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چکیده
مفهوم امنیت انرژی سالیان اخیر در سطح وسیعی مورد توجه اندیشمندان حوزه روابط
بین الملل قرار گرفته است و وارد دستورکار مطالعاتی این اندیشمندان شده است .موضوو
انرژی در ابتدا بیشتر دارای ابعاد اقتصادی بود ،لیکن در سالیان اخیور و بوهویوهه سوا از
بحران گازی سال  2006بین روسیه و اوکراین ،ابعاد امنیتی و سیاسی آن نیز سررنو

شوده

است .سا از وقو مجدد این بحران در سال  ،2009تنشهای مکورر در منطقوه راه وردی
خاورمیانه و به ویهه سا از مناقشه روسیه و غرب در بحران اوکراین در سال  2014اهمیوت
آن دوچندان گشته است .تمام انوا انرژی از لحاظ در معرض بودن و امنینی کردن در یو
سطح نیستند .گاز ط یعی برای امنیتی کردن و انرژی های تجدیدسذیر در انتهای این صو
قرار دارند ،زیرا عمدتاً به صورت محلی تولید و مصرف می شوند .این مقاله براساس مفهوم
نظری رهیافت مجموعه امنیتی منطقهای که به وسیله باری بوزان ارائوه شوده بوه بررسوی
مفهوم امنیت انرژی میسردازد .این مقاله تالش میکند تا با رویکردی توصیفی تحلیلوی بوا
معرفی نظریه «مجموعه امنیتی انرژی» و مفاهیم این نظریه بهویهه مفهووم مهوم «امنیتوی
کردن» آن را بر روی مسئله امنیت انرژی کاربردی نماید.
واژگان کلیدی :امنیت انرژی ،امنیتیکردن ،نظریه مجموعه امنیتی انرژی ،وابستگی،
وابستگی متقابل.
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مقدمه
انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید ،نقش بسیار بزرگی در رشد و توسعه اقتصاادی
کشورها داشته و سهم بزرگی درتوسعه تمدن بشری ایفاکرده است .برای چندین دهه ،امنیت
انرژی مهمترین موضوع مطرح و مورد توجه کشورهای صنعتی مصرفکنناده انارژی تلقای و
به عنوان «عرضه مکفی انرژی درزمان مناسا وباقیمات مناسا » تعریا مای شاد .یعنای،
کشورهای توسعه یافته و صنعتی انتظار داشتند که برای تداوم توسعه اقتصادی و رفااه ماردم
کشورشان ،انرژی همواره در قیمتهای مناس و در هر دوره زمانیکه اقتصاد آنها مایطلباد،
فراهم گردد( .مزرعتی)72 :1386،
دردوران جنگ سرد سیاست انرژی در حوزه صرفاً امنیتی قرار داشت .مبادالت و تجاارت
انرژی نقش محوری در اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی پیدا کرد ،به نحاوی کاه انارژی
به عنوان موتور توسعه برای کشورهای صنعتی قلمداد میشد .درچنین شارایطی ،اتاتالل یاا
انقطاع عرضه انرژی و شوک های قیمات ،برکاارایی کاارکرد اقتصاادی واردکننادگان اصالی
انرژی ،تاثیر فراوان نهاد و در پایان بحران ها و مشکالت اقتصاد جهانی برتولیدکنندگان انرژی
نیز بسیار موثر بود( .واعظای )13-14 :1386 ،دراین مقطا ،،مفهاوم امنیات انارژی باه معناای
اطمینان از عرضه مکفی انرژی ،برای فرصتسازی اقتصادی ملی که بتواند اهداف تعیین شده
را محقق سازد مدنظر قرار گرفت .دراین تعری  ،دغدغاه واردکننادگان کنتارل قیمات نفات
ودسترسی به عرضه انرژی است و نگرانی صادرکنندگان ،داشتن بازار مداوم با قیمت مناسا
نفت است.
مفهوم امنیت انرژی مفهومی چندبعدی است و هریک از ذی نفعان از دریچاه تاود بادان
مینگرند .مصرفکنندگان انرژی با انجام اقداماتی درحاوزه صارفهجاویی در انارژی ،افازایش
بازده انرژی ،قوانین و قواعد مالیاتبندی بر محصوالت مصرفکننده انرژی ،قواعدیاراناهای و...
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درپی ارتقای سطح امنیت انرژی تود هستند .این قواعد در حقیقت به دنبال مدیریت تقاضاا
است .این باور مهمی است که مدیریت تقاضا نقش بسیار مهمی در کااهش وابساتگی انارژی
به ویژه انرژی وارداتی دارد ) .(Haghighi,2007: 16یکی دیگر از اقدامات مهم درایان حاوزه،
سیاست متنوعسازی 3است .دراین سیاست ،با متنوع کردن مبادی ورود انرژی و انواع انارژی
مصرفی ،می توان تطرات ناشی ازاتتالالت درعرضه یک نوع انرژی یا یاک کشاور را در حاد
شایانی کاهش داد(Baghat,2007: 113).
اما از دیدگاه عرضهکنندگان ،امنیت انرژی در امنیت برای تقاضای انرژی تعری میشاود.
عرضهکنندگان تمایل دارند برای انرژیای که تولیاد نماوده و بارای آن هزیناههاای زیاادی
متحمل شدهاند ،تقاضای مکفی وجود داشته باشد چرا که در غیراین صورت عرضاهکننادگان
باید هزینه هاای زماانی زیاادی را باه دلیال معطلای سارمایهگاذاریشاان تحمال نمایناد.
( )Lajous,2004: 39همچنین شرکت های نفتی که نقش بسیار مهمی در امنیت انرژی دارند
به سودآوری فعالیتهایشان توجه زیادی دارند .حاشیه سود پایین منجر به سرمایهگذاری کم
در فعالیتهای پاییندستی ،میاندستی و باالدستی توسط این شرکتها میشاود کاه نهایتااً
اثرمنفی بر امنیت انرژی دارد.
بااین وجود ،ضروری است که درتعاری مرتبط با امنیت انرژی بایاد ابعادسیاسای امنیات
انرژی را نیز در نظر داشت .یکی از مهم ترین موضوعاتی که سب شاد ایان ناوع تعااری در
دستورکار بین المللی ،به ویژه دستورکار اتحادیه اروپا قرار گیرد ،اساتفاده سیاسای روسایه از
مسئله انرژی است که درجریان بحران گازی سال  2006و  2009به اوج تود رساید .درایان
منازعات گازی،گاز طبیعی صاادراتی روسایه باه کشاورهای اتحادیاه اروپاا ،باهعلات وجاود
اتتالفات سیاسی و اقتصادی ،بین روسیه و اوکراین قط ،شاد .بسایاری از کارشناساان قطا،
گاز صادراتی به اوکراین را معلول روی کار آمدن غربگرایاان در اوکاراین مایدانساتند ،اماا
روس ها دلیل اصلی آن را عدم پرداتت قیمات گااز و سارقت گاازی دولات اوکاراین اعاالم
نمودند .این اتفاقات در کنار دیگر اقدامات روسیه در استفاده از انرژی بهعنوان ابزاری سیاسی
باعث شد تا شوکی به مقامات اروپایی نسبت به وابستگی فزاینده به گاز وارداتی ازروسیه وارد
3. Diversification
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شود.
محقق برجسته سوئدی ،رابرت الرسون دیدگاه جامعی دراین تصوص ارائاه داده اسات.
او مواردی را مطرح میکند که طی آن روسیه ازانرژی بهعنوان ابازار سیاسات تاارجی تاود
استفاده نموده است .او در ابتدا باه حاوادثی نظیار قطا ،جریاان انارژی ،تهدیادات ضامنی،
سیاست اعمال قیمتهای تحمیلی و ...اشاره میکند .الرسون با بررسیهای تاود تعاداد ایان
حوادث از سال  1991تا  2006را  55مورد میداند که از این حوادث دستکام  20ماوردآن
در  6سال ریاست جمهوری پوتین ( 2000تا  )2006بوده است .الرسون دربررسی تاود باه
این نتیجه میرسد که تنها  11مورد دارای هیچ علت سیاسی نبود و بقیه دارای انگیازههاای
سیاسی بوده است )Larsson,2006:23( .این مسئله باعث تقویت گفتماانی دراتحادیاه اروپاا
شد که معتقد بود تطر وابستگی بیش از حد به انرژی وارداتی از کشوری چاون روسایه کاه
می تواهد از این انرژی به عنوان ابزاری سیاسی اساتفاده نمایاد بسایار زیااد اسات .اساتفاده
ابزاری از انرژی در جریان اوجگیری اتتالفات بین روسیه و غرب در جریاان بحاران اوکاراین
در سال  2014را نیز میتوان به شکل قابلتوجهی مشااهده نماود .در ایان مقطا ،و پا از
اوج گیری اتتالف بین روس ها با غرب و دولت روسگرای پروشنکو در اوکراین ،روسایه بارهاا
تهدید به قط ،گاز اوکراین کرد ،قیمت گاز فروشای باه اوکاراین را باه شادت افازایش داد و
تواستار سری ،بدهیهای گازی اوکراین شد.
این اتفاقات باعث شد تا مفهوم امنیت انرژی در سطح وسی،تری مورد بررسی قارار گیارد
و از تمرکز صرف بر ابعاد اقتصادی فاصله گرفته و ابعاد سیاسی و امنیتی نیز به شاکل جادی
مورد توجه قرار گیرند .دراین چارچوب ،ابزارهای قیمت ،واردات و ...میتواند به شاکل جادی
به عنوان ابزارهای تحقق اهداف سیاسی و امنیتی مورد توجه قرارگیرد .پرسش اصلی کاه در
این چارچوب مطرح میشود این است که چه انواعی از انارژیهاا در معارا اصالی امنیتای
کردن قرار دارند؟ در پاسخ باید گفت ،که گاز طبیعی گزینه نخست برای امنیتی شدن اسات
و این امکان برای انرژی های تجدیدپذیر بسیار کمتر است .همچنین اگر مباحاث مرباوب باه
انرژی بهعنوان موضوع اقتصادی مطرح شود ،آنگاه انتظاار مایرود کاه امنیتای کاردن بارای
تمرکز بر عرضه کافی و قیمتهای منطقی انرژی مدنظر قرار گیرد .و اگر مباحاث مرباوب باه
4
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انرژی به عنوان موضوع سیاسی مطرح شود ،آنگاه امنیتی کاردن بار وجاوه سیاسای مختلا
وابستگی انرژی تمرکز میکند ،یعنی ،جایی که موضوع امنیت احتماالً حاکمیت دولت است.
چارچوب نظری :نظریه مجموعه امنیتی منطقهای
از سالهای پایانی قرن بیستم و پ از پایاان جناگ سارد ،شاکل جدیادی از مطالعاات
امنیتی که نگاهی متکثرتر باه مقولاه امنیات دارد ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات .یکای از
برجسته ترین مکاتبی که با ارائاه تعریا چندبعادی و متکثار از امنیات ،جایگااه مهمای در
مطالعات امنیتی به دست آورده ،مکت کپنهاگ است .مکت کپنهاگ باتوجاه باه اینکاه بار
مطالعات امنیتی استوار است جز اولین رهیافتهایی است که به دنبال پایهگاذاری جایگااهی
مستقل برای مطالعات امنیتی است .به عباارت دیگار ،ایان مکتا مطالعاات امنیتای را کاه
ویژگی دوران پ ازجنگ سرد است ،از حوزه مطالعات راهبردی دوران جنگ سارد تفکیاک
کرده و آن را ذیل «روابط بینالملل» و مطالعات راهبردی را ذیال «مطالعاات امنیتای» قارار
داده است.
مکت کپنهاگ به تحلیلهای منطقهای توجه بیشتری نشان میدهد .از نظر باری بوزان،5
پ از جنگ سرد ،سطح منطقهای برای دولتها مکان هندسی منازعاه و همکااری و بارای
پژوهشگرانی که در پی تبیین امور امنیتی معاصر هستند به یک سطح تحلیال تبادیل شاده
است .از نظر بوزان و ویور این رهیافت را میتوان یک قانون پ از جناگ سارد دانسات کاه
ریشه در دو فرا دارد :اول اینکه ،کاهش رقابت ابرقدرتها کیفیت نفوذ منااف ،قادرتهاای
جهانی در سایر نقاب را کاهش میدهد ،و دوم اینکه ،پویشهای داتلی قادرتهاای بازرگ،
نظام بین الملل را از درگیاری نظاامی و رقابات اساتراتژیک در نقااب دردسرسااز جهاان بااز
میدارد و به دولتها و جوام ،محلای اجاازه مایدهاد رواباط نظاامی و سیاسای تاود را باا
مداتلهی کمتر قدرت های بزرگ در مقایسه با گذشته تنظیم کنند( .باوزان و همکااران:1386 ،
)23

