گفتگوی ایران و فنالند :تحوالت ژئوپلیتیک منطقهای و امنیت انرژی
روز سه شنبه  42فروردین ماه  ،5931پژوهشكده مطالعات استراتژیك خاورميانه با همكاري موسسه
الكسانتري 5نشستي را با موضوع گفتگوي "ایران و فنالند :تحوالت ژئوپليتيك منطقه اي و امنيت انرژي" برگزار كرد.
در این نشست ،تعدادي از پژوهشگران موسسه الكسانتري ،پژوهشگران مقيم و مهمان پژوهشكده ،اساتيد دانشگاه و
جمع كثيري از دانشجویان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي مختلف حضور داشتند .از سوي موسسه
الكسانتري ،دكتر ماركو كيوین رئيس موسسه ،دكتر ولي پكا تينكينن ،و دكتر ماركو كانگاسپورو و از سوي پژوهشكده
مطالعات استراتژیك خاورميانه نيز دكتر كيهان برزگر رئيس پژوهشكده ،خانم دكتر مریم پاشنگ و آقاي بهزاد احمدي
لفوركي پژوهشگران مهمان پژوهشكده به ایراد سخنراني پرداختند.
در آغاز ،دكتر برزگر كه ریاست نشست مزبور را برعهده داشت ،به حضار خوشامدگویي گفت .سپس ،وي
به نخستين گفتگوي ایران و فنالند درباره امنيت انرژي در پرتو تحوالت ژئوپليتيك منطقه اي در پژوهشكده مطالعات
استراتژیك خاورميانه اشاره كرد .در ادامه ،وي بيان كرد كه كه توافق هسته اي ميان ایران و شش قدرت جهاني با
عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) امنيت انرژي بين المللي را به واسطه آوردن صلح و ثبات در منطقه به طرز
مثبتي تحت تاثير قرار داده است .همچنين ،در حال حاضر ،چشم انداز روابطي خوب ميان مصرف كنندگان انرژي و
بازیگران توليد كننده آن به ویژه ميان ایران و چين ،و روسيه و اروپا وجود دارد و این مساله عمدتا به این واقعيت
مربوط مي شود كه الزم است ایران در مسائل منطقه اي مشاركت داشته باشد؛ این امر خود به ثبات بيشتري نيز منجر
خواهد شد به طوري كه آن براي امنيت انرژي بين المللي مهم خواهد بود.
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پس از آن ،آقاي كيوین ،رئيس موسسه الكسانتري ضمن اشاره به این امر كه مساله انرژي در موسسه مزبور
بسيار مهم است و برنامه هاي تحقيقي سازمان یافته اي در این باره وجود دارد ،عنوان كرد كه روسيه به شدت به
انرژي وابسته است 41 .درصد توليد ناخالص داخلي روسيه و  76یا  61درصد صادرات آن فقط به انرژي متكي
است .بنابراین ،روسيه كشوري به شدت وابسته به انرژي است و این بحث جدي همواره در اروپا مطرح بوده است
كه آیا این امر مساله اي امنيتي است یا اقتصادي .سپس ،وي به این نكته اشاره كرد كه پژوهشگران موسسه الكسانتري
همواره سعي كرده اند تا مدلي نظري را به منظور شرح "ابعاد مختلف انرژي" ارائه و بسط دهند؛ چرا كه انرژي فقط
مساله اي امنيتي یا اقتصادي نيست ،بلكه موضوعي بيشتر مربوط به محيط زیست و به عنوان مثال ،مساله تغييرات
آب و هوایي نيز مي باشد  .در این راستا ،هم اكنون ،در فنالند این سوال مطرح است كه مساله انرژي موضوعي امنيتي
است یا اقتصادي .البته ،خط اصلي تفكر محققان فنالندي همواره این بوده است كه مساله انرژي موضوعي اقتصادي،
امنيتي و نيز محيط زیستي مي باشد .اما اینكه چگونه مي توان نوعي توازن ميان این موضوعات را ایجاد كرد ،مساله
اي واقعي براي آنها است.
