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 .مقدمه1

بودن در معادالت اقتصاد ترين مناطق دنيا و درگيرايران به دليل قرار گرفتن در يکي از حساس

اي هاي ويژهمحور در عصر برتري و حاکميت فضاي ژئواکونومي؛ شرايط و توانمندي انرژي

تواند نقا ژئوانرژي خود ميهاي دارد. ايران با موقعيت خاص ژئوپليتيک، ژئواکونومي و قابليت

خوردگي امنيت انرژي جهاني به گره الملل ايفا کند.اي در امنيت انرژي و اقتصاد بينکنندهتعيين

تر جايگاه ژئوانرژي ايران به خصوص در ها را براي بررسي هرچه صحيحايران، همه ضرورت

ر دوم نفت و گاز جهان، در سازد. ايران عالوه بر داشتن ذخايفارس را فراهم ميمنطقه خليج

فارس و حوزه خزر قرار دارد. اين دو منبع راهبردي مرکز دو کانون بزرگ انرژي جهان يعني خليج

قاره هند، چين و اتحاديه اروپا قرار کننده انرژي يعني شبهانرژي در بين سه ابر حوزه مصرف

هاي ه علت درگير شدن در رقابترغم برخورداري از منابع و جايگاه برتر، بگرفته است. اما علي

اند از اين چند دهه اخير نتوانستهسي پيرامون، دولتمردان ايران در هاي سيافرسايشي و بحران

اي استفاده کنند. لذا ضروري است موقعيت ممتاز در راستاي توسعه اقتصادي و همکاري منطقه

خصوصاً بر حوزه ترانزيت نفت  اي ايران بر مباحث ژئوپليتيک و ژئواکونوميککه سياست منطقه

گذاري ايران، در گيران حوزه سياستهاي ثانويه و چندم تصميماستوار گردد و از اولويت و گاز

 هاي فوري و اوليه تعريف و تبديل گردد.رديف اولويت

در اين راستا با توجه به اينکه ايران در فضاي ناامن منطقه خاورميانه قرار دارد، بايد از طريق 

استفاده بهينه از منابع سرشار  مندي مناسب از پتانسيل ژئوپليتيک و ژئواکونوميک خود وبهره

قاره هند، چين، کننده انرژي بويژه شبههاي مهم مصرفنفت و گاز طبيعي و ترانزيت آن به کانون

اتحاديه اروپا و همچنين توسعه سطح روابط خود با همسايگان بويژه کشورهاي صاحب انرژي 

هاي ناامني، با پيوند سرنوشت اين ا محصور در خشکي آسياي مرکزي، جهت غلبه بر نشانهام

يک شمال به ژرفاي مناطق به موقعيت گذرگاهي ايران، ارتقاء سطح پيوستگي ژرفاي ژئوپليت

اي و شرکاي راهبردي در حوزه انرژي براي فارس(، خلق متحدان منطقه)خليجژئوپليتيک جنوب

ها و فشارهاي سياسي غرب جهت انزواي ايران اقدام ي تحريمد نمودن دايرهمقابله با محدو

نموده تا ضمن ارتقاي سطح امنيت و منافع ملي، وزن ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي خود را در 
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روي بر آن است تا تأثير الملل ارتقاء دهد. بنابراين پژوها پياسطح منطقه و حتي نظام بين

کننده انرژي بر هاي مهم مصرففارس و حوزهترانزيت انرژي خليجپيوند بين کريدورهاي 

 اي جمهوري اسالمي ايران را مورد بررسي قرار دهد.برد سياست منطقهپيا

 .روش تحقيق2

پردازد در قلمرو تحقيات توصيفي قرار پژوها حاضر، از لحاظ اينکه به بررسي وضع موجود مي

استفاده شده و با استفاده از رويکرد « تحليلي -توصيفي» هايداشته و از نظر نوع تحقيق از روش

برد فارس بر پياژئوپليتيک و ژئواکونوميک، تأثير و اهميت ترانزيت انرژي)نفت و گاز( خليج

 کند.ايران را بررسي مياسالمي اي جمهوري سياست منطقه

 پيشينه تحقيق.3

اي، ي آن با سياست خارجي و منطقهرابطهدر ارتباط با ژئوپليتيک و ژئواکونوميک انرژي و 

توان آنها را به دو دسته تقسيم کرد: متوني که ها و متون متعددي طرح و منتشر شده که ميديدگاه

اند؛ در اين متون ي آن با سياست خارجي پرداختهبه ژئوپليتيک و ژئواکونومي انرژي و رابطه

انرژي ايران تمرکز نموده و به نقا مهم آن در نويسندگان به اهميت ژئوپليتيک و ژئواکونومي 

 توان به:اند. براي مثال ميسياست خارجي، توسعه اقتصادي و قدرت ملي ايران، توجه نموده

(Sajadpour,2019; Veis,2019; Mahkouii and Goodarzi,2020; Sadeghi and et.al,2018; 

Salehi and et.al,2015; Golkarami and et.al,2018) شاره نمود. دسته دوم متوني که به ا

اند؛ در اين متون به بيان امنيت انرژي و ژئوپليتيک ژئوپليتيک و امنيت و ترانزيت انرژي پرداخته

پردازد. در اين انرژي و پيامدهاي آن که بر امنيت و منافع ملي کشورها خواهد گذاشت، مي

 Gamawa,2017; Nasirpour,2019; Dyer and :)توان به اين منابع اشاره کردخصوص نيز مي

Trombetta,2013). حوزه متفاوت  نيصورت گرفته در ا يهارو را با پژوهاايآنچه پژوها پ

اين است که عمده متون موجود از حيث تعريف نوع رابطه بين متغيرهاي پژوها، با  سازديم

نوشتار حاضر متفاوت هستند. بطوري که عمدتاً به امنيت انرژي و نيز ژئوپليتيک و ژئواکونوميک 

فارس و رابطه آن با اند اما از عامل ترانزيت انرژي خليجو رابطه آن با سياست خارجي پرداخته

 دهد.اي ايران، کمتر سخن به ميان آمده که نوآوري پژوها حاضر را شکل ميمنطقهسياست 
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 پرسش تحقيق.3-1

  ست فارس چه تأثيري بر پيشبرد سياژئوپليتيک و ژئواکونوميک ترانزيت نفت و گاز خليج

 اي جمهوري اسالمي ايران دارد؟منطقه

 فرضيه تحقيق.3-2

ي مصرف هافارس به حوزهت انرژي، ترانزيت انرژي خليجرسد در راستاي تأمين امنيبه نظر مي 

اي منيتي با آن واحدها و ارتقاء سطح جايگاه منطقهاقتصادي و ا -عالوه بر خلق پيوندهاي سياسي

درت قالمللي و بدنبال آن تقويت هاي بينايران، باعث کاها فشارهاي سياسي و اثر تحريم

 اقتصادي و افزايا ضريب امنيت ملي گردد.

 مباني نظري.4

پس از فروپاشي نظام دوقطبي و حاکميت ژئوپليتيک کالسيک بر آن، هاي ژئواکونوميک: رهيافت

اند که هر هاي مختلف به دنبال تبيين نظام سياسي جهان بودهپردازان در قالب تئوريتاکنون نظريه

تيکي است. در اين دوره ي گذار ژئوپليهاي دورهاند که از نشانهکدام به بخشي از موضوع پرداخته

هاي انديشه -معروف است  1که به ژئوپليتيک پست مدرن – 1989زماني، يعني پس از سال 

ژئواکونومي و اصالت اقتصاد در برابر »رسد ايده اند که به نظر ميژئوپليتيکي شکل گرفته

(. ,2009:95Veisi)ها به واقعيت نزديک استبيا از ديگر تئوري ، 2ادوارد لوتواک« گرينظامي

دهنده تغير مسير و حرکت نظام ادوارد لوتواک معتقد است که زوال جنگ سرد در واقع نشان

باشد. از نظر وي در عصر ژئواکونومي، جهاني از سوي ژئوپليتيک به سمت ژئواکونوميک مي

يدا و يکم( ماهيتي اقتصادي پ)بيست هاي قرن حاضروسايل و علل منازعات، مناقشه و درگيري

