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 چكيده
هاي اخير و ايفاي نقش برتـر اقتصـاد در عرصـه    ك در دههبا تحول گفتمان ژئواستراتژيك به گفتمان ژئواكونومي

در . المللي برخوردار شده استمناسبات جهاني، ژئوپليتيك انرژي و امنيت آن ازجايگاه باالتري در مناسبات بين
آفرينـي  المللـي از نقـش  اي و بـين ايجاد كشمكشـهاي منطقـه   انرژينفت در امنيت  اين عصر، مقوله انرژي بويژه

كننـدگان  رو، مفاهيمي چون امنيت انرژي، ذخاير راهبردي، منابع نفتي، توليداز اين. برخوردار شده استبيشتري 
در اين عصر . و مصرف كنندگان انرژي، خطوط انتقال نفت و گاز و امنيت اين خطوط جايگاه خاص يافته است

ايران از يك طـرف  . لمللي واقع شده استاايران از دو جنبه توليد و انتقال انرژي در كانون توجه و تعامالت بين
در مركز بيضي استراتژيك انرژي هم از نظر نفت و هم گاز قرار داشته و از طـرف ديگـر در مسـير انتقـال ايـن      

طـور بـالقوه   اين ويژگيها بـه . قرار دارد و اروپا انرژي به بازارهاي بزرگ مصرف انرژي يعني جنوب و شرق آسيا
اي به ايران داده است كه با يد تالش شود با بـه فعليـت در آوردن ايـن    ونوميك ويژهموقعيت ژئوپليتيك و ژئواك

 .و جهاني اقدام كرد ايمنطقه يهاظرفيتها نسبت به ارتقاي جايگاه كشور در عرصه
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  مقدمه -1

تـر از هـر زمـان ديگـر يافتـه و      اقتصاد نقشي برجسته در عصر حاكميت گفتمان ژئواكونوميك،
رسد منـابع انـرژي   نظر ميبه. المللي گشوده استژئوپليتيك انرژي فصل نويني را در روابط بين

عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي ژئوپليتيكي در نظام سياسي كنوني جهان در تعـامالت بـين  به
ها و فضاهاي بدون انرژي يا نيازمند انرژي، كنترل منابع المللي ميان كشورها و نيز انتقال از مكان

توليد و مسيرهاي انتقال انرژي و نيز تكنولوژيها و ابزارهاي توليـد، فـرآوري و انتقـال و حتـي     
اي و بـه چـالش كشـيدن رقبـا در عرصـة      مصرف انرژي براي حفظ سـيادت جهـاني و منطقـه   

يا جغرافيايي است و به همين اعتبار انـرژي را  المللي، جملگي داراي ابعاد مكاني، فضايي و  بين
هاي آن ملتقاي زيرا انرژي و تمام ابعاد و جنبه. به موضوع ژئوپليتيكي مهمي تبديل نموده است

  ).103: 1385نيا، حافظ( باشد سه پارامتر جغرافيا، قدرت و سياست مي
شـي كـانوني در امنيـت    امنيت آن نق تأمينبر اين اساس، انرژي كااليي استراتژيك است كه 

اين وضعيت در صحنة ژئوپليتيك جهاني و در جـايي كـه نيـاز    . الملل و اقتصاد جهاني داردبين
شود، جهان را وادار ساخته اسـت  افته، بيشتر مييروز افزون به نفت و گاز در كشورهاي توسعه

 تأمينو پيرامون چگونگي اي به نام امنيت انرژي را در ادبيات امنيت جهاني وارد كرده تا مقوله
  . آن راهكار اّتخاذ نمايد

برخالف تفكر رايج در قرن بيستم، امنيت امروزه صرفاً بعدي نظامي ندارد، بلكه وجه امنيت 
هـايي كـه بـر منـاطق ژئوپليتيـك و      اقتصادي و امنيت انرژي اهميت روز افزون يافته و دولـت 

الملـل و بـويژه   ر معادالت امنيتـي نظـام بـين   ژئواكونوميك انرژي تسّلط دارند، نقش مهمي را د
رويـدادهاي دهـة نخسـت سـدة بيسـت و يكـم در گسـتره        . قدرتهاي بزرگ ايفا خواهند كـرد 

المللـي، ژئوپليتيـك انـرژي    آن است كه در عرصـة مناسـبات بـين    دهندةشانمناسبات انرژي، ن
  .كندپيدا مي راهبردياهميت 

تريليـون متـر مكعـب گـاز      61/29ليارد بشكه نفت و مي 6/137در اين ميان، ايران با داشتن 
عنوان دومين دارنـدة ذخـاير نفـت    ، به) Bp statistical  Review of World Energy, 2009(طبيعي
و بـه ) بعد از روسيه( و دومين كشور دارندة ذخاير گاز جهان) بعد از عربستان سعودي( جهان 
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تواند نقش بسيار مهمي را در المللي، ميبهاي بينواسطة نزديكي مراكز توليد نفت و گاز آن به آ
گيـري از ايـن موقعيـت اسـتراتژيك و     طبيعـي اسـت كـه بهـره    . معادالت انرژي جهان ايفا كند

ژئوپليتيك ممتاز و ايفاي نقش مؤثر در مناسبات انرژي، مستلزم تدوين يك دستور كار مبتني بر 
  .وپليتيك انرژي استهاي ژئژئوپليتيك، درايت سياسي و آگاهي از پويش

با توجه به مقدمه فوق، مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سـواالت اسـت كـه مفهـوم امنيـت      
ها و جايگاه ژئواكونوميك ايران چگونـه اسـت؟   انرژي در عصر ژئواكونومي چيست؟ و قابليت

  :گيردمنظور پاسخ به اين سوالت، فرضيات زير ارائه شده و مورد ارزيابي قرار ميبه
اي عرضه مداوم و مطمئن انرژي با قيمتهاي معقول معنبهعصر ژئواكونومي امنيت انرژي  در -١

كننده و كننده، كشورهاي مصرفباشد و اين امر مستلزم همكاري متقابل كشورهاي توليدمي
 . باشدكشورهايي كه در مسير انتقال انرژي قرار دارند مي

بين دو انبار بزرگ انرژي جهـان و همچنـين   افزايش تقاضاي انرژي و قرار گرفتن ايران در  -٢
برخورداري ايران از منابع غني انرژي، موقعيت  ژئواكونوميك منحصر بـه فـردي بـه ايـران     

  .بخشيده است

  بحث نظري -2

ژئواكونومي، در واقع، اقتصاد و رابطه بين جغرافيا و قدرت اقتصادي كشورها را مـورد مطالعـه   
هاي اقتصادي كشورها در گرو مسـائل جغرافيـايي   تمام قابليتزماني كه بخشي يا . دهدقرار مي

البتـه، ژئواكونـومي را ماننـد ديگـر     . گيـرد باشد، اقتصاد جغرافيايي يـا ژئواكونـومي شـكل مـي    
چرا كه هـر يـك   . اي از مبحث مادر دانستتوان بحث جداگانههاي ژئوپليتيك نميزيرمجموعه

دهد؛ يعنـي آنجـا كـه اقتصـاد انگيـزه      يتيك ارائه مياز اين مباحث قرائت ويژه خود را از ژئوپل
دهـد و جنبـه   هاي قدرتي است، ژئوپليتيك قرائتي اقتصادي از شرايط موجود را ارائه ميرقابت

بنابراين، ژئواكونومي، اثرگذاري عوامل يـا زيربناهـاي اقتصـادي    . گيردژئواكونوميك به خود مي
هـاي قـدرتي و   هـاي سياسـي و رقابـت   گيريماي يا جهاني در تصميدر محيط كشوري، منطقه

اي يا جهاني را مورد مطالعه قرار گيرنده ژئوپليتيك منطقهاثرگذاري اين عوامل در ساختار شكل
  ).26: 1387زاده و ذكي،قليولي( دهدمي
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ها در انتخاب قلمروهاي ژئواستراتژيك پس از پايان جنگ سرد و اولويـت  با تغيير شاخص
تصادي بر مسائل نظامي، انطباقي بين قلمروهاي ژئواكونوميك و ژئواسـتراتژيك  يافتن مسائل اق

و امنيت استراتژيك منابع انـرژي   پديد آمد و در مباحث ژئواكونوميك، موضوع ژئوپليتيك نفت
بر اين اسـاس  . هاي جهاني مطرح گرديدكننده در تعيين استراتژيعنوان مهمترين عامل تعيينبه

گيـري  نقـش اصـلي را در شـكل    »منابع و ارتباطات«ت و يكم دو عامل عمده در آغاز سده بيس
رو، ديگـر  از ايـن ). 58: 1381پـور،  رحـيم (كننـد مناطق ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك بازي مي

لوتـواك معتقـد اسـت كـه زوال     . المللي رنگ باخته استكاركرد ژئواستراتژي در مناسبات بين
غيير مسير و حركت نظام جهاني از سوي ژئوپليتيك به سـمت  دهندة تجنگ سرد در واقع نشان

  ).148-149: 1380اتوتايل و ديگران، ( باشدمي ژئواكونومي
بر خالف دوران . يابى اقتصاد در عرصة جهانى استاز ويژگيهاي عصر ژئواكونومي، اهميت

هاي نوين يبندجنگ سرد كه در آن تقسيم ژئوپليتيكي جهان جنبه ايدئولوژيك داشت در گروه
پايـه  ). 87: 1379مجتهدزاده، (ژئوپليتيكي جهان پس از جنگ سرد اقتصاد مبنا قرار گرفته است

وي معتقـد  . ارائـه شـده اسـت    »ادوارد لوتواك«و اساس اين مطلب استداللي است كه از سوي 
ت كنند و ابـزارآال است كه در عصر ژئواكونومي، وسايل و علل مناقشه ماهيتي اقتصادي پيدا مي

  ). 61: 1385نيا، حافظ(شود اقتصادي جايگزين اهداف نظامي مي
خام و كاهش افزايش قيمت نفت ،در عصر ژئواكونومي، رشد تقاضاي جهاني مصرف انرژي

هـا در برخـي از   اقـدامات تروريسـتي، عـدم ثبـات دولـت      روانـي از ارزش دالر همراه با ترس
اي ژئوپليتيكي همراه با اين واقعيت كه آيا منابع هوگاز و رقابتنفت كشورهاي مهم توليد كننده

