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چکیده

امنیت انرژي یکی از بزرگترین دغدغههاي هـمه قـدرتهاي بـزرگ و کوچك اقتصادي و
سیاسی جهان است که در استراتژيهاي امنیت ملی کشورها در اولویت اول قرار دارد .یکی از
ابزارهایی که جمهوري اسـالمی ایران مـیتواند بـه نحو مؤثري منافع ملی خود را با آن تأمین
نماید ،ژئوپلیتیك انرژي منحصربهفرد آن مـیباشد .علت این امر ،اهمیت و جایگاه باالي انرژي
در امنیت انرژي اکثر مـصرفکنندگان و تـولیدکنندگان انـرژي جهان است .این پژوهش با
روش توصیفی و تحلیلی به تاثیر ژئوپلیتیك ایران بر امنیت انرژي در رابطه با اتحادیـه اروپـا
میپردازد .سؤال اصلی پژوهش این میباشد که نقش ژئوپلیتیك ایران چه تاثیري در امنیت
انرژي اروپا ایفا خواهد کرد؟ ایران به دلیل مزیتهاي ژئوپلیتیك خود جایگاه تعیینکنندهاي در
امنیت انرژي براي کشورهاي اروپایی دارد .نتایﺞ این پژوهش نشان میدهد که براي اتحادیه
اروپا ،گزینه بهرهبرداري از فرصتهاي ایران به عنوان یکی از مطمئنترین ،نزدیکترین و
ارزانترین گزینههاي فرارو محسوب میشود که به دالیل سیاسی تاکنون محقق نشده است.
اتحادیه اروپا یکی از قطبهاي اقتصادي واردکننده انـرژي اسـت .این وابستگی به واردات
انـرژي ضرورت اتخاذ سیاستهاي راهبردي از سوي جمهوري اسالمی ایران را براي صاردات
نفت و گاز به اتحادیه اروپا نشان میدهد.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیك ،اتحادیه اروپا ،امنیت ،انرژي ،ایران.
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مقدمه
انرژي به عنوان سنگ بناي بقا و توسعه جوامع قرن بیستویکم با رشد روزافزون جمعیت جهان،
توسعه اقتصادي بیشتر کشورها و باالتر رفتن سطح استاندارد زندگی از اهمیت بسیار بیشتري
برخوردار شده است (مختاري و نصري  .)109:1389تحوالت اقتصادي در جوامع پیشرفته و در
حال توسعه این جوامع را به صورت فزایندهاي به حاملهاي انرژي وابسته نموده است ،به
گونهاي که هر گونه اخاللی در دستیابی مطمئن ،مدام و ارزان به منابع انرژي به معناي ایجاد
اختاللی جدي در وضعیت اقتصادي و اجتماعی و حتی بقاي این جوامع محسوب میگردد و در
نتیجه ،به تدریﺞ مسأله در دسترس بودن مطمئن منابع انرژي به یکی از مهمترین مسائل امنیتی
تبدیل شده است .حضور بازیگران منطقهاي و جهانی و مسابقه آنان بر سر منابع انرژي این
حوزهها و چگونگی انتقال آن به دنیاي خارج ،نگاه بـازیگران مـنطقه به ویژه ایران را به بررسی
علل واقعی تالشهاي گسترده سیاسی و سرمایهگذاريهاي بزرگ اقتصادي آنان در منطقه جلب
کرده است .براي اتحادیه اروپا ،محدودیت منابع انرژي و همچنین ،مشکالت دستیابی مطمئن و
ارزان به منابع انرژي باعث شده تا منابع انرژي به عامل حیاتی در عرصه سیاست بینالملل
تبدیل گردد.
ایران با بهرهگیري از موقعیت تاریخی خود در منطقه درصدد ایفاي نقش بازیگر منطقهاي
مستقل و برجسته کردن جایگاه خود در افغانستان ،عراق ،آسیاي مرکزي ،قـفقاز ،حـوزه خزر و
همچنین ،در غرب آسیا و جهان اسالم نسبت به سایر کشورهاي منطقه است .از زمان انقالب
صنعتی ،ژئوپلیتیك انرژي به عاملی مؤثر در آرامش ،سعادت و امنیت جهانی تبدیل شده است.
بدیهی است که برخورداري از موقعیت ژئوپلیتیك مناسب و ایفاي نقش مؤثر در انرژي از دو
جهت مثبت و منفی بر امنیت ملی ایران قابل بررسی است .اگر سیاست خارجی ایران همسو با
غرب و دنیاي صنعتی باشد ،ژئوپلیتیك انرژي نقش مؤثر و مثبتی بر امنیت ملی ایران خواهد
داشت .در غیر اینصورت ،به دلیل تحریم از سوي همین کشورها ،داشتن منابع انرژي موجب
کاهش نقش ایران در مقام قدرتی منطقهاي خواهد شد ،که خود عامل بازدارنده و منفی تلقی
میشود.
طبیعت سیاسی انرژي که بـا مـنابع و ذخـایر از یك سو و تقاضا از سوي دیگر ،مـرتبط
اسـت ،در مـواقع بروز بحرانها توجه عمومی را به خود جلب میکند ،بهویژه وقتی که بازارهاي
بیثبات نفت به سرعت قیمتها را تغییر میدهند و صداي اعتراضات مـردم و رأيدهـندگان بـه
گوش سیاستمداران میرسد .اما سیاست انرژي هر روز پیچـیدهتر مـیشود .سامانههاي
حملونقل در همه جاي جهان و بهویژه در اتحادیه اروپا به نفت و انرژي حاصل از آن متکی
شدهاند .بدین ترتیب ،هرگونه شوك یا انـفجار قـیمت در بـازار نفت ،این قابلیت را دارد که حتی
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قدرت اقتصادي و سیاسی بزرگی همچون اتحادیه اروپا را بـه رکود و سردرگمی اندازد .انرژي
کاالیی راهبردي است که تأمین و امنیت آن نقشی کانونی در امنیت بینالملل و اقتصاد جهانی
دارد .دولتهاي عضو اتحادیه اروپا نقش درخور توجهی در سازمانهاي بینالملل و منطقهاي
دارند و در تعیین روندها و هـنجارهاي بـینالمللی و ائتـالفسازي در معادالت راهبردي جهانی
تأثیرگذارند .به همان اندازه که اروپا با کاهش منابع انـرژي مـواجه مـیشود ،امنیت انرژي هم
به یکی از کلیديترین مسائل در چارچوب منافع و اولویتهاي کشورهاي اروپایی تبدیل
میگردد .اتحادیه اروپا به دنبال تنوعبخشی به بازار وارردات انرژي براي کاهش فشار و نفوذ
روسیه بر بازار انرژي خود است و ایران با دارا بودن منابع و موقیت مناسب از جمله گزینههاي
مناسب پیش روي آنهاست .در این پژوهش ،موقعیت ژئوپلیتـیك جـمهوري اسالمی ایران در
امنیت انرژي و نقش آن در رابطه با اتحادیه اروپا مورد بررسی و تحلیل میگردد.
مبانی نظری
رئالیسم ساختاری
مدل نظري و راهنماي هدایت گر مسیر مقاله مورد نظر در تبیین موضوع مورد بررسی ،نظریه
رئالیسم ساختاري از صاحبنظرانی همچون کنت والتز1و رابرت گپلیین 2است .رئالیسم ساختاري
دیدگاهی است که بر اهمیت روابط بین دولتها تأکید دارد و براي شناخت ساختار پدیدارها
3
اهمیت زیادي قائل است و فهم پدیدارها را از رهگذر شناخت ساختارها ممکن میداند (ردهیت،
.)2004
تأکید نظریهپردازان رویکرد رئالیسم ساختاري بر تواناییها ،ظرفیتها و قدرت عمل یك
دولت هژمون در تأثیرگذاري بر سایر دولتها و ایجاد یك نفوذ بینالمللی و عدم تأکید صرف بر
منابع مادي قدرت و اجراي آن از طریق زور ،نشانگر امتیاز ویژهاي است که این رهیافت از خود
آشکار میسازد .در نتیجه ،رویکرد رئالیسم ساختاري از یكسو ،وجود رابطهاي مستقیم میان
کنترل و هدایت نتایﺞ ،تأثیرات و اهداف را بازنمایی میکند و از سوي دیگر ،تواناییها و
ظرفیتهاي قدرت هژمون را توضیح میدهد .حال چه این نتایﺞ ،تأثیرات و اهداف قدرت
هژمونیك را در سیستم آنارشیك بینالمللی اجرا و حاکم شود و مبناي اداره سیستم جهانی واقع
شود و یا توفیقی حاصل نگردد (هاي.)45 :1385 ،
بدین ترتیب ،دولت هژمون از ظرفیتها و توانمندي بسیاري در جلبنظر یا اجبار سایر
1

- Waltz
- Gilpin
3
- Redhead
2
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دولتها در پذیرش ساختار اقتصادي و تجاري باز و آزاد برخوردار است .دولتهاي دوست با
شرط بهرهمندي از امتیازاتی که دولت هژمون در اختیار آن ها قرار میدهد ،برتري آن را پذیرفته
و وارد ساختار اقتصاد سیاسی بینالمللی مبتنی بر تجارت آزاد میشوند یا با دولت هژمون دشمنی
ورزیده ،دولت ،یاغی تلقی شده و از امتیازات همکاري با دولت هژمون بیبهره میگردند
(پوراحمدي ،44 :1378 ،علیزاده.)290:1397 ،
با آثار مهم والتس و گیلپین در دههء  ،1980رئالیسم ساختاري پس از جنگ سرد به رئالیسم
انتقادي تکامل یافته است .شایان ذکر است که این مکتب هرچند طی تحوّالت دوران جنگ
سرد و بویژه پس از جنگ سرد در هر یك از عناصر اصلی مورد مطالعه (متدلوژي ،اپیستمولوژي
و اونتولوژي) دچار تحوّالتی گشته که آن را با چالش مواجه میسازد ،ولی در هر دوره این
تحوّالت در مورد همهء اجزا به یك نسبت نبوده است .براي مثال ،طی تحوّل رئالیسم کالسیك
به رئالیسم تجربی ،با انتقادات رفتارگرایی بیشتر چالشها متوجّه متدولوژي بوده ،در دههي
 ،1980با چالش دیدگاههاي پستمدرنیستی و فراساختارگرایی ،مباحث معرفتشناختی بیشتر
جلب توجّه کرده و پس از جنگ سرد ،با به چالش کشیده شدن مفروضات اساسی رئالیسم مانند
بازیگر اصلی آن ،یعنی دولت ،حاکمیت ،مبارزه براي قدرت ،و غیره ،مباحث اونتولوژیکی در
کانون توجّهات بوده است.
