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چكيده
بـراي . در حـال رخ دادن اسـت  المللبيني كنترل در عرصه سياست هامنابع و شيوهيگران،تغييري جدي در باز

به منابع انرژي بويژه پـس از  و همچنين مشكالت دستيابي مطمئن و ارزانمحدوديت منابع انرژي،اروپااتحاديه
باعث شده تا منابع انرژي ، ودكار گرفته شابزار سياسي بهعنوانبهتواندميروشن شدن اين واقعيت كه اين ابزار 

. تبـديل گـردد  الملـل بـين و امنيت المللبينو خطوط انتقال آنها به عامل بسيار مهم و حياتي در عرصه سياست 
پـژوهش  هدف اين .را افزايش داده استمسألهتحوالت اخير در كشورهاي صادر كننده نفت و گاز اهميت اين 

پـذيري در  راهكارهاي اروپا بـراي كـاهش آسـيب   ، المللبينبا سياست تعامل اين عامل مهم ژئوپليتيكيبررسي
از گيـري بهـره براي نيـل بـه ايـن هـدف بـا      . باشدميعرصه انرژي و وابستگي ضد امنيتي و ايجاد امنيت نسبي

مسـأله هـاي اروپـا در   پـذيري نشان دادن آينـده ابعـاد آسـيب   دنبالبهپژوهي روشهاي تحليلي و تكنيكهاي آينده
گيـري نتيجـه ي فرارو هستيم و از اين طريق بـه ايـن   هاانرژي و مشكالت آنها در دههمسألهبستگي شديد در وا

پوشيچشمبسيار حائز اهميت و غير قابل ايجاد كند براي اتحاديه اروپا تواندميرسيم كه فرصتهايي كه ايران مي
.رو داشته باشدي پيشسالهادر ايهگستردسياسي پيامدهاي ژئوپليتيكي وتواندميمسألهاين .است

.ناتواروپا،ي انرژي استراتژنفت،وگازلولهخطوطاروپا،ي انرژي وابستگ،يانرژكيتيژئوپل:كليديهايهواژ
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مقدمه 

ومنـابع ، گرانيبـاز كنتـرل راي المللبينصحنهدرياسيسمفهومتريناصليعنوانبهقدرتاگر
ـ اسـه هـر درداريمعنـ ي رييتغكهميهستشاهدمروزهاميبدانكنترلي هاوهيش درشاخصـها ني

ي معمـار والملـل بـين عرصـه درگرانيبـاز نقـش توانـد مـي راتييتغنيا.استدادنرخحال
ـ تغراي المللـ بيني كيتيژئوپل وي اقتصـاد طيشـرا ورفـاه بهبـود وي اقتصـاد توسـعه . دهـد ريي

بـا وننـد يببجهـان ي بخشهاريساازازينيبرادخو، شرفتهيپي كشورهاتاشدهباعثي اجتماع
توسعهحالدرجوامعبهخودجوامعي براكهي تيامنوي اقتصادطيشرايوابستگعدمبهتوجه
نيـ اضـرر بـه جانبـه كي يـ اسـتها يسوفشـار اعمالبهگذشتهي هادههطولدر،هستندقائل

ـ اردكـه ي عناصرمعدودازي كيديشا.ندينمااقدامكشورها ـ نـد يفرآني واردخلـل جانبـه كي
. باشـد مـي كشـورها ريسـا ازي انرژوارداتبهثروتمندي كشورهااغلبي وابستگاستساخته
جمعيـت افزونروزرشدبايكموبيستوقرنجوامعتوسعهوبقابنايسنگعنوانبهانرژي
بسـيار اهميـت ازگيزنـد استانداردسطحرفتنباالتروكشورهابيشتراقتصاديتوسعه،جهان

Mokhtari(اسـت شـده برخـوردار بيشـتري  Hashi and Nosrati, تحـوالت .)2010:109
، يزنـدگ ي استانداردهارفتنباالوتوسعهحالدروشرفتهيپجوامعدركيتكنولوژوي اقتصاد

ي اخاللهرگونهكهايگونهبهنمودهوابستهي انرژي حاملهابهايهنديفزاصورتبهراجوامعنيا
ـ جـاد يامعنـاي بهي انرژمنابعبهارزانومداممطمئن،ي ابيدستدر تيوضـع دري جـد ي اختالل

درمسـأله تدريجبهجهينتدروگرددميمحسوبجوامعنياي بقاي حتوي اجتماعوي اقتصاد
الؤسـ .اسـت شـده ليتبدي تيامنمسائلنيمهمترازي كيبهي انرژمنابعمطمئنبودندسترس

ـ دااتحندهيفزاي هايريپذبيآسبهتوجهباكهستاآنحاضرنوشتهي اصل عرصـه دراروپـا هي
قيـ تحقهيفرضـ كـرد؟ خواهـد فـا يااروپـا ي انرژتيامنندهيآدري نقشچهرانيا،يانرژتيامن

بـه مجبوردرازمدتدراروپاهياتحاد،ياسيسمشكالتوجودباكهاستمسألهنيازينحاضر
. باشدميرانياي هانهيگزدرموجودي فرصتهاازي برداربهره

موضوعتيماهدليلبه، كيتيژئوپلكيتئورمباحثازي برداربهرهبرعالوه،ينظربخشدر
ازتااست شدهدهيكوشاستدادهقرارندهيآدرراخودتمركزكهپژوهشي اصلسؤالژهيبوو
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ـ ابـر پژوهـي آيندهمباحثدر.ديآعملبهي مناسباستفادهزيني پژوهندهيآمختلفي كهايتكن ني
دسـت بـه نـده يآازي مناسـب برآوردتوانميموجودي روندهابهتوجهباكهگرددمييدكتأنكته
بـا اسـتفاده از تجزيـه و تحليـل منـابع،      پژوهيآينده.نمودميترسراي احتمالي وهايسناروآورد

.پـردازد مـي آني بالقوه و برنامـه ريـزي بـراي    هاالگوها و عوامل تغيير يا ثبات، به تجسم آينده
رامـا ك،يهري نسبي تهايمزو)Khazaei, 2011: 45(يپژوهندهيآمختلفي كهايتكنوجود

.ميريبگبهرهكهايتكننيامتناسببيتركازكهداردميآنبر

روش تحقيق

بـه پژوهـي آينـده ي كهـا يتكنازگيريبهرهويليتحل-يفيتوصروشازاستفادهباپژوهشنيا
ـ تكنازگيـري بهـره بـا زيـ ني موارددرالبتهوپرداختهايكتابخانهمنابعليتحل بـه مصـاحبه كي
منابعازايكتابخانهمنابعبرعالوهموضوعنوعبهتوجهبا.استپرداختههاافتهيتأييدوليتكم

هـاي  شركتي حتوكيراتژاستمراكز،يانرژقاتيتحقمراكزي قيتحقمحصوالتژهيبوي نترنتيا
حاضـر پـژوهش ي مبنـا ،يانـرژ مباحثبهمربوطي هاداده. استشدهاستفادههمي نفتبزرگ