(. Islami and Gharibi,2018:75)شوندکنند و ابزارآالت اقتصادي جايگزين اهداف نظامي ميمي

هاي دوران حاکميت ژئواکونومي، اهميت اقتصاد در عرصه جهاني و تشکيل بنابراين از ويژگي

البته  (.Hafeznia and Kavianirad,2014:253)اي بر بنياد اقتصاد استهاي منطقهبنديگروه
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)بطوري که دو عنصر از سه عنصر اي از مبحث مادر دانستتوان بحث جداگانهژئواکونومي را نمي

ژئوپليتيک يعني جغرافيا و قدرت با اقتصاد پيوند دارد(؛ بنابراين هريک از اين مباحث قرائت 

است،  اي قدرتهي رقابتدهد؛ يعني آنجا که اقتصاد انگيزهي خود را از ژئوپليتيک ارائه ميويژه

ي ژئواکونوميک به خود دهد و جنبهژئوپليتيک قرائتي اقتصادي از شرايط موجود را ارئه مي

اي است براي پيشبرد منافع ژئواکونومي تکنولوژي ماهرانه (.Mokhtari Hashi,2018:61)گيردمي

اقتصاد ملي در عرصه خارجي و اقدامات استراتژيکي در فضاي ژئواکونوميکي، با هدف کلي 

هايي که سهم و مشارکت اقتصاد ملي را در ترين الگوها و موقعيتسايي و بکارگيري پرمزيتشنا

 .(Valighlizadeh and Zaki,2008:27)کندعرصه توليدات جهاني و توزيع درآمد جهاني بيمه مي

ترين عنصر در محور بر ژئوپليتيک جهاني، انرژي مهم در عصر برتري ژئوپليتيک موضوع

انرژي را بوجود آورده است. در هزاره سوم،  ژئواکونومي است که موضوع ژئوپليتيکهاي رقابت

شوند به طوري که انرژي به مؤثرترين قلمروهاي ژئواستراتژيکي بر مبناي منطق انرژي تعيين مي

المللي تبديل شده اي و بيني کسب ثروت، اعمال قدرت و حفظ برتري منطقهمؤلفه

)نفت و گاز طبيعي( و ترانزيت بنابراين منابع تأمين انرژي .(Farajirad and et.al,2015:84)است

که   2هارکاويرابرت  و  1کمپاي يافته است. در همين راستا؛ در ديدگاه جفري آن اعتبار ويژه

شود که جهان ياد مي  3«هارتلند انرژي استرتژيکبيضي»متأثر از نظريه هارتلند مکيندر است، از 

مرکز آن قرار دارد. آنها معتقدند که ايران عالوه بر داشتن ذخاير دوم نفت و گاز جهان، ايران در 

فارس و حوزه خزر کننده انرژي جهان در قرن بيست و يکم يعني خليجدر مرکز دو کانون تأمين

قاره هند، کننده انرژي يعني شبهي مصرفواقع شده است. اين دو منبع راهبردي، در بين سه حوزه

در اين ميان با توجه به اهميت  (.Dadras and Shafiei,2018:87)چين و اروپا نيز واقع شده است

برد فارس در ترانزيت و امنيت انرژي و نقا آن در پياژئوپليتيک و ژئوانرژي ايران و خليج
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 توان به وسيله رويکرد ژئواکونوميک و مؤلفهاي ايران، تبيين اين موقعيت را ميسياست منطقه

 مهم آن انرژي در نظريات ادوارد لوتواک مورد بررسي قرار داد.

 فارسجايگاه ژئوپليتيک و ژئوانرژي خليج.5

در ميان مناطقي که در بخا موسوم به خاورميانه به عنوان مناطق ژئوپليتيک مستقل و متمايز 

منطقه ژئوپليتيکي، اي از يک فارس با منابع سرشار از انرژي، مدل يگانهشوند، خليجشناخته مي

هند، همزمان قابليت دهد که عالوه بر دسترسي به اقيانوسژئواکونومي و ژئواستراتژي را ارائه مي

اروپا را مرکزي، قفقاز و اتحاديه  هند، آسياي قارهپيوند با چندين منطقه راهبردي از جمله؛ شبه

دست يافتن به برتري نظامي و استراتژيک در  .(Ghalibaf and et.al,2014:60)باشددارا مي

هاي آزاد جهان و محل عمده ترانزيت نفت و گاز است فارس که راه ورود به بخشي از آبخليج

هاي بزرگ از طريق همکاري با کشورهاي منطقه، نشان از در رأس استراتژي دريايي دولت

 ,Ekhbari and Ghahramani)باشدفارس ميضرورت تأمين امنيت تجارت دريايي در خليج

فارس، تنگه هرمز است که با قرارگيري در مسير انتقال هاي راهبردي خليجاز برتري (.2011:56

نفت مورد نياز غرب، قرار داشتن در حاشيه ريملند و موقعيت پخا بحران به صحنه عمليات 

نيز به عنوان مکمل اقيانوس هند، ايجاد تسهيالت تدارک نيرو و لجستيک براي نيروي دريايي و 

-Goodarzi and Mohammadzade Ibrahimi,2017:113)نيروي برّي، بسيار حائز اهميت است

ترين ذخاير نفت و گاز فارس، بزرگاير راهبردي، هشت کشور حوزه خليجاز لحاظ ذخ .(114

يارد ميل 830.2فارس داراي جهان را در اختيار دارند. براساس برآوردهاي آماري، منطقه خليج

 ,BP)درصد کل ذخاير نفت جهان است 48(. اين مقدار برابر 1باشد)جدولبشکه نفت مي

ي ، شا کشور آن متعلق به منطقه«سازمان اوپک»از ميان دوازده کشور عضو   1(.2021:16

  2.(,2019OPEC)درصد از ذخاير نفت اوپک را در اختيار دارند 65فارس است که بيا از خليج

 
 

                                                           

1. British Petroleum(BP) 

2. Organization of  Petroleum Exporting Countries(OPEC) 
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 ميليارد بشكه() فارسکشورهاي حوزه خليج نفتشده ذخاير اثبات(: 1جدول)

(Source: Statistical Review of World Energy, BP, July 2021:34) 

بشکه ميليون  500پيکر که حداقل هاي غولفارس از نظر ميزان ذخاير، به ميدانميادين نفت خليج

ميليارد بشکه نفت دارند، تقسيم  5پيکر که در آغاز حداقل هاي ابر غولنفت دارند و ميدان

پيکر نفتي ميدان ابر غول 33ميدان از  28پيکر و ميدان غول 10ميدان از  9شوند. در اين ميان مي

ر انرژي منبع مهم ديگ (.Zarei and et.al,2014:319-320)فارس قرار دارندخليججهان در 

 188.1، از ميزان 2020فارس، گاز طبيعي است. بر اساس گزارش آماري در انتهاي سال خليج

ي تريليون متر مکعب در منطقه 74.7ي جهان، شدهتريليون متر مکعب کل ذخاير گاز شناخته

 39.8تريليون فوت مکعب، برابر  2623.2(؛ يعني معادل 2)جدولفارس واقع شده استخليج

 (.BP,2021:34)خاير گاز جهاندرصد ذ
 (مترمكعب تريليونفارس)شده گاز کشورهاي حوزه خليجذخاير اثبات (:2)جدول

 (Source: Statistical Review of World Energy, BP 2021:34) 

 جهان از درصد 2020 2019 2010 2000 کشور

 %9.1 157.8 157.8 151.2 99.5 ايران

 %8.4 145.0 145.0 115.0 112.5 عراق

 %5.9 101.5 101.5 101.5 96.5 کويت

 %3/0 5.4 5.4 5.5 5.8 عمان

 %1.5 25.2 25.2 24.7 16.9 قطر

 %17.2 297.5 297.6 264.5 262.8 عربستان

 %5.6 97.8 97.8 97.8 97.8 امارات

 %48 830.2 830.3 760.2 691.8 مجموع

 جهان از درصد 2020 2019 2010 2000 کشور

 0 0.1 0.1 0.2 0.3 بحرين

 %17.1 32.1 32.1 32.3 25.4 ايران

 %1.9 3.5 3.5 3.0 3.0 عراق

 %0.9 1.7 1.7 1.7 1.5 کويت

 %0.4 0.7 0.7 0.5 0.8 عمان

 %13.1 24.7 24.7 25.9 14.9 قطر

 %3.2 6.0 6.0 7.5 6.0 عربستان

 %3.2 5.9 5.9 5.9 5.8 امارات

 %39.8 74.7 74.7 77 57.7 مجموع
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 20ها و توسط نفتکاشده درصد کل نفت حمل 35از منظر امنيت و ترانزيت انرژي، حدود 

