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Abstract
Examining the global gas energy market, it can be seen that the European Union
is still one of the largest consumers in the world, but the operational and tactical
levels of the domestic market of this union have changed. The strategy of
European institutions from the 1950s onwards was based on the approach of
markets and institutions, which had the liberalization of the energy market and a
greater focus on companies and private actors. But since 2000, we have seen the
EU move towards a regional and empire strategy that seeks to elevate its global
position vis-a-vis large producers such as Russia through biased policies. The
main question is what will be the EU strategy towards the domination of Russian
gas? The hypothesis that will be considered is that the EU, given the
shortcomings of the strategy of markets and institutions, tends to a strategic
approach to regions and empires, and at the same time develops a combined
strategy to balance Russia's energy power in It uses the global energy market.
This article seeks to further examine the operational and tactical levels of EU
energy vis-a-vis Russia in a descriptive and analytical manner, enumerating the
characteristics of the two strategies.
Keywords: Hybrid strategy, markets and institutions, regions and empires, EU,
Russia
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چکیده
با بررسی بازار انرژی گاز جهانی میتوان دریافت که اتحادیه اروپا همواره یکی از بزرگترری
مصرفکنندههای جهان است؛ اما سطوح عملیاتی و تاکتیکی بازار داخلی ای اتحادیه دچرار
تغییر و تحول شده است .راهبرد نهادهای اروپایی از دهره  0591بره بدرد برر پایره رویکررد
بازارها و نهادها قرار داشته که آزادسازی بازار انرژی و تمرکز بیشتر بر شرکتهرا و برازیاران
خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده بود؛ اما پس از سال  0111گرایش اتحادیه اروپرا بره
راهبرد مناطق و امپراتوریها مشاهده شد که تالش داشرت برا سیاسرتهرای جانر دارانره،
موقدیت خود را در قبال تولیدکنندگان بزرگی نظیر روسیه بره سرطج جهرانی ارتبرا ب شرد.
پرسش اصلی پژوهش پیش رو ای بوده که «اتحادیه اروپا در قبال استیالی گراز روسریه در
منطبه اروپا چه راهبردی خواهد داشت؟» و ای فرضیه در نظر گرفته شد است که با توجره
به نواقص و کاستیهای استراتژی بازارها و نهادها ،اتحادیه اروپا به رویکرد استراتژیک مناطق
و امپراتوری گرایش یافته است و همزمان یک راهبرد ترکیبی را برای توازنب شی برا قردر
انرژی روسیه در بازار انرژی جهانی به کار میگیرد .ای مباله ترالش کررده اسرت برا روشری
توصیفی و تحلیلی ضرم برشرمردن ویژگریهرای دو راهبررد یادشرده ،سرطوح عملیراتی و
تاکتیکی انرژی اتحادیه اروپا در قبال روسیه را بهطور مفصل بررسی کند.
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مقدمه
از نظر اقتصاد سیاسی بینالملل تأمین گاز اتحادیه اروپا با توجه بهه تهأمین بهی
نیمی از آن از کشورهای روسیه ،الجزایر و قطر ،با دو چال

از

عمهه همهرا اسه،،

نخس ،اینکه در بستر تجارت آزاد با وابستگی زیاد بهه واردات و سهاتتار عرضهه
«انحصار چنهجانبه» ( )Oligopolyگاز ،امنی ،انرژی (قیم ،و حجم) مشکلی مههم
و ویژ محسوب میشود .نقص جهی چنین بازاری ،قهرت زیاد عرضه کننهه ههای
گاز در بازار اس ،و چال

بعهی آن رویکرد بازارها و نهادها اسه ،کهه در طهو

دهههای گذشته در دستور کار اتحادیه اروپا بود و نتوانسته اس ،اصهححات را در
سرتاسر زنجیر تأمین گاز بهویژ در باالدس( ،کشورهای تأمین کننه گهاز) ایجهاد
نمایه ( .)Abbas & Locatelli,2019, p.4بهر ایهن اسها

در حها حاضهر موقعیه،

اتحادیه اروپا به عنوان واردکننه بزرگ جهانی گاز تغییر چنهانی نکرد  ،اما سیاس،
های بازار داتلی آن دچار تغییر و تحو شه اس .،امروز این بازار دیگر وابسهته
به قراردادهای بلنهمهت و تابع بنههای مقصه نیسه ،،بلکهه قراردادههای لحظههای
( )spotکمکم جای این شروط را میگیرنه .بر پایه گزارش یکی از نهادهای انهرژی
بین الملل و «تغییرات اقلیمی» 1در سا  ،0222اتحادیه اروپا هنوز بهه طهور قطهع در
راهبرد بازارها و نهادها جای نگرفته ،درحالی که ایاالتمتحهه از راهبهرد نهادهها و
بازارها به استراتژی مناطق و امپراتوریهای گرای

پیها کرد اس .،با وجود ایهن،

برتی از نشانهها در سطح نظری و تئوری در همین سا  ،حاکی از حرک ،اتحادیه
اروپا به سم ،راهبرد استراتژیک مناطق و امپراتوریها (به جای رویکهرد اقتصهادی
1. Clingeandel International Energy Programme
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محض عرضه و تقاضا) بود اس .،انتشار کتاب سهبز اروپها در سها  ،0222نشهان
میدهه که کشورهای عضو اتحادیه مسائل مربوط بهه انهرژی را فراتهر از مرزههای
ملی میداننه .از نظر «استرادا» ،گرای
توبی برای افزای

اتحادیه اروپا بهه چنهین راهبهردی ،فرصه،

امنی ،انرژی منطقهای و تقوی ،موقعی ،اروپا در صهحنه بهین

المللی انرژی اس.)Estrada,2006, p. 3774( ،
با وقوع بحرانهای گازی روسیه و اوکراین در سها  0222 ،0222و  0212و
تههیه پوتین به قطع گاز کشورهای اروپایی ،استفاد از راهبردهای رویکرد منهاطق
و امپراتوریها آشکارا در دستور کار مقامات بروکسل قرار گرف ،و روابط اتحادیه
اروپا با بزرگترین تأمینکننه گاز تود به سردی گراییه .در مقابل ،اتحادیهه اروپها
با پیشنهاد ایجاد اتحادیه انرژی در سا  ،0212یعنی ابتکاری کهه امنیه ،عرضهه را
در دستور کار انرژی قرار میدهه ،به نوعی به تههیهات روسهیه پاسه داد .بها ایهن
حا  ،همزمان با آغاز رویارویی اتحادیه اروپا و روسهیه ،شهکا ههای عمهه ای در
وحهت داتلی اروپا پهیهار شه .ظهور دول،های افراطی راسه ،و پوپولیسهتی در
لهستان و مجارستان و چهال

ایهن قبیهل کشهورها در برابهر لیبهرا دموکراسهی و

حاکمی ،قانون باعث انشقاق اتحادیه اروپها گشه ،و توانهایی آن را بهرای تههوین
استراتژی واحه محهود کرد .تصمیم دول ،انگلیس با استناد به سهازوکار مهاد 22
پیمان این اتحادیه در ما مار

 0212و تهرو از اتحادیهه اروپها ایهن مشهکل را

حادتر کرد و توازن بین طرفهاران رویکرد لیبرالیستی و اقتصاد بازار آزاد را به نفهع
رویکرد مرکانتیلیستی سنگینتر کرد.
بنابراین ،پرس

اصلی پژوه

تأمین امنی ،انرژی و افزای

حاضر این اس ،که اتحادیه اروپها در راسهتای

اعتبار و موقعی ،تود در بهازار جههانی انهرژی چهه

راهبردی را در دستور کار قرار میدهه .این مقاله در پاس به پرس

مطرح ،ضمن

معرفی مشخصهها و ویژگیهای دو راهبرد بازارها و نهادها و منهاطق و امپراتهوری
ها به کاربس ،این راهبردها در سطوح عملیاتی با ذکر تاکتیک های اعمالی در قبها
روسیه میپردازد و سرانجام به این نتیجه میرسه که اتحادیه اروپا راهبهرد ترکیبهی
را در دستور کار تهود قهرار داد اسه ،راهبهردی کهه طیه

