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 المللایران، نفت و نظام بین

 دکتر جواد اطاعت استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 حمیدرضا نصرتی کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی      

 

 چکیده:

 متغییر تأثیرگذاری عمل کرده است. یک به عنوانهمواره الملل، نفت در تعامل ایران با نظام بین      

المللی اگر چه نفت دارای اهمیت بود، ستراتژیک در عرصه مناسبات بیندر دوره حاکمیت گفتمان ژئوا

-الملل محسوب میاما موقعیت جغرافیایی ایران عامل ارتباط، اتصال، تعامل و تقابل ایران با نظام بین

های اساسی سد نفوذ، گردید. جایگاه ایران به عنوان ریملند نظریات ژئوپولیتیکی به عنوان یکی از حلقه

و با  در دورة پس از فروپاشی شوروی رفت.های بری و بحری به شمار میل اتصال دهنده استراتژیعام

اهمیت اقتصاد و نقشی که   تحول گفتمانی از مباحث ژئواستراتژیک به مسائل ژئواکونومیک به دلیل

محور به  جایگاه ایران در دورة گفتمان توسعه ،کندنفت به عنوان خون صنعت مدرن در دنیا ایفا می

طرف در مرکز بیضی یک از ایران  .عنوان هارتلند انرژی جهان حائز اهمیت بسیاری شده است

به انرژی  هم از نظر نفت و هم گاز قرار داشته و از طرف دیگر در مسیر انتقال اینانرژی استراتژیک 

به طور بالقوه  ااین ویژگیه .قرار دارد و اروپاجنوب و شرق آسیابزرگ مصرف انرژی یعنی  بازارهای

موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ویژه ای به ایران داده است که با ید تالش شود با به فعلیت در 

 های منطقه ای و جهانی اقدام کرد.ت به ارتقای جایگاه کشور در عرصهآوردن این ظرفیتها نسب
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 : مقدمه -1

ی واحدهای سیاسی به المللر ابعاد مختلف سیاست داخلی و بیننفت به عنوان یک کاالی مهم د      

ی، یک کند که نفت یک رکن اساسی در قدرت ملّردازد. دانیل یرگین خاطر نشان میپایفای نقش می

ین یدادهای بیک نیروی قطعی در رو عامل عمده در اقتصاد جهانی، یک کانون حیاتی در جنگ و

ت اقتصادی شود که ماهیّگذاری مضاعف میزمانی این تاثیر ,Yergin ). 1991:733)المللی است

دولتها وابسته به نفت باشد و یا به عبارتی بیش از نیمی از درآمد کشور از طریق فروش نفت و به شکل 

 رانت دریافت شود.

فروش نفت منابع مالی الزم را برای اعمال  آنجا که دولت رانتیر به طور مستقیم از محل از       

یاع و حفظ مشروعیت از مهمتر از آن به عنوان ابزاری برای ابت آورد وهای خود به دست می¬سیاست

 .(Beblawi and Luciani, 1978)شودبرد، استقالل از مردم را باعث میآن بهره می

نظر از کم یا زیاد آن  ، صرفبه طور منظم دهای نفتی که تقریباًاز منظر اقتصادی نیز درآم         

گردد که به روحیه رانتی می کند، در عرصه توسعه منجرنه دولتهای صاحب نفت را تغذیه میخزا

الشعاع قرار داده ار، تالش و تدبیر اقتصادی را تحتمبتنی بر ک (productiveEconomy)اقتصاد تولیدی

 .(,Chatlus 1999 )نمآید( را جایگزین آن می Circulation Economyو اقتصاد گردشی یا دورانی )

گذاری ت، کارآفرینی و سرمایهاز طریق خالقیّ در نظام اقتصاد گردشی، کسب درآمد لزوماً           

دهند د، بلکه فعاالن اقتصادی ترجیح میپذیرست صورت نمیا با مشکالتی رو به رو تولیدی که معموالً

این اساس اقتصاد تولید محور تحت  ت درآمدهای کالنی را به دست آورند. براز طریق ورود به چرخه ران

 گیرد. قرار می)  (Distributive Economyالشعاع اقتصاد توزیع محور 
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-ای ایفا میکنندهالمللی نیز عامل نفت ، نقش تعیینخارجی و سیاست بین در عرصه سیاست        

ین کاالی ثیر اأکننده و مهمتر از آن تکننده و مصرف. چگونگی تعامل با کشورهای تولیدکند

سیاستمداران را به  الملل از جمله موضوعاتی است که عالمان علم سیاست واستراتژیک بر سیاست بین

ییر پیدا کرد، ها از زغال سنگ به نفت تغوده است. از زمانی که سوخت کشتیجذب نم خود جلب و

خته سیاسی از نظر نظامی نیز به عنوان یک کاالی استراتژیک شناهای اقتصادی و نفت عالوه بر جنبه

فرانسه در اثنای جنگ جهانی  نخست وزیر "ژرژ کلمانسو "ای بود کهشد. اهمیت این موضوع به گونه