فارس و تنگه راهبردي هرمز راه خليججهاني نفت از آب درصد کل عرضه

ر هرمز را د فارس و تنگهاهميت جايگاه خليج نقشه( 1). شکل(Ghanbari,2018:103)گذردمي

يليون بشکه م 19دهد که روزانه بيا از مقايسه با هفت تنگه استراتژيک ديگر دنيا را نشان مي

 کند.المللي عبور ميخام و ميعانات گازي از اين تنگه مهم بين نفت
 تموقعيت تنگه هرمز در ميان هشت گلوگاه مهم تجارت جهاني نف(: نقشه 1شكل)             

 
(Source:eia.gov/international/analysis,2016) 

 فارس در ترانزيت و امنيت انرژي.نقش خليج6

 شبه قاره هند.6-1

گزارش ساالنه بانک جهاني، هند به عنوان يک قدرت نوظهور اقتصادي، در انتهاي سال بر مبناي 

 :World Bank,2021)برخوردار خواهد شد %8.3از رشد توليد ناخالص داخلي ساالنه  2021

درصد از آن، از  70ي انرژي جهان است که حدود کنندهاين کشور چهارمين مصرف (.207

ميليارد مترمکعب گاز طبيعي مصرف  59.6حدود  2020هند در سال شود. فارس تأمين ميخليج

ميليارد متر مکعب آن از طريق واردات تأمين شده  35.8نموده که از اين ميزان 

که بر « نگاه به شمال»و « نگاه به غرب»هند در چارچوب سياست  (.BP,2021:38-42)است

نگرد. يکي از منابع وان شريکي مهم ميديپلماسي اقتصادي و انرژي متمرکز است به ايران به عن
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 150است. اين طرح روزانه قابليت انتقال   1،«خط لوله صلح»کننده انرژي هند طرح مهم تأمين

ميليون متر مکعب گاز طبيعي از ميادين گازي پارس جنوبي به هند و پاکستان را دارد. در اين بين 

(، رقيب جدي ايران و خط لوله صلح 2 شکل)  2«تاپي»ترکمنستان نيز با طرح خط لوله موسوم به 

 ,Koolaee and Imani Kalesar)شودقاره محسوب ميجهت فتح کانون بزرگ مصرف انرژي شبه

2017:131). 
 طرح خط لوله صلح و تاپي(: نقشه 2شكل)

 
)Source: Gas processing news.com( 

، در صورت تثبيت حاکميت 2021اوت  در اين ميان با توجه به تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در

آن گروه با توجه به روابط نزديک اين جريان با پاکستان، ايران بايستي بيا از پيا نگران احداث 

طرح تاپي باشد. خط لوله صلح عالوه بر اين با موانع ديگر از جمله؛ مخالفت اياالت متحده با 

ايران و تنا ديرينه بين هند و پاکستان  طرح مذکور، عدم توافق طرفين بر سر قيمت گاز صادراتي

نيز روبرو است. بنابراين با توجه به موانع موجود بر سر راه طرح خط لوله صلح و نيز نظر به 

هاي ژئوپليتيکي قرن بيست و يکم، از جمله احتمال درگيري بين بيني نشده در بازيمسائل پيا

هرمز و وقفه  احتمال مسدود شدن تنگه فارس وهاي بيگانه در خليجکشورهاي منطقه و قدرت

توانند نقا مکمل يا جايگزين مناسبي براي در ترانزيت انرژي، چابهار و سواحل مکران مي

                                                           

1.Peace Pipeline: Iran- Pakistan- India Pipeline (IPI) 

2.Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Pipeline (TAPI) 
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 1،فارس در راستاي ترانزيت انرژي و نيز حمل و نقل کاال به حساب آيد. در طرح يونيدوخليج

شده اي شناختهقارهسواحل درياي عمان به عنوان نزديکترين مسير انتقال انرژي بين

 (.Ahmadi and Ahmadi,2017:247)است

  .آسياي مرکزي6-2

دسترسي کشورهاي آسياي مرکزي محصور بودن در خشکي و عدم ترين محدوديتيکي از مهم

باشد. به طور بالقوه مسيرهاي ميهاي آزاد جهت تسهيل در حمل و نقل کاال و انرژي به آب

توان به مختلفي براي انتقال انرژي آسياي مرکزي به بازارهاي جهاني وجود دارد. از جمله مي

شرقي )چين(، مسير جنوباروپا(، مسير شرقي -اروپا(، مسير شمالي)روسيه -رغربي)ترکيهمسي

درياي خزر(، اشاره کرد. شايد )از بستر  2)ايران( و طرح ترانس کاسپين)طرح تاپي(، مسير جنوبي

)ايران( باشد. اين مسير عالوه بر اينکه ترين اين مسيرها، مسير جنوبيبتوان گفت يکي از مناسب

سازد، صادرات انرژي کشورهاي آسياي مرکزي از طريق ايران به ترکيه و نهايتاً اروپا را ميسر مي

نرژي کشورهاي اين حوزه را از طريق ترين هزينه، مسافت و زمان، افارس با کماز طريق خليج

داشت. براي انتقال انرژي از طريق خطوط خط لوله و سيستم تهاتر به بازارهاي جهاني عرضه 

در   3جاسک اشاره کرد. اين خط لوله، منابع نفتي کاشاگان –توان به خط لوله نکا لوله مي

رسد. سپس به وسيله خط لوله ميقزاقستان را پس از طي مسير ترکمنستان به نکا در شمال ايران 

اينچي نفت مورد نظر از نکا در شمال ايران پس از عبور از نواحي مرکزي ايران به بندر  42

در سيستم  (.Fathi and et.al,2017:108-109)دهدفارس انتقال ميجاسک در سواحل خليج

 ه پايانهخزر، نفت صادراتي خود را ب حوزه شرقتوليدکنندگان نيز،   4سوآپ )معاوضه( ياتهاتر

ها انتقال به پااليشگاهبراي مصارف داخلي را تحويلي نفت ان اير ،دهندبندر نکا تحويل مي

. دهدتحويل ميفارس در خليج را از منابع خودمعادل آن  دهد. در ازاي نفت دريافت شده،مي

فارس نفت قزاقستان به خليجميزان سوآپ  2006شروع شد و در سال  2002اين طرح در سال 

                                                           

1.United Nation Development Organization (UNIDO) 

2.Transs Caspian 

3. Kashagan Field 

4.Swapp 



238 1401 پاييزوم، سدهم، شماره هجفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ___________________________

هاي اما متاسفانه در سال (.Ghanbari,2018:166)هزار بشکه در روز رسيد 120از طريق ايران به 

کننده، افزايا ظرفيت آن تاکنون اي آمريکا و مالحظه کشورهاي صادرهبعد به علت تحريم

 مقدور نشده است.