یکی از مهم ترین چارچوب هایی کاه از جانا مکتا کپنهااگ بارای بررسای دقیاقتار
5. Barry Buzan
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مطالعات امنیتی در سطح منطقهای مطرح شده است« ،نظریه مجموعاه امنیتای منطقاهای»
است .نظریه مجموعه امنیتی منطقهای بهوسیله بااری باوزان در کتااب «ماردم ،دولاتهاا و
هراس» 6ارائه شد .مفهوم اصلی این نظریه مفهوم «امنیتی کردن» 7است که در ساال 1998
به شکل کاملی توسط بوزان اولی ،ویور و پاپ دوویلد 8در کتااب «امنیات :چاارچوبی جدیاد
برای تحلیل امنیت» 9توسعه داده شد .بوزان و همکاران وی معتقدناد کاه در جهاان پا از
جنگ سرد ،روابط بین الملل سرشتی منطقهایتر پیدا کرده است .منطقی کاه در ورای ایان
فرا وجود دارد این است که فروپاشی نظم دوقطبی ،نیروی اصلی ساازماندهنادهای را کاه
درسطح جهان در کار بود را از بین برده است .این امر باعث شده تاا منااطق در مقایساه باا
گذشته دست بازتری برای سروسامان دادن به امور تود تواهند داشت( .باوزان و ویاور:1386 ،
)7-26