سرانجام ،ماركو كيوین توضيح داد كه ما در جهان هسته اي زندگي مي كنيم؛ بدین دليل كه همه بازي ها در
صحنه بين المللي این گونه تعریف مي شود كه آمریكا و روسيه مي توانند همه ما را نابود كنند .در واقع ،چنانچه
جنگي بزرگ وجود داشت ،آنها مي توانستند همه ما را نابود كنند .در حال حاضر ،این موضوع مطرح است كه
ریسك باالیي در زمينه فعاليت هاي هسته اي وجود دارد .اما از سویي دیگر ،داشتن تسليحات هسته اي است كه
قدرت هاي بزرگ را در این جایگاه قرار مي دهد .البته ،از دیدگاه وي ،گسترش تسليحات هسته اي بسيار خطرناک
است .هر چقدر كشورهاي دارنده تسليحات هسته اي بيشتري وجود داشته باشند ،ملت ها بيشتر در معرض خطر و
احتمال وقوع بحران خواهند بود.
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به عنوان سومين سخنران ،خانم پاشنگ تحليلگر مسائل انرژي ،چشم انداز روابط انرژي ميان ایران و فنالند
را مورد تحليل قرار داد .وي ضمن اشاره به ميزان ذخایر نفت و گاز ایران اظهار كرد كه ایران چهارمين ذخایر اثبات
شده نفت خام و دومين ذخایر گاز طبيعي جهان را دارا است .همچنين ،ایران نقش مهمي در امنيت انرژي جهان دارد
و تامين انرژي كشورهاي مصرف كننده اي همچون فنالند را تضمين مي كند.
سپس ،وي توضيح داد كه تحریم هاي تحميل شده عليه ایران توسط آمریكا و اروپا به صنعت نفت ایران
لطمه زد .اما هم اكنون ،با لغو تحریم ها ،فضاي مثبتي براي سرمایه گذاري در صنعت نفت و گاز ایران وجود دارد.
شركت ملي نفت ایران مسئول فعاليت هاي مربوط به پروژه هاي باالدستي نفت و گاز مي باشد و شركت هاي
خصوصي نيز مسئول پروژه هاي پایين دستي صنعت نفت و گاز هستند .شركت هاي بين المللي و دیگر شركت ها
مي توانند در اكتشاف و توسعه حوزه هاي نفتي از طریق قراردادهاي نفتي جدید با عنوان  IPCمشاركت كنند.
در ادامه ،این پژوهشگر مهمان به این نكته مهم اشاره كرد كه از لحاظ تاریخي ،ایران عرضه كننده قابل اعتماد
نفت و گاز مي باشد .از سویي دیگر ،وضعيت امنيت در ایران باثبات تر از كشورهاي اصلي توليد كننده نفت در
منطقه است .فنالند فاقد منابع داخلي در زمينه انرژي فسيلي است و باید مقادیر بسيار زیادي نفت ،گاز طبيعي و دیگر
مناب ع انرژي مانند اورانيوم را براي توليد انرژي هسته اي خود وارد كند .بنابراین ،فنالند به واردات سوخت هاي
فسيلي بسيار وابسته است و سياست انرژي كانون دغدغه هاي حكومت این كشور مي باشد.
همچنين ،پاشنگ درخصوص چشم انداز روابط انرژي ميان ایران و فنالند بيان كرد كه فنالند مي تواند
فرصت هاي بسياري را در صنعت نفت و گاز ایران از جمله سرمایه گذاري در بخش هاي باالدستي و پایين دستي
آن ،وارد كردن نفت و گاز (به شكل گاز طبيعي مایع) و نيز همكاري هاي تكنولوژیك بيابد .درخصوص صادرات
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گاز به فنالند باید گفت كه روسيه هم اكنون به فنالند گاز صادر مي كند .صدور گاز طبيعي مایع ایران نيز مي تواند
نقشي مهم را در متنوع سازي منابع تامين انرژي فنالند در پي داشته باشد.
در پایان ،وي عنوان كرد كه در مجموع ،ایران به  422ميليارد دالر سرمایه گذاري در زمينه توسعه ميادین
نفتي مشترک ،بازیابي ذخایر نفتي و نيز تضمين توسعه اهداف خود نياز دارد 592 .ميليارد دالر سرمایه گذاري در
بخش باالدستي صنعت نفت و گاز مورد نياز است .همچنين 62 ،ميليارد دالر باید به تسهيالت و پاالیشگاه هاي نفتي
تزریق شود .بنابراین ،سرمایه گذاري زیادي به منظور نوسازي فناوري و سازوكار عملياتي مورد نياز است تا كشور را
قادر سازد كه با دیگر بازیگران پيشرفته و ماهر در بازار نفت و گاز رقابت كند .در نتيجه ،انتقال فناوري در توسعه
ایران نقشي حياتي را دارد.