بـا اسـت شـده تالشپژوهيآيندهي هاكيتكنوي فيتوصي روشهاازي برداربهرهباكهباشدمي
.1رديگقرارليتحلموردندهيآتيوضع، يوپردازيسناروموجودي روندهاليتحلوهيتجز

هاي تحقيقيافته

يانرژتيامنندهيفزاتياهم-1

ــرا ــتي ب ــارنينخس ــسب ــگازپ ــراب1973جن ــرائيلواع ــوداس ــهب ــورهاك ــي كش ي عرب
ــادركننده ــتص ــزارازنف ــتاب ــهنف ــوانب ــالحعن ــيسي س ــتفادهي اس ــداس ــعفوكردن ض

ـ ا.گذاردنـد شينمـا بـه رابودنـد اسـرائيل ي حـام عمـدتاً كـه راقدرتمندي كشورها واقعـه ني
مثـال طـور بـه وآورددرلـرزه بـه راي غربـ ي كشـورها قـدرت وثبـات اركان،يشوكهمانند
ـ وركـود چنـان بـا راژاپـن هماننـد ي كشور بـار نينخسـت ي بـرا كـه سـاخت روبـرو ي بحران

.استشدهاستفادهميرمستقيغصورتبههامصاحبهدري موارددري دلفروشازي برداربهرهباكهتاسحيتوضبهالزم-1
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ـ اي رقمـ دوي حتـ ومثبـت همـواره ي اقتصـاد رشـد دومي جهـان جنـگ ازسپ راكشـور ني
ـ اوكـرد نيگزيجاي منفي ارقامبا اقتصـاد چرخـه كـل كـه ژاپـن هماننـد ي اقتصـاد ي بـرا ني
وي اصـل نقـش ي انـرژ منـابع واسـت ي متكـ صـادرات ووارداتنـد يفرآبـه مـردم اتيحو
ــيتع ــدهني ــردركنن ــشدوه ــادراتووارداتبخ ــردارد،ص ــازفرات ــهكي ــودفاجع از. ب

انــاتيجرزيــآمفاجعــهابعــادتـا ديكوشــجــامعي اســتراتژكيــاتخـاذ بــاژاپــنســالهمـان 
جــامعي اســتراتژنيــا.ديــنماكنتــرلراخــودكشــورافــرادآحــادوي ملــاقتصــادبــرمشــابه

ي انــرژازي بــرداربهــره، آنمنــابعومصــرفي ســازمتنــوعوكنتــرل، ياقتصــادابعــادي دارا
ــت ــاديا، ايههس ــتگج ــلي وابس ــدر، متقاب ــرفتنشيپ ــتيسگ ــاحتاس ــآماطي ــبتزي ــهنس ب

١.بودگريدنوعمتمواردوانهيمخاورو

تزلـزل وضـعف نيهمچنـ وي انـرژ بـه وابسـته قدرتمنـد ي كشـورها رانهيشـگ يپاقدامات
ـ اازي اسـ يسمجـدد اسـتفاده اجـازه بعـد انيسـال تـا صادركنندهي كشورها . نـداد راسـالح ني
چــارچوبدرنفــت،منــابعي داراي كشــورهاكننــدهنيــيتعمســتقلحركــتمســألهنيهمچنــ

ي اسـالم انقـالب وقـوع . نداشـت ارائـه تـوان مسـتقل ي عـامل عنـوان بـه چنـدان يدوقطبنظام
دري كشــورهاتوســطمســتقلاســتيساتخــاذضــرورتمكــررومجــددطــرحورانيــادر

ـ نظـام توسطتوسعهحال ـ اگـر يدبـار ،يانقالب كننـده واردي كشـورها سـر بـر راريشمشـ ني
ــاه ــهداشــتنگ ــزمصــورتدرك ــي كشــورهاصــادركنندگان،ارادهوع ــايغرب وبحــرانب

ي جــدي اســتهايسي ريــگيپ، يلــيتحمجنــگليــتحم. شــدخواهنــدروبــروي جــدايفاجعــه
ــياضــد ــراي ران ــتي ب ــكســبازممانع ــداي نقش ــدهتيه ــاتوســطكنن ــتهايسوراني ي اس

نيــاتحقــقي عربــوابســتهي كشــورهاتوســطمســتقلي اســتهايسكننــدهيخنثــومزدورانــه
ــابوس ــي كشــورهاك ــهراي غرب ــب ــداختريخأت ــن . ان انرژيهــاي فســيلي ســالهادر طــول اي

اقتصـاد بـر 1973ي نفتـ بحـران ريثأتـ گسـترده ابعـاد ،ديـ گردانجـام نگارنـده توسـط 1370سـال دركـه ي قيتحقدر-1
چرخــهبــهكــهژاپــناداقتصــچــرخشكــلكــهديــگردمشــخصقيــتحقنيــادر. گرفــتقــرارســيبررمــوردژاپــن

ريپـذ بيآسـ وحسـاس ي انـرژ منـابع بـه ي دسترسـ وتحـوالت تحـت تـأثير  شـدت بـه ،اسـت وابستهصادراتوواردات
).Aminian,1991:85(است
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سـت يبتـا كـه دهـد مـي نشـان 1شـماره  مـودار ن. نـد اهمواره نقشي فزاينده در جوامـع داشـته  
ي ازهــاينكننــدهتــأمينســبدصــدردرگــازژهيبــووي ليفســي هــايانرژتنهــانــهنــدهيآســال

ــع ــاقجوام ــييب ــدم ــمبلكــه،مان ــنجــهينتدرومصــرفزاني ــهازي ــهآنب ــزشــدتب شيااف
.ابدييم

ندهيآسالستيبتاي انرژانواعمصرفرونداندازچشم: 1شمارهنمودار

Source: OPEC, 2009: 39
راايمنطقــهگرانيبــازي بــرامســتقلي اســتهايسي ريــگيپنــهيزمي دوقطبــنظــامي فروپاشـ 

ــ ــازشيب ــه كــاروســاختفــراهمشيپ ــزاري ريگب ــازتوســطقــدرتي اهرمهــاواب گرانيب
ــه ــاالتزاايمنطق ــداحتم ــرادوراندري ج ــدوف ــوبي قطب ــمحس ــگرديم ــولدر. دي ط

ــرژمنــابعگذشــتهانيســال دركننــدهتعيــيني عــاملوبــزرگي قــدرتهاعالئــقصــدردري ان
ي فروپاشـ ازپـس دهـه دودر.اسـت مـده آيمـ شـمار بـه آنهـا ي جهـان وايمنطقـه ياستهايس

ــام ــنظ ــورهاي دوقطب ــلطي كش ــرمس ــامب ــاننظ ــاپي جه ــتهايسيريگيب ــركوبگرانهي اس ، س
ســازماني حتــوي اقتصــادي اهرمهــاوي نظــامحملــهواشــغال، ينظــامابــزارازي ريــگبهــره
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ــل ــمل ــادنديكوش ــاذازت ــتهايساتخ ــتقلي اس ــورهامس ــادركنندهي كش ــتص ــوگنف ي ريجل
ـ ادروكننـد  ـ يثيح،يارزشـ ،ياقتصـاد ي بهـا هرگونــهپرداخـت بـه حاضـر راهني ي حتــوي ت

