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 جستارگشایی

الدلدل   و روابدط بدیس    غ افیای سیاسدا اعتراد سیاسا، صطالجات اصنیتا، صطالجات  پژوهشگ ان

 تولی کنند گان  کنند گان و  صرد   ویژ   الدلل به بازیگ ان عد   نظام بیس روابط ان ژیهدوار  به 

ت یس صادرکنن    اروپا دوصیس بازار ب رگ ان ژی  دان و روسیه ب رگ .ان  ک د تو ه  عد   ان ژی

را به صوضوعا پیچی   و حتدا  بد ل    اروپا روسیه و اتحادیه . ایس واعجیت، روابطگاز دنیا است

هدای نظد ی صناسدا را بد ای تحلیدل و        ک د  است. ایس صتوله هدچنیس اهدیت انتخا  صؤلفده 

ایس صطالجات  بیشت آنچه در بخش کن . اصا  یس روابط پ اهدیت صابینا تحوالت ص بوط به ا پیش

 صیتندا بد    الدلدل    یدان اصدلا روابدط بدیس     خ دگ ایانده  رویك دهدای  ،ش   استتو ه  به آن

 گ ایانده  ب سداخت ی ا تدداعا و  هدا  فای   ع فیس رابطه بود  اسدت و رهیافدت   -صحاسیات ه ینه

بدا اسدتفاد  از    در تدالش اسدت   پدژوهش ایدس   .تصد ی واعو ش   اسد  صورد باایس روابط تحلیل 

گ ایانه، ساختارهای ص تیط با روابط ان ژی روسدیه و اتحادیده اروپدا را ارزیدابا      رهیافتا ب ساخت

ها و ساختارهای صادی در صضایتده   انگاری صتجار  به واعجیت تو ه بیشت  ساز  در ایس صیان .کن 

انگداری را بد ای تحلیدل روابدط      ، ایس ع ائت از ساز یتفتی انگاری  انگاری انتضادی و ساز  با ساز 

 در ضدس ایدس پدژوهش الگدویا     .کن  کنن گان و تولی کنن گان راهگشات  صا ان ژی صیان صر  

کنن گان و تولی کنن گان دیگد    کن  که عابلیت استفاد  ب ای تحلیل روابط صیان صر    ارائه صا

ائه صیدانا نظد ی، سداختارهای صدادی و ا تدداعا      ضدس ار پژوهشدر ایس  کن . را نی  ف اهم صا

و سدس    شود صا ان ژی اتحادیه اروپا و روسیه ب رسا یها ها و راهی د گفتداننی  و  بخش ان ژی

 . شود صاهای ص بوط به ع م عطجیت در روابط گازی دو ع   تو ه  صوعجیتبه 

 ابعاد نظری. 1

تد  صجندا    ن سداختارهای ا تدداعا بد رگ   درو فضطصنابو صادی  گ ایا ا تداعا، از نظ  ب ساخت

 کن . تولی  صا االذهانا و رون هایا است که ساختارها را باز ایس ندادها شاصل دانش بیس یابن . صا

دهند  ولدا    شناختا را به عواصل صادی در صضابل ندادها صا اولویت هتتاگ ایان،  ب ساختب خا 

در بتت  ا تداعا اسدت کده صدواد     فضطه عائل به ایس هتتن  ک 1چون انف دیگ  گ ایان ب ساخت

 توان  به صندابو یدا صضاصد  تج یدف شدود      دهن  که صا صا خام )عناص  صادی( صنابجا را به دست

William ,2009, p.69)). شدناختا   گ ایا را از نظ  هتدتا  به صورت خالصه ب ساخت 2 وزینا

                                                           

1. Onuf  

2. Guzinni 
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 داند   صا ا تداعا دانش شناختا دربار  ساخت دربار  ساخت ا تداعا واعجیت و از نظ  صج فت

(Guzzini, 2000, pp.160-162).  

3صحور شناختا اساسا دارد. ساختارهای هنجاری و صجنا گ ایا سه صفدوم هتتا ب ساخت
 

هدا و کدارگ اران و    ده  و کنش صنافو را شكل صا هویت دارد؛به ان از  ساختارهای صادی اهدیت 

ایدس   بد  گ ایدان   ورت خالصه، صطالجه ب سداخت یاب . به ص ساختارها به صورت صتضابل تكویس صا

عك .  دهند  و بد   ها، رفتار را شدكل صدا    صتوله صتد ک  است که چگونه افكار، هنجارها و هویت

افكدار صددم    .1دهد :   صدم افكار به دست صا تأثی تحلیلا را ب ای توضیح دو  اچارچوب 4فیلسوت

آزاد، عضالندا و   اس صجنا که صا کدارگ اران دهن . به ای صا را شكل آنكه آندا هویت دلیلهتتن  به 

را به دلیل کشش ذاتا آندا بد ای خودصدان بدا هویدت خدود       ی دیگ ها صتتضل هتتیم. صا هویت

تید یل   یکنیم. از ع یق ایس سازوکار، افكدار بده واعجیدت ف هنگدا صشدت د   ید        سازگار صا

ع رت ا تداعا افكدار، تواندایا   صدم افكار در ع رت ا تداعا آندا ندفته است.  تأثی  .2شون .  صا

ن یک فك  در تغیی  نگ ش ه ینه د فای   آندایا است کده در صضدام تد وی  و صدانجدت از      اصجتض 

ذهنا دربار   ان از افكار باورها هتتن  و هنجارها، باورهای بینا ها ع ار دارن . در ایس چشم سیاست

ای دربدار  شایتدتگا یدا عد م      ار پایده افك ،رفتار شایتته. هنگاصا که گتت   وسیجا از بازیگ ان

بدا و دود آنكده     .(Estrada, 2007, p.6)شدون    ، آندا به هنجدار تید یل صدا   را بسذی ن شایتتگا 

گ ایدا و دود دارد،    هدای صختلدف نظ یده ب سداخت     های صتفاوتا درخروص رهیافت بن ی دسته

ا شداصل دو رهیافدت   گ ایدا ر  ای با رویك د ایس پژوهش سازگارت  است که ب سداخت  بن ی تضتیم

گ ایدا   دان . ب سداخت  انتضادی صا گ ایا تفتی ی/ گ ایا صتجار  و ب ساخت اصلا یجنا ب ساخت

هایا صح ودت  نضدش   صتجار  که صكتا صتلط در ایاالت صتح   است، نضش هنجارها و در ندونه

ز نظد   گ ایدان ا  هویت را در شكل دادن به پیاص های سیاست  دانا آزصود  است. ایس ب سداخت 

صیدان   6صنظدور ایجداد پدل    و تدالش بده   5گ ا هتتن  و دنیال ک دن ف این ها شناسا اثیات صج فت

شناسا آندا اهدیت دارد و نظ یه سدازصانا و نددادی و    گ ایا در روش انتخا  عضالنا و ب ساخت

شناسدا   بخش آنداست. روش دنیال ک دن ف ایند ها در روش  هدچنیس روانشناسا از صنابو الدام

گ ایان صتجار  به صجنای روشس ک دن ت اخل ف این های علّا )زنجی   و سازوکار علّدا(   اختب س

باعدت   Aیک صتغی  صتتضل )صتغی های صتتضل( و پیاص  یک صتغی  وابتته است. ب یس صجنا که 

                                                           

3. Ideational 
4. Philpott 

5. Process-Tracing 

6. Bridge Buiding 
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B  ،شودB  سس  باعثC شود و C   نیD  را پ ی  آورد وغی  . در ضدس صا شاه  صناظ اتا ب ای

انگید  بده صدورت     گ ایا هتتیم. ایدس صتدوله هیجدان    یان انتخا  عضالنا و ب ساختایجاد پل ص

های اخی  تی یل ش   است. ایس  گ ایان در سال ب انگی ی صیان ب ساخت اف ون به صوضوع بحث روز

آورد کده   ای فد اهم صدا   ای در حال اف ایش، صفاهیم پیچید    صنظور ایجاد پل به گونه ها به تالش

هدایا   انطیاق بیشت ی داشته باش . ایس صتوله شاصل اید    گ ایا رعیای ب ساخت شود با باعث صا

گ ایدا   هدا و ب سداخت   گ ایا، نظ یه بازی توان بیس صجناگ ایا و صاد  است شییه اینكه چگونه صا

اند ازهای شدناختا، صیدان رفتدار هدد ا  بدا صالحظده         ا تداعا، صیان انتخا  راهی دی و چشدم 

7دیگ ی
 .ک د یجاداتحاد ا 8صحوری  صنفجت و خود 

 یدت واعج یواسدطه و عاصدل ب سداز    صثابده  زبان به تأثی ب   ی ی/انتضادیگ ایان تفت ب ساخت

 چدارچو  نضدش در   یسآندا، ا یگ ا اثیات ف ا اشناخت صج فت ی گا . در دکنن  صاتأکی   اا تداع

ها هتدتن .   گونگادنیال چ گ ایان به ب ساخت یسشود، بلكه ا صا Bباعث  A یتت کهن ای ییناتی

شود هویت یک دولدت تغیید  یابد  )کده      ب ای صثال به  ای آزصایش اینكه چه عواصلا باعث صا

کن (، آندا به دنیال کشف پ  زصینه ش ایط و ساخت زبان    یان اصلا صتجار  به آن تو ه صا

کند . بد ای صثدال     و گفتدانا هتتن  که ه گونه تغیی  صشابدا را در گدام نختدت صدكدس صدا    

هدا نیتدت، بلكده کشدف و آشدكار کد دن        صجتض ن  که تحلیل آندا تأثی ات هویت ب  کنش دولت

گ ایانده کدنش    صن له گام نختت تحلیل ب سداخت  هویت دولتا در یک ندونه خاص به 9صحتوای

 .(Checkel, 2006) است

در پاسدخ بده ایدس     تفتدی ی/ انتضدادی   گ ایا ب ساخت صتجار  گ ایا ب ساختتفاوت دیگ  

ده  که آیا تغیی ات در ساختارهای ا تداعا عطجدا  بده تغیید ات صدادی      خود را نشان صا سؤال