استدالل مهم بوزان و ویور آن است که امنیت منطقاهای در پایاان جناگ سارد موجا
ناامنی های گسترده شده که مکات واق،گرا و جهانگرا را می توان ازشناتت ماهیات و ابعااد
مختل امنیت هستند بدین معنا که مکت واق،گرا با تلقی دولات باهعناوان یگاناه موضاوع
امنیت و نیز مکت جهانگرا باتلقی نظام بینالملل به عناوان یگاناه عامال امنیات از کاانون
تکوین حرکتهای اصلی منطقه غفلت کردهاند .بنابراین الزم است برای ارائه فهام مناسا از
سرشت وسرنوشت امنیت به ساتتار منطقه و ویژگیهای کشورهایی که در منطقهای تااص
قرار دارند و از معضالت امنیتی مشابهی برتوردارند توجه کرد .این رویکرد بوزان از «شناتت
راه میانه» میان پوزیتویستها و پستپوزیتویستها نشات میگیرد( .برزگر)189: 1387،
بوزان و همکاران مجموعههای امنیتی را اینگونه تعری میکنند:
«ایده اصلی نظریه مجموعه امنیتی منطقهای این است که بهدلیل آنکه اغلب تهدیددا بیتدتر
در سددطم منطقددهای مطددره تنددتندب تابنددتای متقنبددل امنیتددی بدده رددکل نرمددنلی در دسددتهتنیی
منطقهای به ننم مجموعهتنی امنیتی رکل میگیرند ......فرآیند امنیتی کدرد ت میدنا تابندتای
متقنبددل امنیتددی بددین بددنکیارانی کدده در درت ایددن مجموعددهتددن تنددتند بنددینر بیتددتر اک بددنکیارا
درت این مجموعهتن بن بنکیارا خنرج اک مجموعه است) ».بوکا ت تیورب (8 :1389

6.People, States & Fear
7. Securitization
8. Jaap de Wilde
9. Security: A Framework for Analysis
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به عبارت دیگر ،مجموعههای امنیتای منطقاهای را مایتاوان باه دساتهای از تنگناهاای
امنیتی در نظر گرفت که در یک منطقه جغرافیایی تاص قرار دارد .جایی که درک تهدیادات
مهم بهوسیله دولت ها (یا سایر بازیگران) که دارای ارتباطاتی با هم هستند ،صورت میگیارد.
این ادراکات باعث شکلگیری یک وابستگی متقابل قوی امنیتی می شاود کاه در آن امنیات
یک دولت جدا از امنیت دیگری قابل تعری نیست .از نظر بوزان ،دو مولفه با درجات مختل
مجموعههای امنیتی را شکل میدهند .اول ،نحاوه توزیا ،قادرت در باین دولاتهاا در یاک
منطقه جغرافیایی تاص است که نقش مهمی در شاکلگیاری ایان مجموعاههاا دارد و دوم،
الگوهای دوستی و دشمنی تاریخی بین این دولاتهاسات کاه مایتواناد شاکلگیاری ایان
مجموعه ها را دچار تغییرات کند .مراد از دوساتی ایان اسات کاه در رواباط آنهاا ،طیفای از
دوستی؛ از دوستی واقعی ،تا انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته باشد .منظاور از دشامنی
نیز روابطی است که در آن سوءظن و هراس حاکم باشد.
براساس نظر بوزان ،ویور و دوویلد ابعاد امنیت در نظریه مجموعه امنیتی منطقهای شامل
ابعاد نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی وزیستمحیطای مایشاود .مجموعاههاای امنیتای
میتواند به مجموعههای همگن و ناهمگن تقسیم شود .درمجموعههای همگن ،همچنان ایان
فرا کالسیک مبنا قرار میگیرد که مجموعههای امنیتای دربخاشهاای مشاخم متمرکاز
هستند ،بنابراین از انواع تاصی از تعامل میان انواع مشابهی از واحدها تشکیل شدهاناد .ایان
درحالی است که در مجموعه های ناهمگن فرا بر این است که منطق منطقاهای مایتواناد
انوا ع متفاوتی از بازیگران را که از سوی دو یا چند بخش با هم تعامل دارند ،یکپارچاه ساازد.
(بوزان)37-38 :1386،