فـارس جيخلـ وانـه يخاورممنطقـه گذشـته دهـه دوطـول درليـ دلهمـين به. شدندزيني جان
جهـان تمركـز ي حتـ وجنگهـا منازعـات، ي اصـل محـل وي المللـ بـين تحـوالت ي اصـل مركز

ــتيس ــهواس ــاقطعنام ــازماني ه ــلس ــگردمل ــعه.دي ــزونتوس ــاالوروزاف ــتنب ــطحرف س
نيــاي تقاضــاهنــدونيچــهماننــدي ظهــورحــالدري قــدرتهاژهيبــووجهــاندري زنــدگ

ـ اانـداز چشـم 2شـماره  نمـودار .اسـت بـرده بـاالتر اريبسـ ي انـرژ ي براراكشورها مسـأله ني
ـ اهمـه . گـذارد مـي شينمـا بـه را منــابعكـه رديـ گيمـ صـورت ي حـال درتقاضـا شيافـزا ني

كــاهشمــواردي برخــدرمنــابعكوتــاهعمــردليــلبــهعرضــهومانــدهي بــاقمحــدوداريبســ
ـ اجـه ينتدر.ابديمي ـ توسـعه وجـاد ياحـال درشـكاف ني تيحساسـ وتقاضـا وعرضـه نيب

تـأمين مواصـالتي ي راههـا ولولـه خطـوط ي حتـ وي انـرژ منـابع مـدت درازدرژهيبومسأله
بــهمربــوطمــواردوشــدهليتبــدي حساســاريبســي تــيامنوكياســتراتژليمســابــهي انــرژ
ــرژ ــأمينويان ــرژت ــهي ان ــهب ــورمالحظ ــي مح ــازي اريبس ــدورهاكش ــدهليتب ــتش .اس

ــدي حــوادث ــجرقطــعهمانن ــههيروســتوســطســوختاني ــاب ــالدراروپ ــاامن، 2009س ي ن
ــ ــوادثازي ناش ــدري دزدح ــدريي اي ــدنجيخل ــهع ــاهراهك ــلش ــاطي اص ــوبي ارتب محس
راخطــري زنگهــامشــابهمــواردولياســرائبــهمصــرازگــازلولــهخــطانفجــار، گــرددمــي

. استآوردهدرصدابهاروپاي براژهيبو
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1كشورهاريساباسهيمقادرهندونيچدري انرژمصرفرشدرونداندازچشم: 2شمارهنمودار

ارياختدرمواردازياريبسدري انرژمنابعكنترلكهستاآنگريدتوجهقابلنكته
همانندي كشوري ناامنوداردقرارهيروسوونزوئال، رانياهمانندغربمخالفي كشورها

ي براراعرصهفارسجيخلي شگيهمبودننامطمئنوتيحساسنيهمچنوعراق
درژهيبوي عرببهارحوادثي طيشرانيچندر٢.سازدميمحدودتري غربگذاراناستيس

برخورداري باالتراريبستيحساسوتياهماز...وعربستان، يبيل، نيبحرهماننديي كشورها
كشورهانيادرانيگرااسالمشتريبي ريگقدرتازي حاكموجودندازاچشمآنكهژهيبو.گرددمي
كنترلي براتالش.باشدميحساساريبسمنطقهنيادرغربكنترلي اهرمهارفتندستازو

 ,Ghasemi(استليتحلقابلچارچوبنيادرخزري ايدرحوزههمانندي كيتيژئوپلمناطق

2011: 152.(

1. http://www.iea.org/weo/2009.asp
مرازيچچيه:ديگومي2006سالدرآمريكاكنگرهمقابلدرخودسخنرانيدربوشخارجهامورريوزسيرازايلونداك-2
.كندينمنگرانانهيخاورمبهايوآساروپاكا،يآمري وابستگوي انرژاستيستيوضعازشيبخارجهامورريوزعنوانبه

Dependence on Middle east energy and its impact on global security
86)(Stec, 2009:network. com/article.php?art_id=2371-http://www.analyst
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گاز كشورهاابعمنزانيم: 3شمارنمودار

يانرژوارداتبهاروپاهياتحادندهيفزاي وابستگ-2

ــا ــهب ــهتوج ــهب ــواردهم ــوقم ــيطبف ــتي ع ــااس ــامنت ــرژتي ــاياولوازي ان ــتي ته نخس
ـ اتحادمـوازات بـه يي اروپـا ي كشـورها همـه وگـردد محسـوب يي اروپـا ي كشورها اروپـا هي

ـ ابـا مقابلـه ي براي راهكارافتنيصدددر دربـا گرچـه اروپـا . باشـند خـود ليآشـ پاشـنه ني
اسـت ي جهـان ي اقتصـاد حـوزه نيبزرگتـر ي جهـان 1ناخـالص ملـي  درصـد 20داشـتن ارياخت

سـبون يلي اسـتراتژ نـام بـه 2000سـال درشـده نيتـدو ي اسـتراتژ اسـاس براروپاهياتحادو
ـ پوبـه بـود قـرار  ـ پادانـش اقتصـاد نياتري ـ دنهي ,Cappel(گـردد ليتبـد اي 2011: ـ ، )44 ي ول

ــبــاامــروزهومانــدناكــاممهــمنيــادرمتعــددداليــلبــه ازواســتروبــروي جــدي بحران

1 - GNP
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ـ اوباشـد مـي سـخت قـدرت قالـب درارادهليـ تحمابـزار فاقـد اروپاگريدطرف مسـأله ني
هيــاتحادعضــوي كشــورها.ديــافزامــينــانياطمقابــلايهنــديآنيتضــمامكــاندرابهــامبــر

ـ وارداتبـه مجبـور اروپا گـر يدطـرف ازوهسـتند ازخـارج خـود مصـرف ازي مـ ينازشيب
بـا راخـود سـنگ ذغـال سـوخت اسـت ناچـار اروپـا ي طـ يمحسـت يزوي اقتصـاد داليـل به

. دينمانيگزيجاي وارداتگازونفتعمدتاًونيگزيجاي سوختها
توسط اروپانفتوارداتومصرفد،يتولاندازچشم: 4شماره نمودار

تأمينقايآفرشمالوانهيخاورمازاروپانفتوارداتدرصد40حدودحاضرحالدر
گازدرصد40حدودو) Centre for European Policy Institute, 2009: 38(شودمي

گذاريسرمايهتوسطاروپاوارداتاعظمبخش. شودميتأمينهيروسزينرااروپابهي واردات
تأميندرهيروسبهاروپاي وابستگباعثلهمسأنياوشوديمتأمينلولهخطوطبرگسترده

ي اديزمانورقدرتاروپا،ي انرژبازاربرهيروستسلطوكنترل. استشدهخودي انرژمنابع
ي شكنندگ2009و2006يسالهاحوادث. استدادهقرارهيروسارياختدري ريازگيامتي برا