انتضادی به ایس سؤال صثیت است. حدال آنكده پاسدخ وندت،      گ ایا ب ساختشود؟ پاسخ  صنج  صا

گونده کده صجناهدای     صتجار ، به ایس سؤال چنیس اسدت: هددان   گ ایا ب ساختت یس نداین    صدم

عواصل صجنایا نی  از تأثی  نی وهدای صدادی صردون     سازن ... وهای صادی را نداا تداعا ص فا  نی 

آورد که دانشا ا تداعا است که ب  واعجیدت صدادی اثد      نیتتن . ونت فناوری را شاه  صثال صا

هدای آیند   را فد اهم     صثابه واعجیت و ظ فیت صدادی صو دود، توسدجه فنداوری     گذارد و نی  به صا

ای که به ساختارهای صدادی بخدش اند ژی نید  تتد ی       . صتوله((Wendt,1999, p.111 آورد صا

                                                           

7. Other – regarding 

8. Self – interested 

9. Content 
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کده   اسدت  ایدس  تفتی ی/ انتضدادی  گ ایا ب ساخت و صتجار  گ ایا ب ساخت دیگ  تفاوت یاب . صا

ها هتتن  کده واعجیدت    به دلیل اینكه صجتض  است ایس گفتدان تفتی ی/ انتضادی گ ایا ب ساخت

ای کده   داند . صتدوله   ثیدات صدا   ساختارهای ا تدداعا را بدا  سازن ، واعجیت و  ا تداعا را ب  صا

 گ ایدا  ب سداخت کند . حدال آنكده     بینا تحوالت ا تداعا را به ش ت با صشكل صوا ه صدا  پیش

 سداختارهای  شدود تغیید    صدا  باعدث  هدا  هنجارها و گفتدان ها، صتجار  ضدس پذی ش اینكه ای  

پذی ن ، صجتض  اسدت   تغیی  ا تداعا ایساختاره س عت یاب  و در نتیجه یا شود ا تداعیدح ود

 کنند  و ایدس صتدوله    ای ساختارهای ا تداعا به ش ت در صضابل تغیی  صضاوصت صدا  بخش عد  

کند . در ضددس ایدس سداختارهای       پذی  صا اصكان آندا ب ای را ثیات و پذی ی بینا پیش از سطحا

های صدكس  ای از کنش عیف گتت د ثیات، رفتارهای کارگ اران را نی  به دلیل کم ک دن  نتیتا  با

 .(Kester, 2010, p.25) کن  صح ود صا

گی د کده عیدق آن    صتجار  از ک ام ای   نشوت صا گ ایا ب ساختحال بیینیم ایس دی گا  

ت ند . در   ثیات بخش ب رگا از ساختارهای ا تداعا در ه باالیا از ثیات دارن  و بخشا دیگ  با

هدا(   ها )هویت شود :ای   های ذیل تدای  عائل صا ، ونت صیان ندونهها و صنافو خروص ارتیاط ای  

ها صندافو را   ها هتتن (، چ ا که ای   توانن  از صنافو   ا شون  )در واعو صنافو هدان ای   ندا  که

هدای بیولدوژیكا    شدون ، نظید  نیازصند ی    ها   ا  صا هایا که صنافو از ای   ان . ندونه ایجاد ک د 

گی ند  اصدا در حضیضدت     هدا نشدوت صدا    پنا  وغی   و نی  صواردی که صنافو از ای  چون غذا و س 

گی د که ه  کنش یک کارگ ار شاصل یک  ای هنیتتن . ایس تفاوت از ایس رهیافت ونت نشوت صا

در خردوص  « بداور »است، در حالا که خواسته ص تیط با صندافو اسدت،  « باور»و یک «خواسته»

 در .(Wendt, 1999, pp.116-130) ها صتكدا اسدت   ها ب  هویت کنشانجام دادن یا انجام ن ادن 

تنددا بده دنیدال اصنیدت فی یكدا       نده « شاصل اف اد یدا دولدت  »ونت صجتض  است کارگ اران  ضدس

تنددا بده    کنن . از نظ  دیگ ، بازیگ ان نه و و صا شناختا را نی   تت هتتن ، بلكه اصنیت هتتا

« اصنیت فك »هتتن  که ب ای آندا  ای واعجیت ثابت ا تداعابلكه نیازصن   ،دنیال س پنا  هتتن 

هدا هتدتن  و    تفاوت صیان صنافجا که در حضیضدت اید     .(Wendt, 1999, p.235)به هد ا  آورد 

به آندا تو ه کد د  اسدت. او    10هایا است که بلی  تفاوت گی ن ، نشوت صاها  صنافجا که از ای  

توانند  از   ها صا هایا و ود دارد که صنافو و ای   که دور  بیان ک داعتراددان سیاسا در  ایگا  

هدای   اید    تأثی توانن . صطالجات او در خروص  که ندا و ود دارد هایا دور نی  هم   ا شون  و 

ناصی .  (1(های ع م عطجیت نایتینا هایا بود که او آندا را دور  ها در زصان اعترادی در انتضال نداد
                                                           

10. Blyth 
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اصدا بدا شخردیت یگانده و نید  شخردیت ناصجلوصشدان         شدون   نددا تج یف  خط  باهایا که  دور 

بلكده   ،شدون   هایا که کارگ اران نه تندا با کدیود اعالعدات صوا ده صدا    شون . دور  صشخص  صا

صطدوس و در نتیجده نداتوان از تجیدیس احتدداالت      ت  آنكه در خروص ت کیا صنافجشان غی  صدم

چ ا که صحیط ا تداعشدان را درد   ؛چگونه بای  عدل کنن  دانن  ت  آنكه آندا ندا هتتن . روشس

هدایا و دود دارد کده کدارگ اران وا د        در واعو صوعجیدت .  (Blyth, 2002, pp.27-34)کنن  ندا

بده دو ندوع    11های ع م عطجیت هتتن  و از نظ  آی ا ها صوعجیت اصنیت فك  نیتتن . ایس صوعجیت

. وعتا کارگ اران بدا عد م عطجیدت    شون  صاتیم عطجیت راهی دی و ع م عطجیت تحلیلا تض ع م

شناسدن  ولدا درخردوص صدفات      شون ، آندا صفات و صنافو خدویش را صدا   راهی دی صوا ه صا

بدا کدارگ ارانا در ارتیداط اسدت کده      « ع م عطجیت تحلیلا»صطدوس نیتتن  و دیگ  کارگ اران 

که آندا خود را در « یاعتراد نظامعییجت »دانن  ولا درخروص  صفات خویش و دیگ ان را صا

 یابن ، ناصطدوس هتتن .   آن صا

ند  و بده   ا عیارت دیگ  در ع م عطجیت راهی دی، کارگ اران درخروص عواع  بدازی آگدا    به

دنیال اف ایش صنافو خود درون ص زهای ایس بازی هتتن ، ولا درخروص رفتار کارگ اران دیگ  

ن (. حال آنكه ع م عطجیت تحلیلدا صدوعجیتا   ا صثال با فض ان اعالعات صوا ه ب ایناآگا  هتتن )

هدای ویدژ     درخردوص صنافجشدان در صوعجیدت    نی است که کارگ اران درخروص عواع  بازی و 

( کدارگ اران در صدورت   2002) . به اعتضاد بلدی  (Seabrooke, 2007, pp.371–385)ناآشناین  

رن  تا ع م عطجیت را کداهش  آو های ع م عطجیت راهی دی به ندادها روی صا صوا ده با صوعجیت

کنن  تدا عییجدت    ها و نه ندادها ص ا جه صا های ع م عطجیت تحلیلا به ای   دهن  و در صوعجیت

صتجار  در واعو با تفداوت عائدل شد ن     گ ایا ب ساخت ان . بح انا را تفتی  کنن  که با آن صوا ه

سداختارهای در حدال تحدول    ها هتتن  )چ ا که کدارگ اران بدا    صیان صنافجا که در حضیضت ای  

)بده دلیدل صوا دده     شدون   های ندادی ناشا صدا  شون ( و صنافجا که از ای   ا تداعا صوا ه صا

هدا را فد اهم    کارگ اران با ساختارهای نتیتا  با ثیدات ا تدداعا(، اصكدان تفكیدک ایدس صوعجیدت      

شدون    صوا ده صدا  هایا با ع م عطجیت راهی دی  کن . در ایس چارچو  کارگ اران در صوعجیت  صا

ثیدات و در نتیجده سداختارهای     که در چدارچو  ندادهدا و هنجارهدای سیاسدا و اعتردادی بدا      

ثیداتا نددادی و سداختاری بدا عد م       های با دهن ، ولا در دور  ا تداعا باثیات کنش انجام صا

در ضدس ایس رویك د اهدیت بیشت ی به نضش عواصل صادی در ساخت  ان . عطجیت تحلیلا صوا ه

نظد ی   چدارچو  صتجدار    گ ایدا  ب سداخت  چدارچو  در ایس  های ا تداعا عائل است. جیتواع
                                                           

11. Iida  
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از عواصل صادی صتأث  است  بازار ان ژیت ی ب ای ب رسا روابط دنیای ان ژی است؛ چ ا که  صناسا

هایا صدلدو اسدت کده     صخاع  ها و  آورد که از ع م عطجیت هایا را ف اهم صا صوعجیت و هدچنیس

پدژوهش  کن . در اداصده   صوا ه صا خط انتظارات بازیگ ان را با در ه باالیا از  تدام تردیدات و

تو ده بده سداختارهای     کاهش ع م عطجیدت )بدا   صنظور بهضدس ب رسا سازوکارهای کارگ اران 

هدای عد م عطجیدت در بدازار      صوعجیدت  دربدار  ارائه توضیحاتا  و صادی و ا تداعا بخش ان ژی(

در کم ک دن ایس عد م عطجیدت و تدأثی      را ی اتحادیه اروپا و روسیهها  دانا ان ژی، تأثی  تالش