 . چين6-3

، 2021در جوالي  1«بريتيا پتروليوم»توسط شرکت بر اساس آخرين مرور آماري انرژي جهان 

ميليون بشکه در روز بوده  14 ، بيا از2020ميانگين مصرف روزانه نفت خام چين در سال 

(. نکته قابل توجه، آهنگ روبه رشد مصرف و همچنين وابستگي به واردات نفت 3)جدولاست

ت. به طوري که ميانگين واردات خام چين در مقايسه با اياالت متحده در طول يک دهه اخير اس

از ده ميليون و هفتصد هزار   2،«نفت شيل»روزانه نفت آمريکا به لطف توسعه تکنولوژي توليد 

کاها يافته، اما در  2020، به روزانه هفتصد هزار بشکه واردات در سال 2010بشکه در سال 

به ده ميليون و سيصد هزار همين بازه زماني واردات نفت چين از پنج ميليون سيصد هزار بشکه 

فارس بوده است. در حوزه گاز ي خليجي آن از منطقهبشکه در روز افزايا يافته است که عمده

، پس از آمريکا و 2020ميليارد متر مکعب گاز طبيعي در سال  330.6طبيعي، چين با مصرف 

 (.BP,2021:38)باشدکننده گاز جهان ميروسيه سومين مصرف

 مصرف روزانه نفت خام چين نسبت به اياالت متحده )ميليون بشكه( (:3)جدول
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 سال

 17178 19475 19447 18878 18622 1852 18131 18011 17586 17997 18322 آمريکا

 14225 14005 13576 13137 12499 12066 11120 10668 10170 9739 9390 چين

(Source: Statistical Review of World Energy, BP,2021:23) 

هاي موجود در درياي چين جنوبي فارس و همچنين وجود تنانياز فزاينده چين به انرژي خليج

باعث شده اين کشور به منظورتأمين امنيت انرژي خود، مسيرهاي   3،و مخاطرات تنگه ماالکا

چين  -ميانمار -فارستوان به مسير خليجنمايد. از جمله آن ميتري را جستجو متعدد و مطمئن

                                                           

1.BP plc is a British Multinational oil and gas Company 

2.Oil Shale 

3. Malacca Strait 



 239 ...............يانرژ يتترانز يکو ژئواکونوم يتيکنقش ژئوپل  ___________________________

ي ساير کشورها از جمله حوزه اشاره نمود. اين مسير عالوه بر نفت و گاز ميانمار بخشي از انرژ

فارس را در سواحل ميانمار دريافت و سپس به وسيله خط لوله به سمت چين صادر خليج

توان به هزينه، زمان و از مزاياي اين مسير مي (.Falahi and Omidi,2019:50-51)نمايدمي

ها در راستاي طرح تر آن نسبت به مسير اقيانوس هند اشاره کرد. همچنين چينيمسافت کوتاه

  3سين کيانگ – 2در چند سال اخير اقدام به احداث کريدور گوادر  1،«کمربند يک راه»يک 

شمالي براي انتقال انرژي مورد نياز  –توسعه کريدور جنوبي اند. طرح مورد نظر ساخت ونموده

چين از بندر گوادر پاکستان به استان سين کيانگ در غرب چين و نيز امکان اتصال چين به خط 

باشد. اين مسير نسبت به مسير دريايي به لحاظ فاصله، زمان، هزينه و امنيت بيشتر، صلح مي لوله

اقتصادي؛ توسعه  –ترين برنامه اين کريدور تجاري مهم .(Veisi,2017:110-11)تر استعقالني

فارس به چين است. در واقع توسعه بندر گوادر ثقل مناسبات ترانزيت و امنيت انرژي از خليج

اقتصادي و امنيتي چين و پاکستان است. در اين راستا چين سعي دارد از طريق همسايگان هند 

سازي چنين براي خنثيدر اين بين  (.Behboudi Nejad,2022:160)به محاصره اين کشور بپردازد

 پيوندهايي، هند ناچار است که با ايران پيوندهاي محکمي برقر نمايد.

 اتحاديه اروپا.6-4

اي است. در حوزه انرژي، مصرف هاي اقتصادي منطقهترين سازماناتحاديه اروپا يکي از قوي

ميليون بشکه در روز بوده که سهم بااليي  12.788حدود  2020نفت خام اتحاديه اروپا در سال 

از اين ميزان از طريق واردات تأمين شده است. همچنين مصرف گاز طبيعي اين اتحاديه در همين 

در اين بين يکي از راهکارهاي اروپا  (.BP,2021:23)ميليارد مترمکعب بوده است 541.1سال 

باشد. اما يافتن منابع اري از منابع جايگزين ميبردبراي کاها وابستگي به انرژي وارداتي، بهره

تواند به عنوان گذاري گسترده، هنوز نميانرژي جايگزين عالوه بر مخاطرات و نياز به سرمايه

محيطي منبع قابل اطميناني در سطح گسترده به شمار آيد. همين مالحظات امنيتي و زيست

                                                           

1. Belt  and Road Initiative  

2. Gwadar  

3. Xinjiang province 
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 (.Aminian,2013:91-2)رسانده حداقل مياي را نيز بمتفاوت، امکان اتکاء به انرژي هسته

تشويق کشورها براي پيوستن به آن و تالش براي احداث   1،«منشور انرژي»بنابراين تدوين 

اي در راستاي تأمين امنيت فارس، نمونهخطوط جديد جهت انتقال انرژي از منطقه خزر و خليج

، مسير شمالي )روسيه(مسير شرقياتحاديه اروپا در کنار انرژي و اجراي منشور فوق هستند. 

عبوري « مسير گاز جنوبي»)الجزاير(، در سالهاي اخير به طراحي و توسعه )نروژ( و مسير غربي

از ترکيه دست زده است. در اين راستا ايران يک آلترناتيو بالقوه براي اروپا در جهت تنوع بخشي 

ران به اروپا از مسير ترکيه شود. در حال حاضر صادرات اندک گازي ايبه انرژي محسوب مي

صدد افزايا حجم موجود و تنوع مسيرهاي صادراتي يرد، اما ايران و اين اتحاديه درگصورت مي

اوکراين(، نيز اشاره  -گرجستان –ارمنستان  -)ايرانتوان به مسير شماليهستند. در اين راستا مي

 نمود.

 هاي پژوهش.يافته7

 جمهوري اسالمي ايراناي گيري سياست منطقهجهت.7-1

ران در سنوات گذشته، برداري از موقعيت ممتاز ايبا توجه به فقدان راهبرد مناسب و عدم بهره

)حسن روحاني( استراتژي جديد سياست خارجي خود را در منطقه بر مبناي کاها دولت يازدهم

هيچ يک از ها، ترسيم و معرفي نمود. طبق اين راهبرد، تنا و گسترش همکاري با همسايه

زا قابليت هژمون شدن را ندارند. مبناي استراتژي فوق اي در اين شرايط تنابازيگران منطقه

به جاي « تراي قويهاي کارآمدتر در منطقهدولت»اي بر براي حفظ توازن قواي منطقه

 بودن نه« قدرت برتر»تعريف گرديده است. از اين ديدگاه، « اي ضعيفقدرتمندترين در منطقه»

اي از مشکل در منطقه تصور حلي براي مشکالت موجود نيست، بلکه خود بخا عمدهتنها راه

زيرا که قدرت اول شدن و قدرت اول ماندن در خاورميانه بسيار پرهزينه  شودمي

، از لحاظ تأثيرات «ژئوپليتيک اکونوميک»اما اتخاذ رويکرد  .(Ashna,2016:222)است

 2اي در برابر اصل بازدارندگيهان تقويت اصل همکاري منطقهگذاري به طور ضمني خواسياست

                                                           

1.Energy Charter 

2.Deterrence  
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خارجي به منظور تقويت قدرت ملي ايران و تکيه بر رويکردهاي ژئواکونوميک در سياست 

نظر قرار دادن اهداف و رويکردهاي سياست . در اين بين با مد(Barzegar,2019:194)است

هاي راهبردي ترانزيت انرژي ترين مؤلفهها مهميافتهو موقعيت ايران، با بررسي و تحليل  ايمنطقه

 توان به اين شرح بيان نمود: اي ايران را ميبرد اهداف منطقهفارس ناظر بر پياخليج

 روابط راهبردي ايران و هند در پرتو ترانزيت و امنيت انرژي.7-2

هاي بزرگ از جمله رغم اينکه مواضع و نوع روابط هند با قدرتقاره هند، عليدر حوزه شبه

اي در هاي ايران همسو نيست اما در بُعد منطقهالملل با منافع و ديدگاهاياالت متحده در نظام بين

 -گرايي، حمل و نقل، توسعه چابهار و کريدور شمالها از جمله مبارزه با افراطبسياري از حوزه

انرژي از جمله احداث خط لوله ت تر از همه ترانزيت و امنيو ثبات در افغانستان و مهم  1جنوب

هند،  -عمان -)انتقال گاز ايران به هند و پاکستان( و يا طرح خط لوله گاز طبيعي ايرانصلح

داراي منافع همسو و مشترک هستند. يکي از عوامل مهم اتصال ايران و هند در منطقه عالوه بر 

گذاري هند، شارکت و سرمايهامنيت انرژي، بندر راهبردي چابهار است. توسعه اين بندر با م

اي ايران شرق کشور، ارتقاء سطح امنيت ملي و نيز افزايا وزن منطقهباعث توسعه جنوب

هاي تعامل و تشريک مساعي متعددي نيز گردد. همکاري در بخا اقتصادي و انرژي زمينهمي

مشترک و نيز اي بين ايران و هند از جمله در حوزه تروريسم به عنوان دشمن در سطوح منطقه

نظر درهمين راستا، با مدثبات در افغانستان به عنوان يک نقطه ثقل و واحد، فراهم نموده است. 

