نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسالمی ایران در امنیت
انرژی اتحادیه اروپا
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خدارحم

سهرابی

اين پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس چارچوب تئوريک بیضی بناا اارا
نقش و جايگاه ژئوپولیتیک جمهوري اسالمی ايران را ار امنیت انرژي روشن نمايد ،بهويژه
اروپا براي تقاضا و عرضه انرژي را تبیین نمايد .بر اساس نتايج اين پژوهش ،انارژي ياک
متغیر ژئوپولیتیک است كه جايگاه ويژهاي ار بازيهاي قدرت نظام جهان پیدا كراه است.
استرسی به منابع انرژي براي تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت اهمیتی استراتژيک پیادا
كراه است؛ ازاينرو هر يک از بازيگران نظام جهانی به انبال تعريفای مقباول از جايگااه
امنیت انرژي خوا ار جهان می باشند .ار اين میان ايران باا واقاعشادن ار مركاب بیضای
استراتژيک انرژي جهان و با اراستااشتن سومین منابع نفت خاام و اوماین مناابع ااز
طبیعی جهان از جايگاه مهمی ار مباحث امنیت انرژي برخوراار است.
اتحاايه اروپا يكی از قطب هاي اقتصااي واراكننده انارژي اسات .تولیادات ااخلای
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قابلیت هاي ژئوپولیتیک انرژي ايران و بیان ظرفیتهاي موجوا و آتی كشاورهاي اتحااياه

اتحاايه بهشدت كاهش يافته است .اين وابستگی به واراات انارژي مایطلباد جمهاوري
اسالمی اتخاذ سیاستهاي مناسب كند و اتحاايه اروپا را بازاري مناسب براي فروش نفت
و از فرض یرا.

واژههاي كليدي :ژئوپوليتيك ،امنيت انرژي ،اتحاديه اروپا.
 دکتری علوم سیاسی.
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اهداف كشورهاي صنعتي و در حال توسعه در دستيابي بهه منهابا انهرژي نوهت و ها
بيشتر در چارچوب نگاه ژئوپوليتيكي آنها به انرژي تحليه پهیير اسهت .امهرو ه در تحليه
ژئوپوليتيك كالسيك رقابت قدرتهاي بزرگ براي سلطه بر مهه تهري منهابا انهرژي و
نواحي قدرت ،تسلط بر دنيا تلقي ميشود .مسابقه قدرتهاي بزرگ براي تسلط بهر منهابا
نوت و ا حو ههاي ژئوپوليتيك خزر ،آسياي مركزي ،قوقا  ،خاورميانه بهويژه خليج فارس
نهفقط تالش براي تأمي منابا اقتصادي است ،بلكه به ونهاي تهالش بهراي حهو هههاي
استراتژيك خود ميباشد.
حضور با يگران منطقهاي و جهاني و مسابقه آنان بر سر منابا انرژي ايه حهو ههها و
چگونگي انتقال آن به دنياي خارج ،نگاه با يگران منطقه بهويژه ايران را به بررسهي لله
واقعي تالشهاي سترده سياسي و سرمايه یاريهاي بزرگ اقتصهادي آنهان در منطقهه
جلب كرده است .ايران با بهره يري ا نقش تاريخي خود در منطقه و نيز نقشسا ي خود
در افغانستان ،لراق ،آسياي مركزي ،قوقا  ،حو ه خزر و همچنهي در خاورميانهه و جههان
اسالم درصدد برجستهكردن جايگاه خود نسبت به ساير كشورهاي منطقه است.
ا مان انقالب صنعتي ،ژئوپوليتيك انرژي (به معناي تهيه و تدارك انرژي و تضهمي
دسترسي مطمئ به ذخاير انرژي) به لاملي مهثرر در آرامهش ،سهعادت و امنيهت جههاني
تبدي شده است .در طول دهههاي آينده نيز سياستهاي مرتبط با مقوله انهرژي ،بقهاي
سياره مي را تعيي خواهند كرد .طبيعت سياسي انرژي كه با منابا و ذخاير ا يك سهو و
تقاضا ا سوي ديگر مرتبط است ،در مواقا برو بحرانها توجه لمومي را بهه خهود جلهب
ميكند ،بهويژه وقتي كه با ارهاي بيربات نوت به سرلت قيمتهها را تغييهر مهيدهنهد و
صداي التراضات مردم و رأيدهند ان به وش سياستمداران ميرسد .اما سياست انهرژي
هر رو پيچيدهتر ميشود .سامانههاي حم و نق در همه جاي جهان و بهويژه در اتحاديه
اروپا به نوت و انرژي حاص ا آن متكي شدهاند .بدي ترتيب هر ونهه شهوك يها انو هار
قيمت در با ار نوت ،اي قابليت را دارد كه حتي قدرت اقتصادي و سياسي بزر ي همچون
اتحاديه اروپا را به ركود و سردر مي اندا د .انرژي كهاييي راهبهردي اسهت كهه تهأمي و
امنيت آن نقشي كانوني در امنيت بي المل و اقتصاد جهاني دارد.
اتحاديه اروپا اتحاديهاي اقتصادي و سياسي است كه منشأ آن بهه «جامعهه اقتصهادي
اروپا» در سال  0291با مي ردد كه با توافق شش كشور اروپايي شك رفت و ه اكنون

داراي  29كشههور مسههتق اسههت .دولههتهههاي لضههو اتحاديههه نقههش درخههور تههوجهي در
سا مانهاي بي المل و منطقهاي دارند و در تعيهي رونهدها و هن ارههاي بهي المللهي و
ائتالفسا ي در معاديت راهبردي جهاني تأرير یارند .به همان اندا ه كه اروپا بها كهاهش
منابا انرژي مواجه ميشود ،امنيت انرژي ه به يكي ا كليديتري مسهائ در چهارچوب
منافا و اولويتهاي كشورهاي اروپايي تبدي مي ردد .در اي پژوهش نقش ژئوپوليتيهك
جمهوري اسالمي ايران در امنيت انرژي اتحاديه اروپا بررسي و تحلي مي ردد.
امنيت انرژي و نياز اتحاديه اروپا به نفت و گاز ايران

بزرگ تري كانون هاي مصرف انرژي جهان ،مناطق توسعهيافته با ميزان رشد بهايي
اقتصادياند؛ ا اي رو صنعت با مواد هيدروكربني (نوت و ها ) پيونهد نا سسهته دارد .ايه
پيوند نا سسته بي انرژي و صنعت اساس قهدرت در سهده بيسهت و يكه اسهت؛ لهیا در
مناسبات قدرت در روابط بي المل  ،چير ي بر كانونهاي توليد مواد هيدروكربني و مسهير
انتقال آنها بهويژه ا طبيعي دغدغ بسهياري ا كنشهگرهاي واحهدهاي سياسهي اسهت.
(كاوياني راد ،6831 ،ص)922

اتحاديه اروپا با وجود بهبود ميزان كهارآيي انهرژي ،واردكننهده خهالر انهرژي اسهت.
توليدات داخلي اتحاديه به شدت كهاهش يافتهه اسهت .ايه وابسهتگي بهه واردات ،اتخهاذ
سياست هاي مناسب را طلب مي كند .توليدات داخلي انرژي كمتر ا نصف ميزان نيا ايه
اتحاديه را فراه ميكند .در سال  2112ميزان وابسهتگي آنهها بهه واردات بهه  14درصهد
رسيد .نوت بيشتري ميزان ا سه واردات انرژي ( 21درصد) را بهه خهود اختصهاا داده
است .در جايگاه بعد ا با  22درصد و سوختهاي جامد با  01درصد قهرار دارنهد .واردات
انرژي برق و انرژيهاي ت ديدپیير  0درصد بوده است( .نعمتالهي ،6821 ،ص)8
افزايش بيسابقه مصرف و تقاضاي جهاني براي انرژي طي سالههاي اخيهر بهه ايه
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انرژي شاهرگ حياتي جامعه اروپاست .رفاه مردم ،صنعت و اقتصهاد وابسهته بهه منهابا
انرژي مطمئ و پايدار است ،ضم آنكه مصرف انرژي بها انتشهار  21درصهد ا ا ههاي
لخانه اي نيز مرتبط است .بنهابراي بحها انهرژي يكهي ا بهزرگتهري مسهئل امهرو ه
اروپاست؛ يرا بنياد توسعه صنعتي بر انرژي است و نقش انهرژي در اقتصهاد جههاني بهه-
ونهاي افزايش يافته است كه رابطه اي مستقي و هماهنگ با موضهولاتي هماننهد رشهد
اقتصادي ،ركود و موا نه ت اري كشورها پيدا كرده است( .متقي ،6831 ،ص )61
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موضوع دام ده است .برآوردها نشان ميدههد كهه تقاضهاي جههاني بهراي نوهت ا 91
ميليون بشكه در رو در سال  0221به  22تها  29ميليهون بشهكه در رو تها سهال 2101
افزايش مييابد( .جفري كمپ ،6838 ،ص )631با توجه به افزايش مصهرف انهرژيههاي
فسيلي پيشبيني مي شود كه جهان به قلّ نوت برسد و اكتشافات و توليد نوت رو به افول
باشد .قلّ نوت نقطه اي است كه در آن ،نوت جهاني به حداكثر ظرفيت توليد خود ميرسد،
نقطهاي كه به تعبيري ا آن بهه بعهد ،توليهد جههاني نوهت بههرغه تمهامي اكتشهافات و
تالش هاي فناورانه براي افزايش توليد و استواده ا منابا غير متعارف نوتهي رو بهه افهول
خواهد یاشت؛ (موسوي شفايي ،6832 ،ص )968به لبارت ديگر نقطهاي است كه بعد ا
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آن توليدات ميادي نوتي سير نزولي پيدا ميكند ،تقاضا براي نوهت بهاي مهيرود و قيمهت
نوت افزايش مييابد .اي سخ و ير نوت لربستان (شيخ يماني) به نحو بار ي موهوم قلّ
نوت را تبيي مي كند :لصر سنگ به دلي كمبود سنگ به پايان نرسيد ،لصر غال سنگ
نيز به دلي كمبود غال سنگ به پايان نرسيد ،اما برلكس اي دو لصر نوت احتمهاي بها
كمبود نوت به پايان ميرسد»(friedrichs 2010) .
موضوع قلّ توليد نوت را نخستي بار مي شناسي به نام «هوبرت» مطهر كهرد .وي
استديل ميكرد كه توليد نوت در ميدانهاي نوتي به صورت افزايشي و به شك منحنهي
خميده يا نگوله ،ابتدا به اوج ميرسد و سپس سير نزولي در توليد شروع ميشود( .موسوي
شفايي ،6832 ،ص )969ا همي