   شود. صاب  روابط گازی ع فیس ارزیابا  آن

 ساختارهای مادی و اجتماعی بخش انرژی .2

 ساختار مادی   .2-1

بتیار  صحضهای صادی  یا ا تداعا هتتن ، ولا واعجیت 13صحضها یا  واعجیت12به اعتضاد سی له

های روی زصیس یدا سیتدتم بیولدوژیكا کده حتدا       های صادی نظی  صخ   ان د هتتن . واعجیت

،  ددان بده   صحدض هدای   ان . اصا بج  از ایدس واعجیدت   زصانا که انتانا و ود ن اشت، صو ود بود 

 از ع یدق ولدا بیشدت     ،شود. صكانا غی شفا  که وسیو است آلود تی یل صا صه اس عت به صكان

 .(Searle, 1995, p.121)شود  صا شناختهویژگا ا تداعا آن 

صد ت   توان صیدان دو دید گا  بلن صد ت و صیدان     خروص ساختار صادی بخش ان ژی صا در

. 2 ،.  دجیدت 1 :در حوز  ان ژی و دود دارد  صحضص ت سه واعجیت  بلن  دی تدای  عائل ش . از 

هدای انتدانا و صندابو فی یكدا )پ اکند گا       . فاصدله صیدان  دجیدت   3 و صنافو فی یكدا اند ژی  

صادی است که بیشت   دجیت  دان در صناعضا حضور  اکنن گان(. ایس واعجیت افیایا ع ضه غ 

ت  صدلو از اند ژی، بدا فضد  صندابو صوا ده        دجیت صناعق کم در صضایته بادارن  که از نظ  ان ژی 

هدای   شدود کده زی سداخت    ساله( پذی ش ایس نكته صدكس صدا  25ص ت ) ن ا دی گا  صیابهتتن . 

ها، ص اک  توزیو و...( بخشا از ساختار صدادی اسدت    ز بش  )خطوط لوله، پاالیشگا سا ان ژی دست

هدا در واعدو    کند . ایدس واعجیدت    صحد ود صدا   نید  هدای آیند   کدارگ اران را صدكدس و      که گ ینه

هدای ا تدداعا    شدون  )ب سداخته   های ا تداعا هتتن  که واعجیت صادی انگاشدته صدا   ب ساخته

 .(Kester, 2010, p.44) ش   یا صرنوعات بش ی( صادی

                                                           

12. Searle 
13. Brute 
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 ساختارهای اجتماعی بخش انرژی  . 2-2

ساختارهای ا تداعا بخش ان ژی شاصل دو و ه است. اول سداختار ا تدداعا ثابدت و دیگد ی     

 ان ژی با اصكان رعابت، توزیو و تغیی  بیشت .  های گفتدان

 شده ساختارهای اجتماعی ثابت .2-2-1

 ،«کدیدود »کنن   و نی  ساختار  های تولی کنن   و صر  ش   توسط کشور ساختار ان ژی اصنیتا

 ساختارهای ا تداعا ثابت بخش ان ژی هتتن . 

 شده  ساختار انرژی امنیتی .2-2-2-1

بد ای   اداشدته اسدت. ایدس صتدوله شداه  صثدال صناسدی        اان ژی هدوار  با اصنیت ارتیاط ن دیك

 ایدندا  و بضدا  شد ایط  الدلدل  بدیس  طروابد  در اصنیت 14.ان  چی هایا است که ب یدا انگاشته ش  

 در بضدا  اول. کند   صدا  پ رند   را اصنیدت  از تج یدف  دو س عت به ش ایط ایس. است ش   صحتو 

 و اسدت  ارتیاط در او ص گ و زن گا و انتان صو ودیت با که سخت صادی واعجیت کیچارچو  

  کنن  یتد   ادیور از است اتابج» نای  وز  نگا  در و است «در ه» صتوله اصنیت نظ  سیا از

 چگونده  اصدا . نگ د صا صادی ان از چشم از ص فا  را اصنیت نگا  ایس. «بالضو  ایآس اب رگ و صحتدل

 را هدایا  صوعجیدت  صد دم  که نیتت ایس صتوله آیا است؟ صادی چی  آن اگ  شود صا اصس نا چی ی

درحدالا کده    بنداب ایس  نیتدتن ؟  صطددوس  صوعجیدت  آن آیند    تحول دربارة کنن  که صا اصنیتا

ها و عد م اصنیدت    صخاع  تأثی تأثی  ندایا صوعجیت نااصس صدكس است صادی باش ، ع م عطجیت، 

کنند گان   تد یس تد ید  بد ای صرد       ش   ص فا  ا تداعا است. در ایس چارچو  بد رگ  تج یف

الدللا است که احتدا  اصنیدت    بلكه روابط سیاسا بیس ،ان ژی، عطو واعجا ع ضه ان ژی نیتت

کنند گان   کن . وخیم ش ن فجلا روابدط تولی کنند گان و صرد      های درگی  را تج یف صا ع  

های ارسالا رهی ان سیاسدا   گ  اف ایش احتا  نااصنا است که از ع یق بیانات و عالصت ه ایت

است که دو  پذی فتنا .(Kester, 2010, p.46) شود صا ها ردیابا و آشكارسازی آندا توسط رسانه

کاهش ایس احتا  ع م اصنیت به انجام ب سانن . ایس اع اصات شداصل   صنظور بهرا  ع   اع اصاتا

« دیگد ی »واردات اسدت کده از ع یدق آن احتدا  اصنیدت       های صدادرات/  سازی ف صت صتنوع

یابد . کوتدا  اینكده     وسیله دادن نتای  صادی به صیانا روانا و احتاسا فك ، بیشت  کاهش صدا  به

اسدت  « صجددای اصنیدت  »ت سن  و ایس هدان  کنن  که از آن صا اد صاکارگ اران آن چی ی را ایج

(Monaghan, 2006, p.8). 

                                                           

14. Taken for granted 
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و 16، ویور15سازی است. ایس صفدوم که در ابت ا به وسیله بوزان ج  صدم اصنیت، اصنیتایک بُ

بد    سدازی آنددا   دهد . در نظ یده اصنیتدا    ا تداعا از اصنیدت صدا   یسجه یافت، تجیی تو 17دِوایل 

،. تد ی ات در ایدس چدارچو    ان  ک د شود که کارگ اران ب ساخته و درد  د ک  صاتد ی هایا ت

در ایس چارچو  ع م اصنیت ان ژی آن چی ی است که  .(Buzan,1998)شود  بیناذهنا درد صا

ها بیناذهنا و ب  روابط دیدالكتیكا صیدان خدود و دیگد ی صیتندا       بای  ب یدا ف ض شود. ت  

تنظیم  )صثل تأثی گذارن ن  ب   دان واعجا نتوا های بیناذهنا صا   ان ژی ایس ت دربار هتتن . 

 (.ع ضه یا ساخت خطوط لوله   ی  های   یان

 ساختار کمبود .2-2-2-2

پایه اساسا اعترادهای دوران ص رن است. ایس کدیود است  ،که کدیود کن  بیان صاعلم اعتراد 

د داشته باش  صوضوع تدالش و تد   از   ده  و آنچه کدیو که به کاالها ارزش و سس  عیدت صا

 اارزشد  . یكا از دالیلا که ان ژی صنیو عییجا بدا استسازی  دست رفتس و از نظ  دیگ  اصنیتا

کدیود در صنابو تج ی ناپذی  است. اص وز  شاه  آن هتتیم که به کدیدود بده    ،شود صا صحتو 

کتد ی در صندابو   »دیدود را  شدود. چده ک   بیناذهنا نگ یتته صا اصفدوص صثابه صورت ف این   به

تج یدف  « ش   به صنابو عییجا و ف سودگا  دانا ایدس صندابو   وابتتگا احتا » چه و«عییجا

عییجددا و  ای عنددوان صتددوله کنددیم و چدده آن را در تولیدد  و انتشددار فدددم خاصددا از کدیددود بدده

هدگدا   ،تج یف کنیم« های ناصح ود انتانا در  دان با صنابو صح ود و درخواست ناپذی  ا تنا 

« آوری  دسته تو صالک چی ی هتتا که ب»های ا تداعا نوولیی ال صیتنا ب   در صتس ب ساخته

بلكده آن را   ،کس نك د ،  اصجه ص رن نه تندا کدیود را ریشه18گی د. به اعتضاد آچت هوی  ع ار صا

 ,Kester,2010)به و ود آورد. در ایس چارچو  کدیود یک ب ساخته ا تداعا بینداذهنا اسدت  

p.47-8). 

نكتدده  الددا اینجاسددت کدده صفدداهیم صتضددادی چددون حاکدیددت و ناسیونالیتددم صنددابو و 

های ا تداعا پیچی   در ارتیاط با صالكیدت   صیتنا ب  بازارهای آزاد، ه  دو ب ساخته ش ن  دانا

ش   کدیود و اصنیدت   های ا تداعا ثابت ش   کدیود هتتن . ب ساخته و ب ساختة ا تداعا ثابت

هدای انگید ش ناآگاهانده     ای هتتن  که به صحد د  ش   های درونا بلن ص ت، ب ساخته ادر نگاه
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17. Dewilde 
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شون . ایس دو ب ساخته بیناذهنا به بخشا از واعجیت  ها و تفك  کارگ اران ان ژی ص بوط صا کنش

 ان .   هایا در واعجیت صادی ب ل ش   شناختا کارگ اران و انجكا  هتتا

 ی با ظرفیت رقابت، تغییر و توزیع بیشتر(ها )ساختارهای اجتماع گفتمان .2-3

هدای   ساختار ا تداعا ان ژی هتتن  که در ارتیاط و تجاصل با ب ساخته یاز دیگ  ا  ا ها گفتدان

در ش   اصنیت و کدیود ع ار دارن  ولا ظ فیت تغیید ، توزیدو و رعابدت بیشدت ی      ا تداعا ثابت

اصنیدت   هدای  گفتددان اصدلا اتحادیده اروپدا     اند ژی  های گفتدانها دارن .  آن ب ساخته صضایته با

هدای   گفتدانان ژی اصلا روسیه های  گفتدانو  استع ضه، بازار، پای اری و صتوولیت ا تداعا 