متنهوعی از سهطوح
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عملیاتی ،اعم از قهرت هنجاری ،قهرت بازار ،نظارتی و قهرت سخ ،اقتصهادی را
به کار گرفته اس.،
 .1چارچوب نظری
برای تجزیه وتحلیل وضعی ،انرژی بهینالمللهی دو راهبهرد کهحن وجهود دارد)1 :
بازارها و نهادها )0 1مناطق و امپراتوریها .2این دو راهبرد اسهتهال مهیکننهه کهه
ریشههه مشههکحت در بههازار انههرژی بههه ایههن واقعیهه ،برمهیگههردد کههه کشههورهای
مصر کننه به کشورهای تولیهکننه وابسته هستنه .با وجود این ،دو رویکرد بهاال
در میزان توجه به دول،ها یا بازارها به عنوان ابزار اصلی هماهنگسازی رفتارههای
صنعتی و دولتی در رابطه با عرضه و تقاضای نف ،و گاز متفاوت هستنه .درواقهع،
سیاس،هایی که در راهبرد بازارها و نهادها پایهگذاری شهه انهه بهه نفهع عملکهرد
شرک،ها هستنه ،اما سیاس،های بر پایهه راهبهرد منهاطق و امپراتهوری ،تهابع اراد
عوامل سیاسیانه (.)Estrada,2006,pp. 3773-3781
 .2راهبرد بازارها و نهادها
راهبرد بازارها و نهادها رویکرد اقتصادی برگرفته از مکتب فکری لیبرا بود که به
دنبا ایجاد یک بازار انرژی در قالب سازوکار تودتنظیمی در جه ،امنی ،انهرژی
اس .،رویکردهای لیبرا بر وجود سودهای مطلق بالقو ناشی از وابستگی متقابهل
انرژی تأکیه می کننه .آن ها بر نقشهی کهه بازارهها و نهادهها مهیتواننهه در ارتقهای
همکاریهای برد -برد در فضهای بهین المللهی انهرژی داشهته باشهنه تأکیهه دارنهه
( .)Goldthau & Jan Martin,2010, p.3این استراتژی فرض میکنه کهه فراینهه بهین
المللیسازی اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی یا جهانیسهازی بازارهها گسهترش مهی
یابه .این امر به معنای همکاری مستمر در نهادهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی و
پشتیبانی از توسعه مهاوم سیستم چنهجانبه حاکم بر روابط بینالملل اس .،افتهراق
ایهئولوژی ،اتتحفات مذهبی و منازعات سیاسی به طور مهاوم در سطح بین المللی،
)1. Markets and Institutions (M&I
)2. Regions and Empires (R&E
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ملی و محلی اتفاق میافته ،اما نهادهای بینالمللی و منطقهای مهثرر ماننهه سهازمان
ملل و اتحادیه اروپا می تواننه با این اتتحفات مقابله کننه .آزادسازی بیشتر بازارهها
باعث میشود جریان بینالمللی کاال ،اشخاص و سرمایه افزای

یابه .این سازوکار

توسط نیروهای بازار هماهنگ می شود و بهه دسه ،نهادههای اقتصهادی بهزرگ از
جمله سازمان تجارت جهانی ،آژانس بینالمللی انرژی ،صنهوق بینالمللهی پهو و
سازمانهای تجارت آزاد منطقهای ماننه اتحادیه اروپا ،نفتا ،مرکوسهور و  ...تسههیل
میگردد و بر این اسا

میتوان عملکهرد اتحادیهه اروپها را از زمهان شهکلگیهری

جامعه زغا و فوالد بررسی کرد.
فضای سیاسی در این اتحادیه در جه ،تکمیل بازار انرژی مشترک و شراک،
شرقی بر پایه رویکرد بازارها و نهادها ارزیابی میشود .با توجه به تطرات فزاینه
اتتح در عرضه ،تأمین گاز با سیاس،های مشترک و همگهرا آسهانتهر و اسهتفاد
روسیه از انرژی بهمثابه سحح با توجه به وابستگی متقابل اقتصادی با اتحادیه اروپا
کمتر تواهه بود .بسط و گسترش پروتکهل آب و ههوایی «کیوتهو» را نیهز در ایهن
چارچوب میتوان قرار داد بنابراین ،هنگامی که نتایج سیاس،های مبتنهی بهر ایهن
راهبرد مشاهه میشود ،میتوان به نتیجه رسیه که تهأمین امنیه ،انهرژی در اروپها
به شهت به اتحادها و روابط قهرت ایجادشه بین شرک،های بهزرگ فهرا اروپهایی
وابسته بود اس)Estrada,2006, pp. 3776- 3779( .،
 .0راهبرد مناطق و امپراتوریها
این راهبرد بر پایه دیهگا واقعگرایی در نظام سیاسی و اقتصادی بهینالمللهی ارائهه
شه اس .،واقعگرایان ،انرژی را ابزاری استراتژیک مهیداننهه کهه کشهورها بهرای
تأمین منافع ملی تود به ضرر دیگران به کار میگیرنه.

(p.536

 )Williams,2013,به

اعتقاد برتی کارشناسان ،دنیای کنونی به سم ،مناطق و امپراتوریها گهرای

دارد

و نشان می دهه که اتحادیه اروپا ممکن اس ،مجبور شهود سیاسه ،امنیه ،انهرژی
تههود را تغییههر جههه ،دهههه .برتههی معتقهنههه سیاسهه ،انههرژی بایههه بههه بخشههی
جهاییناپذیر در تجارت تارجی اتحادیه اروپا و روابط تارجی و سیاسه ،امنیتهی
آن تبهیل شود ( .)Ediger et al,2020, p.97این رویکرد بر اسا

ایهئولوژی ،دین و
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عوامل سیاسی ،جهان را به دول،ها و مناطق تقسیمبنهی میکنه .درواقع ،نگرانیها
و مناقشههای امنی ،ملی و بینالمللی مهانع از همگرایهی اقتصهادی بهینالمللهی از
طریق تنظیم مقررات و کنتهر جریهان کهاال ،اشهخاص و سهرمایه مهیشهود .نبهود
بازارهای جهانی مثرر کاالهای استراتژیک باعث ایجاد روابط تجهاری و معاهههات
دوجانبه میگردد بنابراین تشکیل بلوکهای کهم وبهی

همگهرا بهه همهرا منهاطق

اقماری که با یکهیگر برای کسب بازار و منابع رقاب ،میکننه تقوی ،میشهود .در
این زمینه شرک،های به اصطحح بینالمللی ،دیهگا ها و منافع ملی را بیشهتر دنبها
میکننه .عواملی ماننه عهم پیشرف ،در مذاکرات سهازمان تجهارت جههانی ،رونهه
دشوار تصویب توافقنامه کیوتهو ،پیشهرف ،دشهوار آزادسهازی بهازار بهرق و گهاز
اتحادیه اروپا ،رویکرد یک جانبه روابط تارجی ایاالتمتحه و توسعه روابهط بهین
چین و کشورهای کمتر توسعهیافته نشان میدهه که تحوالت دنیای واقعهی بیشهتر
منطبق با راهبرد مناطق و امپراتوریها اس.)Estrada,2006, pp. 3776- 3779( ،
 .1-0وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه

طبق «سیستم آماری اروپا» 1در سا  ،0212تقاضهای گهاز در اتحادیهه حههود 221
میلیارد مترمکعب بود که فقط یکسوم آن از ظرفیه ،تولیهه داتلهی تهأمین شهه
اس .،این میزان در سا های اتیر رو به کاه

اس ،،به ویژ در کشورهای اروپای

شما غربی که گاز را از دریای شما استحصها و بازیهابی مهیکننهه (

Amirova,

 )2018برای مثا تولیه گاز در انگلیس و دانمارک در  12سها گذشهته  0/2برابهر
کاه

یافته اسه.،

(at el,2020

 )Khalovaنمهودار  1میهزان تولیهه و واردات گهاز

طبیعی کشورهای اتحادیه اروپا را ترسیم نشان میدهه.

1. The European Statistical System
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نمودار  .3میزان تولید و واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا
)Source: (Korkmaz,2020, p. 67

در سا  ،0212فهراسیون روسهیه از طریهق مسهیرهای انتقهالی و زیرسهات،ههای
مختل  ،از جمله حمل ونقل ریلی ،تانکرها و لولههای گهاز ،حههود  92درصهه از
نیازهای اتحادیه اروپا در زغا سنگ 22 ،درصه در نفه ،و بهی

از  22درصهه از

گاز طبیعی را تأمین کرد .تقریباً  29/9درصه از گاز روسیه را گازپروم (شرک ،گاز
دولتی روسیه) تولیه میکنه و تولیهکننه بعهی« ،نوواتک» 1اس ،که  7/2درصه را
به تود اتتصاص داد اسه .)Yakunina, 2017, p. 3( ،گهازپروم بههعنهوان مالهک
«سیستم تأمین گاز واحه» 2تولیه ،حمل ونقل ،ذتیهر سهازی و تهأمین گهاز طبیعهی
روسیه را کنتر میکنه و دسترسی شرک،های مستقل گهاز روسهیه را بهه تطهوط
لوله تقریباً غیرممکن کرد اس .)Holz et al, 2014, p. 14( ،بهرغم میل مهاوم سران
کشورهای اروپایی به ایجاد تنهوع در منهابع و کهاه

وابسهتگی بهه منهابع انهرژی

روسیه ،مسکو همچنان در سه ماهه دوم  0202بیشهترین سههم ( 20درصهه) را در
تأمین منابع اروپا دارد .نهروژ بها  09/19درصهه دومهین و الجزایهر بها  9/2درصهه
1. Novatek
2. The Unified Gas Supply System
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سومین تأمینکننه بزرگ گاز اروپا هستنه (.)Eurostat, 2020
گاز طبیعی تقریباً  00درصه از ترکیب انرژی اتحادیه اروپا را تشکیل میدههه
و انتظار میرود تا سا  0292به  02درصه برسه .همچنین پی
تولیه گاز در منطقه تا سا  0292نسب ،به  0212بهه نصه
2, 2017

بینی شه اس ،که
کهاه

یابهه (

Nord

 .)Streamدر مجموع ،اروپا مقهار قابل توجهی از گهاز تهود را از روسهیه

وارد میکنه ،اگرچه میزان وابستگی هر کشور به روسیه متفاوت و عمهتاً بر اسا
هم جواری با مرزهای این کشور اسه .،واردکننههگان اروپهایی سهه نهوع هسهتنه:
نخس ،،کشورهای مستقل مشترکالمنافع سابق ماننه اوکراین ،بحرو

و مولهاوی

که برای تأمین اکثری ،احتیاجات تود به روسیه وابسهته هسهتنه .دوم ،کشهورهای
اروپای شرقی که نسب ،به دول،های غربی و مرکزی مقهار محهودی گاز با تنهوع
بسیار کمتر وارد میکننه وگرنه واردات بیشتر آنهها از روسهیه اسه،
p. 687

