طرف در دوره جديد فراز و نشيب
توان در روابط روسيه و آمريكا را نيز نمينام  از سوي ديگر، نقش عاملي به. خوردچشم ب به

   ).24، ص 1387واعظي، (اتحاديه اروپا ناديده گرفت
هاي سياسي روسيه و كشورهاي عضو هاي ماهوي فراوان ميان نظامبا وجود تفاوت

هاي متعددي را در مسائل سياسي، امنيتي، اقتصادي، جمعيتي اتحاديه اروپا، زمينه همكاري
هاي ها و زمينهدليل وجود مؤلفه به. توان براي دو طرف تصور كردمحيطي ميو زيست

گوناگون و در برخي موارد متناقض، روابط روسيه و اتحاديه اروپا پيچيدگي روزافزوني 
. هايي مواجه كرده استيافته و تحليل شرايط موجود و رويدادهاي احتمالي را با دشواري

ها و ها و نيز ديدگاههاي مختلف اين مؤلفهنبهبا اين هدف، در تحليل اين روابط بايد ج
هاي مؤثر بر اين روابط پرداختن به همه مؤلفه. رويكردهاي دو طرف مورد توجه قرار گيرد

ها در اين روابط را ترين و تأثيرگذارترين مؤلفهپذير نيست و ما در اين جا تنها مهمامكان
  .دهيممورد بررسي قرار مي

  
  مؤلفه سياسي -الف
 جنگ دنبال پايان به. الملل آغاز شدتحوالت زيادي در قاره اروپا و در روابط بين 1990ر دههد

در ابتداي . وجود آمد  كمونيست، تغييرات زيادي در سطح قاره كهن بهاردوگاهسرد و فروپاشي 
اين دهه، با برداشته شدن ديوار برلين، تقسيم اروپا و مرزبندي آن به شرق و غرب پايان يافت 

  .و شرايطي پيش آمد كه همگرايي اروپايي مشخصه بارز آن است
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 صحنه اروپا پس از فروپاشي شوروي، شرايطي را ايجاد كرد كه كشورهاي اروپايي روند 
وجود آورنده هويت   به1990دهه . همگرايي را در اولويت سياست خارجي خود قرار دادند

يان جنگ سرد براي روسيه و اروپا اين پا). 84، ص 1387خالوزاده و كياني، (اروپايي بود 
يكديگر  هاي خود نسبت به ميزان قابل توجهي از حجم نگراني بهفرصت تاريخي را فراهم كرد كه 

اي را در عرصه روابط دو جانبه باز  گفتگوهاي سازمان يافته فضاي تازه گيري بكاهند و با پي
  .Andreyev, 2003)(كنند

 بيشتر تحت تأثير 1991پا و روسيه پس از سال چارچوب روابط ميان اتحاديه ارو
، با 1991در دسامبر . تغييرات ژئواستراتژيك در قدرت و جايگاه اين دو بازيگر قرار داشت

اتحاديه . تصويب پيمان ماستريخت، اتحاديه اروپا شكل گرفت و جايگزين جامعه اروپا شد
وجود آورد كه هدف از آن،  اروپا با تأسيس خود براي اولين بار مفهوم شهروندي را به

هاي بين دولتي در امور مالي و اقتصادي و ايجاد سياست خارجي و امنيتي افزايش همكاري
 - 84 ص، ص1387خالوزاده و كياني، (مشترك و همكاري در امور قضائي و داخلي اعضا بود

85.(   
 توان گفت پيمان ماستريخت در شرايطي تاريخي به تصويب رسيد كهدرواقع، مي

كمونيسم كامال در حال افول بود و اروپا درحال تغيير از يك اتحاديه اقتصادي به يك 
خوبي مديريت  اتحاديه اروپا، براي اين كه بتواند اين دوره گذار را به. اتحاديه سياسي بود

يافته از هاي استقاللنوعي كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي را از روسيه و دولت كند و به
  . كند جدا1شوروي

-را در آينده) كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي(دنبال آن بود كه گروه اول  اتحاديه اروپا به

هاي مختلفي از جمله اعطاي كمك و راهبرد عضويت اين نهاد درآورد و سياست اي نزديك، به
- استقالل روسيه و كشورهاي(اما براي گروه دوم . همگرايي را در مورد آنان در نظر گرفته بود

اين ديدگاه، پس از تصويب پيمان . ، تنها كمك و همكاري را مدنظر داشت)يافته از شوروي
كه ماستريخت، در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تقويت شد كه بر اساس آن، تالش شد 

 ,Hughes) شودكار گرفته تري در برابر ماهيت متغير روابط دو جانبه با روسيه بههاي هماهنگسياست

2006).  
                                                 
1. Former Soviet Union(FSU) 
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منابع انرژي، خواهان ايجاد نوعي   دليل نياز روزافزون به در گام بعدي، اتحاديه اروپا به
نامه همكاري و مشاركت ميان مسكو  موافقت1994به اين دليل، در سال . شراكت با روسيه بود

محيطي،  زيستمشكالتهدف از تصويب اين موافقتنامه، مديريت . و بروكسل به امضا رسيد
هاي اتحاديه  جرايم فراملي و تثبيت چارچوب نهادينه شده براي انجام گفتگو ميان مقاممبارزه با 

اروپا و روسيه، ايجاد همگرايي اقتصادي و بكارگرفتن مواضع مشترك در قبال مسايل جهاني و 
نامه بيش از يك دهه، چارچوب اين موافقت. همكاري در حوزه دمكراسي و حقوق بشر بود

  .پا را تنظيم كرده استروابط اتحاديه ارو
 ماهيت روابط روسيه و اتحاديه اروپا جنبه امنيتي نداشت و بيشتر 1990تا اواخر دهه 

 امنيتي اروپا در سال - گرفت، اما پس از تدوين سياست دفاعيمي جنبه اقتصادي را در بر
اروپا  اين شرايط تا حدودي تغيير پيدا كرد و فصلي نوين در روابط روسيه و اتحاديه 1999

توان به سخنراني خاوير سوالنا  در همين زمينه، مي).Forsberg, 2004, p. 251(آغاز شد
اشاره كرد كه در آن بر اهميت همكاري راهبردي ميان اتحاديه اروپا و روسيه تاكيد 