که در اداصده در چدارچو    است اصنیت تضاضا، حاکدیت ب  صنابو، پای اری و صتوولیت ا تداعا 

تولی کنن   عد   اند ژی، بده ایدس    کنن   و  ها و راهی دهای ان ژی ایس دو صر   ب رسا سیاست

اسدت کده    گفتندا ش   خواهیم پ داخدت.   های ا تداعا ثابت و ارتیاط آن با ب ساختهها  گفتدان

اصنیددت )تضاضددا، ع ضدده(، بددازار و حاکدیددت صنددابو بددا هددای  گفتدددانارتیدداط بیشددت   صنظددور بدده

 بنداب ایس  .پذی  نیتدت  نبه آسانا اصكا ها گفتدانش  ، تغیی  در ایس  های ا تداعا ثابت ب ساخته

 دروندا کنن   و چه تولی کنند   اند ژی( در تجداصالت     )چه صر   را های کنش کارگ اران گ ینه

   کن . صح ود صا

 ها و راهبردهای انرژی اتحادیه اروپا سیاست .3

ای پذی فته ش   است که ان ژی به بخش صددا از سیاست اصنیتا،  صورت گتت د  ایس صتوله به

افد ون بدا ف سدایش     صدورت روز   ا اتحادیه اروپا تی یل ش   است. اتحادیه اروپا بهتجاری و خار

سدازی صندابو تدأصیس     صنابو نفت و گاز دریای شدال صوا ه است. در نتیجه، ایس اتحادیه، صتندوع 

 65درص  صر   نفدت و حد ود    85ان ژی را در دستور کار ع ار داد  است. اتحادیه اروپا ح ود 

درص  واردات گداز اتحادیده از روسدیه تدأصیس      30کن . ح ود  ود را وارد صادرص  صر   گاز خ

 (.5تا  1های شدار   نگار ) شود صا
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 2011کشور اتحادیه اروپا در سال  27انرژی  19مصرف انرژی نهایی -(1)شماره  نگاره
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(EU Energy in Figures, 2013, p.73) 

 2011کشور اتحادیه اروپا در سال  27وابستگی به واردات انرژی  -(2)شماره  نگاره
 گاز نفت و مشتقات ذغال سنگ مصرف کلی 

 درص  67 درص  9/84 درص  4/41 درص  8/53 اتحادیه اروپا

(EU energy in figures, 2013, p.23) 

 2011کشور اتحادیه اروپا در سال  27انرژی  23مصرف ناخالص داخلی -(3)شماره  نگاره
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(EU Energy in Figures, 2013, p.41) 

                                                           

19. Final Energy Consumption 

20. Derived Heat 

21. Waste, Non-Renewable 

22. Mtoe 

23. Gross Inland Consumption 
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کیلو تنی نفت خام به  508477سهم کشورهای مختلف در واردات  -(4)شماره  نگار

 2011وپا در سال اتحادیه ار
 درصد کشور ردیف

 35 روسیه 1
 12 ن وژ 2
 8 ع بتتان 3
 6 نیج یه 4
 6 ای ان 5
 6 ع اعتتان 6
 5 آذربایجان 7
 22 صنابو دیگ  8

(EU energy in figures,2013, p.24) 

ارزش حرارتی  -تراژول 13522333سهم کشورهای مختلف در -(5)شماره  نگاره

 2011اتحادیه اروپا در سال واردات گاز 24ناویژه 

 درصد کشور ردیف
 30 روسیه 1
 28 ن وژ 2
 13 الج ای  3
 11 عط  4
 5 نیج یه 5
 1 صر  6
 10 نش   صشخص 7
 2 صنابو دیگ  8

(EU Energy in Figures,2013, p.24) 

وهدوایا؛   هدایا عدد   در حدوز  اند ژی صوا ده اسدت: تغیید ات آ         اتحادیه اروپا با چالش

تگا در حال افد ایش بده واردات اند ژی؛ ف سدایش صندابو اند ژی و لد وم دست سدا تددام          وابت

کنن گان به ان ژی ایدس و اعترادی. اتحادیه اروپا سیاسدتا را در حدوز  اند ژی را دنیدال      صر  

سن ، نفت و گاز( را با اند ژی   کن  که  ایگ ینا صنابو ان ژی حاصل از سوخت فتیلا )ذغال صا

ی تج ی پذی  و انضالبا صنجتا در ایجاد اعتراد با نیاز کدت  به اند ژی و صرد     ای و ان ژ هتته

 ایدس، رعابتا و باثیات ان ژی را تتدیل کن .

، در 1957و  اصجه ان ژی اتددا در سدال    1951بج  از ایجاد  اصجه ذغال و فوالد در سال 

هدای ایدس    علدا کدنش  ، ان ژی صج دا  بده  2007سیاست   ی  اتحادیه در حوز  ان ژی در سال 

                                                           

24.TJ – GCV 
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وری اند ژی و   اتحادیه را  یافت. ایس سیاست ب  سه پایه اساسا ع ار گ فته است: آزادسازی؛ بد  

توسجه استفاد  از صنابو تج ی پذی  و س انجام اصنیت ع ضه. در خروص بدازار داخلدا، سداخت    

ب اری راهی دی بد ای  های اتحادیه است. و ود بازارهای ان ژی رعابتا، ا یک بازار ان ژی از اولویت

هدای   های صتجد د ع ضده اند ژی بدا عیددت      کنن گان در صیان ش کت ایجاد ع رت انتخا  صر  

تدد یس آندددا و نیدد   ویددژ  کوچددک کنندد گان بدده پددذی فتنا اسددت و نیدد  دست سددا هددده ع ضدده

کنند .   گذاری صا کن  که در بخش ان ژی تج ی پذی  س صایه  کنن گانا را به بازار صدكس صا تولی 

گدذاری در   های ان ژی یكسارچه و صطدوس و نی  س صایه تحضق اه ا  پیشیس نیازصن  ایجاد شیكه

 کن . سازی و اصنیت ع ضه را تضدیس صا هاست. یک بازار صتح  واعجا، صتنوع بخش زی ساخت

پذی ، اتحادیه اروپا، نی وهای حاصل از باد، خورشی ، ب ق آبا،  در بخش صنابو ان ژی تج ی 

، گ صایش زصیس و زیتت تود  را  ایگ یس صناسیا ب ای ان ژی فتیلا دانتدته اسدت.   ص  و   ر

ده ، بلكه از وابتدتگا بده    ای را کاهش صا ها نه تندا اشاعه گازهای گلخانه استفاد  از ایس ان ژی

درص ی تولید  اند ژی از صندابو     20کاه . ب ای تحضق ه   سدم  واردات سوخت فتیلا نی  صا

هدای گ صدایش و سد صایش، بد ق و      هایا ب ای تد ک  ب  بخدش  ادیه اروپا، ب ناصهتج ی پذی ، اتح

و نضل که به ش ت به نفت وابتته اسدت،   بیوفتیل در دستور کار ع ار داد  است. در بخش حدل

درص ی بیوفتیل از صر   کلدا اند ژی در    75/5کدیتیون ایس اتحادیه اصی وار است که سدم 

 ب سان .   2020ی در سال درص  10را به سدم  2010سال 

وری ان ژی، کاهش صر   ان ژی و صح ود ک دن ه ررفت آن، هد   اصدلا    در بخش بد  

پذی ی، اصنیت ع ضده و   وری ان ژی را در چارچو  رعابت اتحادیه بود  است. اتحادیه، ارتضای بد  

ناسدیا بد ای   هدای ص  کن . ظ فیت هوایا دنیال صا و های پ وتكل کیوتو ب ای تغیی ات آ  رهیافت

ها، کارخانجات، تید یل اند ژی و    صحور نظی  ساختدان های ان ژی ویژ  در بخش کاهش صر   به

 20، ب ناصه کاهش صر   ساالنه تا تحضدق کداهش   2006ونضل و ود دارد و در پایان سال  حدل

در ب ناصه کار ع ار گ فت. تحضق ایس ه   از ع یدق بتدی  افكدار     2020درص ی در پایان سال 

سددازان و تنظددیم بددازار و نیدد  اعددال عواعدد  ص بددوط بدده تولیدد ات، خدد صات و   وصا، تردددیمعدد 

 ها صدكس خواه  بود. زی ساخت

پدذی ی و ثیدات    در بخش اصنیت ع ضه ب ای رسی ن به اه ا  ص بوعه بده اصنیدت، رعابدت   

 کنند گان،  یافتده و در حدال توسدجه از  دلده تولید       ان ژی، اتحادیه باید  بدا کشدورهای توسدجه    

کنن گان ان ژی هدكاری کن . بد ای کتدا کارآصد ی و هدداهنگا      کشورهای ت ان یت و صر  

الدللا سدخس بگویند . در ایدس     اتحادیه اروپا، اعضا بای  با یک زبان در خروص صتائل ان ژی بیس
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هدای ص بدوط بده     ثیداتا  های بالضو  ان ژی و با پذی ی واردات، بح ان چارچو  و در دوران آسیا

وسیله کشورهای کان ی ای عضدویت،   های ان ژی اتحادیه به   ان ژی، انطیاق با سیاستع ضه آین 

 بخشا صدم از ف آین  الحاق آندا به اتحادیه خواه  بود.