( Goldthau,

 )2008,و سوم ،کشورهای اروپای غربی و مرکزی ماننه انگلسهتان و آلمهان

که مقهار گاز قابل توجهی از مسکو وارد میکننه تا انرژی اقتصاد پیشرفته صهنعتی
تود را تأمین کننه ،اما دارای تطوط لوله تأمین متنهوع هسهتنه و بهه همهین دلیهل
بخ

محهودی از کل واردات تود را به روسهیه متکهی هسهتنه .بهه عنهوان مثها ،

صادرات گاز به آلمان بیشترین درصه از کل صادرات روسیه را تشکیل می دهه ،اما
این رقم تنها بخشی از مجمهوع تقاضهای گهاز آلمهان اسه .،در مقابهل ،بوسهنی و
هرزگوین صه درصه تقاضای تود را از روسیه وارد میکنه ،امها ایهن حجهم تنهها
یکدهم درصه از کل صادرات روسیه را نشان میدهه (.)Orlov, 2015, p. 494
این تمایز بین انواع مختل

واردکننهگان به دو دلیل قابهل توجهه اسه :،نخسه،

اینکه اتکای بیشتر به گاز روسیه به واردات کل و تنهوع کمتهر در تطهوط لولهه تهأمین
باعث میشود کشورهای اروپای شرقی و کشورهای مستقل مشترکالمنهافع در مقایسهه
بهها سههایر کشههورهای اروپههایی نسههب ،بههه هزینههههههای ترانزیهه ،و اتههتحالت تههأمین
آسیب پذیرتر باشنه درحالی که کشورهای اروپای غربی و مرکزی این فرص ،را دارنهه
که با افزای

واردات از منابع دیگر در ارر اتتح احتمالی ،گاز روسیه را جبهران کننهه،

کشورهای اروپای شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنهافع گزینههههای محههودتری
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دارنه ( .)Dadalt & Park,2020تجربه اروپای مرکزی و شرقی با اروپهای غربهی تفهاوت
چشمگیری دارد .زیرسات ،گاز طبیعی در منطقه تنها با در نظر گهرفتن گهاز روسهیه از
شرق به غرب طراحی شه اس ،بنابراین ،کشورها فاقه اتصاالت متقابل هستنه و ایهن
امهر باعههث مههیشههود تها حههه زیههادی نتواننههه تهأمین گههاز را در منطقههه متعههاد کننههه
(pp.409-410

 .)Mikulska,2020,از طر دیگر اکثریه ،زیرسهات،ههای واردات گهاز

مایع در کشورهای غرب اروپا (اسپانیا ،انگلستان ،فرانسه و ایتالیا) متمرکهز شهه اسه،
که قابلی ،تأمین  22درصه گاز اروپا را دارد (.)Obrenovic,2021, p.152
 .2-0راهبرد بازارها و نهادها در اتحادیه اروپا

از نظر این راهبرد ،امنی ،انرژی را نیروهای بهازار یعنهی عرضهه ،تقاضها و قیمه،
تعیین میکنه

(p.889

 .)Chester,2010,تههیههای مربوط به امنی ،انهرژی ناشهی از

سوءنی ،کشورهای تأمین کننه نیس ،،بلکه بیشهتر معلهو شکسه ،بهازار اسه.،
مطابق این الگو ،نه تنها روابط انرژی ،بلکه مبادالت اقتصادی و تجاری بهه طهورکلی
میتواننه همکاری را تقوی ،کننه ،اهها

مشترک را شکل دهنه و جا طلبهیههای

ژئوپلیتیک کشورها را محهود سازنه ( .)Noël,2008دو سطح عملیاتی ایهن راهبهرد
در اتحادیه اروپا موارد زیر را شامل میشود:
 .1-2-0قدرت هنجاری

نخسههتین مهههلی کههه اتحادیههه اروپهها در اتتیههار دارد شههامل اسههتفاد از مقههررات و
دستورالعملها برای ایجاد و مهیری ،بازارها و در قبا شرکای عمهه تجهاری بهه
صورت بیطرفانه اس .،این امر با این ایه ارتباط مستقیم دارد کهه اتحادیهه اروپها
به دنبا شکل دهی به اقتصاد سیاسی جهانی اس ،البته نهه بها دنبها کهردن منهافع
اقتصادی محهود تود ،بلکه با ایجاد قوانین و مقرراتی که برای همه بازیگران بازار
جهانی جذاب باشهه )Goldthau & Sitter,2019, pp. 29-30( .برنامههههای تهاکتیکی
اتحادیه اروپا در قالب این سطح عملیاتی عبارتانه از:
• برنامههای کربنزدایی و کاه

انتشار گازهای گلخانهای

اتحادیه اروپا در قالب این برنامهه صهرفهجهویی در انهرژی را سهریعتهرین و
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مثررترین را برای مقابله با چال

تأمین انرژی به ویژ وابستگی به واردات انهرژی

برمیشمارد .کمیسیون اروپا پیشنهاد داد بود که شهرونهان اروپایی مصر
را تا سا  0202به میزان  02درصه کاه

انهرژی

دهنه .با این رقم اتحادیه قهادر بهود تها

 22درصه از انتشار گازههای گلخانههای بکاههه (سهلطانی و بهمهن  ،1922 ،ص.
 .)000استراتژی  0202به نیاز فوری برای بازسازی بازار انرژی اروپا و رسهیهن بهه
اهها

زیس،محیطی و رقابتی شهن انرژی در آینه تأکیه داش .،همچنهین نقشهه

را  0222نیز با هه

کربنزدایی بیشتر و حصو اطمینان از اهها

امنی ،انهرژی

و رقاب ،در اروپا میدانهه( .نهورعلیونهه و گهلمحمههی ،1922 ،ص )12.چنهین
سیاستی تحش برای ایجاد یک رژیم قانونی و دسهتورالعملی اسه ،کهه مهیتوانهه
به عنوان الگویی برای حکمرانی جهانی و منطقهای به کهار گرفتهه شهود .در بخه
انرژی ،پیگیری این مه ایجاد «بازار واحهه اروپهایی» 1بهرای گهاز و بهرق ،بهبهود
تجارت بین مرزی در دو بخ

رقابه ،و

گاز و نف ،و تههمات انهرژی ،افهزای

تقوی ،ارتباطات و اتصاالت بین بازارهای ملهی را رقهم زد اسه ،بنهابراین ،ایهن
مه هم سخ،افزار زیربنایی و هم نرم افزار نظارتی را شامل و بر همگرایهی بهازار
تأکیهه دارد ( .)Goldthau & Sitter, 2014,pp. 1454 -1468ایهن مهه اسها

طهرح

کمیسیون برای آزادسازی بازار انرژی در دهه  1222را در بر میگرف ،که سیاسه،
انرژی مهاتلهجویانه و نگرش قهرمانانه ملی دول،های عضو را در بخه
گاز به چال

بهرق و

میکشیه .آزادسازی بازار انرژی بهه تههریج بها سهه بسهته نظهارتی و

دستورالعملی در سا های  0229 ،1222/1222و  0222گسترش یاف ،و آزادسازی
بازار بهمثابه یک پارادایم و نه اصححات مهثرر در نظهر گرفتهه شهه (

& Andersen

 .)Sitter, 2009, pp. 7-8با این حا  ،نتیجه کلی این بود که مهه هنجهاری اتحادیهه
اروپا در زمینه حکمرانی اقتصادی به تهریج به بخ

انرژی نیز کشیه شه .امهروز

پس از دو دهه بهکارگیری بستهها و دستورالعملهای آزادسازی بازار گهاز ،قیمه،
های اسپاتی و بازارمحور روزانه در تعیین شهرایط تجهارت گهاز در اروپها اهمیه،
بیشتری نسب ،به قراردادهای بلنهمههت دارنهه ( .)Stern & Rogers, 2014, p. 25از
)1. Single European Market (SEM
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منظر بیرونی ،این مه بها ایهن ایهه همهرا اسه ،کهه قهوانین بهینالمللهی بهرای
هموارسازی زمهین بهازی بهه نفهع همهه کهار مهیکنهه و در بخه

انهرژی شهامل

واردکننهگان عمه (ماننه اتحادیه اروپا) و صادرکننهگان (ماننه روسهیه) مهیشهود
(.)Goldthau & Sitter, 2019, pp. 30-31
• معاهه منشور انرژی

بهکارگیری مه هنجاری ،الگویی پس از جنگ سرد اس ،که بر ایجهاد رژیهم
های بین المللی در جه ،تقوی ،تجارت آزاد و بر تعهه و پایبنهی به حقهوق بهین
الملل تأکیه می کنه .تحش اتحادیه اروپا برای ایجاد رژیم پاناوراسهیایی در جهه،
تنظیم تجارت انرژی ،ترانزی ،و سرمایهگذاری از طریق «معاههه منشهور انهرژی»
( )1227نمونهای از بهکارگیری این مه محسوب میشهود (

1

Selivanova, 2012, p.