قرار دادن حضور مجدد گروه طالبان در افغانستان، و تهديد حاکميت راديکاليستي طالبان براي 

ميق و مشکوک افق امنيتي منطقه بخصوص براي امنيت ايران و از سوي ديگر با توجه به روابط ع

تواند به عنوان آلترناتيو، هند مي -آن با پاکستان، در صورت وقوع شرايط بحراني، محور ايران

 افغانستان را به چالا بکشد. -مدار پاکستان

 نقش انرژي در توسعه روابط متقابل ايران و آسياي مرکزي  .7-3

تعهد اين کشورها  ترانزيت انرژي کشورهاي محصور در خشکي آسياي مرکزي باعث احساس

هاي ديگر از جمله؛ حمل و نقل و توسعه نسبت به ايران و نيز خلق فضاي همکاري در بخا
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گرايي و محدود نمودن دامنه نفوذ نيروها و جنوب، مبارزه با تروريسم و افراط -کريدور شمال

زي از امنيتي، هدف کشورهاي آسياي مرک -کشورهاي بيگانه منجر خواهد شود. در بعُد سياسي

توان جمله قزاقستان از گرايا به حضور ايران در منطقه به عنوان يک کشور موازنه بخا را مي

در راستاي اثرگذاري بر هژمون روسيه در منطقه تعريف نمود. ايران تحت تحريم و انزوا و 

برداري از منافع و همکاري متقابل قزاقستان محصور در خشکي، شرايط مطلوب را براي بهره

توان به تمايل تاجيکستان به توسعه روابط خود با ايران اشاره نمود اد نموده است. همچنين ميايج

اي مهم در مقابل رقيب جدي که عالوه بر همکاري در بخا انرژي، از ايران به عنوان وزنه

 -تواند زمينه نفوذ سياسياي خود يعني قرقيزستان بهره ببرد. اين امر براي ايران نيز ميمنطقه

اقتصادي را در آن حوزه تقويت نمايد. به نظر نگارندگان؛ با توجه به روابط مطلوب ايران و 

هاي گوناگون تعامل و همپوشاني از جمله در حوزه کشورهاي آسياي مرکزي و وجود حوزه

توانند زمينه همکاري و نفوذ بيا از پيا ايران را در انرژي و حمل و نقل، اعضاي آن قلمرو مي

 1«سازمان همکاري شانگهاي»اي آن از جمله سياي مرکزي و همچنين سازوکارهاي منطقهمنطقه آ

 را تسهيل نمايند.  2،«اتحاديه اقتصادي اوراسيا»و 

 نقش انرژي در ايجاد مشارکت راهبردي بين ايران و چين.7-4

راهبردي آن از هاي نياز فزاينده چين به انرژي و نيز ساختار امنيتي حاکم بر شرق آسيا و گذرگاه

شده « راهبرد نگاه به سوي مرزهاي غربي»سوي غرب، باعث تقويت رويکردي در چين با عنوان 

اي الملل معتقد است؛ در شرايطي که آمريکا با ايجاد زنجيرهاستاد روابط بين  3است. وانگ جيسي

هاي جديدي راهاز متحدان خود در شرق آسيا به دنبال مهار چين است، اين کشور بايد به دنبال 

دادن به روابط راهبردي با روسيه، براي تنفس خود باشد؛ بنابراين حرکت به سوي غرب و شکل

حل مناسبي براي مقابله با تواند راهآسياي مرکزي و تقويت مناسبات با ايران و پاکستان مي

ن براي هاي چيدر اين راستا، تالش .(Arghavani Pirsalami,2015:80)استراتژي فوق باشد
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امکان برقراري   1«يک کمربند يک راه»ها در منطقه آسياي مرکزي در قالب طرح توسعه زيرساخت

کند. در اين رويکرد ايران با فارس و آسياي مرکزي را دو چندان مياتصال زميني ميان خليج

شدن در اين تواند ضمن درگيرفارس و خزر، ميي مهم انرژي خليجقابليت اتصال دو حوزه

کريدور انرژي، در صورت لزوم عالوه بر تقويت خطوط انتقال انرژي آسياي مرکزي به چين، در 

امنيت انرژي ساير مناطق شرق از جمله ژاپن، کره جنوبي و ... سهيم شود. همچنين ايران از طريق 

ي تواند در امنيت انرژي چين از سوبا پتانسيل خط لوله صلح، مي  2«کيانگسين -گوادر»کريدور 

 مرزهاي غربي آن کشور نقا مهم ايفا نمايد. 

 انداز روابط ايران و اتحاديه اروپا از دريچه ترانزيت و امنيت انرژي چشم.7-5

اتحاديه اروپا همواره نگران امنيت انرژي بوده و در اين زمينه از وابستگي خود به روسيه ناخشنود 

طرح اجرايي امنيت انرژي و »با تهيه  2008هستند. بر اين اساس کميسيون اروپا در نوامبر سال 

به نقا ايران جهت تنوع بخشيدن به منابع انرژي و کاها وابستگي   3«انسجام اتحاديه اروپايي

ظرفيت انرژي ايران و اتصال  .(Sazmand and Kavianifar,2015:54)کندبه روسيه اشاره مي

اوکراين و  -ارمنستان -بلغارستان و نيز ايران -ميادين مهم پارس جنوبي از طريق کريدور ترکيه

از آنجا به اروپا، قابل توجه است. اگر ايران، منطقه خاورميانه و اروپا را يک مجموعه امنيت 

ير و تحول در هر يک از اين واحدها اي فرض نماييم، از منظر وابستگي متقابل، هرگونه تغيمنطقه

گذار خواهد بود. در اين ميان با توجه به اينکه ايران و اتحاديه اروپا در منطقه بر ديگري نيز تأثير

هاي مشترکي مانند مقابله با تهديدات ها داراي منافع همسو و ظرفيتخاورميانه در برخي از حوزه

محيطي، عدم هاي زيستاهجويان، مواد مخدر، بحرانرو از جمله امنيت انرژي، تروريست، پنپيا

مند بين طرفين زدايي و ايجاد روابط قاعدهاي و... هستند، در صورت تنااشاعه تسليحات هسته

اي فراهم هاي اقتصادي و سياسي از جمله ترانزيت انرژي و امنيت منطقهزمينه گسترش در حوزه

يران نيازمند تکنولوژي آن اتحاديه براي توسعه و رونق است. اتحاديه اروپا تشنه انرژي ايران و ا
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تواند به ديگر صنعت نفت و گاز خود است. بنابراين همکاري در زمينه اقتصادي و انرژي مي

 اي و حل منازعات موجود، تسري يابد.  ها از جمله امنيت منطقهحوزه

 رابطه ترانزيت انرژي و امنيت ملي.6-7

قدرت و امنيت از ژئوپليتيک به سمت ژئواکونوميک و اهميت آن؛ در اين هاي نظر به تغيير مؤلفه

امنيت ملي سطح ضريب تواند در ارتقاء فارس چگونه ميخليج انرژي چارچوب، جايگاه ترانزيت

