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مقدمه مترجم
ژئوپلیتیک بنا به تعریف دکتر محمدرضا حافظنیا ،بهعنوان علم «مطالعة روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و
سیاست» با توجه به ماهیت خود در پی فهم عوامل جغرافیایی قدرتآفرین و تأثیرگذار بر سیاست است.
از زمره پدیدههایی که همیشه برای بشر قدرتآفرین بوده و تغییرات کمّی و کیفی آن سبب تغییر در
قدرت فردی و جمعی وی شده ،انرژی است .با اینکه بشر از همان مراحل اولیة حیات خود به اهمیت
انرژی پی برده ،اما در چند سدة گذشته به دلیل تغییرات ملموس ناشی از انرژی در قدرت نظام
بینالملل از اهمیت خاصی برخوردار شده است .برای افراد متخصص در حوزة مسائل استراتژیک و
ژئوپلیتیک ،نقش زغالسنگ در تولید قدرت برای بریتانیا و کسب جایگاه قدرت برتر توسط این کشور و
نقش پیدایش نفت در ظهور ابرقدرتی ایاالت متحده از بدیهیات محسوب میشود ،از این رو این جایگاه
انرژی در نقشآفرینی در عرصة سیاست و قدرت سبب شده که در حوزة مطالعات ژئوپلیتیک ،گرایش
ژئوپلیتیک انرژی بهعنوان دریچة تحلیلی نوین ،شالودة علمی خود را بنا نهد و هر روز شاهد گسترش
ادبیات علمی خود باشد.
امروزه اهمیت منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) در بروز و افول مسائل سیاسی بر کسی پوشیده
نیست .با اینکه این نقشآفرینی سیاسی نفت و گاز به هم گره خورده و تا حد زیادی تاریخ صنعت آنها
مشترک است ،اما نفت برای چند سده یکه تاز میدان بود و گاز جایگاه چندانی نداشت .تحوالت نوین در
عرصة تکنولوژی و مزایای فوقالعادة گاز نسبت به نفت و ضرورت توجه به انرژیهای پاک سبب شده
که دورة رکود گاز طبیعی نیز تمام شود و همچون نفت بهشدت در کانون توجه قرار گیرد و به اصطالح
وارد «عصر طالیی» خود شود .این عصر طالیی در عرصة سیاست ،تحوالت خاصی را نیز به دنبال دارد و
رفتارهای سیاسی در سطح داخلی کشورها یا در سطح خارجی و نظام بینالملل را رقم زده یا خواهد
زد.
با توجه به ضرورت توجه به اهمیت انرژی بهطور کلی برای کشورهای جهان و بهطور خاص برای
کشورهای پیشتاز در عرصة انرژی از قبیل کشورهای تولیدکنندة منابع هیدروکربنی و از جمله ایران و
از سوی دیگر جدید بودن ژئوپلیتیک انرژی بهخصوص در ایران ،گسترش ادبیات نظری این بحث
میتواند از یک طرف غنای تئوریکی بحث را تقویت کند و از طرف دیگر ،زمینه را برای درک محیط
ژئوپلیتیکی مسائل هیدروکربنی و تصمیمگیری صحیح فراهم آورد .از آنجا که اقتصاد ایران مبتنی بر
منابع هیدروکربنی است و چهارمین کشور دارندة ذخایر نفتی و دومین کشور ذخایر گازی در سطح
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جهان به شمار میرود ،نیازمند این است که به این مهم بپردازد و پایههای پژوهشی و آموزشی این
بحث را گسترش دهد .با توجه به اینکه گاز طبیعی وارد عصر طالیی خود شده است و تحوالت سیاسی
فراوانی را در سطح جهان در آینده رقم خواهد زد ،تقویت این بحث در سطح جامعة علمی میتواند
زمینه را برای تصمیمگیریهای بهتر در این خصوص نزد سیاستمداران فراهم آورد و تقویت جایگاه
علمی ژئوپلیتیک گاز به کاهش آسیبهای سیاسی و ژئوپلیتیکی ناشی از تصمیمگیریهای سیاسی
برای این کشور برخوردار از گاز طبیعی فراوان بینجامد .از این رو تقویت بنیادهای علمی این بحث
مهمترین ضرورتی است که ترجمة این کتاب را در این حوزه که از ضعف تئوریکی به زبان فارسی رنج
میبرد ،توجیه میکند.
از آنجا که گاز طبیعی برای مدتهای طوالنی بهعنوان یکی از محصوالت جانبی نفت در نظر گرفته
میشد و از طرف دیگر به دلیل مشکالت طبیعی و فنی آن نتوانسته بود در عرصة سیاست نقش خاصی
بازی کند ،در نتیجه از بُعد علمی و تئوریکی نیز به آن پرداخته نمیشد ،اما امروز به مدد نیازمندیهای
جدید در زمینة انرژیهای پاک و رشد و گسترش تکنولوژی مرتبط با صنعت گاز و افزایش تقاضا برای
آن ،وارد فاز نوینی از نقشآفرینی سیاسی شده است .این وضع سبب شده است توجه محققان برای
انجام کار پژوهشی در این حوزه را هرچند با تأخیر به خود جلب کند و شاهد رشد ادبیات علمی آن
باشیم .کتاب «ژئوپلیتیک نوین گاز طبیعی» جدیدترین اثری است که در حوزة ژئوپلیتیک گاز طبیعی
توسط یکی از مهمترین محققان جهانی این حوزه ،آگنیا گریگس ،به رشتة تحریر در آمده و توسط یکی
از معتبرترین انتشارات دانشگاهی جهان ،انتشارات دانشگاه هاروارد ،چاپ شده است.