مان بود كه آمريكايي ها بهه اهميهت فزاينهده نوهت در

منطقه خليجفارس بيش ا پيش حساس شدند .كارتر در ژانويه سال  0221هنگامي كه در
برابر كنگره سخ مي وت ،الالم كرد « .تالش هر قدرت بيرونهي كهه بخواههد كنتهرل
خليج فارس را به دست يرد ،به منزل حمله به منافا حياتي آمريكا تلقي ميشود و آمريكا
با هر ابزاري ا جمله ابزار نظامي به اي ونه اقدامات پاسخ خواهد داد»(sajadi, 2009) .
اهميت رو افزون نوت خليج فارس براي آمريكها در چهارچوب سهير تحهول و تكامه
استراتژي امنيت ملي آمريكا تبيي ميپیيرد .روند تكاملي اي رابطهه بها روي كهار آمهدن
نومحافظهههكههاران آمريكهها بههه اوج مههيرسههد( .موسوووي شووفا ي :6831 ،ص )886 - 868
آمريكاييها در اجراي دكتري كارتر تا به حال قاطعانه لم كردهاند .چامسكي دلي لمده
حمل آمريكا به لراق را اي اد پايگاه نظامي در قلب منابا مه انهرژي جههاني مهيدانهد.
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در مورد مان وقوع نقط اوج توليدِ نوت نظرههاي متوهاوتي وجهود دارد ،ا جملهه لهدهاي
مانند ماتيو سيمونز معتقدند اوج توليد نوت خام جهاني چند سال پيش در سال  2111اتواق افتاد
و لدهاي مث كروسو (رئيس اداره اطاللات انرژي آمريكا) اوج توليد را بسهته بهه ار يهابيههاي
ميزان ذخاير باقيمانده و رشد مصرف در سالهاي  2110و  2122ميدانند .آمار و ارقهام نشهان
ميدهد كه مركزيت توليد نوت جهان كامال ا شمال به جنوب تغييهر كهرده اسهت .نشهانه ايه
تغيير در پيش بيني استخراج جهاني در دپارتمان انرژي آمريكا آشكار اسهت .بهر ايه اسهاس در
سال  0221توليدكنند ان شمالي  12درصد ك توليد را در اختيار داشتند ،كه اي سه در سال
 2111به  24درصد خواهد رسيد ،درحاليكه سهه آفريقها ،دريهاي خهزر و خلهيج فهارس ا 44
درصد در سال  0221به  19درصد در سال  2111خواهد رسيد(klare, 2009. 44) .
با اي وضعيت ،نگراني سياستگیاران ا كافينبودن منابا نوتي در آينهده و لرضهه آ اد
آن رو به فزوني است .مايك كلر مه تري نگراني در حو ة نوت را ناتواني صنعت انهرژي
ا تنظي مداوم خروجيهاي نوت جهان و تأمي سهطو روبههافهزايش مصهرف در آينهده
ميداند .وي به سند چش اندا بي المللي انرژي و ارت انرژي آمريكا در سال  2119استناد
ميكند .بر اساس اي سند ،مصرف جهاني نوت در سال  2114هشتاد و دو و ني ميليهون
بشكه در رو بوده است كه در سال  2111به  009ميليون بشكه خواهد رسهيد .كلهر ادلها
ميكند كه حتي ا ر ظرفيت توليد نوت به  009ميليون بشكه در رو برسد ،بها هه بعيهد
است اي ميزان توليد بتواند جوابگوي نيا مصرف كنند ان باشد)lbid, 40( .

هر چند به طور كلّي وابستگي به واردات انرژي در اتحاديه اروپها بايسهت و همچنهان
روبهرشد است ،اما شرايط ا كشوري به كشور ديگر به صورت معنهاداري متوهاوت اسهت.
دانمارك كشوري است كه در مينه انرژي استقالل كام دارد .برخهي كشهورها همچهون
لهستان و بريتانيا به ميزان نسبتا كمي (حدود  21درصد) به واردات انرژي وابسهتهانهد ،در
حاليكه برخي كشورها همچون اسپانيا ،پرتغال ،ايتاليا و ايرلند بهشدت به اي منابا متكي-
اند .برخي كشورهاي كوچك همچون مالهت كهامال وابسهته بهه وارداتانهد .نكتهه ديگهر
وابستگي شديد اي كشورها به چند لرضهكننده خارجي ميباشهد؛ بهراي مثهال اسهتوني،
لتوني ،ايرلند و فنالند بهطور كام به يك لرضهكننده ا محتاجاند ،درحاليكهه يونهان و
اتريش حدود  21درصهد بهه همهان لرضههكننهده انحصهاري ها نيا مندنهد .اسهتواده ا
انرژي هاي جايگزي  ،تكنولوژي هاي سبز و افزايش كارايي انرژي لوامليانهد كهه قادرنهد
541
ميزان وابستگي را كاهش دهند( .نعمتالهي ،6821 ،ص)8

زارش امنيت انرژي اروپا كه در  2102منتشر شده ،حاوي اطاللات بسهيار مهمهي ا
ديد اه اروپا در مورد ها اسهت .خالصه ايه هزارش بهه ايه ترتيهب اسهت :اروپها ا
مصرفكنند ان اصلي انرژي است و در برآوردن نيا هاي آتهي خهود در مينهه انهرژي بها
چندي مانا مواجه است :تقاضا و رقابت جههاني رو افهزون بهراي منهابا انهرژي ا سهوي
اقتصادهاي در حال شك يري (مانند چي و هند)؛ بي رباتي مداوم در مناطق توليدكننهده
انرژي (مانند خاورميانه)؛ با ار انهرژي داخلهي سسهته در اروپها و نيها فزاينهده بهه تغييهر
سوختها به دلي توجه به برنامه تغييرات آب و هوايي .در نتي اي لوام امنيت ذخيره
انرژي براي كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا مسئل مهمي بهه شهمار مهيآيهد .يكهي ا
سياستهاي ذخيره انرژي ،حركت به سوي استواده بيشتر ا ا طبيعي است .روسيه بهه-
طور كلي ا صادركنند ان اصلي ا طبيعهي مهيباشهد .ايه كشهور بها توليهد  %14ها
مه تري تأمي كنندة ا اروپا به شمار ميآيد( .هوشيالسادات ،6833 ،ص)6
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درحالي كه توليد داخلي ا طبيعي در اروپا همچنان كاهش مييابد ،پهيشبينهي مهيشهود
مصرف ا طبيعي آن افزايش يابد .ا هر رونهد تغييهرات بهه شهك برآوردشهده صهورت يهرد،
وابستگي اروپا به روسيه فزوني خواهد رفت .ممك است تالش براي يهافت منهابا جهايگزي
ا طبيعي ا تمايالت اروپا باشد ،اما بهطور قطعي نميتوان وت كه آيا اروپا توانهايي يها اصهال
قصد جايگزيني دارد يا خير؟ به هر حال برخي ا كشورهاي اروپايي كه ا تأمي انهرژي روسهيه
احساس خطر ميكنند ،ممك است براي تغيير اي روند بيش ا اي بكوشند.
اتحاديه اروپا در شرايط كنوني به  111ميليارد متر مكعب ا در هر سال نيا دارد .اي
رق معادل  02درصد ا مصرفي در سراسر جهان است كه تنها  222ميليهارد مترمكعهب
آن را خود تأمي ميكند .نيا اي منطقه به ا در  21سال آينهده بهه رقه  911ميليهارد
مترمكعب خواهد رسيد كه به خطوط لوله جديد انتقال ا نيا خواهد شد .در ايه فاصهل
ماني ،توليد ا اروپا ،به للت كاهش توليد مخا ن قديمي ،ا  222ميليارد متر مكعب بهه
 091ميليارد مترمكعب در سال خواهد رسيد( .همان)
كشورهاي اروپايي بيلالقه نيستند كه مبدأ تأمي ا خود را تغيير دهنهد ،يها حهداق
نيا هاي خود را محدود به منابا رابت و ويژه نكنند؛ بنابراي ا ديربها توجهه ويهژهاي بهه
ايران داشتهاند كه دومي دارنده ذخاير ا ي دنيا (پس ا روسيه) است .با توجه بهه سهابقه
روسيه در قطا جريان ا به شرق و غرب اروپا ،كوشش براي متنوعساخت منهابا تهأمي
ا اروپا ،براي افزايش ضريب امنيت تو يا انرژي ،بيش ا هر مهان مهورد توجهه مراكهز
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تصمي يري در اروپا قرار رفته است .نكت مه ديگر در جهت اي خواسته چش پوشهي
نكردن ا قابليتهاي ايران است كه ا مسيرهاي اصلي انتقال انرژي آسياي مركزي است.
اي در حالي است كه ايران با دراختيارداشت  02درصد ا ذخاير ا طبيعهي جههان لمهال
متص به لولههاي انتقال ا اروپاست .انرژي كاييي راهبردي اسهت كهه تهأمي و امنيهت آن
نقشي كانوني در امنيت بي المل و اقتصاد جهاني دارد .با توجهه بهه تحهويت اقتصهاد جههاني،
رقابت كشورهاي تا هصنعتيشدة آسيا با ساير قهدرت ههاي اقتصهادي جههان و نيها رو افهزون
م موع اي كشورها به انرژي (نوت و ا ) و تأمي امنيت آن به نظر نميرسد در دو دهه آينهده
ا نقش نوت و ا در اقتصاد جهاني كاسته شود .در چني روندي كشورهاي برخوردار ا ذخهاير
لمدة انرژي اهميتي راهبردي در سياست بي المل مييابند و با تدبير و بهره يري ا فرصتها
ميتوانند جايگاه و موقعيت خود را ارتقا بخشند.
در اي ميان ايران ،يكي ا مه تري توليدكنند ان انرژي در جهان ،در سهطو امنيهت جههاني
انرژي و همگرايي آسيايي نقش تعيي كننده اي بر لهده دارد .در با ار جهاني انرژي ،ايران ا دو نظهر
در كانون توجه و مركز تعامالت بي المللي قرار دارد :نخست موقعيهت ژئوپوليتيهك كشهور و سهپس
نقش حياتي ايران در امنيت جهاني انرژي .درواقا مي توان در اي چارچوب ادلا كرد انرژي يكهي ا
حلقه هاي پيوند ايران با جهان خارج است .ا اي حيا ديپلماسي انرژي ايران و توسعه ملي كشور با
يكديگر تعام و پيوندي لميق مييابند .در همي راستا ،سند چش اندا ِ بيسهت سهاله جههت يهري
كالن كشور در دو دهه آينده را در مسير توسعه برون را و مبتني بر تعام سا نده بها جههان تعيهي
كرده است .اي به معناي ضرورت مشاركت و تعامه ايهران در امهور جههاني بها انگيهزة اسهتواده ا
امكانات خارجي براي توسعه ،رفا موانا و تهديدات بي المللي و ا همه مه تر ارائه تصويري ا ايران
به لنوان «فرصتي بي المللي» است.
انرژي و امنيت آن ميتواند به يكي ا مه تري محم ههاي پيونهد ايهران بها قهدرتهها و
كشورهاي در حال توسعه (بهويژه در آسيا و اروپا) تبدي شود و كمك بسيار مثرري بهه تحقهق
الزامات سند چش اند ا و توسعه كشور بنمايد در ضم افزون بر منافا اقتصادي ،منهافا امنيتهي
درخور توجهي براي ايران خواهد داشت؛ يرا اي كشورها را به ايران وابسهته مهيكنهد .همهي
جايگاه مه و حساس است كه توسعه صنعت نوت را به كانون توسعه ملي تبدي ميكند.
نفت و گاز ايران و فرصتهاي موجود