در فضاي بوجود آمده بعد از جنگ که  معتقد است  1،باري بوزانايران مؤثر باشد؟ در اين ميان 

بر اساس منافع امنيتي خودي طراحي شده باشند  هاي امنيتي که صرفاًدسته از سياست آنسرد، 

پس از طرح مسأله وابستگي  او منجر به شکست خواهد شد. آرماني باشد، نهايتاًه هرقدر هم ک

اگر امنيت هر  ، معتقد است کهمحورانه هاي امنيتي خودآمد بودن سياستمتقابل امنيتي و ناکار

 و توان بدون درک همه فهميد، پس هيچ چيز را نميمه مربوط شودها به امنيت هيک از دولت

. (Buzan,2011:213)به منافع همسايگان نيز توجه نمايند گذاري امنيتي براي خود،ضمن سياست

در اين راستا اگر وضعيت ترسيم شده فوق را براي موقعيت راهبردي ايران فرض نماييم؛ بطوري 

کننده باشد، مهم مصرف محل تأمين و ترانزيت انرژي چندين کانونفارس که ايران در حوزه خليج

هاي نفت و گاز از مسير ايران باعث خواهد شد که بين سرنوشت ترانزيت انرژي و نيز عبور لوله

کننده با موقعيت، امنيت و امنيت انرژي و به تبع آن امنيت اقتصادي و سياسي کشورهاي مصرف

ود، همين امر باعث خواهد شد آن کشورها نسبت به استمرار ثبات سرنوشت ايران پيوند ايجاد ش

تواند هم در تر شوند. اهميت اين موضوع به عنوان يک نقطه قوت ميو امنيت ملي ايران حساس

اي زني و گفتمان سياسي فرامنطقه، چانهگيرياي و هم در موضعپيشبرد و پيگيري اهداف منطقه

 در ارتقاء و افزايا ضريب امنيت ملي مؤثر واقع گردد. توانداستفاده شود که خود مي

 رويپيش ها و راهبردها، فرصتچالش.8

ظرفيت ژئواکونوميکي و ژئوانرژي ايران عالوه بر عوامل داخلي که ناشي از ضعف ساختاري و 

ها در ادوار مختلف بوده، در بُعد هاي کالن دولتگذاريمذکور در سياست توجه به پتانسيلعدم
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باشد. در اين اي روبرو ميها و رويکردهاي خصمانهاي نيز با موانع، چالااي و فرامنطقهمنطقه

فارس در ساليان اخير، وجود ترين چالا براي همکاري و ترانزيت انرژي حوزه خليجراستا مهم

)تشيع و ناي دو ايدئولوژي متفاوتيب بر مبتنا بين ايران و عربستان به عنوان دو قدرت رق

فارس عالوه بر قطع روابط تسنن( بوده که برآيند حاصل از تضاد اين دو ديدگاه در منطقه خليج

هاي نيابتي باعث تهديد ديپلماتيک متعدد ميان اعضاء، تالش براي گسترش حوزه نفوذ و جنگ

هاي ملي بجاي صرف مايهتوليد و ترانزيت انرژي نيز شده است. در فضاي بوجود آمده، سر

هاي نظامي و بعضاً خريد تسليحات شده است. اي، به سمت هزينهتوسعه داخلي و عمران منطقه

اما در اين بين تنها در صورت تغيير رويکرد از ايدئولوژي حاکم بر منطقه به سمت ژئواکونومي 

سمت توسعه و همکاري تواند فضاي حاکم بر منطقه را به توسط دولتمردان اين حوزه است که مي

اي سوق داد. در تعريف چارچوب فوق؛ توسعه صنعت نفت و گاز، ترانزيت انرژي، متقابل منطقه

اي هاي منطقهمحيطي، بازار مشترک اقتصادي، مساعي جمعي براي حل بحرانهاي زيستبحران

پيدا خواهد  اي پيرامون محور انرژي، معناي منطقهاز جمله يمن، سوريه و به طور کلي توسعه

اي از به عنوان دروازه ورود، نبض سهم عمده  2و داردانل  1هاي بسفرکرد. همانطور که گذرگاه

تواند به صورت ترانزيت کاال و انرژي اروپا را در دستان ترکيه قرار داده است، ايران نيز مي

اي از سهم عمدهفارس، تنگه هرمز و سواحل راهبردي مکران، در راه خليجهدفمند از طريق آب

کردن بيا از بنابراين بايد در نظر داشت، امنيتي  الملل دخيل باشد.تجارت بين امنيت انرژي و

گذاري در حوزه نفت و گاز منطقه )تنگه هرمز(، ضمن اينکه ريسک سرمايهحد متعارف اين منطقه

آلترناتيو خواهد  برد، باعث دور زدن آن توسط برخي کشورهاي منطقه و خلق مسيرهايرا باال مي

فارس براي ايران شد. همين مسأله باعث پايين آمدن وزن ژئوپليتيک و ژئواکونوميک حوزه خليج

زدايي از تنگه هرمز و آبراه گر در صورت اتخاذ استراتژي تمرکزخواهد شد. البته از سوي دي

چابهار، با توجه  فارس و انتقال بخشي از اهميت کانون اين حوزه به سواحل مکران و منطقهخليج

فارس، با اين اقدام اي در حوزه خليجهاي موجود بين ايران و آمريکا و برخي رقباي منطقهبه تنا
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پذيري خود را در شرايط بحراني کاها دهد. بدون آنکه در ميزان تواند ميزان آسيبايران مي

ر اين ميان حضور هند هاي ژئوپليتيکي تغييري ايجاد شود. دپذيري رقبا به علت محدوديتآسيب

سازي پيوندهاي موجود بين چين و پاکستان، نياز دارد که با ايران نيز در منطقه که براي خنثي

روابط محکمي برقرار نمايد، بندر راهبردي چابهار عالوه بر تسهيل در دسترسي هند به آسياي 

فارس به از حوزه خليجتواند به دهلي اجازه دهد که فعاليت ترانزيت کاال و انرژي مرکزي، مي

اي خود يعني چين را رصد نمايد. اما اهميت اين موضوع بازارهاي هدف از جمله رقيب منطقه

آن است که شايد بتوان از طريق وزن روابط ژئوپليتيک و ژئواکونوميک با هند، آهنگ تنا و 

يران در توسعه رويارويي ايران با اياالت متحده را تا حدودي کاها داد. ولي در صورت تعلل ا

اتصال هند به اين حوزه، با توجه به تنا ديرينه در روابط هند و پاکستان، ممکن چابهار و عدم

است هند به ناچار با اتخاذ راهبردي متفاوت با اتصال دريايي به امارات و سپس کريدور عربستان، 

دن چابهار وزن ژئوپليتيکي اردن، اسرائيل و نهايتاً دسترسي به يونان و اتحاديه اروپا، ضمن دور ز

 ايران بيا از پيا تضعيف گردد. 

سويي کشور آذربايجان با همتوان از اي در راه ترانزيت انرژي ايران، مياز ديگر موانع منطقه

نقشي را در  باکوآذربايجان نام برد که در آن  1994ديدگاه غرب، و حذف ايران از پروژه قرن 

سياست خطوط لوله بازي کرد که مورد حمايت آمريکا براي حذف ايران از مسيرهاي خطوط 

هاي خطوط پيرو سياست فوق، ترسيم طرح (.Kouzegar Kaleji,2017)انتقال انرژي بود است

جيحان و حتي ترانس کاسپين، همه در راستاي حذف ايران از خطوط  -تفليس -باکو  1،لوله ناباکو

هاي نفتي به در همين راستا ترکيه نيز با آگاهي از ابراز تمايل برخي از شرکت له مذکور بود.لو

مسير ايران، از آن بيم دارد که با نرما سياست آمريکا نسبت به ايران و بهبود روابط آن با اروپا، 

ود و جيحان تشديد ش -هاي مذکور براي گزينا مسير ايران به جاي مسير باکو پافشاري شرکت

ايران با دارا بودن موقعيت بالقوه ممتاز به عنوان هاب انرژي منطقه مطرح شود. سخنان اردوغان 

