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چکیده
در عصر کنونی ،اقتصاد جهانی با تمامی پیچیدگیهای خود اعم از جهانیشدن ،وابستگی متقابل،،
تأکید بر رقابت بیوقفه ،استفاده از مزیتهای نسبی و غیره ،همچنان به انرژی نفت و گاز و تلأمین
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انرژی است) میتواند تولید قدرت کند .با اهمیتیافتن منابع انرژی و بهویژه نفت و گاز در معادالت
جهانی ،ایران در کانون منطقهای (خلیجفارس) قرارگرفته است که در تولیلد و انتقلان نفلت و گلاز
جهان نقشی حیاتی ایفا میکند؛ بهطوریکه از نظر کارکرد بسلان قللج جهلان عمل ،ملیکنلد .از
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قرارگرفتن در مسیر انتقان انرژی مورد توجه کشورهای بزرگ مصرفکننده انرژی واقع شده است.
این دو ویژگی در کنار سایر عوام ،دیگر سبج شده است که ایران بهعنوان یک قلدرت منطقلهای
مطرح شود .لذا توجه بدان در تعامالت جهانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .بدین ترتیج،
نظر به اهمیت موضوع ،ارزیابی چشمانداز ژئوانرژی خلیجفارس و جایگاه ایران بر مبنای جدیدترین
آمار منتشرشده از سوی مراکز معتبر جهان ،کلیت این مقاله را شک ،داده است که بر مبنای آنهلا،
باوجود تحریمهای اعمانشده از سوی کشورهای غربی ،ایران همچون گذشته از اهمیت بلهسلزایی
در میزان ذخایر ،تولید و انتقان انرژی جهان برخوردار است.
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جستارگشایی
با پایان جنگ سرد ،تحوالت مهمی در ترتیج و اولویت ابزارهای نفلوذ بلینالملل ،پدیلد آملد و
مسائ ،مهم اقتصادی و اقتصاد سیاسی در درجه نخست اهمیت قرار گرفت .امروزه عنصر نظامی
قدرت تأ ثیر کمتری در روابط میان کشورهای بلزرگ دارد و واژه قلدرت بیشلتر نلارر بلر تلوان
اقتصادی ملتها خواهد بود ( .)Cumings, 1991: 209از این رهگذر ،موضوع انرژی و تسللط بلر
آن ازجمله مهمترین مؤلفههای توان باالی اقتصادی کشورها محسوب ملیشلود؛ چله اینکله در
فضای جهانی شدن و پیوستگی منافع ،مقاصد ،عالیق و تضلادهای بلازیگران روابلط بلینالملل،،
انرژی به ابزاری نوین برای تأمین منافع و امنیت ملی ،رفاه عمومی و توسعه اقتصادی بدن شلده
است .خلیجفارس نیز بهعنوان یکلی از مهلمتلرین کلانونهلای انلرژی جهلان ،محلور معلادالت
ژئوپلیتیک( )1و ژئواستراتژیک( )2از زمان شک،گیری دیپلماسی نفت در ساختار اقتصادی جهلان،
بهویژه کشورهای توسعهیافته و در حان توسعه است .للذا بلر ایلن اسلاس بایلد از خللیجفلارس
بهعنوان هارتلند نوینی یاد کنیم که نظام سامانه نفتی دنیا بر اساس آن برنامهریزی میشود کله
بسیاری از صفبندیها و رفتارهای کشورهای منطقهای و فرامنطقهای را تشریح میکند .در این
میان ،کشور ایران ،با قرارگرفتن در هارتلند( )3انرژی از اهمیت بهسزایی برخلوردار اسلت .ایلران،
در بُعد ژئواکونومیک )4(،بهعنوان دومین دارنده نفت و گاز جهان ،ررفیت تبدی،شدن به یکلی از
اصلیترین شرکای انرژی مصرفکنندگان بزرگ نفت جهان را دارد .در بعلد ژئواسلتراتژیک نیلز،
ایران در موقعیتی قرار دارد که میتواند در امنیت انرژی منطقهای و جهانی نقشی محلوری ایفلا
کند .لذا این کشور با توجه به ررفیتهای فراوان در حوزه انرژی بلهعنلوان یلک کلانون تولیلد،
مصرف و توزیع انرژی مطرح است؛ بهگونهای که گرهخوردگی امنیت انرژی جهانی به ایران ،همه
ضرورتها را برای بررسی هرچه صحیحتر جایگاه ژئوانرژی ایران در منطقه خلیجفارس را فلراهم
میسازد .مسئلهای که میتواند پشتوانهای محکم برای ارتقای نقش ایران بهعنلوان یلک قلدرت
نورهور در مدیریت جهانی تلقی شود .نظر به اهمیت موضلوع ،نگارنلدگان بلر آن شلدند تلا بله
ارزیابی هرچه دقیقتر جایگاه ژئوانرژی و ژئوپلیتیک راهبردی ایران برمبنای جدیدترین آمارهای
منتشرشده از سوی پایگاههای اطالعاتی اینترنتی همچون اداره اطالعات انرژی امریکلا 1،آژانل
بینالمللی انرژی 2و بی.پی 3بپردازند .بر این مبنا پرسشی که مطرح شده ،آن است که چشمانداز
ژئوانرژی خلیجفارس و بهویژه جایگاه ایران بر مبنای آمارهای ارائهشده از سلوی مراکلز مختللف
چگونه ارزیابی میشود .در این خصوص ،شاید بتوان منابع بهنسبت زیادی را یافت ،اما باید توجه
1. EIA
2. IEA
3. BP
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داشت که تقریباً تمامی این پژوهشها مربوط به سانهای گذشته هستند و جدیدترین آمارهلای
پژوهشها در این حوزه تا سان  2008را شام ،ملیشلوند .آنچله پلژوهش پلیشرو را بلا سلایر
پژوهشهای صورتگرفته در ایلن حلوزه متفلاوت ملیسلازد ،تمرکلز بلر جدیلدترین آمارهلای
منتشرشده در حوزه انرژی از سوی سه پایگاه اطالعاتی مذکور است و توجه به این موضلوع کله
این آمارها با در نظرگرفتن تغییرات و موضوعات جدیدتر در عرصه جهانی همچون تحلریمهلای
نفتی ایران ،فناوریهای نوین استحصان انرژی و  ...بهروز شدهاند .از این منظر ،موضوعی کاراملد
و مؤ ثر برای مطالعه ارزیابی جایگاه ژئوانرژی و ژئوپلیتیک راهبردی ایران محسوب میشود.
فرضیه یا پاسخ احتمالی که به این پرسش داده شده ،آن است که بر مبنای آمار ارائهشده از
سوی مراکز مختلف ،چشمانداز انرژی منطقه خلیجفارس را بر اساس تشدید رقابت بر سر منلابع
انرژی و جایگاه ایران را نیز ،باوجود تحریمهای اعمانشده از سلوی کشلورهای غربلی ،همچلون
گذشته حائز اهمیت بهسزایی در میزان ذخایر ،تولید و انتقان انرژی جهان قلملداد ملیکنلد .در
ایللن راسللتا ،در ایللن مقاللله ابتللدا بلله بررسللی جایگللاه خلللیجفللارس در نظریللات ژئللوپلیتیکی،
ژئواکونومیکی و چشمانلداز انلرژی جهلان پرداختله و سلپ

بله بررسلی جایگلاه ژئوانرژیلک و

ژئواستراتژیک ایران بر مبنای آمار و ارقام ارائهشده از سوی مراکز مختلف خواهیم پرداخت.

خلیجفارسدرنظریاتژئوپلیتیکیوژئواکونومیکی

.1جایگاه
خلیجفارس به دالی ،مختلف ژئوپلیتیکی و ذخایر عظیم انرژی نفت و گاز ،بهعنوان گلوگاه انرژی
کشورهای توسعهیافته ،یکی از مناطق استراتژیک دنیا تلقی میشود که تأمین امنیت آن همواره
نقشی اساسی در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ داشته است .نظر به اهمیت شناخت دقیقتر
این منطقه ،الزم است نگاهی هرچند مختصر بر جایگاه این منطقه در نظریلات ژئواکونلومیکی و
ژئوپلیتیکی داشته باشیم .از این رهگذر ،چنانچه بخلواهیم جایگلاه خللیجفلارس را در نظریلات
ژئواکونومیکی ارزیابی نماییم ،ابتدا باید مراد خلود را از ایلن واژه مشلخن کنلیم .بلهطلورکلی،
ژ ئواکونومی از ترکیج سه عنصر جغرافیا ،قدرت و اقتصاد شک ،گرفته است و بله نظلر ملیرسلد
سیاست که عام ،مهم در ژئوپلیتیک بوده جای خود را به اقتصاد داده است .این موضوع به ایلن
معنا نیسلت کله ژئواکونلومی چیلزی غیلر از ژئوپلیتیلک یلا در برابلر ژئوپلیتیلک اسلت ،بلکله
ژئواکونومی جزئی از ژئوپلیتیک و یکی از اندیشههای ژئوپلیتیک در عصر حاضر میباشد (عزتی،
.)29 :1385
مطابق با این نظریات ،با اهمیت یلابی اقتصلاد در نظلام جدیلد جهلانی ،منلاطقی در جهلان
اهمیت خواهند یافت که از نظر انرژی غنی باشند .لذا به لحاظ نظریههای ژئواکونومیکی منطقله
خلیجفارس موقعیت بینظیری در هزاره سوم ملیالدی پیلدا خواهلد کلرد؛ بلهطلوریکله هلی
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منطقهای در جهان نمیتواند از این نظر با آن رقابت کند .این منطقه به لحاظ داشتن بیشلترین
ذخایر انرژی جهان ،همواره مورد توجه کشورهای بزرگ بوده اسلت .ایلن موضلوع تلا آن انلدازه
آشکار است که هرگاه نام خلیجفارس آورده میشود ،یادآور منبع عظیم انرژی و بهویلژه نفلت و
گاز در جهان است و ذهنیت انباری بزرگ از گونههای متنوع و گاهی اسلتراتژیک انلرژی و ...در
ذهن متبادر میشود .از دید ژئواکونومی ،انرژی موجود در منطقه خاورمیانه و بهویژه خلیجفارس
بسللیار ارزشللمند اسللت و در گللذر زمللان و حتللی بللا پیللدایش مفهللوم فراینللد جهللانیشللدن و
جهانیسازی ،نهتنها از اهمیت این منطقه و نیاز به انرژی آن کاسته نشده ،بلکله افلزایش تقاضلا
در راستای انباشت سرمایه و افزایش مصرف ،افزایش عرضه را گریزناپذیر ساخته اسلت .ازجملله
نظریهپردازان مشهور در دیدگاههای ژئواکونومیکی ،ادوارد التواک و ژانژاک شلرایبر ملیباشلند.
در این دیدگاه ،به مناطقی که از لحاظ انرژی غنی هسلتند ،اهمیلت جهلانی داده شلده اسلت و
تسلط بر این مناطق ،تسلط بر جهان تلقی میشود (عزتی.)68 :1380 ،