چهارمين سخنران این نشست ،آقاي ولي پكا تينكينن ،استاد سياست انرژي روسيه در موسسه الكسانتري بود
كه درباره روابط انرژي ميان اتحادیه اروپا و روسيه به ایراد سخنراني پرداخت .در آغاز ،وي این سوال را مطرح كرد
كه انرژي چگونه به عنوان یك ابزار یا اهرم نفوذ و یا به عنوان یك سالح در قالب دیپلماسي درک مي شود .سپس،
وي به این نكته مهم اشاره كرد كه اتحادیه اروپا بزرگ ترین خریدار انرژي روسيه است و روسيه نيز بزرگ ترین
فروشنده انرژي به اتحادیه اروپا مي باشد .در این راستا ،وي بيان كرد كه طي ده سال گذشته و نيز در زمان بحران
اوكراین این بحث مطرح شده است كه آیا روسيه از انرژي به عنوان یك سالح و یا یك اهرم به منظور تاثيرگذاري
بر سياست خارجي این كشورها استفاده مي كند .از دیدگاه وي ،مساله اوكراین مورد ویژه اي است؛ چرا كه از زمان
فروپاشي شوروي سابق ،روسيه در اوكراین از انرژي به عنوان یك سالح كم و بيش سخت استفاده كرده است؛ به
گونه اي كه روسيه با به كارگيري سياست هویچ و چماق همواره سعي داشته است تا آن نوع حكومت هایي را در
كي یف ارتقاء دهد كه در راستاي منافع آن هستند و دیدگاه مثبتي نسبت به مسكو دارند.
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سپس ،تينكينن توضيح داد كه برخالف اوكراین ،شيوه برخورد روسيه در استفاده از انرژي به عنوان یك اهرم
در برابر كشورهاي اروپایي مانند آ لمان ،فرانسه ،ایتاليا و یا فنالند متفاوت بوده است .در اوكراین ،روسيه از انرژي به
عنوان یك "سالح سخت" و در اروپاي غربي به عنوان یك "سالح نرم" استفاده كرده است .به عنوان مثال ،شركت
هاي گاز روسي ـ كه مهم ترین آنها ،شركت گازپروم است ـ از سياست هویچ و چماق (سياست تهدید و ترغيب) در
اوكراین استفاده كرده اند ،اما اساس سياست آنها در اروپاي غربي ،سياست ترغيبي (دادن هویچ) بوده است .بر این
مبنا ،شركت هاي گاز و نفت اروپایي با یكدیگر در رابطه با اینكه چه كسي بهترین و بيشترین امتيازات (هویچ ها) را
به دست مي آورد ،رقابت مي كنند .بدین دليل است كه روسيه موفق شده است تا مانع شكل گيري سياست واحد
مشتركي در ميان كشورهاي اروپایي شود و این امر را مي توان به عنوان یك اهرم در مقابل اروپا تعریف نمود.
در ادامه ،وي عنوان كرد كه راهبردهاي گوناگوني براي مقابله با این نوع اهرم به كار گرفته شده ـ توسط
روسيه ـ وجود دارد؛ یكي از آنها مي تواند متنوع سازي تركيب انرژي در هر كشور اروپایي باشد .به عنوان مثال،
تركيب انرژي فنالند بسيار متنوع است؛ هيچ یك از بخش هاي انرژي بر دیگر مسلط نيست و همچنين ،فنالند منابع
انرژي تجدیدپذیر ،انرژي آبي و انرژي هسته اي دارد .بنابراین ،این نوع تركيب انرژي مي تواند مقابله با این نوع اهرم
و سالح روسيه را تضمين سازد .البته ،وضعيت كشورهاي حوزه دریاي بالتيك بسيار متفاوت است و آنها به گاز
روسيه بسيار زیاد وابسته هستند.
