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چکیده
مقاله پیشرو با هدف بررسی جایگاه ترکیه در دیپلماسیی انیر ی اتحادییه
اروپا و راهکارهای ورود جمهوری اسالمی ایران بیه مسییر جبیوبی ورودی
انر ی این اتحادیه در دوره پسابرجام به نگارش درآمده است .اتحادیه اروپا
برای رهایی از وابستگی شدید بیه انیر ی روسییه بیه عبیوان یی

ر یی

استراتژی  ،روی به تبوعبخشی مبادی ورودی انر ی آورده اسیت .در ایین
میان ،نقش ئوپلیتی

ترکیه به عبوان مسیر جبوبی انر ی اتحادییه اروپیا

در راستای سیاست تبوعبخشی مذکور ،دارای اهمیت روزافزون شده است.
این نقش به طور طبیعی جمهوری اسالمی اییران را در همسیایگی مسییر
جبوبی انر ی اتحادیه اروپا رارداده است .با درنظر گرفتن بحران اوکیراین،
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بیثباتیهای ئوپلیتیکی خاورمیانه و نییاز مبیرم اروپیا بیه مبیادی انیر ی
متعدد ،چگونه می توان از مبافع و فرصتهای مسیر جبوبی برای کشور در
دوره پسابرجام بهره برد؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ایران بیا
توجه به مبابع غبی و فاصله کمی که تا مرکز اروپا دارد ،میتواند با توسیعه
زیرساختها و حل برخی چالشهای فرارو از این فرصت حداکثر اسیتفاده
را برده و به عبوان ی

شری

راهبردی انر ی اتحادیه اروپا معرفیی شیود.

ورود ایران به مسیر جبوبی ورودی انر ی اتحادیه اروپا و عملیاتی شدن آن
نیازمبیید برطییرف سییاختن برخییی موانییع و چییالشهییای اصییلی از جملییه
عادی سازی روابط با ترکیه ،اعتمادسازی در جهت جیذ سیرمایهگیذاران
اروپایی در زیرساخت های انر ی ایران و همچبین اعدهمبد ساختن روابط
و ترجیحات دوجانبه امبیتی بین ایران و روسیه است.

واژههایکلیدیی انیر ی ،دیپلماسیی انیر ی ،مسییر جبیوبی ،ترکییه،
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اتحادیه اروپا و ایران

مقدمه
امروزه نفت و گاز به عنوان داراییهای دیپلماتیک

دوتکتهکا نکناه ه مکینکون.

داراییهایی که توتی.کنن.گان و مصرفکننک.گان هکود را در وعکتیتهکای ککام
م فاوتی قرارمیده .از ی سو ،منابع انرژی این امکان را برای توتی.کنن.گان فراهم
میکنن .که از آن به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر مصرفکنن.گان بهرهبکرده و
از سوی دیگر ،به سبب وابس گی گریزناپذیر ،مصرفکنن.گان را در موعع عکت
و آسیبپذیری قرارمکی دهک .از زمکانی ککه انکرژی از نکین پ انسکیلی در روابک
بین اتملل برهوردار ن.ه ،کاربرد دیپلماسی انرژی نیز برای توتی.گنن.گان و مصرف
یکی از عم.هترین مصرفکنن.گان حال و آین.ه سوهتهای فسکیلی ،از دیپلماسکی
انرژی به عنوان ابزاری بکرای تکامین پایک.ار آنهکا بکا کم کرین آسکیبپکذیری بهکره
میگیرد در همین زمینه ،یکی از مهم رین اهک.اف و جهکتگیکریهکای دیپلماسکی
انرژی اتحادیه اروپا تنوعبخشی به مبادی و منابع ورودی انرژی به منظکور ککاه
وابس گی به ی

منبع هاص انکرژی اسکت اتحادیکه اروپکا در کنکار مسکیر نکرقی

(روسیه) ،مسیر نماتی (نروژ) و مسیر غربی (اتجزایر) در سالهای اهیر به طراحی

و توسته مسیر گاز جنوبی 1عبوری از ترکیه دست زده است
با این مق.مه ،سئوال اصلی پژوه

حاعر این است که نخسکت ،مسکیر گکاز

جنوبی از ه جایگاهی در دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا برهکوردار اسکت و دو
این مسیر ه فرصتهایی را در اه یار جمهوری اس می ایران قرارمیده .و ایران
)1. Southern Gas Corridor (SGC
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کنن.گان جهت م.یریت این پ انسیل م .اول ن.ه است اتحادیکه اروپکا بکه عنکوان
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در دوره پسابرجا

گونه میتوان .ورود هود را به مسیر جنوبی تسیهل و عملیاتی

سازد؟ وابس گی بی

از ح .اتحادیه اروپا به مسیر گاز نکرقی (روسکیه) و تجربکه

سالهای  2006و  2007و م تاقبا  2009و  ،2010در قطع گاز ورودی این مسیر از
سوی روسیه به سبب بحران اوککراین و او گکرف ن مجک.د ایکن بحکران در سکال
 ،2014اتحادیه اروپا را به صورت ج.ی بر این دان ه تکا بکه فککر منکابع و مبکادی
ورودی جایگزین انرژی بان .بنابراین ،فرعکیه پکژوه

بکه ایکن صکورت طکر

مینود که اتحادیه اروپا قص .دارد با ایجاد و توسته مسیر گاز جنوبی ترکیکه -ککه
امکان دس رسی ارزان و مطمئن اتحادیه را بکه منکابع آسکیای مرککزی و هاورمیانکه
فراهم میکن -.از ن.ت وابس گی به مسیر نرقی (روسیه) بکاه .و ایکن مسکیر بکه
دتیل همسایگی با ایران پ انسیلی را در اه یار دیپلماسی انرژی کشور قرارمکیدهک.
که دس گاه سیاسکت هکارجی بکا بهکرهبکرداری از فرصکتهکا و از میکان بردانک ن
ات های آن به به رین نکل میتوان .منکافع ملکی را تکامین کنک .بکرای پاسکخی
تفصیلیتر به پرس

باال ،مقاته از پنج مبحث تشکیل ن.ه است در مبحث نخست
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دیپلماسی انرژی به عنوان هار وب مفهومی مورد بحث قرارمیگیرد در مبحکث
دو  ،با دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپکا آنکنا هکواهیم نک .و در مبحکث سکو بکه
وعتیت فتلی و شمان.از میزان توتی .و مصکرف انکرژی اتحادیکه اروپکا هکواهیم
پرداهت در مبحث هار  ،جایگاه مسیر گاز جنوبی در دیپلماسی انکرژی اتحادیکه
اروپا مورد بحث قرارمیگیرد و در مبحث پنجم نیز به فرصتها و ات هایی ککه
این مسیر در اه یار ایران قرارمیده .اناره هواه .ن.
 .1مفهوم دیپلماسی انرژی
امروزه رواب هارجی کشورها از الیههای دیپلماسی در سکطو مخ لک

مینود دیپلماسی مناسب در ایکن هکار وب ککه بکه عنکوان دیپلماسکی انکرژی
نناه ه مینود ،راهی است برای کم

به دوتکتهکا بکه منظکور حفکت و توسکته

موقتیت هود در رقابت موجود بر سر منابع انرژی جهان دیپلماسی انکرژی کمک
میکن .تا سیاس گذاران از طریق روشهای مخ ل

10
ag
e

تشککیل

برای رسی.ن به اهک.اف حکوزه

انرژی اق.ا کنن .کشورهای دارای منابع انرژی از ذهایر هود بکه عنکوان عنصکری

برای فشار بیناتمللی اس فاده میکنن .و کشورهایی که در مسکیرهای ان قکال انکرژی
قراردارن ،.از موقتیت هود به عنوان ی

ام یکاز بکرای متاملکه بکیناتمللکی در ایکن

حوزه بهره می گیرن .این مسائل اهمیت دیپلماسی انرژی را دو ن.ان کرده اسکت
بنابراین ،دیپلماسی انرژی میتوان .بکه عنکوان روش دیپلماتیک

اسک فاده از انکرژی

(ذهایر و مسیرهای ان قال) به منظور به ح.اکثر رسان.ن منافع ملی انرژی در رواب
دوجانبه ،ن.جانبه ،منطقهای و جهانی مصکرف و تقاعکای انکرژی تتریک

نکود

توزیع نام قارن منابع انرژی در عرصه جهانی و نام وازن بودن منکابع در ژئوپلی یک
انرژی ،برهی کشورها را در جایگاه صکادرکنن.گان و برهکی دیگکر را در جایگکاه
واردکنن.گان عم.ه قرارداده است واردکنن.گان انرژی ،از این ابزار بکرای دس رسکی
ارزان و م.او جریان انرژی ،امنیت تامین انرژی ،حفکت تنکوع منکابع ،کارآمک.ی و
ثبات بازارهای بیناتمللی انرژی بهکره مکیگیرنک .در نقطکه مقابکل ،صکادرکنن.گان
انرژی بر توسته و اس فاده کارآم.تر از انرژی ،سرمایهگذاری بر روی ذهایر ج.یک.
و ح.اکثرسازی درآم .حاصل از صادرات آن تمرکز میکنن .دیپلماسی انرژی ایکن
امکان را به دوتتها میده .تا به منظور کاه

امکان درگیری و هطرات نانکی از

از طریق مذاکره و انهزنی به دقت دنبال کنن.(Uludage and et al, 2013: 103) .