امنيـت   موضـوع  انرژي مورد نياز جهان وجود دارد يا خير؟ تأمينهاي فسيلي براي انرژي كافي
ديپلماسي انـرژي اهميـت    هاي مهم سياسي قرار داده وانرژي را در صدر دستور اجالس تأمين
انـرژي، مسـيرهاي    تـأمين در اين دوره، منابع رو از اين. خود اختصاص داده استاي را بهويژه

اي پيـدا  آوري انرژي و نظاير آن اعتبار ويـژه انتقال انرژي، بازارهاي مصرف، تجارت انرژي، فن
انرژي براي نيازمندان آن و نيز امنيت مسيرهاي انتقـال انـرژي    تأمينمسئله دسترسي و . كنندمي

لحاظ ارتباط تنگاتنگ انرژي با به. ده اهميت دارندالعاكنندگان فوقبراي توليدكنندگان و مصرف
زندگي روزمره مردم و جوامع و نيز حيات كشـورها و دولتهـا اسـت كـه دولتهـاي متقاضـي و       
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كننده را دائماً نگران كرده است و از همين روست كه انرژي در سياستهاي مّلي و دولتهاي توليد
و الگوهـايي از رقابـت، همكـاري، كشـمكش،      اي پيدا كـرده اسـت  كنندهالمللي نقش تعيينبين

المللي و روابط بين كشورها و دولتها شكل تجاوز، تعامل، همگرائي و واگرائي را در عرصة بين
  ).102: 1385نيا، حافظ(داده است 

كي از تحوالت عمده در عصر ژئواكونـومي و ژئوپليتيـك انـرژي جهـان، شـتاب گـرفتن       ي
برآوردهـا حـاكي از آن   . اي در حال توسعه آسيايي اسـت مصرف جهاني نفت بويژه در كشوره

يافته اسـت  تر از جهان توسعهتوسعه سه برابر سريعاست  كه تقاضا براي نفت در جهان درحال
 6/105، بـه  2008ميليـون بشـكه در روز در سـال     6/85رود كه تقاضـاي نفـت از   و انتظار مي

  ). OPEC, World Oil Outlook, 2009(يابد، افزايش 2030ميليون بشكه در روز تا سال 
بـه ، سـاليانه  2020تا سـال   2010طبق برآرود دبيرخانه اوپك، تقاضاي جهاني نفت از سال 

تـا سـال    2020ميليون بشكه در روز برخوردار خواهد بـود و از سـال   1/1متوسط از رشد  طور
تقاضاي جهاني نفت  طبق اين برآوردها. ميليون بشكه در روز خواهد رسيد 1اين رقم به  2030

). OPEC, World Oil Outlook, 2009(ميليـون بشـكه در روز خواهـد بـود     4/95، 2025در سال 
درصـد   6/1متوسـط   طـور بـه ، مصرف گاز طبيعـي در جهـان، در سـال    2030همچنين تا سال 

تريليـون فـوت    153بـه   2006تريليون فوت مكعـب در سـال    104افزايش خواهد يافت و از 
خواهد رسيد كه از اين نظر گاز داراي باالترين نرخ رشد در مقايسـه بـا    2030 مكعب در سال

  .     (International Energy Outlook, 2009 )هاي انرژي استديگر حامل
اين حجم از تقاضاي انرژي بويژه در بخش نفت و گاز  اهميت راهبـردي منطقـه    تأمينبراي 

تقريبـاً نيمـي از ذخـاير نفـت جهـان در      . ديافتخليج فارس طي بيست سال آينده افزايش خواه
ايــران  ،)بشــكه ذخــاير اثبــات شــده ميليــارد 1/264بــا(قلمــرو ســه كشــور عربســتان ســعودي 

خليج فارس با دارا بودن حدود . نهفته است) بشكه  ميليارد115با(و عراق ) ميليارد بشكه6/137با(
اي سرشـار از  از طبيعـي، منطقـه  درصد از ذخاير گـ 6/40درصد از ذخاير نفت خام جهان و 5/59

  ). Bp statistical Review of World Energy, 2009(شودذخاير نفت و گاز محسوب مي
. هاي مختلفي درباره ذخاير اثبات شده و احتمـالي وجـود دارد  براي منطقة خزر نيز ارزيابي

رين تيليارد بشكه بيشم 40از اين ميزان قزاقستان با . ميليارد بشكه است 250تا  17اين مقدار از 
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، 7، آذربايجـان  7/1بعد از آن به ترتيب تركمنستان . ذخاير نفت را در اين منطقه در اختيار دارد
ميليارد بشكه ذخاير نفـت منطقـه دريـاي خـزر را در      59/0و ازبكستان  3/0، روسيه 1/0ايران 

  ).5-10: 1388 اطاعت و نصرتي،(  اختيار دارند
فرد در زمينه وه بر اعتبار ژئوپليتيكي داراي ارزش و قابليتهاي منحصر بهدر اين ميان، ايران عال

توان از جمله اين قابليتها مي. باشد نيز استژئواكونومي كه از مفاهيم اصلي قرن بيست و يكم مي
در . به قرارگيري ايران در كنار خليج فارس، كه هارتلند انرژي فسيلي جهـان اسـت اشـاره نمـود    

رو، پيونـد  از ايـن  .رودشمار مـي ي خزر وجود دارد كه اولويت دوم انرژي جهان بهشمال نيز دريا
ژئوپليتيك و ژئواكونومي ايران در درياي خزر و آسياي مركزي با موقعيت آن در خليج فارس كه 

آفرينـي  كنترل بيش از نيمي از اين منطقه را در دست دارد و عامل بزرگي است كه منـابع و نقـش  
دهد و هرگونه تالش كشورهاي ديگر بـراي ناديـده گـرفتن    آسيا و اروپا گسترش ميايران را در 

اخيـراً در   اين مقام ژئوپليتيك و ژئواكونوميك ايران و اعمال فشار بر اين كشور در خليج فارس و
  ).55: 1380مجتهدزاده، ( خزر موجب واكنش منفي ديگر كشورهاي رو به رشد خواهد شد

  روش تحقيق -3

. تحليلـي و بـا شـيوه اسـنادي انجـام شـده اسـت        -ش با اسـتفاده از روش توصـيفي  اين پژوه
  .گيري از كتابها، مقاالت و گزارشهاي منتشر شده در اينترنت نيز مدنظر قرار گرفته است بهره

 هاي تحقيقافتهي -4

ابتـدا بـه مفهـوم امنيـت انـرژي و      : هاي اين پژوهش در دو بخش عمده آورده شده اسـت افتهي
ي دستيابي به امنيت انرژي و سپس به موقعيت ژئواكونوميك ايران و نقش و جايگاه ايـن  راهها

  .امنيت انرژي جهان پرداخته شده است تأمينكشور در 
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  امنيت انرژي  -4-1

  مفهوم امنيت انرژي -4-1-1

هـاي انـرژي بـاز    به عرضة مداوم و مطمـئن بـا قيمتهـاي معقـول در حامـل      1واژة امنيت انرژي
دنبال آن هستند كـه تهديـدات ژئـوپليتيكي،    هكنند، بكساني كه از اين واژه استفاده مي. دگرد مي

مـراد از  . اقتصادي، تكنيكي، زيست محيطي و رواني ناظر بـر بازارهـاي انـرژي را كـم نماينـد     
كاربرد اين واژه توسط سياستمداران ناظر بر اين موضوع است كه اوالً دسترسي آسـان و بـدون   

ثانيـاً ايـن منـابع لحـاظ منطقـة      . به منابع نفت و گاز جهاني وجـود داشـته باشـد    احتمال خطر
باشند و ثالثاً جريان نفت و گـاز   جغرافيايي و همچنين مسيرهاي انتقال داراي تنوع و گوناگوني

كننـدگان نفـت و   بنابراين مصـرف . ثبات باشد بادر دراز مدت  گردند كه تأمينعموماً از نقاطي 
سازند و طبيعي است كه توليدكننـدگان  نيـز بـه   رژي را از ديدگاه خود مطرح ميگاز، امنيت ان

كنندگان در آن است كـه  امنيت انرژي براي توليد. دنبال تعريف خاص خود از اين مفهوم باشند
به يك بازار مداوم و همراه رشد منطقي در آينده دسترسي داشته باشند، زيرا اكثر توليدكنندگان 

انـد و هرگونـه   قتصادهاي تك محصولي هستند كه به فروش نفت عميقاً وابسـته نفت از گروه ا
هاي جـايگزين و يـا تـرجيح    افته به انرژيياحتمال كم شدن تقاضا و يا توجه كشورهاي توسعه

معناي ايجـاد مـانع در توسـعه اجتمـاعي و     گاز از كشورهاي غيراوپك به نفت و تأمينآنان در 
  ). 208 -209: 1386ملكي،(ترشد اقتصادي اين كشورها اس

چگونگي  در مورداي هاي گستردهاي بحثهاي متفاوت، در اروپا، بطور فزايندهپيرو تعريف
جملـه بـر    ازوارداتي و بخصوص براي گاز طبيعـي   هايكردن وابستگي به منابع انرژيمديريت

متمركـز   پـاك  سنگاي جديد و تأكيد بر نقش بالقوه ذغال هستههاي هاي ساخت نيروگاهطرح
  .شده است
اش بواسـطه متنـوع  داخليشديد منابع كردن كمبود  معناي متوازنانرژي براي ژاپن بهامنيت 

منـابع  «كردن مجـدد دولـت بـر    براي روسيه هدف، كنترل. گذاري استكردن تجارت و سرمايه

                                                           
1-Energy Security  
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خاطر اينكه منـابع  به عمده، بازاريلوله و مجاري آوردن تفوق بر خطوط دستهو ب »استراتژيك
مسـئله مـورد عالقـه بـراي     . هيدوركربني خود را به بازارهاي جهاني عرضه دارد، مبتنـي اسـت  

هـاي انـرژي اسـت كـه بـر تـوازن       توسـعه، چگـونگي تغييـرات در قيمـت    هاي درحـال  دولت
هـا در  انرژي در توانايي آن هاي آنها تأثير خواهد داشت  و نيز براي چين و هند، امنيت پرداخت