در پایان ،وي اشاره كرد كه به طور كلي ،اخيرا شكل دادن به یك "سياست مشترک انرژي" مخصوصاً در پي
بحران اوكراین به طور جدي مطرح شده است .بنابراین ،مذاكراتي در زمينه ایجاد یك "اتحادیه انرژي" به منظور
كنترل امور انجام شده است؛ به عنوان مثال ،اینكه چگونه شركت گازپروم به طور جداگانه با شركت هاي انرژي ـ كه
وابسته به اشخاص هستند ـ در كشورهاي اروپایي معامله (تجارت) مي كند .در نتيجه ،شكل گيري "سياست مشترک
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انرژي" در آینده مي تواند با این اهرم روسيه ـ كه به طور هوشمندانه اي ،از آن طي دهه هاي گذشته استفاده كرده
است ـ به گونه اي مقابله كند.
در ادامه ،آقاي احمدي لفوركي به ذكر نكات خود درخصوص روابط انرژي ميان ایران و اروپا در دوره
پسابرجام پرداخت .وي توضيح داد كه در ارتباط با این موضوع ،دو سوال مهم قابل طرح مي باشد :نخست آنكه،
برجام چه تاثيري بر تحول ژئوپليتيك منطقه خواهد داشت و سرانجام آنكه ،چگونه برجام در حال ایجاد فرصتي به
منظور بهبود روابط انرژي ميان ایران و اتحادیه اروپا مي باشد.
در ارتباط با سوال نخست ،احمدي لفوركي بيان كرد كه چنانچه به ماهيت در حال تحول ژئوپليتيك
خاورميانه توجه شود ،مي توان دید كه پيامدهاي این تحول براي اتحادیه اروپا عمدتا منفي است و نمونه هاي
بسياري در رابطه با تاثير منفي مزبور مي توان مشاهده كرد كه مهم ترین آن ،بحران پناهندگان است .بنابراین ،در
چنين فضایي برجام نقطه عطفي است كه برخالف همه پویایي هاي منفي منطقه اي ثبات را در منطقه افزایش داده و
راه را براي مشاركت بهتر ميان ایران و جهان از جمله اتحادیه اروپا هموار كرده است و همچنين ،آن انگيزه جدیدي
براي ایران به همراه خواهد داشت تا جهان گرایي را به عنوان یك روند در سياست خارجي خود لحاظ كند.
همچنين ،از دیدگاه وي ،نكته سياسي دیگر در رابطه با سوال اول این است كه منافع ایران همپوشاني بيشتري
را با منافع نظام جهاني از جمله اتحادیه اروپا نشان مي دهد .ایران با انعقاد برجام و كمك به رژیم عدم اشاعه،
حمایت از ساختار دولت ـ ملت در منطقه در عراق و سوریه ،حمایت از راه حل دیپلماتيك براي مشكالت منطقه
اي ،اجتناب از سياست هویت گرایي و پيشگيري از تنش هاي ناشي از این سياست ،و نيز با پيروي از هنجارهاي
جهاني روند جدیدي را ایجاد كرده است؛ روندي كه در آن نقش و جایگاه ایران در سياست بين المللي و منطقه در
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حال ارزیابي مجدد است .ارزیابي مجدد نقش ایران واقعا به نفع آن است و فرصتي را براي گسترش روابط و
همكاري ایران با اتحادیه اروپا در حوزه هاي گوناگون از جمله روابط انرژي و امنيت آن فراهم مي كند.