درص  صرد   ناخدالص داخلدا اند ژی      14ها ح ود  ای، ایس نی وگا  در بخش ان ژی هتته

ی بدا سدطح پداییس کد بس تولید ی و      ا (. ان ژی هتدته 3شدار   نگار ) کنن  اتحادیه را تأصیس صا

وهدوایا   های نتیتا  باثیات وا   اهدیت است که آن را از نظ  اصنیت ع ضه و تغیی ات آ  عیدت

گد دد.   بدازصا  1957کن . صیانا ح کت در ایس حوز  به اتحادیده اند ژی اتددا سدال        ذا  صا

، نظارت ب  استفاد  کارک دهای اصلا ایس اتحادیه، هدكاری در بخش تحضیضات، حفاظت عدوصا

الدللدا بدود  اسدت. صتدوله حفاظدت از       آصی  و هدكاری با دیگ  کشدورها و ندادهدای بدیس    صلح

کارکنان ایس بخش و عدوم ص دم و نی  حفاظت از صحیط زیتت و کم ک دن ه ررفت اند ژی، از  

 .(Summaries of EU Legislation)  های ایس بخش بود  است  دله صوارد ل وم انطیاق سیاست

از انتشار سن  سی  اصنیت ان ژی کدتیون اروپا  پیشایس نكته نی  وا   اهدیت است که تا 

سازی صنابو و  اتحادیه اروپا، اصنیت ع ضه )صتنوع بخش ان ژی صیانا اصلا توسجه، 2000در سال 

 2000انتشار سن  سی  سدال   .زیتت و بازار رعابتا بود ان ژی(، پای اری صحیط  صتی های انتضال

در  )دیاگ ام(. توسجه در تج یف اصنیت ان ژی و ورود گفتدان صتوولیت ا تداعا بود دهن   نشان

اصنیت ع ضه اند ژی بد ای بدیدود زند گا شدد ون ان و کدارک د صناسدا        »است: ایس سن  آص   

هدای اعتردادی بد ای تددام      اعتراد، ع م عطو دست سا فی یكا صحروالت ان ژی بدازار، عیددت  

 European Commission)«روصا و صنجتا بای  صورد اعدینان واعدو شدود  کنن گان خ صر  

Green Paper, 2000, p.2-3). 



 161      1393/ سال بیتت و سوم / زصتتان شدار  هفتاد و سوم 

 مبانی سیاست انرژی اتحادیه اروپادیاگرام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Herczog ,2007, p.4 

 ها و راهبردهای انرژی روسیه سیاست .5

هدای   تد یس گفتددان   تضاضدا، صددم   و اصنیدت  25اش اصل حاکدیت دائدا دولت ب  صندابو عییجدا  

ش   اصنیدت و کدیدود    های ا تداعا ثابت سیاست ان ژی روسیه و در ارتیاط صتتضیم با ب ساخته

الدللدا در   بدیس  یهنجار صثابه تی یل ش ن حاکدیت دائدا دولت ب  صنابو عییجا خود به .است

جاهد   صنشدور   هدای شدورای اصنیدت و ص    صجدو عدوصا سازصان صلدل، عطجناصده   1803عطجناصه 

یک دهة گذشته، حاکدیت ب  صنابو، سیاسدت اولیده روسدیه     بیش از از .شود صاردیابا  26ان ژی

اصنیت صلا بود  است. پوتیس در رساله دکت ای خود در سال  حفاظت از و یب ای توسجه اعتراد

 بیدان  . او در ایس رسداله اشار  ک د دانا  اب ای تی یل ش ن به اب ع رت راهی د روسیهبه  1999

، حفاظت از صحدیط زیتدت و اعدیندان از اصنیدت     عییجااز صنابو صنطضا ک د  بود که استفاد  

در روسدیه  ... »به اعتضاد پدوتیس:  ص ت، ف ات  از ظ فیت سازوکارهای بازار است.  اعترادی عوالنا

ت سازوکارهای بازار خودتنظیم و حدایت ب ای استفاد  و حفاظ س صیانبنیادی االزم است ت کیی

 .(Pogoretskyy,2011) «از صنابو ا  ا شود صنطضا
                                                           

25. Permanent state sovereignty over its natural resources (PSNR) 
26. Energy Charter Treaty 

 پذی ی  رعابت
 )رهیافت بازارصحور(

 اصنیت ع صه 
 )رهیافت سیاسا د دیسلداتیک(

صیددددددددانا 
سیاسددددددت 
اندددددددد ژی 

  اروپا اتحادیه

 صتوولیت ا تداعا
)استفاد  از پول عدوصا ب ای 

 با فض  ان ژی شد ون ان(  صیارز 

 زیتت پای اری صحیط
)اف ایش ران صان ان ژی با استفاد  از 

 پول عدوصا( از پول عدوصا(
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نی  صؤی  ایس سیاست اسدت. در پداراگ ا  اول ایدس     2020ان ژی روسیه ب ای سال  راهی د

« ب ای ه ایت سیاست داخلدا و خدار ا   یاب ار» و «بخش ان ژی ع رتدن » :آص   است راهی د

ایدس    غ افیدای سیاسدا  نن   نفوذ ک نضش کشور در بازارهای ان ژی  دان، تجییس»است و اینكه 

هد   سیاسدت اند ژی، ایجداد     »کده  اسدت   در ایس است اتژی هدچنیس اشار  ش  «. کشور است

بیشت یس استفاد  صؤث  از سوخت عییجا و صنابو ان ژی و استفاد  از پتانتیل بخش ان ژی بد ای  

دولتدا بد  بخدش    عوانیس روسیه نی  ایس انحردار   .27«کیفیت زن گا است یرش  اعتراد و ارتضا

هدای خدار ا ا داز      هدای راهید دی، شد کت    اسا  عانون بخش بخش . ب  ان ژی را استد ار صا

هدای خدار ا    صثال شد کت  ب ایهای دارای اهدیت راهی دی روسیه را ن ارن .  کنت ل ب  ش کت

خدذ  ا، نیازصن  بیشت سدام  خ ی ها را دارا باشن  و  سدام ایس ش کت درص  50توانن  کدت  از  صا

 بد ای  (2)شدود.  تتلط دولت ب  بخش نفت و گاز نی  صشاه   صدا است.  روسیه وزی  نختت صجوز

 65 که عوری به است، گازپ وم دولتا ش کت اختیار در تض ییا  روسیه گاز دستا باال بخش صثال

 آن عییجا گاز تولی  کل درص  74 ح ود و دارد اختیار در را کشور ایس ش   اثیات ذخای  درص 

 در (LNG دا)  ان ال صدادرات  زصینده  در هدچنیس ش کت ایس. است داد  اختراص خود به را

 (.1393 است )صوسوی، عانونا انحرار دارای روسیه

. ح اکث سازی استفاد  صؤث  از صندابو  1روسیه صوارد زی  است:  2020 راهی داه ا  اصلا 

. افد ایش  3 ؛اعتردادی  -داعاهای ان ژی ب ای توسجه ا ت . استفاد  از ظ فیت2 ؛ان ژی و سوخت

ه   شدار  یک، بازتا  نگدا    .(Piper, 2003, p.10)ان ژی و حفاظت از صحیط زیتت  وری بد  

سیاسدت خدار ا    هدای اب ار ا ازیكد  صثابده  راهی دی و استفاد  از آن به اکاالی صثابه به ان ژی به

ویدژ    ان اند ژی خدود بده   پذی ی صشت ی  های اخی  در تالش بود که از آسیا است. روسیه در سال

اش اسدتفاد  کند .    اه ا  سیاست خار ا چارچو الدنافو، در  کشورهای عضو سازصان صشت د

-2005) کدد ایسوو ا (2003-2004) هد صددان بددا تغییدد ات سیاسددا در کشددورهای گ  تددتان

، روسیه با اف ایش ش ی  عیدت گاز صادراتا خویش به ایس کشورها که به عطدو   یدان   (2004

 ک د ایس کشدورها را تنییده کند  و بد  سیاسدت آنددا اثد  بگدذارد         تالشاز نی  انجاصی ، صوعت گ

(Crane, 2009, p.22)      در بح ان اخی  اک ایس نی  که با تحوالتا چدون ب کنداری دولدت ع فد ار

و  دایگ ینا آن بدا دولدت ع فد ار      2014های خیابانا فوریده   روسیه در اوک ایس در پا آشو 

صار  هدیس سال و ایجداد شد ی ت یس تدنش در روابدط      18غ  ، پیوستس ک یده به روسیه در 

غ   و روسیه بج  از  ن  س د هد ا  بود، اند ژی هدچندان کداالیا راهید دی بد ای پیشدی د       
                                                           

27. The Summary of the Energy Strategy of Russia 



 163      1393/ سال بیتت و سوم / زصتتان شدار  هفتاد و سوم 

، روسدیه در  چدارچو  اه ا  سیاست خار ا روسیه و صوا ده ایس کشور با غ   بدود. در ایدس   

های اتحادیه اروپدا علیده روسدیه، اعد اصاتا از عییدل       واکنش به تحوالت اوک ایس و اعدال تح یم

هدای اوکد ایس بده شد کت      صتوعف ک دن صادرات گاز به اوک ایس به بدانه پ داخت نش ن بد ها 

لگد ان  بتدیاری از تحلی  ای که لدتتان انجام داد؛ به گونه به گاز صادرات گازپ وم و کاهش صی ان

تفتی   اروپا و اتحادیه ایس اع اصات را ح کتا در صتی  تالش روسیه ب ای اعدال فشار ب  اوک ایس

اصنیت تضاضا دیگ  گفتدان صینایا در سیاست ان ژی روسدیه بدود  اسدت و در ارتیداط      (3)ک دن .

اند ژی   گی د. ع م عطجیت در بازارهدای  ش   ع ار صا صتتضیم با ب ساخته ا تداعا ان ژی اصنیتا

تولی کنن   آن است  ییک و ه تضاضا و یک و ه ع ضه. ع م عطجیت ب ای کشور :دو و ه دارد

ایس صتوله به عواصل صتجد دی چدون رشد     « توانم بف وشم؟ گذاری کنم، صا اگ  صس س صایه»که 

ی و دست سا فناور  زیتتا و ان ژی، رش  آین  های صحیط اعترادی کشورهای صشت ی، سیاست

 صن لده  به ع ضه ان ژی بتتگا دارد. تدالش روسدیه بد ای حفدح انحردار خدویش بده       ای  صنطضه

ان ژی به اتحادیه اروپا و نی  تدالش بد ای دست سدا و نفدوذ در بازارهدای        کنن  ت یس ع ضه صدم

گید د.   عد ار صدا   خردوص صدنجتا در ایدس    و یعنوان صنطضه نوظدور تجاری، اعتراد آسیایا به

های تضاضا، صجدای اصنیت  سازی کانون  ای حفح انحرار و صتنوعهای روسیه ب ب یدا است تالش

 نید   روسیه 2020 راهی د 3و  2خواه  ک د. اه ا   پ اهدیتصیان ایس کشور و اتحادیه اروپا را 

صتوولیت ا تداعا و پای اری بده فضدای صنداظ ات     های نها گام گفتدان به ورود گام دهن   نشان

های دوگانده اند ژی تدا حد ودی از      حفح عیدت زصینهه در گفتدانا روسیه است. سیاست روسی

هدای   های بخش خانگا تا ح ودی کدت  از عیدت گفتدان صتوولیت ا تداعا صتأث  است. تج فه

ش ت کدت  از عیدت گاز صدادراتا   کنن گان صنجتا روسیه و در ه  دو صورد به ص بوط به صر  

یدک اهد م تجد یلا     صثابه   از ان ژی ارزان بهگ چه گفتدان حاکدیت ب  صنابو در استفاد (4)است.