بنابراین ،دیپلماسی انکرژی هکر کشکور مجموعکهای از راهبردهکا ،روشهکا و
ت.ابیری است که در رابطه با م.یریت ک ن توسته منابع انرژی و توتیک .و مصکرف
و تجارت حاملهای انرژی در بس ر رقابکت و همککاری بکا دیگکر بکازیگران ایکن
عرصه اتخاذ مینود و ه.ف از آن بهرهبرداری از فرصتها و به حک.اکثر رسکان.ن
منافع از ی سو و رفع ته.ی.ها و به ح.اقل رسان.ن آسیبها از سوی دیگر اسکت
(اسک می )191 :1391 ،همچنککین ،دیپلماسککی انککرژی عک وهبککر بتکک .اق صککادی و
فناوری ،ابتاد سیاسی و امنی ی را هم مورد توجه زیاد قرارمیده .با توجه به اینکه
در جهان امروز دیگر سوهتهای فسیلی صکرفا یک

ککاالی اق صکادی و تجکاری

نیس ن .و از اهمیت اس راتژیکی در رواب کشورها برهوردار نک.هانک ،.تکذا تتامکل
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تتام ت و فرآین.های حوزه انرژی ،سیاستهای یک.یگر را در این حوزه به ویکژه

کشورهای صادر کنن.ه و وارد کنن.ه انرژی میتوان .زمینهسکاز گسک رش متکادالت
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ج.ی .سیاسی و امنی ی بان .در این راس ا ،همانطور که عنوان ن .ایکن دیپلماسکی
میتوان .از طریق رواب دوجانبه و ن.جانبه صورت بپذیرد و بکه ن کایج م فکاوتی
اعم از همکاری ،ائ ف ،تقابل و رقابت در میکان بکازیگران ایکن عرصکه بیانجامک.
(واعظی)130 :1389 ،
بت .سیاسی و امنی ی انرژی آسیبپذیریهای زیادی را بکرای کشکورهای وارد
کنن.ه آن ب ه دنبکال دانک ه اسکت قطکع جریکان انکرژی و یکا اهک ل در ترتیبکات
بیناتملل ی و اس فاده از انرژی بکه عنکوان یک

سک

توتی.کنن.ه ،کشورهای وارد کنن.ه را در موقتیت عت

سیاسکی توسک کشکورهای
و بحرانی قرارمکیدهک .در

ن یجه ت.ارک سازوکاری که در آن امنیت انرژی از هر نظری تضمین نود ،بکی

از

کشورهای صادرکنن.ه برای کشورهای واردکنن.ه انرژی دارای مطلوبیت و اهمیکت
است (پوراحم.ی و ذواتفقاری )159 :1389 ،به عنوان ی

جمکعبنک.ی مکیتکوان

ناهصهای دیپلماسی انرژی را به صورت زیر برنمرد :نناسایی دقیق ژئوپلی یک
انرژی و دس رسی آسان و ارزان به بازارهای جهانی انرژی؛ جذب سکرمایهگکذاری
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هارجی به صورت مس قیم-غیرمس قیم ،دوجانبه و ن.جانبه؛ هکار ککردن بکازار
انرژی از انحصار نرکتهای بزرگ ن.ملی ی که قکادر بکه کن کرل توتیک ،.بکازار و
قیمت انرژی هس ن.؛ تامین امنیت انرژی از طریق تنوعبخشی بکه مسکیرهای ان قکال
انرژی و تنوعبخشی به منابع توتی.کنن.ه انرژی؛ م.یریت کن کرل قیمکت در نکرای
بی ثباتی و ناپای.اری اق صاد جهکانی؛ مبکارزه بکا هرگونکه اقک.امات تروریسک ی ککه
میتوان .در توتی .و ان قال انرژی اه ل ایجاد کن.؛ و ثبکاتسکازی و ایجکاد تتکادل
امنی ی در مناطق تامین کنن.ه و ان قال دهن.ه انرژی ).(Leverett and Bader, 2006: 147
بنابراین ،ی

دیپلماسی انرژی موفق میبای .واج .برنامهریزی و جهکتگیکری

در همه ابتاد اق صادی ،سیاسی ،امنی ی و جغرافیکایی بانک ،.در غیکر ایکن صکورت
نمیتوان .به هوبی از عه.ه تامین منافع ملی در زمینه انرژی برآی.
 .2دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا
اتحادیککه اروپککا بککه عنککوان یکککی از واردکننکک.گان عمکک.ه انککرژی بککرای کاس ک ن از
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آسیبپذیریهای این حوزه در دهکههکای اهیکر ،توجکه ویکژهای بکه تک.وین یک

دیپلماسی انرژی فتال و کارآم .نشان داده است اگر که بخک

قابکل تکوجهی از

سیاست انرژی همچنان در حوزه ق.رت ملی باقی مانک.ه اسکت ،امکا در سکالهکای
اهیر ،ص حیتهای اتحادیه اروپا در حوزه سیاس گذاری انرژی بکه وسکیله پیمکان
تیسبون و مقررات ج.ی .امنیت گازی تقویت بیش ری یاف ه است ب.یهی است ککه
کمیسیون بای .نق

اساسی در سیاست انرژی اتحادیه اروپکا دانک ه بانک .امکروزه

کمیسیون در گفتوگوهای انرژی با روسیه و دیگر تامینکننک.گان انکرژی نکرکت
میکن ،.سیاستها و اه.اف راهبردی در این حوزه را مشخص میکن .و ابزارهکای
الز برای پیادهسازی این اه.اف را تتری

میکنک.

(Hazakis and Proedrou, 2012: 5-

)6

تا قبل از بحران نف ی  ،1973جامته اروپا هیچ برنامه مشخصی در زمینه انرژی
و سوهتهای فسیلی ن.انت این بحران سبب ن .تا نورای اروپا در سکال 1974
برنامهای را برای تامین انرژی از منابع م ت.د در دس ورکار قرارده .بت.ها در سکال
 1995و سالهای  2001و  ،2003کمیسکیون اروپکا تک شهکایی را بکرای تتریک
سیاست انرژی برای اتحادیه اروپا 1انجا داد در همین رابطه کمیسیون بکه تتریک
اروپا ،امنیت انرژی را «ان راکگذاری منابع داهلی انرژی و ذهکایر اسک راتژی

در

نرای اق صادی قابل قبول و اس فاده از منابع هارجی م نوع ،در دس رس و باثبات»
تتری

کرده است کمیسیون همچنین امنیت انرژی را بکه عنکوان «تضکمین تکامین

پای.ار نیازهای اساسی انرژی از طریق منابع داهلی و هارجی به رونی مقکرون بکه
صرفه» تتری

کرده است

)(European Commission, 2006

نیاز به تامین امنیت انرژی

زمانی بیش ر رونن ن .که روسکیه جریکان گکاز را بکه اوککراین در سکال  2006و
ب روس در سال - 2007که مسیرهای ان قال انرژی به برهکی کشکورهای اروپکایی
هس ن -.م وق

کرد م تاقب این اتفاقکات ،اتحادیکه اروپکا از طریکق ایجکاد طکر

انرژی ج.ی .برای اروپا 2در آوریل  ،2007واکن

نشکان داد اوتویکتهکای طکر

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

امنیت انرژی به عنوان یکی از مهم رین ابتاد سیاست انکرژی پرداهکت کمیسکیون

1. An Energy Policy for Europe

)13 2. Energy Plan for Europe (EPE

مذکور ،نامل ی

سیاست مش رک انرژی ،ایجاد ی

بکازار داهلکی بکرای انکرژی،

تضککمین امنیککت عرعککه ،تککرویج اس ک فاده از انککرژیهککای تج.ی.پککذیر و تککرویج
پژوه های مربوط به فناوری انرژی بود

)(Hatton, 2011

بر طبق اسناد ،سیاست انرژی مش رک اروپا مکیبایک .سکه اصکل اساسکی را در
برگیرد :پای.اری ،امنیت عرعه و رقابت در هار وب این سیاسکت ،طکر اقک.ا
 2007-2009با اه.اف  20درص .سه گانه زیر تا سکال  2020ترسکیم نک.ه اسکت:
کاه

 20درص.ی ان شار گازهای گلخانهای نسبت بکه سکطآ آن در سکال 1990؛

حصول  20درص .از منابع انرژی اتحادیه اروپا از طریکق انکرژیهکای تج.ی.پکذیر؛
کاه

 20درص.ی مصرف انرژی اتحادیه اروپا
برنامه اق.ا مذکور م.ت کوتاهی پک

از تصکویب ،در قاتکب پیمکان تیسکبون

تکمیل ن .در هار وب پیمانهای نهادی اتحادیه اروپا ،ماده  194پیمان تیسکبون
(مصوب  )2007برای اوتینبار با اناره به عملکرد بازار داهلی ،ن .نوآوری را در
حوزه انرژی به نکل زیر برمینمرد :اطمینان از عملکرد بازار انکرژی؛ اطمینکان از
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

امنیت عرعه انرژی در اتحادیه؛ ترویج بهرهوری انرژی و صرفهجویی در انکرژی و
توسته انکال ج.ی .و تج.ی.پذیر انکرژی؛ تکرویج اتصکال بکه نکبکههکای انکرژی
)(European Union, 2010

با این همه ،در این پیمان نیز سیاست هارجی انرژی در انحصار دوتتها باقی
مان.ه و تصمیمگیری برای سیاست مش رک انرژی اروپکا براسکاس سکازوکار اتفکا
آراء صورت میپذیرد زمانی که روسیه مجک.دا جریکان گکاز را در سکال  2009بکه
اوکراین و  2010به بک روس قطکع ککرد ،مشکخص نک .ککه اتحادیکه اروپکا بایک.
راهبردهای عملی تر با نگاهی بکه آینک.ه در دسک ورکار هکود قراردهک .از ایکنرو،
ن.ین مورد اس راتژی انرژی در سکطآ اتحادیکه اروپکا تتریک