باشد، كـه تغييـر جهـت    تعديل سريع و تنظيم وابستگي جديدشان به بازارهاي جهاني مبتني مي
  . (Salameh, 2003:158)شودپيشين آنها به خودكفايي محسوب مياي از تعهدات عمده

توانايي مطمئن شدن از نيازهاي آينـده انـرژي   «: عنوانانرژي را بهامنيت  ،اروپاييكميسيون 
در چارچوب ضوابط اقتصادي و يـا ذخـائر اسـتراتژيك و     خش استفاده از منابع داخليهم در ب

در تعريف ديگـري،   .»داندمبادي عرضه با ثبات مي صورت دسترسي بهههم در بخش خارجي ب
و همكاران او، امنيت انرژي شرايطي است كه تمامي يك ملت يـا اكثريـت آنهـا     1بارتون نظربه

حاضر و آينـده فـارغ از    زمانهاي معقول در ب به منابع انرژي با قيمتتوانند دسترسي مناسمي
توسعه سـازمان ملـل   عالوه، برنامه هب) 208 -209: 1386ملكي،(احتمال ريسك باال داشته باشند

 قابليت دسترسـي « عنوان هعمومي ب طورهانرژي بدارد كه امنيت نيز ابراز مي) 2000سال (متحد
 هـاي قابـل  در قيمـت  و هـاي مناسـب  ها، در اشكال مختلـف، در كميـت  انانرژي در تمام زمبه

  ).Dannreuther, 2003:199(شود استنباط مي» پرداخت
كـه موضـوع   شـود  مي امر ناشي اش از اينپيچيده، پيچيدگيعنوان مفهومي انرژي بهامنيت 

هاي گوناگوني ساس، پاسخاانرژي در جايي بين ژئوپليتيك و اقتصاد قرار گرفته است و بر اين 
تـأثير رونـدهاي   سـو تحـت  يـك  از سويي، مفهومي است كه از. به اين موضوع داده شده است

به اين وجود دارد كه انرژي و امنيـت آن  شدن قرار گرفته است، كه تمايل كننده جهانييكپارچه
ده شـود و از  جهـاني قـرار دا  اقتصـادي در چـارچوب بـازار    به مانند سـاير كاالهـا و خـدمات    

قـدرت،  جهـاني  ديگر، انـرژي در بـازي    حساسيت و بعد استراتژيك آن كاسته شود و از سوي
كند؛ كه بـرخالف رونـدهاي   ايفا ميبزرگ نقش اساسيهاي امنيتي و نيز رقابت قدرتمعادالت 

كننـد كـه   امنيتي، انرژي را عنصـري تعبيـر مـي   هاي مّلي با تأكيد بر نگرشجهاني، همگراكننده 

                                                           
1 - Barton  
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  ).www.csr.ir(صرفاً حايز اهميت اقتصادي نيست
، امنيت انرژي بـه  1950در دهه . مفهوم امنيت انرژي با گذشت زمان دچار تحول شده است

تن آن در دسـترس  مفهوم ضرورت حفاظت از عرضه انرژي در زمان جنگ و لـزوم قـرار گـرف   
سـرد، سياسـت انـرژي وراي     در دوران جنـگ . هاي بزرگ بـود ويژه قدرتكنندگان و بمصرف

حوزه صرفاً نظامي قرار داشت و مبادالت و تجارت انرژي نقش محوري در اقتصاد بسـياري از  
ـ نحوي كه انرژي بهكشورهاي صنعتي پيدا كرد به راي كشـورهاي صـنعتي   عنوان موتور توسعه ب

   .مطرح قلمداد شد
يمت بر كـارايي و كـاركرد   هاي قدر چنين شرايطي، اختالل يا انقطاع عرضه انرژي و شوك

هـا و  گذاشـت و در پـي آن بحـران   اقتصادي وارد كنندگان اصلي نفت و گاز تأثير فـراوان مـي  
 1970هاي نفتي دهه بحران. مشكالت اقتصاد جهاني بر توليدكنندگان انرژي نيز بسيار مؤثر بود

رخ تـورم شـد    رشد توليد ناخالص داخلي اكثر كشورهاي غربي را كاهش داد، موجب افزايش ن
 .و ركود اقتصادي را به همراه داشت

اي اهميت و جايگاه نفت در توسعه كشورهاي صنعتي موجب شده است تا انرژي، به مقوله
فرامرزي و جهاني تبديل شود، در دوران پس از جنگ سرد با گسترش روندهاي جهاني شـدن  

مصـرف انـرژي در سـطح     عدم تناسب روزافـزون ميـان توليـد و   . بر اهميت انرژي افزوده شد
موضـوع امنيـت   . الملل وارد كرده استجهاني، امنيت انرژي را اينك به متن مباحث امنيت بين

، موضوع 1990اقع، فضاي بازار آزاد دهه در و. انرژي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است
حافظت از اقتصـاد  معني مبرخي امنيت انرژي را به. امنيت انرژي را به اقتصاد جهاني متصل كرد

، تورم، نرخ رشد اقتصـادي و انتقـال ثـروت و هـم محافظـت از      هاداخلي از حيث تغيير قيمت
در اين شرايط، موضوع امنيت انـرژي از چـارچوب   . دانندالملل مياقتصاد و مالي بين يها نظام

ش خيز و يا مصرف صرف انرژي و نيز تـالش بـراي كـاه   امنيت نظامي مناطق نفت تأمينساده 
  . ميزان وابستگي به واردات انرژي فراتر رفته و به موضوعي بسيار پيچيده تبديل شده است

كنندة هاي بزرگ و كشورهاي مصرفيكي از عواملي كه مسئلة امنيت انرژي را براي قدرت
سازد، افزايش وابستگي جهاني به منابع نفـت و گـاز حـداقل در    عمده، حساس و پراهميت مي

ايـن  . بيني و تأثير آن بر اقتصاد كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده اسـت يشاي قابل پآينده
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هاي امنيت انـرژي  تحوالت توجه به مقولة انرژي را افزايش داده و موجب شده است تا دغدغه
  . گسترش يابد

 شاخصهاي امنيت انرژي -4-1-2

رار گيرند و در صـورت  هايي است كه بايد مورد توجه قامنيت انرژي نيز داراي ابعاد و شاخص
  . كندهايي است كه امنيت انرژي مفهوم پيدا ميمد نظر قرار گرفتن چنين شاخص

توان در قالب كاالهايي دانست كه ماهيت تكرارپذير ندارند؛ بـه اولين شاخص امنيت انرژي را مي
. نـدارد  ترين شاخص امنيت انرژي آن است كه چنين كااليي امكان توليـد مجـدد  عبارت ديگر، اصلي

  ).10: 1386متقي، (دهد الملل ارتقا مياين امر مطلوبيت انرژي را در اقتصاد جهاني و امنيت بين
دومين شاخص امنيت انرژي آن است كه كاالهـاي توليـد شـده و بـازار اقتصـاد جهـاني از       

ي مطلوبيت الزم برخوردار باشند؛ يعني اينكه ارتباط مستقيم و همبستگي معناداري بـين كاالهـا  
اگر اقتصاد جهـاني بـه كـاالي    . داري وجود داشته باشدانرژي و همچنين اقتصاد صنعتي سرمايه

تواند در زمرة موضوعات با اهميت در اقتصـاد  خاصي نياز نداشته باشد، طبعاً چنين كااليي نمي
داري، دهد كه علـت اصـلي شـتاب در اقتصـاد سـرمايه     شواهد نشان مي. جهاني محسوب شود

عبـارت ديگـر، نيـاز    به. اندوليد كاالهايي است كه بر اساس منابع انرژي شكل گرفتهمربوط به ت
  . اقتصادي به منابع، بيش از ذخاير انرژي خواهد بود
سياسي كشورهاي توليدكننـده انـرژي   و ثبات سومين شاخص امنيت انرژي، مربوط به امنيت 

هـايي  بوده و از سوي ديگر، با نشانهاين كشورها عموماً درگير بحران اقتصادي و اجتماعي . است
شواهد موجود بيانگر آن است كه اين كشـورها، بخـش   . ثباتي و عدم تعادل رو به رو هستنداز بي

در چنـين شـرايطي،   . كننـد هـاي نظـامي مـي   قابل توجهي از منابع اقتصادي خود را صرف هزينـه 
ني، جـدال هـويتي و مشـكالت    هـايي از اختالفـات سـرزمي   كشورهاي توليدكننده انرژي، با نشانه

كننده انرژي، ماهيتي رانتـي داشـته و ايـن امـر،     اقتصاد كشورهاي توليد. اجتماعي رو به رو هستند
بـه ايـن ترتيـب،    . پيوندهاي ارگانيك دولت و جامعه را به گونه قابل توجهي كـاهش خواهـد داد  

و تضادهاي سياسي باشـند و  توانند درگير اختالفات كشورهاي توليد كننده انرژي، از يك سو مي
  ).10: 1386متقي، ( شوندهايي از بحران اقتصادي و اجتماعي رو به رو از سوي ديگر با نشانه
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هاي مربوط به اقتصاد انرژي و همچنين امنيت انـرژي، رابطـه   توان بين مؤلفهدر مجموع مي
ثباتي و هايي از انتقال بينههرگاه اقتصاد انرژي با بحران رو به رو شود، نشا. مستقيم برقرار كرد

اين امـر بيـانگر آن اسـت كـه در     . هاي جغرافيايي نيز مشاهده خواهد شدبحران به ساير حوزه
كننده انرژي از ثبات سياسـي و اقتصـادي بيشـتر    اقتصاد جهاني به هر ميزان كه كشورهاي توليد

زيرا در شرايط عدم ثبات و برخوردار شوند، احتمال كنترل بازار انرژي نيز بيشتري خواهد شد، 
ركود رو به رو شده و اين امر بر امنيـت   يهااي، با نشانهعدم تعادل واحدهاي سياسي و منطقه

  . انرژي تأثير خواهد گذاشت

  امنيت انرژي مبتني بر وابستگي متقابل -4-1-3

بـه  كشـورهاي صـنعتي   . رودشمار مـي امنيت عرضه انرژي همواره از مسايل راهبردي جهان به
. انـد ندرت تا به اين اندازه بـا يكـديگر بـه توافـق رسـيده و بـراي تحقـق آن همكـاري كـرده         