 .)397این معاهه نخستین سنه بینالمللی بود که بهطور تخصصی ناظر بهر تهأمین
انرژی و امنی ،آن در بلنهمهت اسه ،و نهوآوریههای متنهوعی در ابعهاد مختله
مسئله انرژی نظیر تجارت ،ترانزی ،،مالیات و مسائل زیس،محیطی دارد .مهمترین
ماد منشور انرژی در ارتباط با لولههای فرامرزی ماد  7این اس ،که اتتصاصهاً بها
موضوعات حمل ونقل انرژی ،آزادی عبهور و عههم تبعهیض ارتبهاط دارد (شهریفی
طرازکوهی و سلیمانی ترکمانی ،1922 ،ص .)19 .معاهه منشور انرژی وسیعتهرین
چارچوب قوانین چنهجانبهای اس ،که تح ،قوانین بین المللی حاکم بر همکهاری
های انرژی قرار دارد و بر ایجاد بنیان قانونی برای تأمین امنی ،انهرژی جههانی بهر
اسا

اصو بازار آزاد ،رقابتی و توسهعه پایههار تأکیهه دارد .منشهور انهرژی نههاد

حقوقی جامع ،پایهار و غیر تبعیضآمیهز اسه ،کهه چهارچوب ،قواعهه و مقهررات
حقوقی کلیه امهور مربهوط بهه انهرژی را مشهخص و اعمها مهیکنهه (مردانهی و
بهمنی ،1922،ص.)977 .

• گسترش قوانین سازمان تجارت جهانی

تحش اتحادیه اروپا برای گسترش قوانین و مقررات سازمان تجارت جههانی در
بخ

انرژی در این قالب قرار میگیرد .با این حا  ،بهیطرفهی نمهیتوانهه مطلهق و
)1. the Energy Charter Treaty (ECT
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تالی از ارزش باشه ،چراکه همچنان بین اتحادیه اروپها و طهر ههای رالهث تقهارن
وجود نهارد .وسع ،اقتصاد اتحادیه اروپا به آن اجاز میدهه بههعنهوان یهک مرجهع
قانونگذار در اقتصاد سیاسی جهانی عمل کنه به این معنا که اتحادیه اروپا بهه دنبها
اررگذاری بر رژیمهای حکمرانی جهانی مطابق با الگوی هنجاری تود اس .،به رغهم
بحثهای موجود دربهار مزایهای تجهارت آزاد ،هنهوز برتهی از کشهورهای عضهو
اتحادیه اروپا بر ترجیحات ملی اولوی ،میگذارنه ،اما بههرحا هنوز کمترین مخر
سیاس ،انرژی مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهه اسهتراتژیههای کهحن ایهن
اتحادیه هوی ،لیبرالی و هنجاری میبخشه (.)Selivanova, 2012, pp. 395-396
 .0-0قدرت نظارتی

تاکتیک قهرت نظارتی با هنجاری تفاوت دارد .در تاکتیک نظارتی اتحادیه اروپها از
مقررات برای ایجاد و مهیری ،بازارها ،به نفع تود استفاد میکنه .ایهن مسهئله در
انرژی به این معناس ،که رژیمهای نظارتی ایجاد میشونه تا به نفع مصهر کننهه
عمههل کننههه و در مههورد گههاز ،شههامل تغییههر تههوازن بههین قهههرت صههادرکننهگان و
واردکننهگان اس .،اتحادیه اروپا این کار را از طریق جهذابی ،بهازار بهزرگ تهود
انجام داد و به دیگران اجاز دسترسی آن را داد اس .،این مه کامحً با استراتژی
کحن لیبرا اتحادیه اروپا مطابق ،دارد زیرا دول،ها یا شرک،هایی که میتواهنه
به اتحادیه اروپا صادرات کننه بایه با رژیهم بهازار اروپهای واحهه مطابقه ،داشهته
باشنه .در این مه برتح

تاکتیک ایهئالیستی «قهرت هنجاری» ،اتحادیه اروپها از

انهاز بازار تود استفاد میکنه تا از بازیگران شهخص رالهث بخواههه ،از قهوانین
معین اتحادیه اروپا تبعی ،کننه ،در غیر این صورت با ممنوعی ،دسترسی بهه ایهن
بازار مواجه تواهنه شه .درواقع ،بازیگران رالث برای مهراود و تبهادالت تجهاری،
مشروط به پذیرش قوانین و دستورالعملهای اروپایی هستنه
218-219

 .)pp.بهکارگیری این تاکتیک بر اسا

سا  ،0212باعث اتتح

( Hyde - Price, 2006,

گزارش سازمان تجارت جهانی در

دو نظام حکمرانی انرژی لیبرالیستی و دول،محهور مهی

شود .مه لیبرالیستی مورد تأکیه اتحادیه اروپا ،رقاب ،در کل زنجیر تأمین گهاز را
ترویج و تنوع بین تأمین کننهگان ،مسیرهای تأمین و منابع انرژی را تشویق میکنهه.
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در مقابل ،مه دولتی که توسط روسیه ترویج میشود ،بهر اسها

ادغهام عمهودی

شرک،های استراتژیک تأمینکننه انرژی ماننه گازپروم روسیه و کنتر دوله ،بهر
این شرک،ها اس .)Pogoretskyy & Talus,2019, pp. 1-3( ،این نوع قهرت نظارتی
با پیشنهاد «آن را بپذیریه یا ترک کنیه» ،عمحً نروژ را مجبور کرد تها قهوانین بهازار
اتحادیه اروپها (و برنامهه ههای آزادسهازی) را در سها  1222بهه عنهوان بخشهی از
دسترسی تود به بازار واحه اروپا از طریق منطقه اقتصادی اروپها بپهذیرد .در سها
 ،0217نیز دول ،انگلیس تجربه مشابهی داش ،چراکه دستور کار برنامهریزیشهه
این کشور در جه ،دسترسی به بازار واحه اروپا با قهرت نظهارتی اتحادیهه اروپها
در تضاد بود (.)Goldthau & Sitter,2019, p. 32
قهرت نظارتی اتحادیه اروپا عمهتاً شامل استفاد غیرفعا و منفعل از قههرت
میشود ،زیرا مستلزم وجود بازیگران رالثی اس ،که در صورت تمایل به صهادرات
به اتحادیه اروپا ملزم هستنه به قوانین و مقررات این اتحادیه پایبنه باشهنه .در ایهن
صورت ،اتحادیه اروپا از «ظرفی ،نظهارتی فهرا سهرزمینی» برتهوردار اسه ،،زیهرا
قواعهی که به صورت داتلی تثبی ،میشود آرهار تهارجی دارد و رفتهار بهازیگران
تارجی را نیز تح ،تأریر قرار میدهه (.)Bradford, 2012, p. 23
 .1-0-0ایجاد جامعه انرژی

«جامعه انرژی» 1یک سازمان بین المللی اس ،که اتحادیه اروپها و همسهایگان آن را
گرد هم میآورد تا یک بازار انرژی یکپارچه پاناروپایی ایجاد کنه .این سهازمان بها
معاهه ایجاد انجمن انرژی تأسیس و در اکتبهر  0222در یونهان امضها و از ژوئیهه
 0222الزم االجرا شه اس .،هه

اصلی جامعه انهرژی ایهن اسه ،کهه قهوانین و

اصو بازار انرژی اتحادیه اروپا را به کشورهای جنوب شرقی اروپا ،منطقه دریهای
سههیا و فراتههر از آن بههر اسهها

یههک چههارچوب قههانونی الههزامآور بسههط دهههه

(.)www.energy-community.org

1. The Energy Community
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()Source:www.energy-community

کشورهای غیر اتحادیه اروپا در بالکان و اوکراین پس از عضوی ،در جامعهه انهرژی
مجبورنه قوانین بازار انرژی اتحادیه اروپا را بپذیرنه ،حتی اگر این کشهورها مقهررات
نظارتی مخصوص به تهود را داشهته باشهنه .ایهن هزینههای اسه ،کهه آنهها بهرای
همگرایی و ادغام بیشتر با اتحادیه اروپا میپردازنهه (.)Prange-Gstöhl, 2009, p. 5297
با ایجهاد جامعهه انهرژی ،اتحادیهه اروپها رژیهم نظهارتی لیبهرا تهود را نههتنهها بهه
تولیهکننهگان ،بلکه به کشورهای ترانزیتی گاز نیز گسترش میدهه و این امر بهه نفهع
مصر کننه داتلی (اتحادیه اروپا) اس .،توسل این سازمان بهه را حهل یهکجانبهه
سازمان دهی تجارت گاز منطقهای ناشی از شکس ،طرح شکل دادن به یهک رژیهم و
قوانین جهانی در زمینه انرژی زیر نظر سازمان تجارت جهانی یها بخشهی از معاههه
منشور انرژی منطقهای بود ( .)Estrada,2006, p. 3774اعما اینگونه قههرت نظهارتی
روشی یک جانبه برای شکل دادن به روابط انرژی اس .،این مسئله همهان اسه ،کهه
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برتی از کارشناسان آن را «بعه تارجی دول ،نظارتی» و به عبارتی گسترش قهوانین
اتحادیه اروپا به بازیگران تارجی دانستهانه (.)Goldthau & Sitter, 2014
 .2-0-0پرونده ضد انحصارگری

در سطح بینالمللی ،قوانین ضه تراس ،اتحادیه اروپها اغلهب سهخ ،گیرانهه تهرین
مقررات هستنه .مقامات ضهتراس ،اتحادیه اروپا هموار به توانایی بهازار در ارائهه
نتایج کارآمه مشکوک بود انه و برای مهاتله از طریق یک فراینهه نظهارتی تمایهل
بیشتری دارنه ( .)Bradford, 2012, p. 20کمیسیون اروپا مسئو نظارت بهر اجهرای
صحیح قوانین رقابه ،اتحادیهه اروپها اسه ،و طیه