مجموعه امنیتی انرژی
مجموعه امنیتی منطقهای انرژی ،مجموعهای است که در اثر تعاامالت مارتبط باا انارژی
به وسیله دو یا چند دولت در یک منطقه جغرافیایی تاص شکل میگیرد ،این تعامالت شامل
روابط وابستگی بین دولت هایی که این وابستگی را بهعنوان یک تهدیاد امنیتای باه حسااب
میآورند نیز میشود .این تعامالت انرژی شامل ارتباطاتی نظیار صاادرات ،واردات و تراتزیات
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انرژی میگردد )Palonkorpi,2006: 3( .براساس تعاری باوزان و ویاور در نظریاه مجموعاه
امنیتی منطقهای ،تهدیداتی که به واسطه وابستگی انرژی بین دولتها وجاود دارد بیشاتر در
سطح مناطق همجوار از لحاظ جغرافیا ایی قابال مشااهده اسات .باه عباارت دیگار ،هازاران
کیلومتر تطوب طوالنی لوله نفت و گاز کشورها را باه هام متصال مایکنناد کاه باه مانناد
زنجیری عامل ایجاد وابستگی در حوزه انارژی هساتند کاه مای توانناد باعاث ایجااد برتای
تهدیدات شوند.
در مجموعههای امنیتی انرژی ،توزی ،منطقهای مناب ،انارژی و وابساتگیهاای منطقاهای
انرژی میتواند موازی با توزی ،قدرت نظامی در مجموعههای امنیتی -سیاسی باشاد .در ایان
صورت این سوال پیش میآید کاه آیاا باازیگران و منااطق مجموعاههاای امنیتای انارژی و
مجموعههای سیاسی-امنیتی یکی هستند یا تیر؟ البته برای پاسخ به این سوال بایاد میازان
وابستگی های انرژی را برحس عواملی نظیر میزان مناب ،انرژی داتلی و امکان متنوعساازی
مبادی ورود انرژی مورد بررسی قرار داد .برای مثال ،این موضوع را میتوان با نگاه باه میازان
وابستگی جمهوری های شوروی سابق به واردات نفت ،گاز و برق از روسیه در مقابال تواناایی
آنها برای متنوع سازی واردات انرژی و مناب ،جایگزین و یا افزایش تولید انارژی داتلای آنهاا
مشاهده نمود .البته در بسیاری از موارد نوسانات ساالنه در میزان وابستگی به وجود مایآیاد،
اما در روندهای طوالنیمدت ،معموالً میزان وابستگی تغییرات چندانی نمیکند .این نوساانات
نشان میدهد که ساتتارهای مجموعاه هاای امنیتای انارژی معماوالً پویااتر از سااتتارهای
مجموعههای سیاسی -امنیتی هستند.
گرچه درصدهای وابستگی به انرژی وارداتی از یک کشور مهم اسات ،لایکن پارامترهاای
دیگری نظیر میزان وسهم نوع انرژی وارداتی نیز اهمیت دارد .برای مثال؛ در نگااه اول تصاور
میکنیم چون فنالند  100درصد گاز طبیعی وارداتی تود را از روسیه وارد میکند بناابراین
فنالند در سطح باالیی به روسیه وابسته است؛ اما باید توجه داشت که گااز طبیعای تنهاا 11
درصد از میزان کل انرژیهای اولیه مصرفی این کشور را تشکیل میدهاد کاه میازان بسایار
زیادی نیست)Kara, 2004: 64( .
از طرف دیگر ،میزان الزامات امنیتی مناب ،انرژی براساس قابلیاتهاای انتقاال و سااتتار
بازار آنها متفاوت است .نفت تام می تواند به آسانی از طریق نفتکشهای عظیم از نقطهای به
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نقطه ای دیگر در جهان منتقل شود .از این رو بازار و قیمت نفت باه معناای واقعای؛ جهاانی
هستند .این در حالی است که تجاارت گااز طبیعای عمادت ًا از طریاق تطاوب لولاه صاورت
میگیرد .این مهم ترین دلیلی است که قیمت گاز طبیعی عمدتاً به صورت منطقاهای تعیاین
می شود تا جهانی .گرچه از لحاظ فنی امکان انتقاال گااز طبیعای ماای ،شاده (الانجای) از
طریق کشتی نیز وجود دارد ،لیکن هنوز اکثر گاز طبیعی جهان از طریق تطوب لولاه صاادر
می شود .هرچند با گسترش استفاده از الانجی در سطح جهانی برتی تولیدکنندگان عماده
الانجی در دنیا ،در پی ایجاد قیمتهای جهانی واحد برای الانجی صادراتی هستند.
در بررسی مجموعه های امنیتی انرژی باید به دو مفهوم وابستگی و وابستگی متقابال نیاز
توجه داشات .مفهاوم وابساتگی در دهاههاای  1960و 1970باه شاکل گساتردهای توساط
اندیشمندان مارکسیستی برای توصی ساتتارهای ناابرابر جهاانی و رواباط باین شامال باا
جنوب و مرکز با پیرامون مورد استفاده قرار میگرفت .از سوی دیگر ،وابستگی متقابل عمادتاً
توسط اندیشمندان لیبرال در مقابل واق،گرایان و نوواق،گرایان که به ابعاد سیاسای وابساتگی
تاکید دارناد ،ماورد اساتفاده قارار گرفات )Sullivan,2002: 172-174( .یکای از مهامتارین
انتظارات از مجموعه های انرژی ،بررسی توان کشورهای حاضر درمجموعه از نظرپیادهساازی
الگوهای وابستگی متقابل انرژی است .در این چارچوب ،مراد از وابستگی متقابال انارژی ایان
است که تغییرات ،اتتالالت و پیشرفت ها در هریک از اعضای مجموعاه مای تواناد بار دیگار
واحدها نیز تاثیر گذارد.
جدول ( )1نشان میدهد که نوعی وابستگی نسبی در واردات انرژی دولتهای اروپایی در
واردات گاز طبیعی از روسیه وجود دارد .وابستگی به گاز طبیعی روسیه در میاان کشاورهای
هم مرز با روسیه یا کشورهایی که در فاصله نزدیکتر با روسایه قارار دارناد ،بیشاتر اسات .در
مقابل کشورهای اروپای غربی که دورتر از روسایه هساتند ،درصاد کمتاری از گااز طبیعای
مصرفی تود را از روسیه وارد میکنند .یعنی ،میزان وابستگی انرژی در برتی از حامالهاای
انرژی دارد ارتباب با نزیکی کشورها با صادرکننده است .درصد تاصی برای وابساتگی انارژی
را میتوان «آستانه وابستگی» 10در نظر گرفت (معموالً  50درصد) که براسااس آن مایتاوان
10. Dependency Threshold
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مرزهای مجموعه امنیتی را مشاخم نماود .باراین اسااس ،وابساتگی بایش از حاد آساتانه
وابستگی می تواند به عنوان تهدید امنیتی به شمار آماده و بحاث امنیتای کاردن پررناگتار
شود)Palonkorpi,2006: 6(.
جدول( :)1درصد وابستگی و واردات گاز ط یعی برخی کشورهای اتحادیه اروسا از
روسیه در سال 2010
وابستگی کم

وابستگی متوسط

وابستگی زیاد

وابستگی عمیق

زیر  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا 100درصد

فرانسه 16/7
آلمان 37/9
ایتالیا 17
هلند 8/1
رومانی 17
انگلستان 0
پرتغال 0
ایرلند 0
اسپانیا 0