در یک تلگراف به ویلسون رئیس جمهوری آمریکا اعالم داشت: کمبود  1917دسامبر  15 اول در

. رئیس کشاندلح غیر قابل قبول برای متفقین میآورد و به یک صدر می از پا سوخت ارتش ما را سریعاً

ها نفت بگیرد. صدهزار تن برای فرانسه از کمپانیجمهور باید یک ظرفیت دائمی اضافی معادل یک

متفقین برای جلوگیری از شکست باید به صورت قطعی نیازهای نفتی نیروهای فرانسوی را در آخرین 

قطره خون سربازان ما برابر کنند زیرا ارزش هر قطره نفت با هر  مینأعملیات نظامی ت

گوید: در حقیقت کرزن وزیر خارجه وقت انگلستان مییکسال بعد از آن لرد  (555: 1357،بهار)است

در جنگ  (31: 1352،شوادران)نسل آینده خواهد گفت که متفقین بر موجی از نفت به پیروزی رسیدند

فی برخوردار گشت، چنانچه گفته فتهای تکنولوژیکی نفت از اهمیت مضاعجهانی دوم به دلیل پیشر

 .(54: 1376،اطاعت)داشت 1941ثیر زیادی در اتحاد آلمان نازی با رومانی در نوامبرأشود؛ نفت تمی

کننده در نیز نفت به عنوان متغییری تعیین پس از جنگ جهانی دوم و در دوره جنگ سرد          

ا و شوروی مطرح بوده ، به ویژه در روابط دو قطب قدرت یعنی ایاالت متحده امریکللیالممعادالت بین

حده آمریکا از جمله های سیاست خارجی ایاالت مت¬تمامی دکترین  ای که تقریباًاست به گونه

و میانه مستقیم و یا غیر مستقیم به خاور ، آیزنهاور، نیکسون، کارتر و ریگان به صورتدکترین ترومن



1387ماه آرذ 24و23                                                                                                                                                                                                                                                                     دموکراسی و توسعه ،نفت ملی همایش  
 

4 
 

در سالهای اخیر نیز بحران کویت و جنگ  (Painter,2008)شودذخائر نفتی آن مربوط می بع ومنا

ای از اقدامات جمعی برای تضمین با تجویز سازمان ملل متحد، نمونه 1991خلیج فارس در سال 

 .(54: 1376)اطاعت،دسترسی آسان و بی خطر به منابع کمیاب نفت بود

-ری را از منابع نفتی خود در عرصهثیرپذیأرهائی است که بیشترین تاز جمله کشو کشور ایران نیز   

که در چاه کن در مسجد سلیمان نفت کشف و  1908المللی داشته است. از سال های داخلی و بین

استخراج شد، سرنوشت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ایران نیز به مرور به شکل الینفکی به نفت گره 

توان ردپای این منبع حیاتی را در ای است که تا حدود زیادی می¬به گونهخورد. اهمیت این موضوع 

گیری و تبیین نمود؛ اما آنچه در این گفتار به آن توجه شده ت سیاست داخلی و خارجی ایران پیتحوال

المللی و تحول در نقش و جایگاه ژئوپولیتیکی نفت در معادالت جهانی، نظام بین است تاثیرات کالن

 ست.ایران ا

 تحوالت نفتی و تعامالت بین المللی ایران در دوره جنگ سرد -2

رگانیکی با المللی نه تنها با پیوستگی مکانیکی، بلکه با همبستگی ااگر چه نفت و نظام بین       

اند؛ اما مطالعه تطبیقی بین دوران جنگ سرد و پس از آن بیانگر رابطه معناداری یکدیگر در تعامل بوده

پس  رفتهای تکنولوژیک و فرآیند صنعتی شدن با اهمییت و جایگاه نفت در نظام جهانی است.بین پیش

، اتحاد جماهیر شوروی با آگاهی ازاهمیت 1968از اعالم خروج انگلستان از شرق کانال سوئز در ژانویه 

نمود نفت خلیج فارس برای امنیت غرب )در شرایطی که ایاالت متحده درگیرجنگ ویتنام بود( تالش 

 به دلیل حمایت آمریکا از نیروهای دریائی خود را در اقیانوس هند گسترش دهد. در خاورمیانه نیز

با اعراب روابط این کشور با تولید کنندگان نفت عرب همانند عربستان سعودی 1967اسرائیل در جنگ 

روی داشتند. از شورو به ضعف نهاد، بویژه آنکه بخشی از رهبران ناسیونالیست عربی تمایلی به سوی 
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میلیون بشکه در روز افزایش یافت. این در حالی بود  7/52مصرف جهانی نفت تا  ، 1972طرفی تا سال 

میلیارد بشکه و تولید نفت  9/39، 1968که حداکثر ذخائر نفتی ثبت شده در قاره آمریکا در سال 

، ذخائر نفت خاورمیانه 1972میلیون بشکه نفت بود. در عوض در سال  3/11م، 1970آمریکا درسال 

 55اینکه  داد. مضافاًکل مقدار نفت جهان را تشکیل می 3/2 میلیارد بشکه رسید که حدود 7/433به 