هاي بزرگ نفتي در اموري چون كنترل بازارهاي فروش فرآورده، كسب سهم بيشـتر در   شركت
هاي اكتشاف و توليد نفت خام در سطح جهاني، كاهش هزينه توليد و رشد كـارآيي بـا   فعاليت

شـود، بـا يكـديگر اتفـاق     كنند، اما هنگامي كه مسئله امنيت عرضه مطرح مييكديگر رقابت مي
  .   كوشند با يكديگر هماهنگ شوندنظر دارند و مي

گـردد  مشي مشترك در تدارك امنيت انرژي، به اين موضوع برميگرفتن خطضرورت در پيش
امنيـت انـرژي بـه     تـأمين كننـده در  كننده انرژي و هم كشورهاي مصـرف كه هم كشورهاي توليد

نفتـي   كردن اينكـه درآمـدهاي  كننده، با لحاظ اند چرا كه در مورد كشورهاي توليديكديگر وابسته
المللـي  هاي بينشود و اين عايدات به بازارسهم بااليي از بودجه عمومي اين كشورها را شامل مي

از هايي در خارج ها از متغيرملي اين كشوررو، امنيت نفت و گاز وابستگي پيدا كرده است؛ از اين
كننده انـرژي، نيـاز شـديدي كـه ايـن      در مورد كشورهاي عمده مصرف. پذيردمرزها نيز تأثير مي

  ).1شماره  مدل( كندكشورها به انرژي دارند اين وابستگي را تشديد مي
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  كنندهكشورهاي مصرف                  كشورهاي توليدكننده                                          
  
  
  
  
  

                                          وابستگي متقابل                                                                        
   

  )ترسيم از نگارندگان( امنيت انرژي مبتني بر وابستگي متقابل:  1مدل شماره           

توانـد  مشي كشورها ميانرژي تأثيرگذاري مشخصي بر خط قالب امنيت متقابل دروابستگي 
حـال   كه اين كشـور كـه در عـين   متحده؛ درحاليعنوان نمونه در رابطه با اياالتبه. داشته باشد

خـزر اتكـايي   انرژي از حوزه درياي هاي جهان است، به محموله بزرگترين  واردكننده نفت در
همچنان كه جودت بهجت در . كنددر حوزه انرژي اين منطقه ايفا مي فعالي راندارد، ولي نقش 
متقابـل  حتي اگر واشـنگتن يـك قطـره نفـت وارد نكنـد، وابسـتگي       ...«: كنداين رابطه بيان مي

كننـدگان اروپـايي و آسـيايي، اثـر     نفت به مصرفاقتصادهاي جهاني چنان است كه قطع عرضه
هـم رفتـه سـطوح توليـد و اشـتغال      ها و رويحده، قيمتمتبر درآمدهاي صادراتي اياالتمنفي

كننـده همبسـته بـه    لذا براي مواجهـه  بـا شـرايط تهديـد    . (Bahgat, 2006: 270)» خواهد داشت
انرژي متقابل بهره گرفت و بواسطه آن توان از تعامل در قالب الگوي امنيت موضوع انرژي، مي

انرژي، توليد و توليد بهينه از منابع را افزايش  گذاري خارجي در حوزهبا تدارك افزايش سرمايه
كننده منجر بـه اطمينـان از   توليد، در مقابل براي كشورهاي مصرفرويكرد افزايش ظرفيت. داد

  .هاي آينده و در نتيجه امنيت بيشتر براي كشورهاي توليدكننده خواهد شدعرضه
ي كشورهاي مصرف كننده انرژي و بنابراين، با توجه به نياز كشورهاي توليد كننده و تقاضا

عرضـه و هـم در طـرف    كنوني، هـم در طـرف   شرايط نبود توليد كافي در اين كشورها، تحت 
بيشـتر ايـن نگرانـي بـراي     . انـرژي وجـود دارد  بـه امنيـت    ها و معضالتي راجعتقاضا، نگراني

نـي برخـي   ه موجـب نگرا چـ جانب فضاي حاكم بر ژئوپليتيك جهـاني اسـت؛ چنان  كشورها، از 

 امنيت انرژي

نفتي سهم  هايدرآمد

بااليي از بودجه 

عمومي اين كشورها 

 .شودرا شامل مي

انرژي مهمترين 

عامل توسعه  

اقتصادي كشورهاي 

 .صنعتي است
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هاي انرژي آنها شـده اسـت،   دريايي انتقال محمولههاي از جانب راه) در طرف تقاضا(كشورها 
امـر،  ايـن  . ديگـري قـرار دارنـد   ) يـا كشـورهاي  (كنترل كشـور دريايي تحت چرا كه مسيرهاي 

حيث اهميتي كه در رشـد   انرژي آنها ازتوسعه كه مالحظات بخصوص براي كشورهاي درحال
ـ    درنتيجـه بـا امنيـت   (اقتصادي و مشروعيت سياسـي آنهـا دارد   ه و توسع  طـور  هملـي كشـور ب
 ايـن احتمـال وجـود دارد كـه بـه      و ، از نمود بيشتري برخـوردار اسـت  )اي پيوند يافته برجسته

كـه چـين بـراي اينكـه     شـود  نمونه ادعا ميعنوان هب. به اين وضعيت وادار شوندواكنش نسبت 
هاي نفت وارداتي خود داشته باشد، حتي ممكن اسـت  ي از بابت محمولهاحساس ايمني بيشتر

 ايـن  ؛ و اقـداماتي از ) (Dorian and et al, 2006:1985درصدد ايجاد ناوگان درياهاي آزاد برآيـد  

مقابل،  در. انرژي تبديل خواهند شد نظمي در مناسباتبي عوامل تشديدكننده احساس دست به
 دهنده بخـش عمـده درآمـدهاي   فتي براي اغلب اين كشورها تشكيلن عرضه كه عايدات طرف

  .گيردثباتي و عدم قطعيت قرار ميشود، در وضعيت بي ملي محسوب مي
 كه مصـرف عرضه، طبيعي است در حالي  مّلي در امنيت انرژي براي طرف بر اساس نگرش

سازند، توليدكننـدگان  رح ميراستاي منافع خود مطانرژي را از ديدگاه خود در كنندگان، امنيت 
كـه كشـوري امنيـت انـرژي را     پس مادامي . خود از اين مفهوم باشندخاص دنبال تعريف نيز به

كننـده كنتـرل   كنيم كه كشور عرضـه است تصور بيند، طبيعي عرضه ميفقط در برگيرنده امنيت 
  .خواستار شود ، را»راكد بگذارد«سخت بر مسيرهاي انتقال و توافقاتي كه عرضه را 

كشـوري شـده    محـور سمت نگرش امنيتبه به گرايش عرضه، منجر در طرف  فوقديدگاه 
انرژي را صرفاً در چـارچوب بازدارنـدگي و تهديـد بـه     نظرانه امنيت است كه با ديدگاهي تنگ

تفاده برانگيـز، اسـ  اي مناقشـه  رو در حوزهانرژي و از اينقطع بر عليه كشورهاي متقاضي منابع 
روسـيه،  نظامي نسبي قدرت كنند كه با وجود كاهش نمونه، روسها استدالل ميعنوان هب. كند مي

بـالقوه يـك   راه، انرژي بطـور   شود و در اينبزرگ محسوب مياين كشور همچنان يك قدرت 
رد اش مونفوذ سياسيملي و اعمال كردن منافع تواند جهت پيگيريسالح قدرتمند است كه مي

  .(Jahnson, 2005: 260-1)استفاده قرار گيرد
هـا  يابد كه امنيت همه ملتانرژي، امنيت يك ملت تنها زماني افزايش مي منظر ديپلماسي از

نمـودن الگـوي    جهاني كـه درحـال دگرگـون    شدن اقتصاداين ديدگاه كه به يكپارچه. ارتقا يابد
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مثابـه يـك   انرژي بـه  صدد درك مناسباتنمايد، درجهاني است توجه مي ثروت و قدرت توزيع
كنندگان عيار صادركنندگان، وارد طريق همكاري تمام آن از سازوكاري يكپارچه است كه امنيت

  . برد قابل تصور است -و بر اساس بازي برد
كننـده و كشـورهاي مصـرف   رسد از جمله دردهاي مشترك ميان كشورهاي توليدنظر ميبه

گذاري در صنعت نفت و گاز، توسعه فني، شفافيت بـازار و  موانع سرمايه كننده، مشكالتي نظير
تقويت سرمايه انساني است كه تنها راه حل آن همكاري ميان اين كشورهاست تا در سايه ايـن  
همكاري متقابل و گفتگوي ميان مصرف كنندگان و توليدكننـدگان، براسـاس احتـرام و اعتمـاد     

از سوي ديگـر، تعـامالت   . عرضه و تقاضاي انرژي را از ميان بردمتقابل، عدم اطمينان از امنيت 
افتـه و صـاحب   يسياسي مثبت ميان كشورهاي صاحب ذخيره نفت و گاز و كشورهاي توسـعه 

شـوند نقـش   عنوان بزرگترين مصرف كنندگان انرژي جهان نيز شناخته مـي سرمايه كه عمدتاً به
  .ن داراستتعيين كننده و حساسي در روند امنيت انرژي جها

پترزبـورگ در جـوالي   در سـن  (G8)در نشست گروه هشت )جمهور چينرئيس( 1هوجين تائو
اغلـب كشـورها   «  :انـرژي خاطرنشـان سـاخته بـود كـه     جديد به امنيت  در رابطه با رويكرد 2006
راحـي هاي طدر رژيم] بنابراين[المللي تأمين كنندبينرا بدون همكاري انرژي خودتوانند امنيت  نمي

 بـر همكـاري  انـرژي مبتنـي    جديـد امنيـت   انرژي، ما بايد نظريهجهاني  شده جهت تضمين امنيت
  . (Qinhua, 2007: 6)» يافته تأسيس و اتخاذ كنيممتقابل، توسعه متنوع وتضمين سازمانسودمند 

 نخسـت، كـه در درجـه    دار اسـت؛ چـرا  انرژي امري مسـئله جهاني، تصور امنيت در مقياس
ملي هم كشورهاي توليد كننده و هـم كشـورهاي مصـرف    الينفكي از امنيت  امنيت انرژي جزء