در نظریههای مطرح در دیدگاه ژئوپلیتیک نیز ،بحث هارتلند مکینلدر و ریملنلد اسلپایکمن
مطرح میباشند که در آنها تسلط بر این نواحی ،تسلط بر کل ،جهلان تلقلی ملیشلود .در ایلن
نظریهها ،خلیج فارس ریملند یا سرزمینهای حاشیه به شمار میرفت .در نظریه جهانی مکیندر،
خاورمیانه و خلیجفارس حاشیهای است ،ولی اهمیت خاصی دارد ،چراکه محل ،تملاس و تالقلی
خشکی و دریاست و بنابراین می تواند محل ،برخلورد نیلروی زمینلی و دریلایی باشلد .هرچنلد
نظریات مکیندر از  1904تا  1945دستخوش دگرگونیهایی شد ،ولی اصون الگلوی وی؛ یعنلی
رقابت قدرتهای زمینی برای راهیابی به درون کمان حاشیهای ،جایی که در دسترس قدرتهای
دریایی است ،به همان شک ،باقی ماند .مدیترانه و خاورمیانه ،مناطق کلیدی ایلن کشلمکش بله
شمار میآمدند .اهمیت چشمگیر مناطق کمان حاشیهای به سبج نقش این مناطق در پیلروزی
یا شکست بود .چنانچه این مناطق از توان باالی نظامی و بازدارندگی برخوردار باشند ،میتواننلد
در برابر هجوم قدرت دریایی ایستادگی و حتی حملالت آن را خنثلی کننلد (عسلگری:1383 ،
 .)17در نظریات جدیدتر در این حوزه نیز ،جایگاه و نقش اسلتراتژیک خاورمیانله و زیرسیسلتم

آن خلیجفارس را با توجه به گفتههای بوردی

فون لوهازن ،ژنران بازنشسته ارتش اتریش ،بهتر

میتوان درک کرد .او اعتقاد دارد که خاورمیانه ،مرکز دنیای قدیم است .مرکزی کله در دن آن،
منطقه خلیجفارس قرار دارد و بهمنزله «مرکلز مرکلز» شلناخته ملیشلود (نلامی ،محملدپور و
عباسی.)61 :1388 ،
پ

از نظریه هارتلند ،نظریه دیگری مطرح شد که با تأکید بر بخشهایی از نظریه هارتلنلد

دیدگاه تازه ای بهدسلت ملیداد .نیکلوالس اسلپایکمن ،جغرافیلدان و نظریلهپلرداز ژئوپلیتیلک
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از بررسی نظریه هارتلند بر اهمیت کمانهای داخلی خارجی این نظریله تأکیلد و

آنها را با هم بهعنوان ریملند یا حاشیه معرفلی کلرد .وی ناحیله ریملنلد را مهلمتلر از هارتلنلد
میدانست .ریملند مناطق واقع در میان هارتلند و دریاهلای حاشلیه را در برملیگرفلت .ناحیله
حاشیه ،به ویژه سراسر قاره اروپا غیر از اتحلاد جملاهیر شلوروی پیشلین و نیلز آسلیای صلغیر،
عربستان ،عراق ،ایران ،افغانستان ،هند ،آسیای جنوب شلرقی ،چلین ،کلره و سلیبری را شلام،
میشود (عسگری )18 :1383 ،در نتیجه بخش بزرگ خاورمیانه ،بلهویلژه خاورمیانله مرکلزی و
منطقه خلیجفارس در ریملند اسپایکمن جایگاه ویژهای یافت .او بر حیاتیبلودن ناحیله ریملنلد
برای امنیت ایاالت متحده تأ کید بسیار داشت کله بایلد زیلر نظلر ایلاالت متحلده امریکلا قلرار
میگرفت و چنانچه هر بخش از ناحیه حاشیه زیر نظر رقیج (شوروی) قرار گیرد ،در آن صورت
امنیت آمریکا به خطر میافتد؛ چراکه امکان محاصره دنیای جدید فراهم میآیلد (عزتلی:1380،
 .)60بر همین مبنا بود که ایاالت متحده رفتهرفته از اندیشهها و آموزههایی چون آموزه مونروئه
4

دوری گزید و تالش کلرد در کشلورهای حاشلیه حضلور فعلان داشلته باشلد .جیملز مونروئله
رئی جمهوری اسبق ایلاالت متحلده ( )1817-1925بلوده اسلت کله آملوزه مونروئله در دوم

دسامبر  1823با پیام وی به کنگره اعالم شد .این آموزه ،استقالن ملل ،نیمکلره غربلی را علیله
مداخالت اروپاییان تضمین میکرد .آموزه مونروئله همچنلین اعلالم ملیداشلت« :از ایلن پل ،
ممالک قاره آمریکا به هی روی نباید تحت استعمار هی یک از قدرتهای اروپایی قرار گیرد».
بدین ترتیج ،تمامی این نظریلات نشلاندهنلده اهمیلت منطقله خللیجفلارس در نظریلات
ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی و معادالت قدرت جهانی است .در ادامه به بررسی چشمانلداز انلرژی
دنیا خواهیم پرداخت که این موضوع ،اهمیت این منطقه را بیش از پیش نمایان خواهد ساخت.
چشماندازانرژیدنیا

خلیجفارسدر

.2ارزیابیجایگاه
چنانکه گفته شد ،منطقه خلیجفارس در طلون تلاریخ هملواره بلهعنلوان یکلی از منلاطق مهلم
امنیتی ،راهبردی و اقتصادی در نظام بینالمل ،از جایگاه ویژهای برخوردار بوده ،بهگونلهای کله
طی قرنهای اخیر این منطقه پیوسته مورد توجه قدرتهای بزرگ جهانی بوده و از تجلاوز آنهلا
در امان نمانده است .بنا بر آمارهای منتشرشده از سلوی بلی.پلی در سلان  ،2013ذخلایر نفلت
منطقه خلیجفارس و خاورمیانه حدود  796.640میلیارد بشکه میباشد که این میلزان بلیش از
 54درصد از ذخایر نفت دنیا است .به لحاظ ذخایر گازی نیلز ایلن منطقله بلا بهلرهمنلدی از 8
تریلیون مترمکعج از ذخایر جهان ،در حدود نیمی از ذخایر اثباتشلده گلاز جهلان را داراسلت.
بهطورکلی ،منطقه خاورمیانه و خلیجفارس با موقعیت منحصربهفرد ژئوپلیتیکی و ژئواکونلومیکی
4. James Monroe
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خود که نزدیک به  55درصد ذخایر نفتی و  40درصد ذخایر گازی جهان را در خود جلای داده
است (نگاره شماره 2و ،)1از اهمیت ویژه و استثنایی در جهان برخوردار شده است .بهطوریکله،

لوئی

و پک

زمینشناس شرکت استاندارد اوی ،نیوجرسی معتقد است که در خلیجفارس 40

هزار مای ،مربع مناطق زیردریایی بسیار غنی نفتی و  21درصد زمینهای زیردریایی غنلی دنیلا
وجود دارد (فاضله.)49 :1385 ،
خلیجفارسوخاورمیانهدر

نگارهشماره(-)1میزانذخایر،تولیدومصرفنفتدر
پایانسال2012
کشور
عربستان
ایران
عراق
کویت
امارات
قطر
خاورمیانه
ک ،جهان

میزان ذخایر
(میلیارد بشکه)
267.910
154.580
141.350
104
97.800
25.380
796.640
1473.761

میزان تولید
(هزار بشکه)
11530
3680
3115
3127
3380
1966
28270
86152

میزان مصرف
(هزار بشکه)
2935
1971
476
720
250
8354
89774

درصد از ک،
جهان
18.1
10.4
9.5
7.05
6.6
1.7
54.05
100

(بی.پی )2013

امروزه ،جهان  41درصد مصارف نفتی خود را از خلیجفارس تأمین میکند .با توجه به اینکه
ذخایر نفتی بسیاری از کشورهای دنیا در  20سان آینده کاهش مییابلد ،اهمیلت چهلار کشلور
دارنده منابع نفت یعنی ایران ،عربستان ،عراق و کویت که هر چهار کشور در حوزه خللیجفلارس
قرار دارند ،بیشتر نمایان شد .همچنین خلیجفارس میزان قاب ،توجهی از دیگر منلابع پراهمیلت
انرژی جهان یعنی گاز طبیعی را نیز در اختیار دارند؛ هرچنلد بله دلیل ،بلاالبلودن هزینلههلای
بهره برداری (تولیلد ،انتقلان و توزیلع) گلاز طبیعلی ،صلنعت گلاز منطقله خللیجفلارس عملدتاً
توسعهنیافته و صرفاً طی سانهای اخیر شاهد حرکت برخی از این کشورها به سمت اکتشلاف و
توسعه گاز هستیم.
خلیجفارسدرپایانسال2012

نگارهشماره(-)2میزانذخایر،تولیدومصرفگازدر
کشور
ایران
قطر
عربستان
امارات
عراق

میزان ذخایر گاز
(میلیارد مترمکعج)
33.1
25
8.3
6.1
3.6

میزان تولید
(میلیارد مترمکعج)
160.5
157
102.8
2.7
0.8

میزان مصرف
(میلیارد مترمکعج)
156.1
26.2
102.8
62.9
-

درصد از ک،
جهان
16
12
3.9
2.9
1.7
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کویت
عمان
بحرین
ک ،خاورمیانه