استرالیا از خلیج  درصد واردات نیوزیلند و 70درصد واردات نفت ژاپن و 90درصد واردات نفت اروپا، 

در ایاالت متحده آمریکا مصرف  خاورمیانهدرصد نفت 2آن تاریخ تنها  شد. اگرچه درمین میأفارس ت

 1973گونه ای که در سپتامبر ¬شد؛ اما واردات نفت آمریکا با سرعت باالئی در حال افزایش بود بهمی

 .(Painter. OP,Cit. Pp )شدمین میأدرصد آن از خاورمیانه ت 30درصد رسید که  35به 

احتمال حضور بیشتر شوروی در  نفت خاورمیانه و مریکا بهآوابستگی رو به تزاید ایاالت متحده       

ت خلیج کسینجر گردید که بر اساس آن امنیّ -منطقه منجر به تئوری دوپایه یا دو ستونی نیکسون

صلح  ریچارد نیکسون در کتاب جنگ واقعی و فارس بر عهده ایران و عربستان سعودی قرار گرفت.

خون را  منطقه خلیج فارس قلبی است که این ت ونفت خون صنعت مدرن اس"واقعی نیز نوشته است: 

راههای دریایی پیرامون خلیج فارس شریانهایی هستند که این خون  اندازد ومانند تلمبه به جریان می

دکترین نیکسون، ایران را در معادالت جهانی قدرت  (13: 1364،نیکسون )"گذرد.نها میآحیاتی از 

مین امنیت خلیج أو وظیفه ت 1977تا  1972ایران بین سالهای درگیر ساخت. افزایش درآمدهای نفتی 

 680ای که بودجه دفاعی ایران را یم شاه را به دنبال داشت به گونهفارس سیاستهای میلتاریستی رژ

یعنی  1977میلیارد دالر در سال  4/9به  1972میلیارد دالر در سال  4/1درصد افزایش داد و از مقدار 

 ودجه ایران رسید. درصد کل ب 40معادل 
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داد رمیلیارد دالر با ایران قرا 9/11های آمریکائی معادل شرکت 1974تا سپتامبر  1973انویه از ژ       

د شد های امضا کردند که ایران متعلتهای ایران و آمریکا تفاهم نامهدو 1975امضا کردند. در مارس 

 :Bill,1998)و خدمات از آمریکا نماید میلیارد دالر صرف خرید کاال 15سال آینده معادل  5طی 

201-204). 

، در خالل اجتماعی ایران –صرف نظر از سیاستهای میلتاریستی و تغافل از توسعه اقتصادی            

ایران موقعیت خود را به عنوان یک متحد کلیدی آمریکا در خلیج فارس تثبیت نموده  1970دهه 

های سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا به صورت -ی دکترینتمام همانگونه که اشاره شد، تقریباً

مستقیم و یا غیر مستقیم به خاورمیانه منابع و ذخائر نفتی مربوط می شد. سیاست خارجی ایران نیز 

نمود. در این دوره، ی غرب به رهبری آمریکا پیروی می ها¬به عنوان یک متغییر وابسته از سیاست

 "پاسخ انعطاف پذیر"آیزنهاور،  "نگاه نو "قدرت آمریکا ، همچون سیاست المللی ابر های بینسیاست

سد  "کارتر ، به ترتیب ایران را به پذیرش  "حقوق بشر "نیکسون و  "سیاست منطقه ای "کندی، 

متعهد  "فضای باز سیاسی "و  "نظریه دو ستونی یا دو پایه  "،  "اصالحات اقتصادی داخلی  "،  "نفوذ

 (16: 1376)اطاعت،ساخت

با هم دوره کوتاه زمامداری دکتر مصدق است که این دوره تنها یک استثنا وجود دارد آن در         

ا بگذارد؛ اما به قول ی شدن صنعت نفت را به اجر، سعی نمود ، قانون ملّ"موازنه منفی  "اتّخاذ سیاست 

ای بازسازی اروپا و توانائی غرب ت میدانهای نفتی ایران و حوزه خلیج فارس که بر، اهمیّگازیوروسکی

برای مقابله با یک جنگ احتمالی و اقتصاد جهانی حیاتی بودند، ایاالت متحده آمریکا را برانگیخت تا با 

را  1332مرداد  28یا  1953اوت  19، کودتای های نفتیگلستان برای پیشبرد منافع کمپانیکمک ان

 یان اعتراضی را به سمت سازش با غرب سوق دهد. و جر (100: 1371،گازیورسکی)طراحی و اجرا کند
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با حکومت کودتا به امضا رسید و بر  1954 – 1332ای بود که در سال نتیجه این اقدام توافق نامه

اساس آن چهل درصد از تولید نفت ایران که قبل از ملی شدن آن در اختیار شرکت نفت ایران و 

بدین ترتیب نفت  (:Nirumand, 1969 5 ) اگذار شدانگلیس قرار داشت به شرکت های آمریکایی و

، یفا کرد و علیرغم مبارزات طوالنیبه عنوان یک عنصر تتاثیرگذار در ژئوپولوتیک، نقش منفی خود را ا

 سازش و تسلیم را برای ایران به ارمغان آورد. 