مؤلف کتاب ،آگنیا گریگس ،سال  1979در لیتوانی ،زمانی که این کشور هنوز بخشی از اتحاد
جماهیر شوروی بود ،متولد شد و در  10سالگی به همراه مادرش به ایاالت متحده مهاجرت کرد .او در
سال  2002با درجة ممتازی در مقطع لیسانس در رشتة اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه کلمبیا
فارغالتحصیل شد و در سال  2006مدرک فوقلیسانس را در رشتة روابط بینالملل از کالج سنت
آنتونی ،آکسفورد و در سال  2011دکترای خود را در روابط بینالملل از کالج براسینوز ،آکسفورد کسب
کرد .گریگس در سال  2002فعالیتش را بهعنوان تحلیلگر مالی در شرکت جیپیمورگان چیس در
لندن آغاز کرد و سال  2007پس از تحصیالت کارشناسی ارشد ،بهعنوان همکار به گروه اوراسیا
پیوست .در سال  2008-2009گریگس بهعنوان مشاور امنیت انرژی و اقتصاد در وزارت امور خارجة
لیتوانی فعالیت داشت .او در مورد راهحلهای متنوعسازی منطقهای گاز و به ثمر رساندن یکی از
بزرگترین پروژههای سرمایهگذاری خارجی این کشور توسط بارکلیز کار کرد .در سال  2014گریگس
بهعنوان عضو ارشد در مرکز امور مککینون در امور جهانی در کالج اکسیدنتال در لسآنجلس درآمد.
در سال  ،2015او بهعنوان عضو همکار امنیتی به پروژة امنیت ملی ترومن پیوست و از سال 2015
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عضو ارشد در مرکز دینو پاتریشیو اوراسیا در شورای آتالنتیک در واشنگتن دیسی است .آگنیا گریگس
دانشمندی در حوزة سیاست است که در زمینة امنیت و مسائل انرژی روسیه ،اروپا و کشورهای پس از
شوروی مینویسد .گریگس با نوشتن کتابهای «ژئوپلیتیک نوین گاز طبیعی» (انتشارات دانشگاه
هاروارد« ،)2017 ،فراتر از کریمه :امپراتوری جدید روسیه» (انتشارات دانشگاه ییل )2016 ،و «سیاست
انرژی و خاطره بین کشورهای بالتیک و روسیه» ( )2013مشهور شد.
این کتاب افزون بر اینکه تمامی سیاستهای گازی در سطح جهان را به روشنترین شکل مطرح
کرده ،با بهرهگیری از وضع ژئوپلیتیک هرکدام از مناطق جهان ،چه تولیدکننده و چه مصرفکننده،
تحلیلی جامع در این زمینه ارائه داده است ،همچنین محقق با ثابت فرض کردن متغیرهای فعلی
تأثیرگذار بر ژئوپلیتیک گاز ،اقدام به آیندهپژوهی در این زمینه کرده است .از این رو جامعیت علمی این
کتاب از مهمترین ابعاد آن است که شناخت بسیار خوبی را در این خصوص بهدست میدهد .کتاب از
چند منظر تحلیلی به تبیین روابط سیاسی و تجاری کشورهای تولیدکننده و واردکنندة گاز و همچنین
کشورهای ترانزیت در بازارهای جهانی گاز پرداخته است .برای کشورهای صادرکننده و واردکنندة گاز،
ابزار مفهومی سیاست عرضه است و برای کشورهای واردکنندة گاز ،این سیاست یا سیاست تقاضا است،
یا سیاست وابستگی .برای کشورهای ترانزیت گاز این سیاست ،سیاست ترانزیت است .کشورهای
واردکننده و صادرکننده نیز میتوانند در رابطة وابستگی متقابل سهیم باشند .این روابط نه یکطرفه
هستند و نه ایستا ،در عوض ،وابسته به موقعیت هستند و میتوانند در بسترها و لحظات مختلف تغییر
کنند .برای مثال ،در حالی که روسیه ممکن است بهطور کلی برخی اوقات رابطة وابستگی نسبی در
تجارت گاز خود با اتحادیة اروپا داشته باشد ،همزمان میتواند سیاست عرضه را با لتونی دنبال کند که
در عوض لتونی سیاست وابستگی را در رابطة خود با مسکو تجربه میکند .در ضمن ،روسیه ممکن است
با توجه به اینکه رابطهاش با چین از طریق سیاست تقاضای پکن تعیین شده است ،نتواند سیاست
عرضه با چین را دنبال کند.
بر این اساس ،کتاب در هفت فصل و یک مقدمه و یک نتیجهگیری تنظیم شده است .بعد از مقدمه،
فصل اول با عنوان حوزة متغیر گاز در سطح جهانی ،فصل دوم  -سیاست و تجارت صادرات الانجی
ایاالت متحدة آمریکا؛ فصل سوم  -سیاست عرضه :روسیه و گازپروم؛ فصل چهارم  -سیاست متحولشدة
وابستگی :اروپا؛ فصل پنجم  -سیاست ترانزیت :اوکراین و بالروس؛ فصل ششم -سیاست عرضهکنندگان
منزوی :قفقاز و آسیای مرکزی؛ فصل هفتم  -سیاست تقاضا :چین و ماورای آن و در نهایت نتیجهگیری
کلی مطرح شده است.