صاحب نظران و اندیشمندان نحله فکري رئالیسم ساختاري سعی دارند تا با طرح تئوري ثبات
هژمونیك ،نشان دهند تداوم حاکمیت قدرتمند رژیمهاي بین المللی بهعنوان پایههاي اصلی
نظام جهانی ،وجود و ظهور دولت هژمون را همیشه و همچنان ضروري و قطعی مینمایاند .به
عبارت دیگر ،با طرح و توضیح ابعاد گوناگون تئوري ثبات هژمونیك ،نظریهپردازان نئورئالیست بر
این باورند :از آن جا که تأمین و تثبیت نظم جهانی هژمونیك از طریق ایجاد ،تقویت و تحکیم
رژیمهاي اقتصادي -سیاسی و نظامی بینالمللی بر عهده دولت هژمون بوده است ،لذا تداوم کار
این رژیمها و ثبات نظم جهانی نیازمند وجود یك دولت هژمون است (الیسون.)2014 1،
بر این اساس ،ویژگیهاي اثباتگرایی نیز که در برداشت رئالیسم تجربی ساختاري وجود
دارند ،عبارتند از :هدف علم ،شناخت واقعیتی است که بر اساس روابط ساختاري یا علّی ثابت و
معیّنیاستوار است؛ روابطی که مستقّل از ذهن انسان و داراي سازگاري درونی هستند .علم در
پی صورتبندي دانش فنی است که میتواند پیشبینی ،کارایی و قدرت اعمال کنترل در جهت
اهداف معیّنی را افزایش دهد .علم ،دانشی است که از نظر ارزشی بیطرف و خنثی است؛ مالك
صدق مفاهیم و گزارهها ،انطباق آنها با واقعیّت خارجی است؛ پدیدههاي اجتماعی را هم مانند
. Alison
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پدیدههايطبیعی میتوان مورد مطالعه قرار داد (ابراهیمی.)146 :1391 ،
ژئوپلیتیک انرژی
در اصطالح« ،ژئوپولیتیك» رویکرد یا دیدگاهی براي سیاست خارجی است که هدف آن تبیین و
پیشگویی رفتار سیاسی و تواناییهاي نظامی بر حسب محیط طبیعی است .بنابراین ،رویکرد
ژئوپولیتیك با تفاوت مراتب ،بیانگر تأثیر قطعی و جبري جغرافیا در وقایع سیاسی و تاریخی
میباشد (سین .)1995 1،ارزش و توانایی واقعی یك کشور در گرو منابع طبیعی فراوان و باکیفیت
است .غناي هر کشور منوط به طرز استفاده آن کشور از منابع و تولیدات خود میباشد .منابع
طبیعی به دو دسته تقسیم میشود:
الف .منابع غذایی :منابع طبیعی که منشأ آن خاك و تالش و فعالیت انسان در زمین است.
اساس این نوع منابع طبیعی ،کشاورزي و دامداري است.
ب .منابع معدنی :منابع طبیعی در صنعت نقش اساسی دارد .وابستگی بشر به مواد معدنی ،که
از ویژگیهاي شاخص عصر جدید به شمار میرود ،یکی از عوامل تمرکز قدرت سیاسی جهان
امروز است .هر کشوري براي دستیابی به استقالل ،پیش از هر فعالیتی ،باید نیازهاي اولیه
غذایی مردم خود را تأمین نماید ،زیرا خودکفایی در این زمینه نقشی ارزنده در تعیین سرنوشت
سیاسی کشورها دارد (عزتی75:1371 ،؛ بزرگمهري.)646:1393 ،
ژئوپلیتیك انرژي به نقش انرژي و جنبهها و ابعاد مختلف آن بر سیاست و قدرت و روابط
گوناگون ملّتها و دولتها میپردازد .انرژيهاي فسیلی ،به ویژه نفت خام و گاز طبیعی ،از آنجا
که در بـیالن انـرژي جهـان سـهم بـاالیی دارند ،جایگاه ویژهاي را در روابط بینالمللی پیدا
کردهاند و سیاست بینالمللی را تحت الشعاع قرار دادهاند (حافظنیا .)102:1385 ،انرژي یکی از
مؤلّفههاي تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی بـه شـمار میرود (واعظی،
 .)11:1386بزرگترین کانونهاي مصـرف انـرژي جهـان ،منـاطق با نرخ رشد باالي اقتصادي
هستند .از این رو ،صنعت با مواد هیدروکربنی پیوند ناگسسته دارد .این پیوند ناگسسته بین انرژي
و صنعت ،اساس قدرت در سده بیستویکم است (کاویانیراد و ویسی .)299:1384 ،بنابراین،
انرژي به عنوان یك متغیر ژئوپلیتیك ،جایگاه ویـژهاي را در بـازيهـاي قـدرتی نظـام جهـانی
بـاز کـرده و دسترسی به منابع انرژي براي تمامی سطوح سلسلهمراتبی قدرت جهانی اهمیتی
استراتژیك پیدا کرده اسـت .از ایـن رو ،هر یك از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی از
جایگاه امنیت انرژي خود در جهان هستند .بنابراین ،در مناسبات قدرت در روابط بینالملل،
. Sean
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چیرگی بر کانونهاي تولید مواد هیدروکربنی و مسیر انتقال آنها در آینده براي بسیاري از
کنشگرهاي امروزین واحدهاي سیاسی ،قابلتصور است (کاویانیراد و ویسی.)299:1384 ،کنترل
منابع انرژي براي استقالل و امنیت ملّی همه کشورهاي تولیدکننده و مصـرفکننـده آن داراي
اهمیـت است .کشورهاي تولیدکننده با تالش براي کنترل و حفاظت مستمر از منابع حیاتی و
درآمدزاي خود ،مایـل بـه مشـارکت فعاالنه و عادالنه در روند رشد اقتصاد جهانی و استفاده
بهینه از منابع آن ،براي توسـعه اقتصـادهاي ملّـی و افـزایش استانداردهاي زندگی مردم به
سوي رسیدن به منافع و اهداف ملّی خود هستند .در مقابل ،کشورهـاي مصـرفکننـده نیـز
تمایل به تضمین جریان دریافت انرژي با پایینترین سطح قیمت و برقراري امنیت راهبردي و
حملونقل آن به بازارهـاي هدف هستند (موحدیان .)100: 1386 ،به این ترتیب ،مسأله
دسترسی به منـابع انـرژي ،شـامل فسـیلی ،اتمـی ،خورشـیدي و ...و نیـز انتقـال انـرژي از
مکانهاي برخوردار به مکانها و فضاهاي بدون انرژي و نیازمند ،و نیز کنترل منابع تولیـد و
مسـیرهـاي انتقـال انـرژي ،همچنین تکنولوژيها و ابزارهاي تولید ،فرآوري و انتقال و حتّی
مصرف انرژي براي حفظ سیادت جهانی و منطقهاي و به چالش کشیدن رقبا در عرصه
بین المللی ،داراي ابعاد مکانی ،فضایی و جغرافیایی است و به همین اعتبار ،انرژي را به موضوع
ژئوپلیتیکی مهمی تبدیل کرده است (حافظ نیا ،102-103:1385 ،موالیی.)45:1393 ،
امنیت انرژی:
انرژي شاهرگ حیاتی جامعه اروپاست .رفاه مردم ،صنعت و اقتصاد وابسته به منابع انـرژي
مـطمئن و پایدار اسـت ،ضمن آنکه مصرف انرژي با انتشار  80درصد از گازهاي گلخانهاي نیز
مرتبط است .بنابراین ،بـحث انـرژي یکی از بزرگترین مسئلة امروزه اروپاست ،زیرا بنیاد توسعه
صنعتی بر انرژي است و نقش انرژي در اقـتصاد جـهانی بـهگونهاي افزایش یافته است که
رابطهاي مستقیم و هماهنگ با موضوعاتی همانند رشد اقتصادي ،رکود و موازنه تجاري
کشـورها پیدا کرده اسـت (متقی.)10 :1386 ،
اولین بار پس از جنگ  1973اعراب و اسرائیل بود که کشورهاي عربی صادرکننده نفت از
ابزار نفت به عنوان سالحی سیاسی استفاده کردند و ضعف کشورهاي قدرتمند که عمدتاً حامی
اسرائیل بودند را به نمایش گذاردند .این واقعه همانند شوکی ،ارکان ثبات و قدرت کشورهاي
غربی را به لرزه در آورد و به طور مثال ،کشوري همانند ژاپن را با چنان رکود و بحرانی روبرو
ساخت که براي نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم ،رشد اقتصادي همواره مثبت و حتی دو
رقمی این کشور را با ارقامی منفی جایگزین کرد و این براي اقتصادي همانند ژاپن که کل
چرخه اقتصاد و حیات مردم به فرآیند واردات و صادرات متکی است و منابع انرژي نقش اصلی و
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تعیینکننده در هر دو بخش واردات و صادرات دارد ،فراتر از یك فاجعه بود .از همان سال ،ژاپن
با اتخاذ یك استراتژي جامع کوشید تا ابعاد فاجعهآمیز جریانات مشابه بر اقتصاد ملی و آحاد افراد
کشور خود را کنترل نماید .این استراتژي جامع داراي ابعاد اقتصادي ،کنترل و متنوعسازي
مصرف و منابع آن ،بهرهبرداري از انرژي هستهاي ،ایجاد وابستگی متقابل ،در پیش گرفتن
سیاست احتیاطآمیز نسبت به خاورمیانه و موارد متنوع دیگر بود (امینیان.)85:1384 ،
بـا توجه به افزایش مصرف انـرژيهاي فـسیلی ،پیشبینی میشود که جهان بـه قـلّة نفت
برسد و اکتشافات و تـولید نـفت رو به افول باشد .قلّة نفت نقطهاي است که در آن ،نفت جهانی
به حداکثر ظرفیت تولید خـود مـیرسد؛ نقطه اي که به تعبیري از آن به بعد ،تـولید جـهانی نفت
بـهرغم تـمامی اکتـشافات و تالشهاي فناورانه براي افـزایش تولید و استفاده از منابع
غیرمتعارف نفتی رو به افول خواهد گذاشت (موسويشفایی .)213:1389 ،به عبارت دیگـر،
نـقطهاي است که بعد از آن ،تولیدات میادین نفتی سـیر نـزولی پیدا مـیکند ،تـقاضا بـراي نفت
باال مـیرود و قـیمت نفت افزایش مییابد .موضوع قلّة تولید نفت را نخستین بار زمینشناسی به
نام «هوبرت» مطرح کرد .وي اسـتدالل میکرد که تولید نفت در میدانهاي نفتی به صورت