سربرنيكراوابااختالفبهانههبهيروسسالهانيادر. آورددرشينمابهرااروپاتيوضع
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ي كشورهامسألهنيا. نمودقطعرااروپابهي ارسالگازاروپا،سردزمستانآغازدرگاز،متيق
ازراخودگازسوختازدرصد98ازشيبكهي استونوفنالندماننديي كشورهاژهيبويي اروپا
روبروسختزمستانآندربرقوسوختقطعوي جدي بحرانبارا ١كردندميتأمينهيروس
رااروپاي انرژبازاركنترلدرخودبرترنقشاستدهيكوشهيروسزينگريدطرفاز.نمود
,Mojtahedzadeh(بخشدتداوم 2011: 19.(

خارجي كشورهاازاروپاهياتحادي نفت كشورهاوارداتزانيم: 5شمارهنمودار

)Chechi Chechi and Behrebs, 2009: 8(
ــهخــطي رهايمســ1شــمارهنقشــه ــههيروســنفــتوگــازلول ــاب ودهــدمــيناشــنرااروپ
ــخص ــيمش ــازدم ــهاس ــالودهروس ــهوش ــامعبرنام ــراي ج ــظي ب ــموقعحف ــودتي ــراهمخ ف

ــدهســاخت ــادر.ان ــروژهدوچــارچوبني انيــجروي شــمالانيــجركياســتراتژومهــماريبســپ
ــوب ــهاتوســطيجن ــالدرروس ــياجــراح ــدم ــي.باش ــاازيك ــايراهكاره ــرااروپ ــاهشي ب ك
ـ . باشـد مـي نيگزيجـا منـابع ازي بـردار بهرهخود،ي وابستگ عـالوه نيگزيجـا ي انـرژ منـابع افتني

ازراخودگازمصرفدرصد100تا98ازي مولداووي لتونروس،الب، ياستونگرجستان،فنالند،هماننديي كشورها-1
.كنندميواردهيروس
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هنــوز،باشــدمــيموجــودي هــاييتوانافراتــروگســتردهاريبســگــذاريســرمايهمســتلزمآنكــهبــر
ـ . ديآشـمار بـه گسـترده ي سـطح دري نـان ياطمقابـل منبـع عنـوان بـه تواندنمي مالحظـات نيهمچن

ـ نراايههسـت ي انـرژ بـه اتكـا امكـان ي متفـاوت ي طيمحستيزوي تيامن . رسـاند مـي حـداقل بـه زي
ـ نزدكـه 2011سـال درژاپـن درزلزلـه حادثـه ازي ناشـ عيوقا ـ بـه بـود كي ايههسـت فاجعـه كي

ـ ادرايههسـت ي روگاههـا ينازي برخـ يلـ يتعطبهوگرددمنجر هـا تننـه ، ديـ گردمنجـر كشـور ني
ـ نمامـي سـلب ايههسـت ي انـرژ نـه يگزاززينراندهيآآفرينينقشامكان ـ بلكـه د،ي كـار ادامـه يحت
ــاينازي برخــ ــدي روگاهه ــهراايههســتي ميق ــارازي بخشــك ــأمينب ــرژت ــاي ان ــدهرااروپ برعه

1.استبردهفروابهامازايههالدررا نيز داشتند

اروپابههيروسنفتوگازلولهخطريمس: 1شمارهنقشه

.ابديشيافزادرصد10حدودگازمتيق،ياهستهي انرژمصرفدرشدهجاديانانياطمعدماثربرشودميينيبشيپ-1
http://en.rian.ru/valdai_op/20110622/164760288.html
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35حـدود كننـده واردحاضـر حـال دركـه ژاپـن تـا ديـ گردن باعـث يهمچنـ واقعهنيا
مجبــورعيمــاگــازازجملــهســوختشــتريبوارداتبــهاســتيدن)(LNGعيمــاگــازدرصــد
گســتردهي وابســتگمســأله.شــدخواهــدتمــاماروپــاضــرربــهمجمــوعدرخــودكــهگــردد
كــهابــدييمــي شـتر يبتيــاهمي زمــانهيروســازرداتواژهيبـو وســوختوارداتبــهاروپـا 

ــه ــدب ــهرورون ــزاب ــرفشياف ــوختمص ــاندرس ــادروجه ــاهشواروپ ــوانك ــتولت دي
ــ ــاربراســاس. توجــه شــودهــمي داخل ــهآم ــستوســطشــدهارائ ــينآژان ــب ــرژي الملل ،يان

ـ اتحادسـوخت كـل .1ابـد يمـي شيافـزا درصـد 60حـدود 2030سـال تـا نفتمصرف تـا هي
ــال ــدود2030س ــد47ح ــزادرص ــشياف ــدييم ــهاب ــد80ك ــادرص ــزاني ــابعازشياف من

توســطاروپــاســوختوارداتاعظــمبخــشچنــدهــر. گــرددمــيتــأميني ليفســســوخت
.استخارجزينهيروستوانازشيافزانياتأميني ولگردديمتأمينهيروس

2030سالدراروپاانرژيمصرفاندازچشم:6شماره نمودار

)pub: 2010: 29(Exxonmobil, the outlook for energy: a view to 2030,

داشتهشيافزادرصد4/7قبلسالبهنسبت2010سالدراروپاهياتحادگازمصرفمويپترولشيتيبرمارآاساسبر- 1
http://www.iea.org/weo/2009.asp.است
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بـا منطبـق وارزانتـر ي سـوخت عنـوان بـه گـاز تيـ مطلوببـه توجـه بـا شـود مـي بينيپيش
زيــني شــتريبشيافــزابــاي حتــاروپــادرگــازمصــرفي تقاضــا،يســتيزطيمحــي ارهــايمع

ـ ااسـاس بـر .گـردد روبرو تـا 2006ي سـالها ي طـ اروپـا ي عـ يطبازگـ وارداتبينـي پـيش ني
كـه گـردد مـي بينـي پـيش .ابـد يمـي شيافـزا سـال درمكعـب مترارديليم236زانيمبه2030

فقـط هيروسـ صـادرات ،بـد ايشيافـزا برابـر 6تـا 5حـدود 2030سـال تـا اروپاگازواردات
ــا30حــدود ــادرصــد60ت ــمني ــأمينرازاني ــدت ــردخواه ,Behruzifar(ك 2011: 92 .(

ولولـه خطـوط توسـط اروپـا بـه گـاز وارداتازي بخشـ كـه گـردد مـي بينـي پـيش نيهمچن
ـ ا6شـماره  نمـودار .گـردد تـأمين )LNG(عيمـا گـاز وارداتتوسـط ي بخش رابينـي پـيش ني

حضـور بـا ي شـمال انيـ جريلـومتر يك1200لولـه خـط 2011نـوامبر در.كشـد ميريتصوبه
جــهينتكــهفرانســهوهلنــدرانيــوزنخســتوآلمــاناعظــمصــدر، هيروســجمهــورسئــير
ـ ا. ديـ گردافتتـاح بود،گذاريسرمايهدالرارديليم6/7 لولـه خـط نيتـر يطـوالن كـه ريمسـ ني