یونان 52/8
اسلوونی 56/2
اتریش 62/5

اتریش 62/5
جمهوری چک 71/9
مجارستان 65
لهستان 63/1

بلغارستان 99/5
استونی 100
فنالند100
لتونی 100
لیتوانی100
اسلواکی 98/2

Source: BP Statistical Review of World Energy 2011

این آمارها نشان می دهد که کشورهایی نظیر بلغارستان ،استونی ،لتونی ،اسلواکی ،اتریش
و ...که وابستگی آنها به گاز طبیعی بیش از آستانه وابساتگی اسات ،اگار گااز طبیعای ساهم
عمدهای در انرژی مصرفی آنها داشته باشد آنگاه در وضعیت تطرناکتری در مقایسه با ساایر
اعضای اتحادیه اروپا قرار دارند و امکان اثرپذیری آنها در صورت امنیتیشدن موضاوع انارژی
بیشتر است .این در حالی است که کشورهایی نظیر ایتالیا کاه از لحااظ مباادی ورود انارژی
تنوع بیشتری داشته و وابستگی آنها به یک کشور صرف کمتر است ،آسی پذیری کمتری در
زمان امنیتیشدن موضوع انرژی دارند.
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عامل مهم دیگری که در شکلگیری مجموعههاای امنیتای انارژی نقاش دارد ،الگوهاای
دوستی و دشمنی تاریخی است که بر چگونگی و سطح وابستگی انرژی تااثیر دارد .الگوهاای
دوستی و دشمنی عواملی هستند که نشان میدهند ،چرا برتی وابستگیهای انرژی سیاسای
و امنیتی میشوند؟ در حالیکه برتی دیگر به این سرنوشات دچاار نمایشاوند .بارای مثاال،
دولت  Aدارای روابط دوجانبه توب با دولت  Bاست .ممکن است دولت  Bمثالً  30درصاد
از انرژی وارداتی تود را از دولت  Aتامین کند ،آنگاه این وابساتگی زیااد اسات ،اماا تهدیاد
اساسی برای دولت Bنیست .اما اگر دولت  Aدارای روابط مخاصمهآمیزی با دولات  Cباشاد،
آنگاه اگر دولت  Cتنها  10درصد انرژی تود را از دولات  Aوارد کناد ،ایان میازان واردات
میتواند تهدیدی برای دولت  Cباشد .درحقیقت این الگوهای دوستی و دشامنی دولات A
با دولتهای  Bو  Cاست که در شکلگیری مجموعه امنیتی انرژی تااثیر دارد و چگاونگی و
سطح وابستگی را مشخم و تعیین میکند.
هر موردی در وابستگی انرژی می تواند در درجات مختل بهعناوان «وابساتگی ساودمند
متقابل»( 11وابستگی مثبت) و یا «وابستگی نابرابر و تهدیدکننده»( 12وابستگی منفای) ماورد
توجه قرار گیرد .یک مثال توب برای وابستگی مثبت را می تاوان در رواباط انارژی اتحادیاه
اروپا با نروژ مشاهده نمود .نزدیکی هنجارهای مورد پذیرش ناروژ باا اتحادیاه در حاوزههاای
گونااگون و عضاویت ایان کشاور در منطقااه اقتصاادی اروپاا اسات .از ایانرو ،در قااوانین و
هنجارهای زیستمحیطی ،حقوقی و بازار ،شباهتهاای بسایاری باین اتحادیاه اروپاا و ناروژ
وجود دارد که نقش مهمی در تقویت این وابستگی مثبت دارد .از این رو باهرغام بااال باودن
میزان وابستگی اتحادیه اروپا به نفت و گاز طبیعی وارداتی از ناروژ ( 30درصاد گااز طبیعای
وارداتی) ،بازهم براساس نظرات مقامات اتحادیه ازجمله؛ باروسو و اسناد انرژی اتحادیه ،یکای
از اصلیترین کشورهایی که مدنظر سیاست متنوعسازی اتحادیه اروپا قارار دارد ،ناروژ اسات.
()Dampsey,2006:23
اما این مسئله در مورد روسیه و گرجستان متفاوت است .گرجساتان چنادین باار هادف
1.Mutual Beneficial Dependency
12.Unequal and Threating Dependency
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سیاست قط ،جریان انرژی وارداتی از روسیه قرار گرفتاه اسات .ساکاشاویلی رئای جمهاور
گرجستان سعی نموده از این مسئله برای تحریک اتحادیه اروپاا اساتفاده نمایاد ....« .تغییار
قیمت انرژی و میزان صادرات ،ابزار مهم روسیه است .ابازار روسهاایی کاه معتقدناد انارژی
بهترین ابزار برای تحقق اهداف سیاست تارجی است ....قط ،جریان انرژی کشاورهای دیگار
پیامی مهم برای سران اتحادیه اروپا دارد و این پیام آن است کاه اتکاا باه همساایهای کاه از
انرژی برای رسیدن به اهداف سیاست تارجیاش استفاده مایکناد باعاث باه تطار افتاادن
امنیت انرژی می شود )Saakashvili,2006:19( ».وابستگی  100درصدی گرجستان باه گااز
وارداتی از روسیه نمونه بسیار توبی برای وابستگی انرژی منفی است.
موضوع وابستگی انرژی ،اگر با دیگر منازعات و اتتالفات دولتها پیوند بخورد ،مایتواناد
به راحتی امنیتی و یا سیاسی شود .این دشمنیها میتواناد باعاث ساوق دادن وابساتگی باه
سمت وابستگی منفی شود .از این رو به نظر میرسد مجموعاههاای امنیتای انارژی احتمااالً
مسیرهای وابستگی متقابل امنیتی را که قبالً در منطقه وجود داشتهاند دنبال تواهد کرد.
ویهگیهای امنیتی هر من ع انرژی
در میان مناب ،انرژی ،گاز طبیعی محتملترین گزینه برای استفاده بهعنوان ابزار سیاسای
است .برتالف نفت تام و مشتقات آن نظیر بنزین ،گاز طبیعی دارای باازار و قیمات جهاانی
نیست و این فاکتورها عموماً به صورت منطقهای تعیین میشاوند .هرچناد کاه تاالش بارای
ایجاد «مجم ،کشورهای صادرکننده گاز» 13در حقیقت کوششی برای قیمت گاذاری جهاانی
گاز طبیعی است .کشورهای عمده تولیدکننده گااز طبیعای نظیار روسایه ،ایاران و قطار باا
تاسی چنین سازمانی در نظر دارند تا با استفاده از آن بتوانناد فرآیناد قیماتگاذاری گااز
طبیعی را هماهنگ نمایند .اگر این ایده به صورت کامال تحقاق پیادا کناد ،آنگااه اقادامات
هماهنااگ صااادرکنندگان اصاالی گاااز طبیعاای ماایتوانااد باعااث تغییراتاای در بازاریااابی و
قیمتگذاری گاز طبیعی در سطح منطقهای شود و قیماتگاذاری بیشاتر در ساطح جهاانی
صورت پذیرد)www.en.rian.ru( .
با این وجود ،هنوز بیشتر قیمتهای گاز طبیعی به صورت منطقهای تعیین میشود .اغل
قیمتهای گاز طبیعی در سطح منطقهای به صورت شفاف و روشن اعالم نمیشاوند و حالات
)13. Gas Exporting Countries Forum (GECF
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امنیتی پیدا کردهاند .بهعالوه ،انتقال بیشتر گاز طبیعی در دنیا بهوسیله تطوب لولاه صاورت