 ).Solana, 2000(كرد

و در اين زمان، گسترش اتحاديه اروپا به سمت مرزهاي روسيه و نيز تحقق سياست دفاع 
در مقابل، روسيه نيز در آن دوره . كرد امنيت اروپا بدون همكاري نزديك با روسيه غيرممكن مي

-ايگور ايوانف، وزيرخارجه وقت روسيه اين عالقه. عالقمند به همكاري با اتحاديه اروپا بود

  :مندي را اين گونه اعالم كرد
سياست خارجي روسيه هاي اصلي  راهبردي با اروپا يكي از اولويتهمكاريروابط و «

 ».عنوان يك بازيگر قدرتمند براي روسيه بسيار سودآور است و همكاري با اين اتحاديه بهاست 
)Karaganov, 2003, p. 22(  

 با گرجستان به اوج 2008 اوت تهاجمي روسيه كه در جنگ هاي اخير، رفتاراما در سال
يه اروپا شد كه روسيه كشوري گيري اين نگرش در ميان اعضاي اتحادخود رسيد باعث شكل

عالوه . ساز است و بايد سطح روابط و مشاركت را با اين كشور به حداقل ممكن رساندمشكل
بر اين، اتحاديه اروپا روابط خود را با همسايگان روسيه از جمله اوكراين، گرجستان و حتي 

اي موارد با اختالل هو روند همكاري دو طرف را در پار ههاي آسياي مركزي ارتقا بخشيددولت
  .)Antonenko, 2010, p. 114(مواجه ساخته است
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ه اروپا چه تلقي و شود كه از نظر سياسي، روسيه و اتحاديدر نهايت، اين پرسش مطرح مي
- جانبه به ابعاد و جنبهيكديگر دارند؟ پاسخ به اين پرسش، نيازمند توجه همه نگرشي نسبت به

هاي نويني را پيش يگي روسيه با اتحاديه اروپا فرصتهمسا. هاي مختلف اين پرسش است
 .روي اين دو بازيگر مهم گذاشته است

- هاي داخلي و حفظ رشد اقتصادي و تحقق جاه روسيه در عين تالش براي مهار چالش

عنوان شريك درازمدت خود مورد توجه قرار  طلبي خود در حوزه سياسي، اتحاديه اروپا را به
گرايانه خود قصد ندارد همانند دوران شوروي اروپا را دو  ن با نگاه عملروسيه اكنو. دهدمي

در ابعاد . عنوان شريك اقتصادي در كنار رهبران اتحاديه قرار بگيرد خواهد بهتكه كند، بلكه مي
-شان بهرهكنند تا از تنوع اعضاي اتحاديه اروپا در جهت منافع ها تالش ميتاكتيكي نيز روس

 .برداري كنند
صورت انفرادي و دوجانبه  دهد با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بهسكو ترجيح مي م

رسد روسيه نظر مي  به).254، ص 1389خالوزاده، (وارد تجارت شود تا گروهي با اتحاديه اروپا
اي با اروپاست كه تبلور اختصاصي بودن اهداف ژئوپليتيكي، حفظ نامهدنبال موافقت به

، 1389خالوزاده، (دهنده نقش ويژه آن در اروپا و جهان باشدبازتابهاي اين كشور و ارزش
  ).258ص 

اولين چالش پيش روي . تر استتر و مبهماما در مورد اروپا وضعيت تا حدودي پيچيده
اي است كه موجب بهبود و گونه اروپا در قبال مسائل گوناگون، حفظ همگرايي و تعميق آن به

هاي واقعي ميان اعضا در  اختالف. ها در درون اين نهاد شودسازي افزايش كارآيي فرايند تصميم
اختالف بينداز و « تعامل با روسيه است و روسيه نيز بارها با استفاده از راهبرد شكلمورد 

 ,Antonenko) هاي اروپايي شده است موجب ايجاد تفرقه و اختالف ميان دولت»حكومت كن

2010, p. 102).  
مند است تا روابط خود با روسيه را در چارچوب يك استراتژي جمعي قهاتحاديه اروپا عال

نامه مشاركت و همكاري، چارچوب خود را تعريف  درآورد و از راه يك موافقتاروپايي
 هدف كلي اتحاديه اروپا اين است كه روسيه به يك شريك قابل ).254، ص 1389خالوزاده، (كند

هاي غربي و غرق در فرهنگ، تمدن و قدرت غرب تبديل ها و ساختاراعتماد و همگرا با ارزش
  .شود
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گونه كه  همان. شوداين در حالي است كه ميان كشورهاي اتحاديه نوعي اختالف ديده مي
هاي اتحاديه اروپا نيز دو گرايش در مورد رويكرد به   قبل نيز مطرح شد، در ميان مقامبخشدر 

بكارگيري سياست نرم در قبال روسيه قرار در يك سر طيف، طرفداران . روسيه وجود دارد
هاي اقتصادي با روسيه به اميد تغييرات دروني در اين اين كشورها بر اولويت همكاري. دارند

  ).259، ص 1389خالوزاده، (كشور تأكيد دارند
 معتقدند اين كشور را بايد در بسياري از نهادها دانند وآنها روسيه را يك بازيگر بالقوه مي

-ها نيز روسيه را هنوز هم تهديدي براي خود مي در مقابل، برخي ديگر از دولت. كت دادمشار

 اين كشور همچون اخراج روسيه 1به باور آنها توسعه طلبي روسيه را بايد از راه مهار نرم. دانند
هاي ضد روس در در آن، حمايت از رژيمگسترش ناتو و عضويت گرجستان  از گروه هشت،

 محدودگذاري روسيه در بخش انرژي سرمايهسپر موشكي و مخالفت با ايجاد  منطقه،
تر، خواستار تثبيت روابط اقتصادي  اما اعضاي قديمي).Leonard & Popescu, 2007(كرد

دليل پيشينه   راهبردي با روسيه بودند، اعضاي جديدتر اتحاديه اروپا بهمشاركتباثبات و 
در دوران جنگ سرد و همچنين، ) شوروي(وسيههاي ر  و نارضايتي از اقدامتاريخي خود

- هاي اين كشور با اياالت متحده، مخالف همكاري و شراكت با روسيه بودهنزديكي سياست

  ).Hughes, 2006(اند
  
   امنيتي-مؤلفه نظامي -ب

گيري همكاري مؤثر و مفيد ميان اتحاديه هاي امنيتي نيز حوزه ديگري براي شكلسياست
اي كه اتحاديه اروپا با آن دست به گريبان است،  يكي از مسائل عمده.اروپا و روسيه است