ید نظر طلبانه شی تجدخاذ سیاست اعتراضی و مو اتّ 1979با پیروزی انقالب اسالمی در سال            

توسط  الملل و مآال فروپاشی تئوری دو ستونی و همچنین اشغال افغانستاننسبت به سیاست بین

الملل قرار گرفت. ، تقابل و تعارض با نظام بینای دیگر در تعامل، این بار کشور ایران به شیوهشوروی

ایران بود، پس از انقالب  یز مبنای عمل، سیاست انطباق رضایت آماگر قبل از پیروزی انقالب اسالمی

 ,Nirumand)، سیاست انطباق اعتراض آمیز در دستور کار حکومت انقالبی قرار گرفتاسالمی

1969:5 ) 

اظهاراتی  ، برای رویارویی با این وضعیت جدیدرئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکاکارتر جیمی         

 ارتر شناخته شد. وی اعالم داشت: ایراد کرد که بعدها به عنوان دکترین ک

به  هر تالشی که قدرت خارجی برای بدست آوردن کنترل منطقه خلیج فارس انجام دهد، باید"      

با نیروی نظامی به آن پاسخ داده  منزله تجاوز به منافع حیاتی ایاالت متحده آمریکا تلقی نمود که لزوماً

 (painter . OP, Cit . P, 24 )"خواهد شد

سیاستهای دوره کارتر در منطقه نفت خیز  1981پس از روی کار آمدن ریگان در ژانویۀ            

ی و عالئق ملّ "بیان داشت 1982خلیج فارس با شدت بیشتری پیگیری شد. ریگان در اول سپتامبر 

: 1371اسدی  )"خلیج فارس پیوند خورده است استراتژیکی آمریکا به طور تجزیه ناپذیری با کشورهای
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بت به تشکیل نیروهای واکنش سریع بر مریکا بر مبنای این خط مشی سیاسی نسآایاالت متحدة  (33

برای آسان سازی ای از پایگاههای نظامی کمربندی شکل و استفاده از روش خبر دهی سریع پایۀ شبکه

های مختلفی و با شیوه( 162: 1366،عزتی ).العمل فوری و گسترده نیروهای نظامی اقدام نمودعکس

شیوة دیگر در تعامل  به مقابله با جمهوری اسالمی ایران پرداخت و ایران این بار متأثر از نفت منطقه به

 الملل قرار گرفت. با نظام بین

 

 

) ژئواكونومی در  پس از جنگ سردالمللی ایران در دوره تحوالت نفتی و تعامالت بین -3

 برابر ژئواستراتژی(

  ژئواكونومی عصرهای ویژگی  -1-3

 برخی از  .است آمده پدید جهانی سیاسی نظام در گسستی قطبی، دو جهان سقوط از پس       

 دادن شکل و چگونگی گسست این کردن پر چگونه درباره را هاییایده تا شدند آن بر نظران صاحب

فردای فروپاشی گر از ی( به عبارت د248: 1381کشند) مجتهدزاده،  پیش جهان ژئوپلیتیک نظام به

نبال دازان و صاحبنظران در قالب تئوری و نظریات مختلف به درنظام دو قطبی تا به امروز، نظریه پ

اند که از نشانه ه نوعی به بخشی از موضوع پرداختهاند که هر کدام بتبیین نظام سیاسی جهان بوده

 به ژئوپلیتیک که  تاکنون 1989 سال از زمانی، یعنی دوره این است. در ژئوپلیتیکی گذار های دوره

 ژئواکونومی  ایده رسد می نظر به که اندگرفته شکل ژئوپلیتیکی هایاندیشه است مدرن معروف پست

 . است نزدیک واقعیت به ها تئوری دیگر از لوتواك، بیش گری ادوارد نظامی برابر در اقتصاد اصالت و

شدن،  قطبی، جهانی چند قطبی تک انی، نظامجه نوین نظیر نظام ژئوپلیتیکی، های در تئوری حتی
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 پست عصر ژئوپلیتیک تمامی اندیشه های بطن در نوعی به اقتصادی مناسبات و تاریخ، اقتصاد پایان

در نظام جهانی، انرژی به عنوان روح ژئواکونومیکی در تعیین امنیت، و و  دارد آشکاری نمود مدرن،

 به (. 149: 1388اطاعت و نصرتی،)  کندش آفرینی میالمللی نقای و بینهایجاد کشمکشهای منطق

 وضعیت تواندنمی اقتصادی قدرت گرفتن نظر در بدون ژئوپلیتیکی، های تئوری ارائه دیگر، عبارت

 (106: 1380) عزتی، .کند تبیین را حاضر قرن ژئوپلیتیک

 قدرتمند و داریایهسرم کشورهای برای رهبری شاخص در عصر ژئواکونومی، و سرد جنگ پایان با     

 رنگ المللی بین مناسبات در ژئواستراتژی وکارکرد  نیست نظامی قدرت دیگر المللی،بین صحنه در

