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 چکیده
مفهوم امنیت انرژی سالیان اخیر در سطح وسیعی مورد توجه اندیشمندان حوزه روابط 

شمندان شده است. موضوو   الملل قرار گرفته است و وارد دستورکار مطالعاتی این اندی بین

ویوهه سوا از    انرژی در ابتدا بیشتر دارای ابعاد اقتصادی بود،  لیکن در سالیان اخیور و بوه  

بین روسیه و اوکراین، ابعاد امنیتی و سیاسی آن نیز سررنو  شوده    2006بحران گازی سال 

دی های مکورر در منطقوه راه ور    ،  تنش2009است. سا از وقو  مجدد این بحران در سال 

اهمیوت   2014ویهه سا از مناقشه روسیه و غرب در بحران اوکراین در سال  خاورمیانه و به

آن دوچندان گشته است. تمام انوا  انرژی از لحاظ در معرض بودن و امنینی کردن در یو   

های تجدیدسذیر در انتهای این صو    سطح نیستند. گاز ط یعی برای امنیتی کردن و انرژی

شوند.  این مقاله براساس مفهوم  عمدتاً به صورت محلی تولید و مصرف می قرار دارند، زیرا

وسیله باری بوزان ارائوه شوده بوه بررسوی      ای که به نظری رهیافت مجموعه امنیتی منطقه

کند تا با رویکردی توصیفی تحلیلوی بوا    سردازد. این مقاله تالش می مفهوم امنیت انرژی می

امنیتوی  »ویهه مفهووم مهوم    و مفاهیم این نظریه به« ژیمجموعه امنیتی انر»معرفی نظریه 

 آن را بر روی مسئله امنیت انرژی کاربردی نماید.« کردن
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 مقدمه

 اقتصاادی  توسعه و رشد در گیبزر بسیار نقش تولید،  مهم عوامل از یکی عنوان به انرژی

برای چندین دهه، امنیت . است  ایفاکرده بشری تمدن درتوسعه بزرگی و سهم داشته کشورها

کنناده انارژی تلقای و     مطرح و مورد توجه کشورهای صنعتی مصرفانرژی مهمترین موضوع 

یعنای،  . شاد  تعریا  مای   «عرضه مکفی انرژی درزمان مناسا  وباقیمات مناسا    » عنوان به

یافته و صنعتی انتظار داشتند که برای تداوم توسعه اقتصادی و رفااه ماردم    ورهای توسعهکش

طلباد،   ر دوره زمانیکه اقتصاد آنها مای های مناس  و در ه کشورشان، انرژی همواره در قیمت

 (72: 1386مزرعتی،) . فراهم گردد

دالت و تجاارت  داشت. مبا قرار امنیتی صرفاً انرژی در حوزه سیاست سرد جنگ دردوران

نحاوی کاه انارژی     انرژی نقش محوری در اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی پیدا کرد، به 

درچنین شارایطی، اتاتالل یاا    . شد عتی قلمداد میعنوان موتور توسعه برای کشورهای صن به

های قیمات،  برکاارایی کاارکرد اقتصاادی واردکننادگان اصالی        انقطاع عرضه انرژی و شوک

ها و مشکالت اقتصاد جهانی برتولیدکنندگان انرژی  یر فراوان نهاد و در پایان بحرانانرژی، تاث

طا،، مفهاوم امنیات انارژی باه معناای        دراین مق (13-14: 1386 واعظای، ) . نیز بسیار موثر بود

سازی اقتصادی ملی که بتواند اهداف تعیین شده  اطمینان از عرضه مکفی انرژی، برای فرصت

دراین تعری ، دغدغاه واردکننادگان کنتارل قیمات نفات      . نظر قرار گرفترا محقق سازد مد

ا قیمت مناسا   ودسترسی به عرضه انرژی است و نگرانی صادرکنندگان، داشتن بازار مداوم ب

 . نفت است

نفعان از دریچاه تاود بادان           مفهوم امنیت انرژی مفهومی چندبعدی است و هریک از ذی

جاویی در انارژی، افازایش     رژی با انجام اقداماتی درحاوزه صارفه  کنندگان ان نگرند. مصرف می

... ای و کننده انرژی، قواعدیاراناه  بندی بر محصوالت مصرف بازده انرژی، قوانین و قواعد مالیات
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این قواعد در حقیقت به دنبال مدیریت تقاضاا  . درپی ارتقای سطح امنیت انرژی تود هستند

ت تقاضا نقش بسیار مهمی در کااهش وابساتگی انارژی    این باور مهمی است که مدیری .است

یکی دیگر از اقدامات مهم درایان حاوزه،     .(Haghighi,2007: 16)ویژه انرژی وارداتی دارد  به

دراین سیاست، با متنوع کردن مبادی ورود انرژی و انواع انارژی  . است 3سازی سیاست متنوع

ک نوع انرژی یا یاک کشاور را در حاد    توان تطرات ناشی ازاتتالالت درعرضه ی مصرفی، می

 (Baghat,2007: 113) شایانی کاهش داد.

. شاود  انرژی تعری  می کنندگان، امنیت انرژی در امنیت برای تقاضای اما از دیدگاه عرضه

هاای زیاادی    و بارای آن هزیناه   ای که تولیاد نماوده    کنندگان تمایل دارند برای انرژی عرضه

کننادگان   ی وجود داشته باشد چرا که در غیراین صورت عرضاه اند، تقاضای مکف متحمل شده

. شاان تحمال نمایناد    گاذاری  هاای زماانی  زیاادی را باه دلیال معطلای سارمایه        باید هزینه

(Lajous,2004: 39) های نفتی که نقش بسیار مهمی در امنیت انرژی دارند  همچنین شرکت

گذاری کم  ود پایین منجر به سرمایهحاشیه س. هایشان توجه زیادی دارند به سودآوری فعالیت

شاود کاه نهایتااً     ها می دستی و باالدستی توسط این شرکت دستی، میان های پایین در فعالیت

 .  نیت انرژی دارداثرمنفی بر ام

بااین وجود، ضروری است که درتعاری  مرتبط با امنیت انرژی بایاد ابعادسیاسای امنیات    

ترین موضوعاتی که سب  شاد ایان ناوع تعااری  در      همیکی از م. انرژی را نیز در نظر داشت

از  ویژه دستورکار اتحادیه اروپا قرار گیرد، اساتفاده سیاسای روسایه    المللی،  به دستورکار بین

درایان  . به اوج تود رساید  2009 و 2006 مسئله انرژی است که درجریان بحران گازی سال

علات وجاود    اتحادیاه اروپاا، باه    منازعات گازی،گاز طبیعی صاادراتی روسایه باه کشاورهای    

اتتالفات سیاسی و اقتصادی، بین روسیه و اوکراین قط، شاد. بسایاری از کارشناساان قطا،     

دانساتند، اماا    گرایاان در اوکاراین مای    را معلول روی کار آمدن غرب گاز صادراتی به اوکراین

ن اعاالم  ها دلیل اصلی آن را عدم پرداتت  قیمات گااز و سارقت گاازی دولات اوکارای       روس

عنوان ابزاری سیاسی  نمودند. این اتفاقات در کنار دیگر اقدامات روسیه در استفاده از انرژی به

باعث شد تا شوکی به مقامات اروپایی نسبت به وابستگی فزاینده به گاز وارداتی ازروسیه وارد 

                                                           
3  .  Diversification 
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 .شود

. اسات  دیدگاه جامعی دراین تصوص ارائاه داده  4محقق برجسته سوئدی، رابرت الرسون 

عنوان ابازار سیاسات تاارجی تاود      کند که طی آن روسیه ازانرژی به او مواردی را مطرح می

او در ابتدا باه حاوادثی نظیار قطا، جریاان انارژی، تهدیادات ضامنی،         . استفاده نموده است

های تاود تعاداد ایان     الرسون با بررسی. کند اشاره می... های تحمیلی و سیاست اعمال قیمت

ماوردآن   20کام   داند که از این حوادث دست مورد می 55 را 2006 تا 1991 حوادث از سال