گسهترد ای از ممیهزیهها و

مجوزهای اجرایی ماننهه تحقیهق در امهور تجهاری ،برگهزاری جلسهات و اعطهای
معافی،ها را دارد (سهیمبر و رضهاپور ،1922 ،ص  .)22در ایهن زمینهه ،کمیسهیون
اروپهها بههه گههازپروم دسههتور داد تهها بنههههای مقصههه را از قراردادهههای تههود بهها
مصر کننهگان اروپایی حذ

کنه و تحش کرد اس ،پرونه ضهانحصهارگری و

آنتیتراس ،علیه انحصارگری رو

را به دلیل شیو های تبعیضآمیز قیم،گهذاری

آغاز کنه ()Martyniszyn, 2015, p. 291
• رویکرد مناطق و امپراتوریها

رویکرد مناطق و امپراتهوریهها ،انهرژی را ابهزاری اسهتراتژیک مهیدانهه کهه
کشورها برای تأمین منافع ملی تود به ضرر دیگهران از آن بههر گیرنهه بنهابراین
منابع انرژی میتوانه باعث ایجاد رقاب ،بین دولتی ،اتتح
درگیری نظامی شونه

(& Arnold,2008

راهبردی و در نهایه،

 .)Hamonدر ادامهه بهه دو سهطح عملیهاتی

رویکرد مناطق و امپراتوری میپردازیم:
 .0-0-0قدرت بازار

وجه مشترک دو سطح عملیاتی هنجاری و نظارتی تح ،راهبهرد بازارهها و نهادهها
این اس ،که اتحادیه اروپا در زمینه رهبری بینالمللی انرژی بهه بهازیگران تاصهی
اشار و سوءنی ،نهاشته ،بلکه ادراکی جهانی و غیرسیاسی دارد .برای مثا فعالیه،
شرک ،گازپروم را بهمثابه یک شرک ،بزرگ و غالب انهرژی در اروپها مهی دانهه و
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وابستگی این شرک ،را که در تهم ،سیاس،های ژئوپلیتیکی مسکو اس ،در نظر
نمیگیرد .در قهرت هنجاری ،هه

گسترش تجارت بینالمللی اس ،و ابزارههای

آن ایه ها ،مه و قوانین جهانی اس .،قههرت نظهارتی بهه منظهور گسهترش دامنهه
قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و بر اسا

اصل عهمتبعیض اس .،وقتهی اتحادیهه

اروپا قوانین نظارتی تود را به صورت گزینشی اعما یها از سهایر اشهکا قههرت
اقتصادی برای تأریرگذاری بر رفتار دول ،دیگر (شرک )،استفاد مهیکنهه ،از مهرز
راهبرد بازارها و نهادها عبور کرد  ،وارد راهبرد مناطق و امپراتوریها تواهه شهه.
این جابهجایی را میتوان استفاد از قهرت سخ ،به جای قهرت نهرم نیهز در نظهر
گرف .،از نظر «جوز

نای» ،ویژگی اصهلی قههرت سهخ ،ایهن اسه ،کهه آن را

اجباری میکنه ،صر نظر از اینکه این امر شامل ابزارههای اقتصهادی ،سیاسهی یها
نظامی باشه ( .)Nye,2004, p. 30تاکتیک قهرت بهازار و اقتصهادی کهه در اتحادیهه
اروپا اعما میشهود ،بهه بهازیگری گزینشهی اتتصهاص دارد چراکهه حتهی نهوع
دسترسی مشروط به بازار که به طور یکسان برای همه دول،ها و شرک،هها اعمها
میشود ،عنصر اجبار را به دنبا دارد .در اقتصاد جههانی ،قههرت بها انههاز نسهبی
بازار داتلی هر کشور در ارتباط اسه .،بهرای اطمینهان از دسترسهی بهه بازارههای
اصلی ،تولیهکننهگان بهه دنبها اتخهاذ اسهتانهاردهای رایهج در آن بازارهها هسهتنه
( .)Bradford, 2012, p. 10برتی از کارشناسان استهال میکننهه کهه تجهارت بهین
المللی عموماً شامل کهاربرد جانهب دارانهه قههرت اقتصهادی اسه ،زیهرا اسهتفاد
هم زمان مشوقها «هویج» و تههیهات «چماق» برای تبعیه ،از چنهین هنجارههایی،
مصهاق استفاد از قهرت سخ ،و اجبارگونه اس.)Nye,2004, p. 5( ،
تمایز بین تاکتیک قهرت اقتصادی و قهرت نظارتی با تأکیه بر اهها

و مقاصهه

سیاس ،اتحادیه اروپا تا حهی به روشن شهن این امر مهیانجامهه .ابزارههای اصهلی
سیاس،گذاری کمیسیون ،استفاد از تاکتیک نظارتی اس ،و اسهتفاد از ایهن تاکتیهک
تار از محهود کمیسیون اروپا ،بهمثابه ایجهاد بازارههای بهینالمللهی یها منطقههای
مطلوب و کارکرد بهتر آن ها تعریه

شهه اسه ،بنهابراین ایهن تعریه

نظارتی شامل عناصری از ابزار (نظارتی و مقرراتهی) و اههها

از قههرت

(اصهحح یها کهاه
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شکس،های بازار) اس .،در مقابل ،از نظر نای قهرت اقتصادی ،قهرتی سخ ،اسه،
که با استفاد از تههیهها یا تحریکات (ابزارها) برای واداشتن یک بهازیگر تهاص بهه
تبعی ،و یا عهمتبعیه ،از یهک روش معهین دارد و اههها ممکهن اسه ،نظهارتی،
اقتصادی یا سیاسی باشنه .عحو بر این ،درحالی که قههرت نظهارتی دالله ،دارد بهر
اینکه هه اطمینان از عملکرد یک رژیم نظارتی معین اس ،،قهرت بهازار و قههرت
اقتصادی را میتوان در تعقیب و پیگیری اهها
 .)et al., 2017b, pp. 5-6بر این اسا

وسیعتری به کار گرف( ،

Andersen

در دهه گذشته ،اتحادیه اروپا شروع به اسهتفاد

از مقررات برای اهها سیاسی بسیار فراتر از تصهحیح شکسه ،بهازار کهرد اسه.،
تحش برای توازنبخشی به قهرت سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در برابهر روسهیه
مصهاق بارزی از این رویکرد اس .،در ادامه به بخشهی از تاکتیهکههای اعمهالی در
سطح عملیاتی قهرت بازار اتحادیه اروپا پرداتته میشود:
• کریهور گازی جنوبی در برابر جریان جنوبی

با وقوع بحران اوکراین و سردی روابط اتحادیه اروپا و روسیه ،رقاب ،بین تهط
لوله کریهور گازی جنوبی تح ،حمای ،اتحادیهه اروپها (طراحهیشهه بهرای تنهوع
بخشیهن به انرژی گاز اروپا با انتقا گاز از کشورهای حوز تهزر و غهرب آسهیا) و
جریان جنوبی روسیه (طراحیشه بهعنوان دومین جایگزین مسیر ترانزیتهی اوکهراین
پس از «نورد استریم» با تسلط انتقالی گاز روسیه) ،مورد توجه قرار گرف .،کمیسیون
اروپا نشان داد که در چنه سا اتیر ،گسترش راهروی چهارم معرو

بهه کریههور

گازی جنوبی یکی از مهمترین اولوی،های اتحادیه اروپا بود اس .،چنهین ابتکهاری
مکمل سه راهروی گاز شمالی (نروژ) ،راهروی گاز شرقی (روسیه) و راههروی گهاز
غربی (آفریقای شمالی) تواهه بود (سازمنه و کاویانیفهر ،1922 ،ص  .)29اسهتهال
های اتحادیه اروپا بر پایه حمایه ،و عههمحمایه ،از ایهن طهرحهها را مهیتهوان در
چارچوب مرکانتیلیسم لیبرا قرار داد لیبرا از این لحاظ که شهامل ابزارههایی بهرای
گسترش بازار واحه اروپایی و اصو بازار آزاد به دول،ها و شهرک،ههای تهار از
حوز اتحادیه اروپا اس ،و مرکانتیلیس ،به این معنا کهه شهامل اسهتفاد از ابزارههای
نظارتی و سیاس ،اقتصادی اس ،و برای دس،یابی به اههها

سیاسهی ،اقتصهادی و
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تارجی گسترد تر به کار میرود (.)Andersen et al., 2017b, p. 20
نمونه عینی این مسئله پروژ تط لوله جریان جنوبی روسیه برای انتقها گهاز بهه
بلغارستان و در پایین دس ،به بازار اتحادیه اروپا بود که رقیب پروژ تط لوله کریههور
گاز جنوبی اتحادیه اروپا قلمهاد میشه و قرار بود گاز را از طریق مسیر ترانزی ،ترکیهه
به همهان منطقهه منتقهل کنهه .کمیسهیون مطهابق بها قهوانین اتحادیهه اروپها و بههویهژ
«موافق،نامههای بیندولتی» 1که بر قسهم،ههای تشهکی تهط لولهه جریهان جنهوبی
نظارت داش ،،با توجه به بنه دسترسی شخص رالث و الزامهات تفکیهک تولیهکننهه و
انتقا دهنه  ،اجرایی شهن این طرح را زیر سثا برد و تههیهه کهرد کهه در ایهن زمینهه
تحقیقات و بررسی بیشتری انجام تواهه داد .این مسائل باعث شه که روسهیه بههرغهم
سرمایهگذاری تحقیقهاتی در ایهن پهروژ آن را در دسهامبر  0212رهها کنهه .توجهه بهه
زمانبنهی اقهام کمیسیون در این مورد با توجه به بحهران اوکهراین ،الحهاق کریمهه بهه
روسیه و طرح مسئله ترانزی ،گاز اوکراین بسیار مهم اس.)Garding et al,2020( ،
• بهر برداری از بنه گازپروم