 حرکت و مسیر تغییر دهنده نشان واقع، در سرد، جنگ زوال که است معتقد لوتواك است.  باخته

   (248-24: 1380دیگران،  )اتوتایل و .باشد می ژئواکونومی به سمت ژئوپلیتیک سوی از جهانی نظام

 جایگزین اقتصادی، عوامل آن، در که دهدمی نود در دهه المللیبین جدید نظام آمدن از خبر وی

 هر کنار در بلکه نیست، گذشته دوران موضوعات دیگر ها عامل درگیری و شوندمی نظامی اهداف

 تنها زمانی که کندمی اللاستد چنین این لوتواك .کندمی خودنمایی عامل اقتصادی، یک تنشی،

 نظامی، از قدرت برخورداری اهمیت کاهش با که بود خواهد دنیا امور اداره به قادر تجارت، منطق

 مناقشه، علل و ژئواکونومی، وسایل عصر در .باشند اقتصادی صرفاً ماهیتی دارای واحدها رقابت

 کشمکشهای به منجر ات تجاری،اختالف و منازعات که صورتی در و کندمی پیدا اقتصادی ماهیتی

 از که نمود فصل و حل اقتصادی، ابزار استفاده از با بایست می را هایی درگیری چنین شود، سیاسی

 تأمین صادرات، خصوص در یارانه گرفتن نظر واردات، در محدودیت به توان می ابزارها این جمله

 و رقابتی های ساخت زیر شرایط شی،آموز هایروش از رقابتی، حمایت های طرح آوری فن اعتبارات

 . (Luttwak,1998: 125-128) کرد اشاره غیره
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بازرگانی بر قدرت نظامی غالب شده و اداره امور جهان  ،ژئواکونومی حاکمیت گفتمان در عصر          

با منطق تجارت انجام می گیرد و رقابتهای قدرتی نیز از ماهیت نظامی به ماهیت اقتصادی سوق پیدا 

المللی، شاهد  کرده و به جای سیاست و شبکه های درهم بافته شده از روابط قدرتها در عرصه بین

رت نیز موجب رقابت باشیم. با وجود اینکه گاهی منطق تجامیظهور دنیایی مملو از روابط تجاری 

ادی به تواند منجر به ائتالف و اتحاد کشورها و سازمانهای اقتصگردد ولی همین منطق میشدید می

منظور سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان شده و در نهایت منجر به همبستگی، توسعه، تولید 

 نفوذ ژئواکونومی، تفکر در .مشترك، تشکیل بازارهای مشترك برای انواع کاالها و ارائه خدمات و... شود

 نظر به و شود می بزرگ قدرتهای کشور از نظامی خارج پایگاههای جایگزین بازارها در رخنه و

 لحاظ به ویژه به جهانی، صحنه به را اقتصاد موضوع ورود که مفهومی است کونومی، ژئوا که میرسد

 بر جهانی، نظام در ها قدرت میان رقابت که زمان هر واقع، در .کندتأیید می سودگرایی انگیزه

 هستند ها قدرت این .است ژئواکونومی از صحبت باشد، اقتصادی مرزهای و برداشتن اقتصاد موضوع

 این فرایند برآیند و کنند می رهبری و اعمال )جهانی نظام( فضا در را اقتصادی که سیاستهای

 نظام در جدید رقابتی فضای به دادن پوشش جهت سیال پدیدهای عنوان به که است ژئواکونومی

 در .است مدهآ در های غربی قدرت اکثر جهانی های سیاست تحلیل و توجیه برای روشی و جهانی

 به را انرژی ژئوپلیتیک موضوع است که ژئواکونومی های رقابت در عنصر ترین مهم انرژی، میان، این

 تمامی محرکه انرژی، و است انرژی به وابسته بشر، کنونی حیاتتوان گفت که می.است آورده وجود

 مهم همچنان ومی،در عصر ژئواکون .است ... و کشاورزی خدمات، نقل، صنعتی، حمل های فعالیت

 ایهسته انرژی به ویژهای توجه اخیر، دهه های در گرچه است؛ منابع هیدروکربنی انرژی، منابع ترین
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 رو این از .کند پیدا انرژی های حامل دیگر میان در عمدهای سهم است اما نتوانسته است، شده

  . است کرده پیدا ایویژه اعتبار هیدروکربنی، انرژی انتقال مسیرهای و تأمین انرژی منابع

 را گئوپلیتیک قدرتمند واحد یک عنوان به کشور گانه پنج ویژگیهای از کلین، یکی رودلف         

 معتقد واقع در وی ,Glassner )2004: 271) است جغرافیایی مشخصات وی منظور که داندمی

یک کشور اشاره  که یکی از سطوح حکومت، فیزیوپلیتیک است که به ظرفیت و ذخایر طبیعی است

 به به عبارت دیگر با تولد واژه ژئوپلیتیک، کلین به نوعی( Anderson & Anderson,1998: 2 ). دارد

 ژئوپلیتیک انرژی و اهمیت آن در پایداری حیات دولتها و مناسبات میان آنان اشاره کرده است.

