معرفی کتاب
نگاهی به کتاب جامع امنیت انرژی

امنیت؛ از عرضه تا حکمرانی خوب
بازارهای انرژی در حال گذار هستن 
د
و در این بین امنیت انرژی ابعا د دیگری
پیدا کــرده و دامنه آن گســتر دهتر
شده است .امنیت انرژی در دهه 1970
در جریان تحریم نفتــی اعراب علیه
آمریکا و اسرائیل به صورت جدی وارد
مباحثاقتصا دسیاسی،اقتصا دسیاسی
بینالملل و روابط بینالملل شــد ،اما
تمرکز آن بیشتر بر امنیت عرضه انرژی
برایمصرفکنندگانمعطوفشدهبود.
در بخــش عمده ادبیــات امنیت انرژی
صرفا به امنیت عرضه و فاکتورهای موثر در
تامین تقاضای واردکنندگان نفت پرداخته
شــده و توجه چندانی به امنیت تقاضا برای
تولیدکنندگان نشده اســت و این در حالی
اســت که امنیت عرضه و امنیــت تقاضای
انرژی براســاس معادالت چرخــهای بین
عوامل بنیادین و غیربنیادین بازارهای نفت
دوروی یک سکه هســتن د و هر گونه ناامنی
در یک روی سکه به روی دیگر آن نیز سرایت
خواه د کرد .به غیر از دو بع د عرضه و تقاضا ،در
سالهای اخیر دغدغههای زیست محیطی
و نگرانی ناشــی از تاثیرات سوءاســتفاده از
انرژیهایفسیلیبرمحیطزیستوآبوهوا
افزایش یافته و دنیا به سمت ایجا د اجماعی
بینالمللی بــرای مقابله با افزایش انتشــار
گازهــای گلخانهای و محافظــت از محیط
زیست حرکت میکند.
با آنکه محیط زیست رکن اصلی توسعه
پایدار به شــمار میرو د اما تنها در دهه اخیر
مباحث زیســت محیطی به عنوان عاملی
تاثیرگــذار بر امنیــت انرژی مــور د توجه
اندیشمندان این حوزه قرارگرفته و به اهمیت
آن به اندازه امنیت عرضه توجه نشده است.
بع د دیگری که چن د سالی است از آن به
عنوان عامل مهم امنیت انرژی یا د میشود،
امنیت انسانی و حکمرانی خوب است .با آنکه
قدمت جنبشهای نفتــی و انجام عملیات
خرابکارانه علیه تاسیسات و کارکنان نفتی
در مناطق محروم تولیــ د نفت به اندازه عمر
صنعت نفت در این کشورهاست و هر ساله
خســارات مالی و تلفات جانی زیادی دراین
زمینه صورت میگیرد ،اما هنوز هم امنیت
انسانی حکمرانی خوب به عنوان فاکتوری
تاثیرگذار در امنیت انــرژی مور د توجه قرار
نگرفته اســت .از ســوی دیگر موضوع فقر
انرژی به عنــوان یک مانع اصلــی فراروی
توسعه در مناطق محروم جهان نیز به تدریج
وار د ادبیات توســعه پایدار و امنیت انرژی
میشود .تاثیر توسعه فناوری در سایه گذار

از اقتصا د منابع محور به اقتصا د دانش محور،
موضوع مهم دیگری است که طی سالهای
اخیر دینامیک بازارهــای نفت را تغییر داده
است .نمونه آن توســعه انرژیهای فسیلی
غیرمتعــارف و افزایش ســرمایهگذاری بر
انرژیهای جایگزین است.
کتاب جامع امنیت انــرژی مجموعهای
از مقــاالت اندیشــمندان به نــام در حوزه
امنیت انرژی اســت که در ســال  2013از
ســوی «هاگ دایر و ماریا جولیــا ترومبتا»
گردآوری و ویراستاری شده و مریم پاشنگ
آن را ترجمه کرده است .این کتاب در زمره
معدو د کتابهای حوزه امنیت انرژی است
که در آن به ابعا د مختلف انرژی اشــاره شده
است .این کتاب شــامل  7بخش و  24فصل
است .بخش اول شامل دو فصل و یک مقدمه
است .گردآورندگان در فصل مقدمه به اهداف
و موضوعات کتاب پرداخته و ســعی کردند
موضوع امنیت انرژی را در قالب تئوریهای
روابطبینالمللتبیینکنند.ازآنجاکهکتاب
در سال  2013منتشر شده است به تحوالت
دو سال گذشــته در بازارهای نفت اشارهای
نشــده؛ از این رو مترجم یک فصل در مورد
این تحوالت و تاثیراتی که بر آینده بازارهای
نفت و معادالت امنیت انرژی خواه د داشت،
تالیف کرده است.
بخش دوم در مور د موضوع امنیت انرژی
است .این بخش شــامل چهار فصل است.
اســتیووو د به الزامات و ای دهآلهای امنیت
انرژی در چارچــوب لیبرال دموکراســی
پرداخته است .وو د بر این باور است که امنیت
انرژی با چالشهای متع ددی مواجه اســت
و بای د بــا توجه به اصــول دموکراتیک مثل
آزا دیهای فردی و حقوق بشــر ،وابستگی
پیچیدهمتقابل،پتانسیلمنازعهوتنشهای
ژئوپولیتیک تامین شو د ولی این گونه نیست
و الزامات تامین امنیت انرژی از بع د اقتصادی
کیفیت و انســجام لیبرال دموکراسی را در
ابعا دداخلیوخارجیمشخصمیکند.فصل
بعدی به چالشهای تامیــن امنیت انرژی
در اتحادیه اروپا پرداخته و موانع سیاســی
و اقتصادی و فنی پیــش روی امنیت انرژی
اتحادیه اروپا را بررسی کرده است.
بخش ســوم به امنیت عرضه میپردازد.
همان طور که اشاره شــد ،تا سالهای اخیر
امنیت عرضه مترادف با امنیت انرژی در نظر
گرفتهمیش دوچن دسالیاستکهبهابعا ددیگر
امنیتانرژینیزپرداختهمیشود.بخشبزرگی
از دغدغهها در مور د امنیت عرضه معطوف به
درکرئالیستیازامنیتونقشدولتدرتامین
آن است ،ولی آنچه به عنوان امنیت عرضه به