1.8
0.9
0.3
79.1

14.5
29.5
14.5
548.4

17.2
411.8

93

0.9
0.5
0.2
38.1

(بی.پی)2013 ،

آنچه که در این مقام بسیار حلائز اهمیلت اسلت ،افلزایش میلزان مصلرف انلرژی از سلوی
کشورهای مختلف جهان است که این امر خود ارتباط معناداری با رشد و توسعه اقتصلادی ایلن
کشورها دارد .به عبارت دیگر ،اصون بلندمدت انرژی نشان از ارتباط مستقیم بین رشد اقتصادی
و انرژی دارد .در قرن بیستم برای مثان تولید ناخالن داخللی جهلان  20برابلر افلزایش یافلت،
جمعیت سه برابر و مصرف انرژی نیز  40برابر شد .رشد اقتصادی و رشد جمعیت باعث افلزایش
تقاضای انرژی شد .از سوی دیگر ،به نحو فزایندهای انرژی بعلدی سیاسلی و اسلتراتژیک یافتله
است؛ بهگونهای که ریمون ورنون ،تحلیلگر آمریکایی« ،نفت بیش از هر ماده دیگر بینالمللی بلا
مسای ،سیاسی و استراتژیک عجین شده و محان است این دو را از یکدیگر جدا کلرد» .نفلت در
وضعیت فعلی ،مهمترین منبع انرژی است که تجارت میشود؛ زیرا  60درصلد تجلارت نفلت در
جهان بینالمللی است .تا سان  2030انتظار میرود که تجارت جهانی نفت بله دو برابلر میلزان
کنونی و گاز طبیعی به سه برابر افزایش یابد (روحانی .)24 :1389 ،همچنین پیشبینی میشود
تقاضای انرژی جهان از  13هزار و  70میلیون تن معلادن نفلت در سلان  2011بله  17هلزار و
 387میلیون تن معادن نفت در سان  2035افزایش یابد که رشد یک سومی را نشان ملیدهلد.
تقاضا برای گاز با افزایش  48درصدی سریعترین رشد را بله خلود اختصلاص داده و پل

از آن

ذغان سنگ و نفت به ترتیج با  17درصد و  13درصد قرار دارند .در شرایط مطللق ،سلهم ایلن
منابع انرژی به تدریج حالتی همگرا خواهد یافت ،در حالی که نفت همچنان تلا پایلان ایلن دوره
زمانی ،پرمصرفترین منبع انرژی باقی خواهد ماند) .(IEA Outlook 2013بدین ترتیج ،یکلی از
تحوالت عمده شک،گرفته در روندهای بازار نفت جهان ،شتابگرفتن مصلرف ،بلهویلژه از سلان
 2002به بعد بوده است .با این حان بیشترین رشد مصرف نفت در مدت مورد نظر به کشورهای
در حان توسعه آسیایی اختصاص خواهد داشت (بردبار و قربانی شیخنشین)32 :1390،
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نمودارشماره(-)1نمودارنسبتتقاضاینفتبهعرضهنفتدرجهان

با عنایت به نمودار باال درخصوص روند عرضه و تقاضای جهانی نفت طی سلانهلای -2016
 2005چنین به نظر میرسد که تقاضای جهانی نفت طی سانهای مورد بررسی رونلد صلعودی
خواهد داشت .در این خصوص ،با عنایت به آمار ارائهشده در مورد میزان عرضه و تقاضلای نفلت
در جهان و با توجه به روند رشد اقتصادی در جهان و موقعیت و اهمیت نفت در تحقق آن و نیز
پیشبینی روند رشد تقاضای نفت در آینده ،چنین بهنظر میرسد کله درخصلوص متکلیبلودن
اقتصاد جهانی به نفت تا آینده قاب ،پیشبینی تردید چندانی وجود ندارد؛ چرا که افزایش شدید
مصرف نفت در کشورهای در حان توسعه آسیا و بهویژه چلین و هنلد سلبج شلده اسلت سلهم
بیشتری از نفت تولیدی در منطقه خاورمیانه و خلیجفارس روانه این منطقه شود؛ بهطلوری کله
در سان  2002حدود  60درصد از صادرات حوزه خلیجفارس ،روانه بازارهای آسیایی شد (ترابی،
 .)174 :1385بدین ترتیج ،منطقه خلیجفارس در آینده نیز همچون گذشته با افزایش تقاضلا از
سوی کشورهای واردکننده انرژی مواجه خواهد بود و تنها تغییلر عملده ر داده در ایلن حلوزه،
تغییر متقاضیان انرژی از غرب به سمت شرق خواهد بود .لذا اقتصادهای نورهوری همچون هند
و چین بهشدت به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند شد .مطلابق بلا گلزارش سلان 2013
اوپک تا سان  2035تقاضا برای انرژی به میزان  52درصد افلزایش خواهلد یافلت و حلدود 88
درصد از این افزایش تقاضا از سوی کشلورهای درحلان توسلعه آسلیایی خواهلد بلود

(OPEC,

) .2013نگاره زیر ،چشمانداز تقاضای انرژی را تا سان  2035نشان میدهد.
چشماندازتقاضاینفتآسیا(میلیونبشکهدرروز)

نگارهشماره(-)3
کشور
چین
هند

سان

2013

2015

2020

2025

2030

2035

10
3.7

10.8
4

12.7
5

14.4
6.2

16
7.6

17.5
9.3
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کشلللللللورهای
درحان توسعه

37.8

41.4

46.4

51.8

57

62.1

جهان

89.6

91.6

96.3

100.7

104.6

108.5

95

)(OPEC Energy Outlook, 2013

چنانکه در نگاره باال مشاهده میشود ،میلزان رشلد و افلزایش مصلرف و درنتیجله تقاضلای
انرژی از جانج کشورهای در حان توسعه و بهویژه هند و چین تا سلان  2035رشلد دو تلا سله
برابری را نشان میدهد.
نمودارهای زیر نیز روند افزایش مصرف انرژی از سوی شرق آسیا و پیشیگرفتن این منطقه
در استفاده از انرژی از سایر مناطق جهان را نشان میدهند (نمودارهای شماره  2و .)3
نمودارشماره(-)2روندافزایشمصرفانرژیتاسال2035

نمودارشماره(-)3تداومتغییرروندتجارتنفتازغرببهشرق

این بررسیها دو نکته ابتدایی را در ذهن متبادر میکند؛ نخست اینکه رونلد افزایشلی نیلاز
جهانی به انرژی ادامه خواهد داشت ،اما این رشد بیشتر در حوزه کشلورهای در حلان توسلعه و
قدرتهای نورهور اقتصادی خواهد بلود و دوم اینکله اکتشلافات نفتلی جدیلد در اقصلی نقلاط
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جهان ،در عم ،بر وزن کشورهای اوپک و بهویژه خلیجفلارس در تلأمین انلرژی جهلانی افلزوده
خواهد شد .سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که در حان حاضلر  42درصلد از تولیلد
جهانی را به خود اختصاص دادهاند ،سهمشان تا سان  2035به میزان  50درصلد رشلد خواهلد
داشت ( .)Cordesman, 2013:10همچنین الزم به ذکر است ،این موضوع حتی با وجلود منلابع
انرژی غیرمتعارف نیز صادق است؛ زیرا چنانکه گفته خواهد شد منابع انرژی این منطقه مزایلای
خاص خود را داشته و داراست.
نکتهای که ذکر آن در اینجا ضروری است ،اینکه در سایر نقاط جهان میزانی از انرژی جهان
تولید میشود ،اما این میزان جوابگوی رشد سریع تقاضای انرژی در جهان نیسلت .للذا منطقله
خلیجفارس هنوز در کانون تأمینکننده منابع انرژی جهان قرار دارد (نگارههای شلماره  4و  5و
.)6
نگارهشماره(-)4میزانذخایرنفتوگازدرنقاطمختلفجهان
1992
(هزار میلیون
بشکه)

2002
(هزار میلیون
بشکه)

2011
(هزار میلیون
بشکه)

2012
(هزار میلیون
بشکه)

درصداز
کلجهان

نفت

122.1

228.3

221.0

220.2

13.2

گاز

903

7.4

11.2

10.8

5.8

نفت

78.8

100.3

326.6

328.4

19.7

گاز

5.4

7.0

7.5

7.6

4.1

نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز

78.3
39.6
661.6
44.0
61.1
9.9
37.5
9.4

109.3
42.1
741.3
71.8
101.6
13.8
40.6
13.0

140.3
58.4
797.9
80.4
126.6
14.7
41.4
15.5

140.8
58.4
807.7
80.5
130.3
14.5
41.5
15.5

8.4
31.2
48.4
43.0
7.8
7.7
2.5
8.2

نفت

1039.3

1321.5

165.4

1668.9

100

گاز

117.6

154.9

187.8

187.3

100

کشور/سال

آمریکای شمالی
آمریکای مرکزی و
جنوبی
اروپا و اوراسیا
خاورمیانه
آفریقا
آسیا پاسیفیک
ک ،جهان

)(BP 2013

سال
کشور

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

درصداز
جهان

7353

گاز

769.7

781.9

نفت

گاز

نفت

گاز

خاورمیانه

نفت

گاز

آفریقا

نفت

گاز

آسیاپاسفیک

نفت

گاز

کلجهان

نفت

2880.1 82482 382.6 7988 192.5 9945 339.0 25736 1042.1 17615 154.3

2943.2 82285 400.5 8003 204.1 10179 357.8 25304 1043.2 17843 155.7

3054.0 82932 417.1 8111 212.2 10226 384.2 26415 1079.3 17630 160.4

گاز

7474

7324

7395

7367

3192.3 83272 486.5 8420 214.3 10123 472.7 25763 1031.2 17755 166.6

آمریکایجنوبی
اروپاواوراسیا
آمریکایشمالی
ومرکزی

نفت

13725

13631

13156

800.8

821.1 13843

807.4 13444

13709

958.8 17817 155.9

2969.3 81261 439.6 8071 200.4 9848 407.3 24728

2780.0 82014 363.0 8008 177.0 9902 319.9 25518 1029.1 17551 140.5

750.6

7325

7449

3291.3 84210 483.6 8246 211.2 8742 518.7 27988 1039.9 17451 171.5

14335

866.5

896.4 15557

3363.3 86152 490.2 8313 216.2 9442 548.4 28270 1035.4 17211 177.3 7359

17.5

26.8

9.2

5.3

20.3

30.7

10.9 16.3 32.5

6.4

14.5 9.6

100

100

)(BP, 2013
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نگارهشماره(-)5تولیداتنفتوگازمناطقمختلفجهان2005-2012
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نفت