افزایشی و به شکل منحنی خمیده یا زنگوله ،ابتدا به اوج میرسد و سپس ،سیر نزولی در تولید
شروع میشود (موسويشفایی.)212 :1389 ،
اقدامات پیشگیرانه کشورهاي قدرتمند وابسته به انرژي و همچنین ،ضعف و تزلزل
کشورهاي صادرکننده تا سالیان بعد اجازه استفاده مجدد سیاسی از این سالح را نداد .همچنین،
مسأله حرکت مستقل تعیینکننده کشورهاي داراي منابع نفت ،در چارچوب نظام دوقطبی چندان
به عنوان عاملی مستقل توان ارائه نداشت .وقوع انقالب اسالمی در ایران و طرح مجدد و مکرر
ضرورت اتخاذ سیاست مستقل توسط کشورهاي در حال توسعه توسط نظام انقالبی ،بار دیگر
این شمشیر را بر سر کشورهاي واردکننده نگاه داشت که در صورت عزم و اراده صادرکنندگان،
کشورهاي غربی با بحران و فاجعهاي جدي روبرو خواهند شد .تحمیل جنگ تحمیلی ،پیگیري
سیاستهاي جدي ضدایرانی براي ممانعت از کسب نقشی هدایتکننده توسط ایران و
سیاستهاي مزدورانه و خنثیکننده سیاستهاي مستقل توسط کشورهاي وابسته عربی تحقق
این کابوس کشورهاي غربی را به تأخیر انداخت .در طول این سالها ،انرژيهاي فسیلی همواره
نقشی فزاینده در جوامع داشتهاند .تحقیقات نشان میدهد که تا بیست سال آینده نه تنها
انرژيهاي فسیلی و به ویژه گاز در صدر سبد تأمینکننده نیازهاي جوامع باقی میماند ،بلکه
میزان مصرف و در نتیجه ،نیاز به آن به شدت افزایش مییابد (اوپك.)2009 1،
. OPEC
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در طول سالیان گذشته ،منابع انرژي در صدر عالئق قدرتهاي بزرگ و عاملی تعیینکننده
در سیاستهاي منطقهاي و جهانی آنها به شمار میآمده است .در دو دهه پس از فروپاشی نظام
دوقطبی کشورهاي مسلط بر نظام جهانی با پیگیري سیاستهاي سرکوبگرانه ،بهرهگیري از ابزار
نظامی ،اشغال و حمله نظامی و اهرمهاي اقتصادي و حتی سازمان ملل کوشیدند تا از اتخاذ
سیاستهاي مستقل کشورهاي صادرکننده نفت جلوگیري کنند و در این راه حاضر به پرداخت
هرگونه بهاي اقتصادي ،ارزشی ،حیثیتی و حتی جانی نیز شدند .به همین دلیل ،در طول دو دهه
گذشته ،منطقه خاورمیانه و خلیﺞ فارس مرکز اصلی تحوالت بینالمللی و محل اصلی منازعات،
جنگها و حتی تمرکز جهان سیاست و قطعنامههاي سازمان ملل گردید .توسعه روزافزون و باال
رفتن سطح زندگی در جهان و بویژه قدرتهاي در حال ظهوري همانند چین و هند تقاضاي این
کشورها را براي انرژي بسیار باالتر برده است.
همه این افزایش تقاضا در حالی صورت میگیرد که منابع بسیار محدود باقی مانده و عرضه
به دلیل عمر کوتاه منابع در برخی موارد کاهش مییابد .در نتیجه این شکاف در حال ایجاد و
توسعه بین عرضه و تقاضا و حساسیت مسأله بویژه در درازمدت ،منابع انرژي و حتی خطوط لوله
و راههاي مواصالتی تأمین انرژي به مسایل استراتژیك و امنیتی بسیار حساسی تبدیل شده و
موارد مربوط به انرژي و تأمین انرژي به مالحظه محوري بسیاري از کشورها تبدیل شده است.
کنترل منابع انرژي در بسیاري از موارد در اختیار کشورهاي مخالف غرب همانند ایران،
ونزوئال و روسیه قرار دارد و ناامنی کشوري همانند عراق و همچنین ،حساسیت و نامطمئن بودن
همیشگی خلیﺞفارس عرصه را براي سیاستگذاران غربی محدودتر میسازد .در چنین شرایطی،
حوادث بهار عربی بویژه در کشورهایی همانند بحرین ،لیبی ،عربستان و ...از اهمیت و حساسیت
بسیار باالتري برخوردار میگردد .بویژه آنکه چشمانداز موجود حاکی از قدرتگیري بیشتر
اسالمگرایان در این کشورها و از دست رفتن اهرمهاي کنترل غرب در این منطقه بسیار حساس
میباشد .تالش براي کنترل مناطق ژئوپلیتیکی همانند حوزه دریاي خزر در این چارچوب
قابلتحلیل است (قاسمی)152 :1390 ،
ایـران و اتحادیـه اروپـا در نـظـام بـینالملل:
ایران به دالیل ژئوپلیتیکی ،ژئواسـتراتژیکی و همچنـین ،موضـوع انـرژي ازجملـه بازیگران
عمده در ساختار جهانی به لحـاظ مـوازنهآفرینی و تأثیرگذاري بر رونــدهاي هـنجارسـازي در
عرصه بینالمللی است (هاس .)2008 1،نقش مؤثر ایران در این زمینه مورد تأیید اکثریت
. Has
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کارشناسان این حوزه است .حتی برخی از نظریهپـردازان ارشـد مکتـب رئالیسـم ،دستیابی ایران
به سالح هستهاي را جهت متوازنسازي ساختار نظام بینالمـللی و نـظمآفرینی در جهان
پیشنهاد کردهاند که البته ،مورد انتقادات جدي هـم واقـع شـده اسـت (کاهل .)2012 1،نقش
اتحادیه اروپا نیز در جهان فعلی مهم و اثرگذار تلقی مـیشـود ،به ویژه اهمیت اتحادیه اروپا در
ساختار بینالمـللی را بـاید معطوف بـه تالش در جهت ایجاد جهانی مبتنی بر چندجانبهگرایی
مؤثر ،نظم مبتنی بر هنجارها و ارزشهـاي جهـانی و حفـظ مـوازنـه بینالمللی مورد تحلیل قرار
داد.
اکثر شاخصها و نظریات موجود پذیرفـته شـده جـهـانی ،اهمیـت کنش اروپا را در نظام
بینالمللـی آتـی بـه لحـاظ اثرگـذاري در سـاختار بـینالمللـی و اهمیـت هنجارسازي ،نقشی
قابلتـوجه ارزیابـی میکنند .همچنین ،ایران به عنوان یك کشور داراي سیاست خارجی
بـیطرف در عـرصه نـظام بینالمللی و اتحادیه اروپا به عنوان مظهر مکالمـه سـنتهـاي
هـابزي و کـانتی و نمـاد همزیسـتی سیاسـت قــدرتمحـور وستفالیایی و هنجارگراي
پساوستفالیایی (موالیی )134 :1389 ،میتوانند شـرکاي بـینالمللـی اثرگذاري براي اکثریت
قـطبهاي جهانی در تأمین نـیازهاي فـلسـفی ،اقتصـادي ،انـرژي ،حقـوق بشري ،امنیتی،
علمی و فناوري بشر آینـده باشـند .بـه ویـژه ،نقـشآفرینـی ایـران معطـوف بـه مشخصات
انرژي و نقشآفرینی اتحادیه اروپا عمدتاً معطوف به نیازها و خواسـتههـاي اقتصـادي ،تجاري و
حقوق بشري اسـت .تأمین این نیازها نقش این دو بازیگر را در عرصـه تعـامالت جهـانی فرارو
افزایش خواهد داد.
در واقع ،یکی از مهمترین بازیگران آتی تـأمین حفـظ صلح و امنیت بینالمللی ،به دلیل قرار
گرفتن در یکی از عمدهترین حوزههاي استراتژیك جهانی و دارا بـودن اکثریـت شاخصههاي
مربوط به ثـباتسـازي و امنیتآفرینی ،ایران است (امیدي .)354:1387 ،در نقطه مقابل ،اتحادیه
اروپا نیز بـه دلیـل متغیرهاي زیادي میتواند در حفظ صلح و امنیت بینالمللی اثرگذار باشد .اگر
این نـکته را مورد توجه قرار دهیم که هر دوي این بازیگران از بیثباتی در نظام بینالمللی تا چه
حد متضرر خواهند شد ،اهمیت ثباتسازي و ثباتجویی براي آنها مشخصتر خواهد شد .اگرچه
روندهاي بینالمللی در ارتباط با آینده نظم جهانی مشـخص نیسـت ،ولـی ایـن نکتـه را
نمیتوان فراموش کرد که ائتالفها و اتحادهاي جهانی در تعیین ماهیت و نـظم آتـی نـقشی
مـؤثر خواهند داشـت .بسـیاري از کـارشناسـان مـعتقدنـد قـرارگـرفتن هـر کـدام از این
کنشـگران در ائتالفهاي آتی جهانی ،تأثیراتی را بر ساختار و نظم بینالمللی آینده خواهند
. Kahl and Waltz
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داشت .بـر این مبنا« ،اتحادیه اروپایی را مـیتوان عـاملی مـهـم در برقـراري تـوازن سیاسـی
جهـانی تلقـی کـرد» (رحمانی و تـائب ،137:1375 ،ذکی .)25:1396 ،در مقابل ،الگوي رفتاري
راهبردي سیاست خارجی ایران درصدد دستیابی به هدف موازنهسازي ،متعادلسازي و
همکاريگرایی در حوزه تعاملی با توجه بـه مقوله بـیطرفی در سیاست خارجی است.
وابستگی اتحادیه اروپا به واردات انرژی
اروپا گرچه با در اختیار داشتن  20درصد ناخالص ملی جهانی ،بزرگترین حوزه اقتصادي جهانی
است و اتحادیه اروپا بر اساس استراتژي تدوین شده در سال  ،2000به نام استراتژي لیسبون،
قرار بود به پویاترین اقتصاد دانش پایه دنیا تبدیل گردد (کاپل ،)44: 2011 ،ولی به دالیل متعدد
در این مهم ناکام ماند و امروزه با بحرانی جدي روبرو است و از طرف دیگر ،اروپا فاقد ابزار
تحمیل اراده در قالب قدرت سخت میباشد و این مسأله بر ابهام در امکان تضمین آیندهاي
قابلاطمینان میافزاید .کشورهاي عضو اتحادیه اروپا مجبور به واردات بیش از نیمی از مصرف
خود از خارج هستند و از طرف دیگر ،به دالیل اقتصادي و زیستمحیطی اروپا ناچار است
سوخت ذغال سنگ خود را با سوختهاي جایگزین و عمدتاً نفت و گاز وارداتی جایگزین نماید.