نک .ککه یککی از

مهم رین آنها انرژی 2020است که در نوامبر  ،2010توس کمیسکیون من شکر نک.ه
است همچنین اس راتژی برای پای.اری ،رقابت و امنیت انرژی و نقشکه راه انکرژی
 2050نیز در پایان سال  2011من شر ن .ه.ف از اس راتژی انکرژی  ،2020فکراهم
کردن ابزارهای ج.ی .برای دس یابی به اه.اف ( 20درص .سکه گانکه) طکر اقک.ا
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 2020است اس راتژی  2020به نیاز فوی به عمکل نکه تنهکا بکرای بازسکازی بکازار
انرژی اروپا و رسی.ن به اه.اف زیست محیطی ،بلککه رقکاب یتکر نک.ن انکرژی در
آین.ه تاکی .میکن .کمیسیون در اس راتژی  ،2020پنج اوتویت را برای رسکی.ن بکه
اه.اف سه گانه  20درص.ی که در باال به آنها انکاره نک ،.بکه نککل زیکر ترسکیم
میکن :.دس یابی به بازار کارآم .اروپایی؛ تکمیل بازار انرژی داهلی؛ توانمن.سکازی
مصرفکنن.گان و دس یابی به باالترین سطآ ایمنی و امنیت؛ توسته رهبری اروپایی
در فنآوری و نوآوری انرژی؛ و تقویت بت .هارجی بازار انرژی اتحادیه اروپا
نقشه راه  2050نیز پاسکخی بکه دوره طکوالنیمک.ت رهکه سکرمایهگکذاری
زیرساهتهای انرژی و اه.اف انرژی اروپا پ

از  2020است ه.ف اصکلی ایکن

نقشککه راه ،فککراهم کککردن طککر هککای مطمککئن بککرای سککرمایهگککذاری بککه ویککژه
زیرساهتهای الز برای دهههای آین.ه است مطابق با این نقشکه ،اتحادیکه اروپکا
میبای .گازهای گلخانهای را به  80تا  95درص .زیر سطآ  1990برسان .نقشکه راه
 2050میبای .راه را برای اه.اف کربنزدایی و حصول اطمینکان از اهک.اف امنیکت
انرژی و رقابت در اروپکا همکوار سکازد

)(Langsdorf, 2011: 7

همچنکین ،ژان کلکود

نوت ز ،ریاست پارتمان اروپا با برنمردن اوتویکتهکای ککاری کمیسکیون در سکال
 2015و افق بت .از آن به بحث انرژی و مشخصکا اقک.اماتی بکرای تقویکت امنیکت
انرژی به عنوان یکی از ایکن اوتویکتهکای اساسکی تاکیک .ککرده اسکت

(European

)Commission, 2014

 .3وضعیت تولید ،مصرف و واردات انرژی اتحادیه اروپا
بخ

بزرگی از حساسیتها و دلنگرانیهایی که اتحادیه اروپکا در حکوزه انکرژی و

ت.وین ی

راهبرد و دیپلماسی کارآم .برای آن دارد ،به وعکتیت توتیک ،.مصکرف و

واردات انرژی حال و آین.ه این اتحادیه بازمیگردد در همین رابطه بایک .گفکت ککه
وابس گی اتحادیه اروپا به واردات انرژی از اواس دهه  1990می دی بکه طکور دائکم
رو به افزای
ی

پنجم کاه

بوده است از سال  1995تا  ،2012توتی .منابع اوتیه انرژی اروپا حک.ود
یاف ه است توتی .گاز طبیتی  30درص .کاه

یاف ه و توتیک .نفکت

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

یونکر ریاست فتلی کمیسیون اتحادیه اروپا طی نامهای در نوامبر  2014بکه مکارتین

15

نیز کاه

 56درص.ی را تجربه کرده است اما از سکوی دیگکر ،توتیک .انکرژیهکای

تج.ی.پذیر به میکزان قابکل تکوجهی رنک .ککرده اسکت اتحادیکه اروپکا در مجمکوع
انرژی هارجی در سکال  2012دانک ه اسکت

وابس گی  53درص.ی به منابع مخ ل

ج.ول زیر میزان مصرف ،توتی ،.واردات و میزان وابس گی اتحادیکه اروپکا بکه منکابع
مخ ل

انرژی را در سال  2012نشان میده.

)(European Commission, 2014

جدول  .1تصویر کلی انرژ در اتحادیه اروپا
مصرف درصد
تولید درصد
واردات درصد
میزان وابستگی
درصد

نفت
34
11
58

گاز
24
1٦
28

8٦.4

٦5.8

انرژ هستها
14
28
-

سوخت جامد
17
21
13

انرژ ها تجدیدپذیر
11
22
1

سایر
2
-

42.2

4

-

)Source: (European Commission, 2014

انکرژی،

همانطور که در ج.ول باال قابل مشکاه.ه اسکت ،در میکان منکابع مخ لک

سوهتهای فسیلی درص .باالیی از وابس گی اتحادیه اروپکا بکه هکار را تشککیل
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥
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میدهن .ج.اول زیر نشان میده .که اتحادیه اروپا از تحاظ تامین نفت و گکاز بکه
ن.ت به روسیه وابس ه است پ

از روسیه کشورهای حوزه هاورمیانکه و نکمال

افریقا از دیگر تامین کنن.گان عم.ه نفت و گاز اتحادیه به نمار میرون.
جدول -2میزان نفت وارداتی از کشورها مختلف
نفت درصد

نروژ
11

روسیه
34

عربستان
٩

نیجریه
8

لیبی
8

قزاقستان
5

سایر
25

)Source: (European Commission, 2014

جدول -3میزان گاز وارداتی از کشورها مختلف
روسیه
32

گاز درصد

نروژ
31

الجزایر
13

قطر
8

نیجریه
4

لیبی
2

سایر
10

)Source: (European Commission, 2014

براساس پی بینی آژان
 50درص .کاه

بیناتمللی انرژی ،توتی .نفت ها اتحادیه اروپا بکا حک.ود

از  1/95میلیون بشکه در روز در سال  ،2010به  984هزار بشکه

در روز در سال  2030کاه

هواهک .یافکت همچنکین تقاعکای نفکت هکا ایکن

اتحادیه در افق یاد ن.ه رون .نزوتکی دانک ه و از  13/86میلیکون بشککه در روز در
سال  2010به  10/1میلیون بشکه در روز در سال  2030کاه

هواه .یافکت؛ بکه

طوری که سهم اتحادیه اروپا از مصرف جهانی نفت ها از  15/9درصک .بکه 10/5
درص .در سال  2030کاه

مییاب .با توجه به پی بینی رونک .توتیک .و تقاعکای

نفت ها در افق  ،2030اه ف توتی .و تقاعای نفت ها اتحادیه اروپکا از 11/9
میلیون بشکه در روز در سال  ،2010به  9/1میلیکون بشککه در روز در سکال 2030
کاه

هواه .یافت اما بکا توجکه بکه ککاه

 50درصک.ی توتیک ،.وابسک گی 85

درص.ی این اتحادیه به نفت وارداتی در سال  2010بکه  95درصک .در افکق 2030
افزای

مییاب .در هصوص گاز طبیتی نیز پی بینیها حاکی از آن است که توتی.

گاز طبیتی از  175میلیارد م رمکتب در سال  ،2010به  112میلیکارد م رمکتکب در
سال  2030کاه

هواه .یافت در مقابکل ،تقاعکای گکاز طبیتکی از  497میلیکارد

م رمکتب در سال  ،2010به  591میلیارد م رمکتب در سال  2030افزای

هواهک.

دانت با توجه به پی بینی رون .توتی .و تقاعای گاز طبیتی ،برآورد مینکود ککه
وابس گی اتحادیه اروپا به گاز وارداتی از رن .قابل توجهی برهوردار بوده و از 65
)Commission, 2014

با توجه به تصویری که از وعتیت و شمان.از انرژی اتحادیه

اروپا به دست دادیم ،واعآ است که تامین نفت و گکاز طبیتکی مهم کرین نگرانکی
اتحادیه اروپا در بخ

انرژی برای دهههای آتی این اتحادیه محسوب مینود

 .4جایگاه مسیر گاز جنوبی
همانطور که پی

از این مورد تاکی .قرارگرفت ،نیاز شمگیکر اتحادیکه اروپکا بکه

انرژیهای فسیلی در نرای کنونی و آین.ه و تامین بخ

عم.ه این نیاز از روسیه،

سبب ن .تا اتحادیه اروپکا سیاسکت تنکوعبخشکی بکه مبکادی ورودی انکرژی را در
سرتوحه دیپلماسی انرژی هود قرارده .منابع انرژی آسیای مرکزی و قفقاز ،منکابع
دریای هزر و منابع انرژی هاورمیانه از جمله منابع جایگزینی هس ن .ککه اتحادیکه
اروپا در حال برنامهریزی برای بهکرهبکرداری از آنهکا اسکت اتحادیکه اروپکا بکرای
دس رسی آسان و کم هزینه به این منابع ،در حکال سکرمایهگکذاری بکر روی مسکیر

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

درصکک .در سککال  ،2010بککه  81درصکک .در سککال  2030افککزای

یابکک.