ها در خصوص اهداف بلند مدت ترک  2،«جريان ترک»رئيس جمهور ترکيه در افتتاحيه خط لوله 

                                                           

1.Nabucco Pipeline 

2.Turk Stream 
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. (Tasnim News Agency,2020)ابتکار عمل در حوزه ترانزيت انرژي را به روشني آشکار نمود

با اجراي اين پروژه به زيرساخت الزم براي عرضه گاز طبيعي در منطقه دست »او اظهار داشت: 

يافتيم. هدف داريم کشورمان را به يک مرکز جهاني تأمين انرژي تبديل کنيم. همچنين با توجه 

ذربايجان جانبه ترکيه از آبين آذربايجان و ارمنستان و حمايت همه 2020باغ در اکتبر به مناقشه قره

جهت تغيير ژئوپليتيک منطقه و متأسفانه همزمان با اتخاذ سياست انفعالي از سوي ايران، باعث 

هاي تحت تصرف گرجستان، در سرزمين -ارمنستان -المللي ايرانشدن بخشي از کريدور بينواقع

زنگه »ه آذربايجان شده و عالوه بر آن تصميم آذربايجان و حمايت ترکيه مبني بر احداث گذرگا

جهت دسترسي آذربايجان به منطقه نخجوان و در پي آن اتصال زميني ترکيه به حوزه خزر   1«زور

توان در راستاي تضعيف سطح پيوستگي ژرفاي ، را مي«به سوي شرق»و پيگيري استراتژي 

ارمنستان و وابستگي بيا از پيا  -ژئوپليتيک جنوب به شمال، بايکوت ظرفيت ترانزيتي ايران

زدايي در حوزه در مورد رفع موانع ترانزيتي و تنا ان به مسير ترانزيتي ترکيه تفسير کرد. امااير

روابط مستحکم و مثبت با باکو، ايروان و حتي آنکارا، بايد به آنها شفاف اعالم کنيم قفقاز و ايجاد 

يکساني دارد.  که روابط ما با هر کدام از آنها، عليه ديگري نيست و جمهوري اسالمي به همه نگاه

حضور که البته آنها بايد به خطوط قرمز ايران که همانا منافع ملي، حفظ ژئوپليتيک منطقه، عدم

اي و تسهيل در امر ترانزيت کاال و انرژي است احترام گذاشته و در کشورهاي متخاصم فرامنطقه

  .رعايت، اقدام متقابل، حق ايران استعدمصورت 

ايران در منطقه منوط به تصور ؛ ديدگاه اياالت متحده نسبت به نقا اي نيزدر بُعد فرامنطقه

باشد که هر ايده درگيري ايران در امور انرژي به ميل آمريکا و قابل فهم از اين امر ميغير

پيمانان آن نيست. به طوري که پتانسيل ژئواکونومي ايران در مرکز بيضي استرتژي انرژي، هم

روي اين کشور قرار وپليتيک جهاني قرن بيست و يکم را پياامکان بازي نقا اصلي در ژئ

اي و جهاني مورد نظر اياالت متحده رنگ شود تا امنيت منطقهدهد و اينکه بايد اين نقا کممي

اي نيز از منظر آمريکا عالوه بر آن در حوزه هسته (.Mojtahedzadeh,2008:101)حفظ شود

 زنياي ايران، استفاده از آن در چانهافزايا قدرت منطقهاي باعث دستيابي ايران به توان هسته
                                                           

1.Zangezur 



248 1401 پاييزوم، سدهم، شماره هجفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ___________________________

پروري در خاورميانه اي، تهديد اسرائيل و نهايتاً از ديد واشنگتن ابزاري براي افزايا هراسمنطقه

بنابراين  .(Kavyanirad and et al,2017:58)و کاها آزادي عمل آمريکا در منطقه خواهد شد

هاي مستمر اقتصادي خصوصاً بخا هاي متعدد، تحريممهدر چند سال اخير تصويب قطعنا

جانبه از توافق برجام، جملگي در راستاي راهبرد مذکور صنعت نفت و گاز ايران و خروج يک

هاي سو سرگرم شدن ايران در بحرانهاي اخير از يکسال قابل تبيين است. روسيه نيز؛ طي

نسبت به ايران به عنوان يک رقيب بالقوه نگريسته اي را تشويق، و از طرفي در حوزه انرژي منطقه

است. روسيه در عين حال که با جمهوري اسالمي ايران داراي مناسبات نزديکي است، اما هدف 

اصلي آن از انعقاد قراردادهاي نفت و گاز با ايران، دور نگه داشتن اين کشور از آمريکا و اتحاديه 

توانند با ها نميتا مطمئن شود که اروپايي (.Karimipour and et.al,2017:194)اروپا بوده است

استفاده از ايران، وابستگي خود را به گاز روسيه کاها دهند. بنابراين با توجه به اينکه ايران در 

الملل ي اخير بيشتر در محور امنيتي قرار گرفته است و در نتيجه از سوي جامعه بيندوسه دهه

هاي هنگفت سياسي، تهديد معرفي شده است و در اين راه هزينهخصوصاً آمريکا به عنوان يک 

اقتصادي و اجتماعي فراوان متحمل شده است، ضروريست دولتمردان ايران با ابتکار عمل و 

زا اي و ديگر موضوعات تناآميز پرونده هستهاتخاذ ديپلماسي پويا ضمن حل و فصل مسالمت

ها و تأکيد ي طرفخارج و با ايجاد فرصت براي همهبا غرب، کشور را از شرايط امنيتي بودن 

المللي فراهم نمايد. و اي و بينهاي منطقهبر منافع مشترک، زمينه  حضور فعال و مؤثر در عرصه

)چين و روسيه( از کارت ايهاي سودجوي پرونده هستهر طرفبيشتر از اين اجازه ندهد ديگ

 د.تحريمي ايران در مقابل رقبا استفاده نماين

 گيريبحث و نتيجه.9

و قرارگيري در حد تالقي هارتلند و ريملند و با   1با توجه به جايگاه ايران در منطقه ناريلند 

برد سياست هاي مصرف و تأثيرات آن بر پيافارس به حوزهترانزيت انرژي خليج بررسي پتانسيل

                                                           

1.Nariland (Natural Resource Land)            

ند اسپايکمن در ژئوپليتيک کالسيک بود، براي    نظريه هارتلند مکيندر و ريمل: اقتباسي از  (Soilen)ناريلند: ديدگاه سويلن  -
ستفاده کرده است)     مهم جلوه دادن سرزمين  : 1398ويسي،  هاي داراي منابع طبيعي در فضاي مناسبات ژئواکونوميکي جهان ا

227.) 
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گيري از ديدگاه اقتصادي ادوارد لوتواک در تحليل اي جمهوري اسالمي ايران با بهرهمنطقه

 موضوع، نتايج زير حصول يافت: 

هاي مختلف از جمله رغم ظرفيت عظيم براي همکاري در زمينهفارس عليدر حوزه خليج

هاي ژئوپليتيک و ايدئولوژي ساليان اخير ژئواکونوميکي و ژئوانرژي، اما چالا عمده وجود تنا

فارس عالوه بوده که برآيند حاصل از تضاد اين دو ديدگاه در منطقه خليج بين ايران و عربستان

هاي نيابتي در خاورميانه عربي، باعث تهديد توليد و ترانزيت بر قطع روابط ديپلماتيک و جنگ

زدايي، ثبات و توسعه منطقه، روابط ميان ايران و عربستان انرژي نيز شده است. اما در راستاي تنا

گيري ايدئولوژيک خارج و نوع نگاه و سطح تصميم -يست از وضعيت استراتژيکباسعودي مي

گذاري اي از جمله مباحث مهم ژئواکونوميک ريلهاي منطقهدولتمردان منطقه بر روي همکاري

به رسميت شناختن توانند با تأکيد بر بنيادهاي اشتراکي، شود. دو کشور ايران و عربستان مي

ها فراهم براي رفع فراگير تنارا زمينه اي، تفاهم درباره منافع منطقه ي نفوذ يکديگر وحوزه

الملل روابط ايران و هند تحت تأثير روابط قاره هند اگر چه در سطح نظام بيندر حوزه شبه نمايند.