می گیرد .از این رو امکان تغییر و تعدیل سری ،در واردات گاز طبیعی از نقاب مختلا وجاود
ندارد .انعطاف پذیری که در مورد انتقال نفت تام وجاود دارد ،در ماورد گااز طبیعای وجاود
ندارد و این ،امکان امنیتی کردن گاز طبیعی را بیشتر میکناد .در ماورد نفات تاام ،امکاان
متنوع سازی بیشتر است ،زیرا انتقال بیشتر نفت تام از طریق نفتکشها صاورت مایگیارد و
می توان در صورت ایجاد اتتالل در واردات نفت از یک کشور یا یک منطقه ،کشور یا منطقاه
دیگر را برای واردات جایگزین نمود.
تطوب لوله گازی طوالنی که چندین کشور را به هام متصال مایکناد قابلیات اساتفاده
سیاسی بیشتری دارند ،اما امکان موفقیت در استفاده سیاسی از آنها کمتر است زیرا از لحااظ
فنی نمیتوان فقط کشور مورد نظر را هدف قرار داد ،زیارا تماام کشاورهای مسایر را تحات
تاثیر قرارمیدهد .در جریان منازعه گازی سال  ،2006هدف اصلی دولت روسیه تنبیه دولات
او کراین به اتهام سرقت گاز و عدم پرداتت قیمات ماورد نظار روسایه باود ،اماا بسایاری از
کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در ادامه تطوب لوله عبوری از اوکراین قرار داشاتند ،تحات
تاثیر قرار گرفتند.امادر تطوب لوله کوتاه تر کاه کشاور صاادرکننده را فقاط باه یاک کشاور
واردکننده متصل میکند ،امکان موفقیت در استفاده سیاسی بیشتر است ،زیرا از لحاظ فنای
امکان هدف قرار دادن کشور مورد نظر وجود دارد)Palonkorpi, 2006: 9( .
توسعه تکنیکهای مای،سازی گاز طبیعی می تواند باعث به چالش کشیدن تطاوب لولاه
بهعنوان اصلیترین و مهمترین وسایل انتقال گاز طبیعی در دنیا شود .توسعه الانجی باعاث
افزایش رقابت در تامین گاز طبیعی و باعث کاهش قیمتهاای گااز در بازارهاای اروپاا شاده
اساات .زیاارا کشااورهایی نظیاار عمااان و قطاار وارد ایاان بااازار شاادهاناادRosner, 2006: ( .
 )www.igas.orgاین در حالی است که پیش از توسعه صنعت الانجی ،این کشورها ساهمی
در صادرات گاز طبیعی به اتحادیه اروپاا نداشاتند .در آغااز دهاه  ،1990ساهم الانجای در
تجارت جهانی گاز طبیعی 4درصد بود ،اما ایان رقام روزباهروز افازایش یافتاه و پایشبینای
میشود تا سال  2020به  14تا  17درصاد تواهاد رساید .پیاماد مهام ایان تغییار حرکات
سری،تر به سمت قیمتهای جهانی گاز طبیعی است)Cook,2000:20-22( .
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هرچند درباره استفاده از الان جی نیز انتقاداتی وجود دارد .ازجمله اینکه تولید الانجای
بسیار پر هزینه است و هزیناه انتقاال آن از نفات تاام بیشاتر اسات .دیگار اینکاه ،سااتت
زیرساتتهای مای ،سازی و پایانههای الانجای بسایار دشاوار و پرهزیناه اسات .از ایان رو
امکان شکلگیری بازارهای منطقهای بسیار بیشتر از شکلگیری باازار جهاانی الانجای ،باه
مانند نفت تام است .همچنین تاسیسات و وسایل حمل الانجی میتواند اهداف توبی برای
تروریستها باشد )Roberts,2004: 249-250( .با این وجود انتقادات ،باز هم به نظر میرساد
روند حرکت به سمت الانجی بسیار سری ،است.
مناب ،انرژی تجدیدپذیر (انرژی تورشایدی ،باادی ،بیومااس ،هیادروالکتریک و )...کمتار
امکان استفاده سیاسی دارند .انرژی های تجدیدپذیر معموالً به صورت داتلی تولید و مصارف
می شوند و نقش مهمی در کاهش سهم واردات دیگار منااب ،انارژی و کااهش وابساتگی باه
واردات دارند .در حقیقت مناب ،انرژی تجدیدپذیر نوعی وسیله دفاعی در مقابل وابساتگی باه
واردات هستند .این درحالی است که در بسیاری از موارد ،از گاز طبیعی به عنوان منبعی کاه
پتانسیل استفاده به عنوان ابزار تهااجمی دارد ،یااد مایشاود.بارای مثاال ،از رشاد اساتفاده
کشورهای اتحادیه اروپا از انرژیهای تجدیدپذیر بهعناوان یکای از سیاساتهاای مهام ایان
اتحادیه برای کاهش وابستگی به انرژی وارداتی از روسیه یاد میشود .در حالیکه کشاورهای
اتحادیه اروپا در سال  2001در حدود  16میلیون تن معادل نفت از انارژیهاای تجدیدپاذیر
استفاده میکردند .این رقم در سال  2011بیش از  5برابر شد .و به بیش از  80میلیاون تان
معااادل نفاات ،یعناای  41درصااد از کاال اناارژی تجدیدپااذیر مصاارفی جهااان رساایده اساات.
( )BP,2011اتحادیه اروپا از سال  1997برنامههاای زیاادی را بارای ارتقاای ساطح اساتفاده
ازانرژیهای تجدیدپذیر اجرایی کرده است .اهداف جاهطلبانهای برای استفاده از این انرژیهاا
در اتحادیه اروپا وجود دارد که این موضوع از پ از بحران گازی روسیه و اوکاراین در ساال
 2006به شدت تشدید شد و پ از بحران ساال  2014اهمیات آن بارای اعضاای اتحادیاه
مسجل گردید.
برنامههای اجرایی اتحادیه اروپا باعاث شاد تاا در ساال  2010در حادود  20درصادکل
الکتریسیته این اتحادیه از انرژی های تجدیدپذیر تامین شاود )Bloem et al,2011: 7( .باه
منظور توسعه و گسترش فناوریهای انرژی های تجدیدپذیر،اتحادیاه اروپاا یاک ساند بارای
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انرژیهای تجدیدپذیر ارائه کرد کاه شاامل هدفگاذاری  20درصادی ازکال انارژی مصارفی
اتحادیه اروپا تا سال  2020است .طبق این سند  27کشور عضو اتحادیه اروپا تا سال 2020
باید  34درصد از کل الکتریسیته مصرفی تود را از انرژیهاای تجدیدپاذیر تولیاد نمایناد.
( )Council, 2009: 21 Europeanچون این نوع انرژیها عمدتاً در زمره انرژیهاای پااک
محسوب می شوند و دارای آثار مخرب زیست محیطی نیستند ،از اینرو باعاث حفاا امنیات
زیستمحیطی که یکی از ابعاد امنیتی مورد نظر مکت کپنهاگ میشوند.
ساختار مجموعه امنیتی انرژی
از نظر بوزان ،ساتتار مجموعه امنیتی میتواند بهعنوان نتیجه تغییر موازنه قوا و یا نتیجه
تغییر در الگوهای دوستی و دشمنی منطقه ای دگرگاون شاود .حااالت سااتتاری کلای کاه
می توان برای ارزیابی اثر تغییرات بر مجموعه امنیتی به کار برد عبارتند از( :بوزان-244 :1389،
)242