6335

6449

6696

7185

سال
کشور

گاز

1100.5

1120.2

1125.9

1136.3

1049.5

7526

نفت

نفت

20142

20311

20062

20017

19149

19057

1129.6

7861

گاز

گاز

123.9 5158 782.2 25119

136.0 5332 778.0 25002

136.3 5651 813.9 25109

140.9 5892 821.5 23860

136.8 5921 816.1 22959

152.2 6222 849.6 23464

156.4 6405 868.0 23397

18974

1105.8

7992

نفت

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1083.3 18543 165.1 6533 906.5 23040

8354

24.6

7.3

21.3

9.1

گاز

279.2

291.5

303.2

331.9

344.6

376.8

394.7

نفت

2911

2920

3068

گاز

85.6

89.4

95.4

نفت

گاز

397.4 24535

424.0 25124

457.3 25989

480.0 25881 100.8 3218

26205 100.1 3302

27766 107.8 3463

496.7

560.4

593.6 28754 114.0 3359

نفت

84228

85138

86575

86052

85064

87833

88879

3314.4 89774 625.0 29781 122.8 3623

گاز

2768.9

2839.0

2932.1

3011.5

2943.9

3176.3

3232.4

411.8

12.4

33.6

100

)(BP, 2013

100

کلجهان

32.6

اروپاواوراسیا

18.8

آسیاپاسفیک

27.5

آمریکایشمالی


3.7

آفریقا

5.0

آمریکایجنوبیومرکزی


4.0

خاورمیانه

درصداز
جهان

نگارهشماره(-)6میزانمصرفنفتوگازدرمناطقمختلفجهان2005-2012
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چنانچه با دقت در آمار و ارقام ارائهشده در نگارههای باال نظر کنیم ،متوجه خواهیم شد کله
بیشترین میزان ذخایر و تولیدات نفت و گاز طلی سلانهلای مختللف  2005-2012در منطقله
خاورمیانه و زیرسیستم آن ،یعنی خلیجفارس بلوده و در علین حلان ،بیشلترین میلزان مصلرف
انرژی نیز از سوی کشورهای شرق آسیا و کشورهای توسعهیافته بوده است .بدین ترتیج ،مطابق
با آمارها ،این کشورها بیش از پیش به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند شد .در سانهلای
اخیر کشورهای بزرگی چون ایاالت متحده آمریکا تالش داشتهاند از میلزان وابسلتگی خلود بله
منابع انرژی این منطقه بکاهند ،با این حان ،حتی با امکان شک،گیری خودکفایی ایاالت متحده
در تأ مین امنیت انرژی باز این موضوع از اهمیت این منطقه نخواهد کاسلت .ایلن موضلوع از دو
بُعد قاب ،بررسی است .نخست آنکه ،حتی با فرض خودکفایی ایلاالت متحلده در تلأمین انلرژی
خود ،باز هم این کشور بهعنوان تنها هژمون( )5باقیمانده پ

از جنگ سرد تالش خواهد داشلت

رشد و توسعه رقبای بزرگی همچون چین و هند را که هرروز بیش از پیش به منابع انرژی ایلن
منطقه وابسته میشوند ،کنترن کند .لذا مبحث انرژی در این کشور موضوعی دوبعدی اسلت؛ از
یکسو میتوان آن را پدیدهای اقتصادی و از سوی دیگر پدیدهای سیاسلی توصلیف کلرد .ابلزار
انرژی جدای از اقتصادیبودن میتواند بهعنوان مؤلفهای مهم در روابط سیاسلی میلان کشلورها
اثرگذار باشد .بهکلارگیری فنلاوری جدیلد در آینلدهای نله چنلدان دور ،آمریکلا را بله یکلی از
بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در سطح جهان تبدی ،خواهد کرد .تأمین امنیت انرژی ،به ایلن
کشور در عرصه بلینالملل ،،آزادی عمل ،بیشلتری خواهلد داد .از ایلنرو ،آمریکلا بلا تکیله بلر
خودکفایی انرژی می تواند در کنار مزایای اقتصادی از برد سیاسی این ابزار از طریق اعمان فشار
بر دیگر کشورها و در نهایت بازتوزیع قدرت بینالمللی بهره ببرد؛ چراکه هر کشوری که بلر ایلن
منابع کنترن داشته باشد ،اهرم قدرت جهانی را در چند دهه آینده کنترن خواهلد کلرد .ایلاالت
متحده آمریکا نیز ،در پی هژمونی و تثبیت قدرت خود در جهان است که این امر بلدون تسللط
بر شاهرگ انرژی جهان غیرممکن مینماید .ژاک اتو نیز در این باره مینویسد آمریکا بلهعنلوان
ابرهژمون نیاز به استفاده و بهکارگیری منابع انرژی دارد کله ایلن املر مداخلله نظلامی در ایلن
منطقه را سبج میشود ( .)Otto, 2009: 38للذا ،حضلور ایلاالت متحلده امریکلا در زیرسیسلتم
خلیجفارس و استیال بر انرژی منطقه بهعنوان مداخلهگر باعث گسترش حلقه کنترلی آمریکا بلر
مانورهای سیاسی و اقتصادی رقبایی همچون چین در منطقه و در نهایلت بلر نظلام بلینالملل،
خواهد شد ( .)WohlForth, 1999: 8-25بهعبارتدیگر ،آمریکا با تسللط بلر ایلن منلابع عظلیم،
دست رقبای خود را از این منابع کوتاه میکند و همچنین ملیتوانلد بازارهلای جهلانی نفلت را
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کنترن کند .این موضوع مؤ ید این مطلج خواهد بلود کله ایلن منطقله در آینلده نیلز همچلون
گذشته در کانون توجه کشورها قرار خواهد داشت.
دوم آنکه ،اگرچه ممکن است در مناطقی از جهان در مقایسه با منطقه خلیجفلارس ،میلزان
بیشتری نفت استخراج شود ،اما بهطلور قطلع تولیلد هلی منطقلهای در جهلان از نظلر میلزان
تأثیرگذاری بر بازار انرژی به این منطقه نمیرسد .خلیجفارس با  233هزار کیلومتر مربع ،ذخایر
عظیمی از نفت جهان را در اختیار دارد .مهمترین دارندگان و صادرکنندگان منابع و ذخایر نفت
جهان یعنی عربستان سعودی ،ایران ،عراق ،کویت و امارات متحلده عربلی در ایلن منطقله قلرار
دارند (چمنکار .)123 :1387 ،ذخایر نفت منطقله خاورمیانله در سلان  2013در حلدود 1668
میلیارد بشکه است که حدود  800میلیارد بشکه از آن در منطقله خللیجفلارس قلرار دارد کله
نزدیک به  50درصد از ذخایر نفت دنیا در آن قرار دارد (آجیلی و مصیبی .)15 :1392 ،عالوهبلر
آن نفت خلیجفارس از مزیتهایی همچون :بازدهی باالی چاههای نفتی ،نزدیکی ایلن منلابع بله
سطح زمین (سهولت استخراج و هزینه تولید) ،نزدیکی به ساح ،و در نتیجه حم،ونق ،آسان و
کم هزینه ،کیفیت باالی نفت خام ،امکان کشف ذخایر جدید و وسیع نفتی در مقایسله بلا سلایر
نقاط جهان و حجم وسیع ذخایر موجود در هر چلاه ،برخلوردار اسلت (جعفلریوللدانی:1381 ،
 .)118در این زمینه گان لوفت مینویسد« :همزمان که اقتصاد جهلانی مسلیر شلیجدار را آغلاز
کرد ،وابستگی به نفت ،رشد قاب،توجهی یافت» .وی اشاره میکند ،به دلی ،تلراکم میلزان زیلاد
منابع انرژی در منطقه خاورمیانه ،اقتصاد مدرن تا مدت طوالنی به عرضله نفلت و گلاز طبیعلی
خاورمیانه و خلیجفارس که نقشی کلیدی در اقتصاد و سیاسلت جهلانی ایفلا ملیکنلد ،وابسلته
خواهد بود ).(Luft, 2008: 56
باوجود تحوالت روزافزون در زمینههای گوناگون علمی و فناوری ،جهان هنوز نتوانسته است
مسائ ،و مشکالت موجود در زمینه انرژی و جایگزینی آن را برطرف سازد و چنانکه گفتله شلد،
امروزه در نظریهها ی جدید ژئواکونومیک مناطقی که دارای ذخایر انرژی هستند دارای اهمیت و
ارزش افزون شدهاند .از این رهگذر ،حوزه خلیجفارس هنوز بزرگترین منلابع انلرژی را در خلود
جای داده است .بهجز خلیجفارس ،سایر مناطق جهان با توجه به اینکه از نظر منلابع نیلز غنلی
میباشند ،اما به دلی ،تقاضای باالی مصرف انرژی ،خود نیازمند نفت خللیجفلارس هسلتند و از
اینرو ،مطابق بلا بررسلیهلای آژانل

بلینالملللی انلرژی ،خاورمیانله و زیرسیسلتم آن یعنلی

خلیجفارس ،همچنان تنها منبع بزرگ نفت کمهزینه و ارزان جهان محسوب میشود .در رابطله
با اهمیت این منطقه دیدید نیوسام ،معاون وزیر امورخارجه آمریکلا در سلان  1980در دانشلگاه
جرجتاون گفت « :اگر جهان دایره مسطحی باشد و کسی بخواهلد مرکلز آن را بیابلد ،بله یقلین
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میتوان گفت که مرکز آن خلیجفارس است .امروزه جایی در جهان به اهمیت این منطقه وجلود
ندارد که تمامی توجهات را به یک نقطه و با عالیقی یکدست همسان کند .در حان حاضر ،بلرای
ادامه سالمت اقتصادی و ثبات جهان جایی به اهمیت این مرکز وجود ندارد» (Newsom, 1980:

).59

خلیجفارس

.3ارزیابیجایگاهژئوانرژیایراندرژئوپلیتیک
پ

از اینکه شرایط بازار جهانی و نقاط حاصلخیز انرژی را مورد بررسی قلرار دادیلم ،اینلک بله