(European
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ان قاتی ترکیه موسو به مسیر جنوبی این اتحادیه است
ترکیه از تحاظ جغرافیایی در مجاروت نزدی

به بکی

اثبات ن.ه نفت و گاز جهان قراردارد ترکیه به عنوان ی

از  70درصک .ذهکایر
پل طبیتی انکرژی میکان

کشورهای توتی.کنن.ه حوزه دریای هزر و هاورمیانکه و کشکورهای مصکرفکننک.ه
اروپایی به حساب میآی .در این رابطه ،پروژههای هطکوط اصکلی انکرژی ککه بکه
امنیت عرعه انرژی اروپا کم
ی

هواهن .کرد ،باعث افزای

نق

ترکیه بکه عنکوان

کشور ترانزی ی قابل اع ماد در محورهای نر و غکرب و همچنکین نکمال و

جنوب ن.ه است این محورهای عبوری از ترکیکه مجموعکا تشککیلدهنک.ه مسکیر
جنوبی اتحادیه اروپا هس ن .از اینرو ،در کنار مسیر نرقی (روسیه) ،مسکیر غربکی
(نمال افریقا) و مسیر نماتی (نروژ) ،راه ترکیه که مسیر جنکوبی اتحادیکه اروپکا را
تشکیل میده ،.میبای .انرژی کشورهای جنوب نر و مرککز اتحادیکه اروپکا ککه
وابس گی زیادی به روسیه دارن .را تامین کن .تاسی

این مسیر ع وهبر اینککه بکه

طور قابل توجهی عریب امنی ی عرعه گاز طبیتی را افزای
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

سیاسی و اق صادی ترکیه به اتحادیه اروپا نیز کم
این مسئله سبب افزای

مکیدهک ،.بکه ادغکا

نایانی میکن .عک وهبکر ایکن،

همکاری میکان کشکورهای حکوزه هکزر و هاورمیانکه بکا

اتحادیه اروپا ن.ه و به افزای

ثبات و امنیت منطقهای کم

هواهک .ککرد منطقکه

هاورمیانه و دریای هزر دارای ذهایر انرژی بزرگ و م مرکزی هس ن .که عم.تا به
صورت دست نخورده باقی مان.هان .ذهایر اثبات ن.ه این منکاطق در پایکان سکال
 91/3 ،2009تریلیون م رمکتب تخمین زده ن.ه است که تا دو برابر ذهایر گکازی
روسیه است و به راح ی نیز از نظر فنی و جغرافیایی قابل دس رسی است از تحاظ
جغرافیایی منابع انرژی این مناطق در مقایسه با روسیه ،هم از نظر فاصکله تکا مرککز
اروپا و هم از نقطه نظکر تمرککز منکابع دارای مزیکت و برتکری هسک ن.

(Linke and

)Veitor, 2010: 5-7

با این حال ،مسیرهای عرعه گاز کنونی به اتحادیه اروپا این مناطق را نادیک.ه
گرف ه است از دی.گاه اس راتژی

و بلن.م.ت ،بکه وعکو اتحادیکه اروپکا نیازمنک.

سرمایهگذاری مس قیم در منابع انرژی آسکیای مرککزی ،حکوزه هکزر و هاورمیانکه
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است اس راتژی مسیر گاز جنوبی اتحادیه اروپا به دنبال در دس رسپذیر کردن ایکن
ذهایر بزرگ برای اروپا است بنابراین ،این اس راتژی با اوتویکت بسکیار بکاالیی در
دس ورکار سیاست انرژی هارجی اتحادیه اروپا قرارگرف که اسکت ایکن مسکیر گکاز
جنوب آتمان ،اتری

و ای اتیا و همچنین جنوب نرقی اروپا -که از نظر جغرافیایی

به ذهایر هزر و هاورمیانه نزدی تر هس ن ،.اما از نظر سن ی به منابع انرژی روسیه
وابس هان -.را تامین میکن .در واقع ،مسیر جنوبی این فرصت را فراهم میکن .ککه
اتحادیه اروپا هم موعع غاتب گاز روسیه را تضکتی

کنک .و هکم بکا تنکوع منکابع

ورودی ،به سوی رقاب ی ن.ن قیمت انرژی ککه یککی دیگکر از اهک.اف دیپلماسکی
انرژی ایکن اتحادیکه اسکت ،حرککت کنک.

).(Linke and Veitor, 2010: 5-7

مهم کرین

هطوط توته عبوری از ترکیه که در مجموع مسیر جنوبی اتحادیه اروپکا را تشککیل
میدهن .به نر زیر هس ن:.
 -1مسیر ان قاتی نرقی -غربی :ترکیه ت شهکای زیکادی را در زمینکه ان قکال
ذهایر نفت و گاز دریای هزر به بازارهای غربی انجا داده که در ن یجه منجکر بکه
ایجاد مسیر نرقی -غربی ن.ه که از آن به عنوان «راه ابریشم قرن  »21یاد مینود
عمن سودآوری اق صادی برای هر دو طرف ،به ایجاد ثبکات و نککوفایی در ایکن
مناطق کم

نایانی هواه .کرد که هطوط ان قاتی آن به نر زیر است:

ه توته نف ی باکو-تفلی -جیهان :1ه توته بکاکو-تفلکی -جیهکان عنصکر

محوری مسیر انرژی نرقی -غربی است که از می.ان نف کی آبهکای عمیکق کرا
گونشلی در آذربایجان به گرجس ان و از آن کشور به ترمینال بن.ر جیهان ترکیکه در
سواحل دریای م.ی رانه کشی.ه ن.ه است این ه توته  1760کیلکوم ر بکوده و بکا
ظرفیت ان قاتی  1میلیون بشکه در روز که متادل با  1/5درص .عرعه جهانی نفکت
است ،مسیر عبور از دریای سیاه و تنگههای بسفر و داردانکل را دور مکیزنک .و بکه
بازارهای جهانی ارسال مینود در  16ژوئن  ،2006کشور قزاقسک ان نیکز بکه ایکن
پروژه ملحق ن.

)(Turkey’s Energy Strategy, 2014

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

پروژههای این مسیر ان قاتی قفقاز و آسیای مرکزی را به اروپا م صکل مکیسکازن .و

)19 1 .Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline (BTC

1

ه توته گازی باکو-تفلی -ارزرو  :ه توته باکو-تفلکی -ارزرو دومکین
بخ

تشکیل دهن.ه مسیر نرقی -غربی اسکت ککه در  3ژوئیکه  2007بکه مرحلکه

بهرهبرداری رسی .این ه توته برای ان قال گاز طبیتی از حوزه ناهدنیز در بخک
آذربایجان در دریای هزر ،از طریق گرجسک ان بکه ترکیکه طراحکی نک.ه و ان ظکار
میرود که این ه توته  6/6میلیارد م رمکتب گاز طبیتی در سکال را ان قکال دهک.
)(Turkey’s Energy Strategy, 2014

ه توته تران

کاسپین :2ه توته تران

کاسپین قراراست در عرض و زیکر

بس ر در یای هزر بین بن.ر ترکمبانکی در ترکمنسک ان و بنک.ر بکاکو در آذربایجکان
اح.اث نود و هارمین دارن.ه ذهایر گاز جهانی یتنی ترکمنس ان را به آذربایجان
و از آنجا از طریق ه توته گازی باکو-تفلی -ارزرو به سیس م هطوط توته گکاز
طبیتی داهلی ترکیه و در نهایت به بازار اروپا م صل سکازد ایکن هک توتکه بکرای
اروپا دارای اهمی ی دو ن.ان است؛ این ه توته در واقع طکر کلیک.ی اتحادیکه
اروپا در راس ای ان قال گاز حوزه دریای هکزر و ترکمنسک ان بکه مصکرفکننک.گان
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اروپایی بوده و سبب کاه

وابس گی اروپا به گاز روسیه مینود

(Turkey’s Energy

)Strategy, 2014

ه توته ناباکو :این پروژه در فازهای میانم.ت و بلن.م.ت بکرای کاسک ن از
وابس گی بیش ر اتحادیه اروپا به گاز روسیه ،ذهایر گکاز کشکورهای حکوزه دریکای
هزر (آذربایجان ،ترکمنس ان و قزاقس ان) ،و عکرا و مصکر را از طریکق ترکیکه بکه
اروپا ان قال هواه .داد پنج نرک ی که در سال  2002مکذاکرات اوتیکه دربکاره ایکن
پروژه را انجا دادن .عبارت بودنک .از او ا وی 3اتکری  ،بوتکاش ترکیکه ،ا او ال

4

مجارس ان ،بلغازگاز 5بلغارس ان و ترن گاز 6رومانی ایکن پکنج نکرکت در ژوئکن
)1. Baku–Tbilisi–Erzurum Pipeline (BTE
2. Trans-Caspian Pipeline
3. OMV
4. MOL
5. Bulgargaz

20
ag
e

6. Transgaz

 2002پروتکل ساهت توته ناباکو را امضا کردن .بتک.ها در فوریکه  ،2008نکرکت
آتمانی آر دبلیو ای 1به عنوان نشمین سهام.ار به این پروژه پیوسکت در  26ژوئکن

 ،2006بیانیه وزارتی در مورد هطوط توته ناباکو در وین امضکا نک .پک

از یک

سری مذاکرات بسیار سخت در ترکیه ،توافقنامه بین دوت ی در جوالی سکال 2009
امضا ن .طبق این قرارداد ه توتکهای بکه طکول  3893کیلکوم ر از ارزرو ترکیکه
( 2730کیلوم ر در ترکیه) ،بکا عبکور از بلغارسک ان ( 412کیلکوم ر) ،رومکانی (469
کیلوم ر) ،مجارس ان ( 384کیلوم ر) به پایانکه بومگکارتن در اتکری