مي توان وت موضوع انرژي و چگونگي توسعه آن براي ايران ه يك ابزار قهدرت و 515

ه يك هدف سياست خارجي است .ايران با برخورداري ا مزايايي مث ذخاير لظي نوت
و ا در جهان ،سابق طويني در حو ه انرژي ،موقعيت جغرافيايي مناسب در خليجفارس و
درياي خزر و همسايگي با آسياي مركزي ،ميتواند ميان منابا انرژي خود (ا جنوب ،شرق
و شمالشرقي) و مصرفكنند ان آسيايي و اروپايي پيوند ند .ايهران  019ميليهارد بشهكه
( 02درصد) ذخاير ارباتشده نوت جهان را در اختيار دارد و ا اي لحاظ پس ا لربسهتان
سعودي در مرتبه دوم قرار دارد .همچني  29تريليون مترمكعب ( 01درصد) ا ذخاير ها
جهان نيز در اختيار ايران است كه بعد ا روسيه مقام دوم را به خود اختصاا داده اسهت.
كشورمان با توليد رو انه حدود  4ميليون بشكه نوت و ساينه  021ميليارد متر مكعب ها
 4درصد و  1درصد ا توليد نوت و ا جهان را بر لهده دارد( .همان)
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ايران در بخش ا اهميت ويژهاي دارد؛ يرا ا يك سو ا در راهبهرد امنيهت انهرژي
مصرف كنند ان آسيايي و اروپايي جايگاهي ويژه يافته است و ا ديگر سهو ايهران دومهي
منابا ا جهان و موقعيت جغرافيايي برتر در منطقه غرب آسيا را دارد .مشي مستق ايران
در مديريت منابا انرژي خود ،ربات سياسي پايدار آن و لالق ويژه اي كشور به همكاري
با كشورهاي آسيايي و اروپايي ظرفيتهاي آن را ستردهتر ميسا د .همچنهي در برنامهه
پنج سال چهارم ،طر هايي لظي در بخش هاي صنايا نوهت ،ها و پتروشهيمي تعريهف
شدهاند كه قرار است با مشاركت شركتهاي خارجي اجرا شوند.
تالش در جهت تحقق اتصال چي به خط لوله ا ايران ه پاكستان ه هند نه فقط اي
وابستگي كشورهاي آسيايي را تشديد ميكند ،بلكه غرب آسهيا و ايهران نقهش مهمهي در
تأمي امنيت انرژي شرق و جنوب اي قاره بر لهده خواهند رفت ،بهلالوه ،احداث خهط
لوله ا ميان هند و پاكستان كه ا آن به «خط لوله صلح» ياد ميشود ،ميتواند تهأريرات
لمدهاي در ح يكي ا مه تري بحران هاي قاره آسيا (اختالفات هند و پاكستان بر سهر
كشمير) داشته باشد.
در چني شرايطي ايران ميتواند با برخورداري ا موقعيهت ويهژه خهود و بها همكهاري
مصرفكنند ان آسيايي در جهت تحقق همكاري آسيايي براي وتگويي آسيايي در مينه
انرژي ام هاي مهمي بردارد .نتي هه اينكهه امنيهت انهرژي در شهرايط كنهوني ،دو سهوي
مصرفكننده و توليدكننده انرژي را بيش ا پيش بهه يكهديگر نزديهك كهرده و ضهرورت
تعام و رايزني بي آنها را فراه سهاخته اسهت؛ يهرا ههي يهك ا ايه دو بهه تنههايي
نميتوانند امنيت انرژي را تأمي كنند و هر ونه بحران در با ار جهاني انهرژي بهر ههر دو
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طرف تأرير یار خواهد بود .در واقا ميتوان وت منافا مشترك و آسيبپیيري متقاب دو
روي سك «وابستگي متقاب » را تشكي ميدهند .همي امر ميتواند مينهسها اسهتقرار
يك الگوي وابستگي متقاب ميان توليدكنند ان و مصرفكنند ان انرژي باشد.
موهوم امنيت انرژي براي ايران كه توليدكننده لمده انرژي است و براي توسعه صنايا
نوت و ا خود به سرمايه و فناوري بي المللهي نيها دارد ،ا كهاربرد دو انههاي برخهوردار
است .مي توان مدلي شد تبيي و تعريف راهبرد تعام سا نده در حهو ه صهنعت نوهت در
قالب موهوم امنيت انرژي تبلور مييابد .موهوم امنيت انهرژي ا يهك سهو تهداوم توليهد و
توسعه صنايا بايدستي (استخراج و توليد) را هدف قرار ميدهد و ا سوي ديگر به توسعه
مسيرهاي انتقال انرژي توجه دارد؛ دو لرصهاي كهه جمههوري اسهالمي ايهران متقاضهي
مشاركت بي المللي در آنهاست .سند چش اندا ِ بيستساله پيگيري اههداف ملهي و ارتقهاء
بخشيدن به جايگاه كشور در لرصه بهي المللهي را در چههارچوب راهبهرد تعامه مهثرر و
سا نده در روابط بي المل امكانپیير ميداند .مه تري بهرهمندي ناشهي ا المهال ايه
راهبرد ،تصويرسا ي اهداف ملي در قالب «فرصت جمعي» است .القاي اي تصوير بالها
خواهد شد نگراني ساير با يگران ا پيگيري اهداف ملي و مه تر ارتقاي جايگاه كشور بهه
حداق ممك كاهش يابد و به مشاركت آنان در تأمي اي اهداف من ر ردد.
مشاركت بي المللي در تهأمي اههداف ملهي ا آنرو اهميهت دارد كهه در وضهعيت كنهوني
پيگيري اي اهداف بدون بهرهمندي ا منابا بي المللي امكانپیير نيست و اي مشاركت بالها
كاهش چشمگير هزين تحقق اي اهداف خواهد شد .در شرايط كنوني كشور ،يكي ا مه تري
لرصههايي كه قابل يت و ظرفيت تبدي به يك فرصت جمعي را دارد ،تعام و همكاري با ساير
كشورها در حو ه صنعت نوت است .يكهي ا پيامهدهاي مهه رقابهتههاي جديهد ژئوپوليتيهك
روسيه ،اتحاديه اروپا ،آمريكا و تا حهدودي چهي بهراي كنتهرل و دسهتيابي بهه منهابا انهرژي و
مسيرهاي انتقال آن تبدي ِ انهرژي بهه اولويهت اول سياسهت خهارجي اتحاديهه اروپها در روابهط
كشورهاي همسايه و مناطقي چون خاورميانه و آسياي مركزي و قوقا است.
كميسيون اروپا پيشبيني كرده است كه تا سال  2111حدود  91درصد انرژي اروپها ا
خارج وارد ميشود .امرو  41درصد نوت اروپا ا خاورميانه وارد ميشود ،اما تا سال 2111
اي ميزان به  21درصد خواهد رسيد 41 .درصد ا اروپا ا روسيه 11 ،درصد ا ال زاير و
 21درصد ا نروژ وارد ميشود ،اما تا سال  2111اي ميزان به  21درصد خواهد رسيد كه
 21درصد آن ا روسيه خواهد بود؛ (وحيدي ،6826 ،ص )6بنابراي ايران ميتوانهد نقهش 511

كليدي در تأمي انرژي اروپا ايوا كند.
بدون ترديد ايران در موقعيتي است كه هي يك ا واردكننهد ان انهرژي نمهيتواننهد
جايگاه كشورمان را ناديده بگيرند .البته نبايد ا نظر دور داشت كهه روابهط و رقابهتههاي
سياسي در تعيي نقش كشورها بهويهژه در لرصههههاي اقتصهادي نقهش اساسهي را ايوها
ميكنند و كشورها با تكيه به ظرفيتهاي خود نميتوانند توقا موفقيت در صهحنه تعامه
بي المللي داشته باشند .بخش لظيمي ا توليدات صادراتي در «هالل استراتژيك خهزر ه
خليج فارس» واقا شده اند و اهميت اي مناطق به دلي سير نزولي ذخاير نوت و ا ساير
مناطق جهان رو به افزايش است)klare, 2008, p. 12( .
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نشريه بي المللي نوت و ا ميزان ذخاير نوت و ا كشورهاي مختلهف جههان را بهه
شر ير الالم كرد .ايران  01/9درصد ك منابا هيهدروكربوني (نوهت و ها ) دنيها را در
اختيار دارد .ذخاير قطعي نوت ايران برابر با  012/1ميليارد بشكه است كهه  01/21درصهد
ك ذخاير نوت جهان را شام ميشود .ك ذخهاير قطعهي نوهت جههان يهك تريليهون و
 222/1ميليارد بشكه است كه لربستان سعودي با  224/1ميليهارد بشهكه معهادل 21/41
درصد ك ذخاير ،بزرگ تري كشور نوتي جهان محسوب مي شود و پهس ا آن كانهادا بها
 092/2ميليارد بشكه  -معادل  01/2درصد ك ذخاير -قرار دارد .ايران پس ا لربستان و
كانادا سومي دارنده بزرگ نوت جهان است .كشورهاي لراق با  001ميليارد بشكه ،كويت
با  ،010 /1امارات با  ،29 /2ونزوئال با  ،92 /9روسيه با  ،21ليبهي بها  ،12 /0ني ريهه بها
 ،11/2آمريكا با  ،24/4چي با  ،02/1قطر با  ،01/2مكزيك بها  02/2و ال زايهر بها 00/4
ميليارد بشكه بهترتيب ديگر دارند ان بزرگ ذخاير نوت جهان به حساب ميآيند( .نشوري
بينالمللي نفت و گاز)6826 ،

جمهوري اسالمي ايران در آغا سال  2102بالغ بر  290تريليون فوت مكعهب ذخهاير
ا طبيعي داشته است كه  01/2درصد ك ذخاير ا طبيعي جهان محسهوب مهي هردد.
ك ذخاير ا طبيعي جهان  2هزار و  002تريليون فوت مكعب است كهه  1ههزار و 101
تريليون فوت مكعب آن ( 21/2درصد كه ) در  21كشهور جههان قهرار دارد .روسهيه بها
دراختيارداشت يك هزار و  221تريليون فوت مكعب ا طبيعي معادل  29/1درصهد كه
ذخاير جهان ،لظي تري ذخاير ا طبيعي دنيا را در اختيار دارد .پهس ا آن ايهران بها 29
تريليون فوت مكعب ،قطر با  ،200لربستان بها  ،240امهارات بها  204و آمريكها بها ،021
ني ريه با  ،021ال زاير با  ،020ونزوئال با  ،010لراق با  ،002اندونزي با  ،22نروژ بها ،24