در حال حاضر ،حدود  40درصد واردات نفت اروپا از خاورمیانه و شمال آفریقا تأمین میشود
(موسسه سیاست اروپا )38:2009 ،1و حدود  40درصد گاز وارداتی به اروپا را نیز روسیه تأمین
میکند .بخش اعظم واردات اروپا توسط سرمایهگذاري گسترده بر خطوط لوله تأمین میشود و
این مسأله باعث وابستگی اروپا به روسیه در تأمین منابع انرژي خود شده است .کنترل و تسلط
روسیه بر بازار انرژي اروپا ،قدرت مانور زیادي براي امتیازگیري در اختیار روسیه قرار داده است.
حوادث سالهاي  2009شکنندگی وضعیت اروپا را به نمایش درآورد .در این سالها ،روسیه به بهانه
اختالف با اوکراین بر سر قیمت گاز ،در آغاز زمستان سرد اروپا ،گاز ارسالی به اروپا را قطع نمود.
این مسأله کشورهاي اروپایی بویژه کشورهایی مانند فنالند و استونی که بیش از  98درصد از
سوخت گاز خود را از روسیه تأمین میکردند را با بحرانی جدي و قطع سوخت و برق در آن
زمستان سخت روبرو نمود .از طرف دیگر نیز روسیه کوشیده است نقش برتر خود در کنترل بازار
انرژي اروپا را تداوم بخشد (مجتهدزاده.)19:1390:
بر اساس آمار ارائه شده توسط آژانس بینالمللی انرژي ،مصرف نفت تا سال  2030حدود 90
درصد افزایش مییابد .کل سوخت اتحادیه تا سال  2030حدود  47درصد افزایش مییابد که 80
درصد این افزایش از منابع سوخت فسیلی تأمین میگردد .هرچند بخش اعظم واردات سوخت
. Centre for European Policy Institute
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اروپا توسط روسیه تأمین میگردد ،ولی تأمین این افزایش از توان روسیه نیز خارج است.
با توجه به مباحث ذکر شده در مورد وابستگی روزافزون اتحادیه اروپا به انرژي ،عدم کفاف
منابع داخلی براي تأمین این نیاز ،کاهش ظرفیت تأمین داخلی و ناتوانی ذخائر موجود ،این
واقعیت که بخش عمدهاي از واردات از روسیه تأمین میگردد ،تحوالت پیدرپی در کشورها و
مناطق نفتخیز و توجه به این مسأله که روندهاي موجود همگی به تشدید و بحرانی شدن این
موضوع منجر میگردد ،اتحادیه اروپا خود را در وضعیتی بسیار آسیبپذیر میبیند که امنیت این
اتحادیه و تك تك کشورهاي عضو را به شدت تهدید مینماید .این واقعیت باعث گردیده که در
سالهاي اخیر ،امنیت انرژي به یکی از مسایل بسیار مهم و سرنوشتساز اتحادیه اروپا تبدیل
گردد و در عناوین امنیتی اتحادیه ،نهادهاي امنیتی از جمله ناتو و تك تك کشورهاي عضو قرار
گیرد (باهرینگر.)2010 1،
تحوالت و حوادث سالیان اخیر ابعاد امنیتی مسأله را افزایش داده است .اختالفات با کشور
روسیه و عزم روسیه بر استفاده از مزیت خود در تأمین انحصاري نفت و گاز اتحادیه اروپا و
اعمال فشار ،اروپا را با مشکل امنیتی اساسی روبرو میسازد .از طرفی ،اتحادیه اروپا به دلیل
پیروي دنبالهروانه از سیاستهاي آمریکا در تحریم ایران خود را از فرصتها و امکانات موجود در
انرژي و موقعیت ژئوپلیتیك ایران نیز محروم نموده است .تحوالت بهار عربی و ناامنی ایجاد
شده در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا که از منابع بالقوه و بالفعل تأمین انرژي مورد نیاز
اروپا هستند و فرآیند رو به تشدید قدرتگیري حاکمیت جریانهاي اسالمی ،جریانهاي
ضدصهیونیستی و جریانهاي مستقل در این کشورها ،فضاي اطمینانبخشی را که حاکمان
مستبد و توتالیتر پیشین این کشورها براي غربیها فراهم کرده بودند ،از بین برده و نوعی فضاي
عدم اطمینان و ابهام براي آنها به وجود آورده است .تحوالت بهار عربی در کشورهاي دارنده
منابع انرژي و تجربه انقالب اسالمی در ایران ،کشورهاي اتحادیه اروپا را که به دالیل هویتی،
تاریخی ،فرهنگی و سیاسی پیوندهاي گستردهاي با رژیم صهیونیستی دارند ،متوجه این خطر
امنیتی نموده است که آنها در یك حالت محاصرهاي قرار دارند که مهمترین شریان حیاتی
اقتصاد و بقاي جامعه آنها از طرفی در کنترل روسیه و از طرف دیگر ،در اختیار کشورهاي
مسلمان قرار گرفته است.
ژئوپولیتیک ایران و امنیت انرژی اتحادیه اروپا:
مسأله تأمین امنیت انرژي سالهاست به دغدغه اصلی کشورهاي قدرتمند تبدیل شده است.
. Bahringer

1
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آمریکا نیز که در این زمینه احساس ضعف میکند ،اقدامات گستردهاي به عمل آورده که از
وابستگی و نقاط ضعف خود بکاهد .اسناد منتشره توسط کاخ سفید حاکی از عزم جدي در این
مورد است .اتحادیه اروپا براي غلبه بر این مشکل اساسی امنیتی و وابستگی روزافزون بر واردات
انرژي ،اقدامات گستردهاي به عمل آورده است 1.طیف گستره این اقدامات از صرفهجویی در
مصرف انرژي ،یافتن منابع جایگزین نفت و گاز ،تعامل بیشتر با روسیه در مطمئنسازي بیشتر
این بازیگر اصلی ،یافتن تأمینکنندگان نفت و گاز جایگزین ،سازوکارهاي سیاسی و حقوقی تا
تدابیر نظامی و امنیتی را در بر میگیرد (کوهن.)2011 2،
کشورهاي اروپایی بیعالقه نیستند که مـبدأ تـأمین گـاز خود را تغییر دهند ،یا حداقل
نیازهاي خود را محدود به منابع ثابت و ویژه نکنند؛ بنابراین ،از دیرباز توجه ویژهاي بـه ایران
داشـتهاند که دومین دارنده ذخایر گازي دنیا است .با توجه به سابقه روسـیه در قـطع جریان گاز
به شرق و غرب اروپا ،کوشش براي متنوعساختن منابع تأمین گاز اروپا ،براي افزایش ضریب
امنیت تـوزیع انـرژي ،بیش از هر زمان مورد توجه مراکز تصمیمگیري در اروپا قرار گرفته است.
نکتة مـهم دیگـر در جهت این خواسته ،چشمپوشی نکردن از قابلیتهاي ایران اسـت کـه از
مـسیرهاي اصلی انتقال انرژي آسیاي مرکزي است .در طول سالهاي گذشته ،اروپا درصدد
یافتن منابع نفتی مطمئن و جایگزین به آسیاي مرکزي و قفقاز روي آورده و طرحها و پروژههاي
بلندپروازانهاي را در این مناطق دنبال کرده است (اومبچ.)2011 3،
اروپا در سالهاي اخیر به این گزینه نیز توجه کرده است که در مواردي باید از اقدامات و
ابزار متفاوتی نیز بهره بگیرد و در چارچوب تجارب قدرتهاي بزرگ اقداماتی با جنس و تأثیر
متفاوت را انجام داد 4.این گزینه با اقدامات پیشدستانه و حتی بهکارگیري نیروي نظامی جهت
مهندسی نظام منطقهاي و دستکاري در معماري بازار عرضه پیوند مییابد .شاید نمایانترین
تجلی این رویکرد استعماري سنتی که در شکل جدید مجدداً مورد تجربه قرار میگیرد را بتوان
در دخالت نظامی همهجانبه و فراتر از اختیارات مرسوم بینالمللی در قضیه لیبی مشاهده کرد که
کشورهاي عضو ناتو در اقدامی همهجانبه چنان بر متحد سابق خود تاختند که در عرض چند ماه
و با همکاري مردم آن کشور توانستند موفقیتآمیزترین مأموریت ناتو را انجام بدهند .بیشك
میتوان انجام این امر کمسابقه در صحنه بینالمللی در این مقیاس را مرتبط با منابع غنی انرژي

1

. http://www.america.gov/st/texttrans-english/2011/
March/20110330120635su0.7276074.html
2
. Kuhn and Umbach
3
. Umbach
4
. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
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در نزدیکی مرزهاي اروپا دانست 1.وجود این منابع ارزشمند نفت و گاز در لیبی بود که انگیزه و
توجیه کافی براي سیاستمداران و تصمیمگیرندگان براي مداخله همهجانبه را فراهم ساخت.