الرسون دربررسی تاود باه   . بوده است( 2006 تا 2000) سال ریاست جمهوری پوتین  6 در

هاای   مورد دارای هیچ علت سیاسی نبود و بقیه دارای انگیازه  11 رسد که تنها این نتیجه می

این مسئله باعث تقویت گفتماانی دراتحادیاه اروپاا     (Larsson,2006:23. )سیاسی بوده است

چاون روسایه کاه     شد که معتقد بود تطر وابستگی بیش از حد به انرژی وارداتی از کشوری

عنوان ابزاری سیاسی اساتفاده نمایاد بسایار زیااد اسات. اساتفاده        تواهد از این انرژی به می

ه و غرب در جریاان بحاران اوکاراین    گیری اتتالفات بین روسی ابزاری از انرژی در جریان اوج

توجهی مشااهده نماود. در ایان مقطا، و پا  از       توان به شکل قابل را نیز می 2014در سال 

ها با غرب و دولت روسگرای پروشنکو در اوکراین، روسایه بارهاا    گیری اتتالف بین روس اوج

افازایش داد و  تهدید به قط، گاز اوکراین کرد، قیمت گاز فروشای باه اوکاراین را باه شادت      

 های گازی اوکراین شد. تواستار سری، بدهی

د تری مورد بررسی قارار گیار   این اتفاقات باعث شد تا مفهوم امنیت انرژی در سطح وسی،

و از تمرکز صرف بر ابعاد اقتصادی فاصله گرفته و ابعاد سیاسی و امنیتی نیز به شاکل جادی   

تواند به شاکل جادی    می... قیمت، واردات و دراین چارچوب، ابزارهای. مورد توجه قرار گیرند

پرسش اصلی کاه در   .به عنوان ابزارهای تحقق اهداف سیاسی و امنیتی مورد توجه قرارگیرد

هاا در معارا اصالی امنیتای      شود این است که چه انواعی از انارژی  ب مطرح میاین چارچو

ای امنیتی شدن اسات  کردن قرار دارند؟ در پاسخ باید گفت، که گاز طبیعی گزینه نخست بر

های تجدیدپذیر بسیار کمتر است. همچنین اگر مباحاث مرباوب باه     و این امکان برای انرژی

رود کاه امنیتای کاردن بارای      عنوان موضوع اقتصادی مطرح شود، آنگاه انتظاار مای   انرژی به

های منطقی انرژی مدنظر قرار گیرد. و اگر مباحاث مرباوب باه     تمرکز بر عرضه کافی و قیمت

                                                           
4. Robert Larsson 
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عنوان موضوع سیاسی مطرح شود، آنگاه امنیتی کاردن بار وجاوه سیاسای مختلا        انرژی به

 .کند، یعنی، جایی که موضوع امنیت احتماالً حاکمیت دولت است وابستگی انرژی تمرکز می

 ای چارچوب نظری: نظریه مجموعه امنیتی منطقه

ی از مطالعاات  های پایانی قرن بیستم و پ  از پایاان جناگ سارد، شاکل جدیاد      از سال

امنیتی که نگاهی متکثرتر باه مقولاه امنیات دارد ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات. یکای از          

ندبعادی و متکثار از امنیات، جایگااه مهمای در      ترین مکاتبی که با ارائاه تعریا  چ   برجسته

مطالعات امنیتی به دست آورده، مکت  کپنهاگ است. مکت  کپنهاگ باتوجاه باه اینکاه بار     

گاذاری جایگااهی    هایی است که به دنبال پایه یتی استوار است جز اولین رهیافتمطالعات امن

العاات امنیتای را کاه    به عباارت دیگار، ایان مکتا  مط    . مستقل برای مطالعات امنیتی است

ویژگی دوران پ  ازجنگ سرد است، از حوزه مطالعات راهبردی دوران جنگ سارد تفکیاک   

قارار  « مطالعاات امنیتای  »و مطالعات راهبردی را ذیال  « الملل روابط بین»کرده و آن را ذیل 

 داده است. 

، 5از نظر باری بوزان. دهد ای توجه بیشتری نشان می های منطقه مکت  کپنهاگ به تحلیل

ها مکان هندسی منازعاه و همکااری و بارای     ای برای دولت پ  از جنگ سرد،  سطح منطقه

هستند به یک سطح تحلیال تبادیل شاده     پژوهشگرانی که در پی تبیین امور امنیتی معاصر

توان یک قانون پ  از جناگ سارد دانسات کاه      از نظر بوزان و ویور این رهیافت را می. است

هاای   ها کیفیت نفوذ منااف، قادرت   که، کاهش رقابت ابرقدرت اول این ریشه در دو فرا دارد:

هاای بازرگ،    قادرت  های داتلی که، پویش دهد، و دوم این جهانی در سایر نقاب را کاهش می

الملل را از درگیاری نظاامی و رقابات اساتراتژیک در نقااب دردسرسااز جهاان بااز          نظام بین

دهاد رواباط نظاامی و سیاسای تاود را باا        ها و جوام، محلای اجاازه مای    دارد و به دولت می

: 1386باوزان و همکااران،   )  .های بزرگ در مقایسه با گذشته تنظیم کنند ی کمتر قدرت مداتله

23) 

تار   هایی کاه از جانا  مکتا  کپنهااگ بارای بررسای دقیاق        ترین چارچوب یکی از مهم

                                                           
5. Barry Buzan 
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« ای نظریه مجموعاه امنیتای منطقاه   »ای مطرح شده است،  مطالعات امنیتی در سطح منطقه

هاا و   ماردم، دولات  »وسیله بااری باوزان در کتااب     ای به است. نظریه مجموعه امنیتی منطقه

 1998است که در ساال   7«امنیتی کردن»این نظریه مفهوم ارائه شد. مفهوم اصلی  6«هراس

امنیات: چاارچوبی جدیاد    »در کتااب   8به شکل کاملی توسط بوزان اولی، ویور و پاپ دوویلد

توسعه داده شد. بوزان و همکاران وی معتقدناد کاه در جهاان پا  از      9«برای تحلیل امنیت

ده است. منطقی کاه در ورای ایان   تر پیدا کر ای جنگ سرد، روابط بین الملل سرشتی منطقه

ای را کاه   دهناده  فرا وجود دارد این است که فروپاشی نظم دوقطبی، نیروی اصلی ساازمان 

درسطح جهان در کار بود را از بین برده است.  این امر باعث شده تاا منااطق در مقایساه باا     

: 1386و ویاور،   )باوزان  گذشته دست بازتری برای سروسامان دادن به امور تود تواهند داشت.

26-7) 
ای در پایاان جناگ سارد موجا       استدالل مهم بوزان و ویور آن است که امنیت منطقاه 

توان ازشناتت ماهیات و ابعااد    گرا را می گرا و جهان های گسترده شده که مکات  واق، ناامنی

عناوان یگاناه موضاوع     گرا با تلقی دولات باه   مختل  امنیت هستند بدین معنا که مکت  واق،

الملل به عناوان یگاناه عامال امنیات از کاانون       گرا باتلقی نظام بین امنیت و نیز مکت  جهان

ین الزم است برای ارائه فهام مناسا  از   بنابرا. اند های اصلی منطقه غفلت کرده تکوین حرکت

ای تااص   های کشورهایی که در منطقه ساتتار منطقه و ویژگی  سرشت وسرنوشت امنیت به

شناتت »این رویکرد بوزان از . ز معضالت امنیتی مشابهی برتوردارند توجه کردقرار دارند و ا

 (189: 1387برزگر،)  .دگیر ها نشات می پوزیتویست ها و پست میان پوزیتویست« راه میانه

 کنند:   گونه تعری  می های امنیتی را این بوزان و همکاران مجموعه
دلیل آنکه اغلب تهدیددا  بیتدتر  ن است که بهای ای ایده اصلی نظریه مجموعه امنیتی منطقه»