را خودپسـندانه دنبـال   ذاتي امنيت  انرژي خـود  طور هرو هر كشور باينشود؛ از كننده تلقي مي
  :توان چنين برشمردبرخي از محدوديتهاي دسترسي به امنيت انرژي را مي. كندمي
  اندازي مبهم است؛ اطمينان و داراي چشمقابل ها، غيراقتصادي همكاريفع عموماً، منا -
متقابـل مسـتلزم حساسـيت و    كـه وابسـتگي   يعني درحـالي  .سياسي هنوز دشوار است اعتماد -

 مخالفت همراه خواهد بود؛  متقابل است، چنين روندي اغلب با پذيريآسيب

                                                           
1 - Hu Jintao  
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انرژي است، چرا كـه  هاي سياسي و اقتصادي برخي كشورها و مناطق مانع همكاريثباتي بي -
 آنها متصور نيست؛ روشني براي  آينده

 زمينه ضعيف است؛ ايناي در عموماً زيربناهاي نهادي منطقه -

 خواهد شد؛  آن برخورد كارانه بازمينه وجود نداشته است، لذا محافظهاي در اينتجربه قبلي -

اي رود، پـاره اين زمينـه مـي   در ميان تعدادي از كشورها كه انتظار بيشتري براي همكاري در -
  . هاي سياسي و تاريخي وجود داردخصومت
ها و تـداركاتي بـراي   بينيكه پيش امر موافقند وجود، تمام كشورها بدون شك با اين با اين

 عنـوان بـه كه  ديگر اينكه، امري. نياز است هاني انرژي موردج هايكردن و مقابله با ناامنيخنثي
انرژي نزد كشورهاي مختلف وجود دارد و شكافي كه از اين جهت تفاوت در تعريف از امنيت 

انرژي توسط كشور را به بين صادركنندگان و واردكنندگان عمده وجود دارد، پيگيري امنيت  ما
از پيش و اقتصادي ساخته است، كه بيش )نظامي(، امنيتياز مالحظات سياسي ضرورت، تركيبي

  .(Jakobson & Zha, 2006: 62)سازد المللي را نمايان ميهاي بينضرورت همكاري
انرژي از جانب كشورها و در قالبي مبتني تعريفي از مفهوم امنيت  اصالح اين روند نيازمند باز

كنار اوپك و آژانـس   راستا دردر همين . رژي استنفع در موضوع انهاي ذيطرف بر اجماع تمام
، مجمـع  )شـوند تقاضـا اطـالق مـي    عرضـه و طـرف  عنوان نهادهاي طرف كه به(انرژي الملليبين
اي براي گفتگـو تشـخيص داده   وسيله - تأسيس شده است  1991كه در سال  -  1انرژيالمللي  بين

كنندگان و واردكننـدگان  صادركنندگان و مصرفتواند بين عاليق توليدكنندگان، شده است كه مي
المللـي  مجمـع بـين   3و ژا داوجيونـگ  2اعتقاد ليندا جاكبسونالبته به . پل بزند) و گازنفت (انرژي 

  .  (Jakobson & Zha, 2006: 63)داردهدف در پيش  به اين انرژي راه زيادي براي رسيدن
كنـد كـه تعريفـي كـه     ادعا مي 4انرژي، ميلريت به امنها نسبت كردن ديدگاهدر راستاي نزديك

هـاي صـنعتي و هـم    كافي براي دربرگرفتن دولتاندازه دهد بهانرژي ارائه مياز امنيت  5ويلريش

                                                           
1 - International Energy Forum   
2 - Linda Jakobson 
3 - Zha Daojiong 
4 – Linda B. Miller  
5- Willrich  
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بسنده انـرژي،  هاي از عرضهاطمينان «  عنوانبهانرژي را ويلريش امنيت . غيرصنعتي گسترده است
تعريـف  » قبـول  سياسي قابلاي كاركردن در روالي از نظر دادن به اقتصاد ملي برفرصت  منظوربه

هايي كـه دربـاره قيمـت و    كند؛ كه واردكنندگان با بيمميبيان گونهايناش را كند و باور بنياديمي
انـد و  ملي خود را وابسته به نفت يافتـه انرژي دارند، تحت شرايطي كه امنيت به عرضه دسترسي 

قطـع   ةمقايسـ خارجي با مشـكالت قابـل   ان درباره حاكميت و بازارهايشصادركنندگان با نگراني
اقـدام   منظـور بـه برابر براي تمام كشورها نظامي روبرو هستند؛ بنابراين ضرورتي تقاضا و مداخله 

 (Miller, 1977:119-120)المللي در موضوع انرژي وجود داردبين هماهنگ و همكاري

پـيش  از ه دو سوي صادركننده و واردكننده انرژي را بـيش انرژي كدر شرايط كنوني، امنيت 
كنـد؛ چـرا كـه    به يكديگر نزديك ساخته است، ضرورت تعامل و گفتگو بين آنها را گوشزد مي

شك هرگونه بحـران  انرژي دست يابند و بيتنهايي به امنيت توانند بهيك از دو طرف نمي هيچ
چالش بكشد، بر هر دو دسته از كشورها  جهاني را به تصادتواند اقانرژي كه ميدر بازار جهاني 

بـازيگراني كـه در وضـعيت    ديگـر وجـه بسـيار مهـم در روابـط      بيان به . تأثيرگذار خواهد بود
مشترك است كه همين امر  متقابل و منافعپذيري شدن آسيبمتقابل قرار دارند، توأمانوابستگي 

 متقابـل ميـان صـادركنندگان و واردكننـدگان    الگوي وابستگي  ساز استقرار يكتوان زمينهرا مي
  ). www.csr.ir(شمار آورد انرژي به

جهتي تشـديد   پذيري را ازاست مسئله آسيبانرژي ممكن متقابل هر چند كه رشد وابستگي 
وجـه  ن بهتـري ها قرار دهد كه بتواننـد بـه   حلي در اختيار دولت تواند راهحال مي كند، اما در عين
متقابل اگر چه تـا  وابستگي  1لذا به اعتقاد ايوور ريچارد. ملي خود را ارتقاء بخشندمنافع و امنيت 

طـور  مفهومي است كه به وجود، دربرگيرنده يك ضرورتاين اي واژه نازيبايي است، اما با اندازه
المت و حتي بقاي دولت، معنا كه سبدين . (Richard;1977:9)اي درحال اهميت يافتن استفزاينده

 ترين عملكردها در نظامترين و موفقيافتن با پيشرفتهكردن شرايط ايستا، بلكه به وفقنه به تقويت
الملل وابسته است و شكست نسبت به اين سازگارشدن، يا حتي كندي نسبي در انجام چنـين  بين

. (Buzan,1994:91 )نـا خواهـد داد  پذيري معپايدار در آسيبقدرت و افزايش پايدار  كاري، كاهش

                                                           
1 – Ivor Richard  
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كـارآيي  يكم باشد، بلكه كشورها همواره بـراي افـزايش  واين روندي نيست كه خاص قرن بيست
  . اندگيري از بهترين شرايط در چهارچوب تعامل با ديگران تالش كردهخود و بهره

مقدار كافي  مين و عرضه آن بهأنيز در ت) نفت و گاز( كننده انرژيهمكاري كشورهاي توليد
.  براي مصارف آينده، شرط الزم در تحقق امنيت عرضه براي كشورهاي صنعتي پيشـرفته اسـت  

و همكاري نكردن كشورهاي توليد كننده انرژي براي تنظيم بازار، كشورهاي صنعتي پيشرفته را 
  . با عدم امنيت عرضه انرژي در آينده رو به رو خواهد كرد

خطـر  المللي در مقابله بـا احتمـال بـه   ي نفتي بينهاشركتراهبرد مصرف كنندگان بزرگ و 
بخشي به عرضه نفت خام بوده است تا كارگيري سياست تنوعافتادن امنيت عرضه نفت خام، به

بتواند وابستگي شديد خود را در كوتاه مدت و ميان مدت به عرضه انـرژي بـه نحـو رضـايت     
تنهـايي كارسـاز نيسـت و افـزايش     هبرد بـه كارگيري اين رابخشي كاهش دهند، در حالي كه به

گذاري اين كشورها در حوزه نفت در كشورهاي در حال توسعه و دارنـده نفـت وگـاز    سرمايه
  .تواند امنيت انرژي را در آينده افزايش دهد مي

وجه كارآمد خواهد بود، نوعي از ديپلماسي است كـه بـا تمركـز بـر      بهترينرويكردي كه به  
گرايـي و  جاي رويكرد دوجانبهگرايي بهشدن براي شيوه چندجانبهقائل  با اولويتهم مذاكره، آن 

 جهـاني و اعتقـاد بـه همكـاري    بـازي در نظـام اقتصـاد سياسـي     هاي مثبت با تمامي طرفتعامل 
رود، شمار مـي جهاني به با مشكالت و معضالت عملي براي مواجههجمعي كه تنها رويكرد  دسته

  ). 161: 1386پوراحمدي، (جهاني دنبال كند  ملي را همسو با منافع و امنيت امنيت ي ومنافع  مل
جمعي را براي رفع نيازي مشترك، دستهبه ضرورت همكاري نظر نسبت بنابراين اگر اجماع

تـوان  متقابل تلقي كنيم؛ آنگاه رويكرد نهادگرايي جديد ليبراليسم را ميمرحله ابتدايي وابستگي 
كـردن فضـاي گفتگـو ميـان     المللي در راستاي فـراهم عنوان چارچوبي براي ايجاد نهادي بينبه

صـلح و امنيـت بـين   حفـظ  در جايگاه رويكردي بـه   صادركنندگان و واردكنندگان دانست؛ كه
شـود،  انرژي دنبال مـي اينكه كاركردهايي كه توسط كشورها در تعقيب امنيت  المللي، با علم به

هـاي داخلـي، سياسـت خـارجي و     تر در ميان سياستتر و پيچيدهكنش گستردهرهماز ببخشي 
اندازي چندجانبه انرژي در چشم المللي است كه با تأكيد بر ضرورت تعقيب امنيتسياست بين

  . كندشود، كار ميو گاه جهاني دنبال مي
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  موقعيت ژئواكونوميك ايران -4-2