حسابمیآید،درحالتغییراست،
زیرا نه تنها تهدیدهای جدیدی در
رابطه با امنیت انرژی مطرح شده
(که همراه با بازیگران و اقدامات
امنیتیجدی داست)بلکهامنیت
عرضهبهامنیتخدماتانرژی
تغییرشکلدادهاست.
بخش چهــارم ،در مورد
«امنیــت تقاضا» اســت؛
موضوعــی کــه در مورد
کشورهای تولیدکننده
مطرحمیشو دوبهنوسانهای
قیمتی و سرمایهگذاری مربوط است .در این
بخشاستداللمیشو دکهدستورکارامنیت
انرژینهتنهادرمور دفهرستتهدیدهایبالقوه
بلکه شامل معیارها و دینامیکهای متفاوت
است.دغدغههادرمور دامنیتتقاضاکمتربه
منطقتضا ددرامنیتمیپرداز دوتغییرجهت
ازمنطق حاصل جمعصفربه معنای «امنیت
منامنیتتواست»بهسویرویکر دهمکاری
بهمعنــای«امنیتیکیبــهامنیتدیگران
بســتگی دارد» اســت؛ بنابراین این رویکرد
شرایطواقداماتامنیتیمتفاوتاست.
بخش پنجم ،به ابعا د «امنیت زیســت
محیطی» مناظره امنیت انرژی میپردازد.
تقاضای رو به رشــ د انرژی و وابســتگی به
سوختهای فسیلی سیستم انرژی موجود
را بیثبــات میکند .آگاهــی در مور د گرم
شدن کره زمین و مشــکالتی که به واسطه
آن ایجا د میشود ،سیاستهای انرژی را به
چالش میکشد .با وجو د این امنیت محیط
زیست و امنیت انرژی که به شدت به یکدیگر
وابستهان د و اغلب انجام اقدامهای مشترک
هم از بع د زیست محیطی و هم از بع د انرژی را
فرا میخواند ،میتوان د اغلب در تضا د باشد.
بخشششم،درمور دامنیتانسانیوتغییر
تمرکزازامنیتدولتبهامنیتافرا دوحمایتاز
حقوقاساسیبشراست.دراینبخش،برداشت
گستر دهتر با حاصل جمع غیرصفر از امنیت
صورت میگیر د که شامل ابعا د مختلفی مثل
امنیت درآمد ،امنیت غذا ،امنیت بهداشــت،
امنیتمحیطزیست،امنیتاجتماعی/هویت
و امنیت آزا دیهای سیاسی است .اطمینان
بهخدمــاتانرژیبرایامنیتبشــرحیاتی
اســت .نزدیک به  2میلیار د نفر ،حدو د یک
ســوم جمعیت جهان ،شــبهای خو د را با
شمع ،چراغهای نفتی یا آتش میگذرانند
و این موضوع را یادآور میشون د که مدرنیزه
کردن انرژی میتوان د نابرابریهای اجتماعی
را از بین ببــرد .البته اطمینان دسترســی
خدمات انرژی ،تنها مشکل اقتصادهای در
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حال توسعه نیســت ،چالش انرژی پایدار و
گذار به اقتصا د کم کربــن و تمرکززدایی از
سیستمهای انرژی پرسشهایی را در مورد
اولویتها و قابلیت اتکا به این خدمات مطرح
میکند ،اینکــه آیا خدمات انــرژی کاالی
عمومی اســت؟ دربازارهــای غیرمتمرکز
جایی کــه مصرفکننــدگان تولیدکننده
هستند ،چه کسی عرضه را تامین میکند؟
این بخش مقاالتی را ارائه ده د که به انرژی
از منظر امنیت انســانی نــگاه میکن د و به
پیچیدگیهــای سیاســی و اخالقی تغییر
جهت از مالحظات امنیتی از سطح دولت به
امنیت فر د میپردازد.
در مجموع محققــان در این کتاب ابعاد
کار امنیتی بزرگتری را به عنوان چارچوبی
برای بررسی مشــکالت و پیچیدگیهای
موجــو د در مناظره امنیت انــرژی معاصر
یدهد
مدنظر قرار دا دهاند .این کتاب نشان م 
که «امنیت انرژی» فراتر از «امنیت عرضه»
است و نمیتوان به راحتی آن را از نگرانیهای
گستر دهتر سیاستگذاری مجزا کرد.
گستر دهتر کردن دستور کار امنیتی ،به
عمیق کردن آن نیز بستگی دار د و میتوان د بر
منطقها و عملکردهای امنیتی تاثیر بگذارد.
گســتر دهتر کردن مناظره امنیت انرژی در
مسیر خطوط امنیت عرضه و امنیت تقاضا
و ابعا د زیســت محیطی و انســانی اهمیت
چارچوببندی انرژی به عنوان یک موضوع
اقتصادی در مناظره سیاسی کنونی را نشان
یدهد.
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