ررفیتهای انرژی ایران در منطقه خلیجفارس میرسیم .بهطور کلی ،خلیجفارس جایی است که
منافع اقتصادی ،سیاسی -امنیتی و راهبردی جمهوری اسالمی ایران در آن بله هلم ملیرسلند.
خلیجفارس دهانه ورود ایران به اقیانوس هند و آرام و محور اصلی توسعه آسیایی ،امنیت انلرژی
و ثبات منطقهای است و فضایی میباشد که آینده رشد اقتصادی جهلان تلا حلد زیلادی بله آن
وابسته است .در دورههلای مختللف تلاریخی ،هملواره تنظلیم روابلط ایلران بلا جهلان علرب و
قدرتهای بزرگ بهطور سنتی از طریق خلیجفلارس صلورت ملیگرفتله اسلت (عالیلی:1391 ،
.)135
نگاهی به نقشه منابع انرژی جهان نشان میدهد که بیش از  70درصد ذخایر نفت و گلاز در
هارتلند انرژی جهان واقع شده است کله ایلران در کلانون آن قلرار دارد .قلرارگلرفتن ایلران در
مسیرهای ترانزیتی و انتقان انرژی به سایر نقاط جهان و همچنین قرارداشتن در مخلزن انلرژی
جهان با داشتن رتبه نخست ،میلزان مجملوع ذخلایر نفلت و گلاز در جهلان ،جایگلاهی ویلژه و
موقعیتی حساس و منحصربهفرد به این کشور بخشیده است (نقشه شماره.)1
نقشهشماره(-)1موقعیتممتازایراندرژئوپلیتیکانرژی

(الهی)1 :1380 ،
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طبق ارزیابیها و آمارهای منتشرشده ،وجود نفت در  75مخزن جداگانه در مناطق خشلکی
و  20میدان دریایی در فالت قاره ایران به اثبات رسیده و توسلعه آنهلا اقتصلادی ارزیلابی شلده
است (ترابی )166 :1385 ،همچنین گفته میشود ،مجموع ذخایر نفت و گاز کشور ما ،به شلرط
آنکه بتوان ضریج بازیافت از مخازن نفتی را حدود  10درصد افزایش داد ،در آینلده نله چنلدان
دور بیش از مجموع ذخایر نفت و گاز عربستان خواهد بلود و از ایلن حیلث مقلام نخسلت را در
منطقه خواهیم داشت ،اما شرط الزم و کافی برای تحقق این هدف ،تزریق روزانه دستکم 560
میلیون مترمکعج گاز به مخازن نفتی برای یک دوره  30سلاله اسلت (درخشلان)186 :1391 ،
برای ایران با چنین ذخایر عظیمی مقدر است که در آینده بازار جهانی نفت ،نقلش مهملی ایفلا
کند .این موضوع زمانی اهمیت مییابد که بدانیم تقاضای جهانی انلرژی رو بله افلزایش اسلت و
این افزایش رو به رشد تقاضا و مصرف انرژی (نفت و گاز) در جهان و ذخایر نفت و گلاز موجلود
در ایران ،فرصت حضور هرچه قوی تر آن را در عرصه صادرات انرژی و بازارهای جهلانی گوشلزد
میکند .نگارههای شماره  7و  8میزان ذخایر و تولیلدات نفلت و گلاز ایلران و سلایر کشلورهای
حاشیه خلیجفارس را نشان میدهد.
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خلیجفارس

نگارهشماره(-)7میزانذخایرنفتوگازکشورهایحاشیه
1992
(هزار
میلیون
بشکه)

2002
(هزار
میلیون
بشکه)

(2011هزار
میلیون
بشکه)

2012
(هزار
میلیون
بشکه)

درصداز
جهان

نفت

92.9

130.7

154.6

157.0

9.4

گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز

20.7
100.0
3.1
96.5
1.5
4.7
0.2
3.1
6.7
261.2
5.2
95.1
5.8
2.0
0.4

26.7
115.0
3.2
96.5
1.6
5.7
0.9
27.6
25.8
262.8
6.6
97.8
6.1
2.9
0.5

33.6
143.1
3.6
101.5
1.8
5.5
0.9
23.9
25.0
265.4
8.2
97.8
6.1
3.0
0.5

33.6
150.0
3.6
101.5
1.8
5.5
0.9
23.9
25.1
265.9
8.2
97.8
6.1
3.0
0.5

18.0
9.0
1.9
6.1
1.0
0.3
0.5
1.4
13.4
15.9
4.4
5.9
3.3
0.2
0.3

نفت
گاز

661.6
44.0

741.3
71.8

797.9
80.4

807.7
80.5

48.4
43.0

سال

کشور
ایران
عراق
کویت
عمان
قطر
عربستان
امارات
یمن

کل
خاورمیانه

)(BP, 2013
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نگارهشماره(-)8میزانتولیداتنفتوگازدرکشورهایحاشیه
()2005-2012
سال
کشور
ایران

نفت
گاز

عراق

نفت
گاز

1.5 1833 103.5 4186 2005

1.5 1999 108.6 4260 2006

1.5 2143 11.9 4303 2007

1.9 2428 116.3 4396 2008

1.2 2452 131.2 4249 2009

1.3 2490 146.2 4356 2010

0.9 2801 151.8 4358 2011

0.8 3115 160.5 3680 2012

درصداز
جهان
4.2
4.4
3.7
-
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گاز

12.2

12.5

12.1

12.8

11.5

11.7

13.5

14.5

کویت

نفت

2668

2737

2663

2786

2511

2536

2880

3127

3.7

0.4

10671

10268

10663

عمان

نفت

گاز
قطر

نفت

گاز

گاز

71.2

73.5

74.4

80.4

78.5

87.7

عربستان

نفت

10931 45.8 1149 19.8 777

50.7 1241 23.7 740

63.2 1279 24.0 713

77.0 1449 24.1 759

89.3 1416 24.8 815

9663

10075 116.7 1676 27.1 867

11144 145.3 1836 26.5 891

92.3

102.8 11530 157.0 1966 29.0 922

1.1

0.9

2.0

4.7

13.3

3.0

گاز

47.8

49.0

50.3

50.2

48.8

51.3

52.3

51.7

امارات

نفت

2922

3099

3001

3026

2723

2895

3319

3380

3.7

1.5

گاز

-

-

-

-

0.8

6.2

9.6

7.6

یمن

نفت

421

387

341

315

306

291

228

180

0.2

0.2

گاز

خاورمیانه

نفت

319.9 25518

339.0 25736

357.8 25304

گاز

10.7

11.3

11.8

12.7

407.3 24728

472.7 25763

518.7 27988

384.2 26415

12.8

13.1

13.3

14.2

548.4 28270

بحرین

نفت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.4

32.5

16.3

)(BP, 2013

چنانکه مالحظه میشود ،ایران با داشتن ذخایر نفت به میزان 154.580میلیارد متر مکعلج

و  10.4درصد از ذخایر نفت منطقه در پایان سان  ،2012دوملین تولیدکننلده ذخلایر نفلت در

منطقه است .اداره اطالعات انرژی آمریکلا در گلزارش ملاه نلوامبر  2013از بازگشلت ایلران بله
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جایگاه دوم اوپک در ماههای سپتامبر و اکتبر با افزایش تولید  100هلزار بشلکهای در روز خبلر
داده است)EIA. 2013( .
خلیجفارسدرسال2012

نمودارشماره(-)4منابعنفت

پیش از این عراق به دلی ،تحلریم هلای اعملالی علیله ایلران توانسلته بلود جایگلاه دوملین
تولیدکننده نفت اوپک را از ایران بگیرد .تولید نفت عراق در این مدت نسلبت بله ملدت مشلابه
سان قب 300 ،هزار بشکه در روز کاهش یافته و بله  2/8میلیلون بشلکه در روز رسلیده اسلت.
بهعالوه عربستان با تولید  9/9میلیون بشکه در روز و امارات با تولید  2.7میلیون بشلکه در روز
به ترتیج رتبههای نخسلت و سلوم را بله خلود اختصلاص دادهانلد ،املا الزم اسلت درخصلوص
تحریمهای کشورمان بدانیم با توجه به اینکه ایران دارای دومین ذخلایر گلاز طبیعلی و یکلی از
کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت جهان است ،کارشناسان معتقدند چشمپوشی از منابع فسلیلی
ایران موجج افزایش هزینه بر بازار انرژی جهان خواهد شد .در نتیجه میتوان به این املر اذعلان
کرد که باتوجه به حساسیت ناشی از تغییر فاصله میان عرضه و تقاضای نفت ،به نظر نمیرسد که
همزمان با رشد تقاضا برای نفت ،تالش برای محدودکردن توان تولید نفت ایران از طریق تحلریم
نفتی ،بتواند مورد حمایت بازار بینالمللی نفت قرار گیرد .لذا با توجه به ابعاد سیاسی و اقتصادی
بازار جهانی نفت ،تحریم نفتی ،بهویژه تحریم نفتی اتحادیله اروپلا علیله ایلران در کوتلاهملدت و
بهصورت غیراجماعی امکانپذیر است ،اما در بلندمدت و به صورت اجماعی امکانپذیر نیست .در
واقع ،به دلی ،وابستگی متقاب ،بین ایران با دیگلر کشلورهای جهلان ازجملله اتحادیله اروپلا ،بلا
گسترش سایه تحریم بر ایران ،هزینه انتقان انرژی جهان نیز باال میرود .اینکه ایران بهعنوان یکى
از بزرگترین کشورهاى تولید و صادرکننده نفت است و نقش مهمی در ثبات بازار انرژى جهلان
دارد و هرگونه تغییر در میزان تولید یا فروش نفت آن تأثیرى زیاد بر بازار میگذارد ،موجج شلد
تا اغلج کشورها به قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران واکنش نشان دهند و از پیاملدهاى آن ابلراز
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نگرانى کنند .همچنین چین ،هند و روسیه نیز آشکارا با اعمان تحریم نفتی علیه ایران مخالفلت
کردند.