تد ک  ب  دست سا عدوصا ب  اند ژی ارزان نید     کن ، تأکی  صاصدم و ب رگ ب ای اعتراد روسیه 

های اخی  روسیه در اسدتفاد  بیشدت  از صندابو تج ی پدذی  نید  بیدانگ         اهدیت نیتت. تالش کم

 (5)است. صحیط زیتت گام گفتدان پای اری به تضویت گام

ها و باازی   ها، عدم قطعیت مخاطرهروابط گازی اتحادیه اروپا و روسیه ). 6
 مرزهای برساخته(  درون

سدن  و   صندابو ذغدال   درصد  20صندابو نفدت،    درصد  10درص  صنابو گداز عییجدا،    30روسیه 

ب یتیش پت ولیدوم، روسدیه    2010. ب اسا  گ ارش سال ستصنابو اورانیوم دنیا را دارادرص  11

درصد   30تولی  گاز  دان را ب عد   داشته است و ح ود  درص 20ابو گاز  دان و صن درص 23
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شدود. اروپدا دوصدیس بدازار بد رگ اند ژی  ددان اسدت و روسدیه           تولی ات گاز روسیه صادر صدا 

ش ت اف ایش یافتده    سال گذشته به 15ت یس بازار صادرکنن   گاز. تضاضای گاز در اروپا در  ب رگ

 2020ای اروپدا باید  تدا سدال      است که اشاعه گازهدای گلخانده   ک د یح است. شورای اروپا تر 

سن  را  اکتی  ک بس تولی ی ذغال نیدا از دی فضطکاهش یاب . گاز عییجا درص  20ح اعل تا 

هدای صناسدیا    ان ژی نی  گداز ویژگدا   وری بد  ضدس از نظ   کن . در ب ای تولی  نی و صنتش  صا

 .(Söderbergh, 2010, p.2)دارد 

های ف اوان بدازار   ت یس دغ غه بازیگ ان ع ضه ان ژی، کاستس از ع م عطجیت گفتیم که صدم

شدكلا از   صن لده  کنن گان و تولی کنن گان ان ژی را بای  به ان ژی است. اصوال  روابط صیان صر  

هدای صختلدف را دنیدال     الگدو ها و  چ اکه درحالا که شیو  ؛ع م عطجیت راهی دی در نظ  گ فت

ن ، دراسا  هدچنان در تضال ب ای صندافو انحرداری هتدتن . بده زبدان دیگد  کشدورها و        کن صا

 های بازار ناصطدوس هتتن . الیته ایس رفتار بضیه بخش دربار ولا  ،ن ا ها از صنافو خود آگا  ش کت

 سازان دولتا نیتت.   ویژ  در سطح تردیم صجنای ع م صوا ده با ع م عطجیت تحلیلا به  به اص 

 های راهبردی بازار انرژی م قطعیتعد .7

 خصوص حجم واردات مورد نیاز اروپا   عدم قطعیت در .7-1

ی ها ای در روابط گازی خار ا خود صوا ه است. یكا از چالش های عد   اتحادیه اروپا با چالش

 ص ت کوتا  نتیتا  زصانست که حتا در اتحادیه اروپا گاز سطح تضاضای دربار ع م عطجیت صدم، 

اتحادیده   وابتتگا صی انهای صختلف،  داستانب اسا  کن .  ا را پ اهدیت صاهای صختلف تانداس

ایس ع م در نوسان است.  2030تا سال  درص  89تا  درص  84به گاز عییجا وارداتا، بیس اروپا 

نكتده اول   اروپاسدت.  سیاست ان ژی و گ صدایش زصدیس اتحادیده   عطجیت تا ح ود زیادی حاصل 

درخروص اف ایش سدم ان ژی تج ی پذی  است که ب  تضاضای گداز عییجدا اثد      تجد ات یارتضا

های ک بس است که ب  عیدت نتیا اشدكال   در عیدتتغیی  و تحول دائدا  ،گذارد و نكته دوم صا

شدود.   صااستفاد   Co2های  گاز عییجا ب ای تج یل عیدتاز گذارد.  صختلف تولی  نی و تأثی  صا

بد ای شكتدت    لاو ،سن  به ح  کافا ع رتدن  است  ای شكتت ذغالصثال گاز عییجا ب ب ای

گذاری و عدق تجد ات   ی  بد ای کداهش    ان ژی تج ی پذی  به ح  کافا نی وصن  نیتت. زصان

های اند ژی نید  تدأثی      ، تأثی ب  تضاضای گاز عییجا تأثی ی حیاتا دارد و ب  سیاستCo2اشاعه 

ایس ع م عطجیدت هدچندیس بیدانگ  تضویدت روزافد ون       .(Hunter, 2010, p.28) گذارد صددا صا

 است.  صحیط زیتت گفتدان پای اری
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 های ترانزیتی   مخاطرهعدم قطعیت درخصوص اختالل در عرضه و  .7-2

وسدیله   تد  از ع ضدة گداز بده      اهدیدت  از اختالل در ع ضة نفت عدوصا  کم گ فته نشوتپیاص های 

عییجت صایو نفت، انتضال از ع یق کشتا به  دلیله چ ا که ب ؛شود خطوط لوله درنظ  گ فته صا

ضدس  شود. در پذی  است و ایس کاال با سدولت نتیا به خ ی اران ف وخته صا اصكان دیگ  صناعق

الدللدا   ظ فیت اضافا تولی  ب ای تولی ات اپک و نی  ظ فیت ص بوط به ذخای  نفت آژاند  بدیس  

ه . شداه  صثدال، اختالفدات گدازی روسدیه و      د اختالل در ع صه نفت را کاهش صا خط ان ژی، 

ت ان یتدا   صتدی  بود که پیاص هایا   ی ب ای تج ادی از کشورهای اروپایا صتكدا بده    اوک ایس

درص  گاز خود را از روسدیه وارد   30. اروپا در حال حاض  ح ود ب ای گاز روسیه داشت اوک ایس

نگ  اهدیدت اختالفدات کشدورهای    کن  و ایس وابتتگا اداصه خواهد  یافدت. ایدس صتدوله بیدا      صا

کنن   ان ژی به بازار اروپا، ب ای اتحادیه اروپاست. یک تفداوت   ت ان یتا با کشورهای عد   ع ضه

کند ، کدم بدودن     بالضو  صیان نفت و گاز که صنازعات را به صجضل اصنیت ع ضه گداز تید یل صدا   

م بودن نتیا حجدم بدازار   های فی یكا و ک صح ودیت دلیلانجطا  در ایدس ک دن ع ضة گاز به 

LNG  است(Wicks, 2009, p.42). 

سدازی صندابو تدأصیس اند ژی و      صتنوع ب ایواکنش اتحادیه اروپا به ایس ع م عطجیت، تالش 

آف ینا بیشت  کشورهایا چون ت کیه صنج  ش   اسدت.   و به نضش (6)های انتضال آن بود  است را 

و انجضداد   ساخت خطدوط لولده   ید     ان ژی،  حفح انحرار ع ضه ب ایروسیه نی  تالش واکنش 

بد ون حضدور   )و انتضدال صتدتضیم گداز بده کشدورهای اروپدایا        (7)ع اردادهای   ی  ف وش گاز

به تش ی  صجضدل  ای  های زنجی   ها و واکنش کنشایس  هصجدوع است. بود  (کشورهای ت ان یتا

 .صنج  ش   است روسیه و اتحادیه اروپا اصنیت ان ژی

 گذاری در بخش انرژی   طعیت سرمایهعدم ق .7-3

کده حتدا صدكدس اسدت بده صدنوعیدت کاصدل یدا         « ناسیونالیتم صندابو »های صیتنا ب   سیاست

صنجد  شدود،   28الدللدا  سهدای نفتدا بدی    صح ودک دن دست سا به صخازن اند ژی بد ای شد کت   

در هدای صلدا دولتدا     و صالا بتدیاری از شد کت   فناوریهای  گذاری را از نظ  صح ودیت س صایه

از نظ   روسیه های صلا ان ژی ب د. اغلا ش کت الدللا تحلیل صا های نفتا بیس صضایته با ش کت

های تولید  صنتدوم صتكدا هتدتن  کده درنتیجده اسدتخ ا          و شیو  فناوریص ی یت فضی  و ب  

. ت  را به هد ا  دارد ص ت های باالت  و عدلیات استخ ا  عوالنا های ان ژی و ه ینه ناکارآص  حوز 

                                                           

28. IOCs 
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توانایا روسیه در حفدح   .(Wicks, 2009, p.49&56)باالت  ان ژی است  یها نتیجه ندایا، عیدت

هایش ب ای تولی  و صادرات نفت و گاز با صشكالت بتیاری صوا ه است. صندابو   و توسجه ظ فیت

تد  از   صنجت ان ژی ایدس کشدور پداییس    فناوریو سطح  استنفت و گاز روسیه در حال ف سایش 

دهای کشورهای غ با است. س صایه کافا ب ای اف ایش و توسدجه تولید ات نفدت و گداز     استان ار

پ وم درخروص توسدجه   صثال درخروص توان گاز ب ایروسیه و تضتیم خطوط لوله و ود ن ارد. 