( 47کیلکوم ر)

برای ان قال  31میلیکارد مکتکب (ظرفیکت نهکایی) در سکال احک.اث هواهک .نک.
قراراست این پروژه با ن .سال تاهیر در سال  2017به بهرهبکرداری برسک .عک.
دس رسی به ذهایر کافی و مطمئن ،تغییر مسیر ه توته از ایران به عکرا  ،افکزای
هزینهها ،تامین ماتی و بحران اق صادی و تبتکات هیکزش مردمکی در هاورمیانکه از
جمله عواملی بودن .که بهرهبرداری از این ه توته را به تتویق ان.اه ن .همچنین
در شمان.از این پروژه پی بینی ن.ه است در صورتی که نرای سیاسکی اجکازه
ده .در درازم.ت ،تامین گاز از ازبکس ان و ایران نیز میتوان .به عنوان منابتی مهم
هرحال ،ناباکو مهم رین پروژه ه توته ان قال گاز به اروپا برای پاسخگویی به نیاز
انرژی این قاره و همچنین کاه

وابس گی به انرژی روسکیه اسکت بک.ون اب ککار

ناباکو ،بسیار غیرمح مل است که ترکیه به هکاب انکرژی تبک.یل نکود

(Jarchalova,

)2013

 -2مسیر انرژی جنوبی– غربی ان قال منابع گازی هاورمیانه به اروپا :از دیگکر
طر های ترکیه برای تب.یل ن.ن به درگاه انرژی اتحادیه اروپا ،ت ش برای ان قکال
گاز کشورهای عربی به اروپا است از جمله این تک شهکا مکیتکوان بکه عملیکات

ساهت ه توته گازی عرب 2برای ان قال گاز مصکر از طریکق اردن و سکوریه بکه
ترکیه و از این کشور به اتحادیه اروپکا از طریکق هک توتکه نابکاکو از سکال ،2009

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

برای تامین گاز اروپا به حساب آینک( .سکلطانی و بهمکن  )234-233 :1391 ،بکه

1. RWA

21 2. Arab Gas Pipeline

اناره کرد همچنین ترکیه در حکال مکذاکره بکا اقلکیم کردسک ان عکرا در راسک ای
همکاری در زمینه انرژی است در ن یجه این همککاری نکبکه هطکوط توتکه گکاز
داهلی ترکیه از طریق اح.اث ه توته گازی موازی با ه توتکه نفکت کرککوک-
جیهان به ذهایر این منطقه م صل مینود یاددانت تفاهمی بین ترکیه و عکرا در
 7آگوست  2007در آنکارا به منظور ص.ور گاز عرا به اروپا از طریق ترکیه امضا
ن.ه است همچنین براساس توافق ج.یک .بکین مقامکات اقلکیم کردسک ان عکرا و
ترکیه ،قرار است ه توته نف ی نکمال عکرا بکه ترکیکه نیکز سکاه ه نکود ترکیکه
همچنین ت شهایی را برای واردات گاز طبیتی از ایران از طریق ه توته موجکود
بین دو کشور از اواس دهه  1990نروع ککرده اسکت ککه در حکال حاعکر دارای
ظرفیکت ان قکاتی  10میلیکارد م رمکتکب در سکال اسکت

(Turkey’s Energy Strategy,

)2014

 -3مسیر انرژی نماتی -جنوبی :بت .از ه توته گازی بلواس ریم -ان قال گاز
روسیه با گذر از دریای سیاه از طریق ترکیه بکه بازارهکای مصکرف کننک.ه -کشکور
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ترکیه در حال فتاتیت بر روی ه توته نف ی زیر بس ر دریکای سکیاه از روسکیه بکه
بن.ر سامسون در نمال ترکیه و سپ

به بنک.ر جیهکان در جنکوب ایکن کشکور در

ساحل دریای م.ی رانه و همچنین ه توته ان قال گاز به رژیم صهیونیسک ی اسکت
تنگههای بسفر و داردانل ترکیه به تحاظ درگاههای ان قال انکرژی اهمیکت بسکزایی
دارن .و ح.ود  7/3درص .از نفت ها مصرفی جهان از این تنگهها عبور مکیکنک.
اما با توجه به ترافی

سنگین تانکرهای نف ی و همچنین ویژگیهای فیزیککی ایکن

تنگهها و اح مال وقوع حوادث دریایی و زیسکت محیطکی ،دوتکت ترکیکه تصکمیم
گرفت از ه توته تران

آناتوتیا یا سامسون -جیهان به علت ویژگیهایی همچون

نزدیکی به پایانکههکای صکادراتی نکر دریکای سکیاه ،ککاه

هزینکههکا ،وجکود

زیرساهتهای الز برای ص.ور انرژی در بن.ر جیهان و م.یریت زیست محیطکی
راحتتر ،به عنوان جکایگرینی بکرای تنگکههکای بسکفر و داردانکل اسک فاده نمایک.
)(Turkey’s Energy Strategy, 2014

به هرحال ،وجود نین زیرساهتهایی سبب ایجاد نقشی اسک راتژی
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بکرای

ترکیه ن.ه است و ان ظار میرود این کشور به ناهراه ان قکال انکرژی بکین اروپکا و
کشورهای توتی.کنن.ه انرژی تب.یل نود با توجه بکه تجربکه بحکرانهکای  2006و
 2009اوکراین که منجر به قطع گاز اروپا از سوی روسیه ن ،.در بحکران کنکونی و
ج.ی .اوکراین باز هم این اح مال میرود که روسیه مج.دا دست به قطع گاز اروپا
بزن .که این اق.ا اح ماتی پیام.های مهمی برای بازارهای گاز جهانی و اروپایی بکه
همراه هواه .دانت در نین نرایطی ،ترکیه بکی

از گذنک ه بکه عنکوان متبکری

مس قل برای هطوط ان قال گاز از دریای هزر و آسیای میانه به اروپا میتوان .نق
بسیار مهمی در تضمین اس ق ل گازی اروپا از روسیه بکازی کنک .و ایکن وعکتیت
باعث می نود که ترکیه ب وان .از بازیگری حانیه به بازیگری مرکزی در حوزه گاز
ب.ل نود با این همه ،تب.یل ن.ن ترکیه به مسیر جنکوبی ان قکال انکرژی بکه اروپکا
موعوعی به ن.ت سیاسی است و هر ن .اح مال آن بکاتقوه اسکت ،امکا تکرکهکا
میکونن .تا از واردات گسک رده انکرژی بکه عنکوان یککی از عکرورتهکای رف کار
راهبردی ترکیه نگاه کرده و با بهرهگیکری از دیپلماسکی انکرژی ،زمینکه الز جهکت
افزای

فرصتهای بیناتمللی برای ترکیه را فراهم سازن .بکا یک

هاب انرژی و به سرانجا رسکی.ن

مسیر جنوبی اتحادیه اروپا برای دیپلماسی انرژی و به طکورکلی سیاسکت هکارجی
ایککران نیککز حامککل فرصککتهککای مطلککوب و قابککل تککوجهی اسککت کککه نناسککایی و
بهرهبرداری از آنها میتوان .منافع قابل توجهی برای کشور رقم بزن.
 .5فرصتها برای ایران
اگر ه تحتتاثیر نرایطی که به واسطه برنامه هس های بر روابک ایکران و اتحادیکه
اروپا سایه افکن.ه بود ،در اسناد ج.ی .اتحادیه اروپا نا ایکران از فهرسکت نکرکای
باتقوه اس راتژی

در تکامین انکرژی حکذف نک.ه اسکت و تنهکا از عبکارت برهکی

تامینکنن.گان باتقوه دیگر انرژی که میتوان .ایران را نیز نامل نود ،اسک فاده نک.ه
است (دویچه وته ،)1394 ،امکا در صکورت بهبکود روابک و فکراهم نک.ن برهکی
پی زمینهها ،منابع انرژی ایران برای این اتحادیه قابل شمپونی نیست ایکران بکه
عنوان دومین دارن.ه ذهایر گاز طبیتی و سکومین دارنک.ه ذهکایر نفکت هکا و در

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

میتوان م وجه ن .که تب.یل ن.ن ترکیه به ی

نگکاه تیزبینانکه

23

مجموع اوتین دارن.ه ذهایر هی.روکربونی جهان ،از نظر همسکایگی بکا کشکورها و
سرزمینهای حوزه دریای هزر و دس رسی به آبهای آزاد و همچنکین همسکایگی
با کشورهای نفتهیز حانیه هلیج فکارس از موقتیکت ویکژهای برهکوردار اسکت
ایران به تط

این موقتیت ژئوپلی یکی ،این منابع سرنار و همچنین امنیت داهلکی

هود دارای قابلیت تضمین انجا همه طر های توسته و ان قال نفت و گاز بکوده و
ورود ایران در پروژههای جهانی انرژیهای فسیلی به اسک حکا تکامین منکابع ایکن
طر ها هواه .انجامی .اروپا به دنبال منابع ج.ی .عرعکه انکرژی اسکت و ایکران و
کشورهای حوزه دریای هزر به هوبی میتوانن .نق
کنن .ذهایر گازی ایران و ترکمنس ان میتوان .به کم

تامین کنن.ه این منابع را ایفکا
زیرساهتهکای موجکود و

توسته زیرساهتهای ج.ی .در کشور به هطوط توتکه ان قکال گکاز طبیتکی ترکیکه
(مسیر جنوبی) به سمت اروپا بپیون.د که این امر ع وهبر تکامین منکافع کشکورهای
ذینفع ،به افزای

امنیت منطقه نیز هواه .انجامی( .نادیون)39 :1391 ،.