مالزي با  91و تركمنستان با  90تريليون فوت مكعب ،بهترتيهب ديگهر دارنهد ان بهزرگ
ذخاير ا طبيعي جهان محسوب ميشوند كشور روسيه در م موع  02/19درصهد ا كه
ذخاير هيدروكربوني جهان را در اختيار دارد و پس ا آن ،ايران با  01/19درصد ك ذخاير
نوت ،دومي كشور ذخاير و ا جهان محسوب ميشود .لربستان با داشت  02/09درصد
ك ذخاير نوت و ا جهان در رتبه سوم قرار دارد و قطر با  2/11درصد و لراق بها 1/11
درصد در رتبههاي بعدي جاي رفتهاند( .همان)
ميزان ذخاير نوت و ا طبيعي ايران بيانكننده اي واقعيت است كه ايران ظرفيهت و
قابليت رسيدن به يكي ا محوريتهري شهركاي مصهرفكننهد ان بهزرگ جههان را دارا
ميباشد .بُعد ديگري كه بالا ارتقاي اهميت انرژي جهاني مي ردد ،واقاشهدن ايهران در
مراكز كانون استراتژيك انرژي جهان ميباشد .جوري كمپ در كتاب جغرافياي استراتژيك
خاورميان با درنظر رفت اينكه حدود  91درصد ذخاير نوت و بيش ا  41درصد ذخاير ا

 ،6838ص 631و )633

به اي ترتيب پس ا فروپاشي شوروي و حاك شهدن وتمهان ژئواكونوميهك ،مهالك
قدرت در سده بيست و يك  ،رقابت بر سر منابا انرژي به يكي ا مسائ رايهج در جههان
ژئوپوليتيك تبدي شده است .شايد هي چيز به انهدا ه نوهت و ها در سياسهت جههان و
تحويت ژئوپوليتيك امرو تأرير نداشته باشد( .حافظنيا ،6831 ،ص)613
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جهان در بيضي انرژي خليج فارس ه درياي خزر واقا رديده است ،اي بيضهي انهرژي را
يكي ا مه تري موقعيتهاي استراتژيك دوران كنوني مهيدانهد( .كموپ و هاروكواوي،

بنابراي در با ار جهاني انهرژي ،ايهران ا دو نظهر در كهانون توجهه و مركهز تعهامالت
بي المللي قرار دارد :اول ،موقعيت ژئوپوليتيك كشور و قرار هرفت جمههوري اسهالمي در
كانون بيضي انرژي جهاني؛ دوم ،نقش حياتي ايران در امنيّت جهاني انرژي .بر همي مبنا
جوري كمپ ،متأرر ا نظري هارتلند مكيندر ا بيضي انرژي جهاني يا هارتلند ژئوپوليتيك
ياد ميكند كه جمهوري اسالمي ايران در مركز اي بيضي استراتژيك انرژي قرار دارد.
برخورداري ا نقش اساسي در تأمي انرژي جهان كه ضام درآمهدهاي كهافي بهراي
توسعه كشور باشد ،امنيت ملي كشور را نيز تضمي خواهد كرد .ايهران مهه تهري كشهور
حو ه خليج فارس و يكي ا با يگران كليدي در وقايا مه انرژي منطقه اسهت؛ بنهابراي
ميتوان وت ايران لالوه بر التبار ژئوپوليتيكي داراي ار ش و قابليتهاي منحصر به فرد 511

در ژئواكونومي نيز ميباشد .كشور ايران همواره جايگاه ممتها ي در خاورميانهه داشهته اسهت.
ايران بزرگتري قدرت منطقهاي در خليج فارس است كه منافا ملي آن بر مسائ خليج فهارس
تأرير مي یارد .ايران به ديي مختلف قدرت برتر خليج فارس اسهت و آن را «حيهاط خلهوت»
خود ميداند 21 .درصد جمعيت حو ه خليج فارس متعلق به ايران است .ايران ا نظر نظهامي ا
تمام كشورهاي خليج فارس قوي تر است و قدرت دريايي اي منطقه نميتواند با قدرت دريهايي
ايران مقابله كند .ك سواح شمالي خليج فارس ،تنگهه هرمهز ،دريهاي لمهان و وشهه غربهي
اقيانوس هند جزو قلمرو ايران است .ايران سرمايه یاري بهزرگ و سهنگي در منهاطق جنهوبي
خود ان ام داده است 41 .درصد ذخاير ا طبيعي حو ه خليجفارس و  02/1درصد ذخهاير نوهت
در اختيار ايران است( .جعفري ولداني ،6839 ،ص)13
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با وجود تمركز منابا نوت و ا جهان در خاورميانه و بهويژه در حو ه خليج فارس به-
نظر ميرسد كشورهاي توسعهيافته ،براي تأمي امنيت انرژي خهود ،سهرمايه هیاريههاي
بزر ي در پروژه هاي نوتي و ا ي اي منطقه ميكنند؛ چرا كه هزينه توليد در آن پايي تر
است( .رحيمي ،33 ،ص )999ايران با داشت چني موقعيتي در مركز خاورميانهه ،هميشهه
توجه غرب و آمريكها را بهه خهود جلهب كهرده اسهت .ا طرفهي روسهها پهس ا انعقهاد
لهدنامه هاي لستان و تركمنچاي با ايران ا حالت تهاجمي دست كشيدند و به سياسهت
كلي خود در خليج فارس  -در راستاي وصيتنامه پطر كبير  -كهه تهديهداتي بهراي دول
اروپايي يا آمريكا در منطقه باشند اكتوا كردند( .الهي ،31 ،ص)911
بهطور متوسط در هر  02دقيقه يك كشتي نوتكش ا تنگه هرمهز لبهور مهيكنهد؛ در
م موع  41درصد ا نوت مصرفي كشورهاي جهان ا اي تنگه لبور مهينمايهد .حاشهيه
شمالي اي تنگه در اختيار ايران است و سواح جنوبي آن تحت حاكميت دولت لمان قرار
دارد .چون لمان حضور چنداني در خليج فارس ندارد ،ايران تنها تأمي كنندة امنيت در اي
منطقه است و ا اهميت شاياني برخوردار ميباشد .وضعيت سواح ايران در خليج فهارس
به نحوي است كه سرتاسر سواح ايران براي اجراي لمليات آبي -خاكي مسالد ميباشد.
در حو ه درياي خزر ،امرو ه اختالفات موجود بيشتر بر سر منابا سرشهار انهرژي خهزر
است و توجه كشورهاي فرامنطقهاي آن منطقه را جلب ميكنهد ،همچنهي ويژ هيههاي
خاا كشورهاي حو ه خزر و نيا آنها به با ارهاي جهاني و صهادرات و واردات (بههويهژه
صادرات نوت و ا كه اقتصاد آنها در دهههاي اخير به آن استوار است) تحويت منطقه را
به سوي لام انرژي و مسائ نوت و ا و سياستهاي مربوط به انتقهال آن سهوق داده

است( .وثوقي ،6833 ،ص )91در حو ه درياي خزر جمهوري اسالمي داراي نقش محوري

تحريمها و تأثير آن بر بازار نفت و گاز ايران

پس ا پيرو ي انقالب اسالمي روابط خارجي ايران با كشورهاي اروپايي تحتالشهعاع
رابطه با آمريكا قرار رفت .اي تغييرات نتي الهالم و كاربسهت آرمهانههاي انقالبهي و
اهداف و منافا ويژه و همسوي اروپا با آمريكا و اسرائي بود( .آقايي ،6831 ،ص )1درواقا
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است .كشورهاي ساحلي درياي خزر آذرباي ان ،ايران ،قزاقستان ،روسيه و تركمنستانانهد.
در حال حاضر كشورهاي حو ه درياي خزر ا كشورهاي توليدكننده بهنسبت كوچك نوهت
و ا دنيايند كه با مشكالت دوران یار اقتصادي و سياسي دست و پن ه نرم ميكنند.
همچني ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و ژئوپهوليتيكي ويهژهاي كهه در منطقهه
محصور در خشكي آسياي مركزي دارد ،يك كشور ترانزيتهي مطلهوب اسهت و مهيتوانهد
توليدات نوت و ا قزاقستان و تركمنستان را به بهتري شك بهه دريهاي آ اد و حتهي ا
طريق تركيه به اروپا برساند .موقعيت خاا ژئوپوليتيكي ايران به ونهاي است كه با لبور
لوله هاي نوت و ا ا خاك ايران من ر به ستردهشدن همكاريهاي ژئواكونوميك ايه
كشور با جمهوري هاي آسياي مركزي و قوقا ميشود .اي همكاريههاي بخهشِ انهرژي
همكاري هاي اقتصادي را به دنبال دارد كه در نهايت من هر بهه يكپهارچگي ژئوپهوليتيكي
ايران با حو ه خزر خواهد شد.
همچني تأكيد بر همكاريهاي انرژي ،اقتصادي و هماهنگيهاي وسيا سياسي مهيتوانهد
مينهسا التمادسا ي هاي لميق در منطقه ردد؛ يرا اقتصاد ايران اقتصادي وابسته به انهرژي
است .درواقا به دلي وابستگي ايران به فروش نوت و ا هميشه تحويت خارجي تها حهدودي
بر اقتصاد كشورمان ارر یار بوده است .توليد رو انه نوت و قيمت نوت ايران در با ارهاي جهاني
فاكتورهايياند كه هميشه سرنوشت اقتصاد كشور را تعيي كردهاند.