در مفهوم جدید استراتژیك ناتو که در سال  2010توسط سران کشورهاي عضو ناتو در
لیسبون تصویب شد و به عنوان نقشه راه ده سال آینده ناتو مطرح است نیز براي نخستین بار از
امنیت انرژي صحبت شده و بیان داشته است که« :ناتو توانایی خود در مشارکت در امنیت انرژي
شامل محافظت از شالودههاي حساس انرژي و مناطق ترانزیتی و خطوط آن را افزایش میدهد،
با طرفهاي مسأله همکاري میکند و در این مورد با متحدین مشورت خواهد کرد2».در همین
چارچوب ،آنها نهاد جدیدي را براي بر عهده گرفتن مسایل جدید امنیتی و از جمله مربوط به
امنیت انرژي در ساختار ناتو ایجاد نمودند .البته ،باید در نظر گرفت که در شرایط کنونی ،ناتو
هنوز نقشی مکمل در فضاي امنیتی کشورهاي اروپایی دارد .کشورهاي عضو ناتو نیز بیشتر بر
توانمنديهاي فردي خود در تأمین امنیت حساب میکنند .ورود این مباحث در شرح وظایف و
حیطه مسئولیت ناتو را میتوان تحولی اساسی در ناتویی قلمداد کرد که وظیفه آن بر طبق
اساسنامهاش ،تنها دفاع سرزمینی در برابر حمله شوروي بود (امینیان .)85:1386 ،مسایلی از قبیل
مسأله امنیت انرژي ،اقدامات فرامنطقهاي ،اقدامات پیشدستانه و اقداماتی از نوع عملیات گسترده
ناتو در لیبی از مواردي است که ضمن ایجاد کارکرد جدید براي ناتو ،مفاهیم جدیدي در معماري
نظام امنیت بینالمللی نیز ایجاد مینماید (راسموسن.)2011 3،
در این مـیان ،ایران یکی از مهمترین تولیدکنندگان انرژي در جـهان ،در سـطوح امنیت
جهانی انرژي و همگرایی آسیایی نقش تعیینکنندهاي بر عهده دارد .در بازار جهانی انرژي ،ایران
از دو نظر در کانـون تـوجه و مرکز تعامالت بینالمللی قرار دارد :نخست مـوقعیت ژئوپولیتـیك
کشور و سـپس ،نـقش حـیاتی ایران در امنیت جهانی انرژي .در واقـع ،میتوان در این چارچوب
ادعا کرد انرژي یکی از حلقههاي پیوند ایران با جهان خارج است .از این حیث ،دیپلماسی انرژي
ایران و توسعه مـلی کشـور با یکدیگر تعامل و پیوندي عمیق مـییابند .در هـمین راسـتا ،سـند
چـشماندازِ بیست ساله جـهتگیري کالن کشـور در دو دهه آینده را در مسیر توسعه برونگرا و
مبتنی بر تعامل سازنده با جهان تعیین کرده است .این به معناي ضـرورت مـشارکت و تـعامل
ایران در امور جهانی با انگیزة استفاده از امـکانات خـارجی بـراي تـوسعه ،رفـع مـوانع و
تهدیدات بینالمللی و از همه مهمتر ،ارائه تصویري از ایران به عنوان «فرصتی بینالمللی»
1

- http://www.undpi.org/Lybia-March-2011/Libya-war-is-Nato conquest-of-oil-rich-southRussian-diplomat-.(says.htm
2
- http://www.acus.org/event/hillary. future-clinton
3
- Rasmussen
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است.
نفت و گاز ایران و فرصتهاي موجود میتوان گفت موضوع انرژي و چگونگی توسعه آن
براي ایران هم یك ابزار قدرت و هم یك هدف سـیاست خـارجی است .ایران با برخورداري از
مزایایی مثل ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان ،سابقة طوالنی در حوزه انرژي ،موقعیت
جغرافیایی مناسب در خلیﺞفارس و دریاي خزر و همسایگی با آسیاي مـرکزي ،مـیتواند میان
منابع انرژي خود (از جـنوب ،شـرق و شمالشرقی) و مصرفکنندگان آسیایی و اروپایی پیوند
زند .ایران  137میلیارد بشکه ( 12درصد) ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد و از این
لحاظ ،پس از عربستان سعودي ،در مرتبه دوم قرار دارد .همچنین 27 ،تریلیون مترمکعب (15
درصـد) از ذخـایر گاز جهان نیز در اخـتیار ایران اسـت که بعد از روسیه ،مقام دوم را به خود
اختصاص داده است .کشورمان با تولید روزانه حدود  4میلیون بشکه نفت و ساالنه  120میلیارد
متر مکعب گاز 4 ،درصد و  5درصد از تولید نفت و گاز جهان را بر عهده دارد (جعفريولدانی،
.)56 :1382
ایران در بـخش گاز اهمیت ویژهاي دارد؛ زیرا از یك سو ،گاز در راهبرد امنیت انرژي
مصرفکنندگان آسیایی و اروپایی جایگاهی ویژه یافته است و از دیگر سو ،ایران دومین منابع
گاز جهان و موقعیت جغرافیایی برتر در منطقه غرب آسیا را دارد .مشی مستقل ایران در
مـدیریت مـنابع انرژي خـود ،ثبات سیاسی پایدار آن و عالقة ویژه این کشور به همکاري با
کشورهاي آسیایی و اروپایی ،ظرفیتهاي آن را گستردهتر میسازد .همچنین ،در برنامه پنﺞ سالة
چـهارم ،طرحهایی عظیم در بخشهاي صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی تعریف شدهاند که قرار
اسـت بـا مـشارکت شرکتهاي خارجی اجرا شوند.
در چنین شرایطی ،ایران میتواند با برخورداري از موقعیت ویژه خود و با همکاري
مصرفکنندگان آسیایی در جهت تحقق همکاري آسیایی براي گفتگویی آسیایی در زمینه انرژي،
گامهاي مهمی بردارد .نتیجه اینکه امنیت انرژي در شرایط کنـونی ،دو سوي مصرفکننده و
تولیدکننده انرژي را بیش از پیش به یکدیگر نزدیك کرده و ضرورت تعامل و رایزنی بین آنها را
فراهم ساخته است؛ زیرا هیچ یك از این دو به تنهایی نمیتوانند امنیت انرژي را تأمین کنند و
هرگونه بحران در بازار جهانی انرژي بـر هـر دو طرف تأثیرگذار خواهد بود .در واقع ،میتوان
گفت منافع مشترك و آسیبپذیري متقابل دو روي سکة «وابستگی متقابل» را تشکیل میدهند.
همین امر میتواند زمینهساز استقرار یك الگوي وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان انرژي باشد.
بدون تردید ،ایران در موقعیتی است که هیچ یك از واردکنندگان انرژي نـمیتوانند جایگاه
کشورمان را نادیده بگیرند .البته ،نباید از نظر دور داشت که روابط و رقابتهاي سیاسی در تعیین
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نقش کشورها بـهویژه در عـرصههاي اقتصادي نقش اساسی را ایفا میکنند و کشورها با تکیه به
ظرفیتهاي خود نـمیتوانند تـوقع مـوفقیت در صحنه تعامل بینالمللی داشته باشند .بخش
عظیمی از تولیدات صادراتی در «هالل استراتژیك خزر -خلیﺞ فارس» واقـع شـدهاند و اهـمیت
1
این مناطق به دلیل سیر نزولی ذخایر نفت و گاز سایر مناطق جهان رو به افـزایش اسـت (کیل
و شنون.)2005 ،2
میزان ذخایر نفت و گاز طبیعی ایران بیانکننده این واقعیت است که ایران ظرفیت و قابلیت
رسیدن به یکی از محوريترین شرکاي مـصرفکنندگان بـزرگ جهان را دارا میباشد .بُعد
دیگري که باعث ارتقاي اهمیت انرژي جهانی میگردد ،واقعشدن ایران در مراکز کانون
استراتژیك انرژي جهان میباشد .جفري کمپ در کتاب جغرافیاي استراتژیك خاورمیانه با
درنظرگرفتن اینکه حدود  70درصد ذخـایر نـفت و بیش از  40درصد ذخایر گاز جهان در بیضی
انرژي خلیﺞ فارس -دریاي خزر واقع گردیده است ،این بیضی انرژي را یکی از مهمترین
موقعیتهاي استراتژیك دوران کنونی میداند (کمپ ،188 -187 :1383 ،ابراهیمی.)20:1395 ،
بـه این ترتیب ،پس از فروپاشی شوروي و حـاکمشدن گـفتمان ژئواکونومیك ،مالك قدرت در
سده بیستویکم ،رقابت بر سر منابع انرژي به یکی از مسائل رایﺞ در جهان ژئوپولیتیك تبدیل
شده است .شاید هیچ چیز به اندازه نفت و گـاز در سـیاست جهان و تحوالت ژئوپولیتیك امـروز
تـأثیر نداشته باشد )حافظنیا.(168:1385 ،
بنابراین ،در بازار جهانی انرژي ،ایران از دو نظر در کانون توجه و مرکز تعامالت بینالمللی
قرار دارد :اول ،موقعیت ژئوپولیتیك کشور و قرارگرفتن جمهوري اسالمی در کانون بیضی انرژي
جهانی؛ دوم ،نقش حیاتی ایران در امنیّت جهانی انـرژي.
ایران بزرگترین قدرت منطقهاي در خلیﺞفارس است که منافع مـلی آن بـر مسائل
خلیﺞفارس تأثیر میگذارد .ایران به دالیل مختلف قدرت برتر خلیﺞفارس است و آن را «حـیاط
خـلوت» خـود میداند 60 .درصد جمعیت حوزه خلیﺞ فارس متعلق به ایران است .ایران از نظر
نظامی از تمام کشورهاي خلیﺞ فـارس قويتر است و قدرت دریایی این منطقه نمیتواند با
قدرت دریایی ایران مقابله کند .کل سواحل شمالی خـلیﺞفارس ،تنگه هرمز ،دریاي عمان و
گـوشه غـربی اقیانوس هند جزو قلمرو ایران است .ایران سرمایهگذاري بزرگ و سنگینی در
مناطق جنوبی خود انجام داده است 45 .درصد ذخایر گاز طبیعی حوزه خلیﺞفارس و  16/5درصد
ذخایر نفت در اختیار ایران است (جعفريولدانی ،58:1382 ،سلیمی.)152:1395 ،
در حوزه دریاي خزر ،امروزه اختالفات موجود بیشتر بر سر منابع سرشار انرژي خزر است و
. Kile
. Shannon
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توجه کشورهاي فرامنطقهاي آن مـنطقه را جـلب مـیکند ،همچنین ویژگیهاي خاص
کشورهاي حوزه خزر و نیاز آنـها بـه بازارهاي جهانی و صادرات و واردات (بهویژه صادرات نفت
و گاز که اقتصاد آنها در دهههاي اخیر به آن استوار است) تحوالت منطقه را به سوي عـامل
انـرژي و مـسائل نفت و گاز و سیاستهاي مربوط به انتقال آن سوق داده است (وثوقی،
 .)27:1388در حـوزه دریاي خزر ،جمهوري اسالمی داراي نقش محوري است .کشورهاي
ساحلی دریاي خزر آذربایجان ،ایران ،قزاقستان ،روسیه و ترکمنستاناند .در حال حاضر،
کشورهاي حوزه دریاي خـزر از کشـورهاي تـولیدکننده بهنسبت کوچك نفت و گاز دنیایند که با
مشکالت دوران گذار اقتصادي و سـیاسی دسـت و پنجه نرم میکنند.