حفا وض ،موجود ،ساتتار بنیادی توزی ،قدرت والگوی دوستی و دشامنی اصاوالً دسات
نخورده باقی بماند.
تحول داتلی ،تغییرات ساتتار امنیتی در درون مرزهای موجود رخ میدهد .این تغییرات
ممکن است ناشی از تحاوالت مهمای در توزیا ،قادرت و یاا دگرگاونی عماده در الگوهاای
تصومت باشد.
تحول تارجی :ساتتار مجموعه امنیتی از طریاق گساترش یاا کوچاک شادن مرزهاای
تارجی تود ،تغییر یابد .اضافه شدن یا حاذف دول عماده ،اثار مهمای بار توزیا ،قادرت و
الگوهای دوستی و دشمن دارد.
فشار تارجی :بدین معناست که یک یا چند قدرت تارجی بهطور مستقیم به عضویت در
مجموعه امنیتی تمایل یابند و در نتیجه پویش امنیتی بومی را سرکوب کنند.
ساتتار مجموعه امنیتی انرژی ممکن است بهعنوان نتیجاه تغییارات نسابی در درصاد و
میزان وابستگی انرژی و یا بهعنوان نتیجه تغییر در روابط از وابساتگی باه وابساتگی متقابال
انرژی (یا برعک ) دگرگون شود .برای مثاال ،سااتت یاک نیروگااه جدیاد در یاک کشاور
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می تواند وابستگی آن نوع انرژی در آن کشور را تا حدی کاهش دهد با این وجود نمایتواناد
الگوهای وابستگی در درون منطقه را بهطور کلی دگرگون سازد و بنابراین ساتتار حفا وض،
موجود بر مجموعه امنیتی انرژی حاکم است .تحول داتلی زمانی رخ میدهد که پاروژههاای
انرژی در سطح منطقه به اندازه کافی برای تغییر الگوهای وابساتگی در درون منطقاه ایجااد
شود .تحول تارجی میتواند به عنوان نتیجه راهبردی گسترش زیرساتتهای انارژی ،نظیار
تطوب لوله نفت و گاز در نظر گرفته شاود کاه مقاادیر زیاادی از منااب ،انارژی اضاافی را از
مجموعه تارج ویا به آن وارد میکند و الگوهای وابستگی انرژی را تغییر داده و سایر دولتها
را به مجموعه متصل میکند(Palonkorpi, 2006: 10).
فشار تارجی در مجموعه امنیتی انرژی می تواند در زمان وابستگی تقریباً کامال باه یاک
تامینکننده انرژِی در یک منطقه در نظر گرفته شود .این فشار زمانی رخ مایدهاد کاه یاک
دولت حالت انحصاری در انتقال انرژی داشته باشد .تقریباً  100درصد انحصاار صاادرات گااز
طبیعی آسیای مرکزی به سمت اروپا در اتتیاار گاازپروم باوده و از طریاق تطاوب لولاهای
صورت میگیرد که از تاک روسیه عبور میکند .این مثال توبی برای فشار تاارجی اسات و
در بسیاری از موارد ،روسیه از این فشار تارجی برای پیشبرد اهداف سیاسات تاارجی تاود
در قبااال ایاان کشااورها اسااتفاده نمااوده اساات .برتاای کشااورهای آساایای مرکاازی ،نظیاار
ترکمنستان ،درصدد هستند با ساتت تطوب لوله دیگر این فشار تاارجی را کااهش دهناد.
طرح عشقآباد برای ساتت تط لوله فراتزری 14که گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق بستر
بستر دریای تزر به آذربایجان و از آنجا به اروپا می رساند در همین چاارچوب قابال ارزیاابی
است.
با توجه به توضیحات ذکر شده میتوان گفت کاه اگار امنیات انارژی باه مجموعاههاای
امنیتی همگن نزدیک باشد ،آنگاه امنیت انرژی میتواند بعد ششم امنیت در کناار پانب بعاد
دیگر مورد نظر مکت کپنهاگ امنیت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطای
باشد .اما اگر امنیت انرژی به مجموعههای امنیتی ناهمگن نزدیک باشد ،آنگاه امنیات انارژی
بعدی امنیتی ورای دیگر ابعاد است که در آن تعامل با دیگر اشکال امنیت مجموعاه امنیتای
را شکل میدهد .به دلیل اینکه امنیت انرژی دارای ابعاد مختلا سیاسای و اقتصاادی اسات
14-Trans-Caspian
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بسیار دشوار است که بتوانیم مسائل امنیت انرژی را در یکی از ابعاد موجاود امنیات محادود
سازیم زیرا اغل تهدیدات امنیت انرژی میتواند به راحتی به سایر ابعاد تسری یابد.
امنیتی کردن موضو انرژی
امنیتی کردن ،به فرایندی گفتاه مای شاود کاه منجار باه قارار دادن برتای موضاوعات
درچارچوب امنیت می گردد ،درحالیکه قبالً در این حوزه قرار نداشته است .امنیتی کاردن در
تمام حوزههای نظامی و غیرنظامی ممکن میشود در تماام ابعااد امنیات نیاز یکساان عمال
می کند .بدین ترتی که از یک بعد از ابعاد پنجگانه آغاز و به سایر ابعاد تساری ماییاباد .در
نتیجه تفکیک حوزههای امنیتی را دشوار میسازد( .محسنی و همکاران)618 :1390 ،
اگر مباحث مربوب به انرژی بهعنوان موضوع اقتصادی مطرح شود ،آنگاه انتظار میرود که
امنیتی کردن برای تمرکز بر عرضه کافی و قیمتهای منطقی انرژی مدنظر قرار گیرد .برتی
از موضوعات در حوزه انرژی تقریباً به طور کامل اقتصادی هستند و هیچ ارتباطی باا مساائل
امنیتی ندارند.
اگر مباحث مربوب به انرژی بهعنوان موضوع سیاسی مطرح شود ،آنگاه امنیتی کاردن بار
وجوه سیاسی مختل وابستگی انرژی تمرکز میکند .یعنی جایی که موضوع امنیات احتمااالً
حاکمیت دولت است .زمانی که موضوعات انرژی در سطح باالیی ،سیاسی شوند .آنگاه تقریبااً
بهعنوان موضوعات امنیتی در نظر گرفته می شاوند .در ایان حالات وابساتگی بااالی انارژی،
چالشی برای حاکمیت دولت مطرح میشود .برای مثال ،می توان به فشارهای شدیدی ساران
گازپروم در سال  2006مبنای بار اینکاه ممکان اسات در آیناده گااز طبیعای کاافی بارای
کشورهایی که اکنون از روسیه گاز طبیعی وارد میکنناد ،وجاود نداشاته باشاد اشااره کارد.
الکساندر جزاموف 15قائممقام گازپروم در سال  2006اعالم کرد که کشاورهایی کاه براسااس
قیمتهای بازار ،پرداتتهای تود را انجام نمیدهند ،ممکان اسات گااز روسایه را از دسات
بدهند .همچنین الکسی میلر 16مدیرعامل گازپروم هشدار داد که اگر تالشهای برتی ساران
1.Aleksander Rjazmov
16. Aleksei Miller
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اروپا برای حذف گازپروم از بازار انرژی این قاره صورت گیرد ،آنگاه گازپروم نگااه تاود را باه
دیگر بازارها بهویژه چین و آمریکا معطوف تواهد کرد)Niinijava,2006:3( .
در حوزه امنیتی کردن انرژی باید به دو موضوع مهم؛ نقش شرکتهاای انارژی دولتای و
نقش اطالعات و زمان در امنیت انرژی توجه کارد .اگار وجاوه اقتصاادی در فرآیناد امنیتای
کردن اولویت یابند ،بازیگران اصلی در این حوزه بیشتر شرکتهای بینالمللای انارژی و اگار
وجوه سیاسی اولویت یابند ،بازیگران اصلی دولتها تواهند بود .آنچاه باعاث پیچیاده شادن
موضوع می شود این است که تقسیم بندی بازیگران اصلی به هیچ وجه موضوع راحتی نیسات،