براساس پی بینی بیزین
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مانی ور ،میزان توتی .گاز طبیتی ایکران نیکز تکا سکال

 2019به  250میلیارد م ر مکتب هواه .رسی ،.توتیک .گکاز ایکران طکی سکالهکای
 2010تا  2019با رن 42/3 .درص.ی روبرو هواه .ن .و ظرفیت صادرات گاز به
 58میلیارد م ر مکتب هواه .رسی.

)(Iran Oil and Gas Report, 2014

جدول  -4نقاط قوت و نقاط ضعف صنعت گاز ایران
نقاط قوت
توان بالقوه تولید
هزینهها پایین تولید
پایین بودن قیمت تماب شده
دارا بودن  17درصد ذخایر گاز جهان
طرحها عظیم نفت و گاز و پتروشیمی

نقاط ضعف
ضعف در اکتشاف ،استخراج ،حفار  ،بهرهبردار
عدب استفاده بهینه از مخازن مشترک با کشورها دیگر
مشکالت بازاریابی
عدب فروش گاز طبیعی در بازارها جهانی
مشکالت تبدیل گاز به  LNGو GTL

)Source: (Iran Oil and Gas Report, 2014

ایران در حاتی بزرگترین دارن.ه ذهایر گاز جهان بوده که سهم صنتت گاز کشکور
در بازار و تجارت جهانی گاز ح ی به  2درص .هکم نمکی رسک .در نکرای فتلکی
ایران تنها به ترکیه گاز صادر مکیکنک( .متکادل  10میلیکارد م رمکتکب در سکال) و
واردکنن.ه گاز طبیتی از ترکمنس ان (متادل  4تکا  7میلیکارد م کر مکتکب در سکال)

است  90درص .واردات گاز ایران از ترکمنس ان و  90درص .صکادرات گکاز ایکن
کشور به ترکیه است

)(Iran Oil and Gas Report, 2014

بنابراین ،در اغلب سال های گذن ه واردات گاز ایکران بیشک ر از صکادرات آن

ظرفیتهایی ،ح کی اگکر ایکران در نکرای

بوده است با این همه و با وجود نین

تحریم نبود ،باز هم نمی توانست به عنوان صادرکنن.ه گاز آن هم به اروپکا نکناه ه
نود نایان ذکر است که ایران هرگز صادرات مس قیم گاز به اروپا ن.انک ه اسکت
در این زمینه ،از زمان پی

از انق ب گفتوگوهایی صورت پذیرف ه بود ،اما هرگز

به ن یجه نرسی.ه است ایران تنها به ترکیکه و مخ صکری بکه ارمنسک ان گکاز صکادر
می کن .اتب ه در این زمینه بای .هاطر نشان کرد که در نوامبر سال  ،2008وزیر نفت
ایران و وزیر انرژی و منابع طبیتی ترکیه توافقنامکهای را بکرای عبکور گکاز طبیتکی

ایران (ساالنه  35میلیارد م رمکتب) با عنکوان هک توتکه ایکران-ترکیکه-اروپکا 1بکا
مسافت  5000کیلوم ر از طریق ترکیه به یونان و از آنجا به آتمان را امضا کردن .که
به علت تحریمهای بیناتمللی م وق

ن.

)(Bahgat, 2014

با در نظر گرف ن اینکه بسیاری از پروژههای مسیر جنوبی در ن .سال آتی به
بهرهبرداری برس ،).نگاه ایران نیز میبای .م وجکه افکق میکانمک.ت و بلن.مک.ت در
ت.وین سیاستهایی برای نرای پ

از تحریم بان .با توجه بکه روی ککار آمک.ن

دوتت تتاملگرای حسن روحانی و دس یابی به توافق جامع هس های بکا کشکورهای
 ،5+1بسیاری از نرکتهای گازی و نف ی از همین حکاال هکود را بکرای ورود بکه
بازار انرژی ایران آماده میکنن .این نک ه را نبایک .فرامکوش ککرد ککه عک .تمایکل
اتحادیه اروپا به گاز ایران در سالهای گذن ه ن یجه مس قیم مسائل سیاسی به ویژه
فشار ایاالت م ح.ه امریکا بر اروپا بوده است

)(Marketos, 2014

بنکابراین ،بردانک ن

تحریمها از ی سو و نیاز مبر اروپا به منابع جایگزین از سوی دیگکر ،فرصک ی را
در اه یار دوتت روحانی قرارمیده .که میتوان .بکا بهکرهگیکری از آن اتب که نکه در
کوتاهم.ت ،بلکه در میانم.ت و بلن.م.ت با جذب سرمایهگذاران هارجی اروپایی

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

سرانجا هواهن .رسی( .به عنوان مثال قراراسکت پکروژه نابکاکو در سکال  2017بکه

)25 1. Iran-Turkey-Europe (ITE

و توسته میادین گازی و نف ی به یکی از صادرکنن.گان عمک.ه انکرژی بکه اروپکا از
طریق مسیر جنوبی تب.یل
برای افزای

نود )(Cerny, 2014

ایران مایل به جکذب سکرمایهگکذاری

توتی .هود در هر دو حوزه داهلی و هارجی به ویژه در می.ان گازی

پارس جنوبی است و هرگونه سرمایهگذاری در این زمینه میتوان .محکرک هکوبی
برای اق صاد در حال رکود کشور بان .برآوردها نشان میده .که ایران نیازمن85 .
میلیککارد دالر سککرمایهگککذاری در بخکک
زیرساهت های الز برای این بخ

صککنتت گککاز هککود اسککت تککا ب وانکک.

را فراهم آورد احیای مج.د پروژه هک توتکه

ایرن–ترکیه-اروپا میتوان .یکی از گزینه های موجود و قابل پیگیری در میانمک.ت
بان(Marketos, 2014).

همانطور که پی

از این عنوان ن ،.اتحادیه اروپا و ترکیه بکرای توجیکهپکذیر

کردن پروژههای سنگینی همچون ه توته ناباکو نیازمنک .منکابع انکرژی مطمکئن و
قابل اتکا هس ن .منابع قابل اتکایی که یا ایران هود میتوان .یکی از تامین کنن.گان
عمکک.ه آن بانکک .و یککا مسککیری امککن و ارزان بککرای ان قککال آن محسککوب نککود در
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بررسیهای کارنناسی صورت گرف ه ،مشخص ن.ه که مهم کرین نقطکه عکت
ات

و

پی روی ه توته ناباکو در سالهای آتی ،نامشخص بودن تکامینکننک.گان

گاز طبیتی قابل ان قال آن است با توجه به هزینه سنگین اح.اث این هک توتکه و
اهمیت آن برای بازارهای مرکز اروپا ،طراحان این ه توته نیکز اذعکان دارنک .ککه
ایران میتوان .با ذهایر عظیم گازی هود بخ

قابل توجهی از ظرفیکت ایکن هک

توته را تامین نمای .این مسئله ،مزی ی مهم برای جذب نرکتهای بکیناتمللکی بکه
ویژه نرکتهای اروپایی ،برای تسریع در توسته و بهرهبکرداری از میکادین گکازی
پارس جنوبی به نمار میرود (غفاری)1393 ،
در همین زمینه ،حسن روحانی در سفر دو هکود بکه نیویکورک و در دیک.ار
رئی

جمهوری اتری

با بیان اینکه ایران در زمینه انرژی دارای نرای بکینظیکری

است ،به طوری که میتوان .مرکز انرژی مطمئنی برای اروپا بان ،.اظهار ککرد« :مکا
آماده اجرایی ن.ن نبکه ان قال گاز به اروپا از طریق اتری

هسک یم» بکه گکزارش

روی رز همزمان با گر ن.ن رواب ایران و اتحادیه اروپا و سرد ن.ن رواب مسکو
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با بروکسل ،اتحادیه اروپا طر واردات گاز از ایران را بکه صکورت جک.یتکری در
دس ورکار و بررسی قرارداده است روی رز در گزارش هود میافزای .که در سکن.ی
از اتحا کریمه اوکراین به روسیه برای م.یرکل سیاست هکارجی اتحادیکه

که پ

اروپا تهیه ن.ه آم.ه است« :پ انسیل باالی توتیک .گکاز ،اصک حات داهلکی بخک
انرژی که در جریان است و رون .عادیسازی رابطکه بکا غکرب ،ایکران را بکه یک
جایگزین مت بر برای روسیه تب.یل میکن .اما در این سن .در عین حال آم.ه اسکت
که ایران در کوتاهم.ت به دتیل تحریمها و نبکود زیرسکاهتهکای الز  ،جکایگزین
مت بری برای تامین انرژی اروپا نیست اسناد داهلی امنیت انرژی اتحادیه اروپا ککه
در اه یار روی رز قرارگرف ه همچنین نشاندهن.ه طر هایی برای ایجاد منابع ج.یک.
واردات گاز اروپا در آسیای میانه از جمله ایران است»

)(Saul and Gloystein, 2014

اگر بخواهیم از منظر اروپا به مسئله نگاه کنیم ،مکیتکوان گفکت اگکر اتحادیکه
اروپا امروز با ایران رواب انرژی نزدی

و مساتمتآمیزی دانت ،مکیتوانسکت بکه

جای نظاره کردن و انفتال در برابر ته.ی.های روسیه مبنیبر قطع گکاز ،بکا افکزای
واردات گاز از ایران برگ برن.ه بیش ری در می.ان دیپلماسی در اه یار دان ه بانک.
اق.ا را اتحادیه اروپا در قبال تحریم نفت ایران در سال  2011با وارد ککردن نفکت
جایگزی ن از عربس ان ستودی انجا داد بنابراین ،هم ایران و هم اتحادیه اروپکا در
حوزه انکرژی دارای منکافع مشک رکی هسک ن .ککه مکیتوانک .مبنکا و منطقکی بکرای
همکاریهای راهبردی و بلن.م.ت بان.