ايران و اتحاديه اروپا به للت قرار رفت در حو ه ار شي متواوت ،فاقد مباني يهك رابطهه
استراتژيكاند .تحري نوت ايران و اقداماتي لليه برنامه هستهاي ايران ا سوي تعدادي ا
كشورهاي جهان به رهبري ايايت متحده با هدف محرومكردن ايران ا درآمدهاي نوتي و
واداركردن آن به همكاري با جامعه جهاني براي رفا ابهامات برنامه هستهاي شك رفت.
اي تحري ها با ابزارهاي مستقيمي همچون تحري خريد يا خريداران و ابزار غير مستقيمي
همچون تحري بيمهاي كشتي هاي نوتكش ،تحري بانكي و انصراف خريداران نوت ايران 511

و رويآوردن آنها به ديگر لرضهكنند ان اي كاي روي داد.
رد پاي ورود اتحاديه اروپا به تحري كشورها را بيش ا همه ميتوان در دهه  21يافت،
هنگامي كه تحري هاي بي المللي لليه لراق صورت رفت و لواقهب فاجعههبهار حقهوق
بشري در پي داشت؛ ا اي رو اتحاديه اروپا تغيير نگرشي در اتخهاذ سياسهت تحهري ههاي
هدفمند به جاي تحري هاي همه جانبه را در دستور كار خود قرار داد .اما ا سهال ،2101
بار ديگر اتحاديه اروپا ايران را با تحري هاي همه جانبه مواجه سهاخت .ا نظهر اروپاييهان
جغرافياي مناطق نوتخيز جهان با جغرافياي بحرانها منطبهق اسهت و مصهرفكننهد ان
لمده نوت جهان خواستار جريان لادي و ام انرژياند و براي تأمي نيا خود راهبردهاي
تأمي انرژي را تدوي كردهاند( .نامي و عباسي ،6833 ،ص)19
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ايران شايد اولي كشوري باشد كه اتحاديه اروپا بهه بهانهه نگرانهي ا توليهد و كهاربرد
سال هاي كشتار جمعي ،اقدام به تحري آن ميكند .پيشتر تحري هاي اروپها بهه دييلهي
نظير مبار ه با دولتهاي حامي تروريس يا دولتهاي ناقض حقوق بشر صورت مي رفت.
سياست اروپا در مواجهه با ايران ا رويكرد دو خطي «تشديد فشار و ادامه وتگو» پيروي
ميكند .اتحاديه اروپا در نشستهاي خود ،تحري هاي جديدي را لليه ايران تصويب كهرد
كه ه بانك مركزي ايران را به اتهام مشاركت در فعاليتها براي دور دن تحري ها و ه
بانك ت ارت را به اتهام تسهي تالشهاي هستهاي ايران و كمك به بانكها و مثسسات
ايراني براي دور دن تحري هاي بي المللي شام ميشود .صدَ و بيسهت شهركت كهه در
ليست تحري هاي غرب قرار دارند ،ا شركتهاي وابسته به كشتيرانياند كه اكثر آنهها بهه
نق و انتقال نوت اختصاا دارند.
اتحاديه اروپا با ادلاي ارتباط احتمالي ميان درآمدهاي ناشي ا بخش انهرژي ايهران و
تأمي مالي فعاليتهاي هستهاي در ايران و اينكه ت هيزات پردا ش شيميايي و مواد مورد
نيا براي صنعت پتروشيمي ،اشتراكات يهادي بها ت هيهزات و مهوادي دارد كهه بهه كهار
فعاليتهاي حساس چرخه سوخت هستهاي ميآيد ،براي اولي بار به تحري بخهش نوتهي
ايران پرداخت .بر اساس اي تصمي  ،خريد ،واردات يا انتقال نوت خام و محصويت نوتهي
و نيز محصويت پتروشيمي ا ايران ممنوع است .صنعت پتروشيمي ايران نيز تحت تحري
بيست و هوت كشور لضو اتحاديه اروپا قرار رفت و به اي ترتيهب «فهروش ،تهأمي يها
انتقال ت هيزات يا ف آوري كليدي براي صنعت پتروشيمي به ايران يها بهه شهركتههاي
ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اي صنعت در خارج ا ايران فعالاند ،ا جانهب اتبهاع
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دولتهاي لضو اتحاديه يا ا طريق قلمرو دولتهاي لضهو يها بهه وسهيله كشهتيهها يها
هواپيماهاي تحت حو ه قضايي اي دولتها بايد ممنوع شود؛ چه منشأ آن در قلمرو خهود
آنها باشد يا نباشد .اي اتحاديه بايد تدابير ي م را براي تشخير كايهاي مرتبط كه تحت
اي مصوبه قرار مي يرد ،اتخاذ كند».
بهطور مشخرتر ميتوان تحري هاي اتحاديه اروپا لليه ايران را در سه بخش خالصه
كرد :اول بخش مالي و بانكي شام ممنوليت هر ونه رابطهه بهانكي بها نهادههاي مهالي
ايراني ،ممنوليت تأسيس شعب جديهد بانهكههاي ايهران در كشهورهاي لضهو اتحاديهه،
ممنوليت ارائه خدمات بيمه اي به نهادهاي دولتي ايران .دوم المال تحري در بخش نوت
و ا و ممنوليت فروش هر ونه ت هيزات و تكنولوژي مورد استواده در پاييش ،اكتشاف
و توليد نوت و ا طبيعي مايا .سهوم المهال تحهري در بخهش حمه و نقه  ،با رسهي
كشتي هاي مظنون به حم اقالم ممنوله در بنادر كشهورهاي لضهو اتحاديهه و با رسهي
كشتي در آبهاي آ اد با اجا ه دولتي كه پرچ كشتي مينمايهد و بسهت فرود هاههها بهر
پروا هاي باري ايران.
تصويب اي تحري ها در اي مقطا ماني حاكي ا اي است كه اروپهاييهها ايهران را
تهديدي فرض كردهاند و ا سويي با اي خط مشي همسويي خود را با سياستهاي دولت
آمريكا نشان دادهاند .البته در اي مينه وقايا و رويدادهاي يك سال اخير را ،چه در لرصه
میاكرات هستهاي و چه در لرصه تحويت داخلي ايران ،نبايد ا نظر دور داشت .ههدف ا
اي تدابير سختگيرانه با رداندن ايران به ميز میاكره بهراي حه و فصه مسهالمتآميهز
پرونده هستهاي است.
بر اساس پيشبينيهاي مندرج در «سند سبز كميسيون اروپا مصوب سال  ،»2112تها
سال  2111نيا وارداتي اتحاديه اروپا به انرژيههاي فسهيلي ا  11درصهد بهه  91درصهد
افزايش خواهد يافت .ه اكنون اي اتحاديه  92درصد نوت و  11درصد ا طبيعي خود را
وارد ميكند .پيشبيني ميشود در طول سه دهه آينده توليد انرژي اتحادي اروپا  09درصد
كاهش خواهد داشت .كاهش ذخاير داخلي انرژي اروپا در شرايطي است كه انرژي وارداتي
اتحاديه اروپا در طول اي سه دهه  01درصد رشد خواهد داشت .وابستگي خارجي اتحاديه
به  21درصد در نوت و به  21درصد در ا خواهد رسيد .اتحادي اروپا نوت و ا را لمدتا
ا روسيه و خاورميانه مي يرد .اي دو منطقه م مولا  91درصد لرضه جهاني نوت و ا
511
را در اختيار دارند( .پوراسماعيلي ،6826 ،ص 696و )699
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ا طرفي مواضا متناقض روسيه در قبال تحري هاي سا مان مل و اتحاديه اروپها ،بهه
خصوا در مينه نوت و ا ايران ،نشان ميدهد روسيه تالش ميكند براي تأرير هیاري
بر با ار انرژي اروپا دست شركتهاي اروپايي را ا منابا نوت و ا ايران كوتاه كنهد و بهه
نولي با ار انرژي اروپا را به خويش منحصر سا د .پس ا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي،
اقتصاد پريشان و دره ريخت روسيه به دلي ولهدهههاي حمهايتي اقتصهادي آمريكها (در
صورت تأمي نظرهاي ايايت متحده در پروسه فروپاشي) بهراي مهدت كوتهاهي درصهدد
سترش روابط و برقراري پيوندها با اقتصاد آمريكا برآمد اما با لملي نشدن اي ولهدههها
روسيه بهخصوا ا مان مامداري ويدمير پوتي به سوي اروپا (متحد اقتصادي قديمي
خود) با شت و استراتژي اصلي اقتصادي خود را بر روابط سترده با اروپا پايه یاري كرد.
اتحاديه اروپا بزرگ تري واردكننده نوت و محصويت وابسته به آن است .اتحاديه اروپا
ا اي لحاظ خود را در وضعيتي آسيبپیير و شكننده مهيبينهد؛ يهرا واردات انهرژي ايه
اتحاديه لمدتا ا مناطقي است كه اساسا فاقد لناصري چون پايداري ،اطمينان و التماد در
فرايند صدور انرژياند مثال خاورميانه؛ كانون اصلي بحرانهاي بي المللي اسهت و روسهيه
كشوري است كه ا صدور انرژي خود به با ارهاي مصرف انرژي بهره سياسهي و امنيتهي
ميبرد امنيت انرژي براي اتحاديه اروپا ا اهميت يادي برخوردار است و بهر همهي مبنها
اتحاديه اروپا همواره توجه خاصي به منابا انرژي در خاورميانه و بهطور مشخر در شمال
آفريقا و خليج فارس داشته است .ذكر اي نكته ضروري به نظر ميرسد كه ا  021كشور
جهان هي كدام امنيت انرژي مستقلي ندارند)verrastro, 2007, p 96( .
بنابراي در ميان مصرف كنند ان و توليدكنند ان وابستگي متقابه وجهود دارد .جمههوري
اسالمي ايران با توجه به افزايش نيا اروپا به ا و كاهش توليد اي ماده در اي قاره مهيتوانهد
نقش كليدي در تأمي انرژي اروپا داشته باشد .ايران ا لحهاظ جغرافيهايي در موقعيهت ويهژهاي
قرار رفته است .دسترسي به سواح سترده و طويني آبهاي آ اد در خليج فهارس و دريهاي
لمان و همچني نزديكي به منابا نوت و ا كشورهاي آسياي ميانه كه محصور در خشكيانهد
و براي صادرات خود به روسيه متكياند ،ا مزيتهاي كليدي ايران ميباشد.
همچني ايران به دلي شبكه سترده انتقال نوت و ا در سراسر كشور ،امكان مبادله
اي منابا با قيمتهاي پايي به مقصد اروپا را داراست ،ضم اينكه شبكه سترده خطوط
لوله نوت و ا ايران ا امنيت درخور مالحظهاي برخوردار است كه اي امر امتيا ويهژهاي
نسبت به ساير كشورها و مناطق م اور محسوب ميشود .در واقا هزينه انتقال ا طبيعي

ا ايران به اتحاديه اروپا ا تمامي كشورهاي آسياي ميانه ،روسهيه و خاورميانهه پهايي تهر
است ،همچني هزينههاي انتقال خطوط لوله كه مزيت كليهدي ايهران اسهت ،نسهبت بهه
انتقال ا به وسيله  LNGبسيار پايي تر است .اتحاديه اروپا ميتواند با سرمايه یاري در
طر هاي نوت و ا ايران ،ضم بهرهمندي ا مزيتهاي اقتصادي سترده ،امنيت لرضه
نوت و ا را در سالهاي آتي تضمي نمايد.
با وجود تحري ها جمهوري اسالمي ميتواند به اي دييه جهايگزي مناسهبي بهراي
تأمي منابا نوت و ا اتحاديه در سالهاي آتي باشد :پتانسي سترده توليد نوهت و ها
در سالهاي آينده در صورت تحقق سرمايه یاري مورد نيا  ،سترد ي خطوط لوله نوت و
ا در سراسر كشور ،امنيت بايي خطوط لوله نوت و ا در سراسهر كشهور ،نزديكهي بهه
منابا نوت و ا كشورهاي آسياي ميانه ،دسترسي بهه سهواح طهويني در آبههاي آ اد
خليجفارس و درياي لمان .همه اي موارد بيانگر جايگهاه ژئوپهوليتيكي ايهران در امنيهت
انرژي اروپا ميباشد كه ا آن نميتوان چش پوشيد.
نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسالمی ایران در امنیت انرژی...