تنیی  ای مطددره تنددتندب تابنددتای متقنبددل امنیتددی بدده رددکل نرمددنلی در دسددته در سددطم منطقدده

گیرند...... فرآیند امنیتی کدرد  ت میدنا  تابندتای  تنی امنیتی رکل می ای به ننم مجموعه منطقه

تددن تنددتند بنددینر بیتددتر اک بددنکیارا   متقنبددل امنیتددی بددین بددنکیارانی کدده در درت  ایددن مجموعدده

 )8: 1389(بوکا  ت تیورب   «تن بن بنکیارا  خنرج اک مجموعه است. درت  این مجموعه

                                                           
6.People, States & Fear 

7. Securitization 

8. Jaap de Wilde 

9. Security: A Framework for Analysis 
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ای از تنگناهاای   تاوان باه دساته    ای را مای  های امنیتای منطقاه   به عبارت دیگر، مجموعه

تهدیادات   امنیتی در نظر گرفت که در یک منطقه جغرافیایی تاص قرار دارد. جایی که درک

گیارد.   ها )یا سایر بازیگران( که دارای ارتباطاتی با هم هستند، صورت می وسیله دولت مهم به

شاود کاه در آن امنیات     گیری یک وابستگی متقابل قوی امنیتی می این ادراکات باعث شکل

یک دولت جدا از امنیت دیگری قابل تعری  نیست. از نظر بوزان، دو مولفه با درجات مختل  

هاا در یاک    دهند. اول، نحاوه توزیا، قادرت در باین دولات      های امنیتی را شکل می موعهمج

هاا دارد و دوم،   گیاری ایان مجموعاه    منطقه جغرافیایی تاص است که نقش مهمی در شاکل 

گیاری ایان    تواناد شاکل   هاسات کاه مای    الگوهای دوستی و دشمنی تاریخی بین این دولات 

از دوساتی ایان اسات کاه در رواباط آنهاا، طیفای از        ها را دچار تغییرات کند. مراد  مجموعه

دوستی؛ از دوستی واقعی، تا انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته باشد. منظاور از دشامنی   

 ظن و هراس حاکم باشد. نیز روابطی است که در آن سوء

ای شامل  براساس نظر بوزان، ویور و دوویلد ابعاد امنیت در نظریه مجموعه امنیتی منطقه

هاای امنیتای    مجموعاه . شاود  محیطای مای   اد نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وزیستابع

همگن، همچنان ایان   های درمجموعه. های همگن و ناهمگن تقسیم شود تواند به مجموعه می

هاای مشاخم متمرکاز     های امنیتای دربخاش   گیرد که مجموعه فرا کالسیک مبنا قرار می

ایان  . اناد  عامل میان انواع مشابهی از واحدها تشکیل شدههستند، بنابراین از انواع تاصی از ت

تواناد   ای مای  های ناهمگن فرا بر این است که منطق منطقاه  درحالی است که در مجموعه

 . ع متفاوتی از بازیگران را که از سوی دو یا چند بخش با هم تعامل دارند، یکپارچاه ساازد  انوا
 (37-38: 1386بوزان،)

 مجموعه امنیتی انرژی

ای است که در اثر تعاامالت مارتبط باا انارژی      ای انرژی، مجموعه جموعه امنیتی منطقهم

گیرد، این تعامالت شامل  وسیله دو یا چند دولت در یک منطقه جغرافیایی تاص شکل می به

عنوان یک تهدیاد امنیتای باه حسااب      هایی که این وابستگی را به روابط وابستگی بین دولت

این تعامالت انرژی شامل ارتباطاتی نظیار صاادرات، واردات و تراتزیات    شود.  آورند نیز می می
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ه مجموعاه  براساس تعاری  باوزان و ویاور در نظریا   ( Palonkorpi,2006: 3گردد. ) انرژی می

ها وجاود دارد بیشاتر در    ای، تهدیداتی که به واسطه وابستگی انرژی بین دولت امنیتی منطقه

ایی قابال مشااهده اسات. باه عباارت دیگار، هازاران        سطح مناطق همجوار از لحاظ جغرافیا 

کنناد کاه باه مانناد      کیلومتر تطوب طوالنی لوله نفت و گاز کشورها را باه هام متصال مای    

توانناد باعاث ایجااد برتای      زنجیری عامل ایجاد وابستگی در حوزه انارژی هساتند کاه مای    

 تهدیدات شوند.

ای  هاای منطقاه   ، انارژی و وابساتگی  ای مناب  های امنیتی انرژی، توزی، منطقه در مجموعه

سیاسی باشاد. در ایان    -های امنیتی تواند موازی با توزی، قدرت نظامی در مجموعه انرژی می

هاای امنیتای انارژی و     باازیگران و منااطق مجموعاه    آید کاه آیاا   صورت این سوال پیش می

ل بایاد میازان   امنیتی یکی هستند یا تیر؟ البته برای پاسخ به این سوا-های سیاسی مجموعه

ساازی   های انرژی را برحس  عواملی نظیر میزان مناب، انرژی داتلی و امکان متنوع وابستگی

توان با نگاه باه میازان    برای مثال، این موضوع را میمبادی ورود انرژی مورد بررسی قرار داد. 

واناایی  های شوروی سابق به واردات نفت، گاز و برق از روسیه در مقابال ت  وابستگی جمهوری

سازی واردات انرژی و مناب، جایگزین و یا افزایش تولید انارژی داتلای آنهاا     آنها برای متنوع

آیاد،   مشاهده نمود. البته در بسیاری از موارد نوسانات ساالنه در میزان وابستگی به وجود مای 

وساانات  کند. این ن مدت، معموالً میزان وابستگی تغییرات چندانی نمی اما در روندهای طوالنی

هاای امنیتای انارژی معماوالً پویااتر از سااتتارهای        دهد که ساتتارهای مجموعاه  نشان می

 امنیتی هستند. -های سیاسی مجموعه

تگی به انرژی وارداتی از یک کشور مهم اسات، لایکن پارامترهاای    گرچه درصدهای وابس

در نگااه اول تصاور    دیگری نظیر میزان وسهم نوع انرژی وارداتی نیز اهمیت دارد. برای مثال؛

کند  بناابراین   درصد گاز طبیعی وارداتی تود را از روسیه وارد می 100کنیم چون فنالند  می

 11فنالند در سطح باالیی به روسیه وابسته است؛ اما باید توجه داشت که گااز طبیعای تنهاا    

بسایار   دهاد کاه میازان    های اولیه مصرفی این کشور را تشکیل می درصد از میزان کل انرژی

  (Kara, 2004: 64)زیادی نیست. 

هاای انتقاال و سااتتار     از طرف دیگر، میزان الزامات امنیتی مناب، انرژی براساس قابلیات 

ای به  های عظیم از نقطه تواند به آسانی از طریق نفتکش ت است. نفت تام میبازار آنها متفاو
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نفت باه معناای واقعای؛ جهاانی       تای دیگر در جهان منتقل شود. از این رو بازار و قیم نقطه

هستند. این در حالی است که تجاارت گااز طبیعای عمادتًا از طریاق تطاوب لولاه صاورت         

ای تعیاین   ترین دلیلی است که قیمت گاز طبیعی عمدتاً به صورت منطقاه  گیرد. این مهم می

( از جای  ان شود تا جهانی. گرچه از لحاظ فنی امکان انتقاال گااز طبیعای ماای، شاده )ال      می

طریق کشتی نیز وجود دارد، لیکن هنوز اکثر گاز طبیعی جهان از طریق تطوب لولاه صاادر   

جی در سطح جهانی برتی تولیدکنندگان عماده   ان شود. هرچند با گسترش استفاده از ال می

 جی صادراتی هستند. ان های جهانی واحد برای ال جی در دنیا، در پی ایجاد قیمت ان ال

های امنیتی انرژی باید به دو مفهوم وابستگی و وابستگی متقابال نیاز    در بررسی مجموعه

ای توساط   باه شاکل گساترده    1970و 1960هاای   توجه داشات. مفهاوم وابساتگی در دهاه    

اندیشمندان مارکسیستی برای توصی  ساتتارهای ناابرابر جهاانی و رواباط باین شامال باا       

ت. از سوی دیگر، وابستگی متقابل عمادتاً  گرف جنوب و مرکز با پیرامون مورد استفاده قرار می

گرایان که به ابعاد سیاسای وابساتگی    گرایان و نوواق، توسط اندیشمندان لیبرال در مقابل واق،

تارین   یکای از مهام  ( Sullivan,2002: 172-174تاکید دارناد، ماورد اساتفاده قارار گرفات. )     

ساازی   درمجموعه از نظرپیاده های انرژی،  بررسی توان کشورهای حاضر انتظارات از مجموعه

متقابل انرژی است. در این چارچوب، مراد از وابستگی متقابال انارژی ایان     الگوهای وابستگی

تواناد بار دیگار     ها در هریک از اعضای مجموعاه مای   و پیشرفت است که تغییرات، اتتالالت

 واحدها نیز تاثیر گذارد.