در حوزه گاز نیز ،ایران با داشتن  3.1میلیارد مکعج گاز و  16درصلد از ایلن ذخلایر ،مقلام
نخست را در منطقه و مقام دوم را در جهان داراست که همین املر فرصلتی اسلتثنایی را بلرای
ایران رقم زده است؛ .چراکه افزایش نگرانیها نسبت به حفل محلیط زیسلت و حیلات جامعله
بشری از یکسو و روند افزایش قیمت نفت خام از سوی دیگر ،موجج شده است که هلر روز بله
تعداد متقاضیان سوخت پاک گاز طبیعی افزوده شود .سه حوضه بزرگ ذخایر گازی جهان یعنی
خلیجفارس ،سیبری غربی و آسیای مرکزی (ترکمنستان ،قزاقسلتان و ازبکسلتان)  70/2درصلد
گاز دنیا را در خود جای دادهاند که از آن با عنوان بیضی اسلتراتژیک ذخلایر گلازی جهلان یلاد
میشود (نقشه شماره  .)2منبعی که بتواند در درازمدت بازار این حلوزه انلرژی گلازی را تهدیلد
کنند ،در بقیه کشورهای جهان وجود ندارد .این ذخایر عظلیم گلازی در میلان دو بلازار بلزرگ
مصرف اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیا قرار گرفته است (مختاری و نصرتی)114 :1389 ،
نقشهشماره(-)2بیضیاستراتژیکگازیجهان

بهطور کلی ،اقبان و رویکرد جامعه جهانی بله گلاز طبیعلی آنچنلان زیلاد شلده اسلت کله
صادرات گاز ایران عالوه بر مزایای اقتصادی ،میتواند با ایجاد پیوندهای عمیق در عرصله روابلط
بینالمللی و منطقهای به صورت ابزاری برای تأمین امنیت ملی و ارتقای موقعیت سیاسلی ایلران
در چانهزنیهای بینالمللی ایفای نقش کند .اما ذکر این نکتله نیلز ضلروری اسلت کله بلدانیم،
صنعت گاز ایران با وجود داشتن چنین موفقیتهایی ،به دالی ،مختلف ازجملله غلبله نفلت بلر
ساختار اقتصادی و انرژی کشور ،تأخیر در بهلرهگیلری از ذخلایر گلازی و سلرمایهگلذاریهلای
محدود ،به صنعتی پویا و توسعهیافته تبدی ،نشده است .نماد این وضعیت ،سلهم بسلیار انلدک
ایران در صادرات جهانی گاز است.
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اینکه ایران به عنوان بزرگترین دارنده مخازن نفت و گاز جهان تاکنون نتوانسلته در ردیلف
کشورهای اصلی صادرکننده نفت و گاز قرار گیرد ،به دلی ،تحریم صنعت نفت و گاز ایلران و در
نتیجه منابع سرمایهگذاری ناکافی در این بخش است .باید دانست که ایران سهم قاب ،توجهی از
بازار نفت جهان را در اختیار دارد و حذف ایران از این بازار میتواند لطمات جبرانناپذیری را به
اقتصاد ناپایدار جهانی وارد کند و کشورهای بزرگ آسیایی که به شدت به واردات نفلت وابسلته
هستند ،تمایلی به قطع کام ،واردات نفت از ایران ندارند.
همچنین گزارش ماه سپتامبر  2013اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز میگوید که بلا تحلریم
نفت خام ایران کسری بین عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی بیشتر شده است .پلیشتلر
نیز اداره اطالعات انرژی آمریکا در برآورد ماه فوریه خود در مورد میزان تولیلد و مصلرف گفتله
بود که عدم صادرات یا خروج نفت ایران از بازارهای جهانی کسری بین عرضه و تقاضلا را شلش
برابر خواهد کرد ).(EIA, 2013
بدین ترتیج ،ایران بهعنوان یکلی از مهلمتلرین تولیدکننلدگان انلرژی در جهلان محسلوب
می شود و هرگونه اختالن اعم از تحریم نفتی ایران ،بازار بینالمللی نفت را با عدم تعلادن میلان
عرضه و تقاضا و افزایش قیمت جهانی نفت مواجه میسازد و عدم تأمین نفت کافی خطر ایجلاد
بحران در اقتصاد جهانی را دربردارد .لذا با توجه به حساسیت ناشی از تغییر فاصله میان عرضله
و تقاضای نفت ،به نظر نمیرسد که همزمان با رشد تقاضا برای نفت ،تالشی برای محدودکلردن
توان تولید نفت ایران ،از طریق تحریم نفتی بتواند مورد حمایت بازار بینالمللی نفت قرار گیلرد.
اهمیت راهبردی ایران در بازار جهانی انرژی ،فراتر از مسئله ذخایر و تولید نفت و گاز آن کشلور
است .ثبات نفت اوپک ،جز در صورت حف امنیت و ثبات آبراه خلیجفارس امری دستنیلافتنی
است .حف ثبات خلیجفارس به نفع خود ایران نیز هست؛ زیرا این کشور تنها صادرکننده بزرگ
نفت خلیجفارس است که صادرات نفتش در گرو امنیت آبراه مزبور است.
ایران با توجه به این قابلیتهای ژئواکونومیکی ،موقعیتهای خاص ژئلوپلیتیکی و همچنلین
منابع انرژی فراوانش می تواند پاسخگوی نیاز دو بازار بزرگ مصرفی اتحادیه اروپا و جنوب شلرق
آسیا باشد .در دهههای آتی ایران نقش تعیینکننده و کلیدی در ژئوپلیتیک انرژی و بهویژه گلاز
را برعهده خواهد داشت و منابع گاز ایران میتواند نقش راهبردی در امنیت انرژی داشته باشلد؛
زیرا از یکسو گاز در راهبردی امنیت انرژی مصرفکنندگان آسیایی جایگاهی ویژه یافته است و
از سوی دیگر ،ایران دارنده دومین ذخایر گاز جهلان پل

از روسلیه اسلت .بنلابراین ،ایلران بلا

برخورداری از این موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ،داشتن ذخایر عظیم نفت و گلاز و تجربله
طلوالنی در حلوزه انلرژی ،از موقعیلت جغرافیلایی مناسلبی در خللیجفلارس و دریلای شللرق و
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شمانشرقی جهت انتقان انرژی بهوسیله خطوط لوله به مصرفکنندگان آسیایی برخوردار است.
از اینرو ،ایران با در اختیارداشتن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان و همسایگی با دو حوزه بلزرگ
مصرفکننده گاز یعنی چین وهند در شرق و اروپا در غرب ،آنچنان جایگاهی در حیطله منلابع
هیدروکربوری در اختیار دارد که حتلی تلالشهلای بلیوقفله ایلاالت متحلده در جللوگیری از
گسترش مبادالت انرژی ایران و کارشکنیهای متعدد این کشلور در فراینلد صلادرات انلرژی از
ایران به کشورهای مختلف نیز ،نتوانسته است از شدت عالقهمندی آنها به انرژی ایران بکاهد .به
ایللن علللت ،منطقلله خلللیجفللارس و در کللانون آن ایللران از اهمیللت خاصللی برخللوردار اسللت
(مختاریهشی و نصرتی.)114 :1389 ،
خلیجفارس