 نظام سیاسی در ژئوپلیتیکی هایمتغیر ترین مهم از یکی عنوان به انرژی منابع رسدمی نظر به        

 یا انرژی فضاهای بدون و ها مکان از انتقال نیز و کشورها میان المللیبین تعامالت در جهان کنونی

 ابزارهای و ها تکنولوژی نیز و انرژی، انتقال مسیرهای و تولید منابع کنترل نیز و انرژی، نیازمند

 چالش به و منطقهای و سیادت جهانی حفظ ایبر انرژی مصرف حتی و انتقال و آوری فن تولید،

 همین به و است جغرافیایی یا و مکانی، فضایی ابعاد داری جملگی المللی، بین عرصه در رقبا کشیدن

 جنبههای و ابعاد تمام و انرژی زیرا است؛ تبدیل نموده مهمی ژئوپلیتیکی موضوع به را انرژی اعتبار،

 حقیقت، در (103: 1385) حافظ نیا، .باشد می و سیاست قدرت جغرافیا، پارامتر سه ملتقای آن

 خاکی کره در انرژی منابع با  )یافته کشورهای توسعه( مصرف مراکز انطباق عدم از انرژی، ژئوپلیتیک

 می انرژی ذخایر های حوزه در کننده مصرف های دخالت قدرت آن، آمد پی که است آمده وجود به

 و مند های قدرت دولت که شده باعث منابع، به انسانی جوامع و کشورها یکسان دسترسی عدم .باشد

 توسعه و و توان قدرت از استفاده با و کنند انرژی غنی مناطق به ویژهای توجه یافته، توسعه

 . باشند مناطق این بر تسلط و دستیازی دنبال به خود تکنولوژیکی
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اصلی و شاید مهمترین و غیر  رت سوخت نفت به صو  حاضر در عصر می توان گفت که بنابراین        

ترین مادة خام در تمدن صنعتی امروز در آمده است و اساس صنعت، شاهرگ حیاتی قابل اجتناب

ای را در جایگاه ویژهنفت انرژی و بویژه  در این دوره،  حمل و نقل و تار و پود جنگ می باشد.

توان قرن و غرب یافته است، از این رو می استراتژی امنیت ملی کشورهای صنعتی دنیا بخصوص آمریکا

عالقمند متحده و غرب  بیست و یکم را قرن ژئواکونومی با محوریت انرژی نامید. قرنی که در آن ایاالت

هستند کمربند ژئواکونومیکی دنیا را در دست داشته باشند. از سویی دیگر از آنجایی که بین بحرانهای 

ر جهان تناسب نزدیکی وجود دارد، در آینده انرژی به عنوان هستۀ های انرژی دالمللی و حوزهبین

 الملل نقش آفرینی خواهد کرد.تفکرات استراتژی و ژئواکونومی در عرصۀ روابط بین

 

 

 ایران در عصر ژئواكونومیک   -2-3

ندر و در دوره حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک متاثر از نظریات قدرت دریائی ماهان، هارتلند مکی      

مهمتر از آن ریملند اسپایکمن و کمربندهای شکننده )کوهن (، جایگاه جغرافیائی ایران به دلیل ارتباط 

و اتصال با دریای آزاد و در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز، اتصال با سرزمینی قلب از طریق 

ر موقعیت ریملند نظریات ی و به بیان دیگر دمرزهای شمالی و قرار گرفتن بین دو قدرت بحری و برّ

  (27-34: 1376،اطاعت)ژئوپولیتیکی در استراتژی جهانی از اهمیت و جایگاه باالئی برخوردار بود

رقابت روسیه و انگلستان در دوره موازنه قوا و آمریکا و شوروی در نظام دو قطبی درخصوص ایران نیز  

می رفت. بر مبنای همین جاذبه  ناشی از همین جایگاه و اهمیت ژئواستراتژیکی آن به شمار
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نفوذ )  های مهم سیاست سدّ¬ژئواستراتژیکی، موقعیت جغرافیائی ایران به عنوان یکی از حلقه

Containmentگردید ( در استراتژی غرب از اعتبار خاص برخوردار. 

ش الملل، این جایگاه ارز¬م و تحول در نظام بین1991پس از فروپاشی شوروی در سال            

ملی الت رابطه قدرت در نظام بینژئواستراتژیک خود را تا حدودی از دست داد؛ اما در دوره جدید ماهیّ

-بر قدرت اقتصادی، جایگزین سیاست های مالیم مبتنی-ای که سیاستبا دگرگونی مواجه شد به گونه

فرصت "( در این خصوص درکتاب Hartrich)هارتریچ مبتنی بر قدرت نظامی گردید. های حادّ

( که به نظر وی به معنای قدرت Ecopoliticکند که سیاست اقتصادی) استدالل می "مریکاییآ

یک مبتنی بر قدرت نظامی شده اقتصادی است و نه سیاست اکولوژیکی، جایگزین ژئوپولیت

 (26: 1370،هپل)است

ها بمب افکن انکها ،، بویژه جنگ سرد شمار نفرات نظامی ، توپها ، تاگر در دوران دو قطبی         

