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مقدمه 
انديشمندان حوزه اقتصاد كالن بين الملل بر 
اين باورند كه برخالف قرون گذشته كه اشغال 
سرزمين ها تضمين كننده ي ورود ثروت به يك 
كشــور بود، در قرن 21 توان مهار منابع انرژي 
يا خطوط انتقال آن، تضمين كننده ورود ثروت 

است. 
در پي انقــالب صنعتي، به تدريج انرژي به 
يكي از عوامل مهــم توليد تبديل گرديد و در 
قرن بيســتم به عنوان يكي از مولفه هاي مهم در 
شكل گيري و يا تغيير قلمروهاي ژئواستراتژيك 
شــناخته شــد. بر همين اســاس، طي دهه هاي 
گذشــته كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل 
برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز همواره 
بــه عنــوان يكــي از مناطق ژئوپلتيــك جهان 
قلمداد شــده اند. اما با كشف ذخاير قابل توجه 
هيدروكربنــي در حــوزه درياي مازنــدران و 
كشورهاي پيرامون آن، قلمرو ژئواستراتژيك 
منطقه خاورميانه تا منطقه آســياي ميانه و قفقاز 
گسترش يافت و قلمرو ژئواستراتژيكي جديدي 
بنام "خاور نزديك بزرگ" تشــكيل شد كه به 
دليــل ايفاي نقش حياتــي در دهه هاي آتي در 

تامين نفت و گاز به عنوان "شاهين تعادل جهان 
در قرن 21 " ناميده مي شود. 

در چنين شرايطي، ايران به دليل قرار داشتن 
در قلب خاور نزديــك بزرگ، دارا بودن رتبه 
اول ذخايــر هيدروكربني قابل اســتحصال در 
جهــان، ظرفيت باالي توليد و صادرات نفت و 
گاز و موقعيت سرزميني ويژه براي تبديل شدن 
به داالن استراتژيك تجارت نفت و گاز منطقه 
و جهان، از اهميت بي نظيري برخوردار است. 

بررســي تاريخ تمدن بشر نشــان مي دهد 
كــه هــرگاه كشــوري داراي يــك موقعيت 
استراتژيك باشــد، هرگز نمي تواند خود را از 
تحوالت جهاني دور نگه دارد و انزوا پيشه كند. 
بلكه چنين كشــوري مي بايد با درك صحيح 
از موقعيــت خاص جغرافيايي خــود به عنوان 
يك قدرت اســتراتژيك وارد عمل شده و در 
راستاي پيشرفت و توســعه پايدار گام بردارد. 
بر اين اساس، ايفاي نقش موثر و سازنده ايران 
در حوزه انرژي با كشورهاي مهم توليد كننده 
و مصرف كننده جهان، يك الزام اســتراتژيك 
تلقي مي گردد. زيرا اتخاذ سياست هاي انفعالي 
و انــزواي منطقه اي و جهانــي يقينا" تضعيف 

امنيت ملي و بــروز تهديدات جدي عليه ايران 
را به دنبال خواهد داشت. 

1- مفهـوم ژئواسـتراتژي و بررسـي تحـوالت 
مناطق ژئواستراتژيك جهان 

ژئواستراتژي علمي است كه نقش عوامل 
محيط جغرافيايــي را در تدوين اســتراتژي ها 
مطالعــه مي كند. ايــن واژه عمــال از نيمه دوم 
قــرن بيســتم در اســتراتژي هاي نظامــي جاي 
گرفــت و امــروزه تمامــي تحــوالت نظامي، 
سياسي، اقتصادي و امنيتي در ارتباط مستقيم با 
مالحظات ژئواستراتژيك قرار دارد. آگاهي از 
منابع انرژي، غذا، مواد معدني، موقعيت جزاير 
و شبه جزاير، تنگه هاي استراتژيك، الگوهاي 
حمــل و نقل دريايــي، هوايي، ايجــاد يا تغيير 
موازنه قدرت ها به تحليل گر مسايل استراتژيك 
در تبييــن و تفســير وضعيت كنونــي و آينده 
ژئواســتراتژيك مناطق مختلف ياري مي دهد. 
اســاس امنيت پژوهــي مــدرن، تأميــن حيات 
متناسب و مترقي است، چرا كه در تعبير مدرن 
امنيت گفته مي شود كه امنيت صرفاً دفع تهديد 
نيســت بلكه خلق فرصت نيز هســت. از  اين رو 

بررسي نقش انرژي در شكل گيري قلمروهاي 
ژئواستراتژيك جهان
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ذهن آينده نگر براي تأســيس جامعه ي امن بايد 
شــيوه زندگي در جهان آينده را طراحي نموده 