و تولی ات صدنجتا روسدیه ابددام و دود      فناوریسطح  چارچو ر د 29صی ان ب رگ گازی یاصال

کده   دادصی ان گازی روسدیه نشدان    83صی ان به صی ان از  ای هطالجص. (Pirog, 2007, p.2) دارد

واکدنش روسدیه بده ایدس     . (Söderbergh, 2010, p.1) تولی  گاز ایس کشور در حال کاهش است

گدذاری و   آورند   صیدانا سد صایه    بود  اسدت کده فد اهم   30صجضل تأکی  ب  ع اردادهای بلن ص ت 

عور  بهو توسجه صیادیس گازی است. الیته ایس سیاست ب ای  ذ  س صایه  صنابو صالااعدینان از 

از ای از صادرات گداز روسدیه بده اروپدا      بخش عد   شود. صتتضیم به اصنیت تضاضا نی  ص بوط صا

 انجدام شد   اسدت   های ثابت ب ای تولی ات صتندوع   با عیدت و ع اردادهای بلن ص ت انجضاد ع یق

(Söderbergh, 2010, p.5).  

بوط به ع اردادهای گازی که صتدتضیدا  بدا اصنیدت تضاضدا ص بدوط اسدت،       از دیگ  ش وط ص 

اند ژی   دیگد   کنند گان  است که ب ای ع ضه 31«ب داشت کس یا بس داز»استفاد  گازپ وم از ش ط 

الیتده اتحادیده اروپدا هددوار  بد ای      . (Hunter,2010, p.26)یک هنجار تی یل ش   است  به گاز

 نیه به روسیه فشار آورد  است. ک دن ص ت ع اردادهای دو ا کوتا 

 مصرف باالی داخلی روسیه  دلیلعدم قطعیت به  .7-4

 درصد   70 از بدیش  روسدیه کنن   داخلا گاز عییجا اسدت.   ص یكا دوصیس صر  اروسیه بج  از 

 الكت یتیته بخش در آن درص  60 ح ود کن  که صا صر   داخل در را خود عییجا گاز ع ضه

کنن   خانگا روسیه به شدیكه گداز    صیلیون صر   41ح ود  (.1393 شود )صوسوی، صا صر  

است. روسدیه بده    ک د صترل هتتن . رش  س یو صر  ، ، اصنیت ع ضه گاز را با صشكل صوا ه 

و س انه صر   ان ژی روسیه از س انه صر    وری ان ژی پایینا دارد بد  نتیت حجم اعترادی، 

صاتك ی  گداز روسدیه    .(Söderbergh, 2010, p.6)بیشت  است  OECDکشورهای اروپایا عضو 

 حجم باالی گاز صر فا در داخل کشور است. دهن   ( نشان2  شدار نگار )

                                                           

29. Yamal 

30. LTCs 

31. Take-or-pay 
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 2011در سال  ماتکریس گاز روسیه -(6) نگاره شماره

 منابع عرضه
 میلیارد مترمکعب

 بازارها
 میلیارد مترمکعب

2011 2010 2011 2010 
 495 412 ای گاز روسیهتضاض 508  513 تولی  گازپ وم
 CIS 77 64صادرات به کشورهای  142 157 ی دیگ ها تولی  ش کت

 140 160 صادرات به اروپا 33 29 واردات از آسیای ص ک ی

(Pirani, 2013, p.2) 

 وابستگی روسیه به گاز آسیای مرکزی   دلیلعدم قطعیت به  .7-5

از، حفدح تجدد ات ع صده خدار ا گداز و      روسیه به گاز آسیای ص ک ی ب ای حفح توازن بازار گ

هدای   های گتت د  خار ا وابتدته اسدت اصدا صحد ودیت     گذاری نش   س صایه  ی ان نیاز ب آورد

اصكدان افد ایش    دربار گذاری در کشورهای تولی کنن   گاز آسیای ص ک ی، ع م عطجیت  س صایه

 ,Woehrel) د  اسدت گدذاری در ایدس کشدورها و افد ایش تولید  در آنددا را افد ایش دا        سد صایه 

2009,p.22).  ایدس توافدق نددایا درخردوص     در سدال  و روسیه  اوک ایسدر   یان بح ان گازی

ت  روسیه و ایجاد عیددت صتوسدط    ت  آسیای ص ک ی با گاز گ ان شاصل ک دن ت کییا از گاز ارزان

اتكدای   دهند    بود که به صرالحه دو انیه و رفو بح ان یداری رسدان . ایدس صتدوله نشدان      اثابت

کشورهای آسیای ص ک ی است که اهدیت از و در حال اف ایش روسیه به گاز وارداتا  ناپذی انكار

 ,Crane, 2009)کند   ع ضه را به ش ت با تحوالت سیاسا و اعترادی ایس کشدورها صد تیط صدا   

p.22-25). 

و ایجااد   کننادگان گااز   ی از تولیاد کاارتل  ایجااد  دلیل احتمالعدم قطعیت به . 7-6

 های غیررقابتی و غیرشفاف  بازار

 هدای  دغ غده هدوار  از ویژ  روسیه،  ت یس تولی کنن گان گاز دنیا به ایجاد کارتل گازی شاصل صدم

گدذاری از ع یدق    بده انحردار عیددت   صدكس است است. کارتلا که  بود  کنن   کشورهای صر  

و تضاضای بازار   ای تجییس عیدت توسط نی وهای ع ضه  کنن گان به آص  صر  رح اکث سازی د

ای بد ای   را صض صه32گاز  صادرکنن کشورهای تأسی  صجدو  ،صنج  شود. بتیاری از تحلیلگ ان

از تشكیل احتددالا ایدس    کنن   کشورهای صر   نگ انا .دانن  ایجاد یک کارتل   ی  گازی صا

الدللدا   ن  بدیس ب  حكد انا چن  انیه در عالا اتحادیه اروپا یا آژاتأکی  احتدالا آندا را  کارتل،

اعد اصا   در پا خواه  داشت.ان ژی یا ایجاد ندادهای   ی  ب ای صوا ده صشت د با ایس صجضل 

                                                           

32. The Gas Exporting Countries Forum (GECF) 
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صتضابل با اف ایش  ای گی د و در رابطه دست سا به ان ژی ایدس و ارزان صورت صا خروصکه در 

 ده .   احتدال تأسی  کارتل گازی را اف ایش صا «صجضل اصنیت»

 لیلی بازار انرژی های تح عدم قطعیت .8

از ساختار و سس  از عییجت صنافو  انگفتیم که ع م عطجیت تحلیلا صوعجیتا است که کارگ ار

شد   اند ژی     هدای ا تدداعا ثابدت    هدایا کده بدا ب سداخته     خویش آگا  نیتتن . الیتده صوعجیدت  

 شد ت  دلیدل چد ا کده بده     ؛اند   های راهید دی  ش   و کدیود صوا ه هتتن ، ع م عطجیت  اصنیتا

ند  و  ا ها، ص زهای بازی روشس است و کارگ اران به صنافو خویش واعدف  ش ن ایس ب ساخته درونا

ها  درخروص رفتار بازیگ ان دیگ  اعدینان ن ارن . اصا گفتدان فضط و شناسن  ساختار بازی را صا

هتدتن .   و رعابدت  ص ت )صرنوعات بش ( در حال تغیی  ش   صیان های ا تداعا صادی و ب ساخته

صحدیط   درونا ش ن بیشت  گفتدان پای اری صثال  ،های ان ژی  گونه تغیی  صحتوایا در سیاسته

 کده  هدای زصدانا   هدم در دور   آن ؛کند   ، کارگ اران را با ع م عطجیت تحلیلا صوا ده صدا  زیتت

هدا و   ساختارهای ا تداعا   ی  هنوز تثییت نشد   اسدت و در حدال گدذار بد ای ایجداد نظدم       

صردنوعات بشد ی و    صن لده  . با ساخت ه  نی وگا  بادی یا خورشدی ی بده  مندادهای   ی  هتتی

ص زهای بازی صو ود بیشت  کد ر   ،تضویت گفتدان پای اری یا تضویت گفتدان صتوولیت ا تداعا

راهی دهدای   دربدار  یاب .  های ع م عطجیت تحلیلا ف ونا صا شود و اصكان صوا ده با صوعجیت صا

گفتددان صتدوولیت ا تدداعا و     اشار  ک دیم که ایدس کدارگ اران،   ان ژی اتحادیه اروپا و روسیه

اصا تی یل ش ن ایس گفتدان  ،ان  ک د سازی خویش  پای اری صحیط زیتت را وارد ف این  تردیم

 علی .   زصان زیادی صا ،های ا تداعا ثابت به ب ساخته

 فرجام

یی الیتدم نید  ارزیدابا شد       گ ایا و ل های واعو روابط ان ژی کشورهای صختلف از دی گا  نظ یه

ها ب ای تحلیل ایس روابط وا   چن  نضران بنیدادی هتدتن : اول آنكده در     ولا ایس نظ یه ،است

صثابده   ها با و ود تو ه به عواصل صادی صحض، تجداصالت بینداذهنا، بده    شناسا ایس نظ یه هتتا

م اینكده ایدس   های صدم ساخت روابط اند ژی کشدورهای صختلدف غایدا اسدت. دو      یكا از صؤلفه

کنن  و عدال  اصكان س  ب آوردن سداختارها و   ها ساختارهای بخش ان ژی را ثابت ف ض صا نظ یه

هدا،   ایس نظ یده  چارچو کنن . سوم اینكه در  های   ی  را از ساحت نظ ی خود دور صا گفتدان

هدای   های بخدش اند ژی و صوعجیدت    ش   و گفتدان اصكان تدای  صیان ساختارهای ا تداعا ثابت

صتجدار   گ ایدا   ب سداخت کنند .   صتفاوتا و ود ن ارد که ایس دو ب ای بازیگ ان ان ژی صدیدا صدا  
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دهد ؛ چد ا کده بده      ت ی را در اختیار تحلیلگ ان بخدش اند ژی عد ار صدا     اب ارهای نظ ی صناسا