ازي تــوجهقابــلبخــشكــهســازديمــفــراهمهيروســي بــراراامكــاننيــا،اســتيي ايــدر
ـ نبـدون وماًيمسـتق رااروپـا ازينموردي انرژ وكشـورها آنبـه يكشـور ثـالث  ازعبـور بـه ازي
ــهدر ــه مرحل ــا.١برســاندآلمــاننخســتب ــهخــطني ــلول ــاهمازشيب ــأثيري اقتصــادتي ت

ـ . داشـت خواهـد همـراه بـه هيروسـ ي بـرا ي اسـ يسوكيشگرف اسـتراتژ  درهيروسـ نيهمچن
واهيسـ ي ايـ درقيـ طرازكـه اسـت ي جنـوب انيـ جرنـام بـه ي گـر يدلولـه خـط احداثحال

ـ تالياوشياتـر ونـان، يبـه راگـاز ازي تـوجه قابـل حجـم توانـد مـي بلغارستان بـر . برسـاند اي
. شدخواهدليتكم2015سالتالولهخطنيا،برنامهاساس

1. http://www.nord-stream.com/pipeline
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)2011در شدهافتتاح(يشمالجريانگازلولهخط: 2شمارهنقشه

ليتحلوهيتجز

اروپاي براي انرژتيامن

افـزون روزي وابسـتگ مـورد درقيـ تحقي هـا افتـه يبخـش درشـده ذكـر مباحـث بهتوجهبا
ـ اتـأمين ي بـرا ي داخلـ منـابع كفـاف عـدم ، يانـرژ بهاروپاهياتحاد ـ نني تيـ ظرفكـاهش ، ازي

ــأمين ــت ــاتوانوي داخل ــا، موجــودذخــائرين ــواقعني ازوارداتازايهعمــدبخــشكــهتي
بـه توجـه وخيـز نفـت منـاطق وكشـورها دري پـ دري پـ تحـوالت گـردد، مـي تـأمين هيروس

ـ وديتشـد بـه ي همگـ موجـود ي رونـدها كـه سـأله منيا ـ اشـدن ي بحران منجـر موضـوع ني
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ـ اتحادگـردد، مي ـ امنكـه نـد يبمـي پـذير آسـيب اريبسـ ي تيوضـع درراخـود اروپـا هي نيـ اتي
ـ اتحاد باعــثتيــواقعنيــا. ديــنمامــيديــتهدشــدتبــهراعضــوي كشــورهاتــكتــكوهي
ـ امنرياخي سالهادركهدهيگرد سـاز سرنوشـت ومهـم اريبسـ ليمسـا زاي كـ يبـه ي انـرژ تي

ـ يامننيعنـاو دروگـردد ليتبـد اروپـا هياتحاد ـ اتحادي ت ـ يامني نهادهـا ، هي ونـاتو جملـه ازي ت
,Böhringer, Christoph(رديگقرارعضوي كشورهاتكتك 2010: 34(.

ـ اخانيسـال حـوادث وتحوالت ـ يامنابعـاد ري اختالفـات . اسـت دادهشيافـزا رامسـأله ي ت
ونفــتي انحصــارتــأميندرخــودتيــمزازاســتفادهبــرهيروســعــزموهيروســركشــوبــا

ـ اتحادگاز ـ يامنمشـكل بـا رااروپـا ، فشـار اعمـال واروپـا هي از.سـازد مـي روبـرو ياساسـ يت
، رانيــاميتحــردرآمريكــاي اســتهايسازروانــهدنبالــهي رويــپدليــلبــهاروپــاهيــاتحاديطرفــ
ـ تيژئوپلتيـ موقعوي انـرژ درجـود موامكانـات وفرصـتها ازراخود ـ نرانيـ اكي محـروم زي

ـ بهـار تحـوالت . استنموده شـمال وانـه يخاورمي كشـورها درشـده جـاد ياي نـاامن وي عرب
ـ نمـورد ي انـرژ تـأمين بالفعـل وبـالقوه منـابع ازكهقايآفر بـه رونـد يفرآوهسـتند اروپـا ازي

وي ســتيونيصهضــدي انهــايجر، ياســالمي انهــايجرتيــحاكمي ريــگقــدرتديتشــد
ــايجر ــتقلي انه ــادرمس ــورها،ني ــاكش ــانياطمي فض ــن ــهراي بخش ــانك ــتبدحاكم ومس

ـ ازبودنـد كـرده فـراهم هـا يغربي بـرا كشـورها نيانيشيپتريتوتال ي فضـا ي نـوع وبـرده نيب
ـ بهـار تحـوالت . اسـت آوردهوجـود بـه آنهـا ي بـرا ابهامونانياطمعدم ي كشـورها دري عرب

كــهرااروپــاهيــاتحادي كشــورهارانيــادري اســالمانقــالبتجربــهوي ژانــرمنــابعدارنــده
ي سـت يونيصهميـ رژبـا ايگسـترده ي ونـدها يپي اسـ يسوي فرهنگـ ، يخيتـار ،يتيهـو داليـل به

قــرارايهمحاصــرحالــتكيــدرآنهــاكــهاســتنمــودهي تــيامنخطــرنيــامتوجــه،دارنــد
ـ ازآنهـا عـه جامي بقـا واقتصـاد ي اتيـ حانيشـر نيمهمتـر كهدارند هيروسـ كنتـرل دري طرف

. استگرفتهقرارمسلماني كشورهاارياختدرگريدطرفازو

يانرژتيامنتأميني برااروپاهياتحاداقدامات

شـده تبـديل قدرتمنـد كشـورهاي اصـلي دغدغـه بـه سـت سالهاانـرژي امنيـت تـأمين مسأله
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عمـل بـه اي هگسـترد اماتاقـد كنـد مـي ضـعف احسـاس زمينـه ايـن دركـه نيزآمريكا. است
ــهآورده ــاطووابســتگيازك ــدخــودضــعفنق ــناد. بكاه ــاختوســطمنتشــرهاس ــفيدك س

ــندرجــديعــزمازحــاكي ــورداي ــاتحاد.1اســتم ــاهي ــرااروپ ــهي ب ــرغلب ــاب مشــكلني
ــيامني اساســ ــزونروزي وابســتگوي ت ــراف ــرژوارداتب ــداماتيان ــهايگســتردهاق ــلب عم
منــابعافتنيــ،يانــرژمصــرفدرجــوييصــرفهازاقــداماتنيــاگســترهفيــط.اســتآورده

ـ اشـتر يبي سـاز مطمـئن درهيروسـ بـا شـتر يبتعامل، گازونفتنيگزيجا ، ياصـل گريبـاز ني
ريتـداب تـا يحقـوق وي اسـ يسي كارهـا وسـاز ،٢نيگزيجـا گـاز ونفـت كنندگانتأمينافتني

.رديگميبردرراي تيامنوي نظام
ــا ــاهمــهوجــودب ــداماتاني ــدابوق ــادرگســتردهي هاگــذاريســرمايهوريت عرصــه،ني

ـ امنعـدم احسـاس وسـت ينبرخـوردار ي مطمئنـ تيوضـع ازهنوزاروپا صـه يخصهنـوز تي
ـ ادراروپـا غالب دهيكوشـ اروپـا گذشـته ي سـالها طـول در.گـردد مـي قلمـداد چـارچوب ني