فقدان يك سياست دفاعي و امنيتي روشن و فعال است كه بيشتر از منافع ملي متفاوت 
اين كمبود باعث شده است كه اتحاديه . شودكشورهاي بزرگ عضو اين اتحاديه ناشي مي

بازي گرفته  للي، متناسب با قدرت اقتصادي آن بهالمهاي بينعنوان يك كل در سياست اروپا به
المللي  باشد و در مسائل بينپراكندگينشود، در بسياري از مسائل جهاني منفعل و يا داراي 

  ).90، ص 1387خالوزاده و كياني، (بازي را به اياالت متحده واگذار كند

                                                 
1. Soft Containment 
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ويت هويت نهادي و هاي متعدد براي تثبيت و تق اتحاديه اروپا همگام با انجام اقدام 
دنبال پيدا اي و جهاني، بههاي امنيتي منطقه هاي خود براي مقابله با تهديدافزايش توانمندي

در مقابل، . هاي مشترك بلندمدت استكردن شركايي قابل اعتماد براي انجام مأموريت
درن تا اي و مدنبال تغيير ساختار ارتش خود و تبديل آن به نيروي حرفه روسيه نيز كه به

تر در انجام  است، همچنان اتحاديه اروپا را در مقايسه با ناتو شريكي مطمئن2030سال 
  ).Antonenko, 2010, p. 110(داندهاي مشترك مي مأموريت

 اين ترين شركاي اتحاديه اروپا است كه در سياست خارجي و امنيتيروسيه يكي از مهم
عنوان يك  منيتي اتحاديه اروپا، بر اهميت روسيه بهاستراتژي ا. اي دارداتحاديه جايگاه ويژه

اي، تأكيد كرده بازيگر و شريك مهم از نظر ژئوپليتيكي و امنيتي، در سطح جهاني و منطقه
  ).253، ص 1389خالوزاده، (است

هاي امنيتي در فضاي پس از جنگ سرد، با افزايش ناگهاني چالش با فروپاشي شوروي و
عنوان يك  ب سازمان ناتو، توسعه روابط و همكاري با روسيه را بهكشورهاي اروپايي در قال

هاي فراواني در تبديل دشمني  هاي گذشته پيشرفتدر طول سال. اولويت اصلي در نظر گرفتند
 ايدئولوژيك، سياسي و نظامي به يك مشاركت سازنده بدست آمده روياروييديرينه مبتني بر 

ه عضويت شوراي همكاري آتالنتيك شمالي درآمد و  ب1991روسيه در ابتدا در سال . است
هاي لجستيكي در اختيار نيروهاي  پس از امضاي پيمان صلح ديتون، نيروي نظامي و كمك

  . گوين قرار داردحافظ صلح تحت امر ناتو در بوسني و هرزه
 با امضاي سند پايه درباره روابط متقابل همكاري 1997روابط رسمي ناتو و روسيه در مي 

عنوان هدف مشترك مورد اشاره  اين سند ايجاد صلحي پايدار به در.  آغاز شد1و امنيت
روابط روسيه با اعضاي .  روسيه تأسيس شد- قرارگرفت و براساس آن شوراي دائمي ناتو

. پردازداين شورا به اعتمادسازي بين اين دو مي. شودوسيله اين شورا دنبال مي اروپايي ناتو به
دريايي و مبارزه با تروريسم دريايي هاي مشترك دريايي با هدف امداد و نجات برگزاري مانور
  .)229 - 230، صص 1387هاديان، ( ست اهاي اين شورااز عمده فعاليت
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 البته با توجه به بروز اختالف ميان روسيه و ناتو بر سر حمله هوايي به كوزوو در سال 
اما پس . شترك به حالت تعليق درآورد روسيه مشاركت خود را در شوراي دائمي م1999

از آنكه پوتين به رياست جمهوري روسيه رسيد اعالم كرد كه براي بازسازي روابط با ناتو 
عنوان مقام دبيركلي   به1انتخاب لرد رابرتسون،. گرايي تالش خواهدكرد براساس روح عمل

 مذاكرات فشرده ميان براساس. موجب بهبود دوباره روابط ميان روسيه و ناتو شد نيز ناتو
امضا  2»كيفيتي جديد:  روسيه- روابط ناتو« اعالميه 2002هاي ناتو و روسيه در ماه مي  مقام
  . شد

 - تأسيس و جايگزين شوراي دائمي ناتو3 روسيه- نامه، شوراي ناتواساس اين توافق بر
 مشاركت عنوان اعضاي برابر در چارچوب شوراي جديد اعضاي ناتو و روسيه به. روسيه شد

 برگزار 1+ شكل ناتو  ها به روسيه كه در آن نشست- تغيير شكل شوراي دائمي ناتو. كنندمي
، معرف رويكرد جديد )» تايي27«يعني(ها   روسيه با شكل جديد نشست-شد به شوراي ناتومي

   ).95، ص 1386المللي،  دفتر مطالعات سياسي و بين(در روابط بود
هاي اروپايي در قالب سازمان ناتو و روسيه  ميان دولتهاي همكاري مهمترين حوزه

مبارزه عليه تروريسم، همكاري در زمينه مقابله با تهديدات موشكي و تسليحات كشتار 
مبارزه عليه تروريسم موضوعي است . جمعي و همكاري در حوزه همكاري عملياتي است

راي مواضع همگرايي آشكار هاي ديگر داهاي اروپايي و روسيه بيش از تمام حوزه كه دولت
 .هستند

هاي اروپايي در انجام عمليات حفظ صلح در مناطق مختلف از   روسيه همچنين با دولت
گوين مشاركت فعالي داشته است و با وجود مخالفت با حمله هوايي ناتو جمله بوسني و هرزه

روسيه . زوو ايفا كردبه كوزوو همراه با اتحاديه اروپا نقش مهمي در خاتمه دادن به مناقشه كو
 در ليسبن موافقت خود را با ايجاد بستري مناسب 2010در اجالس سران ناتو در نوامبر سال 