سازوكار استفاده جمهوري اسالمي از ظرفيتها و فرصتها و منابع ملي كشور

بر خالف ادلاهاي بزرگتري مصرفكنند ان سوختهاي فسيلي مبني بر اسهتواده ا
انرژي هاي نو ،مسل است جهان در سالهاي پيشرو مانند یشهته محتهاج انهرژيههاي
طبيعي ت ديدناپیير باقي خواهد ماند و تنها در اي روند بهتدريج تركيب نيا مندي ا نوت
به ا طبيعي تغيير خواهد كرد .بر مبناي همي ديد اه كشورهاي بهرهمند ا منابا سوخت
طبيعي در ساختار دنياي آينده ا جايگاه ويهژهاي برخهوردار خواهنهد بهود و ايه مهه در
صورتي ميسر خواهد شد كه اي كشورها بتوانند با اتخاذ تهدابيري منطقهي و منطبهق بهر
اصول توسعه سرنوشتِ منابا خود را در دست يرند و بهه دور ا هيهاهو و تأريرپهیيري ا
سياستهاي اقتصادهاي تشن انرژي منابا خود را با همه كمبودهها و ضهعف تكنولوژيهك
مديريت و بهرهبرداري كنند.
در اي ميان ايران كه يكي ا هوت كشور برتر در ذخاير نوت جههان اسهت و دومهي
كشور دارنده منابا ا طبيعي است و موقعيت جغرافيايي خاصي دارد ،ا جايگاه منحصربه-
فردي برخوردار ميباشد؛ اي برتريها ميتواند ايران را به يكي ا مه تري نقشآفرينهان
آينده اقتصادي دنيا تبدي كند.
يكي ا مواردي كه ايران ميتواند در برنامهريزيهاي كالن به آن توجه كند ،اسهتوادة 515
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بهتر ا ظرفيت ميدان هاي مشترك با كشورهاي همسايه است .مر مشترك آبي و خهاكي
در برخي حو ه هاي نوت و ا با كشورهاي همسايه بالا شده اي مسئله اهميت يهادي
در برنامهريزيهاي كالن صنعت نوت داشته باشد ،بهطوري كه بايد ا آن بهه خهط مقهدم
صنعت نوت ياد كرد .وجود اي تعداد ميدان مشهترك نوتهي و ها ي در دريها و خشهكي،
موضولي درخور توجه است كه الزامات و ضرورتهاي خاا خود را ميطلبد .كشهورهاي
همسايه با مشاركت شركتهاي بي المللي در حال برداشت ا اي ميادي اند و ادامهه ايه
روند ضررهاي جبران ناپیيري به ايران خواهد رساند .برداشهت بهيضهابطه همسهايگان ا
ميادي مشترك ميتواند پس ا مدتي نوت و ا اي حو هههاي مشهترك را استحصهال-
ناپیير سا د و توا ن ميادي را بر ه بريزد.
اي در حالي است كه بر اساس توافقنامههايي كه ميان ايران و لربستان ،قطر ،امارات
متحده لربي ،لمان و بحري بسته شده ،هم فعاليتها در حدود فالت قاره بر پايه خهط
نيمسا باشد .ا نگاه فني براي لمليات حواري و بهرهبرداري ا يك مخزن نوتي يا ا ي،
شناسايي موقعيت ك مخزن و داشت اطاللات و محاسبه جزئيهات ضهروري اسهت ،امها
دربارة مخا ن نوت و ا مشترك اطاللات يهادي بهي طهرفي رد و بهدل نمهيشهود و
كشورهاي صاحب مخزن براي سود بيشتر به ونهاي بيضابطه و نادرست و خالف اصهول
مهندسي و فني صنعت نوت مشغول بهرهبرداري ا حو ههاي مشتركاند كه اي موضهوع
در بلندمدت به شاخصههاي فني مخزن آسيب جدي وارد ميكند.
بنابراي كشورهاي لربي با همكاري شركتهاي خارجي ميدانهاي مشترك خود را با
شتاب توسعه ميدهند .شايد در نگاه اول تصوّر شود آنها وط و منابا خود را ميفروشهند،
اما حقيقت اي است كه ه وط و منابا خود را ميفروشند ،ه منابا نوتي ايران را.
امرو ه انرژي پيشنيا رشد اقتصادي ملتها محسوب ميشود .ايران يك كشور بسيار
غني ا لحاظ منابا انرژي است .هه اكنهون كشهور ايهران ا لحهاظ ذخهاير نوتهي بعهد ا
كشورهاي لربستان و ونزوئال و كانادا در مقام چهارم جهان و در بخش ذخاير ا ي بعد ا
كشور روسيه در مقام دوم جهان قرار دارد ،اما در ك كشور ايران ا لحاظ م موع ذخهاير
هيدروكربوني در جهان اول است .به نظر ميرسد منابا نو قدرت ملي در جهان آينده بر دو
سههتون «اطاللههات» و «انههرژي» بنيههان دارد .حههو ه انههرژي كشههور اله ا انههرژيهههاي
ت ديدناپیير شام نوت ،ا طبيعي ،غال سنگ ،انرژي هستهاي و انرژيهاي ت ديدپیير
شام سوختهاي يستي ،برق آبي ،مي رمايي ،بادي و خورشهيدي مهيباشهد .در ايه
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جنگ تمامليار اقتصادي با آمريكا و دنياي غرب ،حو ه انهرژي در خهط مقهدم حمهالت و
تحري هاي به ل خودشان هوشمند و فلجكننده قرار دارد .وابستگي شديد اقتصاد ايهران
به نوت ،ضعف بزر ي براي ما محسوب ميشود و شرايطي را اي اد ميكند كهه نيروههاي
بيگانه ا طرق مختلوي (مانند تحري و )...اقتصاد ايران را ضعيف و ضعيفتر ميسا ند كه
به دنبال آن ضعف امنيت ملي را شاهد خواهي بود.
براي نمونه در اين ا به زارش «استرن» ا زارشههاي سيسهت اطاللهاتي آمريكها
اشاره ميشود .استرن توضيح مي دهد كه اقتصاد ايران يك اقتصاد وابسته به نوت اسهت و
ا ر اي امكان صادرات نوت يا درآمدهاي آن ا اي كشور رفته شود ،دولت ايران به اداره
كشور قادر نخواهد بود .وي بيان مي كنهد كهه دو لامه ميهزان صهادرات نوهت ايهران را
فرسايش مي دهد :يكي افت طبيعي توليد مخا ن نوتي كه اغلب در نيمه دوم منحني توليد
خود قرار دارند و دوم رشد مصرف داخلي نوت خام كه شتاب فراواني ه دارد .اولي ميزان
توليد نوت خام كشور را بهطور كلي فرسايش ميدهد و دومي سه اي توليهد در مصهرف
داخلي را فزوني ميبخشد .نتي ه مشترك اي دو ،كاهش نوت خام باقيمانده براي صادرات
است( .كاووسي ،6826 ،ص)1