های اروپایی در  واردات انرژی دولتدهد که نوعی وابستگی نسبی در  ( نشان می1جدول )

واردات گاز طبیعی از روسیه وجود دارد. وابستگی به گاز طبیعی روسیه در میاان کشاورهای   

مرز با روسیه یا کشورهایی که در فاصله نزدیکتر با روسایه قارار دارناد، بیشاتر اسات. در       هم

ی از گااز طبیعای   مقابل کشورهای اروپای غربی که دورتر از روسایه هساتند، درصاد کمتار    

هاای   کنند. یعنی، میزان وابستگی انرژی در برتی از حامال  مصرفی تود را از روسیه وارد می

انرژی دارد ارتباب با نزیکی کشورها با صادرکننده است. درصد تاصی برای وابساتگی انارژی   

ن تاوا  درصد( که براسااس آن مای   50در نظر گرفت )معموالً  10«آستانه وابستگی»توان  را می

                                                           
10. Dependency Threshold 
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مرزهای مجموعه امنیتی را مشاخم نماود. باراین اسااس، وابساتگی بایش از حاد آساتانه         

تار   تواند به عنوان تهدید امنیتی به شمار آماده و بحاث امنیتای کاردن پررناگ      وابستگی می

 (Palonkorpi,2006: 6)شود.

 

سا از (: درصد وابستگی و واردات گاز ط یعی برخی کشورهای اتحادیه ارو1جدول)     

   2010روسیه در سال 
   

 وابستگی کم 

 درصد 40زیر 

 وابستگی متوسط

 درصد 60تا  40

 وابستگی زیاد

 درصد 80تا  60

 وابستگی عمیق

 درصد100تا  80

 7/16فرانسه 

 9/37آلمان 

 17ایتالیا 

 1/8هلند 

 17رومانی 

 0انگلستان 

  0پرتغال 

 0ایرلند 

 0اسپانیا 

 8/52یونان 

 2/56اسلوونی 

 5/62یش اتر

 
 

 5/62اتریش 

 9/71جمهوری چک 

 65مجارستان 

 1/63لهستان 
 

 5/99بلغارستان 

 100استونی 

 100فنالند

 100لتونی 

 100لیتوانی

 2/98اسلواکی 

       Source: BP Statistical Review of World Energy 2011   

 

ی، اسلواکی، اتریش دهد که کشورهایی نظیر بلغارستان، استونی، لتون این آمارها نشان می

و... که وابستگی آنها به گاز طبیعی بیش از آستانه وابساتگی اسات، اگار گااز طبیعای ساهم       

تری در مقایسه با ساایر   ه در وضعیت تطرناکای در انرژی مصرفی آنها داشته باشد آنگا عمده

ع انارژی  شدن موضاو  اعضای اتحادیه اروپا قرار دارند و امکان اثرپذیری آنها در صورت امنیتی

بیشتر است. این در حالی است که کشورهایی نظیر ایتالیا کاه از لحااظ مباادی ورود انارژی     

پذیری کمتری در  تنوع بیشتری داشته و وابستگی آنها به یک کشور صرف کمتر است، آسی 

 شدن موضوع انرژی دارند. زمان امنیتی
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قاش دارد، الگوهاای   هاای امنیتای انارژی ن    گیری مجموعه عامل مهم دیگری که در شکل

دوستی و دشمنی تاریخی است که بر چگونگی و سطح وابستگی انرژی تااثیر دارد. الگوهاای   

های انرژی سیاسای   را برتی وابستگیدهند، چ دوستی و دشمنی عواملی هستند که نشان می

شاوند. بارای مثاال،     شوند؟ در حالیکه برتی دیگر به این سرنوشات دچاار نمای    و امنیتی می

درصاد   30مثالً  Bاست. ممکن است دولت   Bدارای روابط دوجانبه توب با دولت  Aدولت 

سات، اماا تهدیاد    تامین کند، آنگاه این وابساتگی زیااد ا   Aاز انرژی وارداتی تود را از دولت 

باشاد،   Cآمیزی با دولات   دارای روابط مخاصمه Aنیست. اما اگر دولت  Bاساسی برای دولت

وارد کناد، ایان میازان واردات     Aدرصد انرژی تود را از دولات   10تنها   Cآنگاه اگر دولت 

  Aباشد. درحقیقت این الگوهای دوستی و دشامنی دولات     Cتواند تهدیدی برای دولت  می

گیری مجموعه امنیتی انرژی تااثیر دارد و چگاونگی و    است که در شکل Cو  Bهای  لتبا دو

 کند. سطح وابستگی را مشخم و تعیین می

وابساتگی ساودمند   »عناوان   تواند در درجات مختل  به دی در وابستگی انرژی میهر مور

)وابستگی منفای( ماورد    12«وابستگی نابرابر و تهدیدکننده»)وابستگی مثبت( و یا  11«متقابل

تاوان در رواباط انارژی اتحادیاه      توجه قرار گیرد. یک مثال توب برای وابستگی مثبت را می

هاای   نزدیکی هنجارهای مورد پذیرش ناروژ باا اتحادیاه در حاوزه     اروپا با نروژ مشاهده نمود.

رو، در قااوانین و  گونااگون و عضاویت ایان کشاور در منطقااه اقتصاادی اروپاا  اسات. از ایان        

هاای بسایاری باین اتحادیاه اروپاا و ناروژ        محیطی، حقوقی و بازار، شباهت هنجارهای زیست

رغام بااال باودن     بت دارد. از این رو باه وجود دارد که نقش مهمی در تقویت این وابستگی مث

درصاد گااز طبیعای     30میزان وابستگی اتحادیه اروپا به نفت و گاز طبیعی وارداتی از ناروژ ) 

وارداتی(، بازهم براساس نظرات مقامات اتحادیه ازجمله؛ باروسو و اسناد انرژی اتحادیه، یکای  

دیه اروپا قارار دارد، ناروژ اسات.    سازی اتحا ترین کشورهایی که مدنظر سیاست متنوع از اصلی

(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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رژی وارداتی از روسیه قرار گرفتاه اسات. ساکاشاویلی رئای  جمهاور      سیاست قط، جریان ان

تغییار  ».... تفاده نمایاد.  گرجستان سعی نموده از این مسئله برای تحریک اتحادیه اروپاا اسا  

هاایی کاه معتقدناد انارژی      قیمت انرژی و میزان صادرات، ابزار مهم روسیه است. ابازار روس 

بهترین ابزار برای تحقق اهداف سیاست تارجی است.... قط، جریان انرژی کشاورهای دیگار   

ای کاه از   هپیامی مهم برای سران اتحادیه اروپا دارد و این پیام آن است کاه اتکاا باه همساای    

کناد باعاث باه تطار افتاادن       اش استفاده مای  انرژی برای رسیدن به اهداف سیاست تارجی

درصدی گرجستان باه گااز    100وابستگی  (Saakashvili,2006:19« )شود. امنیت انرژی می

 وارداتی از روسیه نمونه بسیار توبی برای وابستگی انرژی منفی است.