 از خاك خود به افغانستان 4براي حمل و نقل ريلي و عبور و ارسال تجهيزات نيروهاي ايساف
-هاي بينشهاي ناتو و روسيه حمايت خود را از تال در اين اجالس همچنين مقام. اعالم كرد

                                                 
1. Lord Robertson 
2. NATO-Russia Relations: A New Quality 
3. NATO-Russia Council 
4. International Security Assistance Force(ISAF) 
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المللي براي ارتقاي صلح و ثبات در افغانستان، پاكستان و كشورهاي آسياي مركزي اعالم 
  .Official Website of  NATO, 2010)(كردند

ل را مبناي  دو اصآييناين  .تصويب رسيد  به1999 امنيتي روسيه در سال آييناصول 
 آمادگي براي مقابله با ، دوماي و  حفظ بازدارندگي هسته؛ نخست،سياست دفاعي قرارداد

اقدام نظامي ناتو در يوگسالوي و كوزوو، نقطه عطفي براي مقابله با  . محليهاي تعارض
گرفتن منافع روسيه  گر ناديده اين اقدام نمايان . اولويت دفاعي و نظامي روسيه بودهاي تعارض
بر اين فرض مبتني  ؛شد تصويب 2000 جديد امنيت ملي كه در سال  آيين.ها بود غربيتوسط 

غرب از جانب خطر از بيشترين است كه تهديدات نسبت به روسيه در حال افزايش است و 
 .دشواحساس مي

اي بلكه براي مقابله با حمالت   نه فقط براي بازدارندگي هسته،اي افزايش قدرت هسته 
سيه براي  جديد، حق روآييندر واقع  . بودها واكنش طبيعي به اين نوع تهديد ومتعارف

هاي كشتار جمعي  ها و يا سالح اي در پاسخ به استفاده از اين سالح هاي هسته استفاده از سالح
   .)182 - 183، صص 1384پورآخوندي، (رددا عليه اين كشور و متحدانش را محفوظ نگه مي

، بيانگر اين نكته است كه 2000 نظامي روسيه در سال آيينبررسي اسناد امنيت ملي و 
در اين . دانستهاي اتحاديه اروپا را تهديدي براي منافع ملي خود نمي ور سياستاين كش

هاي دوره، اتحاديه اروپا و روسيه هر دو بر مبارزه با خطرهاي ناشي از وجود دولت
براي مثال در نشست .  در مناطق پرآشوب و تهديدهاي امنيتي نرم تأكيد داشتند1ورشكسته

هايي همچون مديريت بحران و ارتقاي   موضوع2001ه مه  اتحاديه اروپا در ما- روسيه 
هاي دو جانبه مورد بررسي قرارگرفت و دو طرف در بيانيه مشترك خود بر مديريت تماس

وسيله سازمان ملل متحدد و سازمان امنيت  مشترك بحران در اروپا و مسايل جهاني به
 .وهمكاري اروپا تأكيد كردند

ي رشد جمعيت روسيه تأثيري مستقيم بر توانمندي نظامي اين هاي آينده، روند منفسال در 
 قادر به 2030ست كه روسيه در سال  ااين معنا كاهش نرخ زاد و ولد به. كشور خواهد داشت
از سوي ديگر، روسيه .  نخواهد بود-ويژه سربازان وظيفه  به-اي از ارتش خود حفظ بخش عمده

                                                 
1. Failed States 
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 قانون خدمت سربازي را لغو خواهد كرد و 2030 طرح جديدي را اعالم كرده است كه تا سال
  .تر را جايگزين آن خواهد كردايتر و البته حرفه تدريج يك ارتش كوچك به

سمت وسويي سوق دهد كه تمركز بيشتري  تواند ارتش روسيه را به البته، تغيير ساختار مي
د ناتو و اياالت متحده  واقعي موجود در قفقاز و آسيا داشته باشد و كمتر در مورهابر تهديد

نام اياالت متحده باعث شده اتحاديه اروپا و روسيه  اي بهالبته، وجود مؤلفه. نگراني داشته باشد
هاي اتحاديه نيز مايل  مقام. هاي خود در حوزه نظامي با احتياط حركت كنند در تقويت همكاري

 آمريكا و سازمان ناتو از نيستند بهاي مشاركت راهبردي آنها با روسيه از دست دادن حمايت
   ).Danilov, 2001(آنها باشد

تواند فرصت ديگري براي همكاري مؤثر و مفيد ميان اتحاديه هاي امنيتي نيز ميسياست
هاي متعدد براي تثبيت و تقويت  اتحاديه اروپا همگام با انجام اقدام. اروپا و روسيه فراهم كند

اي و جهاني، تهديدهاي امنيتي منطقهبراي مقابله با هاي خود هويت نهادي و افزايش توانمندي
هاي مشترك طوالني مدت خواهد  مأموريتدنبال پيدا كردن شركايي قابل اعتماد براي انجامبه
اي و مدرن تا روسيه نيز كه درپي تغيير ساختار ارتش خود و تبديل آن به نيروي حرفه. بود

تر در انجام مقايسه با ناتو شريكي مطمئن است همچنان اتحاديه اروپا را در 2030سال 
هاي متعددي را در تواند با اين اتحاديه مأموريتهاي مشترك خواهد ديد و مي مأموريت

  . انجام دهد1باغ قره- خاورميانه، آفريقا و ناگورنو
  
  مؤلفه اقتصادي -پ

ي روابط بررس. روابط روسيه و اتحاديه اروپا در بعد تجاري بسيار گسترده و متنوع است
دهد كه اين روابط هم در تجاري روسيه و اتحاديه اروپا و حجم مبادالت ميان اين دو، نشان مي

تدريج افزايش يافته و نقش با اهميتي را در تعامالت دو  ميزان آن و هم در گستردگي آن به
-ويژه در حوزه انرژي، مي در اين قسمت به تشريح روابط اقتصادي، به. كندطرف ايفا مي

  .پردازيم

                                                 
1. Nagorno- Karabakh 
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 است  درصد از كل تجارت خارجي روسيه با اروپا صورت گرفته35 ،هاي اخير سال در
چهل و و به گفته وزارت توسعه اقتصادي روسيه، با گسترش اتحاديه اروپا اين سهم به 