استرن سناريوهاي مختلوي را ا منظر ميزان توان سرمايه یاري ايهران بهراي جبهران
افت توليد خود بررسي ميكند تا مشخر نمايد كه روند كاهش ميزان صادرات نوت خهام
و درآمد ار ي حاص ا آن در چه ماني به صور مهي رسهد و آن مهان را هنگهام شهروع
بحران در ايران ميداند .زارش استرن جهت يري تحري ها لليه ايران را نيهز تها حهدود
يادي مشخر ميكند ،بدي معنا كه حو ههاي نوتي ايران نبايهد توسهعه يابنهد مگهر تها
حدي كه امنيت انرژي آمريكا به خطر نيوتد ،قدرت خريد درآمدهاي ار ي حاص ا نوهت
ايران نيز بايد تا حد مقدور كهاهش يابهد .ايه امهر ا طريهق محهدوديتههاي ت هاري و
محدوديت در نق و انتقايت بانكي تا حدودي تحقق مييابد ،امري كهه در تحهري ههاي
اخير و به بهانه برنامه هستهاي ايران مد نظر آمريكا و سا مان مل قرار رفهت و موجهب
ضربههايي به سيست مالي و ت اري ايران شد.
رچه سياست همواره لاملي تعيي كننده در بسياري ا مسائ جهان بوده است ،نبايهد
اي واقعيت را ناديده رفت كه در اوضاع موجود ،لوام اقتصادي نيز نقهش مهمهي ايوها
خواهند كرد.
جمهوري اسالمي ميتواند ا جايگاه ژئوپوليتيكي خود (قرار رفت در بيضي استراتژيك 511
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انرژي جهان و در ميان درياي خزر و خليجفارس) در راستاي منافا ملهي بههرهمنهد شهود.
بديهي است صادرات نوت و ا كشورهايي كه به درياي آ اد راه ندارند (مانند كشهورهاي
قوقا و آسياي ميانه) ،مستلزم همكاري كشورهاي متعدد و احداث خطهوط لولهه پرهزينهه
براي انتقال نوت و ا ا اي كشورها ميباشد .ايران بهتهري مسهير بهراي انتقهال نوهت
منطقه است .مسيري كه ا ايران مي یرد ،نسبت به مسيرهاي لبوري ا روسيه ،تركيهه و
چي كوتاهتر و ار انتر است و اي مسير براي كشورهايي كه قصد دارند با حداكثر ظرفيت
و ك تري قيمت به توليد و صادرات نوت بپردا ند ،ايدهآل است.
با آنكه هنو آمار و اطاللات دقيقي در بارة ح ذخاير نوتهي دريهاي خهزر در دسهت
نيست ،اما كامال مشخر است كه اي منطقه ا پتانسي ي م براي تبدي شدن به مركهز
توجه مصرفكنند ان نوت در جهان برخوردار است .هر بار كهه بحها ذخهاير نوتهي خهزر
مطر مي شود ،ناخودآ اه بحا مسيرهاي صادرات نوت اي منطقه به ميان ميآيد .منطقه
خزر دور ا اغلب مسيرهاي ت ارت بي المللي قرار دارد .به همي دلي ا ر توليدكننهد ان
نوت در خزر ،مسير مناسبي را براي صادرات محصويت خود نيابند ،استخراج نوهت فايهده
چنداني نخواهد داشت .به التقاد بسياري ا تحلي ران بهتري مسير بهراي انتقهال نوهتِ
منطقه ايران است .مسيري كه ا ايران مي یرد نسبت بهه مسهيرهاي لبهوري ا روسهيه،
تركيه و چي كوتاهتر و ار انتر است .اي مسير براي كشورهايي كه ميخواهند با حداكثر
ظرفيت و ك تري قيمت به توليد و صادرات نوت بپردا ند ،ايدهآل است .سپس دولت ايران
بايد با اقدامات خود توليدكنند ان نوت خزر را به استواده ا مسير لبهوري ايهران تشهويق
نمايد .با اي حال ميزان نوت لبوري ا ايران در چند سال اخير اندك بوده است.
سا وكار ديگري كه جمهوري اسالمي ميتواند با توجه به موقعيت ژئوپوليتيك خهود ا
آن استواده كند ،روش «سوآپ» است .در اي روش سهوآپ ،توليدكننهد ان نوهت دريهاي
خزر ،نوت صادراتي خود را با تانكر به بندر نكا در ايران تحوي ميدهند؛ سپس ايران اي
نوت را به پاييشگاههاي تهران و تبريز انتقال ميدهد كه نوت پاييششده براي مصهرف
داخلي تو يا ميشود .در ا اي نوت دريافتشده در نكا ،ايران معادل آن را ا جزيره خارك
به ساير كشورها صادر ميكند .شيوة سوآپ براي صادركنند ان نوت جیاب است؛ دو كشور
تركمنستان و قزاقستان چندي سال است كه بر اي شيوه با ايران همكاري دارند .روسهيه
در پي ناتواني در احداث خطوط جديد انتقال نوت به اي روش رايش پيدا كهرده اسهت و
با ايران همكاري ميكند.
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تحري خريد نوت ايران توسط اروپا فرصتهاي بي نظيري را بهراي كشهور در پهي خواههد
داشت .افزايش ظرفيت پاييش نوت خام كه مستلزم تكمي پاييشهگاهههاي نيمههكهاره فعلهي
است و صدور فرآورده به كشورهاي دوستي كه واردكننهده فهرآورده شهركتههاي اروپهاييانهد،
لالوه بر اي اد رقابت در با ار تأمي فرآوردههاي نوتي ميتواند بالها اشهتغال ايهي فهراوان در
كشور و تزريق ار ش افزوده هنگوت پاييش نوت خام به چرخه اقتصاد ملي ردد.
متنوعسا ي با ارهاي فروش نوت خام ايران يكي ديگر ا راهكارهاي مقابله با تحري نوتهي
است .افزايش ظرفيت ذخيرهسا ي نوت در خليج فهارس ،بهراي جابههجهايي با ارههاي نوتهي و
فروش طالي سياه به مشتريان خارجي ،يكي ا راهكارهاي ناديده رفت تحري نوت است.
ترويج ريال در كشورهاي منطقه يكي ديگر ا راهكارهاي پيشهنهادي بهراي اسهتواده
بيشتر و بهينهتر ا منابا نوتي است .اصوي به هر ميزاني كه پول يهك كشهور در مبهايت
بي المللي به كار رفته شود ،منافا اقتصادي بيشتري نصيب آن كشور ميشود؛ براي مثال
فرض كنيد ريال ايران در مباديت ت اري يا مباديت داخلي يهك اقتصهاد خهارجي مثه
لراق رواج يابد ،ريالي كه در ا اي ورود كايي رايگان ا ايران به آن كشور راه يافته است.
مشابه اي فرايند در ابعاد بسيار لظي تر براي دير به چش ميآيد؛ ايايت متحده در قبال
چاپ دير بدون هزينه ،كايي رايگان ا ديگر كشورها وارد ميكند .حال پيشنهاد ميشود
با توجه به مينه هاي موجود در كشورهايي مث لراق و لربستان اسهتواده ا واحهد پهول
ايران ترويج شود و مورد استواده قرار يرد .استواده ا ريال در ديگر كشهورها ،لهالوه بهر
منافا اقتصادي ،امنيت سياسي بيشتري را براي ايران فراه ميآورد.
يك راه ديگر براي حیف دير و به تبا آن حیف توانهايي غهرب در تحهري مبهاديت
ايران ،رويآوردن و سترش نسبي مباديت خارجي به صورت «تهاتري» اسهت .در ايه
نوع مباديت كه در با ارهاي تهاتري شك مي يرد ،مباديت تقريبا بهه صهورت پاياپهاي
ان ام ميشود و به جاي استواده ا ار هاي بي المللي ا اوراق ضمانتي (ماننهد بهرات و)...
استواده مي ردد .با ار تهاتري ايرانيان كه در حال فعاليت است ،ا نهادههاي بها پتانسهي
خوب جهت سترش اي نوع مكانيزم است .اي پيشنهاد ميتواند مكم پيشنهاد فهروش
ريالي نوت و انرژي باشد.
راهكار ديگر راهاندا ي بورس نوت در داخ كشور است كه مهيتوانهد مزايهايي بهراي
كشور مهيا سا د .اي بورس با توجه به اينكه قيمت یاري در آن با چه واحد پهولي ان هام
يرد ،ميتواند كاركردهاي مختلوي داشته باشد .در صورتي كه قيمت یاري به واحهد دير 511

سال شانزدهم /شماره شصت و یکم  /بهار 92

511

باشد ،ا لحاظ امنيتي منافعي نصيب ايران خواهد شد .اي امر به اي دلي است كه بها ار
نوت تحت كنترل ايران در ميآيد و ارر یاري هاي ديگر كشورها در آن كاهش مهييابهد.
البته در اي نوع قيمت یاري ،مسائ ناشي ا واسطهبودن دير در مباديت همچنان باقي
است و تحري ها ميتواند به آن ضربه بزند .اما در صورتي كه بر پايه ريال قيمهت هیاري
شود منافا اقتصادي بسياري براي ايران دارد و در ضم ابزارهايي براي مقابله بها تحهري
توليد مي ردد .درواقا ميتوان واسطه ري دير در مباديت نوت و انرژي كشور را حهیف
كرد .ي م اجراي اي مكانيزم ،اي اد با ار ار مستقلي در كشورهاي لضو بورس است كه
در آن ريال ايران قاب تبدي به ار هاي كشورهاي لضو باشد .با چني مكانيزمي ،ميتوان
به اهداف مورد نظر در فروش ريالي نوت ،ترويج ريهال در كشهورهاي لضهو و همچنهي
اي اد اوراقي بهادار كه بر پايه كايست و در ت ارت بي المل كارايي دارد ،دست يافت.
آخري سا وكار تقويت قدرت نظامي است .در نظام بي المللي مبتني بر ههرج و مهرج،
حرف اول و آخر را قدرت كشورها مي ند .ديپلماسي بخشي ا قدرت يك كشور است ،اما
ت ربه نشان داده است كه بدون قدرت نظامي ،كشورها مصون ا تعرض ديگران نيسهتند.
بنابراي تقويت بنيه نظامي كشور در تعريف وسيا آن كه استواده ا همه امكانهات كشهور
خصوصا نيروي انساني را در بر مي يرد ،ضروري است .تهيه سيسهت ههاي دفهالي بهراي
مقابله با ت او دشم ارجحيت دارد .در اي ميان سرمايه یاري در بخهشههايي توصهيه
ميشود كه داراي مزيت براي ايران است ،مانند استواده ا نيروهاي داراي انگيزه ،ارتقهاي
روحيه ملي ،استواده ا دستگاهها و سال هايي كه در داخ توليد شدهاند و توجه به نقهاط
استراتژيك .شواهد موجود نشان مي دهد كه فرماندهان نيروهاي مسلح ايران كامال متوجه
اي وضعيّت هستند .مانورهاي نظامي ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نمايش هر
رو ه دستاوردهاي نظامي ايران كه نمايانگر تصويري مدرن و قدرتمند ا نيروهاي دفهالي
است ،بخشي ا رفتارهايي است كه درك تهديدات را نشان ميدهد.
با اي حال بهتري سناريو براي بهترشدن روابط جمهوري اسالمي و اتحاديهه اروپها و
مينه چيني بهراي وتگهو و تعامه و رفها تهدري ي اخهتالف نظرهها مهيباشهد .پيشهبرد
سياست هاي منطقي و تعام رايانه با كشورهاي اروپايي ميتواند من ر به فاصهله هرفت
كشورهاي تعام را ا كشورهاي تخاص را شود .وتگو و همكاري با اتحاديهه اروپها در
مسائ اختالفبرانگيز ا جمله مسائ حقوق بشري و هستهاي ميتواند برآيندهاي بهتري
در مقايسه با رويكرد تهاجمي داشته باشد.

با اي حال بدتري سناريو ميتواند حمايت اتحاديه اروپا ا راهاندا ي جنگ با كشورمان
باشد .ايران و اتحاديه اروپا پتانسي هاي يادي براي تغيير شرايط موجود و سترش روابط
دارند .شرط استواده ا اي ظرفيتها ،وتگو ،شناسايي و برنامهريزي در حو هههايي اسهت
كه اشتراك نظر و منافا وجود دارد .اتحاديه اروپا و ج .ا .ايران ميتوانند لهالوه برابعهاِد دو
جانبه در مسائ منطقهاي و چندجانبه همكاري كنند .دو طرف مهيتواننهد در موضهولاتي
چون قاچاق مواد مخدر ،د دي دريهايي ،سهوريه ،افغانسهتان ،لهراق و صهلح و امنيهت در
خاورميانه با يكديگر همكاري كنند .در اي سناريوي ايدهآل تحري ههاي اقتصهادي لليهه
كشورمان بهتدريج رفا ميشود و با رفا موانا ،بار ديگر ميتوان ا ظرفيت اتحاديهه اروپها
براي توسعه كشور بهره رفت.
نتيجهگيري
نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسالمی ایران در امنیت انرژی...