طرح مقررات گاز اتحادیه اروپا را میتوان بخشی از ابتکار سیاسه ،تهارجی
گسترد تر تفسیر کرد برای مثا «بنه گازپروم» منهر در بسته سوم انهرژی شهایان
توجه اس .)Andersen et al., 2017b, p. 92( ،در ماد  11این بسته« ،تطرات امنی،
تأمین انرژی» دلیل مشروعی برای رد جواز و پروانه بهر برداری یک شرک ،انرژی
غیر عضو اتحادیه توسط اپراتورهای ملی انتقا اروپایی تعری
 11اگرچه به طورکلی همه شرک،های تارجی را هه
کارشناسان برای کاه
Cottier

شهه اسه .،مهاد

قرار میدهه ،اما بهه تعبیهر

استیحی گازپروم در بازار اروپا طراحی شه اسه،

 .)2010همچنین بر اسا

( et al.,

همین ماد  ،بایه تفکیک و جهاسازی مالکیه ،و

انتقا گاز در تصوص اپراتورهای کشورهای رالث اعما شود .به عنوان بخشهی از
رویه های منهر در ماد  ،11کشهورهای عضهو بایهه نظهر کمیسهیون را مبنهی بهر
رعای ،الزامات جهاسازی و امنیه ،عرضهه بهه جامعهه انهرژی در هنگهام صههور
گواهینامه درتواس ،کننه (.)Abbas & Locatelli,2019, p.5
)1. Intergovernmental Agreements (IGAs
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• نورد استریم  1و ظرفی ،اپا
در شرایط بحران اوکراین در سا  0212کمیسیون به نتیجهه رسهیه کهه روش
تصمیمگیری تود را در مورد «اپا » ،1گسترش تشکی نورد استریم ،تط لولهه 22
میلیارد مترمکعبی که روسیه را به آلمهان متصهل مهیکنهه تغییهر دههه .اپها بهرای
بازاریابی گاز نورد استریم در پاییندس( ،بازار مصر ) بسیار مهم اسه ،،چراکهه
بر اسا

مقررات اروپایی گازپروم تنها میتوانه از ظرفی 22 ،درصهی ایهن تهط

لوله استفاد کنه .نتیجه اعما چنین دستورالعملی این اس ،که ایهن تطهوط لولهه
تنها با نص

ظرفی ،کار تواهه کرد .امتناع کمیسیون از بازنگری محههودی،ههای

نظارتی در این تصوص ،حتی در سا  0212که طر
یابی به ظرفی ،بهاقیمانهه اپها پهی

رالث دیگری بهرای دسه،

قههم نشهه ،نشهانگر رویکهرد ژئوپلیتیهک و

استراتژیک اروپا در قبا روسیه بود ()Andersen et al., 2017b, p.118

()Source: Chervonets,2019
1. OPAL
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در  12ژوئیه  0201نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 1طرح شهکای ،آلمهان مبنهی
بر لغو تصمیم کمیسیون اروپا (آلمان در اعتراض به این حکم ،استهال کهرد بهود
که همبستگی انرژی یک مفهوم سیاسی اس ،نه یک قهانون) را رد و اعهحم کهرد:
دیوان به نتیجه رسیه که اصل همبستگی یک اصل اساسی حقوقی اتحادیه اروپا و
زیربنای همه اههها

سیاسه ،انهرژی اتحادیهه اروپها اسه .،در نتیجهه ،بهرتح

استهال آلمان ،قانونی بودن هرگونه اقهام نهادهای اتحادیه اروپها در زمینهه انهرژی
بایه با توجه به اصل همبستگی انرژی ارزیابی شود .در نتیجه ایهن حکهم ،اسهتفاد
گازپروم از ظرفی ،تط لوله گاز اپا همچنان محهود تواهه بود .در حا حاضهر
گازپروم با ظرفی 22 ،درصه این تط لوله تقریباً  10/92میلیارد مترمکعب در سا
استفاد میکنه .گازپروم برای رفع این محهودی ،و به حههاکثر رسهانهن انتقها از
طریق نورد استریم  1مقهاری از حجم این تط لوله را از طریق تط لوله «ایوگا »

2

(مسیر بالتیک) انتقا میدهه .این مسیر تط تشکی «نورد استریم  »0اسه ،کهه از
ابتهای سا  0202شروع به فعالی ،کرد اس.)www.osw.waw.pl( ،
• نورد استریم 0

همان طور که برتی از تحلیلگران استهال میکننهه ،نهورد اسهتریم  0توسهعه
برنامه ریزیشه تط لوله نورد استریم اس ،که روسیه را به آلمان متصهل مهیکنهه
(از طریق دریای بالتیک به ظرفی ،جمعاً  112میلیارد مترمکعب) و به مثابه آزمای
این اس ،که آیا کمیسیون به طور گزینشی و ههفمنه بهه اعمها مقهررات اتحادیهه
اروپا ادامه میدههه یها تیهر .اگهر پاسه بهه ایهن پرسه

مثبه ،باشهه ،رویکهرد

«مرکانتیلیس ،لیبرا » اتحادیهه اروپها در زمینهه حکمرانهی انهرژی تهارجی تثبیه،
تواهه شه ( .)Goldthau, 2016, p. 25نورد استریم  0ساالنه  22میلیهارد مترمکعهب
گاز طبیعی را وارد بازار اروپا میکنه که ظرفیه ،اتصهالی موجهود در طهرح نهورد
استریم را دو برابر تواهه کرد .این امر از نظر سیاسهی مهورد مناقشهه اسه ،زیهرا
ممکن اس ،اوکراین را به عنوان یک کشور ترانزی ،گاز حهذ

کنهه ،درحهالی کهه

1. The Court of Justice of the European Union
2. EUGAL
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اتحادیه اروپا رسماً به دنبا گسترش وضعی ،ترانزی ،این کشور بهود  ،ههه

آن

ایجاد مشارک ،استراتژیک در زمینه انرژی با اوکراین اس .،همچنین یک رویکهرد
نظارتی لیبرا در مورد نورد استریم  0بر تضمین رقاب ،در بازار پاییندس ،تأکیهه
دارد ،رویکرد مرکانتیلیس ،لیبرا به دنبا اطمینان از انتخاب مسهیر عرضهه مهورد
عحقه سیاسی اس .،مقامات اتحادیه اروپا بارها تأکیه کرد انه کهه نهورد اسهتریم 0
بایه از قوانین اتحادیه اروپا تبعیه ،کنهه ،اگرچهه تطهوط لولهه بسهتر دریها هنهوز
مشمو این قوانین نشه انه (.)Newman, 2018, pp.39- 40

)(Source: Nord Stream AG

پی

بینی میشود با فعا شهن نورد اسهتریم  ،0حضهور روسهیه در بهازار اتحادیهه

اروپا از حهود  92به  22درصه افزای

یابه ( .)Newman, 2018, p. 39در این میهان

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که بیشهترین اتکها بهه گهاز وارداتهی روسهیه را
دارنه ،با اجرایی شهن این طرح بیشترین تسارت را تواهنه دیه .بهرای اوکهراین،
لهستان ،رومانی ،استونی ،مجارستان ،جمهوری چک ،لیتهوانی ،لتهونی ،کرواسهی و
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جمهوری اسلواکی ،این تط لوله میتوانهه روسهیه را قهادر سهازد تها بههون تهأریر
دسترسی به بازار اصلی اروپای غربی ،گازرسهانی بهه ایهن کشهورها را قطهع کنهه.
مباحث عمومی پیرامون نورد استریم  0از ابتها در میان کشهورهای عضهو اتحادیهه
اروپا بهشهت اتتحفی بود اس ،،به گونهای که نورد استریم  0توسهط آلمهان یهک
پروژ صرفاً اقتصادی تلقی میشود و از طر

دیگر کشهورهای اروپهای شهرقی و

ایتالیا را انهازی این پروژ را احیاگر مرزهای جنگ سرد میداننه

( De Maio, 2016,

 .)p. 4اعما مقررات در مسئله نورد استریم  0یک عنصهر ظهاهری در نظهر گرفتهه
شه اس .،در این میان ،کمیسیون ناظر اصلی اجرای دقیق قوانین جامعه انهرژی در
تصوص بهر برداری از تطوط لوله جهیه تواهه بود .در اینجا مسئله اصلی ایهن
اس ،که آیا نورد استریم  0مشمو سومین بسته انرژی اتحادیه اروپا و بهویژ بنهه
دسترسی طر

رالث تواهه شه یا تیر .به تعبیر دیگر بایه گف ،،اجرای مقهررات

قانونی و نظارتی در این پرونه ظاهر امر اس ،و مسئله اصلی این بود که آیا مهی
توان این پروژ را به دلیل ناسازگاری با قوانین انرژی اتحادیه اروپا متوق