 شصت و نه حجم تجارت روسيه و اروپا به 2003در سال .  درصد خواهد رسيدشش
گذاري مستقيم خارجي در   درصد كل سرمايهسي و هفتا ه ميليارد دالر رسيد و اروپايي
 پنجمين صادر كننده كاال به اتحاديه ،در همين سال روسيه. روسيه را در اختيار داشتند

شوري، (بود و ششمين وارد كننده كاال از اين اتحاديه) پس از آمريكا، سوئيس، چين و ژاپن(اروپا
1383.(   

پترزبورگ موافقت  در نشست سن2003وسيه در مه در همين راستا، اتحاديه اروپا و ر
هدف . اي را در چهار حوزه اقتصادي مشترك تقويت كنندهاي دو جانبه كردند كه همكاري

كاران اقتصادي و ، ايجاد فضايي مناسب براي پيمان1از تشكيل فضاي اقتصادي مشترك
 گذاريهاي سرمايهتپارچه و واحد بين روسيه و اتحاديه اروپا، پيدايش فرصبازاري يك

جديد از راه همگرايي اقتصادي، حذف موانع تجاري، ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و 
. تر و تبادل اطالعات استهاي توسعه از راه همكاري نزديكتجارت و نيز ايجاد زيرساخت

  در مسكو برگزار 2005از سوي ديگر، در نشست سران اتحاديه اروپا و روسيه كه در مه 
همچنين بنابر اين .  سند نقشه راه مربوط به فضاي اقتصادي مشترك به تصويب رسيدشد،

گذاري، گفتگوهاي منظم در حوزه توليدات صنعتي، سند، گفتگوها پيرامون انجام سرمايه
 Official Website of) خدمات مالي و اقتصادي در سطح كالن نيز مورد توافق قرار گرفت

European Union, 2005).  
اين روابط در .  نيز روابط تجاري دو طرف سير صعودي يافت2008 تا 2006 سال در
حجم كل روابط روسيه و اتحاديه در اين .  درصد رشد داشته است7/25 حدود 2006سال 

 در اين سال، روسيه سومين ).142، ص 1387وحيدي، ( ميليارد دالر بود209سال، بالغ بر 
شد و اتحاديه اروپا نيز اولين شريك  چين محسوب ميشريك تجاري اروپا بعد از آمريكا و

. دادتجاري روسيه بود كه پنجاه و چهار درصد حجم كل تجارت اين كشور را تشكيل مي
 به بعد تا حدي كاهش 2008گونه كه در ادامه خواهد آمد، در سال  البته، اين روابط همان

  . يافته است

                                                 
1. Common Economic Space(CES) 
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 شتاب فراواني گرفته 2008سيه تا اواسط سال رشد روابط تجاري ميان اتحاديه اروپا و رو
ترين اتحاديه اروپا مهم. رو شدبهدليل بروز بحران اقتصادي با وقفه رو بود، اما در اين سال، به

- درصد از گردش مالي اين كشور را تشكيل مي3/52شريك تجاري روسيه است و در حدود 

دهد برآوردها نشان مي. ار در روسيه استگذترين نهاد سرمايهاين اتحاديه همچنين، مهم. دهد
هاي خارجي مستقيم در روسيه توسط كشورهاي عضو گذاريكه هفتاد و پنج درصد از سرمايه

،  2009ميزان صادرات كاال از اتحاديه اروپا به روسيه در سال . گيرداتحاديه اروپا صورت مي
 صادرات روسيه به اتحاديه اروپا اين در حالي است كه.  ميليارد يورو بوده است6/65درحدود 

   .است ميليارد يورو 115
-هاي سوختي مي واردات اتحاديه اروپا از روسيه، مربوط به بخش انرژي و فرآوردهبيشتر

صادرات . دهدآن را تشكيل مي  درصد واردات اتحاديه3/77مواد معدني و مواد خام، . شود
 9/42( و نقل آالت و تجهيزات حمل ماشين.صنعتي اتحاديه اروپا به روسيه نيز متنوع است

همچنين، . ترين اقالم صادراتي به روسيه استمحصوالت غذايي و دام زنده نيز مهم) درصد
 ميليارد يورو، و 2/18، درحدود 2009صادرات خدمات اتحاديه اروپا به روسيه در سال 

گذاري مستقيم اتحاديه يهاما سرما.  ميليارد يورو بود8/10واردات خدمات آن از روسيه نيز 
گذاري  ميليارد بوده و در همين سال، ميزان سرمايه25، در حدود 2008اروپا در روسيه در سال 

 Official Website of) ميليارد يورو بوده است 2كشورهاي عضو اتحاديه اروپا روسيه در 

European Union, 2010).  
اي كننده از اهميت بيشتر و تعيينبا اين حال، در بخش روابط اقتصادي عامل انرژي

هاي تأثيرگذار در صورت مشخص نفت و گاز، يكي از مؤلفه انرژي و به. برخوردار است
اقتصاد جهاني با همه تحوالتي كه . رودشمار مي توليد ثروت و قدرت در جهان كنوني به

ه است و وجود آمده، همچنان به نفت و گاز وابست در دوران پس از جنگ سرد در آن به
علت اين امر روشن است؛ . امروزه امنيت انرژي، در صدر مسائل جهاني قرار گرفته است

امنيت . انرژي، نيروي محركه توسعه براي كشورهاي صنعتي و رشد اقتصاد جهاني است
واعظي، (عنوان موضوعي بسيار مهم همچنان در دستور كار باقي خواهد ماند انرژي نيز به

   ).123ص  ،1389
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هاي اقتصادي ميان روسيه و اتحاديه گيري همكاريترين پايه و اساس شكلژي، مهمانر
از نظر جايگاه منابع طبيعي، روسيه داراي مقام هشتم در ذخاير نفت . شود اروپا محسوب مي

، ص 1389زاده و حسيني، رمضان(و بزرگترين صادركننده آن پس از عربستان سعودي است
51.(   

  2008 تا 1990هاي م گاز روسيه در اتحاديه اروپا بين سالسه: 1نمودار شماره 

  
Source: Eurostat, 2009 

 
ترين توليدكننده از نظر عنوان بزرگترين توليدكننده گاز و در عين حال نزديك روسيه به
ذخاير گازي . كندخواستي اروپا را تأمين مياروپا بخش زيادي از ميزان گاز درجغرافيايي به 
هاي  ترين ذخاير گازي جهان است و بر خالف ذخاير نفتي آن هنوز همه ميدانروسيه بزرگ