)(Ghoreishi, 2014

عرعه مس قیم انرژی ایران به اتحادیه اروپا به علت نیکاز بکه زیرسکاهتهکا و
توسته میادین گازی ،نیازمن .ی

راهبرد و برنامهریزی بلن.م.ت است ،اما راههکای

کوتاهم.تتری هم برای درگیرسکازی ایکران در مسکیر جنکوبی وجکود دارد نبایک.
فراموش کرد که ایران ع وه بر دان ن ذهکایر عظکیم انکرژی ،بکه سکبب موقتیکت
ژئوپلی ی

هود یکی از به رین مسیرهای ان قال انرژی است در همین رابطکه بایک.

گفت به صرفهترین و امنترین راه برای صادرات گاز آسیای مرکزی به اروپا مسکیر

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

و از فشارهای ته.ی.آمیز روسیه به میزان قابل توجهی بکاه .نمونه مشکابه همکین

زمینی ایران و ترکیه است بنابراین ،در کوتاهم.ت و میانم.ت ،جمهکوری اسک می
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ایران میتوان .موازی با طر های توستهای از مزیتهکای سکرزمینی و ژئوپلی یک
هو د سود برده و با رایزنی و دیپلماسی فتال اروپا را مجاب کن .که هیچ مسیری از
نظر اق صادی (کاه

هزینه ساالنه واردات گاز اروپا از ایران در مقایسه بکا واردات

ازبس ر دریای هزر) ،زیست محیطی (سکهوتت ان قکال گکاز طبیتکی توتیک .نک.ه از
آسیای مرکزی از هاک ایران به بازارهای اروپا با کم رین آسیب به محی زیسکت)
و امنی ی (تضمین امنیت ان قال انرژی با توجه به ثبکات داهلکی ایکران) ،نمکیتوانک.
جایگزین مسیر زمینی ایران بان.

)(Jarchalova, 2013

عمن اینککه از سکوی دیگکر،

ایران در راس ای سیاست پرهیز از ان قال منابع گاز جنکوب کشکور بکه اسک انهکای
نماتی ،به علت هزینههای زیاد ،میتوان .با تامین گاز اس انهای نوار نماتی کشور
ه توته سراسری عبوری از اس انهای هراسان

از آسیای میانه از طریق ایجاد ی

نماتی ،گلس ان ،گی ن ،مازن.اران ،اردبیل و آذربایجانهای غربی و نرقی و اتصال
آن به ترکیه ،اروپا را به نرکت و سرمایهگذاری در این پروژه تشویق کن.
دیپلماسی فو اتذکر میتوان .با سیاست فشار برای تغییر مسیر از بس ر دریکای
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هزر همراه بان .مسئلهای که ایران هم از بتک .حقکوقی و هکم از بتک .انکهزنکی
دیپلماتی

مکیتوانک  .از آن بهکره ببکرد ،مخاتفکت بکا ان قکال هطکوط توتکه گکاز از

ترکمنس ان از طریق بس ر دریای هزر به سوی ترکیه است از آنجایی که وعکتیت
حقوقی دریای هزر هنوز میان کشورهای ساحلی آن مشخص نشک.ه اسکت ،ایکران
میتوان .به عنوان یکی از  5کشور ساحلی ذینفع با بکارگیری فشارهای حقکوقی و
سیاسی به اعمکال نفکوذ بپکردازد

میتوان .ق.رت انهزنی ایران را باال ببرد ،مخاتفت همزمان روسیه بکا ایکن مسکئله
است در همین رابطه ،سرگئی الوروف ،وزیر امور هارجکه روسکیه اظهکار دانکت
مسئله اح.اث ه توته تران

ag
e

هزر بای .تنها در هار وب  5کشور حانکیه هکزر

یتنی روسیه ،آذربایجان ،ایران ،ترکمنس ان و قزاقس ان حل و فصل نود وی تاکی.
کرد که در مسئله ساهت هطوط توته نفت و گاز در دریای هزر ناه .ت شهکای
سیاسی برای تحمیل این طر ها بر کشورهای ساحلی هزر هسک یم (دویچکه وتکه،
 )1393در ه توته تران
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)(Jarchalova, 2013

موعکوعی ککه در ایکن زمینکه

کاسپین از بسک ر دریکای هکزر ،امککان صکادرات گکاز

آسیای میانه مس قل از ایران و روسیه وجود هواه .دانت که در این صورت هکیچ
منافتی نصیب کشورمان نخواه .ن .بنابراین ،ایران مکیتوانک .در نکرای پک

از

تحریمها و با بهبود رواب سیاسی و اق صادی بکا کشکورهای عضکو اتحادیکه ،ایکن
اتحادیه را م قاع .سازد که ه توته از هاک ایران به ترکیه من قل نود این مسکئله
هم موجب تحکیم موقتیت ایران در آسیای مرکزی و هم سبب جلکوگیری از وارد
آم.ن آسیبهای زیست محیطی به دریای هزر و تحکیم هر ه بیش ر رواب ایکران
بککا ترکیککه و کشککورهای اروپککایی هواهکک .نکک .در نهایککت ،بککا توجککه بککه نبککود
زیرساهتهای توستهای در بخ

تجارت انرژی ایران و اینکه ح ی اگکر اتحادیکه

اروپا هم تمایل دان ه بان ،.ایران در کوتاهم.ت قادر نخواه .بود گکازی بکه اروپکا
صادر کن ،.این سئوال مطر مینود که گونه میتکوان از منکافع و فرصکتهکای
مسیر جنوبی برای کشور با در نظر گرف ن بحران کنونی اوکراین و نیاز مبکر اروپکا
به مبادی انرژی م ت.د بهره برد
 .6الزامات عملیاتی ورود ایران
اراده دوتتهای اروپکایی و جمهکوری اسک می اسک می ایکران بکرای بازسکازی و
افزای

حجم مکراودات اق صکادی دوجانبکه و ن.جانبکه در حکوزههکای مخ لک

تجاری و بخ

انرژی ،طی سکفرهای بلن.پایکه مقامکات طکرفین بکه پای خکتهکای

یک.یگر ،همزمان فضایی را برای اق صاد در حال رکود ایران فراهم ساه ه است که
در آن ایران میتوان .با بهرهگیری از داراییهای انرژی هود سهم مهمی را در مسیر
جنوبی مبادی ورودی انرژی اتحادیه اروپا از طریق ترکیه به هود اه صاص دهک.
با نگاه ویژه دوتت یازدهم به افزای
با اع

ناهصهای اق صادی در عصر پسکاتحریم و

آمادگی اروپا برای پیوس ن ایران به این هک توتکه ،فرصکت بسکیار مهمکی

برای صادرات گاز ایران پ.ی .آم.ه است این مهم با توجه به اف ا تمکا فازهکای
پارس جنوبی ظرف  2سال آین.ه نق

مهمی در مبادالت اق صادی و انکرژی ایکران

ایفا هواه .کرد براساس گزارش آماری دنیای انکرژی در سکال  2015ککه توسک
نرکت بی پی من شر ن.ه است ،ایران بزرگترین ذهایر گازی اثبکات نک.ه جهکان

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

اجرایی ن.ن برنامه جامع مش رک (برجا ) ،بردان ه نک.ن تحکریمهکای اق صکادی،
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( 34تریلیون م ر مکتب) را به هود اه صکاص داده ککه  18/2درصک .ککل ذهکایر
اثبات ن.ه گازی جهان به نمار میرود ایران بهرغم دارا بودن بزرگتکرین ذهکایر
گازی جهان ،تنها  5درص .از سهم توتی .گاز جهان را داراست توتی .گاز ایکران در
سال  172/6 ،2014میلیارد م ر مکتب بود با این حال ایران در نظر دارد که میکزان
توتی .هود را ظرف نک .سکال آینک.ه بکه  400میلیکارد م کر مکتکب برسکان( .

BP

 )Statistical Review of World Energy, 2016باوجود این ،ورود ایران به مسیر جنکوبی
ورودی انرژی اتحادیه اروپا و عملیاتی ن.ن آن نیازمنک .برطکرف سکاه ن برهکی

موانع و ات های اصلی از جمله عادیسازی روابک بکا ترکیکه ،اع مادسکازی در
جهت جذب سرمایه گذاران اروپایی در زیرساهت هکای انکرژی ایکران و همچنکین
قاع.همن .ساه ن رواب و ترجیحات دوجانبه امنی ی بین ایران و روسیه است
به تحاظ ژئوپلی یکی ،موقتیت جغرافیایی ترکیه برای ان قال و صادرات ذهکایر
انرژی ایران به کشکورهای اروپکایی ایجکاب مکی کنک .ککه تصکمیمگیکران دسک گاه
دیپلماسی کشور برای اجرایی ساه ن ورود ایران به پروژه ان قال گاز مسیر جنوبی،
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رواب تن آمیز هود را با ترکیه بازسازی نمای .از سوی دیگر ،ترکیه نیز با عنایکت
به این موعوع که در افق شمان.از  2023به دنبال تب.یل ن.ن به هاب انرژی بین
نر و غرب است ،در عصر پساتحریم نگاه ویژهای به ترمیم و افکزای

مکراودات

اق صادی و تجاری هود با ایران بهویژه در حوزه انرژی دارد و از اینرو در ماههای
اهیر نرکتهای بزرگ توسیاد و موسیاد سفرهای م.اومی برای دیک.ار بکا مقامکات
وزارت نفت و صکنتت و متک.ن انجکا دادهانک.