سپس ،وي در پاسخ به سوال دوم درباره انرژي و برجام به چند نكته مهم اشاره كرد .نخست آنكه ،تا قبل از
سال  ،4254ایران هشتمين تامين كننده نفت خام اروپا بود .پس از لغو تحریم ها ،در كوتاه مدت ،افزایش توليد نفت
توسط ایران قيمت نفت را در سطح پایيني نگاه خواهد داشت كه این امر كامال به نفع اتحادیه اروپا است و به این
اتحادیه در كاهش تورم و افزایش درآمدهاي شهروندانش مي تواند كمك كند .نكته دوم به حوزه گاز مربوط مي
شود .اتحادیه اروپا دومين مصرف كننده بزرگ گاز در جهان است و ایران بزرگ ترین دارنده منابع گاز طبيعي مي
باشد .بنابراین ،این حوزه مي تواند حوزه بسيار خوبي براي همكاري ميان ایران و اتحادیه اروپا باشد .از سویي دیگر،
اقتصاددانان اتحادیه اروپا در جستجوي منابع انرژي مطمئن و متنوع تري هستند .در این راستا ،ایران مي تواند از
طریق كریدور تركيه و خط لوله گازي ترنس آناتولين (تاناپ) به اروپا گاز صادر كند .همچنين ،این امر به كاهش
وابستگي اتحادیه اروپا به گاز روسيه از طریق متنوع سازي منابع تامين انرژي منجر خواهد شد .نكته سوم ،موقعيت
جغرافيایي ایران است .ایران مي تواند یك كریدور ترانزیت باشد و این امر بسيار مهم است .چنين موقعيت
ژئوپليتيكي به ایران اجازه مي دهد تا مجرا یا كانالي براي انتقال منابع انرژي از دریاي خزر و كشورهاي مستقل
مشترک المنافع به اروپا باشد.
در پایان ،وي به دو نكته مهم اشاره كرد .نخست آنكه ،برجام راه حل و وضعيتي را ایجاد كرده است كه به
ایران اجازه مي دهد تا جهان گرایي را به عنوان یك روند در سياست خارجي خود لحاظ كند .این امر بدین معنا
است كه ایران مي تواند از منطقه به عنوان یك دارایي ارزشمند به منظور تعامل با نظام جهاني استفاده كند .نكته دوم
آنكه ،ایجاد روابط انرژي طوالني مدت با اتحادیه اروپا جنبه مهم سياست انرژي و دیپلماسي انرژي ایران است.
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برجام و لغو تحریم ها توسط اتحادیه اروپا در حوزه نفت و گاز به ایران فرصت خارج شدن از انزواگرایي را خواهد
داد .همچنين ،این موضوع مجددا روابط بسيار خوبي را ميان ایران و بازیگران بين المللي ایجاد خواهد كرد و منجر به
گسترش روابط تجاري ميان اتحادیه اروپا و ایران خواهد شد.
سپس ،آقاي كانگاسپورو ،استاد سياست انرژي روسيه در موسسه الكسانتري درباره انرژي و امنيت جهاني به
دو نكته مهم اشاره كرد .نكته نخست آنكه ،روسيه و انرژي به امنيت جهاني مرتبط مي شوند؛ بدین دليل كه روسيه
یك قدرت بزرگ هسته اي ـ از این لحاظ ،همتراز با ایاالت متحده ـ است .بنابراین ،به منظور ایجاد یك نظام امنيتي
پایدار به این نكته باید توجه كرد .نكته دوم آنكه ،پس از سقوط شوروي سابق ،روسيه همواره جامعه اي بي ثبات
بوده است و تاحدي ،بحران اوكراین را به عنوان پيامدهاي سقوط شوروي سابق مي توان تفسير كرد .البته ،باید به این
نكته توجه داشت كه خطوط گازي شركت گازپروم در آسياي مركزي و منطقه دریاي خزر منافع روسيه ـ و نيز
توسعه جامعه روسي ـ و امنيت انرژي جهاني را به یكدیگر متصل مي كند.
در ادامه ،وي عنوان كرد كه مساله نخست و بزرگ روسيه این است كه این كشور چگونه مي تواند از
وابستگي به انرژي خارج شود .روسيه توسعه اقتصادي و اجتماعي خود را بر مبناي سطح خاصي از قيمت نفت
استوار كرده است و این امر خود به معناي آن است كه این كشور بحران و نيازي دائمي براي تغييرات ساختاري دارد.
البته ،ما نمي دانيم كه آیا روسيه ظرفيت و منابع كافي و نيز اراده سياسي براي انجام چنين اقدامي ـ خروج روسيه از
وابستگي به انرژي ـ را دارد.