اين كشور اولين توليدكننده و دومين . گازي اين كشور، توسعه و گسترش پيدا نكرده است
اين جايگاه تقريباً . صادركننده نفت، و اولين توليدكننده و صادركننده گاز در جهان است

 : امل استرقيب روسيه مديون اين عو بي
 وسعت بسيار زياد و موقعيت جغرافيايي ناشي از آن،  - 1
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 توجه براي كشف و استخراج منابع نفت و گاز، سطح تكنولوژي و امكانات قابل - 2
هاي صادرات، انتقال و ترانزيت انرژي در اروپا و ترين شبكه دارا بودن بزرگترين و گسترده- 3

   ).231، ص 1383ابراهيمي، (آسيا
 حاكي از آن است 1990 - 2006ي روند شدت انرژي در روسيه در دوره زماني  بررس

 تن معادل 81/1 به GDP خام براي هر هزار دالر  تن معادل نفت4/2كه اين شاخص از 
در بخش  ).World Bank, 2007( رسيد2006 در سال GDP خام براي هر هزار دالر نفت

ها بيشتر است و روسيه بيش از  ا از ساير حوزه پيوندها ميان روسيه و اتحاديه اروپ،انرژي
وابستگي متقابل اقتصادي و . كند نيمي از توليد نفت و گاز خود را به اروپا صادر مي

خصوص وابستگي انرژي اروپا به روسيه روابط ميان آنها را  تجاري بين دو طرف و به
ه اروپا وابستگي شديدي عبارت ديگر، اتحادي  به).255، ص 1387خالوزاده، (كند تر مي عميق

هاي در برابر، روسيه نيز درپي جذب سرمايه. به واردات گاز طبيعي از روسيه دارد
  .هاي اروپايي است دولت
هاي سياسي بر سر اين منبع با توجه به وابستگي گسترده اروپا به واردات گاز و بحران 

 مسأله تأمين گاز و امنيت آن اش، توجه اتحاديه اروپا بهانرژي بين روسيه و همسايگان غربي
هاي چين و هند با تحوالتي مثل سياسي شدن صادرات گاز روسيه، توافق. معطوف شده است

گيري منابع گاز به سمت ايران و عربستان، قراردادهاي مشابه در آفريقا و امكان تغيير جهت
ين گاز را به اوج خود انداز امنيت تأم هاي اروپا در مورد چشمبازارهاي غير اروپايي، نگراني

هاي امنيت انرژي در اروپا متمركز بر گاز طبيعي و نه نفت خام بيشتر نگراني. رسانده است
كننده، كشور  تأمين(هاي فرامرزي بيشتر بين دو طرف  است، زيرا انتقال بلندمدت نيازمند توافق

  ).190، ص 1386راعي، (است) كنندهترانزيتي و مصرف
ويژه در بخش فناوري به اتحاديه اروپا   اقتصادي به داراي وابستگيدر مقابل روسيه نيز

هاي دولت اين كشور  هاي توسعه اقتصادي و تحقق هدفروسيه براي موفقيت برنامه. است
جهت دو برابر كردن توليد اقتصادي و توسعه توليد كاالها، خدمات با ارزش باال، به 

عبارت ديگر،   به).254، ص 1389خالوزاده، (استمحور اتحاديه اروپا نيازمند اقتصاد دانش
-  است كه ميهاي تأثيرگذار در روابط روسيه و اتحاديه اروپا، عامل  فناورييكي از مولفه

  . تر باشدتواند مبناي مهم ديگري براي ايجاد روابط اقتصادي نزديك
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رفته هاي جديد از بيشتر كشورهاي پيش  ظرفيت روسيه در بخش نوآوري2008در سال 
به همين دليل، روسيه با هدف كسب جايگاهي مناسب در عرصه . بسيار كمتر بوده است

هاي نوين است كه اين امر، نياز دست آوردن دانش و فناوري اي و جهاني، نيازمند بهمنطقه
  .به تعامل با اتحاديه اروپا دارد

ط به پيوستن  مربووگوهاي گفت مطرح در روابط اين دو بازيگر، هاي از ديگر موضوع
جاي  اي جديد براي جايگزيني بهنامهروسيه به سازمان تجارت جهاني و ايجاد موافقت

اتحاديه اروپا يكي از حاميان اصلي عضويت روسيه در . نامه همكاري و مشاركت استموافقت
 مذاكرات دو جانبه 2004  مه21اتحاديه اروپا و روسيه در . سازمان تجارت جهاني است

اي براي پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني به امضا نامه انجام دادند و موافقتپيوستن را
  ).Official Website of European Union, 2005(رساندند

  
  انداز روابط روسيه و اتحاديه اروپاچشم

هاي گذشته روابط روسيه با كشورهاي اروپاي غربي و مركزي تا حدود زيادي در سال
رسد كه نظر مي  همسايگي و مجاورت جغرافيايي بوده است، با اين حال بهمتأثر از شرايط

هاي خود هاي جديدي براي گسترش همكارياتحاديه اروپا و روسيه بايد در پي يافتن راه
هاي موجود در زمينه مسائل مرزي و همسايگي باشند و با بنا نهادن روابطي  از نگرانيدور به

 . كنندها و مسائل جهاني نگاه  چشم شركايي قابل اطمينان در موضوعيكديگر به سالم و پايدار به
خود بگيرد كه اين دو  اند جنبه عملي بهتو اين نوع تغيير و تحوالت تنها در شرايطي مي

عالوه بر . بازيگر بتوانند در جهان چند قطبي كنوني تأثيرگذاري بيشتري از خود نشان دهند
 همكاري و تعامل را خود چه با حضور و چه عدم شكليد اين، اتحاديه اروپا و روسيه با

در حالي كه اتحاديه اروپا در برخي از . نام اياالت متحده مشخص كنند حضور بازيگري به
موضوعات جهاني از جمله توسعه و تغييرات آب و هوايي نقش مديريتي خوبي ايفا كرده 

مندي خود در  ني پيدا كند و از تواناست، روسيه نيز بايد جايگاه واقعي خود را در عرصه جها
  . جهت ايفاي نقش مناسب و مؤثر در مسائل جهاني استفاده كند
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از سوي ديگر، تشويق روسيه به ايفاي نقش رهبري و مديريت در مناسبات جهاني با 
تواند در برخي مسائل از جمله كنترل روسيه مي. سو است تأمين منافع اتحاديه اروپا نيز هم