ژئوپليتيكي و اهميـت يـافتن منـابع نفـت و گـاز در      با تحوالت صورت گرفته در رويكردهاي 
اي قرار گرفته است كه در توليـد و انتقـال نفـت و گـاز     معادالت جهاني، ايران در كانون منطقه

از  .كنـد طوري كه از نظر كاركرد بسان قلب جهان عمـل مـي  هب. كندجهان نقشي حياتي ايفا مي
ه و مركـز تعـامالت       ايـران از دو  ،رو، در ژئوپليتيك انـرژي جهـان  اين جهـت در كـانون توجـ
  : المللي قرار دارد بين

بـر همـين مبنـا     :موقعيت ژئوپليتيك ايران و قرار گرفتن در كانون بيضي انرژي جهـاني  -1
جفري كمپ، متأثر از نظرية هارتلند مكيندر، از بيضي انرژي جهاني يا هارتلند ژئوپليتيـك يـاد   

مـذكور   يهـا همچنان كـه در نقشـه  ). 13 -14: 1383پ، كم) ( 2و 1شماره  يهانقشه( كندمي
مضـافاً  . قرار دارد) هم نفت و هم گاز(شود، ايران در مركز بيضي استراتژيك انرژي مالحظه مي

عبارتي از نظر به. باشدهاي آسيا، اروپا و آفريقا نيز مياينكه اين سرزمين قلب، محل اّتصال قاره
  . حساب آوردهاي جهان بهاي مركزي و كانوني براي خشكيقهتوان آن را منطجغرافيايي نيز مي

بيني همچنان به انرژي نفـت وابسـته خواهـد    طبق برآوردها، اقتصاد جهاني تا آيندة قابل پيش
سـاالنه  2025تـا سـال   2010تقاضاي جهاني براي نفـت از سـال   اين در حالي است كه ميزان. ماند

رشد طي اين دوره به ترتيب مربوط به كشور چـين،  درصد افزايش خواهد يافت كه بيشترين 9/1
اما همچنان كشورهاي . هند، روسيه، آمريكاي شمالي و كشورهاي اروپايي و پاسيفيك خواهد بود

طـوري  هشمالي، بيشترين ميزان تقاضاي جهاني انرژي را به خود اختصاص خواهند داد ب آمريكاي
يليون بشكه در روز خواهد بـود كـه رقمـي    م 6/30، تقاضاي اين كشورها حدود 2030كه در سال

ايـن  ). statistical  Review of World Energy, 2009  BP( باشدتقاضاي جهاني نفت مي% 27حدود 
عنوان يكي از مهمترين توليدكنندگان انرژي در جهان در سطوح امنيـت  در حالي است كه ايران به
 9/10ميليـارد بشـكه نفـت،     6/137و با داشـتن  اي را برعهده دارد كنندهجهاني انرژي نقش تعيين

 .)1 هجدول شمار(درصد از ذخاير جهاني نفت را به خود اختصاص داده است 
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 م 2008ميزان ذخاير، توليد و مصرف نفت كشورهاي حاشية خليج فارس در پايان سال  :1 هجدول شمار

   Source: BP Statistical  Review of World Energy, 2009   

و درصد ذخـاير گـاز  جهـان    16تريليون مترمكعب، 61/29نيز، ايران با  در زمينة گاز طبيعي

سال  200 دحدواول خاورميانه و دوم جهان قرار دارد كه عمر آن نيز بر اساس توليد فعلي  رتبه

  ). 2هجدول شمار(باشد مي

 م 2008ميزان ذخاير، توليد و مصرف گاز كشورهاي حاشية خليج فارس در پايان سال  :2هجدول شمار

Source: BP statistical  Review of World Energy, 2009   

 

توليد                          درصد از كل ميليارد بشكه كشور

 )هزار بشكه در روز (

مصرف                       

 )هزار بشكه در روز( 

 2224 10846 0/21 1/264 عربستان
 1730 4325 9/10 6/137 ايران

 -  2423 1/9 0/115 عراق
 300 2784 1/8 5/101 كويت

 467 2980 8/7 8/97 امارات متحدة عربي
 104 1378 2/2 3/27 قطر
 -  728 4/0 6/5 عمان

 4825 25464 5/59 9/748 منطقة خليج فارس كل

درصد از  تريليون متر مكعب كشور

 كل

                   توليد  

 )متر مكعب  ميليارد (

مصرف                                     

 )كعبمتر م ميليارد(

 1/78 1/78 1/4 57/7 عربستان
 6/117 3/116 0/16 61/29 ايران

 -  -  7/1 17/3 عراق

 8/12 8/12 1 78/1 كويت

 1/58 2/50 5/3 43/6 امارات متحدة عربي

 8/19 6/76 8/13 46/25 قطر

 -  4/13  09/0 بحرين
 -  1/24 5/0 98/0 عمان

 4/286  6/40 09/75 كل منطقة خليج فارس



  ________________________     1389 تابستان ،مود شماره ششم، سال ـ ژئوپليتيك فصلنامه  114

سه حوضه بزرگ ذخاير گازي جهان يعني خليج فارس، سـيبري غربـي و آسـياي مركـزي     
درصد گاز دنيا را در  2/70و در يك محدودة بيضي شكل، ) تركمنستان، قزاقستان و ازبكستان(

كـه از آن تحـت عنـوان     )BP.statistical  Review of World Energy, 2009( انـد خود جـاي داده 
اين ذخاير عظيم گـازي در  ). 2نقشه شماره (شودياد مي »بيضي استراتژيك ذخاير گازي جهان«

: 1387ويسـي، ( ميان دو بازار بزرگ مصرف اتحاديه اروپا و جنوب شرق آسيا قرار گرفته است
بـه موقعيـت خـاص     ايران با توجه به ايـن قابليتهـاي ژئواكونـوميكي خـود و بـا توجـه       .)302

آنچـه  . تواند پاسخگوي نياز اين كشورها باشـد ژئوپليتيكي و همچنين منابع انرژي فراوانش مي
كننـده و كليـدي را بـر    هاي آتي در ژئوپليتيك گاز، ايران نقش تعيـين مسلم است اينكه در دهه

زيرا  .ته باشدتواند نقش راهبردي در امنيت انرژي داشعهده خواهد داشت و منابع گاز ايران مي
كنندگان آسيايي جايگاهي ويژه يافته است و از سو گاز در استراتژي امنيت انرژي مصرفاز يك

  . ديگر ، ايران دارندة دومين ذخاير گاز جهان پس از روسيه است ييسو
بنابراين، ايران با برخورداري از اين موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك و با داشـتن ذخـاير   

و گاز در جهان و تجربه طوالني در حوزه انرژي و موقعيت جغرافيايي مناسـب، در   عظيم نفت
خليج فارس و درياي خزر و همسايگي با آسياي مركزي، از امكـان ايجـاد پيونـد ميـان منـابع      

كننـدگان آسـيايي،   وسيله خطوط لوله به مصـرف انرژي خود از جنوب، شرق و شمال شرقي به
ان، با در اختيار داشتن دومين ذخاير بزرگ گاز جهان و همسـايگي  رو ايراز اين. برخوردارست

چنـان  گاز يعنـي هنـد و چـين در شـرق و اروپـا در غـرب، آن       ةكنندبا دو حوزة بزگ مصرف
وقفـه ايـاالت   هـاي بـي  جايگاهي در حيطة منابع هيدروكربوري در اختيار دارد كه حتي تـالش 

هـاي متعـدد ايـن كشـور در     يران و كار شكنيمتحده در جلوگيري از گسترش مبادالت انرژي ا
فرايند صادرات انرژي از ايران به كشورهاي مختلف نيز نتوانسته است از شدت عالقمندي آنها 

لحـاظ تجـاري و   واسطه اين اهميـت ژئواكونوميـك و اهميتـي كـه بـه     به. به انرژي ايران بكاهد
كـانون آن ايـران از اهميـت خاصـي      كنـد، منطقـه خاورميانـه و در   اقتصادي اين منطقه پيدا مي

لذا، ايـران كشـوري اسـت كـه امنيـت آن و محـيط پيرامـونش بـراي محافـل          . برخوردار است
ر هارتلنـد انـرژي را در يـك معادلـه و     يرو  زماني كه ميزان ذخـا از اين. المللي اهميت دارد بين

يمانـان آن در معادلـه   پهاي مصرف جهاني، بويژه اياالت متحده آمريكـا و هـم  ها و تقاضاجاذبه
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ديگري قرار دهيم، حضور و نفوذ آمريكا و محاصره كانون انرژي جهان و مخالفت و مقابله بـا  
  .ايران قابل تبيين خواهد بود

موقعيت ايران از لحاظ مسيرهاي انتقال انرژي و نقـش حيـاتي ايـن كشـور در امنيـت       -2
اي كـه بـراى منطقـه محصـور در     كي ويژهايران با موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتي :جهاني انرژي
تواند توليدات نفت و گـاز   مركزى دارد، يك كشور ترانزيتى مطلوب است و مى  خشكى آسياى

. و تركمنستان را به بهترين شكل به درياى آزاد و حتي از طريق تركيه به اروپا برساند قزاقستان 
ى و سياسى كردن راه انتقـال نفـت و   گرفتن اين ويژگ  براى ناديده آمريكابا وجود تالش دولت 

ترين مسير براى انتقال منابع انرژى بـه   ترين و كوتاه ترين، اقتصادى عنوان امنگاز، هنوز ايران به
انرژي گره خـورده اسـت،    تأميندر جهاني كه امنيت مّلي كشورها با . هاى آزاد مطرح است آب

داشتن نقش اساسـي   .ي استراتژيك داردحفظ و پاسداري از اين موقعيت ويژه براي ايران اهميت
انرژي جهان، كه ضامن درآمدهاي كافي براي توسعه كشور باشد، امنيت مّلي كشور را  تأميندر 

كسـب  «توانـد  بنابراين هدف استراتژيك بخش نفت و گاز كشـور مـي  . نيز تضمين خواهد كرد
سـو،  ايـن امـر از يـك   . طـي دو دهـه آينـده باشـد    » تقاضاي جهاني انرژي تأمينسهم بيشتر در 