، به عنوان ابزار و لوازم قدرت پیما و به طور کلی ادوات، تجهیزات و تکنولوژی نظامیموشکهای قاره

(، ارزش پول ملی، درآمد سرانه، رشد  GNPگردید، در دوره جدید تولید ناخالص ملی ) ¬محاسبه می

ابی قدرت ملی واحدهای سیاسی است. اقتصادی، تکنولوژی تولید صنعتی و... معیار مهمتری برای ارزی

بی جهت نیست آمریکائیها می گویند، ما مواظب روسها بودیم که به آمریکا حمله نکنند، تا به خود 

  آمدیم، دیدیم ژاپن از در و دیوار آشپزخانه ما باال رفته و ما را اشغال اقتصادی کرده است. 

ونومیک منابع ارزشمند نفت و گاز از اهمیت و بدیهی است در دوره حاکمیت گفتمان ژئواک          

میلیارد بشکه نفت  4/138جایگاه واالتری برخوردار شده است. این در حالی است که از طرفی ایران با 

قبل از عراق  میلیارد بشکه نفت و2/264به عنوان دومین کشور نفت خیز بعد از عربستان سعودی با

 Bp Statistical Review of World )ست.ته شده امیلیارد بشکه نفت شناخ 115با
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Energy2008) .ده بزرگ نفت در اوپک و چهارمین صادرکننده نفت در جهان نکنایران دومین تولید

 نیز می باشد. 

میلیارد بشکه  4/744از طرف دیگر ایران دو کانون مهم نفت خیز جهان یعنی خلیج فارس با           

درصد جهانی ( را به  39/10میلیارد بشکه نفت ) 8/126زه خزر با درصد نفت جهانی ( و حو 61نفت ) 

سهم جهانی گاز در جایگاه دوم جهان بعد از  7/15عالوه بر آن ایران با (  Ibid ) دهد.می هم ارتباط

درصد و حوزه خزر، با  3/40گرفته و دو حوزه عمده ذخائر گازی جهان یعنی خلیج فارس با  روسیه قرار

ثر از نظریه أبر همین مبنا جفری کمپ، مت (1) نقشه شماره  دهد.می بهم ارتباطدرصد را  7/26

بیضی که کمپ و هارکاوی )کند¬بیضی انرژی جهانی یا هارتلند ژئوپولیتیک یاد می هارتلند مکیندر، از

حوزه نفت وگاز خلیج فارس یعنی ذخائر نفت و گاز عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات 

آ ذربایجان، ارمنستان و  ربی و حوزه نفت وگاز منطقه خزر یعنی ذخائر نفت وگاز روسیه،متحده ع

کانون و مرکز و یا به عبارتی قلب این بیضی نیز سرزمین ایران است که  گیرد.¬ترکمنستان را دربر می

ینکه ًا بخشد. مضافامی با تپش آن صنعت و اقتصاد جهانی به حرکت افتاده و حیات خویش را تداوم 

عبارتی از نظر جغرافیایی  افریقا نیز می باشد. به این سرزمین قلب، محل اتصال قاره های آسیا، اروپا و

 آورد.ای مرکزی و کانونی برای خشکیهای جهان به حسابتوان آن را منطقهنیز می

 

 

 

 

 روسيه

 قزاقستان

 ازبكستان

 تركيه

 ايران عراق

 عربستان

 تركمنستان
 آذربايجان

 افغانستان

 امارات

 پاكستان
 كويت

 خليج فارس
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(191: 1383: بيضي استراتژيك انرژي )كمپ و هاركاوي، 1نقشه شماره   

، عالئق ژئواکونومیک قدرتهای بزرگ بویژه تلند انرژی جهانهای ژئواکونومیک هارجاذبهمقابل  در

میلیون  220/85ان ایاالت متحده آمریکا وجود دارد. در حال حاضر میزان مصرف نفت خام در جه

میلیون بشکه در سال  5/92به  2010باشد که با روند رو به رشد مصرف، در سال بشکه در روز می

این در حالی است که میزان مصرف ( Bp.op.cit)میلیون بشکه خواهد رسید 9/104ه ، ب2020

میلیون بشکه می باشد و چشم انداز تقاضای  024/25در حال حاضر  (( OECDآمریکایی شمالی ) 

میلیون بشکه و در سال  1/29به 2020میلیون بشکه، در سال  9/26به  2010نفت این منطقه در سال 

 (International Energy Agency . P83) یلیون بشکه نفت خواهد رسیدم 6/30به  2030

های مصرف جهانی، بویژه ها و تقاضامعادله و جاذبه یک زمانی که میزان ذخائر هارتلند انرژی را در

ایاالت متحده آمریکا و هم پیمانان آن در معادله دیگری قرار دهیم، حضور و نفوذ آمریکا و محاصره 

 (2) نقشه شماره جهان و مخالفت و مقابله با ایران قابل تبیین خواهد بود.  کانون انرژی
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: حضور نظامی آمریکا در کشورهای همسایۀ ایران2نقشۀ شمارة   