همچنین ،ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیکی ویژهاي که در منطقه محصور
در خشکی آسیاي مـرکزي دارد ،یك کشـور تـرانزیتی مطلوب است و میتواند تولیدات نفت و
گاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهترین شکل بـه دریاي آزاد و حـتی از طـریق ترکیه به اروپا
برساند .موقعیت خاص ژئوپولیتیکی ایران بهگونهاي است که با عبور لولههاي نفت و گـاز از
خـاك ایران مـنجر به گستردهشدن همکاريهاي ژئواکونومیك این کشور با جمهوريهاي
آسیاي مرکزي و قفقاز میشود .این همکاريهاي بـخشِ انـرژي همکاريهاي اقتصادي را به
دنبال دارد که در نهایت ،منجر به یکپارچگی ژئوپولیتیکی ایران با حوزه خزر خـواهد شـد .تأکید
بر همکاريهاي انرژي ،اقتصادي و هماهنگیهاي وسیع سیاسی میتواند زمینهساز اعتماد
سازيهاي عمیق در منطقه گردد؛ زیرا اقتصاد ایران اقتصادي وابسته به انرژي است .در واقع ،به
دلیل وابستگی ایران به فروش نفت و گاز همیشه تحوالت خارجی تاحدودي بر اقتصاد کشورمان
اثرگذار بوده است .تولید روزانه نفت و قیمت نفت ایران در بازارهاي جـهانی فـاکتورهاییاند که
همیشه سرنوشت اقتصاد کشور را تعیین کردهاند.
در کنار تمام این اقدامات ،اروپا به دالیل سیاسی هنوز نتوانسته است این واقعیت را بپذیرد
که گزینهاي همانند تأمین انرژي از ایران در زمره مطمئنترین و ارزانترین گزینههاي پیش رو
محسوب میگردد (بیرزك 1و تیستو.)2011 ،2
تحریمها و تأثیر آن بر بازار نفت و گاز ایران:
ژئوپلیتیك غرب آسیا تقریباً بعد از پایان جنگ سرد درحال تغییر است و این تغییر در دهه اخیر
بهواسطه تحوالت نظم بینالمللی و جابهجاییهاي سریع قدرت در عرصه جهانیشده شدت یافته
1
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است .بعد از جنگ سرد و بهویژه بعد از بهار عربی ،نقش پیشرانهاي منطقهاي تقویت شده که
طبعاً کارکرد مداخلهگرایانه فرامنطقهاي نظیر آمریکا و اروپا را کاهش داده است .عالوه بر کاهش
نفوذ نسبی آمریکا و اروپا در منطقه ،افزایش نقشهاي منطقهاي بازيساز روسیه و چین،
بازخیزش رقابت ژئوپلیتیکی بین ایران و عربستان ،ظهور دولتهاي کوچك نظیر قطر ،امارات،
اردن ،عمان در عرصه تحوالت منطقهاي و قابلیتهاي آنان براي تأثیرگذاري بر نظم منطقهاي،
فرسایش دولت و ظهور دولتهاي فرومانده و ورشکسته نظیر عراق ،سوریه ،و یمن ،پیدایش
واحدهاي نیمهمستقل در نتیجه تضعیف ساختار دولت -ملت در کشورهایی چون سوریه ،عراق و
افغانستان مانند حکومت اقلیم یا کانتونهاي کُردنشین سوریه ،و در نهایت ،افزایش چشمگیر و
فزاینده نقش بازیگران غیردولتی در شکل دادن به تحوالت منطقهاي از دیگر عواملی هستند که
در تغییر ژئوپلیتیك غرب آسیا و موازنه قدرت در آن تأثیر جدي داشتهاند.
در یك چنین فضایی که پیامدهاي تغییر ژئوپلیتیك غرب آسیا براي اروپا ناخوشایند بوده و
مشکالت جدياي را براي آن ایجاد کرده است ،برجام نطقه عطف است که برخالف تمام
پویاییهاي قبلی ثباتآفرین است و جهان پذیراي آن است .برجام حرکتی جدي از سوي ایران
براي جهانگرایی و تعامل با دنیا است که بهدلیل رفع مانع جدي در روابط ایران با اروپا ،باعث
شده تا از نقطهنظر ژئوپلیتیکی ،منافع ایران همپوشانی گستردهاي با منافع نظام بینالمللی از
جمله منافع اتحادیه اروپا پیدا کنند.
امنیت انرژي اتحادیه اروپا همیشه یکی از اصول اساسی سیاست خارجی این اتحادیه بوده
است .کشورهاي اروپایی بطور میانگین روزانه  500هزار بشکه نقت از ایران وارد میکنند .ایران
پیش از تحریمهاي دوران اوباما ،در نظر داشت با آمادهسازي زیرساختار الزم در میانمدت به
اتحادیه اروپا گاز صادر کند ،اما میزان مصرف باالي انرژي در داخل و عدم سرمایهگذاري الزم
براي افزایش تولید در میادین فعال باعث شد تا گزینه صاردات گاز ایران به این اتحادیه در
شرایط فعلی غیرممکن به نظر برسد .شرکتهاي فعال خارجی در اثر تحریمها ،از پروژههاي نفت
و گاز ایران خارج شدند .عدم نیاز اتحادیه اروپا به گاز اضافی و قیمت پایین گاز نیز عوامل
دیگري هستند که پروژه صادرات ایران را به این اتحادیه دشوار نموده است.
اتحادیه اروپا با ادعاي ارتباط احتمالی میان درآمدهاي ناشی از بخش انرژي ایران و تأمین
مالی فعالیتهاي هستهاي در ایران و اینـکه تجهیزات پردازش شیمیایی و مواد مورد نیاز براي
صنعت پتروشیمی ،اشتراکات زیادي با تجهیزات و موادي دارد که به کار فعالیتهاي حساس
چرخه سوخت هستهاي میآید ،براي اولینبار به تحریم بخش نفتی ایران پرداخت .بر اسـاس
این تصمیم ،خرید ،واردات یا انتقال نفت خام و محصوالت نفتی و نیز محصوالت پتروشیمی از
ایران ممنوع است.صنعت پتروشیمی ایران نیز تحت تحریم بیست و هفت کشور عضو اتحادیه
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اروپا قرار گرفت و به این ترتیب« ،فروش ،تـأمین یا انـتقال تجهیزات یا فنآوري کلیدي براي
صنعت پتروشیمی به ایران یا به شرکتهاي ایرانی یا تحت مالکیت ایران که در این صنعت در
خارج از ایران فعالاند ،از جانب اتباع دولتهاي عضو اتحادیه یا از طریق قلمرو دولتهاي عضو یا
به وسیله کشتیها یا هواپیماهاي تـحت حوزه قضایی این دولتها باید ممنوع شود؛ چه منشأ آن
در قلمرو خود آنها باشد یا نباشد .این اتحادیه باید تدابیر الزم را براي تشخیص کاالهاي مرتبط
که تحت این مصوبه قرار میگیرد ،اتخاذ کند (خالوزاده؛ افضلی.)38-40 :1391 ،
از طرفی ،مواضع متناقض روسیه در قبال تحریمهاي سازمان ملل و اتحادیه اروپا ،به
خصوص در زمینه نفت و گاز ایران ،نشان میدهد روسیه تالش میکند براي تأثیرگذاري بر
بـازار انـرژي اروپا ،دست شرکتهاي اروپایی را از منابع نفت و گاز ایران کوتاه کند و به نوعی
بازار انرژي اروپا را به خویش منحصر سازد (خالوزاده؛ افضلی.)1390 ،
یکی از اهداف دولت ترامپ از خروج از برجام و اعمال تحریمهاي جدید علیه ایران فراهم
کردن شرایط الزم براي صادرات بیشتر انرژي و کمك به تقویت صنعت انرژي آمریکاست.
یافتن بازارهاي جدید براي صادرات ال ان جی آمریکا و تالش براي فروش ال ان جی به
مشتریان نفت و گاز ایران نیز از اهداف دیگر تحریم آمریکا علیه ایران میباشد.
در سال  ،2018آمریکا روزانه بیش از  3میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی صادر میکند.
کره جنوبی بیش از  60درصد میعانات ایران را وارد میکند .آمریکا در زمان اوباما نمیتوانست به
کره جنوبی ال ان جی بیشتري صادر کند .آمریکا با افزایش صادرات ال ان جی به کره جنوبی
مایل است میزان واردات نفت و میعانات نفتی ایران را کاهش دهد و به این ترتیب ،ایران یکی از
مشتریان خود را در میانمدت در بازار شرق آسیا از دست خواهد داد .باید در نظر داشت که
خواص شیمیایی نفت خام سبك ایران با نفت خام آمریکا متفاوت است .اگر خواص شیمیایی
نفت خام ایران با نفت آمریکا (نفت شل) تشابه داشت ،این امکان تقویت میشد که نفت خام
آمریکا در بازار نیز بتواند تا حدي آلترناتیو نفت ایران شود.
آمریکا در نظر داشت صادرات نفت ایران را به صفر برساند .معافیت  8کشور عمده نفت
ایران از سوي آمریکا باعث شد تا صادرات ایران ادامه داشته باشد .طبق برنامه سند چشمانداز
توسعه ایران باید در سال  ،1404ایران با تولید روزانه  5700000بشکه در روز معادل  7درصد
تولید نفت جهانی را بخود اختصاص دهد.
با توجه به تحریم صنعت نفت ایران باید به سیاست کشورهاي عمده واردکننده نفت ایران و
همچنین ،روسیه به عنوان رقیب ایران در بازار انرژي توجه نمود .تصویب این تحریمها در این
مقطع زمانی حاکی از این است که اروپایـیها ایـران را تـهدیدي فرض کردهاند و از سویی ،با
این خطمشی همسویی خود را با سیاستهاي دولت آمریکا نشان دادهاند .البته ،در این زمینه
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وقـایع و رویدادهـاي اخیر را ،چه در عرصه مذاکرات هستهاي و چه در عرصه تحوالت داخلی
ایران ،نباید از نظر دور داشـت .هـدف از این تـدابیر سختگیرانه ،بازگرداندن ایران به میز مذاکره
براي حلوفصل مسالمتآمیز پرونده هستهاي است.
ایران با پذیرش برجام و کمك به رژیم منع گسترش ،حمایت از ساختار دولت -ملت در
منطقه ،حمایت از راهکار هاي غیرنظامی براي حل مسائل ،پرهیز از سیاست هویت و دامن زدن
به تنشهاي ناشی از این سیاست و پیروي از هنجارهاي جهانشمول باعث شده تا نقش و
جایگاه آن در منطقه با نوعی بازاریابی از سوي نظام بینالملل روبهرو شود که کامالً به نفع ایران
است و به گسترش روابط با اتحادیه اروپا و همکاري در زمینههاي مختلف ازجمله امنیت انرژي
کمك میکند.