ـ يامني استراتژكينيتدوباتا ـ آغالـب دخـو ي پـذير آسـيب بـر جـامع ي انـرژ ي ت اجـازه ودي
را2009درهيروســگــازقطــعو1973ي نفتــبحــرانهماننــدي تلخــتجــاربرتكــرا
,Doran(ندهــد 2009: ي نفتــمنــابعافتنيــصــدددراروپــاگذشــتهي ســالهاطــولدر. )26

ــئن ــاومطم ــهنيگزيج ــب ــزي ايآس ــازوي مرك ــاوآوردهي روقفق ــروژهوطرحه ــاپ ي ه
ــ ــادرراايهبلندپروازان ــاطقمني ــالن ــردهدنب ,Umbach(اســتك 2011: ي برخــ.)55-89

ـ نعمـل مرحلـه بـه ي حتـ هـا پروژهنيااز ـ نزدزي ازي برخـ 3شـماره نقشـه .اسـت شـده كي
لولـه خـط . دهـد مـي ناشـ نراشـده  ي طراحـ ايـ واجـرا حـال دروشـده انجـام ي هـا پـروژه 
ــاكو ــاخوهــانيج-ب ــهخــطراًي ــجرلول ــرازي شــمالاني ــروژهنيمعروفت شــدهاجــرايهــاپ

خـط ، طـرح نيتـر پـرآوازه عنـوان بـه نابـاكو لولـه خـط چونيي هاپروژهوشودميمحسوب

:درسفيدكاختوسطمنتشرهاسنادبهبنگريدجملهاز-1
english/2011/ March/20110330120635su0.7276074.html-ww.america.gov/st/texttranshttp://w

:بهديبنگرجملهاز.استآمدهعملبهي انرژنيگزيجامنابعافتني يبراي اديزي تالشها-2
)Г��� �����	
�����2011(
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لولـه خـط م،ياسـتر سـاوت لولـه خـط ) يرومـان وگرجسـتان ، جـان يآذرباازمتشـكل (ي آگر
بـاور بـه البتـه كـه باشـد مـي يريـ گيپحـال دربلندپروازانـه ي هـا برنامـه از... وخـزر تـرانس 
ي قطعــحــلتيــظرفنكــهياايــونــدارديــي اجراتيــقابلآنهــاازي اريبســلگــرانيتحلاغلــب

ــا ــكلني ــيامنمش ــيداراراي ت ــنم ــورها.دنباش ــاي كش ــوريياروپ ــهمجب ــرمايهب ــذاريس گ
ـ اازي بخشـ تحقـق ي براگسترده ـ اتحادتالشـها نيآخـر ازي كـ يدر.1هسـتند هـا پـروژه ني هي
ــا ــان2011ســپتامبردراروپ ــهراي فرم ــرســاندبيتصــوب ــراردادي امضــاات ــق ــاتحادنيب هي
يبررسـ مـورد خـزر تـرانس لولـه خـط سـتم يسجـاد ياي بـرا جـان يآذرباوتركمنسـتان ، اروپا
.2رديگقراري جد

اروپاي ازهاينتأميني برابالقوهوموجودلولهخطوط:3شماره نقشه

هايهشالوددرگذاري سرمايهي برادالرونيليتر20حدود2025سالتاكهكنديمنييبشيپي انرژي المللنيبآژانس-1
.(mihajilovic,www.isac-fund.org)استازينموردي انرژ

.uk/en/content/cms/meeting_energy/en_securityhttp://www.decc.gov:بنگريد به اين فرمان در آدرس-2
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ــاتمــامكنــاردر ــدابني ــاچــارچوبدرآنچــههــابرنامــهوريت دمــورشــتريبنوشــتارني
ـ ابـه ريـ اخي سـالها دراروپـا كـه سـت اآنرديـ گيمقرارتمركز ـ ننـه يگزني كـرده توجـه زي
چــارچوبدرورديــبگبهــرهزيــني متفــاوتابــزارواقــداماتازديــباي مــوارددركــهاســت

ـ ا.1دادانجـام رامتفـاوت تـأثير وجـنس بـا ي اقـدامات بـزرگ ي قـدرتها تجارب بـا نـه يگزني
وايمنطقــهمانظـ يمهندســجهـت ينظــامي رويـ ني ريگكــاربـه يحتــوشدسـتانه يپاقـدامات 
ـ نماديشـا . يابـد مـي ونـد يپعرضـه بازاري معماردريدستكار ـ اي تجلـ نيتـر اني كـرد يروني

ــجدشــكلدركــهي ســنتي اســتعمار ــهمــوردمجــدداًدي ــرارتجرب ــگمــيق ــوانراردي دربت
ـ اختازفراتـر وجانبـه همـه ي نظامدخالت ـ الملبـين مرسـوم اراتي ـ يلهيقضـ دري ل مشـاهده ي ب

كـه تاختنـد خـود سـابق متحـد بـر چنـان جانبـه همـه ي اقدامدرناتوعضوي كشورهاكهكرد
نيزتــريآمتيــموفقتوانســتند)كشــورآنمــردمي همكــاربــاو(مــاهچنــدعــرضدر

.بدهندانجامراناتومأموريت

كردهتدوينآنبرايرفتاريكدهايومقرراتسلسلهيككهدارداهميتاروپااتحاديهبرايحديتامسالهاين- 1
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.است
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اروپا2020دههدرمختلفي وهايسناردرگازجديدمنابعهزينه: 4شمارهنقشه

(International Energy Agency, 2009)

ـ  ـ اانجـام تـوان مـي شـك يب ـ ادري المللـ بـين صـحنه درسـابقه كـم امـر ني رااسيــمقني
ــرتبط ــام ــابعب ــمن ــرژي غن ــينزددري ان ــاي ك ــاي مرزه ــتاروپ ــود. 1دانس ــاوج ــابعني من

ــمند ــتارزش ــازونف ــيلدرگ ــودي ب ــهب ــانگك ــتوجوزهي ــافهي ــرايك ــتمدارانيسي ب واس
.ساختفراهمراجانبههمهمداخلهي براندگانگيرتصميم

بــهتوجــهبــاتــاريخطــولدرنظــامياتحــادقدرتمنــدترينوبزرگتــرينعنــوانبــهنــاتو،
ـ بـه شيپـ سـالها ازيي اروپـا ي كشـورها ي سـاختار ضـعف نيا پرداخـت يي راهكارهـا افتني

جنگنياگفت،استناتوتوسطنفتازي غنجنوبكنترليبراي بيلجنگنكهياانيبباناتودرهيروسريسفروگوزن-1
منطقهدركشورنياولفقطي بيلكهكنديمي نيبشيپي  و. استشدهمتمركزانرژي منابعتيامنبرناتوكهدهدمينشان
:گرددميروبروديجدي بيصلجنگباكهاست

http://www.undpi.org/Lybia-March-2011/Libya-war-is-Nato-conquest-of-oil-rich-south-Russian-
diplomat-says.html
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ــراراخــودو ــاياي ب ــكلي نقشــي ف ــادري دي ــادهچــارچوبني ــا. ســاختآم دربحــثني
گرفـت قـرار ي بررسـ مـورد گسـترده طـور بـه نـاتو ي گيـر تصـميم ويمطالعـات متفاوتاركان