تواناد   ها پیوند بخورد، مای  ر منازعات و اتتالفات دولتموضوع وابستگی انرژی، اگر با دیگ

تواناد باعاث ساوق دادن وابساتگی باه       ها می به راحتی امنیتی و یا سیاسی شود. این دشمنی

هاای امنیتای انارژی احتمااالً      رسد مجموعاه  رو به نظر می ی منفی شود. از این سمت وابستگ

 اند  دنبال تواهد کرد. نطقه وجود داشتهمسیرهای وابستگی متقابل امنیتی را که قبالً در م

 های امنیتی هر من ع انرژی ویهگی

عنوان ابزار سیاسای   ترین گزینه برای استفاده به در میان مناب، انرژی، گاز طبیعی محتمل

است. برتالف نفت تام و مشتقات آن نظیر بنزین، گاز طبیعی دارای باازار و قیمات جهاانی    

شاوند. هرچناد کاه تاالش بارای       ای تعیین می به صورت منطقه نیست و این فاکتورها عموماً

گاذاری جهاانی    در حقیقت کوششی برای قیمت 13«مجم، کشورهای صادرکننده گاز»ایجاد 

گاز طبیعی است. کشورهای عمده تولیدکننده گااز طبیعای نظیار روسایه، ایاران و قطار باا        

گاذاری گااز    انناد فرآیناد قیمات   تاسی  چنین سازمانی در نظر دارند تا با استفاده از آن بتو

طبیعی را هماهنگ نمایند. اگر این ایده به صورت کامال تحقاق پیادا کناد، آنگااه اقادامات       

توانااد باعااث تغییراتاای در بازاریااابی و   هماهنااگ صااادرکنندگان اصاالی گاااز طبیعاای ماای  

گاذاری بیشاتر در ساطح جهاانی      ای شود و قیمات  گذاری گاز طبیعی در سطح منطقه قیمت

 (www.en.rian.ruپذیرد. )صورت 

شود. اغل   ای تعیین می های گاز طبیعی به صورت منطقه با این وجود، هنوز بیشتر قیمت

شاوند و حالات    صورت شفاف و روشن اعالم نمی ای به های گاز طبیعی در سطح منطقه قیمت
                                                           
13. Gas Exporting Countries Forum (GECF) 
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لولاه صاورت    وسیله تطوب عالوه، انتقال بیشتر گاز طبیعی در دنیا به اند. به امنیتی پیدا کرده

گیرد. از این رو امکان تغییر و تعدیل سری، در واردات گاز طبیعی از نقاب مختلا  وجاود    می

پذیری که در مورد انتقال نفت تام وجاود دارد، در ماورد گااز طبیعای وجاود       ندارد. انعطاف

کناد. در ماورد نفات تاام، امکاان       ندارد و این، امکان امنیتی کردن گاز طبیعی را بیشتر می

گیارد و   ها صاورت مای   سازی بیشتر است، زیرا انتقال بیشتر نفت تام از طریق نفتکش تنوعم

توان در صورت ایجاد اتتالل در واردات نفت از یک کشور یا یک منطقه، کشور یا منطقاه   می

 دیگر را برای واردات جایگزین نمود.  

یات اساتفاده   کناد قابل  تطوب لوله گازی طوالنی که چندین کشور را به هام متصال مای   

سیاسی بیشتری دارند، اما امکان موفقیت در استفاده سیاسی از آنها کمتر است زیرا از لحااظ  

د، زیارا تماام کشاورهای  مسایر را تحات      توان فقط کشور مورد نظر را هدف قرار دا فنی نمی

، هدف اصلی دولت روسیه تنبیه دولات  2006در جریان منازعه گازی سال  .دهد تاثیر قرارمی

کراین به اتهام سرقت گاز و عدم پرداتت قیمات ماورد نظار روسایه باود، اماا بسایاری از        او

قرار داشاتند، تحات    کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در ادامه تطوب لوله عبوری از اوکراین

تر کاه کشاور صاادرکننده را فقاط باه یاک کشاور         تاثیر قرار گرفتند.امادر تطوب لوله کوتاه

ند، امکان موفقیت در استفاده سیاسی بیشتر است، زیرا از لحاظ فنای  ک واردکننده متصل می

 (Palonkorpi, 2006: 9). امکان هدف قرار دادن کشور مورد نظر وجود دارد

تواند باعث به چالش کشیدن تطاوب لولاه    سازی گاز طبیعی می های مای، توسعه تکنیک

جی باعاث   ان در دنیا شود. توسعه الترین وسایل انتقال گاز طبیعی  ترین و مهم عنوان اصلی به

هاای گااز در بازارهاای اروپاا شاده       افزایش رقابت در تامین گاز طبیعی و باعث کاهش قیمت

 :Rosner, 2006انااد. ) و قطاار وارد ایاان بااازار شااده  اساات. زیاارا کشااورهایی نظیاار عمااان 

www.igas.org )ا ساهمی  جی، این کشوره ان این در حالی است که پیش از توسعه صنعت ال

جای در   ان ، ساهم ال 1990در صادرات گاز طبیعی به اتحادیه اروپاا نداشاتند. در آغااز دهاه     

بینای   ز افازایش یافتاه و پایش   رو درصد بود، اما ایان رقام روزباه   4تجارت جهانی گاز طبیعی 

درصاد تواهاد رساید. پیاماد مهام ایان تغییار حرکات          17تا  14به  2020شود تا سال  می

 (Cook,2000:20-22های جهانی گاز طبیعی است. ) متتر به سمت قی سری،
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جای   ان جی نیز انتقاداتی وجود دارد. ازجمله اینکه تولید ال ان هرچند درباره استفاده از ال

هزینه است و هزیناه انتقاال آن از نفات تاام بیشاتر اسات. دیگار اینکاه، سااتت          بسیار پر

دشاوار و پرهزیناه اسات. از ایان رو      جای بسایار   ان های ال های مای، سازی و پایانه زیرساتت

جای، باه    ان گیری باازار جهاانی ال   ای بسیار بیشتر از شکل گیری بازارهای منطقه امکان شکل

تواند اهداف توبی برای  جی می  ان مانند نفت تام است. همچنین تاسیسات و وسایل حمل ال

رساد   ، باز هم به نظر میبا این وجود انتقادات( Roberts,2004: 249-250ها باشد. ) تروریست

 جی بسیار سری، است.  ان روند حرکت به سمت ال

ر مناب، انرژی تجدیدپذیر )انرژی تورشایدی، باادی، بیومااس، هیادروالکتریک و...( کمتا     

های تجدیدپذیر معموالً به صورت داتلی تولید و مصارف   امکان استفاده سیاسی دارند. انرژی

اردات دیگار منااب، انارژی و کااهش وابساتگی باه       شوند و نقش مهمی در کاهش سهم و می

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  

بارای مثاال، از رشاد اساتفاده     .شاود  پتانسیل استفاده به عنوان ابزار تهااجمی دارد، یااد مای   

هاای مهام ایان     عناوان یکای از سیاسات    های تجدیدپذیر به کشورهای اتحادیه اروپا از انرژی

که کشاورهای   شود. در حالی نرژی وارداتی از روسیه یاد میاتحادیه برای کاهش وابستگی به ا

هاای تجدیدپاذیر    ژیمیلیون تن معادل نفت از انار  16در حدود  2001اتحادیه اروپا در سال 

میلیاون تان    80برابر شد. و به بیش از  5بیش از  2011کردند. این رقم در سال  استفاده می

درصااد از کاال اناارژی تجدیدپااذیر مصاارفی جهااان رساایده اساات.  41معااادل نفاات، یعناای 

(BP,2011 )هاای زیاادی را بارای ارتقاای ساطح اساتفاده        برنامه 1997 اتحادیه اروپا از سال

هاا   ای برای استفاده از این انرژی طلبانه اهداف جاه. ای تجدیدپذیر اجرایی کرده استه ازانرژی

 وسیه و اوکاراین در ساال  در اتحادیه اروپا وجود دارد که این موضوع از پ  از بحران گازی ر

اهمیات آن بارای اعضاای اتحادیاه      2014به شدت تشدید شد و پ  از بحران ساال   2006

 مسجل گردید.