المللـي انـرژي و از سـويي ديگـر، بيـانگر      اي حداكثرسازي برخورداري از منافع بازار بينمعن به
هاي نفتي، گاز طبيعي و فـرآورده به شمول فرآورده(افزايش وابستگي كشورهاي جهان به نفت 

ي درآمدهاي حداكثرساز. و يافتن جايگاهي راهبردي براي ايران در انرژي جهان است) هاي آن
نفتي، مستلزم اّتخاذ تدابيري هماهنگ در دو مقوله، يعني افـزايش حجـم صـادرات و ثبـات يـا      

در اين رابطه تعامل ايران با كشـورهاي منطقـه و جهـان و ايجـاد     . باشدافزايش قيمت نفت مي
 هاي ايران در زمينة انـرژي، خـود زيربنـاي محكمـي    اي براي استفاده از مزيتهاي منطقهشبكه

دسـازي تهديـدات كشـورهاي مخـالف ايـران      براي تأمين امنيت كشور و جلوگيري و يا محدو
هاي پيونـد ايـران بـا    توان در اين چارچوب ادعا كرد كه انرژي يكي از حلقهدر واقع مي. است

صورت متقابـل  جهان خارج است و از اين حيث ديپلماسي انرژي ايران و توسعه مّلي كشور به
هاي اخير، سياست برقراري پيونـد راهبـردي   يابند در سالمل و پيوندي عميق ميبا يكديگر تعا

عنوان حركتي اقتصادي و نيـز در جهـت امنيـت    كنندگان آسيايي، بهبين توليدكنندگان و مصرف
هاي آسيايي، با اولويت و محوريت برقراري ارتباط با شركت. مّلي كشور طراحي و پيگيري شد
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عنوان بزرگترين مجموعه مصرف كنندگان فعلي و آتـي جهـان و   پن بهكشورهاي چين، هند، ژا
تالش در جهت تحقـق ايـده    همچنين. قطب مصرف آسيا، در اجراي همين سياست بوده است

توان گام نخست و اساسي در جهت هند را مي –پاكستان  –اتصال چين به خط لوله گاز ايران 
در صورت تحقق اين ايـده، غـرب آسـيا و ايـران،     زيرا . نيل به وابستگي متقابل آسيايي دانست

امنيت انرژي شرق و جنوب اين قاره بر عهده خواهند گرفت و در نتيجـه   تأميننقش مهمي در 
به عالوه، تحقق خط لوله گاز ميان هنـد  . وابستگي متقابل دو سوي قاره را معنادار خواهند كرد

اي در حـل  شـود، تـأثيرات عمـده   م برده مينيز نا »خط لوله صلح« عنوانبهو پاكستان كه از آن 
خواهد داشـت و  ) اختالفات كشمير ميان هند و پاكستان(هاي قاره آسيا يكي از مهمترين بحران

  . در بخش مهمي از اين قاره خواهد بود» صلح و توسعه«گامي اساسي در جهت تحقق 
ود را افـزايش دهـد،   تواند ضريب امنيـت ملـي خـ   هايي كه ايران ميبر اين اساس يكي از راه

ديپلماسـي انـرژي انجـام ماموريتهـاي     . توجه به سياست خارجي مبتني بـر امنيـت انـرژي اسـت    
ديپلماتيك در حمايت از تجارت كشور و بخش مـالي در تشـويق موقعيـت اقتصـادي و اهـداف      

گذاري داخلـي و خـارجي در حـوزه    كالن توسعه كشور در بخش انرژي و شامل تشويق سرمايه
  ).218: 1386ملكي، ( ستانرژي ا
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  تجزيه و تحليل -5

ايـدئولوژيك   يهـا در دوره جنگ سرد رقابتهاي قدرتي با تكيـه بـر ابزارهـاي نظـامي و جنبـه     
، 1989گرفت، ولي پس از مطرح شدن گفتمان ژئواكونومي توسط لوتواك در دهـه  ت ميصور

شـود و در ايـن دوره كـه بـه عصـر      رقابتهاي قدرتي با تكيه بر ابزارهاي اقتصـادي انجـام مـي   
زئواكونومي معروف است بازرگاني بر قدرت نظامي غالب شده و اداره امـور جهـان بـا منطـق     

ابتهاي قدرتي نيز از ماهيت نظامي به ماهيـت اقتصـادي سـوق پيـدا     گيرد و رقتجارت انجام مي
المللـي،  درهم بافته شده از روابط قـدرتها در عرصـه بـين    يهاكرده و به جاي سياست و شبكه

در عصر ژئواكونومي وسايل و علل مناقشه . باشيمشاهد ظهور دنيايي مملو از روابط تجاري مي
صـورتي كـه منازعـات و اختالفـات تجـاري منجـر بـه         كننـد و در ماهيتي اقتصادي پيـدا مـي  

بايست با اسـتفاده از ابـزارآالت اقتصـادي    كشمكشهاي سياسي شود، چنين كشمكشهايي را مي
در عصـر ژئواكونـومي   . حـل و فصـل كـرد   ... نظير محدوديت واردات، سوبسيد به صادرات و

ه قدرت آتش باالي نظـامي  گذاري و تجارت بوسيله دولتها همان كاري را خواهد كرد كسرمايه
در اين تفكر نفوذ و رخنه در بازارها جايگزين پايگاههاي نظامي خارج . دادمي در گذشته انجام

، از كشور براي قدرتهاي بزرگ شده و باالخره در تفكر ژئواكونوميكي بـه جـاي تعـداد سـرباز    
 وليـدي اهميـت پيـدا   تعداد تاجر و بازرگان و به جاي پادگانهاي نظامي كارخانجات و مراكـز ت 

  .  كنند مي
انـرژي بـدان حـد اسـت كـه قـدرتهاي بـزرگ و         در عصر گفتمان ژئواكونوميـك، اهميـت  

هـاي  كننـده و مسـيرهاي انتقـال انـرژي و تكنولـوژي     كننده، كشورهاي توليدكشورهاي مصرف
كننـده  رو كشورهاي مصـرف از اين. اندمربوط به آن را جزو اهداف و امنيت مّلي خود قرار داده

بويژه قدرتها براي باال بردن وزن ژئوپليتيكي خود عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي خود كنترل بر 
  . دهندچنين مناطق و كشورهايي را براي نيل به اهداف ژئوپليتيكي مد نظر قرار مي

كننده حائز اهميـت اسـت، بـراي ادامـه     نفت و گاز به همان اندازه كه براي كشورهاي توليد
افته صـنعتي ضـروري و   يو رشد اقتصاد جهان و بويژه اقتصاد كشورهاي بزرگ و توسعهحيات 
كننده خواهد بود كه اين امر، پيوند اسـتراتژيك ذخـاير انـرژي، سـرمايه و فنـĤوري را در      تعيين
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پايدار انرژي براي  تأمينكند تا هدف نهايي يعني، قالب يك سيستم در مقياس جهاني طلب مي
هـاي  لـذا يكـي از روش  . اي تحقـق يابـد  هاي سياسي و منطقهارغ از كشمكشاقتصاد جهاني ف

كننـدگان و توليدكننـدگان و   در سـطح جهـاني تعامـل مثبـت بـين مصـرف       تأمين امنيت انرژي
  .باشدكشورهايي كه در مسير ترانزيت قرار دارند، مي

انـرژي،   سـو بيشـتر كشـورهاي توليـد كننـده     شود كه از يكاين ضرورت از آنجا ناشي مي
كشورهاي در حال توسعه بوده و درآمد حاصل از صادرات منابع اوليه نفـت و گازشـان بـراي    

از سـوي ديگـر، وابسـتگي    . اجتمـاعي آنهـا اهميـت دارد    -تسريع در فرآيند توسـعه اقتصـادي  
بـه افـزايش اسـت؛ در ايـن ميـان       كشورهاي عمده مصرف كننده بـه واردات نفـت و گـاز رو   

كنندگان را برعهده دارنـد و  ز كه نقش واسطه بين توليدكنندگان و مصرفكشورهاي ترانزيت ني
دليل نيازي كه درآمدهاي ناشي از ايـن ترانزيـت دارنـد،    باشند، بهحلقه اتصال اين دو گروه مي

  . بردانگيزه همكاري و تعامل ميان اين سه گروه را باال مي
ه و از جايگـاه بـالقوه بـااليي در    هاي وسيعي از نفـت و گـاز بـود   اگرچه ايران داراي حوزه

بـرداري قـرار   ژئوپليتيك و ژئواكونوميك است، اما تا زماني كه اين ظرفيتها مورد بهره يها زمينه
نگيرند، فاقد تأثيرگذاري مثبت در ابعاد داخلي و خارجي جهت كسب جايگاه شايسته در نظـام  

جديدي را از رابطة خود با غـرب و  است و اين امر نيازمند آن است كه ايران تعريف  المللبين
ايران بايد تالش نمايد تا با توجه به نياز كشورهاي صنعتي . كشورهاي صنعتي جهان ارائه نمايد

هاي مورد توافق، سطح و در حال توسعه به انرژي در آينده، با همگرايي با بلوك غرب در زمينه
لذا ايران براي ايفاي نقش مـؤثر  . دهد المللي افزايشگذاري خود را در عرصة تعامالت بينتأثير

در منطقه و جهان، نيازمند استفاده از تمامي امكانات سرزميني خويش است و بخش انـرژي از  
در اين راستا بايد تالش شود كه هرچه سريعتر ظرفيتهاي بـالقوة كشـور   . باشدمهمترين آنها مي

قابليتهايي كرد كه بر قدرت اقتصادي در حوزة انرژي بويژه نفت را به فعليت رساند و تبديل به 
المللي ايران تقويـت  و در نهايت سياسي كشور افزوده شود و بدين ترتيب منزلت و جايگاه بين

اي كه عـالوه بـر   توسعه صنعت نفت است، توسعه يمعنبهبه فعليت درآوردن اين قابليتها . شود
يع پشتيبان نفت را نيز در پي افزايش ظرفيت توليد و نوسازي اين صنعت، رشد و پيشرفت صنا

اي از يـك  هـاي تكنولـوژيكي و سـرمايه   اما توسعة اين صنعت به جهت نيازمنـدي . داشته باشد
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هاي داخلي از طرف ديگر، تنهـا در تعامـل و همكـاري بـا كشـورهاي صـاحب       طرف و كمبود
  .ميسر استو تكنولوژي امكانات 