ــنهادرو ــالدرتي ــراناجــالسدر2006س ــاتوس ــايردرن ــددرخواســتگ ــاش بحــثت
اجـالس دري گزارشـ 2008سـال دراسـاس آنبـر ورديـ گقـرار توجـه مـورد ي انـرژ تيامن

. 1ديــگردارائــهوهيـ تهي انــرژتيــامندرنـاتو نقــشعنــوانتحـت بخارســتدرنــاتوسـران 
ـ ابـر تمركـز بـا 2010سـال درسـبون يلدرنـاتو سـران اجالسدر نينخسـت ي بـرا مسـأله ني
.2كردندواردناتوكياستراتژمفهومچارچوبدرراي انرژتيامنبحثبار

ــومدر ــجدمفه ــتراتژدي ــاتوكياس ــهن ــالدرك ــرانطتوســ2010س عضــوكشــورهايس
ـ ناسـت مطـرح نـاتو آينـده سـال دهراهنقشـه عنـوان بـه وشدتصويبليسبوندرناتو ي بـرا زي

ـ امنازبـار نينخست ـ به وشـد صـحبت ي انـرژ تي درخـود يي توانـا نـاتو «:كـه اسـت داشـته اني
ــاركت ــامندرمش ــرژتي ــاملي ان ــتش ــالودهازمحافظ ــاش ــاسي ه ــرژحس ــاطقوي ان من

نيــادروكنــدمــيي همكــارمســألهي طرفهــابــادهــدمــيشيافــزاراآنطــوطخوي تــيترانز
ي بـرا راي ديـ جدنهـاد آنهـا چـارچوب، نيهمـ در. »كـرد خواهـد مشـورت نيمتحـد بـا مورد

ـ يامنديـ جدليمسـا گـرفتن عهدهبر ـ امنبـه مربـوط جملـه ازوي ت نـاتو سـاختار دري انـرژ تي
ـ باالبتها. 3نمودندجاديا درمكمـل ي هنـوز نقشـ  نـاتو ، يكنـون طيشـرا دركـه گرفـت نظـر دردي

ــيامني فضــا ــاتوعضــوي كشــورها. دارديي اروپــاي كشــورهاي ت ي هايتوانمنــدبــرشــتريبزيــنن
ـ امنتأميندرخودي فرد ـ اورود. كننـد مـي حسـاب تي طـه يحوفيوظـا شـرح درمباحـث ني
طبــقبــرآنفــهيوظكــهكــردقلمــداديي نــاتودري اساســي تحــولتــوانمــيرانــاتوتيولئمســ

http://nato.mae.ro/en/node/387:براي ديدن متن اين گزارش بنگريد به-1

.»كنديمواردشيهاتيفعالواستهايسدرراي انرژتيامنمالحظاتناتو«:آمدهنشستنياهياعالمدر-2
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf

شدآنخواهان،ناتوديجدكياستراتژمفهومبهمربوطنشستدرزينكايآمرسابقخارجهامورريوزنتونيكلي الريه-3
فلسفهرانيمتحدخاكازدفاعكهناتواساسنامه5مادهچارچوبدروخودي اصلفيوظاجزوراي انرژتيامنناتوتا

future-clinton-http://www.acus.org/event/hillary-. دهدقراركندميقلمدادناتوي صلافهيوظوي وجود

nato
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,Aminiann(بــودي شــوروحملــهبرابــردري نيســرزمدفــاعتنهــااشاساســنامه 2007: 85( .
ـ امنمســألهليــقبازي ليمسـا  ي اقــداماتوشدســتانهيپاقــدامات، ايمنطقـه فرااقــدامات، يانــرژتي

ــاتوگســتردهاتيــعملنــوعاز ــيلدرن ديــجدكــاركردجــادياضــمنكــهاســتي مــواردازي ب
كــهديــنمامــيجــاديازيــني  المللــبــينتيــامننظــامي معمــاردري ديــجدميمفــاهنــاتو،ي بــرا

ــارهبحــث ــتلزمنآدرب ــتمس ــانگذش ــوزم ــدهايپي بررس ــوالتي ام ــجدتح ودادهرخدي
ـ اتمـام كنـار در.1باشدميمستقلي مجال نتوانسـته هنـوز ي اسـ يسداليـل بـه اروپـا ،اقـدامات ني

ــت ــواقعنيــااس ــيگزكــهرديبپــذراتي ــرژتــأمينماننــدهايهن زمــرهدررانيــاازي ان
.2گرددميمحسوبروشيپي هانهيگزنيارزانترونيترمطمئن

يريگجهينت

ـ اي هـا افتـه ياساسبر ـ ا،آمـده عمـل بـه ي هـا ليـ تحلوهيـ تجزنيهمچنـ وقيـ تحقني جـه ينتني
ـ تيژئوپلي هـا يپـذير آسـيب بـا ايهنـد يفزاصـورت بـه يي اروپـا ي كشـورها كهشودحاصل مي كي

ــتراتژو ــودكياس ــهدرخ ــرژعرص ــروي ان ــيروب ــوندم ــاوش ــودهي راهكاره ــدهآزم ــنش زي
ـ نماجـاد ياآنهـا ي بـرا ي نـان ياطمقابـل تيامناستنتوانسته وي  اتيـ حي امـر بـه ي انـرژ مسـأله .دي
درايكننــدهتعيــينگريبــازبــهبخواهــدكــهيصــورتدراروپــاواســتشــدهليتبــدكياســتراتژ

ـ باشودليبدتي المللبينصحنه ـ ابـر دي ـ نماغلبـه ي سـاختار مشـكل ني عـالوه ي انـرژ مشـكل . دي
ـ اتحادي اساسـ ليمسـا ازي كيآنكهبر بـا زيـ نعضـو ي كشـورها تـك تـك امـا باشـد مـي اروپـا هي
ـ ادركـه باشـند داشـته انتظـار نـد تواننميوهستندوبررومسألهنيا اقـدام بـه تنهـا ي اتيـ حامـر ني

ــ ــاروي جمع ــرانيدابتك ــگ ــندبي متك ــهينتدر. اش ــج ــورهاازي اريبس ــاي كش ــدددريي اروپ ص
ـ ا.باشـند مـي خـود مشـكل حـل ي بـرا يي راهكارهـا افتني ـ اي حتـ نيهمچنـ مسـأله ني رفتـار دهي

آني بـرا ي سـخت عواقـب توانـد مـي وبـرد مـي سـؤال ريـ زهـم رااروپاهياتحادانسجاموي جمع

.ستادادهقراري بررسموردرامسالهنياي سيپالنيفارمعتبرهينشردري امقالهي طناتوكلريدبراسموسن-1
(Rasmussen, 2011)