کن  و با و دود ثیدات نتدیا کده دربدار  بخشدا از        تجاصالت بیناذهنا بازیگ ان ان ژی تو ه صا

گید د.   های   ی  را در نظ  صدا  ای ا تداعا ایس بخش عائل است، س ب آوردن گفتدانساختاره

هدا هتدتن  )چد ا کده      ایس صكتا هدچنیس با تفاوت عائل ش ن صیان صنافجا که در حضیضت ای  

های ندادی  شون ( و صنافجا که از ای   بازیگ ان با ساختارهای در حال تحول ا تداعا صوا ه صا

دلیل صوا ده بازیگ ان با ساختارهای نتیتا  باثیات ا تداعا(، اصكان تفكیدک   گی د)به نشوت صا

 ی ی/انتضادیانگداری تفتد   ساز  باگ ایا صتجار   ب ساختکن . تفاوت  ها را ف اهم صا ایس صوعجیت

تجاصدل یدا    که صجتضد  اسدت ایدس    انتضادی ی ی/گ ایا تفت ب ساختهم در اینجاست که ب خال  

هدایا از سداختار را ثابدت     شخانجاص ، ب ه بازتج یف و ساخت ساختار صاکنش انتانا است که ب

شد   الیتده صدكدس ولدا      های ا تداعا ثابت تغیی  ایس ب ساخته چارچو در ایس  کن . ف ض صا

یم. ا ش   صوا ه ا تداعا ثابت هالدللا نی  صا با دو ب ساخت بتیار دشوار است. در بخش ان ژی بیس

که به ب یدا انگاشته ش ن اصنیتدا بدودن صضولده اند ژی     است  ش   یتاان ژی اصن یس ساختار،اول

هدای تحلیلدا و    هایا است که ع م عطجیدت  سازی ان ژی حاصل صوعجیت گ دد. ایس اصنیتا بازصا

شود. تفاوت ایدس دو   صا« ل اصنیت ان ژیضصج» یهایا که باعث ارتضا راهی دی نام دارد. صوعجیت

، ص زهدای بدازی   راهید دی های عد م عطجیدت    در صوعجیت صوعجیت، شناخت ص زهای بازی است.

توانند    روشس است و کارگ اران به صنافو خویش واعف هتتن  ولا رفتار بازیگ ان دیگد  را نددا  

، ص زهای بازی روشس نیتتن  و تحلیلاهای ع م عطجیت  بینا کنن . حال آنكه در صوعجیت پیش

هدای عد م    رن . بازار ان ژی پد  از صوعجیدت  بازیگ ان درخروص صنافو خویش و دیگ ان وعو  ن ا

کنندد گان و  عطجیددت راهیدد دی اسددت. درخرددوص روابددط گدداز روسددیه و اروپددا کدده از صردد   

، ص بوط بده انتضدال گداز    هایخط ها شاصل  ایس ع م عطجیت ،گاز دنیا هتتن صدم تولی کنن گان 

اروپا، تحوالت سیاسدا،  گذاری، سطح تضاضای گاز در روسیه و اتحادیه  اختالل در ع ضه، س صایه

 تأسی  کارتل گازی است.   اعترادی آسیای ص ک ی و اصكان بالضو

صفداهیدا چدون    نتیجهاست که خود  کدیودساختار ش  ،  دوصیس ب ساختة ا تداعا ثابت

صورت بینداذهنا درد شدود. آنچده تحدت عندوان رویدارویا دو صفددوم         و بای  بهصالكیت است 

شناسدیم، بخشدا    بازار رعابتا صا هنجارهایناسیونالیتم صنابو و  حاکدیت انحراری ب  صنابو یا

 . استاز صفدوم بیناذهنا صالكیت 

ها هتتن  کده اصكدان اشداعه، تغیید  و رعابدت       از دیگ  ساختارهای صدم ا تداعا، گفتدان

های ان ژی اتحادیه اروپا، اصنیت ع صه، بدازار، پاید اری صحدیط     ت یس گفتدان بیشت ی دارن . صدم
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های ان ژی روسیه، اصنیت تضاضدا، حاکدیدت بد      ت یس گفتدان تت و صتوولیت ا تداعا و صدمزی

صنابو، پای اری صحیط زیتت و صتوولیت ا تداعا هتدتن . دو گفتددان اول ایدس دو بدازیگ  در     

ب سداخته شد ن    دلیدل بده   . بنداب ایس ش   هتتن  های ا تداعا ثابت ارتیاط صتتضیم با ب ساخته

اند . اصدا    ان ژی بدود  ن گان گی  تردیمگذاری  سیاست های کنن   صح ودیت جییسص زهای بازی، ت

های صتوولیت ا تدداعا و پاید اری در تدالش بد ای کتدا صوعجیدت صشدابه هتدتن .          گفتدان

اکنون  کن  که با دنیایا که هم صا را با دنیایا از روابط ان ژی صوا ه صا  اخی  صوفضیت دو گفتدان

 تفاوتا بنیادیس خواه  داشت. کنیم،  در آن زیتت صا

 ها پانوشت

 عد م  و صخداع    انید ص تفاوتبه  که( Frank Knight) یا ف انک نایتكایص ا دان اعتراد نام از ب گ فته. 1

و  یتدكا( ر)صخداع     یطدر کندار شد ا   یتع م عطج یطش اک د. به اعتضاد نایت  صا تو ه تیعطج

. در اسدت کاصال  صشدخص   ین  کاصل، آ ینانعدا یطش ا . درا شودص یفکاصل تج  یناناعد یطش ا

 یدو تدابو توز )احتدال وعدوع آندان    یساست و هدچن ین   صشخصصخاع  ، حاالت صختلف آ یطش ا

آن  توان انه صشخص است و نه ص صتفاوت های ین  آ یت، احتدالع م عطج یط. اصا در ش ا(احتدال

 .Knight,1921) ) تخدیس زد یناع ارا به روش

دولت روسیه ب  بیش از پنجا  درص  اعتراد ایس کشدور تتدلط دارد و ایدس     صارهای صو ود،ب  اسا  آ. 2

( اسدت.  OECD) سازصان هدكاری اعترادی و توسدجه  نتیت بتیار ف ات  از تداصا کشورهای عضو

راهی دی اعتراد یجنا صنجت بانك اری، بخش صنجت، بخش صخاب ات روسیه ب  چدار بخش  دولت

 تحدت  روسدیه  بدانكا  نظدام  بانك اری، صنجت حوز  ب ای صثال در دارد.ت ل کن و بخش نفت و گاز

 اختراص خود به را صنجت ایس در درص ی پنجا  از بیش سددا که است دولتا های بانک سلطه

 خروصدا  هدای  بانک و ان  صوا ه صح ودیت با خار ا صالكیت با های در ایس صنجت، بانک. ان  داد 

 ,Russia: Modernising the economy, 2013) اند   ش   ران   اشیهح به ف این   صورت به داخلا

p.9). 

؛  2014روسدیه ،  و غد    اعتردادی   ن  اداصه و لدتتان به پ وم گاز صادرات ص ا جه شود به: کاهش .3

 .2014اروپا،  با صضابله ب ای روسیه سالح و گاز، 2014ک د،  عطو را اوک ایس به گاز ص ور روسیه

در سیاست ان ژی روسیه و تأثی  آن ب  روابدط   های دوگانه عیدته بیشت  در خروص تأثی  ب ای صطالج .4

 .( (Behn and Pogoretsky, 2012 ان ژی روسیه و اروپا ص ا جه شود به:

کوشدا   پدذی   تج ید   هدای  ان ژی تولی  رش  ب ای الزم عانونا تتدیالت ایجاد در روسیه عالو  ب  اینكه .5

 .صرددم بدود  اسدت    نید   ان ژی از نوع ایس تولی  به ص بوط صناعرات ب گ اری زصینه بود  است، در

ای، تولی  ح ود ه ار صگاوات  ، دولت روسیه در ص ت ب گ اری صناعره2014ب ای صثال در سستاصی  
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 هددای صختلددف واگددذار کدد د بدده شدد کت 2017تددا  2014هددای  بدد ق خورشددی ی را بدد ای سددال

Leschinskaya,2014).) 

ح ان اخی  اوک ایس، واکنش کشورهای اروپایا بیانگ  به صخاع   افتدادن اصنیدت ع ضده ایدس     در پا ب. 6

بح ان نشدان داد روسدیه   بارها اعالم ک دن  که ایس های اروپایا  صضامکشورها بود. در ص ت بح ان، 

ب ناصه  اصجا ب ای کاهش وابتتگا ، اتحادیه اروپا چارچو . در ایس نیتتصطدونا  ان ژی ش یک

 رهید ان  ) تدالش  کد د های تج ی پذی  و گاز شیل تدیه  و ح کت به سدت ان ژی به روسیه ژیان 

 (.1384روسیه،  به ان ژی وابتتگا کاهش ب ای اروپا

واکنش روسیه به نگ انا دربار  به صخاع    چیس و روسیه دالری صیلیارد ص  چن  گازی دادرع ا انجضاد .7

 سا ص ت به «گازپ وم» ش کت گازی،   ی  ع ارداد ایس ایصین افتادن اصنیت تضاضا بود  است. ب 

 خواهد   تحویل «سا پا ان سا» چیس نفت صلا ش کت به گاز صكجا صت  صیلیارد 38 ساالنه سال،

 .داد

 فارسی منابع

 .20/3/2014 ،یورونیوزروسیه،  به ان ژی وابتتگا کاهش ب ای اروپا رهی ان تالش

 .16/6/2014 ،یورونیوزک د،  عطو را اوک ایس به گاز ص ور روسیه

 .11/9/2014 ،یورونیوزروسیه،  و غ   اعترادی  ن  اداصه و لدتتان به گازپ وم صادرات اهشک

 .11/4/2014 ،یورونیوزاروپا،  با صضابله ب ای روسیه سالح گاز،

 رکزمای ان،  و عط  ،"روسیه کشورهای اشتغال و اعتراد در عییجا گاز  ایگا " ،(1393وسوی، ص یم )ص
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