افـزايش منزلـت ژئوپليتيـك و     از سوي ديگر، فروپاشي اتحـاد جمـاهير شـوروي، موجـب    
مجاورت با دو حوزة بـزرگ نفتـي و هيـدروكربوري جهـان، يعنـي       دليلبهژئواكونوميك ايران 

هاي حمل و نقل زميني، خليج فارس و درياي خزر و باال رفتن پتانسيل ارتباطي ايران در حوزه
ز از مسير ايران، كـه  هاي نفت و گاعبور لوله. شده است... دريايي و خطوط لولة نفت و گاز و 

ترين مسير براي انتقال انرژي كشورهاي حـوزة خـزر   و امنترين به اعتقاد كارشناسان، اقتصادي
. تواند جايگاه ايران در معادالت انرژي جهـاني را ارتقـا بخشـد   باشد، ميبه بازارهاي جهاني مي

ت موقعيت ژئوپليتيـك  هاي نفت و گاز حوزة درياي خزر از راهي به جز ايران به شدعبور لوله
گـذاري ايـران را در   توانـد نقـش و تـأثير   ايران را به خطر خواهد انداخت و در درازمـدت مـي  
در اين شرايط به هم پيوسـتگي امنيـت   . معادالت انرژي و اقتصادي منطقه و جهان كاهش دهد

و نـه  پذيري، تأثيرپـذيري  كشور با امنيت منطقه و جهان تضعيف خواهد شد و در نتيجه آسيب
ايـن در حـالي اسـت كـه عبـور      . تأثيرگذاري آن از روند معادالت جهاني تقويت خواهـد شـد  

هاي ژئوپليتيك و استراتژيك جديد و حساسي براي ايـران  هاي نفت و گاز از ايران فرصت لوله
 60زيرا ايران از يك طرف بر تنگه استراتژيك هرمز تسلط دارد كه بـيش از  . فراهم خواهد كرد

هاي نفت و گاز كند و از طرف ديگر با عبور لولهخليج فارس از اين تنگه عبور مي درصد نفت
حوزة خزر از ايران، ايران تبديل به مركز كنترل انرژي جهان كه حيـات شـرق و غـرب بـه آن     

مهم قدرت در جهـان تبـديل    يهاوابسته است، خواهد شد و اين امر كشور را به يكي از قطب
رت ايران توانايي بيشتري خواهد داشت تا بر معادالت حاكم بر امنيت خواهد كرد و در آن صو

  .    عرضة انرژي غرب و شرق تأثير بگذارد

  گيرينتيجه -6

پژوهش حاضر بـه دنبـال بررسـي مفهـوم امنيـت انـرژي و شاخصـهاي مختلـف آن در عصـر          
ر تحـوالت  ايـن كشـور را د   و جايگاه و موقعيت ژئواكونوميك ايران و نقش استژئواكونومي 

هاي مربوط به امنيت انـرژي  رسد آنچه موجب كاهش نگرانينظر ميبه .ژئوپليتيك انرژي است



 121     امنيت انرژي و موقعيت ژئوانرژي ايران     ____________________________________

كننده، كشورهاي مصرف كننـده و  گيري وابستگي متقابل بين كشورهاي توليدخواهد شد، شكل
توانـد ايـن امكـان را در    چرا كـه مـي  . باشدكشورهايي كه در مسير انتقال انرژي قرار دارند مي

خـود  ) امنيت انرژي(اختيار كشورها قرار دهد كه به بهترين وجه در تدارك منافع و امنيت ملي 
كننـده  در نتيجه، كشورها وابستگي متقابل را نه تنها براي امنيت انـرژي كـه فـراهم   . تالش كنند

ملزومات رشد و توسعه اقتصادي آنهاست، بلكه به همان درجه، بـا علـم بـه رابطـه ديپلماسـي      
  . كنندو امنيت ملي دنبال مي انرژي

توان نتيجه گرفت اين است كه در مجموع آنچه از بحث امنيت انرژي و وابستگي متقابل مي
براي آينده (انرژي انرژي در عصر ژئواكونومي، نه از بابت كمبود منابعتهديد واقعي براي امنيت 

. عرضـه اسـت   و مـديريت  مينتـأ متقابـل در  از عدم رويكرد به وابستگي  ، بلكه ناشي)نزديك
عرضـه انـرژي   كـردن از ناحيـه امنيـت    سازد كه اطمينان حاصـل موضوع حاضر خاطر نشان مي

ساختن و تضمين هايي براي برآورده كننده در زمينهمتقابل كشورهاي واردهاي مستلزم همكاري
ظرفيت، بهبود  ايشهاي ضروري براي افزگذاريتوانايي تداوم در عرضه انرژي، از قبيل سرمايه

هاي انرژي و ديگـر  آوريوري در توليد و نيز مساعدت در زمينه فنفرايند توليد و افزايش بهره
عبارتي، ضرورت رويكرد به باز تعريـف امنيـت   هاي صنعتي با كشور صادركننده است؛ بهزمينه

عنـوان رفتـار عقاليـي از    انـرژي را بـه   گرايانه، ديپلماسيسازي چندجانبهبر قاعده انرژي، مبتني
متقابـل انـرژي    البته صرف آگاهي بـه وابسـتگي  . سازدناحيه تمامي بازيگران عمده ضروري مي

واسطه رويكردي امنيتي پيوسته به مسائل انرژي بگشايد، بلكه تنها بهتواند گره از معضالت نمي
  .مّلي پرداخت و امنيت الزامات انرژي امن تأمينتوان به است كه مي) ديپلماسي انرژي(عملي

توان در خصوص موقعيت ژئواكونوميك ايران و نقش اين كشور در امنيت جهاني انرژي مي
گفت كه ايران با قرار گرفتن ميان دو انبار مهم انرژي يعني درياي خزر و خليج فارس اهميـت  

قعيـت ارتبـاطي   اي را در ژئوپليتيك جهـاني دارد و از نظـر جغرافيـايي نيـز داراي مو    العادهفوق
راهبردي براي انتقال نفت و گاز دو حوزة بزرگ انـرژي يعنـي خلـيج فـارس و دريـاي خـزر       

اسـتراتژيك آن  اعتبـار  نفت يا گاز از يك كشور، همراه با افـزايش  گذشتن خط انتقال . باشد مي
شود و از همـين رهگـذر اسـت    منطقه نيز ميامنيتي كشورهاي كشور است، كه سبب پيوستگي 

اسـاس؛  بـر ايـن   . بـه ميـان آورد   سخنانرژي  اي در موضوعمنطقههاي توان از همكاريه ميك
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عنوان يـك  آسيا نبايد صرفاً به -برخي بر اين اعتقاد هستند كه به موقعيت ايران در منطقه اروپا 
ارتبـاطي   كشور داراي منابع غني انرژي نگريست، بلكه موقعيت ايـران بايـد از منظـر يـك پـل     

آزاد، هـاي  مركـزي و آب فارس، آسـياي   خزر و خليجفرد بين شرق و غرب، درياي به حصرمن
روي اين اصل است كه صاحبنظران حوزة مسائل استراتژيك با اذعـان بـه تغييـر    . ارزيابي شود

مكان هارتلند ژئواستراتژيك قرن بيستم بر اين باورند كه ايران تبديل به هارتلند انـرژي جهـان   
 . يست ويكم شده استدر سدة ب

تواند با نگاه صحيح به بازارهاي جهاني، رويكرد جديد در سياست خارجي و تغييـر  ايران مي
ريزي راهبـردي، جايگـاه خـود را در منطقـه     المللي و همچنين برنامهبرخي رفتارها در عرصه بين

ايـران بزرگتـرين   . يدنما تأمينالمللي خود را بيش از پيش تحكيم بخشد و بتواند منافع ملي و بين
هـاي بيشـتر اقتصـادي بـا     بايسـتي بـا همكـاري   پل زميني ميان دو منبع مهم انـرژي اسـت و مـي   

ايجاد نمايد و از اين اي و جهاني، هماهنگي و تعادل را در منطقه اي، فرا منطقهاي منطقهه سازمان
گـاه ممتـاز ژئوپليتيـك    حفظ و تقويـت جاي . طريق منافع ملي و امنيت انرژي را به حداكثر برساند

هاي سياسـي  بر مولفه تأكيدمستلزم شناخت اين تحوالت و تدوين يك استراتژي جامع و كامل با 
قرار گرفتن ايران در اين منطقه ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك از جهان، كـه  . امنيتي و اقتصادي است

بـيش از يـك سـوم     محل زنـدگى (محل تالقى و راه ارتباطى اروپا به جنوب و جنوب شرق آسيا
دسترسـى    باشـد و امكـان   و پل ارتباطى ميان سه قاره اروپـا، آسـيا و آفريقـا مـى    ) جمعيت جهان

سازد، ايـران را خواسـته يـا     را فراهم مى يافته به آبهاى آزاد از طريق ايران كشورهاى تازه استقالل
موقعيت ايـران بـيش از    اين امر باعث شده تا. دهد قرار مى ناخواسته در متن تحوالت مهم جهانى

بقيه كشورهاي همجوار خطير و حساس باشد و از آنجا كـه ايـران در منطقـه متحـد راهبـردي و      
گيـري  استراتژيك ندارد و آمريكا راهبرد همه چيز بدون ايران را در دستور كار دارد، حفظ و بهره

هـاي سياسـي،   بر مولفه دتأكياز موقعيت ممتاز ژئوپليتيك مستلزم سياستي پيچيده و چند بعدي با 
پيگيـري سياسـت اعتمادسـازي، اتّخـاذ سياسـت غيرچالشـي در رونـد        . امنيتي و اقتصادي اسـت 

هاي خـارجي در منـابع   اي و جهاني، پيگيري سياست مذاكره، درگيرسازي سرمايهتحوالت منطقه
مي در ارتقـاي  هاي كنوني منطقه نقش مهتوانند با توجه به پويشهايي هستند كه ميداخلي، مولفه

  .اي و بويژه معادالت انرژي ايفا كنندزني ايران در روند معادالت منطقهتوان تأثيرگذاري و چانه
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