البته، . اي نقش مفيد و مؤثري ايفا كند حمايت از عدم گسترش تسليحات هستهتسليحات و
مناطق همسايه  ها و آرزوهاي خود را به نام روسيه در صورتي كه خواسته وجود بازيگري به

روسيه و اتحاديه . تواند شريك قابل اطميناني براي اتحاديه اروپا باشدخود محدود كند، نمي
عنوان شركاي  يار محدودتري پيش روي خود دارند و بايد همديگر را بههاي بساروپا، گزينه

  . مطمئن و حقيقي بپذيرند
واقع، اين دو بازيگر نبايد تنها در فكر رشد و توسعه خود باشند و بايد با مشاركت  در

اين دو بايد . فصل مشكالت جهاني برآيندودنبال تحكيم ثبات در تمام منطقه و حل يكديگر به
هاي آينده رابطه راهبردي خويش را مبتني بر تأمين اهداف و منافع مشترك دو طرف و لدر سا

البته، ورود بازيگران جديد و تغيير در شرايط موجود سبب خواهد . گرايي تنظيم كنند بر عمل
 و ها تر در تعاملتر بكارگيرند و الگويي با ثباتبينانهشد تا روسيه و اتحاديه اروپا سياستي واقع

 ,Antonenko, 2010) اي و جهاني در پيش گيرندهاي منطقههاي خود با ديگر قدرتهمكاري

p. 119). 
توان چنين گفت كه سياست روسيه تا هاي آتي مسكو و بروكسل نيز ميدر زمينه سياست

-هاي پيش رو، سياستدر سال. حد زيادي به تحول و توسعه داخلي اين كشور بستگي دارد
 كشور پس از فروپاشي شوروي شكل خواهد  اينهاي هتحت تأثير تجربر اي روسيه بيشته

 قرار گرفتن در جايگاه يك ابر قدرت خواهد بود، اما تحقق خواستارروسيه همچنان . گرفت
عنوان يك  به( كنوني خود و نه تاريخ گذشته آنچنين جايگاهي تنها با اتكا به منابع و شرايط

 .پذير خواهد بودامكان) قدرت امپرياليستي و يا ابر قدرت
گيري و ظهور يك نسل جديد و جايگزين شدن اين نسل با نخبگان   با توجه به شكل

 بنيادين هاياقتصادي و سياسي كنوني روسيه، روابط اين كشور با همسايگان خود دچار تغيير
اس اسبر(خارجيدر مقابل، اتحاديه اروپا، چهارچوب سازماني جديدي براي سياست . خواهد شد

ها ميان اعضا از بين  وجود خواهد آورد كه در آن تالش خواهد شد تا اختالف به) پيمان ليسبون
هاي اتحاديه اروپا در كم به حداقل برسد و از اين راه، انسجام بيشتري در سياستبرود يا دست

  . وجود آيد قبال مسائل گوناگون و از جمله، روسيه به
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هاي فشار اين كشور در اي روسيه، مانند تضعيف اهرمهايي بركارگرفتن چنين سياست هب
با اين حال، .  مناسبات ويژه و قراردادهاي دوجانبه خواهد بودروندهايمقابل اروپا و پايان 

عنوان يك شريك و همكار بالقوه نگاه خواهد كرد و رابطه جديدي  روسيه به اتحاديه اروپا به
تر از گذشته خواهد فت كه بسيار شفاف و باثباتميان روسيه و اتحاديه اروپا شكل خواهد گر

- دليل شرايط نظام بين نيز بر اين باور بودند كه به نظران مسايل سياسيبسياري از صاحب. بود

 .Herd, 2003, p)هاي آتي نيازمند همكاري با يكديگر خواهند بود الملل، اين دو بازيگر درسال

37). 

 مسائل سياسي و امنيتي بر روابط مسكو و صورت كلي، تا زماني كه مالحظات و  به
بروكسل سايه انداخته باشد، كه تا حد زيادي ريشه در جنگ سرد و تاريخ گذشته آنها دارد و 

گيرد، ابهام، عدم ها، منافع و هنجارهاي متضاد آنها سرچشمه مي تا حدي نيز از آرزوها، هدف
تواند زمينه تنش واهد بود و اين ميقطعيت و بدبيني و فضاي صلح سرد بر روابط آنها حاكم خ

  ).259، ص 1389خالوزاده، (و رقابت آنها را تشديد كند
  
  نتيجه

با عنايت به نقش تأثيرگذار و مهم روسيه و اتحاديه اروپا در مسائل جهاني، بررسي روابط 
هاي پيشين شرح آن  گونه كه در قسمت همان. ميان آنها از اهميت خاصي برخوردار است

روابط روسيه و اتحاديه اروپا با توجه به تحوالت خود اين بازيگران و نيز تحوالت در گذشت، 
المللي دچار تغيير شده و باعث دگرگوني نگرش اين بازيگران نسبت اي و بينعرصه منطقه

 . يكديگر شده است به
بارتند ترين آنها عكه مهم نظر هستند روسيه و اتحاديه اروپا در برخي مسائل دچار اختالف

گسترش ناتو و اتحاديه اروپا، رقابت بر سر منابع انرژي در درياي خزر، تمايل اتحاديه اروپا : از
به همكاري بيشتر با كشورهاي شرق اروپا، تالش اتحاديه اروپا براي نفوذ و گسترش روابط 

 در همين زمينه، روسيه در دوره پس از فروپاشي. خود با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز
اين . كند حمايت مي1شوروي از يك رقابت ژئوپليتيكي با مجموع جبري حاصل جمع صفر

ها در منطقه  هاي مهم و كليدي اروپاييها، ابتكارها و سياستكشور با اجراي برخي طرح
                                                 
1. Zero-Sum  Geopolitical Competition  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 147                                                                                        نانداز آو اتحاديه اروپا و چشم بررسي روابط روسيه

هايي براي ارتقاي ثبات  با اين حال تمركز اصلي اتحاديه اروپا، يافتن راه. مخالفت كرده است
  . تر با روسيه استط تجاري نزديكاقتصادي و رواب