جمهوري اسالمي ايران به للت داشت ذخاير انبوه انرژي و به دليه اسهتعدادهاي طبيعهي
سر ميني و موقعيت جغرافيايياش ،بي ترديد يكي ا محورهاي مه اتكهاي جههان صهنعتي در
دسترسي به انرژي مورد نيا ش در دهه هاي آتي خواهد بود .نوت ايراني صد و دو سال است كه
روانه با ارهاي مصرف جهان مي شود ،اما در سپهر انرژي جهان آنچه كه ايران را يهك تهأمي -
كننده پراهميت انرژي جلوه ميدهد و نقش و جايگاهش را تثبيت ميكنهد ذخهاير ها طبيعهي
ايران است .وجود  22تريليون متر مكعب ا طبيعي و داشت دستك  2مخزن ا بزرگتهري
مخا ن ا ي جهان ،ايران را در جايگاهي قرار داده است كه قادر است با برنامهريزي صهحيح و
مثرر ،ذخاير ا ي خود را به با ارهاي توليد قدرت اقتصادي و حتي سياسي تبدي نمايد .در ايه
ميان حو ة استراتژيكي كه توجه به آن رمز ظهور قدرت اقتصادي ا محور ايهران خواههد بهود،
قاره اروپا و جواما صنعتي و نيا مند به انرژي اي قاره است.
برآوردها نشان ميدهد ا سال  2121به بعد توليد ها اروپها در منحنهي نزولهي قهرار
خواهد رفت و رو به سوي كاهش خواهد یارد .در همي دوره ميزان تقاضاي ا طبيعي
در ميان كشورهاي جهان با رشدي  0/2درصدي مواجه خواهد بود كه ا ر چهه نقطهه اوج
آن متعلق به كشورهاي آسياي شرقي و بايتري ح تقاضا مربوط به خاورميانهه اسهت،
كانون اقتصاد و جیاب اي برآورد با ه متعلق به قهارة سهبز خواههد بهود .بها توجهه بهه
آشكاري افزايش نيا اروپا به ا طبيعي در دهه دوم و سوم قرن حاضر و با رصد شهرايط
اقتصاد ا ي و ذخاير ايهران ،مهيتهوان وهت جمههوري اسهالمي ايهران قهادر اسهت بها 511
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برنامهريزي مبتني بر واقا رايي ،كليد امنيت لرضه انرژي به اروپا را در تهران نگه دارد.
بررسي جاماتر نقش ايران در امنيت لرضه انرژي اروپا ميطلبد به اي موضوع توجهه
كني كه در خالل سالهاي  2101تا  2111ميالدي ،واردات ا اروپا حدود  211ميليهارد
مترمكعب در سال رشد خواهد داشت و ممك است به رق  911ميليارد متر مكعب برسد.
در اي ميان برخي كارشناسان معتقدند برنامهريزي بلندمدت روسيه بهراي دراختيارداشهت
انحصار با ار ا ي اروپا ،مانا ا اجراي هر نوع سياست سهاير توليهدكننهد ان ها بهراي
توسعه با ار در جهان خواهد بود .اما روسيه تا سال  2101ميالدي قدرت خود را براي حوظ
انحصار با ار تأمي ا اروپا ا دسهت خواههد داد .در ضهم نمهيتهوان خواسهت و ميه
اروپاييان به متنوعسا ي سبد تأمي انرژي ا ي خهود را انكهار كهرد .مشهكالت و موانها
فراروي صنعت ا روسيه را كه توسعه تكميلي صنايا توليد ا و افزايش ميزان مصهرف
ا در داخ روسيه پيش آورده ،نيز نميتوان ناديده رفت.
م موع اي لوام موجب ميشود شكستهشدن تابوي با ار انحصاري ا اروپا به يك
واقعيت بدل ردد .هر چند روسها با فرصتشناسي سعي كردهاند در سالهاي اخير ضم
حضور در طر هاي توليد ا خاورميانه ،در كسوت سهامدار و شريك پنهان خطهوط لولهه
انتقال ا به اروپا وارد شوند ،نبايد فراموش كرد كه با ار پرتقاضاي اروپا به حضور ذخهاير
ا ي غير روسي روي خوش نشان خواهد داد .تا كنون ال زاير و قطر تالش كردهانهد بها
طراحي مدارهاي تأمي انرژي ا اروپا بر مبناي ا طبيعي مهايا در سهاختارهاي رو بهه
شك يري با ار جديد ا اروپا سهمي داشته باشند .اما واقعيت اين است كه خطوط لولهه
اصليتري آورد اه با اريابي ا در اروپا خواهند بود.
داده هاي آماري نشان ميدهد كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه كانونهاي مسهتعد
تأمي انرژي ا ي اروپا در سالهاي  2101تا  2111خواهند بود؛ ا ديهد اه امنيهت ملهي
اتحادي اروپا رويآوردن به هر يك ا اي حو هها بالا تقويت مواجهه سياسهي اروپها بها
روسيه خواهد شد .در منطقه خاورميانه ه به لحاظ ح ذخهاير و هه ا نظهر موقعيهت
جغرافيايي ،ايران يگانه كشوري است كه قادر خواهد بود امنيت لرض انرژي پايدار به اروپا
را تضمي كند .نگاهي به روند توليد ،ميزان مصرف داخلي و صادرات ها طبيعهي ايهران
نشان ا آن دارد كه اي كشور قادر خواهد بود براي دست ك چه و دو سال اصليتري
تأمي كننده ا اروپا باشد .ايران ا رچه تا كنون در طر «نوباكو» (كه بزرگتري طهر
واردات ا اروپا ا حو ه غير روسي اسهت) ،امكهان و م هال مشهاركت نيافتهه اسهت ،بها
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رايزنيهاي سال  2101ميالدي ميان ايران ،لراق و سوريه راهكار خط لول جديدي براي
انتقال انرژي ا ايران به حاشيه مديترانه و ا آن ا به اروپا پيشنهاد شد .ا هر ايه ايهده بهه
مرحله لم برسد ،ايران ميخ قدرت ا ي خود در قاره سبز را با موفقيهت كوبيهده اسهت.
همه اي تحلي ها تنها ماني مي تواند به مرحله اجهرا برسهد كهه نهولي تعامه و توهاه
سياسي پايدار ميان ايران و اتحاديه اروپايي شك رفته باشد .در غير اي صورت هم اي
تحلي ها آر وهايي بر آب است.
موضوع پرونده هستهاي ايران كه طي سالهاي اخير به لام كاهش تعامه ايهران و
اتحاديه اروپايي بدل شده است ،در شرايط فعلي سوژة اصلي میاكرات ايران و اروپاست .هر
چند مسئل هستهاي ايران با اصرار دو طرف به تداوم میاكرات در آيندهاي نزديك رفها و
ح خواهد شد ،اما شايسته است ايران با دورانديشي اقتصادي منتظر تعيي تكليف پرونده
هستهاي نماند و با چيدن مقدمات طر هاي صادرات ا به اروپا ورود كشور را به جر هه
تأمي كنند ان برتر انرژي قاره سبز جلو اندا د و آن را به فرصتي در لب پرتگاه بدل نسا د.
كشور قطر كه رقيب منطقهاي ايران در لرصه اقتصاد ا محور است ،توانسته است در
سالهاي یشته طر هاي بلندپروا انهاي را در مينه توليد و صادرات ها محقهق سها د.
اي كشور ه اكنون يكي ا صادركنند ان بزرگ ا به جهان است و بهه دليه مصهرف
داخلي اندك ،قادر خواهد بود سالهاي طويني جزو تأمي كنند ان اصهلي ها در جههان
باشد .ايران در راهبردها و سياستهاي صادرات انرژي خود بايد مراقب تحركات اي رقيب
خوششانس همسايه باشد .اروپاييها تأمي ا ا طريهق خهط لولهه را بسهيار امه تهر ا
كشتيهاي  LNGمي دانند ،اما در صورتي كه قطر و در مرحله بعدي ال زاير بتوانند خود
را ا مرة تأمي كنند ان ا اروپا در فضاي رواني اي قاره سا ند ،ديگر به حمهت بتهوان
فضاي مطلوب را در مراودات انرژي با كشورهاي اي قاره به دست آورد.
ام مه ديگر كه ميتواند در حضور ايران در راهبرد امنيت لرضه انرژي اروپا و كسب
دستاوردها و آرار بعدي آن مثرر واقا ردد ،اي اد موقعيت حضور در طر هاي ا ي ايران
براي آن دسته ا شركتهاي اروپايي است كه به صورت تخصصي در حو ه تأمي ا اي
قاره فعاليت ميكنند .اي شركتها در صورت فرصت حضور در طر ههاي توسهعه ها ي
ايران ميتوانند با اريابي توسعهاي ا ايران در اروپا را ان ام دهند و مسير تبهدي ذخهاير
ا ي ايران به لوام شك يري قدرت اقتصادي ا محور ايران را تسهي كننهد .چهون
روسيه انرژي را ابزار پيشبرد اهداف سياست خارجي و امنيتي ساخته ،اتحاديه اروپا به دنبال 511
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كاهش وابستگي خود در مينه انرژي به اي كشور اسهت .يكهي ا پيامهدهاي مهه ايه
رويكرد تبدي انرژي به اولويت اول سياسهت خهارجي ايه اتحاديهه در روابهط بها ديگهر
كشورهاي جهان و توجه به دو منطقه خزر و خاورميانه است كه جمهوري اسهالمي ايهران
در هر دو منطقه جايگاه محوري دارد.
در دهه قب برخي ا نظريهپردا ان روابط بي المل پيشبيني ميكردند كه جنگههاي
قرن بيست و يك بر سر منابا بهويژه انرژي رخ خواهد داد؛ طبهق ايه سهخ مهيتهوان
استراتژي جنگ پيشدستانه دولت نومحافظهكار آمريكا ،طر خاورميانه سترده و حمله به
لراق و افغانستان را ار يابي كرد .هدف اصلي كاخ سويد تسلط بر منابا انرژي خاورميانهه،
تثبيت هژموني جهاني اي كشور و كنترل شريان اقتصادي رقباي احتمالي آينده اتحاديهه
(اروپا ،روسيه و چي ) است .ه اينك انرژي به ابزار اصلي سياست خارجي و امنيتي روسيه
و اولويت اول سياست خارجي اتحاديه اروپا در روابط با كشورهاي همسايه بهويهژه حهو ه
خزر ،درياي سياه و خاورميانه تبدي شده است.
انرژي مبناي اصلي سترش روابط چي با كشورهاي خاورميانه ،آفريقاي و آمريكهاي
يتي است .در چني شرايطي ايران با برخورداري ا ذخاير لظي ها ي بها حهدود 1/29
تريليون متر مكعب ا  ،براي تقويت نقش مثرر منطقهاي و بي المللي خود نيا مند توجهه
بيشتر به موضوع انرژي و استواده ا تمامي مزيتهاي سهر ميني خهود اسهت .در صهورت
غولت ا اي موضوع نهتنها ا يكي ا مثررتري اهرمهاي تأرير یار قدرت جهاني در آينده
محروم خواهد شد ،بلكه يكي ا مه تري رك هاي توسعه اقتصادي خود را نيهز ا دسهت
خواهد داد .پس رشد و توسعه اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و ف آوري للمي ملتها در رو
تأمي يرساخت هاي متعددي است كه انرژي شاهرگ اي يرساختها ميباشهد .امنيهت
انرژي يكي ا بزرگتري دغدغههاي همه قدرتهاي بزرگ و كوچك اقتصادي و سياسي
جهان است كه در استراتژيهاي امنيت ملي كشهورها در اولويهت اول قهرار دارد .يكهي ا
ابزارهايي كه جمهوري اسالمي ايران ميتواند به نحو مثرري منهافا ملهي خهود را بها آن
تأمي نمايد ،ژئوپوليتيك انرژي منحصر به فرد آن ميباشد .للت اي امر ،اهميت و جايگاه
بايي انرژي (بهخصوا نوت و ا ) در امنيت انرژي اكثر مصرفكنند ان و توليدكنند ان
انرژي جهان است.
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