درصادکل   20 در حادود  2010 ی اجرایی اتحادیه اروپا باعاث شاد تاا در ساال    ها برنامه 

باه   (Bloem et al,2011: 7. )های تجدیدپذیر تامین شاود  الکتریسیته این اتحادیه از انرژی

های تجدیدپذیر،اتحادیاه اروپاا یاک ساند بارای       های انرژی منظور توسعه و گسترش فناوری
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درصادی ازکال انارژی مصارفی      20 شاامل هدفگاذاری  های تجدیدپذیر ارائه کرد کاه   انرژی

 2020 کشور عضو اتحادیه اروپا تا سال 27 طبق این سند. است  2020 اتحادیه اروپا تا سال

 .هاای تجدیدپاذیر تولیاد نمایناد     کل الکتریسیته مصرفی تود را از انرژیدرصد از   34 باید 

(European Council, 2009: 21) هاای پااک    دتاً در زمره انرژیها عم چون این نوع انرژی

رو باعاث حفاا امنیات     شوند و دارای آثار مخرب زیست محیطی نیستند، از این محسوب می

 شوند. د نظر مکت  کپنهاگ میمحیطی که یکی از ابعاد امنیتی مور زیست

 ساختار مجموعه امنیتی انرژی

یر موازنه قوا و یا نتیجه عنوان نتیجه تغی تواند به از نظر بوزان، ساتتار مجموعه امنیتی می

ای دگرگاون شاود. حااالت سااتتاری کلای کاه        تغییر در الگوهای دوستی و دشمنی منطقه

-244: 1389)بوزان،امنیتی به کار برد عبارتند از:  توان برای ارزیابی اثر تغییرات بر مجموعه می

242) 
والً دسات  حفا وض، موجود، ساتتار بنیادی توزی، قدرت والگوی دوستی و دشامنی اصا  

 نخورده باقی بماند.

دهد. این تغییرات  تحول داتلی، تغییرات ساتتار امنیتی در درون مرزهای موجود رخ می

زیا، قادرت و یاا دگرگاونی عماده در الگوهاای       ممکن است ناشی از تحاوالت مهمای در تو  

 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.

طور مستقیم به عضویت در  درت تارجی بهفشار تارجی: بدین معناست که یک یا چند ق

 مجموعه امنیتی تمایل یابند و در نتیجه پویش امنیتی بومی را سرکوب کنند.

عنوان نتیجاه تغییارات نسابی در درصاد و      عه امنیتی انرژی ممکن است بهساتتار مجمو

عنوان نتیجه تغییر در روابط از وابساتگی باه وابساتگی متقابال      میزان وابستگی انرژی و یا به

انرژی )یا برعک ( دگرگون شود. برای مثاال، سااتت یاک نیروگااه جدیاد در یاک کشاور        
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تواناد   شور را تا حدی کاهش دهد با این وجود نمای تواند وابستگی آن نوع انرژی در آن ک می

طور کلی دگرگون سازد و بنابراین ساتتار حفا وض،  الگوهای وابستگی در درون منطقه را به

هاای   دهد که پاروژه  عه امنیتی انرژی حاکم است. تحول داتلی زمانی رخ میموجود بر مجمو

ای وابساتگی در درون منطقاه ایجااد    انرژی در سطح منطقه به اندازه کافی برای تغییر الگوه

های انارژی، نظیار    تواند به عنوان نتیجه راهبردی گسترش زیرساتت شود. تحول تارجی می

تطوب لوله نفت و گاز در نظر گرفته شاود کاه مقاادیر زیاادی از منااب، انارژی اضاافی را از        

ها  داده و سایر دولتکند و الگوهای وابستگی انرژی را تغییر  مجموعه تارج ویا به آن وارد می

 (Palonkorpi, 2006: 10) کند. را به مجموعه متصل می

تواند در زمان وابستگی تقریباً کامال باه یاک     فشار تارجی در مجموعه امنیتی انرژی می

دهاد کاه یاک     کننده انرژِی در یک منطقه در نظر گرفته شود. این فشار زمانی رخ مای  تامین

درصد انحصاار صاادرات گااز     100نرژی داشته باشد. تقریباً دولت حالت انحصاری در انتقال ا

ای  طبیعی آسیای مرکزی به سمت اروپا در اتتیاار گاازپروم باوده و از طریاق تطاوب لولاه      

کند. این مثال توبی برای فشار تاارجی اسات و    گیرد که از تاک روسیه عبور می صورت می

پیشبرد اهداف سیاسات تاارجی تاود    در بسیاری از موارد، روسیه از این فشار تارجی برای 

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.    

که گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق بستر  14آباد برای ساتت تط لوله فراتزری طرح عشق

رساند در همین چاارچوب قابال ارزیاابی     ی تزر به آذربایجان و از آنجا به اروپا میبستر دریا

 است.

هاای   مجموعاه  توان گفت کاه اگار امنیات انارژی باه      با توجه به توضیحات ذکر شده می

تواند بعد ششم امنیت در کناار پانب بعاد     امنیتی همگن نزدیک باشد، آنگاه امنیت انرژی می

اگ امنیت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطای  دیگر مورد نظر مکت  کپنه

های امنیتی ناهمگن نزدیک باشد، آنگاه امنیات انارژی    باشد. اما اگر امنیت انرژی به مجموعه

بعدی امنیتی ورای دیگر ابعاد است که در آن تعامل با دیگر اشکال امنیت مجموعاه امنیتای   

ژی دارای ابعاد مختلا  سیاسای و اقتصاادی اسات     دهد. به دلیل اینکه امنیت انر را شکل می

                                                           
14-Trans-Caspian 
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بسیار دشوار است که بتوانیم مسائل امنیت انرژی را در یکی از ابعاد موجاود امنیات محادود    

 تواند به راحتی به سایر ابعاد تسری یابد. سازیم زیرا اغل  تهدیدات امنیت انرژی می

 امنیتی کردن موضو  انرژی

شاود کاه منجار باه قارار دادن برتای موضاوعات        یامنیتی کردن، به فرایندی گفتاه ما  

امنیتی کاردن در  . گردد، درحالیکه قبالً در این حوزه قرار نداشته است درچارچوب امنیت می

شود در تماام ابعااد امنیات نیاز یکساان عمال        می و غیرنظامی ممکن میهای نظا تمام حوزه

یاباد. در   به سایر ابعاد تساری مای  کند. بدین ترتی  که از یک بعد از ابعاد پنجگانه آغاز و  می

 (618: 1390)محسنی و همکاران، سازد.  های امنیتی را دشوار می نتیجه تفکیک حوزه

رود که  موضوع اقتصادی مطرح شود، آنگاه انتظار میعنوان  اگر مباحث مربوب به انرژی به

گیرد. برتی  های منطقی انرژی مدنظر قرار امنیتی کردن برای تمرکز بر عرضه کافی و قیمت

از موضوعات در حوزه انرژی تقریباً به طور کامل اقتصادی هستند و هیچ ارتباطی باا مساائل   

 امنیتی ندارند.