-ها، اين دو درخصوص موضوعاتي همچون اجراي طرح اما با وجود اين موانع و اختالف

هاي توسعه اقتصادي، مبارزه با تروريسم، مسائل زيست محيطي و انرژي با يكديگر همكاري 
 ين و ديگرو هوايي، ظهور چ هاي جهاني از قبيل تغييرات آب امروزه چالش. مؤثري دارند

عنوان عواملي   جمعيتي كه بهمشكالتهاي اقتصادي، منع گسترش تسليحات اتمي و قدرت
شوند، داليلي مهم و منطقي ثباتي در روسيه و اتحاديه اروپا ميتهديدكننده موجب بروز بي

  . گيري تعامل و همگرايي بيشتر ميان اين دو بازيگر استبراي شكل
 موجب سد كه اهداف ژئوپليتيكي، سياسي، امنيتي و منافع متضاد،رنظر مي عبارت ديگر، به به

تشديد گسست هويتي، هنجاري و گفتماني و حاكميت فضاي عدم قطعيت، ابهام، تنش و 
اما عواملي از قبيل مجاورت جغرافيايي، . رقابت بر رابطه اتحاديه اروپا و روسيه شده است

 نياز روسيه به سرمايه و فناوري غرب -ي متقابلالمللي و وابستگها و تهديدات نوين بينچالش
براي توسعه و نياز اتحاديه اروپا به انرژي و همكاري با اين كشور در برقراري ثبات و امنيت 

 و مديريت مدت ناگزير از تداوم همكاري بروكسل و مسكو را حداقل در ميان-در منطقه اوراسيا
  ).253، ص 1389خالوزاده، (بحران در روابط خود ساخته است
هاي فرهنگي و سياسي همگرايي ميان آنها را بسيار دشوار و با اين حال، وجود اختالف

ها و از بين بردن فاصله و  وفصل اين اختالفتنها در صورت حل. حتي نامطلوب ساخته است
توان به ايجاد همگرايي ميان روسيه و هاي بنيادين است كه مي شكاف در اصول و ارزش

يافتن راهبردي مناسب براي ايجاد تعاملي كه بتواند بدون ايجاد حس . روپا اميدوار بوداتحاديه ا
ها ميان روسيه و اتحاديه اروپا  وفصل اختالفاعتمادي موجب ايجاد آشتي و حلرقابت و بي

 تعامالت وحد نهايي عبارت ديگر،  به. هاي پيش رو براي آنها استهاي سالشود يكي از چالش
هاي   خطدو طرف  در حال حاضر قابل تشخيص نيست اما هر  ميان اين دوهايهمكاري

 اي نزديك را در آيندهمندنظر نهاد اند كه رسيدن به وحدت قرمزي را براي خود ترسيم كرده
  .كند ميدشوار
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  و ماخذمنابع
   فارسي- الف

 مركزي لعات آسيايفصلنامه مطا، "ها و اقداماتاستراتژي روسيه، ظرفيت"، )1383(ابراهيمي، محمد .1
 .231 -272، صص47، سال سيزدهم، شماره قفقازو 

روسيه بين شرق و غرب؛ بررسي سياست خارجي روسيه در "، )1384بهار (پورآخوندي، نادر .2
 .179 - 190، صص27شماره ، 7شماره ، مطالعات راهبردي، "21آستانه قرن 

  اروپا؛ هويت، در اتحاديهاروپايي خارجي مشترك اتحاديه ، سياست)1389(خالوزاده، سعيد .3
 .پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران امنيت و سياست،

 هاي معاونت پژوهشالملل، ، اتحاديه اروپا و نظام بين)1387دي (خالوزاده، سعيد و داوود كياني .4
 .79 -128 ، صصگروه مطالعات اروپا و آمريكا/ سياست خارجي

اتحاديه اروپا؛  درهاي همگرايي اروپا نظريه ،)1389(الدين دهقاني فيروزآبادي، سيد جالل .5
 .پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهرانهويت، امنيت و سياست، 

وزارت : ، تهران)ناتو(سازمان پيمان آتالنتيك شمالي ، )1386(الملليدفتر مطالعات سياسي و بين .6
 .امور خارجه

، "هاي متقابل انرژياتژياستر: روسيه و اتحاديه اروپا"، )1386زمستان (دهقي، مرتضي راعي .7
 .189 -220، صص 60 شانزدهم، شماره ، سالفصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

جايگاه گازپروم در راهبرد انرژي "، )1389بهار و تابستان (زاده، عبداهللا و سيدحميد حسيني رمضان .8
 .41 -66، صص 6، سال سوم، شماره فصلنامه مطالعات اوراسياي مركزي دو، "روسيه

هاي   پژوهشمعاونت، "هاي كالن در گفتگوهاي روسيه و اروپاافق"، )1383بهمن (شوري، محمود .9
 .، سايت مركز تحقيقات استراتژيكگروه مطالعات اروپا و آمريكا/ سياست خارجي

، شماره مطالعات راهبردي، "سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا"، )1383زمستان (فيضي، فاضل .10
 .813 - 824، صص 26

: ، تهرانالملل از پيمان وستفالي تا امروز تاريخ ديپلماسي و روابط بين، )1383(زاده، احمدنقيب .11
 .قومس، چاپ دوم

هاي  معاونت پژوهش، "هاي بزرگ روابط اتحاديه اروپا و قدرت"، )1387اسفند (واعظي، محمود .12
 .21-65صص  ،گروه مطالعات اروپا و آمريكا/ سياست خارجي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 149                                                                                        نانداز آو اتحاديه اروپا و چشم بررسي روابط روسيه

، "هاي بزرگ در خليج فارسديپلماسي انرژي ايران و قدرت"، )1389آذر (واعظي، محمود .13
-154 ، صصا.ا.گروه مطالعات مباني سياست خارجي ج/هاي سياست خارجي معاونت پژوهش

122. 
 گفتماني عصر سرد در روابط اتحاديه اروپا و روسيه تشديد گسست"، )1387دي (الرضاوحيدي، موسي .14

پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص ، "المللو سياست بينو هويتي در اتحاديه اروپا 
 .16شماره مصلحت نظام، 

هاي  معاونت پژوهش، "سياست مشترك دفاعي اتحاديه اروپا و ناتو"، )1387اسفند (هاديان، حميد .15
 .213-236، صص گروه مطالعات اروپا و آمريكا/ سياست خارجي
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