مسالهنيادراروپاونيسيكمقيتحقبهديبنگرجملهاز. استشدهمنتشروانجامزيني مطالعاتموردنيادر-2
(Byrczek and Tiisetso, 2011)
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ي فــردوي جمعــاقــداماتازهيروســجــزهبــديــجدي راهكارهــاافتنيــ.باشــدداشــتههمــراهبــه
ـ اوشـود مـي محسوبانيياروپا ـ راآنهـا مسـأله ني ـ ازشيب ي مركـز ي ايآسـ منطقـه متوجـه شيپ

، نيتــرمطمــئنازي كــيعنــوانبــهرانيــاي فرصــتهاازي بــرداربهــرهنــهيگز.اســتنمــودهقفقــازو
تـاكنون ي سـ ايسداليـل بـه كـه اسـت هشـد مـي محسـوب فـرارو ي هانهيگزنيارزانترونيكترينزد

ـ ا.اسـت نشدهمحقق ليـ تحماروپـا بـر ي نيسـنگ ي هـا نـه يهز،فرصـت ازنبـردن بهـره وتعلـل ني
وي كــينزدنيهمچنــوهنــدونيچــتوســطي  انــرژي تقاضــاي جهشــشيافــزاواســتكــرده

بــازارنيــاكــهدهــدمــيشيافــزاآنهــاي بــراراخطــرنيــارانيــابــازاربــهآنهــاآســاني دسترســ
يــي اجراوتحقــقعــدمبــري اســيسليــدال. گــرددريتســخنوظهــوري هاقــدرتتوســطارزشــمند

جــهينتدر.اســتافكنــدههيســااروپــاتوســطرانيــاي انــرژبــازارفرصــتازي بــرداربهــرهشــدن
ـ اي انـرژ درموجـود ي فرصتهاازاروپا پرداخـت بـه مجبـور نـده يآدرژهيبـو وشـده محـروم راني

ـ . ديـ گردخواهـد ي تحملـ رقابـل يغي هانهيهز ـ تيژئوپلالزامـات يول ـ ادركـه ي  اقتصـاد وكي ني
ـ نمامـي مجبـور رايي اروپـا ي كشـورها واروپا، شدبحثمقاله گـردن ي اقتصـاد منطـق بـه كـه دي

ــاونهنــد ــنراني ــبازي ــادي ــدوب ــنيت ســهماخــذوخــودورودطيشــرامنســجمي اســتراتژكي
.دينماايمهرااروپابازاردري متناسب
آمـده شيپـ ي فرصـتها ازي بـردار بهـره بـا كوشـد مـي آمريكـا اركندراروپاگريدي سواز

ـ يامنسـاختار ونظـم ي معماردر ـ ادروجهـان ي اسـ يسوي ت منـابع كنتـرل ي راههـا مـورد ني
ي جمهــوربــرفشــاري بــرااهرمهــامجموعــهي ريگكــاربــه.باشــدداشــتهقــاطعتــأثيري انــرژ

ــالم ــاي اس ــوراني ــالشنيهمچن ــرات ــرلي ب ــتوكنت ــجه ــهي  ده ــوالتتب ــاعح ي اجتم
منــابعدارنــدهي كشــورهااشــغالوي  نظــامابــزارازگيــريبهــرهي حتــوي عربــي كشــورها

ـ ادرقيمتـي هـر بـه دوسـت ي مهـا يرژحفظوي انرژ نـاتو .رديپـذ مـي تحقـق چـارچوب ني
مأموريــتونقــشتــدريجبــهآمريكــامســلحي روهــاينكنــاردرقدرتمنــدي محملــعنــوانبــه

ـ ادري شتريب ـ امنبـه مربـوط مباحـث ورود.رديـ گمـي عهـده بـر چـارچوب ني دري انـرژ تي
ــاتوكياســتراتژمفهــوم ــون ــداماتنياول ــي اجرااق ــاتوي نظــاموي ــادرن عــزمازراســتاني

اسـت كـرده ثابـت گذشـته دهـه تجـارب چنـد هـر .داردتيـ حكانـاتو مـدت بلندوي جد
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ي انـرژ منـابع ي رادامنـاطق مطلـوب ي معمـار ي بـرا تـالش واشـغال وي نظـام اقـدامات كه
رشيپـذ جـز ايهچـار آنهـا ونبـوده همـراه اشـغالگران وقدرتمنـدان ي بـرا ي مطلـوب جينتابا

انيــجري تهــايموفق. ندارنــدراايمنطقــهي بــومي انهــايجرومــردمبــاي  همكــاروتيــواقع
ــت ــپومقاوم ــجري روزي ــباني ــالمي داري ــهدري اس ــهيخاورممنطق ــرورودان ــجدعناص دي

ايمنطقــهديــجدمانظــاســتقرارازي حــاككــهدهــدمــينشــانرامنطقــهنيــادركيــتيژئوپل
. داشتخواهدگازونفتمنابعانيجروي انرژمسألهبري اديزاريبستأثيركهاست

ـ امنمشـكل كـه دهـد مـي نشـان فـوق مواردمجموعه ي آتـ ي سـالها دراروپـا ي انـرژ تي
يي اروپــاي كشــورهاواروپــاوشــودمــيديتشــدمراتــببــهبلكــه،شــودنمــيحــلتنهــانــه

ي انــرژمنــابعدارنــدهي كشــورها.داشــتنخواهنــدديــجدي تهااســيساتخــاذجــزايهچــار
اهــرمنيــاازي بهتــراســتفادهبتواننــدمســتقلي اسـتها يساتخــاذبــاديــباطيمحــنيــادرزيـ ن

نيــا. بــودخواهــدي انــرژمنــابعكننــدگانكنتــرلقــدرتدهــهنــدهيآدهــه.ببرنــدقدرتمنــد
ــازنقــشوگــاهيجاألهمســ ــينوايمنطقــهعرصــهدرراعوامــلوگرانيب دچــارراي المللــب

عرصــهدري اتيــحاريبســونــدهيفزاي نقشــي اقتصــادعوامــل. كــردخواهــدي اديــزراتييــتغ
ــتهايس ــيني اس ــب ــهوي الملل ــوايمنطق ــتهايسنيهمچن ــهي اس ــشوايمنطق ــازنق گرانيب

افــزونروزنقــشكــهدادنشــانمقالــهنيــانيچنــهم.اســتكــردهدايــپي جهــانوايمنطقــه
ـ نادتــواننمــيراكيــتيژئوپلعوامـل  خــودكيــتيژئوپلي تهــايمزدليـل بــهرانيــاوگرفــتدهي
.داشتخواهديي اروپاي كشورهاي براايكنندهتعيينگاهيجاكماكان

قدرداني

ـ آقاالملـل بينابطرودانشكدهدرخودهمكارانازد دانالزم ميبر خود هنگارندوسيله بدين اني
دركـه ي انيدانشجوازنيهمچنونظراتوهادهياارائهي براي االسالمخيشدكتروي شهابدكتر

ي رومانكشورمختلفنيمسئول. دينماتشكرهمكاري داشتند، قيتحقنياانجاممختلفمراحل
ـ ني المللبينوي اقتصادي قاتيتحقمركزنيولئمسنيهمچنوي انرژبحثدر وآمـار ارائـه درزي

.دينماميتشكرزينآنانازكهداشتندراي همكارنيشتريبهاداده
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