.4ارزیابیجایگاهژئوپلیتیکراهبردیایراندر
مرز آبی طوالنی در جنوب و مرز خاکی طوالنی در شمان با مهمتلرین صلاحبان ذخلایر نفلت و
گاز ،موقعیت ویژهای را برای ایران در ژئوپلیتیک انرژی جهان پدید آورده است .بهطوری که اگر
حتی خود صاحج ذخایر نفت و گاز نبود ،باز هم جایگلاه سلوقالجیشلی تأثیرگلذاری در جهلان
میداشت .جالجتر اینکه ایران ،فص ،مشترک و مح ،تالقی ژئوپلیتیک نفلت و گلاز نیلز هسلت
(محرابی ،صفوی و مهدیان )25 :1392 ،بدین ترتیج ،ایران در کنار اینکه یکی از منابع بیبدی،
انرژی است و از منابع نفت و گاز فراوان و زیرساختهلای تولیلد انلرژی بلرق برخلوردار اسلت،
ررفیتها ی فراوان ژئوپلیتیکی نیز در دست دارد .در اهمیت مسائ ،ژئوپلیتیک در حوزه انلرژی
باید گفت؛ بر مبنای حجم کنونی فراوانی انرژی ،نگرانیهای امنیت در بلاره میلزان منلابع ملورد
نیاز جهانی تا حدی بیمورد است؛ چرا که طبیعتاً منابع انرژی کافی در جهلان وجلود دارد ،املا
چالش اساسی چگونگی دسترسی تولید و انتقان این منابع به مناطقی است که به آن نیاز دارند.
در سانهای آتی ،تجارت انرژی از تمرکز مراکز عرضله و تقاضلا در منلاطق جغرافیلایی مختللف
متأثر خواهد شد ،امری که در پراکندگی انبارهای انرژی جهانی بهوضوح مشخن اسلت .افلزون
بر این ،کفایت و امنیت زیرساختهای مورد نیاز برای انتقان حجم گستردهتری از نفت و گاز در
مسافتهای دور و برخوردار از نقاط راهبردی از نگرانلیهلای عملده خواهلد بلود .سلایر عوامل،
ژئوپولیتیکی نیز ممکن است موجج چالش زیسلتمحیطلی شلوند؛ بنلابراین وابسلتگی متقابل،
انرژی و میزان رو بله افلزایش مبادلله انلرژی نیازمنلد تلداوم همکلاری میلان تولیدکننلدگان و
مصرفکنندگان به منظور تأمین امنیت انرژی هم در زمینه تنوع و هم در زمینه عرضه است .بلا
توجه به اهمیت اقتصادی ،سیاسی و استراتژیک صادرات نفت ،مسیرهای حمل ،نفلت و تلأمین
امنیت مسیر و محموله هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده حیلاتی
است و ایران نیز در یکی از حیاتیترین ،پرمناقشهترین و البتله پررفلت و آملدتلرین مسلیرهای
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جهانی انرژی قرار دارد .یکی از مهمترین مزیتهای ژئوپلیتیکی ایلران ،احاطله بلر تنگله هرملز
است .تنگه هرمز ،یکی از راهبردیترین گذرگاههای جهان و یکی از مهمترین تنگلههلا در بلین
 11تنگه مهم دنیاست .این آبراه به علت موقعیت خاص راهبردی آن بلرای قلدرتهلای بلزرگ
جهانی از اهمیت اقتصادی و راهبردی بسیار زیادی برخوردار اسلت .آلبلوکرک دریلادار مهلاجم
پرتغالی به اقیانوس هند و خلیجفارس معتقد بود ،هر دولتی که بر سه تنگه بابالمندب ،هرمز و
ماالکا تسلط داشته باشد ،بر جهان مسلط خواهد بود .با وجود اولویلتیلافتن اقتصلاد در صلحنه
جهانی این نظریه همچنان معتبر است .با کاهش اهمیت جغرافیا این منطقله همچنلان اهمیلت
خود را حف کرده است؛ چراکه جغرافیا در خدمت اقتصاد قرار گرفته است .منطقه خلیجفلارس
به دلی ،موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی از مهمترین مناطقی است که
با دارابودن ذخلایر عظیملی از نفلت و گلاز جهلان ،موقعیلت ممتلازی در میلان دیگلر منلاطق
جغرافیایی در جهان دارد .عالوه بر ذخایر انرژی موجود که سهم بهسزایی در اقتصاد جهان دارد،
مبادی ورود و خروج این ذخایر به دنیای صنعتی نیز حائز اهمیت است .تنگله هرملز بله خلاطر
میزان انرژی که روزانه از طریق آن صادر میشود ،سهم قاب ،مالحظهای در امنیت انرژی جهلان
و امنیت واردکنندگان انرژی از این منطقه دارد و از همین روست که عبارت «شلاهرگ حیلاتی
انرژی دنیا» برای توصیف تنگه هرمز بهکار میرود (جعفری ولدانی .)50 :1381 ،بهطور متوسط،
در هر دوازده دقیقه یک کشتی نفتکش از تنگه هرمز و در مجموع  40درصد از نفلت مصلرفی
کشورهای جهان از این تنگه عبور میکند .حاشیه شمالی ایلن تنگله در اختیلار ایلران اسلت و
سواح ،جنوبی آن تحت حاکمیت دولت عمان قرار دارد .از آنجایی که عملان حضلور فعلالی در
خلیجفارس ندارد ،ایران بهعنوان تنها تأمینکننده امنیت در منطقه مزبور است و از هملینرو ،از
اهمیت شایانی برخوردار است (عزتلی  .)24 :1387للذا وجله اختصاصلی ژئوپلیتیلک ایلران در
منطقه ،در موقعیت حساس و استراتژیک تنگه هرمز جلوه میکند .گذرگاه حساس انرژی جهان
که خلیجفارس را به اقیانوس هند وص ،میکند و همچنین مالکیلت بلر شلش جزیلره در تنگله
هرمز ،قوس دفاعی را برای ایران بهوجلود آورده اسلت (مجتهلدزاده .)87 :1385 ،در کنلار ایلن
موضوع ،بیان این نکته که تنگه هرمز باریک و کم عرض میباشلد ،بسلیار حلائز اهمیلت اسلت،
اهمیت عرض کم تنگه هرمز از این جهت است که در طون  3کیلومتر مسافتی که علرض تنگله
بین  21تا  24مای ،دریایی متغیر است ،بخشی از آبهای ساحلی در کشلور ایلران و عملان بلر
روی هم منطبق میشود؛ بنلابراین در فاصلله بلین آنهلا دریلای آزاد وجلود نلدارد .هملین املر
حساسیت ویژهای را در امر کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز ایجاد کرده و مسئولیت سلنگین
امنیتی را بر دوش این دو کشور نهلاده اسلت .از ایلنرو ،حفل امنیلت خللیجفلارس و خطلوط
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کشتیرانی همواره یک اص ،ثابت در راهبرد تدافعی جمهلوری اسلالمی ایلران در منطقله بلوده
است.
جمهوری اسالمی ایران طوالنیترین ساح ،را نسبت به سایر کشورها در خلیجفلارس دارد و
مهمترین بازیگر منطقهای برای حف امنیت تنگه هرمز و خطوط کشلتیرانی اسلت .موضلوعاتی
همچون تسلط ایران بر خطوط کشتیرانی و بر تنگه هرملز ،اهمیلت ژئلوپلیتیکی جزایلر ایرانلی
خلیجفارس ،نقش ایران در امنیت انرژی جهانی ،ررفیتها و تبادالت ملالی و تجلاری در سلطح
منطقه مورد توجه قدرتهای جهانی بوده است .قرارگرفتن ایران در سرتاسر ساح ،خلیجفلارس
موجج شده است تا جمهوری اسالمی ایران باوجود تحریمهای شدید فعلی ،هلی گلاه از لحلاظ
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی منزوی نشود .هماکنون نیلز خللیجفلارس نقطله امتیلاز جمهلوری
اسالمی ایران و منطقه مهم فرصتسازی در سیاست خارجی کشور و روابط با مللتهلای دیگلر
است .ایران در دورههای مختلف ،قدرت نخست خلیجفارس بوده و همواره خود را مسئون تأمین
امنیت خلیجفارس و تردد امن کشتیهای تجاری در تنگله هرملز ملیدانسلته اسلت؛ بنلابراین،
خلیجفارس یکی از کانونهای مهلم امنیتلی جمهلوری اسلالمی ایلران محسلوب ملیشلود و از
مهمترین بازیگران آن است (عالیی.)135 :1391 ،

کارشناسان اقتصادی و نظامی بر اهمیت راهبلردی تنگله هرملز اتفلاقنظلر دارنلد .پاتریلک
کالوسون ،پژوهشگر مسائ ،خاورمیانه در مؤسسه خاور نزدیک واشنگتن در یک نشست خبلری
در مورد نقش تنگه هرمز گفت« :با توجه به عبور حلدود  40درصلد نفلت ملورد نیلاز جهلان از
شاهراه حیاتی هرمز ،اگر این تنگه برای مدت طوالنی بسته شود ،اقتصاد جهانی سلقوط خواهلد
کرد؛ زیرا مهمترین گلوگاه حم،ونق ،نفلت خلام جهلان محسلوب ملیشلود» .در سلان 2006
کشورهای خلیجفارس یعنی ایران ،عربستان ،عراق ،کویت ،قطر و امارات متحلده عربلی در کل،
 18میلیون و  200هزار بشکه نفت در روز صادر کردهاند که از ایلن میلزان حلدود  17میلیلون
بشکه از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی ارسان شلده اسلت (محرابلی ،صلفوی و مهلدیان،
 )28 :1392و در این میان خط ساحلی ایران در صدور این انرژیها نقش حیاتی بازی میکنلد؛
زیرا تانکرها و نفتکشها از مسیرهایی عبور میکنند که بسیار نزدیلک بله خلاک ایلران ،جزایلر
تحت کنترن و پایگاههای نیروی دریایی ایران در خلیجفارس است .ایلن حساسلیتهلای بلاال و
تهدیدهای ایران به انسداد تنگه هرمز در صلورت هرگونله حملله نظلامی علیله ایلران ،یکلی از
مهمترین دغدغهها ی کشورهای پیشرفته صنعتی برای تضمین امنیت صدور انرژی شلده اسلت.
اگرچه در صورت بستهشدن تنگه هرمز ،استفاده از مسیرهای جایگزین امکانپذیر است ،اما ایلن
مسللیرها طللوالنیتللر و پرهزینللهتللر هسللتند (فتحللی و خلیلللینوشللهر)838 :1387 ،؛ بنللابراین،
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بستهشدن این تنگه ،اختاللی را در عرصه عرضه ایجاد خواهد کرد کله تملام شلوکهلای نفتلی
گذش ته در مقایسه با آن کوچک خواهند بود .بر اساس مطالعات انجلامشلده ،بسلتهشلدن تنگله
هرمز بیگمان باعث جهش فوری و شدید قیمت نفلت در بلازار جهلانی خواهلد شلد (خوشلرو،
.)17 :1390
بدین ترتیج ،با توجه به اینکه انرژی یکی از کلیدهای رانلدن اقتصلاد نلوین جهلانی اسلت،
هرگونه اختالن فیزیکی در عرضه یا تغییر عمده در قیمتها ،بهطور جدی فعالیتهای اقتصلادی
جهان را تحت تأثیر قرار میدهد .برای توسعه پایدار اقتصلاد جهلانی یلک تعلادن مناسلج بلین
عرضه و تقاضای انرژی جهان مورد نیاز است؛ عدم توازن بین عرضله و تقاضلای انلرژی ،امنیلت
انرژی جهانی را با مشک ،مواجه میکند ) .(Jean, 2007: 11از اینرو ،تضمین امنیت انرژی برای
اقتصادهای مدرن امری ضروری است؛ زیرا آنها بهشدت به انرژی وابسته هسلتند و برناملهریلزی
درازمدت اقتصادی آنها به ثبات در دسترسی به انلرژی بسلتگی دارد ( .)Joffe, 2007: 1امنیلت
انرژی نیز به تولید و مصرف روان انرژی (بهویژه نفلت و گلاز) اطلالق ملیشلود؛ چنانچله هلی
مشکلی بر سر راه استخراج ،تولید و حم،ونق( ،تولید ،توزیع و مصرف) آن وجود نداشته باشلد.
امنیت انرژی مباحث گستردهای ازجمله افزایش تقاضای جهانی و وابستگی بیشتر بله بازارهلای
تولید ،عرضه ،ترانزیت و حفارت از خطوط لوله ،منابع انرژی مطمئن ،قیمتهای مناسج انرژی،
تعیین سیاستهای انرژی تغییرات آبوهوایی و محیطزیستی ناشی از مصرف برخی سوختها و
انرژیهای جایگزین را دربر میگیرد( .محرابلی ،صلفوی و مهلدیان )38 :1392 ،برنامله توسلعه
سازمان مل ،متحد در سان  2000نیز ابراز میدارد که امنیت انرژی بلهطلور عملومی بلهعنلوان
«قابلیت دسترسی به انرژی در تمام زمانها ،در اشلکان مختللف ،در کمیلتهلای مناسلج و در
قیمتهای قاب ،پرداخت» در نظر گرفته میشود ).(Dannreuther, 2003: 199
بههرترتیج ،قرارگرفتن ایران در مرکز بیضی استراتژیک انلرژی باعلث شلده ،امنیلت تولیلد
انرژی و انتقان آن که نیاز اساسی کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده انلرژی اسلت ،متلأثر از
ایران و نفوذ آن در منطقه باشد .این بیضی انرژی نیز ،شام ،کشلورهای منطقله خللیجفلارس و
حوزه دریای خزر میشود که در قلج آن ایران قرار دارد .بر همین مبنا جفلری کمل  ،متلأثر از
نظریه هارتلند مکیندر ،از بیضی انرژی جهانی یا هارتلند ژئوپلیتیک انرژی یلاد ملیکنلد (نقشله
شماره  )1که مرکز ها رتلند انرژی نیز برای توصیف موقعیلت ژئلوپلیتیکی و ژئواسلتراتژی ایلران
بهکار میرود و اعتقاد بر این است که این بیضی انلرژی در قلرن  ،21جانشلین بسلیار مناسلبی
برای هارتلند مکیندر در قرن  20میباشد .موقعیت ایران در ایلن بیضلی بلهگونلهای اسلت کله
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میتواند بر کلیه تحوالت در هارتلند یا بیضی انرژی اثر گذارد (موسویشفایی و شاپوری:1390 ،
.)174
چنانکه در نقشه مذکور مالحظه میشود ،ایران در مرکز بیضی استراتژیک قرار دارد مضلافاً
اینکه این سرزمین قلج و مح ،اتصان قارههای آسیا ،اروپا و آفریقا نیز است .به عبلارتی ،از نظلر
جغرافیایی میتوان آن را منطقهای مرکزی و کانونی برای خشکیهلای جهلان بله حسلاب آورد
(مختاری و نصرتی.)112 :1389 ،
نقشهشماره(-)3بیضیاستراتژیکانرژی
روسیه
قزاقستان
ازبکستان