کرد یها

تیر.
کمیسیون پیشنهاد مذاکر با «رژیم حقوقی تاص» را دربار اجرای ایهن تهط
لوله به مسکو داد و در نوامبر  ،0217کمیسیون از این ههم فراتهر رفه ،و اصهحح
قریب الوقوع دستورالعمل گاز را اعحم کرد تها تطهوط لولهه باالدسهتی را مشهمو
رژیم حقوقی اتحادیه اروپا کنه .این درواقع رویة جهیههی بهود اسه ،و اتحادیهه
اروپا سعی تواهه کرد تطوط لوله باالدستی گاز ماننهه نهورد اسهتریم را مشهمو
قوانین بازار انرژی داتلی تود کنه)Goldthau & Sitter,2019,p. 37( .
عحو بر این ،این مسئله نشان میدهه که مححظات نظهارتی بها انگیهز ههای
ژئوپلیتیک ممکن اس ،به نوبه تود کارکرد اصلی مقررات اروپا را زیر سثا ببهرد.
نمونه این امر اقهام ادار ضهانحصار لهسهتان در سها  0212بهود کهه در بیانیههای
اعحم کرد ،شرک ،روسی گازپروم را در رابطه بها پهروژ تهط لولهه گهازی نهورد
استریم  0بی

از ش

میلیارد یورو جریمه کرد اس .،مطابق بها تصهمیم ریاسه،

ادار رقاب ،و حمای ،از مصر کننهگان لهستان ،ش

شهرک ،دتیهل در پهروژ
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نورد استریم  0بایه توافق هایی را فس کننه که برای تأمین مالی این پهروژ منعقهه
کرد انه .،نخس،وزیر لهستان در این بار اظهار داش ،این پروژ بخشی از راهبهرد
ژئوپلیتیکی روسیه اس ،که نهتنها اهها
همچنین بخ

لهستان ،بلکه کل کشورهای شرق اروپا و

بزرگی از اتحادیه اروپا را بهه تطهر تواههه انههات ،و بهه اصهل

وحهت انرژی که از ارکان بنیادین اتحادیه اروپا محسوب میشود ،لطمه تواهه زد
( .)www.iribnews.irاستفاد از قوانین ملی برای رد مشارک ،شرک،های تهارجی
و نظرات مقامات کشهورهای لهسهتان نشهان مهی دههه کهه نگرانهی اصهلی ،لزومهاً
انحصارگری و ایجاد رقاب ،در بازار گاز لهستان نیس ،،بلکهه توقه

کلهی پهروژ

نورد استریم  0مهنظر اس ،بنابراین ،مقررات ملی برای مقابله با تههیه ژئوپلیتیهک
وسیعتری استفاد شه اس.،
از سوی دیگر با جهی شهن عزم روسیه و آلمان بهرای بهه سهرانجام رسهانهن
طرح انتقا نهورد اسهتریم  ،0آمریکها از آغهاز شهروع طهرح در سها  0217بها آن
مخالف ،کرد اس ،و مقامات کاخ سفیه عملیاتی شهن این تطوط لوله را تقویه،
نفوذ روسیه در اروپا ،افزای

وابستگی اروپا به گهاز روسهیه و در نتیجهه تضهعی

همکاریهای فرا آتحنتیکی میداننه (سیمبر و رضاپور ،1922 ،صهص  .)20-29بهر
این اسا

در دسامبر  ،0212سنای آمریکا اقهام قانونی دفهاع ملهی 1را بهرای سها

مالی  0202تصویب کرد که طی

وسهیعی از هزینهه هها و سیاسه ،ههای نظهامی و

دفاعی از جمله اعما تحریم ها علیه شرک ،ههای درگیهر در اجهرای پهروژ نهورد
استریم  0را پوش

می دهه .تحریم های اعمالی ایاالت متحه به طور قابل تهوجهی

سات ،نورد استریم  0را با مشکل مواجه کرد و به تعویق انهاتتهه اسه .،چنهین
دیهگاهی از نظر کشورهای اروپای مرکزی و شهرقی حمایه ،مهیشهود امها ایهن
تحریمها با مخالف ،آلمان مواجه شه اس ،چراکه مقامات این کشور ایهن پهروژ
را طرح اقتصادی میداننه نه ژئوپلیتیک .چنین پروژ ای بهرای دو کشهور آلمهان و
روسیه سودمنه اس ،چراکه از هزینههای ترانزیتی اوکراین رها میشونه :آلمهان از
روسیه گاز بیشتر ،با قیم ،ارزان تر دریاف ،میکنه و روسیه گاز بیشتری را به اروپا
1. the National Defense Authorization Act
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میفروشه ،درحالی که تعرفههای ترانزیتهی اوکهراین را کمتهر مهیپهردازد .در حها
حاضر ،تعرفه های اوکراین بر گاز انتقالی روسیه تقریباً  9میلیارد دالر در سا اس،
(.)Jacobsen,2021, pp.1-2

• سیاسیسازی انرژی
«اتحادیه انرژی» ،جهیهترین طرح سیاسی اتحادیهه اروپها بهرای مثررسهازی و

یکپارچه سازی سیاس،های تود در زمینه انرژی بود که با توجه به وقهوع بحهران
اوکراین و نگرانیهای لهسهتان و کشهورهای بالتیهک در مهورد سیاسه ،تهارجی
تهاجمی فزاینه روسیه شکل گرفته اس .،اتحادیه انرژی پنج هه

کلهی را دنبها

میکنه )1 :تأمین امنی ،،همبستگی و اعتماد از طریق تنوع بخشیهن به منابع انرژی
اروپا و تضمین امنی ،انرژی  )0ایجاد بازار یکپارچه انرژی داتلی با امکان جریان
آزاد انرژی در سراسر اتحادیه اروپها  )9بههر وری انهرژی  )2اقههامات اقلیمهی و
کربنزدایی اقتصاد  )2گسترش تحقیقات ،نوآوری و رقاب،پذیری در حوز انرژی
( .)ec.europa.euبه نظر میرسه اتحادیه انرژی بهه سیاسهی شههن مقهررات انهرژی
اتحادیه اروپا دامن میزنهه .بهر اسها

تصهمیم شهورای اروپها در دسهامبر ،0212

زیرسات،های جهیه انرژی بایه عحو بر مطابق ،با الزامات بسهته سهوم انهرژی،
بهطور کامل اهها

اتحادیهه انهرژی را در بهر داشهته باشهنه (

 .)2015در واقع ،اهها

European Council,

اتحادیه انرژی با تأکیهه بهر امنیه ،عرضهه در ایهن قالهب،

سیاسی شه و در تهم ،منافع کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفته اس.،
 .4-0قدرت اقتصادی

اتحادیه اروپا میتوانه از قهرت اقتصادی تود به شکل مستقیم مرکانتیلیسهتی چهه
برای اهها

امنیتی و سیاس ،تهارجی و چهه بهرای محافظه ،از صهنایع تهود و

مزی ،آنها نسب ،به رقبای غیرعضو اتحادیه اروپها اسهتفاد کنهه .نهادههای اولیهه
اروپایی در دهههای  1222و  1272این کار را برای چنههین صهنع ،انجهام داد و
در نتیجه ادبیات مربوط به «دژ اروپا» را ایجاد کرد انه

(56

 .)Hanson, 1998,p.ایهن

بلوک از قهرت نظارتی و اقتصادیِ تود برای تعیین تعرفه و سههمیهبنههی واردات
طی

وسیعی از محصوالت از منسوجات گرفته تا تودرو استفاد کهرد .در حهوز
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انرژی ،آن زمان ،این امر در بخ

گاز و برق تح ،تسلط انحصارات دولتهی قهرار

داشته و سیاس ،انرژی اتحادیه اروپا همچنان در دس ،دول،های ملی باقی مانهه
بود ( )Andersen et al., 2017b,pp. 5-6با این حا  ،در اقتصهاد سیاسهی آزادشهه و
تصوصیسازیشه در دور جهیه ،برتی از کشورها با بیشترین وابستگی به گهاز
روسیه ،به دالیل تاریخی از دتال ،سیاسی مسکو هرا

دارنه و تواستار سیاس،

قاطعتر اتحادیه اروپا در زمینه گاز شه انه تا مستقیماً روسیه را ههه

قهرار دهنهه.

چهارمین و آترین سطح عملیاتی در اتتیار اتحادیه اروپها بهرای مههیری ،اقتصهاد
سیاسی بینالمللی انرژی ،استفاد مستقیم از قهرت اقتصادی به عنوان ابزار سیاسه،
تارجی اس .،مجموعهای از رویههادهای بهینالمللهی در سها  0212و  0217بهه
پیشبرد سیاس ،مرکانتیلیستی کمک کرد و ایه های جهیههی را در مهورد پتانسهیل
اتحادیه اروپا در جه ،استفاد از قهرت اقتصادی سخ ،به دالیهل امنیتهی تهرویج
کرد .بحران کریمه ،تههیه امنیتی روسیه را در دستور کار سیاس ،تارجی اتحادیهه
اروپا قرار داد .سیاس،های تهاجمی به حریم هوایی اتحادیه اروپا و ناتو در منهاطق
بالتیک و نوردیک در سا های  0212و  0217این مسئله را تشههیه کهرد .هنگهامی
که دوناله ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ،آشکارا تعهه ایاالت متحه بر اسها
مهههاد  2نهههاتو( ، )1بهههرای دفهههاع از کشهههورهای بالتیهههک را زیهههر سه هثا بهههرد
( ،)Nordenman,2018تواسته یها ناتواسهته بهه تقویه ،موضهع سیاسهی و امنیتهی
اتحادیه اروپا دامن زد.
همچنین ،تصمیم دول ،انگلیس برای تهرو از اتحادیهه اروپها در پهی همهه
پرسی برگزی ،در ژوئن  ،0212فوری ،جهیهی را برای همکاری امنیتهی قهویتهر
اتحادیه اروپا فراهم کرد .با ترو انگلستان لیبرا از اتحادیه اروپا احتماالً تغییهری
در توازن بین مهافعان رویکرد لیبرا کنونی اتحادیهه اروپها در بازارههای انهرژی و
امنی ،گاز و طرفهاران یک رویکرد لیبرا مرکانتیلیس ،قاطعانه ایجاد میشود .ایهن
سطح عملیاتی نیز شامل تاکتیکهایی زیر اس:،
 .1-4-0تحریم اقتصادی