چه خطر اتحاد جماهیر شوروی مرتفع شده بود؛ اما با حملۀ عراق به کویت در  در دورة جدید اگر 

ت منطقۀ خلیج فارس مریکا برای حفاظت از امنیّآمتحدة  ، ایاالت1990، دوم اوت 1369یازدهم مرداد 

ت این منطقه برای آمریکا به با مجوز سازمان ملل نسبت به اخراج عراق از کویت اقدام نمود. اهمی

جرج بوش پدر در اثنای  الملل و فروپاشی نظام دو قطبی،بین ای است که علیرغم تحول در نظامگونه

دولت من همانگونه که شیوه کار هر رئیس جمهور دیگری از  "رد:تجاور عراق به کویت اعالم ک

پریزیدنت روز ولت تا پریزیدنت ریگان بوده است، خود را به امنیت و ثبات خلیج فارس متعهد می 

 (.18/5/1369روزنامۀ کیهان. )"داند.
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اد و بر خالف منشور ، ایاالت متحدة آمریکا پا را از این هم فراتر نه2001با حادثه یازدهم سپتامبر     

ملل متحد با ارائۀ استراتژی حملۀ پیشگیرانه که توسط جرج دبلیو بوش ارائه شد، حمله به افغانستان و 

 عراق را در دستور کار خود قرار داد، تا با هر گونه تهدیدی به مقابله بر خیزد. 

عمان، خلیج فارس، کشورهای بر مبنای رهیافتهای فوق ایاالت متحده امریکا هم اکنون در دریای       

اینکه  حاشیه جنوبی خلیج فارس، عراق، ترکیه،آذربایجان،ترکمنستان و افغانستان حضور دارد. مضافاً

 این کشور درصدد توسعه و گسترش ناتو به سوی شرق نیز می باشد. 

 

 نتیجه گیری  -

جابجائی قدرت در آن و نیز المللی و ر اشاره کردیم ، تحوالت نظام بینهمانگونه که به اختصا       

تهای تعامل سازگار یا ناسازگار با قدرایران را در  اجتماعی هر یک به نحوی کشور –تحوالت سیاسی 

 جهانی قرار داده است.

قدرت دریایی، ، قلمرو جغرافیایی ایران در نظریات عصر حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک در        

، از طریق این کشور با اتصال به دریای آزادای بر عهده داشت. هکنندهارتلند و ریملند، نقش تعیین

نمود. از ¬خلیج فارس وتنگه استراتژیک هرمز، موقعیت دفاعی مناسبی را برای قدرت بحری فراهم می

اتی ژئواستراتژی های اوراسیاست، به مثابه مکمل عملیر از آنجا که ایران متصل به خشکیطرف دیگ

ز آن در جنگ جهانی دوم . در همکاری بین این دو قدرت نیز که نمود بارنمودقدرت بری عمل می

 ایم، کانال ارتباط دهنده و به تعبیری پل پیروزی لقب یافت.شاهد بوده

الملل، نفت به عنوان متغییر تأثیرگذاری عمل کرده دیگر در تعامل ایران با نظام بینازطرف            

ی ایران از دو جهت در خور مطالعه است. از طرفی ایران دومین کشور است. تأثیر نفت بر موقعیت جهان
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نفت خیز منطقه خلیج فارس و دومین کشور دارای ذخایر گازی جهان واز طرف دیگر دو کانون مهم 

دهد به گونه ای که عنوان نفت و گاز جهان یعنی خلیج فارس و حوزه دریای خزر را بهم ارتباط می

این وضعیت باعث گردید، در دورة جنگ  اخته شده است. برخورداری ایران ازهارتلند انرژی جهان شن

گذار تعامل ایران را با نظام سرد، عالوه بر موقعیت جغرافیایی ایران، نفت نیز به عنوان متغییری تأثیر

دو پایه نیکسون وظیفه حفاظت و حراست   گونه ای که با تئوری دو ستونی و یاالملل باعث شود بهبین

این کارکرد همراه با افزایش درآمدهای نفتی ایران در  ز مهمترین منبع انرژی جهان را عهده دار گردد.ا

 رضا پهلوی را به دنبال آورد. دی، سیاست میلیتاریستی رژیم محمددهۀ هفتاد میال

ه دیگری الملل به شیوینب پیروزی انقالب اسالمی و فروپاشی شوروی، تعامل ایران با نظام با          

نمود. به عنوان حافظ منافع آنها عمل میمتجلی گردید. اگر در گذشته ایران با همراهی قدرتهای غربی 

پس از آن، منافع ایران در تعارض با وضع موجود نظام بین المللی تعریف و تبیین گردید. در این دوره 

می در منطقه ضمن مهار انقالب ایاالت متحدة آمریکا با هم پیمانان خود، تالش نمودند با حضور نظا

اسالمی از منابع نفت نیز حفاظت و حراست نمایند. حضور آمریکا در اطراف هارتلند انرژی جهان نمونۀ 

 بارزی از تأثیر نفت بر منطقه و بویژه ایران است.
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