عنوان موضوع سیاسی مطرح شود، آنگاه امنیتی کاردن بار    اگر مباحث مربوب به انرژی به

احتمااالً  کند. یعنی جایی که موضوع امنیات   وجوه سیاسی مختل  وابستگی انرژی تمرکز می

حاکمیت دولت است. زمانی که موضوعات انرژی در سطح باالیی، سیاسی شوند. آنگاه تقریبااً  

شاوند. در ایان حالات وابساتگی بااالی انارژی،        عنوان موضوعات امنیتی در نظر گرفته می به

توان به فشارهای شدیدی ساران   شود. برای مثال، می چالشی برای حاکمیت دولت مطرح می

مبنای بار اینکاه ممکان اسات در آیناده گااز طبیعای کاافی بارای            2006سال  گازپروم در

کنناد، وجاود نداشاته باشاد اشااره کارد.       کشورهایی که اکنون از روسیه گاز طبیعی وارد می

اعالم کرد که کشاورهایی کاه براسااس     2006مقام گازپروم در سال  قائم 15الکساندر جزاموف

دهند، ممکان اسات گااز روسایه را از دسات       جام نمیهای تود را ان های بازار، پرداتت قیمت

های برتی ساران   مدیرعامل گازپروم هشدار داد که اگر تالش 16بدهند. همچنین الکسی میلر
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اروپا برای حذف گازپروم از بازار انرژی این قاره صورت گیرد، آنگاه گازپروم نگااه تاود را باه    

 (  Niinijava,2006:3رد. )ویژه چین و آمریکا معطوف تواهد ک دیگر بازارها به

هاای انارژی دولتای و     در حوزه امنیتی کردن انرژی باید به دو موضوع مهم؛ نقش شرکت

نقش اطالعات و زمان در امنیت انرژی توجه کارد. اگار وجاوه اقتصاادی در فرآیناد امنیتای       

اگار  المللای انارژی و    های بین کردن اولویت یابند، بازیگران اصلی در این حوزه بیشتر شرکت

ها تواهند بود. آنچاه باعاث پیچیاده شادن      وجوه سیاسی اولویت یابند، بازیگران اصلی دولت

وجه موضوع راحتی نیسات،   بندی بازیگران اصلی به هیچ شود این است که تقسیم موضوع می

های نفتای دولتای    ها یا شرکت المللی انرژی تحت تسلط دولت های بین زیرا بسیاری از شرکت

، باه طارق   2000ثال، دولت روسیه، پا  از روی کارآمادن پاوتین در ساال     هستند. برای م

هاای انارژی    ها و... کنترل و تسلط تود بر شرکت گوناگون از جمله؛ ترید سهام، عزل و نص 

المللای   کناد کاه پانب شارکت باین      اشااره مای   17روسی را افزایش داده است. هووارد چای  

 4کاه تنهاا    کنند، در حالی دنیا را تولید می درصد نفت تام و گاز طبیعی 14تصوصی تقریباً 

هاای انارژی زیار تسالط      درصد از ذتایر نفت و گاز دنیا را در اتتیار دارند. در مقابل شارکت 

درصاد از ذتاایر جهاان     90کنند و بر  درصد نفت و گاز طبیعی دنیا را تولید می 60ها،  دولت

شرکت اکسون موبیل ارزشامندترین  ( براساس ارزش بازار نیز Chase,2006: 3تسلط دارند. )

شرکت انرژی در جهان است، اما سیزدهمین شرکت انرژی دولتی، مناب، بیشاتری از اکساون   

درصد از ذتایر اثبات شده نفت تام جهان در کشاورهایی   77عالوه،  موبیل در اتتیار دارد. به

ائل باعااث هااای دولتاای کنتاارل تولیااد را در اتتیااار دارنااد. ایاان مساا قاارار دارد کااه شاارکت

ها تمایل دارند بارای   شوندروند امنیتی کردن موضوع انرژی تسری، شود. زیرا عموماً دولت می

عنوان یاک ابازار اساتفاده نمایناد. همچناین در       تامین برتی اهداف سیاسی تود از انرژی به

ر ویاژه د  رود با کاهش تولید نفت تام و گاز طبیعی در بسیاری از کشورها باه  آینده انتظار می

کنندگان بزرگی نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، تعداد مناطق و کشاورهای تولیدکنناده    مصرف

ای  ویاژه ساطح منطقاه    انرژی کاهش یابد که این بر ساتتارهای وابستگی سطوح مختل  باه 

 .(Palonkorpi, 2006: 13)گذارد تاثیر می

مسائله انارژی    از طرف دیگر اطالعات و زمان نیز نقش بسایار مهمای در امنیتای کاردن    
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دارند. اطالعات صحیح )مناب،، میزان تولید، میزان مصرف، نسبت ذتیره به تولید و...( نقشای  

، امنیت انرژی در 18بسیار مهم در امنیت انرژی هر بازیگر دارند. براساس نظر والدیمیر میلوف

ی  یاده سطح جهان براساس اعتماد به آمارها و شفافیت اطالعات بنا نهاده شده اسات. باه عق  

ویاژه اطالعاات برتای     گیارد، باه   میلوف ارزیابی صحیح به وسیله اطالعات صحیح صورت می

کننده است.  کشورها نظیر روسیه که نقش بسیار مهمی در بازارهای انرژی دارند بسیار تعیین

(Milov,2005: 24همچنین اگر اطالعات و پیش ) هاای مرباوب باه زماان پایاان منااب،        بینی

ح باشد، آنگااه رقابات بارای دساتیابی باه منااب، باقیماناده بسایار بیشاتر          انرژی جهان صحی

تواناد   شود.کاهش نسبت ذتیره به تولید در برتی از دارندگان اصالی ذتاایر جهاان مای     می

کاردن موضاوع انارژی را     های فسایلی و احتماال امنیتای    نگرانی از تهی شدن ذتایر سوتت

 .دهد افزایش می

 نتیجه گیری

شود که امنیت انرژی یک مفهاوم چندبعادی اسات و       فوق مشخم میباتوجه به مطال

عرضاه، تقاضاا، صانعت ومحایط     . نگرناد  نفعان مختل  هرکدام از دیدگاه تود به آن مای  ذی

کنندگان انرژی، امنیات انارژی    برای مصرف .شوند زیست ابعاد مختل  امنیت انرژی تلقی می

ر قیمات مناسا ، در هار زماان و باه      درواق، چیزی جز تضمین این امر نیست کاه انارژی د  

تاوان درتعریا  کمیسایون     این دیدگاه را می. صورت مداوم و بدون وقفه قابل دسترس باشد

تواناایی  » کمیسیون اروپاا، امنیات انارژی را تعریا  کارده اسات.      . اروپا از امنیت انرژی دید

ایر استراتژیک وسیله آن چیزی که ذت تضمین تامین نیازهای ضروری انرژی در آینده، چه به

وسیله کمک گرفتن از ذتاایر تاارجی باثباات و قابال دسترسای، در       شود و چه به نامیده می

   «شرایطی که شایسته است ذتایر استراتژیک در درجه دوم اهمیت قرار گیرند.

المللی مورد  ای و بین تواند در سطوح تحلیل مختل  ملی، منطقه موضوع امنیت انرژی می

در سطح ملی، تمرکاز  . در هریک از این سطوح، میزان پویایی متفاوت است. بررسی قرارگیرد

ای تمرکاز بیشاتر بار سار      کاه در ساطح منطقاه    بر سر روابط انرژی دوجانبه اسات. درحاالی  
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هاای   درسطح جهانی نگرانای . های متقابل در درون همان منطقه است ها یا وابستگی ابستگیو

درسطح جهانی، تجارت نفات تاام   . نی مطرح استها در سطح جها عرضه و تقاضا یا وابستگی

کاه   تواند در تمام سطوح امنیتی شود زیرا بازار آن به معنای واقعی جهانی اسات، درحاالی   می

تواناد در ساطح    شاود ولای باه ساادگی مای      درسطح جهانی امنیتی مای  ندرت گاز طبیعی به

سیاسای را دارناد زیارا     های تجدیدپذیرکمتر قابلیات اساتفاده   ای امنیتی گردد. انرژی منطقه

رو و  شاوند و از ایان   عمدتاً به صورت داتلی تولید شده و به صورت داتلای نیاز مصارف مای    

تواند ابزار تهاجمی موثری باشد عمدتاً باه عناوان ابازاری دفااعی      برتالف گاز طبیعی که می

هاای تجدپاذیر در واردکننادگان عماده      گیرناد. رشاد مصارف انارژی     مورد استفاده قرار مای 

های فسیلی بیشتر در پاسخ به نگرانی از میزان باالی وابستگی آنها باه انارژی وارداتای     انرژِی