آذربایجان

ترکمنستان

افغانستان
پاکستان
اقیانوسهند

ترکیه
ایران

عراق
کویت

خلیجفارس
امارات

عربستان

%70نفتو%40گازجهان

(کم و هارکاوی)191 :1383 ،
چنانکه گفته شد ،موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقان انرژی و نقش حیاتی ایلن کشلور
در امنیت جهانی انرژی بسیار حائز اهمیت است اما عالوه بر این ،ایران با موقعیت جغرافیلایی و
ژئوپلیتیکی ویژهای که براى منطقه محصور در خشکى آسلیاى مرکلزى دارد ،نیلز یلک کشلور
ترانزیتى مطلوب است و مىتواند تولیدهای نفت و گلاز قزاقسلتان و ترکمنسلتان را بله بهتلرین
شک ،به دریاى آزاد و حتی از راه ترکیه به اروپا برساند (نصلرتی و منیلری.)203 -210 :1390،
این موقعیت ژئوپلیتیک ایران در زمینۀ تبادن انرژی ،واقعیتی غیلرقابل ،انکلار بلرای موافقلان و
مخالفان حضور ایران در بازار انرژی منطقهای است ،بهطوری که در مقاب ،کارشکنیهای ملداوم
آمریکا علیه ایران ،کشورهای آسیای مرکزی بارها از دولت آمریکا خواستهاند تا سیاست خلود را
در قبان ایران تغییر دهد (اطاعت و نصرت.)20 :1388 ،
بدین ترتیج ،ایران با موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژهای که دارد بهعنوان املنتلرین،
اقتصادیترین و کوتاه ترین مسیر برای انتقان منابع انرژی به آبهای آزاد مطرح است .در جهلانی

شماره هشتاد  /سان بیست و پنج  /پاییز 1395

113

که امنیت ملی کشورها با تأمین انرژی گره خورده است ،حف و پاسداری از این موقعیلت ویلژه
برای ایران اهمیتی راهبردی دارد .داشتن نقشلی اساسلی در تلأمین انلرژی جهلان کله ضلامن
درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد ،امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد؛ بنابراین،
هدف راهبردی بخش نفت و گاز کشور میتواند «کسج سهم بیشتر در تلأمین تقاضلای جهلانی
انرژی» طی دو دهه آینده باشد.

فرجام
چنانکه گفته شد ،خاورمیانه و زیرسیستم آن خلیجفارس از ذخایر بسلیار گسلترده نفلت و گلاز
برخوردار است و هنوز از همه ررفیت تولید خود استفاده نکرده است .برخالف کشورهای دیگلر
که اکنون با تمام ررفیت خود به تولید انرژی میپردازند ،این منطقه از جهان هنوز این تلوان را
دارد تا برای هماهنگی با اوجگیری تقاضای نفت جهان ،تولید خود را افلزایش دهلد .ایلران نیلز
بهعنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس ،جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواسلتراتژیک خاصلی دارد
که از لحاظ اصولی یک پدیده بینالمللی است و در یک شاهراه تعامالت بینالمللی قرار گرفته و
به هی وجه نمیتواند خارج از این تعامالت باشد ،لذا نقش تعیینکنندهای در معادالت سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی در منطقه ایفا میکند .توجه به این نکته ضروری است کله بلدانیم،
موضوع انرژی و چگونگی توسعه آن برای جمهوری اسالمی ایران هم بهعنوان یک ابزار قلدرت و
هم بهعنوان یک هدف سیاست خارجی مطرح است .در شرایط کنونی کشور ،یکی از مهلمتلرین
عرصههایی که از قابلیت و ررفیت تبدی،شدن به فرصت برخوردار اسلت ،تعامل ،و همکلاری بلا
جهان در حوزه انرژی است؛ چرا که نیاز شرق به افزایش انرژی و نیاز غلرب بله تنلوع انلرژی در
کنار توانمندی ایران در حوزه انرژی ،شرایط را بهگونهای میسلازد کله جایگلاه انلرژی کشلور و
موقعیت ژئوپلیتیکی آن نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی در منطقه خلیجفارس ایفا میکنلد.
بنابراین نمی توان ایران را در مبادالت انرژی نادیده گرفت و هی کشوری در عرصه بینالمل ،به
لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک قابلیت جایگزینی و پلرکلردن خل حضلور ایلران را در بلازار
بینالمللی انرژی ندارد .از سوی دیگر ،این موضوع نیز باید مورد توجه طراحان روابط بینالملللی
ایران در تدوین راهبرد ملی کشور باشد که به عوام ،مهم مورد توجه سایر کشورهای جهلان در
برقراری روابط خارجی اهمیت دهند .در محیط بینالمللی کشورهایی موفقترند که دولتملردان
آنها درک صحیحتری از تواناییهای واقعی و منابع کشور خود داشته باشند و آنهلا را در اولویلت
روابط بینالمللی قرار دهند؛ زیرا با توجه به مؤلفههای قدرت ،روابط بینالمللی ناشلی از جریلان
تعام ،واحدهای سیاسی اسلت و در ایلن کلنش دو مؤلفله «اهلداف و امکانلات» حلائز اهمیلت
بسیاری است .در راستای حصون به اهداف ملی جمهوری اسالمی ایران در محلیط بلینالملللی
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نفت و گاز جایگاه ویژهای را در میان سایر عوام ،دیگر در چارچوب راهبلرد مللی و بلینالملللی
ایران به خود اختصاص داده است .لذا بهجاست ایران با مشارکت دیگلر کشلورهای تولیدکننلده
نفت در منطقه خلیجفارس در یک راهبرد مشترک و با راهکارهای دیپلماتیک منلافع منطقلهای
را تضمین کنند و بدین وسیله امنیت و منافع منطقه را در مقاب ،تهدیدات آمریکلا و کشلورهای
غربی ،بیمه کنند.
نوشتها:


پی
( )1تعاری ف متعددی از واژه ژئوپلیتیک از سوی علمای علوم سیاسی ،روابط بینالمل ،و جغرافیا صورت پذیرفته است .گاهی
اوقات در بعضی تعاریف ،ژئوپلیتیک معادن جغرافیای سیاسی خوانده شده است؛ اما اکثر دانشمندان ژئوپلیتیک قائ ،به
جدایی حوزههای ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی هستند .دانشنامه روابط بینالمل ،و سیاست جهان ،ژئوپلیتیک
یا جغرافیای سیاسی را بررسی تأثیر عوام ،جغرافیایی بر رفتار دولتها میداند؛ اینکه چگونه موقعیت مکانی ،اقلیم ،منابع
طبیعی ،جمعیت و یک تکه زمینی که یک دولت روی آن قرار گرفته است ،گزینههای سیاست خارجی دولت و جایگاه آن
را در سلسلهمراتج دولتها تعیین میکند.
( )2معموالً ژئواستراتژی را چنین تعریف میکنند« :بهکارگیری استراتژی بر پایه جغرافیا توسط یک دولت» یا «موقعیت مناسج
جغرا فیایی که به یک کشور برتری نظامی نسبت به رقیج یا رقبا میدهد» .به سخن دیگر ژئواستراتژی ترکیبی از عوام،
ژئوپلیتیک و استراتژیک که مشخن کننده یک حوزه جغرافیایی معین است؛ یعنی آن عوام ،جغرافیایی که در یک منطقه
وجود دارد قاب ،استفاده در حوزه استراتژی و ژئوپلیتیک است.
( )3اصطالح هارتلند را نخستینبار سر هلفورد مکیندر جغرافیدان انگلیسی در آغار قرن بیستم ( )1904و با موضوع و نقش
ژئواستراتژیک وضع کرد و از لحاظ مکانی آن را بر فضای جغرافیایی بین ارتفاعات اوران ،البرز -هندوکش ،سیبری و
اقیانوس منجمد شمالی تطبیق داد .از آن زمان تاکنون هارتلند بهلحاظ موضوعی و مکانی دچار تغییر و تحون شده است.
هارتلند به معنی قلج زمین ،به لحاظ مفهومی عبارت است از مکان و فضای جغرافیایی پر قدرت در سطح کره زمین که
یک یا چند امر جهانی یا سیاست جهانی به آن پیوند خورده باشد .بهعبارتی ،هارتلند مکان و فضای جغرافیایی برخوردار از
توان و ررفیت قدرت است که حاوی یک یا چند ارزش یا صفتی است که کارکرد جهانی و کروی دارد؛ بنابراین هارتلند از
حیث زمانی و مکانی و حتی موضوعی ،ناپایدار و متغیر است.
( )4ژئواکونومی ،درواقع ،اقتصاد و رابطه بین جغرافیا و قدرت اقتصادی کشورها را مورد مطالعه قرار میدهد .زمانی که بخشی یا
تمام قابلیت های اقتصادی کشورها در گرو مسائ ،جغرافیایی باشد ،اقتصاد جغرافیایی یا ژئواکونومی شک ،میگیرد.
( )5هژمونی به فرانسوی مفهومی برای توصیف و توضیحِ نفوذ و تسلط یک گروهِ اجتماعی بر گروهی دیگر است ،چنانکه گروهِ
مسلط فرادست درجهایی از رضایت گروهِ (تحتِ سلطه( فرودست را بهدست میآورد و با «تسلطداشتن به دلی ِ،زورِ
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