در این راستا ،وي اظهار كرد كه دو راه براي دولت روسيه به منظور حفظ نفوذ و منافع آن در جمهوري هاي
سابق شوروي وجود دار د .نخست آنكه ،به عنوان بدترین گزینه ،شروع به اتكاء بر قدرت نظامي خود كند .دومين
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گزینه این است كه روسيه بتواند شروع به انجام اصالحات به منظور متنوع سازي اقتصاد خود كند .در واقع ،روسيه
باید شروع به توسعه و پيشرفت كند تا بتواند از وابستگي به انرژي رها شود .البته ،در یك تصویر بزرگ تر ،این امر
به نفع كل اروپا و جهان و نيز به نفع توسعه جهاني خواهد بود.
سپس ،دكتر برزگر تاكيد كرد كه توافق هسته اي ایران بر امنيت منطقه اي به طرز مثبتي تاثير خواهد گذاشت
و روابط ميان كشورهایي را كه در امنيت منطقه اي انرژي مهم هستند ،بهتر خواهد كرد؛ همچون روابط ایران و چين،
ایران و تركيه ،ایران و هند و حتي ایران و آمریكا .به عنوان مثال ،هنگامي كه حس ناامني ناشي از مساله هسته اي از
روابط ایران و آمریكا حذف شود ،این امر بر ثبات منطقه اي تاثير مثبتي خواهد داشت و همچنين ،این مساله از ابعاد
مختلف براي امنيت انرژي مثبت و مفيد مي باشد .همچنين ،وي به این نكته اشاره كرد كه جنگ عليه داعش ـ كه هم
اكنون ،آنها در حال صدور نفت خود هستند ـ از طریق اختالل در قيمت طبيعي جهاني نفت ،خود ناامني براي امنيت
انرژي ایجاد كرده است و آن به مانعي براي سرمایه گذاري و اكتشاف خارجي در حوزه صنعت نفت تبدیل شده
است.
سرانجام ،آقاي كيوین به ذكر این نكته مهم پرداخت كه فنالند مي تواند از توليدات انرژي ایران بهره مند
شود .همچنين ،وي این حقيقت را كه ایران در حال ورود به بازارهاي انرژي است ،مورد تایيد قرار داد .از نقطه نظر
وي ،این دیدگاه به توافق هسته اي (برجام) مربوط مي شود كه آن موجب موفقيت و رونق یافتن بيشتر ایران در آینده
خواهد شد .همچنين ،از دیدگاه كيوین ـ در مقایسه با نظر پيش تر همكاران وي ـ فضایي رقابتي در حوزه انرژي ميان
كشورهاي اروپایي وجود دارد و در نتيجه ،ایده ایجاد نوعي "سياست مشترک اروپایي انرژي" واقع بينانه به نظر نمي
رسد .در واقع ،ارتباطي به روسيه ندارد ،بلكه كشورهاي اروپایي به طور جداگانه انتخاب هاي خود را انجام مي دهند.
به عنوان مثال ،اینكه سوئد كامال از توليد انرژي هسته اي دست كشيده است ،ربطي به روسيه ندارد؛ بلكه مساله اي
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دیگر است .در واقع ،این امر به انتخاب خود آنها (سوئدي ها) ـ كه براي آنها در مقياس جهاني مهم است ـ باز مي
گردد .بنابراین ،تالش كشورهاي اروپایي بر مبناي این حقيقت است كه هر یك از آنها دغدغه هاي خاص خود را در
اروپا دارند .در واقع ،از دیدگاه وي ،تردیدي جدي وجود دارد كه "سياست مشترک اروپایي انرژي" به منظور مقابله
با روسيه را به مسائل اقتصادي بتوان مرتبط ساخت ،بلكه آن باید نوعي وابستگي متقابل را ایجاد كند؛ به طوري كه
روسيه را به ساختارهاي اروپایي متصل كند.
سرانجام ،وي درخصوص روابط انرژي ميان روسيه و فنالند اظهار كرد كه فنالند از سال  5362از روسيه گاز
وارد مي كند و این كشور صد در صد وابستگي به گاز روسيه دارد .بنابراین ،چشم انداز مثبتي درخصوص ورود ایران
از طریق گاز طبيعي مایع به بازار فنالند وجود دارد؛ زیرا این امر به معناي متنوع سازي منابع انرژي فنالند مي باشد.
در پایان ،سخنرانان نشست مزبور به سواالت حضار پاسخ دادند.
گزارش :فهيمه قرباني ،پژوهشگر پژوهشكده و دانشجوي دكتري روابط بين الملل
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