(2016

 .)Koçgündüz,در نکیم دهکه

گذن ه ،تحوالت ژئوپلی یکی در هاورمیانه بت .از  ،2011جنگ داهلکی در سکوریه،
رقابت بر سر آین.ه نظا سیاسی عرا  ،دی.گاههای اس راتژی
بحران یمن و مسئله کردها ،فضای تن

م تارض نسکبت بکه

و سردی بر رواب دو کشور حاکم ساه ه

است اما با وجود نین ترجیحات امنی ی و سیاسی م تارعی که طکرفین در قبکال
تحوالت محی همسایگی و منطقهای هکود در پکی

گرف کهانک ،.م غیکر اق صکاد و

مراودات تجاری ب.ون تغیر ملموسی ت.او دان ه است و این منحنی مثبکت ،نگکاه
عملگرایانه رهبران دو کشکور نسکبت بکه گکونگی روابک بکا یکک.یگر را نشکان
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میده .ایران در نین وعتی ی به بازسازی و عادیسازی روابک هکود بکا ترکیکه
برای عملیاتی ساه ن ورود هود به هطوط توته مسیر جنوبی نیازمنک .اسکت و بکر
این اساس ،سفرهای رسکمی در سکطو بلن.پایکه ،یکاف ن راهحلکی مشک رک بکرای
بحرانهای منطقهای و در نظر گرف ن منافع امنی کی فکوری ایکن کشکور بکهویکژه در
مرزهای نماتی سوریه میتوان .فضای ترمیم رواب با ترکیه را فراهم سازد
مسئله امنیت سرمایه و عمانت سرمایه گذاری برای دوتت هکا و نکرکتهکای
بزرگ اروپایی بسیار حائز اهمیکت اسکت جمهکوری اسک می ایکران بکرای پیونک.
مجاریهای ورودی ذهایر انرژی هود به هطوط توته مسیر جنوبی نیازمن .حک.ود
 80میلیارد دالر سرمایه گذاری هارجی است که در ماههای اهیر و به ویکژه بتک .از
بردان ه ن.ن تحریمها در ح.ود  44نرکت بزرگ اروپایی برای سرمایهگذاری در
زیرساهتهای انرژی جمهوری اس می ایران اعک
مذاکرات ،مسئله و ات

آمکادگی ککردهانک .در حکین

بزرگی که سرمایهگذاران هارجی نسکبت بکه آن نگرانکی

هود را نشان دادهان ،.بیش ر م وجه موانع اداری داهلکی و عک .عکمانت و امنیکت
سرمایههای آنها با توجه به ه قوانین تجاری بیناتمللی ایکران اسکت (

Acimovic,

این سرمایهگذاران میتوان .سرمایههای الز برای تاسکی

و عملیکاتی ککردن ورود

ایران به مسیر جنوبی را میسر سازد تغو تحریم های وعع ن.ه بر صکنتت نفکت و
گاز ایرا ن همزمان با وهامت روزافزون رواب روسیه با غرب ،من فی نک.ن پکروژه
ه توته ساوت اس ریم و عملیاتی ن.ن ه توته ترکی

اس ریم ،فرص ی تکاریخی

برای دارن.ه دومین ذهایر گاز طبیتی در جهان یتنی ایران فراهم میکن .تکا ب وانک.
وارد بازار انرژی اروپا نود که اجرایی ن.ن و ورود به این پروژه بک.ون جکذب و
وارد ساه ن تکنوتوژی و سرمایه اروپایی در زیرساهتهای حوزه انرژی ،حک.اقل
در کوتاهم.ت بتی .به نظر میرس.
به دنبال اعمال تحریمهای اق صادی علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا ،تتلیکق
پروژه ساوت اس ریم بهویژه با ن.ت گرف ن تن

بین روسیه و ترکیه ،موازی ن.ن

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

 .)2016از این رو ،برطرف ساه ن نین ات هایی و ترغیب و دادن عکمانت بکه

منافع امنیت منطقهای روسیه و ایران در تحوالت سوریه نه تنها موجب امنی ی ن.ن
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سیاستهای منطقهای ایران ن.ه است ،بلکه فضکای تردیک .و نگکاه منفکی طکرفین
غربی و اروپایی نسبت به رویکردهای ایران پ
در نین وعیت ی ایران می بای .با ی

از برجا را فراهم سکاه ه اسکت

رویکرد ن.جانبه و ن.وجهی ،از بازسازی

رواب اق صادی با اتحادیه اروپا و ین گرف ه تا حفت و تحککیم روابک امنی کی بکا
روسیه در منطقه ،رواب هود را با روسیه قاع.همن .سکازد بکا توجکه بکه وعکتیت
رکودی ناهصهای اق صادی و تراز تجاری بهویژه با عنایت به ع .بهکرهبکرداری
از داراییهای انرژی به سبب تحریمها ،اوتویکت دادن بکه برقکراری روابک امنی کی
اس راتژی

با روسیه نسبت به بازسازی و افزای

مبادالت اق صکادی و تجکاری بکا

اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه به هیچوجه به نفع منافع ملی کشکور نیسکت و از
اینرو نگاه عملگرایانه به ایجاد توزان در رویکردهای اتخاذ ن.ه نسکبت بکه ککم و
کی

رواب با نر و غرب میتوان .منکافع ملکی و اق صکادی جمهکوری اسک می

ایران را در میانم.ت به ر تامین نمای.
نتیجهگیری
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بحران کنونی میان غرب و روسیه بر سر اوکراین ،سبب ن.ه ککه کمیسکیون اروپکا
بی

از پی

درص.د م نوعسازی منابع تامین انرژی هکود و ککاه

وابسک گی بکه

روسیه برآی .در نین نرایطی ،دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا همه تکوان هکود را
به کار گرف ه است تا بکه کمک

همککاریهکای اسک راتژی

انکرژی بکا کشکورهای

توتیکک.کننکک.ه و نیککز کشککورهایی کککه مسککیر ان قککال انکرژی را مککیسککازن ،.سیاسککت
م نوعسازی منابع انرژی هود را عملی و ممکن سازد تش.ی .همکاریها بکا ترکیکه
در قاتب پروژه مسیر جنوبی انرژی آسیای مرککزی ،حکوزه هکزر و هاورمیانکه بکه
اتحادیه اروپا از جمله اق.امات در دست انجا در این زمینه است ایکن مسکئله بکه
طبع ،سبب ارتقای جایگاه و نق

منطقهای ترکیه به عنوان واس بین توتی.کنن.گان

انرژی و اتحادیه اروپا از ی سو و حامل فرصتها و ات هایی برای همسکایگان
ترکیه از جمله ایران از سوی دیگر ن.ه است
ب.ون در نظر گرف ن نرای کنونی حاکم بر رواب ایران و اتحادیه اروپا ،ایران
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به واسطه منابع غنی انرژی نفت و گاز همواره یکی از گزینههای اس راتژی

مطر

برای تامین انرژی اتحادیه اروپا به حساب آم.ه اسکت از ایکنرو ،فرصکت بحکران
اوکراین از ی طرف و همسایگی ایران به مسیر گاز جنوبی انرژی اتحادیه اروپکا از
طرف دیگر ،این امکان را برای دیپلماسی انکرژی ایکران فکراهم آورده اسکت تکا بکا
سیاستهایی عملگرایانه هود را به بازار بزرگ مصرف اروپا م صل سازد اگر که
در سالهای اهیکر ،تحکریم هکا ایکن فرصکت را از ایکران گرف که بکود ،امکا در دوره
پسابرجا و نیاز کشور به هرو از رکود اق صادی ،دوتت روحانی مکیبایک .بکرای
عملیاتی ساه ن ورود ایران به این مسیر ،به عادیسکازی روابک هکود بکا ترکیکه،
جلب اع ماد سرمایهگکذاران اروپکایی بکرای سکرمایهگکذاری بکا ریسک

پکایین در

زیرساهت های انرژی ایران و قاع.ه منک .سکاه ن روابک امنی کی هکود بکا روسکیه
بپردازد ب.ون تردی ،.بت .از بردان ه ن.ن تحریمها ،اجرایی ن.ن برجا و م تاقب
آن ورود ق.رتمن .ایران به صحنه تتام ت بیناتمللکی و منطقکهای ،رقبکای محکی
همسایگی ایران از جمله عربس ان ستودی و کشورهای عربی حوره هلیج فکارس،
و همچنین رژیم صهیونیس ی در نر م.ی رانه برای جبران کسری موزانه در برابکر
ایران ،در راس ای ایجاد ممانتت در اجرایی ن.ن ورود ایران به مسیر جنکوبی گکا

م.یریت رواب و تقابل با آنها اتزامی به نظر میرس.

ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا  یاسر نورعلیوند و ولی گلمحمدی

هواهن .بردانت که برنامهریزی در افقهای میکانمک.ت و بلن.مک.ت در گکونگی
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