تحریمها سه هه

اساسی و بنیادی را دنبا مهیکننهه )1 :اجبهار یها تغییهر رفتهار
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تحریمشونه  )0ممانع ،برای تحریمشونه و جلوگیری از بههکهارگیری فعالیه،
ممنوع یا سیگنا دادن  )9برچسب زدن به تحریمشونه و دیگران در مورد نقهض
یک هنجار بینالمللی .این مسهئله گویهای آن اسه ،کهه تحهریم چنهبُعههی اسه،
(عسگریان و وکیلی ،1929 ،ص )102 .مثا تحریم روسیه بهواسطه بحهران 0212
اوکراین ،نمونه استفاد اتحادیه اروپا از قهرت اقتصادی سخ ،اس ،کهه بهه ظهاهر
ممانع ،روسیه از مهاتله در امور اوکراین را دنبا مهیکهرد امها در واقهع تهحش
داش ،راهبرد سححسازی انرژی مسکو را با اجبار تغییر دهه و روسهیه را شهریک
نامطمئنی در بازار انرژی معرفی کنه.
 .2-4-0اتحادیه انرژی

پیشنهاد اولیه اتحادیه انرژی که «دوناله توسهک» ،1نخسه ،وزیهر سهابق لهسهتان و
رئیس فعلی شورای اروپا آن را ارائه کرد ،شامل عناصر مرکانتیلیس ،اس .،یکی از
اجزای اصلی ابتکار توسک ،تجمیع قهرت کشورهای مصر کننهه اتحادیهه اروپها
برای تریه گاز از کشورهای رالث اس .،این امر سیاس ،انرژی اتحادیه اروپا را به
طور صریح و جهایی ناپذیر با ژئوپلیتیک انرژی مرتبط مهیسهازد چراکهه اتحادیهه
اروپا از ظرفی ،بازار گاز قابهل توجهه تهود بهرای زیهر فشهار قهرار دادن کهرملین
(گازپروم) استفاد تواهه کرد و از این رو ابزاری بهرای مجبهور کهردن روسهیه بهه
تغییر رفتهار سیاسه ،تهارجی انهرژی قلمههاد مهیشهود« .مهارو

شهفکووی »،2

نایبرئیس کمیسیون اتحادیه انرژی اظهار داشته اس« :،مها بایهه از وزن سیاسهی و
اقتصههادی تههود بهههعنههوان بههزرگتههرین تریهههار انههرژی در جهههان در رابطههه بهها
تأمینکننهگان عمه انرژی بیشتر استفاد کنیم» (.)Goldthau & Sitter,2019,p. 40
 .0-4-0امنیتیسازی

تحلیلگران و کارشناسان بسیاری در درجه او  ،انرژی را از منظر امنیتی مورد بحث
قرار میدهنه کهه در ادبیهات گسهترد مفههوم سهازی انهرژی بهه عنهوان موضهوعی
1. Donald Tusk
2. Maroš Šefcovic
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ژئوپلیتیک و رقاب ،بین دولتی برای کسب و تصاحب منابع از آن یاد مهیشهود .در
این زمینه ،محققان روابط بینالملل بارها به ایهه امنیتهیسهازی روی آورد انهه .در
اصل زمانی امری به موضوع امنیتی به میگردد که تههیههی اساسهی بهرای یهک
پهیه در نظر گرفته شود و توسل به اقهامات و تهابیر اضهطراری و فهوقالعهاد را
برای مهار آن توجیهه سهازد ( .)Buzan & Wæver,2003,p. 45بهر ایهن اسها

اگهر

سیاس ،انرژی گازپروم جنبهای از سیاس ،تارجی روسهیه تلقهی شهود ،بههنهوعی
انرژی امنیتیسازی میگردد .مصوبه قانونی پارلمان دانمارک که به دول ،اجاز می
دهه هنگام تصمیمگیری در مورد اجاز عبور تطهوط لولهه از آبههای سهرزمینی
(ماننه نورد استریم  )0دق ،نظر داشته باشه ،جنبه امنیتی انرژی را در نظر میگیهرد
( .)www.euractiv.comدر مثالی دیگهر در سها  ،0202اعضهای پارلمهان اروپها بها
صهور قطعنامهای تواستار توق

فوری عملیهات نهورد اسهتریم  0در واکهن

بهه

دستگیری «الکسی ناوالنی» ،1رهبر مخالفان روسیه شهنه (.)Afanaslev,2021
نتیجهگیری
تجزیه وتحلیل سیاس ،کحن انرژی اتحادیه اروپها در ایهن پهژوه

نشهان داد کهه

اتحادیه اروپا در برتورد با شرکای تارجی ،بهتهریج از راهبرد بازارها و نهادها بهر
پایه هنجارههای بهیطرفانهه بهه راهبهرد منهاطق و امپراتهوریهها بهر پایهه اههها
ژئوپلیتیک -استراتژیک گرای

پیها کرد اس .،این گرای

نتیجه پیامهههای تغییهر

در هوی ،و سازمان اتحادیه اروپا نیس ،،بلکه نتیجه تغییرات جههانی در سیاسه،
انرژی و ژئوپلیتیک اسه .،از دههه  ،1222سیاسه ،انهرژی اتحادیهه اروپها شهامل
پیگیری سه مورد از نگرانیها اس )1 :،تحش برای ایجاد بهازار واحهه انهرژی )0
نیاز به حفاظ ،از محیط زیسه )9 ،امنیه ،عرضهه .در دهههههای  1222و 1222
امنی ،عرضه تنها مسئله عرضه مستمر برای تأمین گاز با قیم ،قابل قبو بود امها
امروز بُعه ژئوپلیتیکی امنی ،تأمین گاز اولوی ،زیهادی پیهها کهرد اسه .،تهحش
برای تأمین گاز و نق

غالب و غیرقابل پی بینی روسیه به عنوان تأمین کننه بهی

از یک سوم گاز وارداتی اتحادیه اروپا ،انرژی را یک مسئله سیاسهی و امنیتهی بهه
1. Alexei Navalny
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کرد و در دستور کار اتحادیه اروپا قرار داد اسه .،سهطوح عملیهاتی در دو دههه
گذشته نشان داد اس ،که اتحادیه اروپا به راهبهرد بازارهها و نهادهها متعههه بهود
اس ،و طی

وسیعی از تاکتیکها را به کار میبرد.

برنامههای انتشار
کمتر کربن و
گازهای گلخانهای
معاهده منشور
انرژی

قدرت هنجاری

گسترش قوانین
سازمان تجارت
جهانی

رویکرد بازارها و
نهادها

ایجاد جامعه انرژی
قدرت نظارتی
پرونده ضد
انحصارگری

رقابت ناباکو/کریدور
جنوبی و جریان
جنوبی

فضای بین المللی
انرژی

شرط گازپروم
نورد استریم  3و
استفاده از ظرفیت
اپال

قدرت بازار

نورد استریم 2
رویکرد مناطق و
امپراتوری ها

سیاسیسازی انرژی

تحریم اقتصادی

اتحادیه انرژی

امنیتی سازی انرژی

قدرت اقتصادی
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قهرت نظارتی همچنان سطح عملیاتی اصلی کمیسیون اروپا اس .،بها وجهود ایهن
هنوز مقررات و سیاس ،رقابتی قویترین ابزار انرژی اتحادیهه اروپها اسه ،و ایهن
یکی از ابزارهایی اس ،که کمیسیون میتوانه بها صههای واحهه از طهر
اروپا صحب ،کنه اما ابزارهای دیگر نیز به دالیل مختل

اتحادیهه

در دسهتور کهار اتحادیهه

اروپا قرار داشته اس .،برای مثا استراتژی قهرت نظارتی زمانیکهه اتحادیهه اروپها
به دنبا گسترش قوانین بازار واحه تود در زمینه انرژی بود اس ،یا قهرت بهازار
زمانی که کمیسیون به طور گزینشی از آن بهرای سیاسه،ههای اسهتراتژیک انهرژی
بیشتر استفاد میکنه ،به کار مهیرود .در حهوز انهرژی ،قههرت هنجهاری چنههان
تهوب عمهل نمهیکنهه چراکهه روسههیه مهه تجهارت آزاد را جهذاب نمهیدانههه
(p. 3784

 )Estrada,2006,در مواجهه با راهبرد مناطق و امپراتوریها کهه از انهرژی

به عنوان موضوعی ژئوپلیتیک یاد میکنه ،قهرت هنجاری انرژی اروپا چنهان مفیهه
نخواهه بود .از سوی دیگر ،برای اینکه اتحادیه اروپا از قهرت اقتصادی سهخ ،در
بخ

انرژی استفاد کنه ،به وحهت سیاسی و اجماع بیشتری نیاز تواههه داشه،

(.)Bradford, 2012, p. 63

پینوشت
 .1ماد  2پیمان ناتو تصریح میکنه که در صورت وقوع «حمله مسهلحانه» علیهه یکهی از
اعضای ناتو ،هر یک از اعضا بایه هر اقهامی که الزم میدانه انجام دهه از جمله
استفاد از نیروهای مسلح برای حفظ و بازگردانههن امنیه ،بهه منطقهه آتحنتیهک
شمالی و حمله به طر متجاوز.
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