زیرا بسیاری از شرکتهای بینالمللی انرژی تحت تسلط دولتها یا شرکتهای نفتای دولتای
هستند .برای مثال ،دولت روسیه ،پا از روی کارآمادن پاوتین در ساال  ،2000باه طارق
گوناگون از جمله؛ ترید سهام ،عزل و نص ها و ...کنترل و تسلط تود بر شرکتهاای انارژی
روسی را افزایش داده است .هووارد چای  17اشااره مایکناد کاه پانب شارکت باینالمللای
تصوصی تقریباً  14درصد نفت تام و گاز طبیعی دنیا را تولید میکنند ،در حالیکاه تنهاا 4
درصد از ذتایر نفت و گاز دنیا را در اتتیار دارند .در مقابل شارکتهاای انارژی زیار تسالط
دولتها 60 ،درصد نفت و گاز طبیعی دنیا را تولید میکنند و بر  90درصاد از ذتاایر جهاان
تسلط دارند )Chase,2006: 3( .براساس ارزش بازار نیز شرکت اکسون موبیل ارزشامندترین
شرکت انرژی در جهان است ،اما سیزدهمین شرکت انرژی دولتی ،مناب ،بیشاتری از اکساون
موبیل در اتتیار دارد .بهعالوه 77 ،درصد از ذتایر اثبات شده نفت تام جهان در کشاورهایی
قاارار دارد کااه شاارکتهااای دولتاای کنتاارل تولیااد را در اتتیااار دارنااد .ایاان مساائل باعااث
می شوندروند امنیتی کردن موضوع انرژی تسری ،شود .زیرا عموماً دولتها تمایل دارند بارای
تامین برتی اهداف سیاسی تود از انرژی بهعنوان یاک ابازار اساتفاده نمایناد .همچناین در
آینده انتظار میرود با کاهش تولید نفت تام و گاز طبیعی در بسیاری از کشورها باهویاژه در
مصرف کنندگان بزرگی نظیر کشورهای اتحادیه اروپا ،تعداد مناطق و کشاورهای تولیدکنناده
انرژی کاهش یابد که این بر ساتتارهای وابستگی سطوح مختل باهویاژه ساطح منطقاهای
تاثیر میگذارد(Palonkorpi, 2006: 13).
از طرف دیگر اطالعات و زمان نیز نقش بسایار مهمای در امنیتای کاردن مسائله انارژی
17. Howard Chase
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دارند .اطالعات صحیح (مناب ،،میزان تولید ،میزان مصرف ،نسبت ذتیره به تولید و )...نقشای
بسیار مهم در امنیت انرژی هر بازیگر دارند .براساس نظر والدیمیر میلوف ،18امنیت انرژی در
سطح جهان براساس اعتماد به آمارها و شفافیت اطالعات بنا نهاده شده اسات .باه عقیادهی
میلوف ارزیابی صحیح به وسیله اطالعات صحیح صورت میگیارد ،باهویاژه اطالعاات برتای
کشورها نظیر روسیه که نقش بسیار مهمی در بازارهای انرژی دارند بسیار تعیینکننده است.
( )Milov,2005: 24همچنین اگر اطالعات و پیشبینیهاای مرباوب باه زماان پایاان منااب،
انرژی جهان صحی ح باشد ،آنگااه رقابات بارای دساتیابی باه منااب ،باقیماناده بسایار بیشاتر
می شود.کاهش نسبت ذتیره به تولید در برتی از دارندگان اصالی ذتاایر جهاان مایتواناد
نگرانی از تهی شدن ذتایر سوتتهای فسایلی و احتماال امنیتایکاردن موضاوع انارژی را
افزایش میدهد.
نتیجه گیری
باتوجه به مطال فوق مشخم می شود که امنیت انرژی یک مفهاوم چندبعادی اسات و
ذی نفعان مختل هرکدام از دیدگاه تود به آن ماینگرناد .عرضاه ،تقاضاا ،صانعت ومحایط
زیست ابعاد مختل امنیت انرژی تلقی میشوند .برای مصرفکنندگان انرژی ،امنیات انارژی
درواق ،چیزی جز تضمین این امر نیست کاه انارژی در قیمات مناسا  ،در هار زماان و باه
صورت مداوم و بدون وقفه قابل دسترس باشد .این دیدگاه را میتاوان درتعریا کمیسایون
اروپا از امنیت انرژی دید .کمیسیون اروپاا ،امنیات انارژی را تعریا کارده اسات« .تواناایی
تضمین تامین نیازهای ضروری انرژی در آینده ،چه بهوسیله آن چیزی که ذتایر استراتژیک
نامیده میشود و چه بهوسیله کمک گرفتن از ذتاایر تاارجی باثباات و قابال دسترسای ،در
شرایطی که شایسته است ذتایر استراتژیک در درجه دوم اهمیت قرار گیرند».
موضوع امنیت انرژی می تواند در سطوح تحلیل مختل ملی ،منطقهای و بینالمللی مورد
بررسی قرارگیرد .در هریک از این سطوح ،میزان پویایی متفاوت است .در سطح ملی ،تمرکاز
بر سر روابط انرژی دوجانبه اسات .درحاالیکاه در ساطح منطقاهای تمرکاز بیشاتر بار سار
18 . Vladimir Milov
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وابستگیها یا وابستگیهای متقابل در درون همان منطقه است .درسطح جهانی نگرانایهاای
عرضه و تقاضا یا وابستگیها در سطح جهانی مطرح است .درسطح جهانی ،تجارت نفات تاام
میتواند در تمام سطوح امنیتی شود زیرا بازار آن به معنای واقعی جهانی اسات ،درحاالیکاه
گاز طبیعی بهندرت درسطح جهانی امنیتی مایشاود ولای باه ساادگی مایتواناد در ساطح
منطقه ای امنیتی گردد .انرژیهای تجدیدپذیرکمتر قابلیات اساتفاده سیاسای را دارناد زیارا
عمدتاً به صورت داتلی تولید شده و به صورت داتلای نیاز مصارف مایشاوند و از ایانرو و
برتالف گاز طبیعی که می تواند ابزار تهاجمی موثری باشد عمدتاً باه عناوان ابازاری دفااعی
مورد استفاده قرار مایگیرناد .رشاد مصارف انارژیهاای تجدپاذیر در واردکننادگان عماده
انرژِی های فسیلی بیشتر در پاسخ به نگرانی از میزان باالی وابستگی آنها باه انارژی وارداتای
صورت میگیرد که نمونه بارز آن را میتوان در افزایش سهم مصرف این انرژیها در اتحادیاه
اروپا ،چین و ایاالت متحده مشاهده نمود .هرچند تهدیدات ومسائل امنیت در امنیت انرژی ر
انباید دریک سطح درنظر گرفت اما آنها باید در مجموعه امنیتی یکسانی قرارگیرند.
توجه تصمیم سازان جمهوری اسالمی به این نکات باعث می شود تا باا توجاه باه جایگااه
کم نظیر ایران در بازار جهانی انرژی ،بازیگری ایران در مجموعه های امنیتی انرژی کاه ایاران
در آن میتواند نقش ایفا نماید ،پررنگتر گردد .این مسئله درست زماانی اهمیات بیشاتری
می یابد که بازیگری ایران در منابعی نظیر نفت و گاز که قابلیت امنیتیکردن بیشتری دارناد،
پررنگ تر است و در صورت ورود صحیح و تاثیرگذار به بازارهای انرژی مهم نظیر باازار انارژی
اتحادیه اروپا ،می توان انتظار داشت که به شدت میزان توجه به جایگااه ایاران افازایش یاباد.
وقوع بحران های متعدد انرژی بین اتحادیه اروپا ،با روسیه بهعنوان تامینکنناده مهام انارژی
اتحادیه ،بروز ناامنیهای مزمن در تامینکنندگان اصالی انارژی ایان اتحادیاه نظیار لیبای و
نیجریه و کاهش ذتایر مناب ،در کشورهای اتحادیه اروپا بهویژه مناب ،دریاای شامال همگای
در نقش کاتالیزوری برای ارتقای جایگاه ایران در بازار مصرف بزرگی مانند اتحادیه اروپا شاده
است که باید مورد توجه سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گیرد.
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