اتحادیه اروپا تا قبل از سال  ،2012بزرگترین شریك تجاري ایران به حساب میآمد و بعد
از برجام عمالً این فرصت فراهم شد تا روابط به سطح گذشته بازگردد .ایران تا قبل از
تحریمهاي نفتی  ،2012هشتمین صادرکننده نفت خام به اروپا بود و برداشته شدن تحریمهاي
نفتی به ایران فرصت میدهد تا سقف تولید خود را در بازهاي کوتاه افزایش دهد و حتی در
درازمدت تقریباً به پنﺞ میلیون بشکه در روز برساند .پیامد چنین تحولی در کوتاهمدت ،کاهش
قیمت نفت یا حفظ قیمتها در سطحی است که در راستاي منافع اقتصادي اتحادیه اروپا ،کاهش
تورم و افزایش درآمد واقعی شهروندان آن خواهد بود.
موضوع مهم در این زمینه ،صادرات گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپاست .این اتحادیه
بهعنوان دومین مصرفکننده بزرگ گاز در دنیا و ایران بهعنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز
طبیعی در دنیا (با  30تا  35تریلیون مکعب ذخایر) میتوانند شرکاي خوبی براي هم باشند.
کاستن از وابستگی صرف به گاز روسیه و تنوعسازي منابع گازي اتحادیه در درازمدت کامالً در
راستاي امنیت انرژي اروپاست و بر روابط آن با روسیه تأثیر جدي خواهد گذاشت.
موضوع دیگر ،کمکی است که ایران میتواند چه بهلحاظ عبور خطوط لوله از آب و خاکش و
چه بهلحاظ تأمین منابع گاز خطوط لوله موجود به اتحادیه اروپا نماید ،در امنیت انرژي این
اتحادیه تأثیر بسیاري خواهد داشت.
در مجموع ،برجام شرایطی را فراهم ساخته که به ایران اجازه میدهد تا به جهانگرایی
پرداخته و از منطقه بهعنوان یك دارایی ارزشمند در راستاي جهانگرایی و تعامل با نظام
بینالمللی بهره گیرد .در چنین متنی ،برجام با تأثیرگذاري مثبت بر ژئوپلیتیك درحال تغییر غرب
آسیا باعث شده تا ما شاهد بازارزیابی از نقش و قدرت ایران در منطقه بهعنوان یك بازیگر
ثباتآفرین و نظمساز باشیم که میتواند از نقش و جایگاه خود در منطقه براي جهانگرایی بهره
گیرد و با بازخورد مثبت از آن بر تحوالت منطقه بیشازپیش تأثیرگذارد .این تحول در دوره پس
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از برجام به ایران و اتحادیه اروپا فرصت میدهد تا از منافع نهفته در روابط گسترده دوجانبه
مشتمل بر منافع انرژي ازجمله امنیت انرژي در اروپا ازیكسو ،و امنیت در بازارهاي جهانی
انرژي ازسويدیگر ،سود برند.
با وجود تحریمها ،جمهوري اسـالمی مـیتواند به این دالیل جایگزین مناسبی براي تأمین
منابع نفت و گاز اتحادیه در سالهاي آتی باشد :پتانسیل گسترده تـولید نـفت و گاز در سالهاي
آینده در صورت تحقق سرمایهگذاري مورد نیاز ،گستردگی خطوط لوله نفت و گـاز در سـراسر
کشور ،امنیت باالي خطوط لوله نفت و گاز در سـراسر کشـور ،نـزدیکی به منابع نفت و گاز
کشورهاي آسیاي مـیانه ،دسـترسی به سواحل طوالنی در آبهاي آزاد خلیﺞفارس و دریاي
عمان .همه این موارد بیانگر جایگاه ژئوپولیتیکی ایران در امنیت انـرژي اروپا مـیباشد که از آن
نمیتوان چشم پوشید (کاووسی.)4 :1391 ،
یکی از مـواردي که ایران میتواند در برنامهریزيهاي کالن به آن توجه کند ،استفادة بهتر
از ظرفیت میدانهاي مشترك با کشورهاي همسایه است .مرز مـشترك آبـی و خـاکی در برخی
حوزههاي نفت و گاز با کشورهاي هـمسایه بـاعث شـده این مـسئله اهـمیت زیادي در
بـرنامهریزيهاي کالن صنعت نفت داشته باشد ،بهطوري که باید از آن به خط مقدم صنعت
نفت یاد کرد .وجود این تعداد میدان مشترك نفتی و گازي در دریا و خشکی ،موضوعی درخور
توجه است که الزامات و ضرورتهاي خاص خود را مـیطلبد.
جمهوري اسالمی میتواند از جایگاه ژئوپولیتیکی خود در راستاي منافع ملی بهرهمند شود.
بـدیهی اسـت صادرات نفت و گاز کشورهایی که به دریاي آزاد راه ندارند (مانند کشورهاي قفقاز
و آسیاي میانه) ،مستلزم همکاري کشورهاي متعدد و احـداث خـطوط لوله پرهـزینه براي انتقال
نفت و گاز از این کشورها می باشد .ایران بهترین مسیر براي انتقال نـفت مـنطقه اسـت .مسیري
که از ایران میگذرد ،نسبت به مسیرهاي عبوري از روسیه ،ترکیه و چین کوتاهتر و ارزانتر است
و این مسیر بـراي کشـورهایی که قـصد دارند با حداکثر ظرفیت و کمترین قیمت به تولید و
صادرات نفت بپردازند ،ایدهآل است (وثوقی.)27:1388 ،
بـا آنـکه هنوز آمار و اطالعات دقیقی دربارة حجم ذخایر نفتی دریاي خزر در دست نیست،
اما کامـالً مـشخص اسـت که این منطقه از پتانسیل الزم براي تبدیلشدن به مرکز توجه
مصرفکنندگان نفت در جهان برخوردار است .هر بـار که بـحث ذخایر نفتی خزر مطرح میشود،
ناخودآگاه بحث مسیرهاي صادرات نفت این منطقه به مـیان مـیآید .مـنطقه خزر دور از اغلب
مسیرهاي تجارت بینالمللی قرار دارد .به همین دلیل اگر تولیدکنندگان نفت در خزر ،مسیر
مناسبی را بـراي صـادرات محصوالت خود نیابند ،استخراج نفت فایده چندانی نخواهد داشت .به
اعتقاد بـسیاري از تـحلیلگران ،بـهترین مسیر براي انتقال نفتِ منطقه ،ایران است .مسیري که
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از ایران میگذرد ،نسبت به مسیرهاي عبوري از روسیه ،تـرکیه و چـین کوتـاهتر و ارزانتر است.
این مسیر براي کشورهایی که میخواهند با حداکثر ظرفیت و کمترین قـیمت بـه تولید و
صادرات نفت بپردازند ،ایدهآل است .سپس ،دولت ایران باید با اقدامات خود تولیدکنندگان نفت
خزر را به اسـتفاده از مـسیر عبوري ایران تشویق نماید .با این حال ،میزان نفت عبوري از ایران
در چند سال اخیر انـدك بـوده است (کاووسی.)4 :1391 ،
سازوکار دیگري که جمهوري اسالمی میتواند بـا تـوجه بـه موقعیت ژئوپولیتیك خود از آن
استفاده کند ،روش «سوآپ» اسـت .در ایـن روش سوآپ ،تولیدکنندگان نفت دریاي خزر ،نفت
صادراتی خود را با تانکر به بندر نکا در ایران تـحویل مـیدهند؛ سپس ایران این نفت را به
پاالیشگاههاي تـهران و تـبریز انتقال مـیدهد که نـفت پاالیش شده براي مصرف داخلی توزیع
میشود .در ازاي نـفت دریافـتشده در نکا ،ایران معادل آن را از جزیره خارك به سایر کشورها
صادر میکند .شیوة سوآپ بـراي صـادرکنندگان نفت جذاب است .دو کشور ترکمنستان و
قـزاقستان چندین سال است کـه بـر این شیوه با ایران همکاري دارنـد .روسـیه در پی ناتوانی
در احداث خطوط جدید انتقال نفت به این روش گرایش پیدا کرده است و با ایران همکاري
میکند (عباسی.)52 :1392 ،
تـحریم خـرید نفت ایران توسط اروپا فرصتهاي بـینظیري را بـراي کشـور در پی خواهد
داشت .افـزایش ظـرفیت پاالیش نفت خام که مستلزم تـکمیل پاالیشـگاههاي نیمهکاره فعلی
است و صدور فرآورده به کشورهاي دوستی که واردکننده فرآورده شرکتهاي اروپاییاند ،عالوه
بـر ایجـاد رقابت در بازار تأمین فرآوردههاي نفتی مـیتواند بـاعث اشتغالزایی فـراوان در
کشـور و تـزریق ارزش افزوده هنگفت پاالیش نفت خـام به چرخه اقتصاد ملی گردد.
یك راه دیگر براي حذف دالر و به تبع آن ،حذف توانایی غـرب در تـحریم مبادالت ایران،
رويآوردن و گسترش نسبی مبادالت خارجی به صورت «تهاتري» است .در این نوع مبادالت
که در بازارهاي تهاتري شکل می گیرد ،مبادالت تقریباً به صورت پایاپاي انـجام مـیشود و به
جاي استفاده از ارزهاي بـینالمللی ،از اوراق ضـمانتی (مانند برات و )...استفاده میگردد .بازار
تهاتري ایرانیان که در حال فعالیت است ،از نهادهاي با پتانسیل خوب جهت گسترش این نوع
مکانیزم است .این پیشنهاد میتواند مکمل پیشـنهاد فـروش ریالی نفت و انرژي باشد.
راهـکار دیگـر ،راهاندازي بورس نفت در داخل کشور است که میتواند مزایایی براي کشور
مهیا سازد .این بورس با توجه به اینکه قیمتگذاري در آن با چه واحد پولی انجام گیرد ،میتواند
کارکردهاي مختلفی داشته باشد .در صـورتی که قـیمتگذاري به واحد دالر باشد ،از لحاظ
امنیتی منافعی نصیب ایران خواهد شد .این امر به این دلیل است که بازار نفت تحت کنترل
ایران در میآید و اثرگذاريهاي دیگر کشورها در آن کاهش مییابد .البته ،در این نوع
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قیمتگذاري ،مسائل ناشی از واسطه بودن دالر در مـبادالت هـمچنان باقی اسـت و تحریمها
میتواند به آن ضربه بزند .اما در صورتی که بر پایه ریال قیمتگذاري شود ،منافع اقتصادي
بسیاري براي ایران دارد و در ضـمن ،ابزارهایی براي مقابله با تحریم تولید میگردد .در واقع،
میتوان واسطهگري دالر در مـبادالت نـفت و انـرژي کشور را حذف کرد .الزمة اجراي این
مکانیزم ،ایجاد بازار ارز مستقلی در کشورهاي عضو بورس است که در آن ،ریال ایران قابل
تـبدیل بـه ارزهاي کشورهاي عضو باشد .با چنین مکانیزمی ،میتوان به اهداف مورد نظر در
فـروش ریالی نـفت ،تـرویﺞ ریال در کشورهاي عضو و همچنین ،ایجاد اوراقی بهادار که بر پایه
کاالست و در تجارت بینالملل کارایی دارد ،دست یافت.