ها در اتحادیاه   توان در افزایش سهم مصرف این انرژی گیرد که نمونه بارز آن را می صورت می

اروپا، چین و ایاالت متحده مشاهده نمود. هرچند تهدیدات ومسائل امنیت در امنیت انرژی ر 

 .اید دریک سطح درنظر گرفت اما آنها باید در مجموعه امنیتی یکسانی قرارگیرندانب

ه جایگااه  شود تا باا توجاه با    سازان جمهوری اسالمی به این نکات باعث می توجه تصمیم

های امنیتی انرژی کاه ایاران    نظیر ایران در بازار جهانی انرژی، بازیگری ایران در مجموعه کم

این مسئله درست زماانی اهمیات بیشاتری      تر گردد. فا نماید، پررنگتواند نقش ای در آن می

ارناد،  کردن بیشتری د یابد که بازیگری ایران در منابعی نظیر نفت و گاز که قابلیت امنیتی می

تر است و در صورت ورود صحیح و تاثیرگذار به بازارهای انرژی مهم نظیر باازار انارژی    پررنگ

شدت میزان توجه به جایگااه ایاران افازایش یاباد.      ظار داشت که بهتوان انت اتحادیه اروپا، می

کنناده مهام انارژی     عنوان تامین های متعدد انرژی بین اتحادیه اروپا، با روسیه به وقوع بحران

کنندگان اصالی انارژی ایان اتحادیاه نظیار لیبای و         های مزمن در تامین اتحادیه، بروز ناامنی

ویژه مناب، دریاای شامال همگای     کشورهای اتحادیه اروپا به نیجریه و کاهش ذتایر مناب، در

بزرگی مانند اتحادیه اروپا شاده    در نقش کاتالیزوری برای ارتقای جایگاه ایران در بازار مصرف

 .است که باید مورد توجه سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گیرد



 

 

 

 

 

 149/  ای امنیت انرژی و نظریه مجموعه امنیتی منطقه

 منابع

 منابع فارسی -ال 

، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده هراس ها و مردم دولت(.1389بوزان، باری. )  .1

 مطالعات راهبردی.

، ترجماه علیرضاا   چارچوبی تازه برای تحلیل امنیوت (.1386بوزان، باری و الی ویور و پاپ دوویلاد. )   .2

 طی ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ان قهرماانپور، تهاران: پژوهشاکده    ترجماه رحما   ها و منواط،،  قدرت(.1389بوزان، باری و الی ویاور.)   .3

 مطالعات راهبردی.

ای ایاران   اهاداف آمریکاا از امنیتای کاردن فعالیات هساته      »(.1390محسنی، سجاد وعلیرضا صاالحی.)   .4

 ، پاییز.3 ، سال بیست و پنجم،شمارهفصلنامه سیاست خارجی، «بانگاهی به مکت  کپنهاگ»

، «امنیات عرضاه و امنیات تقاضاای انارژی     : امنیت انارژی،دو روی یاک ساکه   (.»1386مزرعتی،محمد.)  .5

 .، تابستان13 ، سال چهارم، شمارهفصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی

پژوهشاکده تحقیقاات راهباردی مجما، تشاخیم      : ، تهاران انرژی اوراسیایی(.1386) واعظی،محمود.  .6

 .مصلت نظام

مجموعوه  ، «فاارس   هاای بازرگ در تلایب    انرژی ایاران و قادرت   دیپلماسی(. »1390) مود.واعظی،مح  .7

پژوهشاکده تحقیقاات راهباردی مجما، تشاخیم      : ، تهاران مقاالت همایش نفت وسیاست خوارجی 

 .مصلحت نظام

 

 منابع انگلیسی -ب

8. Bahgat , Gawdat. 2007. Energy Security: Pacific Asia and the Middle 

East, in Energy Security in Asia, Edited by Michael Wesley. London 

and New York: Routledge. 

9. Bloem, Hans, Martha Szabo, Fabio Monforti and Arnulf Jager. 

(2010). Europeam Wind Agency, Available at 

www.publications.jrc.ec.europa.eu/ Persistence  

http://www.publications.jrc.ec.europa.eu/


 

 

 

 1393سال اول، شماره اول، زمستان    علمی تخصصی فصلنامه / 150

10. “Statistical Review of World Energy” British Petroleum, June 2011, 

http://www.bp.com/content/dam/bp-

country/de_de/PDFs/brochures/statistical_review_of_world_energy_f

ull_report_2011.pdf. 

11. Chase, Howard. 2006.European Energy Policy, presentation at the 

Aleksandra Institutes seminar Challenges and Prospects for 

Development of the European Energy Sector, 15 June, 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/energy/Events/chase.htm 

12. Cohen, Benjamin J. 1990. “Review: The Political Economy of 
International Trade”, International Organization, Vol.52, No.2, 

Spring. 

13. Cook, Linda. 2006. “Fuelling the future – the transition to a global 

LNG market”, World Energy in 2006, World Energy Council, 

London. 

14. Dempsey, Judy.2006.  ”EU urges an energy pact with Russians – But 
Poland objects and offers plan that excludes Moscow”, International 

Herald Tribune, 9.3. 

15. European Commission. 2009. Second Strategy Energy Review: An 

energySecurity and Solidarity, www.europarl.europa.eu/ft/getDoc.do? 

16. Haghighi, Sanam. 2007. Energy Security. Portland: Hart Publishing. 

17. Kovacovska, Lenka. 2007. »European Union Energy in Security 
Dependency«, Russia Association for International Affairs, 

Research Paper, June. 

18. Lajous, A. 2004. Production Management Security of Demand 

and Market Policy, Middle East Security Survey,Vol.47, No.39, 

www.agienergia.it/approfondimento%20-%20nucle. 

19. Larsson, Robert. 2006.Russia’s Energy Policy: Security 

DimensionsRussia’s Reliability as an Energy Supplier, 
http://www.foi.se/sv/Sok/?query=Russia%E2%80%99s+Energy+Policy:+Se

curity+Dimensions+Russia%E2%80%99s+Reliability+as+an+Energy+Supp

lier. 

20. Milov, Vladimir.2005. ”Global Energy Agenda” Russia in Global 

Affairs, Vol.3 No.4, October-December. 

21. Myasnikov, Viktor. 2006. “New objectives for submarines: ensuring 

uninterrupted energy exports from Russia”.Nezavisimaya Gazeta, 



 

 

 

 

 

 151/  ای امنیت انرژی و نظریه مجموعه امنیتی منطقه

20 March. 

22. Niinivaara, Susanna. 2006. “Gazprom”, Helsinki Sonoma, 22 April. 

23. Palonkorpi, Mikko. 2006.» Energy Security and the Regional 

SecurityComplex, Helsinki«, Aleksanteri Institute, University of 

Helsinki, 
http://busieco.samnet.sdu.dk/politics/nisa/papers/palonkorpi.pdf. 

24. Roberts, Paul. 2004. The End of Oil – On the Edge of the Perilous 

New World, Boston:Houghton Mifflin Company. 

25. Smith, Keith. 2006. “How Dependent Should We Be on Russian Oil 

and Gas?”, CSIS Commentary, 3 April, 

Aphttp://www.csis.org/media/csis/pubs/060403_russian_energy.pdf. 

26. Rosner, Kevin. 2006.“Wrestling the Russian Bear”, IAGS Energy 

Security, http://www.iags.org/n0119061.htm 

27. Saakashvili, Mikhail. 2006. “The Path to Energy Security”, The 

WashingtonPost, 9 January. 

28. Stern, Jonathan. 2006.“The Russian-Ukrainian gas crisis of January 

2006”. The Oxford Institute for Energy Studies, 

http://www.oxfordenergy.org/pdfs/comment_0106.pdf. 

29. Sullivan, Michael P. 2002.Theories of International Relations – 

Transition vs. Persistence. New York: Palgrave. 

 

 

 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/060403_russian_energy.pdf
http://www.iags.org/n0119061.htm
http://www.oxfordenergy.org/pdfs/comment_0106.pdf