اي از هاي متعدد همکاري منطقهباشد، اما زمينهعميق هند با غرب خصوصاً اياالت متحده مي

و امنيت انرژي، مبارزه با تروريسم، حمل و نقل، توسعه چابهار و گسترش کريدور  جمله ترانزيت

تواند بين دو طرف منافع همسو و مشترک ايجاد نمايد. جنوب و ثبات در افغانستان، مي -شمال

انداز روابط اي بين ايران و هند را به چشمدر اين پيوند شايد بتوان توسعه و تعميق روابط منطقه

ها تسري داد. نهايتاً اينکه موقعيت الملل در راستاي نزديک شدن ديدگاهدر سطح نظام بيناين دو 

تواند کشورهاي پيرامون را در منطقه راهبردي چابهار در تور ژئوپليتيک، ممتاز ايران مي

 تواند هند را از طريق پارامترژئواکونوميک و ژئوانرژي خود گرفتار نمايد. در اين راستا ايران مي

ژئوپليتيک و ژئواکونوميک، چين و پاکستان را از منظر ژئوانرژي و افغانستان را از طريق ترانزيت 

 و حمل و نقل به حوزه ژئواستراتژيک چابهار گره بزند. 

اي ايران نسبت به کشورهاي آسياي مرکزي، ترانزيت انرژي در راستاي حصول اهداف منطقه

احساس تعهد اين کشورها نسبت به ايران و نيز کشورهاي محصور در خشکي آن حوزه باعث 

جنوب،  -هاي ديگر از جمله؛ حمل و نقل و توسعه کريدور شمالايجاد فضاي همکاري در حوزه
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گرايي و محدود نمودن دامنه نفوذ نيروها و کشورهاي بيگانه خواهد مبارزه با تروريسم و افراط

نوعي ابزار براي خروج از انزوا و مقابله با شد. توسعه روابط با آسياي مرکزي عالوه بر اينکه 

شود، سبب خواهد شد که ايران برآيند حاصل هاي غرب محسوب ميکاها فشارها و تحريم

از گسترش روابط با اين حوزه را به روابط خود با روسيه که بعضاً در شرايط تحريم و روابط 

ورميانه، معموالً برخورد تاکتيکي خود با غرب و رژيم صهيونيستي در عرصه ميداني و باتالق خا

وادار تر و متوازن با ايران دارد را تعميم دهد و بتواند مسکو را تا حدودي به روابطي راهبردي

 نمايد. 

در راهبرد نگاه به سوي مرزهاي غربي از سوي چين، ايران هم از طريق پتانسيل خط لوله صلح 

ي کيانگ، و هم با قابليت پيوند دو حوزهسين -گوادرو امکان اتصال آن به چين از طريق کريدور 

تواند ضمن درگير شدن در اين کريدور انرژي، با تقويت فارس و آسياي مرکزي، ميمهم خليج

خطوط انتقال انرژي آسياي مرکزي به چين در امنيت انرژي اين کشور سهيم شود. از سوي ديگر 

بايستي هوشيار بود که اجازه ابتکار عمل يک  ساله ايران و چين، 25با توجه به سند همکاري 

جانبه به چين در حوزه چابهار باعث کاها وزن ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي آن براي هند و در 

نتيجه تضعيف کارت چابهار براي ايران در مقابل هند خواهد شد. بنابراين روابط يک طرفه در 

ون اساسي و استقالل ملي همخواني دارد. درازمدت نه به مصلحت منافع ملي است و نه با قان

گذاري متقابل همچنين در راستاي تعميق روابط دوجانبه، ايران بايستي بتواند نسبت به سرمايه

هاي نفت و گاز خود در بخا پااليشگاهي و بازار انرژي چين اقدام کند. همين استراتژي شرکت

. رياض سعي دارد ضمن تأمين بخا هاي نفتي عربستان قرار گرفته استدر دستور کار شرکت

گذاري در صنعت پااليشگاهي اين کشور، وابستگي چين را از اي از انرژي چين و سرمايهعمده

بخا انرژي ايران محدود نمايد تا عالوه بر تأثيرگذاري بر روي درآمد حاصل از فروش نفت و 

 گاز ايران، از يک رابطه راهبردي بين آن دو جلوگيري نمايد. 

دو دهه اخير نوع روابط ايران و اتحاديه اروپا نيز تابعي از روابط و شرايط موجود بين ايران در 

اي بوده است. در هر مقطعي که فضاي مذاکره و توافق و غرب خصوصاً در راستاي پرونده هسته

بين دوطرف حکمفرما بوده، شرايط براي توسعه روابط اقتصادي از جمله در حوزه انرژي نيز 
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انداز روشني از روابط ايران و غرب رسد تا زماني که چشمشده است، بنابراين به نظر مي فراهم

توانند شرکاي راهبردي در حوزه انرژي باشند. امادر ترسيم نگردد، ايران و اتحاديه اروپا نمي

مند بين طرفين، زمينه گسترش همکاري اقتصادي و زدايي و ايجاد روابط قاعدهصورت تنا

رغم برخورداري از ايران علي اي فراهم است.جمله ترانزيت انرژي و امنيت منطقه سياسي از

منابع سرشار از انرژي و موقعيت برتر ژئواکونوميکي، اما متأسفانه اين مزيت برتر مورد توجه و 

هاي اوليه و يا حتي ثانويه برداري مناسب قرار نگرفته، به طوري که اين حوزه جزو اولويتبهره

ست که استفاده از موقعيت ممتاز ا گذاري دولتمردان ادوار مختلف نبوده، لذا ضرورياستدر سي

ژئوپليتيکي و ژئوانرژي ايران در اولويت فوري و در رديف امنيت و استقالل کشور تعريف گردد 

ي مستقيمي دارد. در راستاي چرا که اين ظرفيت استثنايي با منافع و امنيت ملي ايران رابطه

ها و رفع انزواي ي تحريمروي صنعت نفت و گاز ايران و نيز کاها دامنههاي پياچالا

اي موجود تابعي از روابط ايران و غرب در هاي منطقهموجود، با توجه به اينکه محدوديت

اي و هاي داخلي، منطقههاي گوناگون است به طوري که متأسفانه سطح وسيعي از چالازمينه

اي ختم ي هستهاي و خصوصاً پروندههاي منطقهات مختلفي از جمله تناالمللي به موضوعبين

شود، لذا مديريت اين منازعات و رسيدن به يک سطح معقول از روابط با غرب ضروري به مي

ها، نيازمند رسد. توسعه صنعت فرسوده نفت، گاز و پترشيمي ايران عالوه بر رفع تحريمنظر مي

هاي بزرگ به آن حوزه مهم از طريق حضور و همکاري با شرکت زدن تکنولوژي روز دنياگره

ها و انزواي حاکم مند اما منعطف در راستاي رفع محدوديتنفتي، تقويت ديپلماسي پويا، دغده

الملل است. اين امر باعث خلق شرکاي راهبردي در حوزه بر روابط ايران در منطقه و نظام بين

دنبال آن ارتقاي سطح امنيت ملي خواهد شد. نتايج حاصل انرژي، کمک به توسعه اقتصادي و ب

هاي چند سال اخير خاورميانه نشان داده که حضور بيا از حد متعارف و از حضور در بحران

هاي ممتاز ژئوپليتيک و ژئواکونوميک پيرامون صرف هزينه در آن حوزه، باعث غفلت از موقعيت

تغيير رکزي و قفقاز گرديده است. بنابراين عدمقاره هند، آسياي مفارس، شبهاز جمله خليج

 .رويکرد به اين مهم، نه به مصلحت منافع و امنيت ملي و نه در راستاي سعادت ملت ايران است
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 .قدرداني10

دانشگاه  ياز معاونت پژوهش يکه کمال سپاسگزار داننديبر خود الزم م يانمقاله در پا يسندگاننو

 اندرکاراندست يزو ن ياسيواحد اصفهان)خوراسگان(، گروه حقوق و علوم س يآزاد اسالم

 .را داشته باشند يتيکژئوپل الملليبين فصلنامه
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