با این حال ،بهترین حالت براي بهتر شدن روابط جمهوري اسالمی و اتحادیه اروپا و
زمینهچینی براي گفتگو و تعامل و رفع تدریجی اختالفنظرها میباشد .پیشبرد سـیاستهاي
مـنطقی و تعاملگرایانه با کشورهاي اروپایی میتواند منجر به فاصلهگرفتن کشورهاي تعاملگرا
از کشورهاي تخاصمگرا شود .گفتگو و همکاري با اتحادیه اروپا در مسائل اختالفبرانگیز از
جمله مسائل حقوق بشري و هستهاي میتواند برآیندهاي بهتري در مقایسه با رویکرد تـهاجمی
داشـته بـاشد.
نتیجهگیری
جمهوري اسالمی ایران به علت داشـتن ذخـایر انـبوه انرژي و به دلیل استعدادهاي طبیعی
سرزمینی و موقعیت جغرافیاییاش ،بیتردید یکی از محورهاي مهم اتـکاي جـهان صنعتی در
دسترسی به انرژي مورد نیازش در دهههاي آتی خواهد بود .نفت ایرانی صد و دو سال است که
روانـه بـازارهاي مـصرف جهان میشود ،اما در بازار انرژي جهان آنچه که ایران را یك
تأمینکننده پراهمیت انرژي جـلوه مـیدهد و نـقش و جایگاهش را تثبیت میکند ،ذخایر گاز
طبیعی ایران است که قادر است با برنامهریزي صحیح و مؤثر ،ذخـایرگازي خـود را به بازارهاي
تولید قدرت اقتصادي و حتی سیاسی تبدیل نماید .در این میان ،حوزة استراتژیکی که تـوجه بـه
آن رمز ظهور قدرت اقتصادي گازمحور ایران خواهد بود ،قاره اروپا و جوامع صنعتی و نیازمند به
انـرژي این قـاره است.
کشورهاي اروپایی به صورت فزایندهاي با آسیبپذیريهاي ژئوپلیتیك و استراتژیك خود در
عرصه انرژي روبرو میشوند و مسأله انرژي به امري حیاتی و استراتژیك تبدیل شده است و
اروپا در صورتی که بخواهد به بازیگر تعیینکنندهاي در صحنه بینالمللی تبدیل شود ،باید بر این
مشکل ساختاري غلبه نماید .مشکل انرژي عالوه بر آنکه یکی از مسائل اساسی اتحادیه اروپا
میباشد ،اما تك تك کشورهاي عضو نیز با این مسأله روبرو هستند و نمیتوانند انتظار داشته
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باشند که در این امر حیاتی تنها به اقدام جمعی و ابتکار دیگران متکی باشند.
برآوردها نشان میدهد از سال  2020به بعد ،تولید گاز اروپا در منحنی نزولی قرار خـواهد
گـرفت و رو بـه سوي کاهش خواهد گذارد .در همین دوره ،میزان تقاضاي گاز طبیعی در میان
کشورهاي جهان با رشدي  1/8درصـدي مـواجه خواهد بود که کانون اقتصادي آن اروپا خـواهد
بـود .بـا توجه به آشکاري افزایش نیاز اروپا به گاز طبیعی در دهه دوم و سوم قـرن حـاضر و با
رصد شرایط اقتصاد گازي و ذخایر ایران ،میتوان گفت جمهوري اسالمی ایران قادر است با
برنامهریزي مبتنی بـر واقـعگرایی ،کلید امنیت عرضه انرژي به اروپا را در تهران نگه دارد.
براي اتحادیه اروپا گزینه بهرهبرداري از فرصتهاي ایران به عنوان یکی از مطمئنترین،
نزدیکترین و ارزانترین گزینههاي فرارو محسوب میشده است که به دالیل سیاسی تاکنون
محقق نشده است .این تعلل و بهره نبردن از فرصت ،هزینههاي سنگینی بر اروپا تحمیل کرده
است و افزایش جهشی تقاضاي انرژي توسط چین و هند و همچنین ،نزدیکی و دسترسی آسان
آنها به بازار ایران این خطر را براي آنها افزایش میدهد که این بازار ارزشمند توسط قدرتهاي
نوظهور تسخیر گردد .دالیل سیاسی بر عدم تحقق و اجرایی شدن بهرهبرداري از فرصت بازار
انرژي ایران توسط اروپا سایه افکنده است .در نتیجه ،اروپا از فرصتهاي موجود در انرژي ایران
محروم شده و بویژه در آینده مجبور به پرداخت هزینههاي غیرقابلتحملی خواهد گردید .ولی
الزامات ژئوپلیتیك و اقتصادي کشورهاي اروپایی را مجبور مینماید که به منطق اقتصادي گردن
نهند و ایران نیز باید با تدوین یك استراتژي منسجم شرایط ورود خود و اخذ سهم متناسبی در
بازار اروپا را مهیا نماید.
مشکل امنیت انرژي اروپا در سالهاي آتی نه تنها حل نمیشود ،بلکه به مراتب تشدید
میشود و اروپا و کشورهاي اروپایی چارهاي جز اتخاذ سیاستهاي جدید نخواهند داشت.
کشورهاي دارنده منابع انرژي نیز در این محیط باید با اتخاذ سیاستهاي مستقل بتوانند استفاده
بهتري از این اهرم قدرتمند ببرند .دهه آینده دهه قدرت کنترلکنندگان منابع انرژي خواهد بود.
این مسأله جایگاه و نقش بازیگران و عوامل را در عرصه منطقهاي و بینالمللی دچار تغییرات
زیادي خواهد کرد .عوامل اقتصادي نقشی فزاینده و بسیار حیاتی در عرصه سیاستهاي
بینالمللی و منطقهاي ،نقش بازیگران منطقهاي و جهانی پیدا کرده است .همچنین ،نقش
روزافزون عوامل ژئوپلیتیك را نمیتوان نادیده گرفت و ایران به دلیل مزیتهاي ژئوپلیتیك خود
کماکان جایگاه تعیینکنندهاي براي کشورهاي اروپایی خواهد داشت.
ایران اگرچه تاکنون در طرح «نوباکو»که بزرگترین طرح واردات گاز اروپا از حوزه
غـیرروسـی است ،امکان و مجال مشارکت نیافته است ،با رایزنیهاي سال  2010میالدي میان
ایران ،عراق و سوریه راهکار خط لولة جدیدي براي انتقال انرژي از ایران به حاشیه مدیترانه و از
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آنـجا بـه اروپا پیشنهاد شد .اگر این ایده به مـرحله عـمل برسد ،ایران میخ قدرت گازي خود در
قاره سبز را با موفقیت کوبیده است .همه این تحلیلها تنها زمانی میتواند به مرحله اجرا برسد
که نوعی تعامل و تفاهم سـیاسی پایدار مـیان ایران و اتحادیه اروپایی شکل گرفته بـاشد .در
غـیر این صورت ،همة این تحلیلها آرزوهایی بر آب است.
گام مهم دیگر که میتواند در حضور ایران در راهبرد امنیت عرضه انرژي اروپا و کسب
دستاوردها و آثار بعدي آن مؤثر واقع گردد ،ایجاد موقعیت حضور در طرحهاي گـازي ایران براي
آن دسته از شرکتهاي اروپایی است که به صورت تخصصی در حوزه تأمین گاز این قاره فعالیت
میکنند .این شرکتها در صورت فرصت حضور در طرحهاي توسعه گازي ایران میتوانند
بازاریابی توسعهاي گاز ایران در اروپا را انجام دهند و مسیر تبدیل ذخایر گازي ایران بـه عـوامل
شکلگیري قدرت اقتصادي گازمحور ایران را تسهیل کنند .چون روسیه انرژي را ابزار پیشبرد
اهداف سیاست خارجی و امنیتی ساخته ،اتحادیه اروپا به دنبال کاهش وابستگی خود در زمینه
انرژي به این کشور است .یکی از پیامدهاي مهم این رویکرد تـبدیل انـرژي به اولویت اول
سیاست خارجی این اتحادیه در روابط با دیگر کشورهاي جهان و توجه به دو منطقه خزر و
خاورمیانه است که جمهوري اسالمی ایران در هر دو منطقه جایگاه محوري دارد.
اتحادیه اروپا تحت تاثیر انگیزههاي مختلف نظیر توسعه روابط اقتصادي و انرژي و افزایش
حجم سرمایهگذاري در ایـران ،افـزایش نفوذ در منطقه ،اثرگذاري بر روند صلح خاورمیانه با
استفاده از نفوذ و جایگاه ایـران ،مـبارزه با تروریسم و بنیادگرایی ،جلوگیري از اشاعه سالحهاي
کـشتارجمعی و ایـجاد نـظام چندجانبهگرایی بهجاي یكجانبهگرایی آمریکا در خاورمیانه و ایفاي
نـقش یـك قدرت بینالمللی اثرگذار در کنار آمریکا بهویژه در پرونده هستهاي ایران ،تالش
میکند تا روابـط سـیاسی خود را با تهران گسترش دهد .در مجموع ،باید گفت ،مـنافع مشترك
ایران و اتحادیه اروپا در تعامل و نه در تقابل یا حتی رقابت عمیقتر با یکدیگر در ساختار نـظام
بـینالمـلل معنا مییابد .تأمـل بیشتر ایرانیان و اروپاییان در مـورد اهـداف و دسـتورکارهاي
سیاسـت خـارجی یکدیگر تأمینکننده حـداکثر مـنافع دو طـرف خواهد بود .اتحادیه اروپا این
بار از بهبود اوضاع سیاسی میان جمهوري اسالمی ایران و غرب ،این فرصت را پیش روي
خویش میبیند تا با حساسیت کمتر از طرف سایر قدرتها در راستاي نیل به اهداف سیاسی-
اقتصادي خویش ،گام در راهی جدید در منطقه خاورمیانه گذاشته و خود را به عنوان بازیگري
مستقل ،قدرتمند و باثبات در منطقه خاورمیانه به تثبیت برساند.
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