و دورانديشانه سناريو سازي نمايد.
تجــارب جنگ هــاي مهم طــي دهه هاي 
گذشته ثابت كرده اســت كه هرگاه كشوري 
داراي يك موقعيت اســتراتژيك باشد، هرگز 
نمي توانــد خود را از تحوالت جهاني دور نگه 
دارد و يا به عبارتي منزوي باشــد. زيرا به ناچار 
بخشــي از يك اســتراتژي نظامي خواهد بود. 
چنين كشوري بايد سعي كند با درك موقعيت 
خاص جغرافيايي خــود، به عنوان يك قدرت 
اســتراتژيك وارد عمل شده و براي پيشرفت و 
توسعه خود گام بردارد. چراكه در برخي موارد 
موقعيت يك كشــور از نظر ژئواســتراتژيك 
چندان اهميت دارد كه سرنوشت آن را همواره 
متاثر مي سازد، به طوري كه ژئوپليتيست ها از آن 
به عنوان "موقعيت استراتژيك تاريخ ساز" نام 

مي برند.
با آغــاز فرآينــد جهاني شــدن، تغييرات 
گســترده اي در اهداف و نظريه هاي بازيگران 
جهاني به وقوع پيوســت و نقــش ژئواكونومي 
به تدريج تقويت گرديد. پيش بيني ها حاكي از 
آن است كه حداقل تا نيمه قرن بيست و يكم، 
ژئواســتراتژي از نوع ژئواكونومي در باالترين 
ســطح خود به عنوان ابزاري سياســي در دست 

دولت ها خواهد بود. 
پيدايــش رهيافــت ژئواكونومــي به دهه 
1980 ميالدي و ظهــور دومين قدرت اقتصاد 
جهان يعني ژاپن و رشــد قابل توجه اقتصادي 
و تســخير بازارهاي جهاني توســط اين كشور 
و تحت الشــعاع قــرار دادن اقتصــاد آمريــكا 
بر مي گردد. طي دو دهه اخير كشــورهاي تازه 
صنعتي شــده افزايش قدرت ملــي را با راهبرد 
تبديل شــدن به يك قدرت اقتصادي درپيش 
گرفته انــد كه اين روند در قرن بيســت و يكم 
بــه اوج خود خواهد رســيد و بازيگران اصلي 
سياســي جهان همان اقتصادهاي برتر نوظهور 
 G7 و اقتصادهــاي توســعه يافتــه (BRICs)

خواهند بود.
ژئواستراتژيست هاي مطرح، "خليج فارس 

و حوزه دريــاي مازنــدران" را حداقل تا نيمه 
اول قرن بيســت و يكم به عنــوان منابع اصلي 
تامين كننــده انرژي جهان مي داننــد. در چنين 
شرايطي، شايد نظر "فون هاوزن"، ژنرال معروف 
اتريشي كه ايران را مركز ژئوپلتيك جهان لقب 
داده است، تبلور عيني و ملموس تري پيدا كند. 
سلســله تحوالت يك دهه اخير در اين منطقه 
بويژه حمله به افغانســتان و عراق نيز اين مساله 
و راهبرد تســلط آمريكا به عنوان هژمون را به 

اثبات مي رساند.
بــا نگاهي بــه تحــوالت دهه هــاي اخير 
مي توان نشانه هاي تغييرات مناطق و قلمروهاي 
ژئواستراتژيك را مشــاهده نمود. پايان جنگ 
سرد به گونه اي چشمگير موجب ايجاد فضاي 
باز سياســي در همه قلمروهاي ژئوپليتيكي شد 
و در نتيجــه تحوالتي در روابط بين الملل پديد 
آورد. از ســال 1968، اســتراتژي هاي جهاني 
كــه روز به روز با جنگ ســرد تنوع و تكامل 
مي يافت، با مشكالت اقتصادي مواجه گرديد 
و اين خطر احساس شد كه در آينده نزديك، 
ســاختار ژئوپليتيكي جهان دســتخوش تغيير 
شــود. در ســال  1989 ميالدي ديوار برلين كه 
دو جبهه اســتراتژيك دو ابر قدرت در طرفين 
آن قرار داشــت، به دليل "به بن بســت رسيدن 
اســتراتژي هاي نظامــي" و " باال بــودن هزينه 
ســاختار ژئوپليتيكي جهان" فــرو ريخت و با 
تداخل جبهه هاي استراتژيك واقع در دو سوي 
ديوار فرو ريخته برلين، مناطق ژئوپليتيك دچار 

تغيير و تحول شد. 
بــر خالف دوران جنگ ســرد كــه معيار 
"توان نظامي" بــراي مناطق ژئوپلتيك مدنظر 
قرار مي گرفــت، در دوران پس از فروپاشــي 
اتحاد جماهير شــوروي مناطق استراتژيك بر 
اساس معيار هاي اقتصادي به ويژه توليد ناخالص 

ملي مشخص مي گردند. 
در دوران جنگ سرد، توان نظامي، مناطق 
سوق الجيشي و امكانات بحري و بري از مباحث 
عمده اســتراتژيك بود. بخش قابل توجهي از 
توليد ناخالص داخلي كشــور ها به امور نظامي 
اختصــاص مي يافت و حمايــت از قلمروهاي 

ژئواســتراتژيك (كشــورهاي اقماري)، هزينه 
زيادي بر دو ابر قدرت تحميل مي كرد و بعضا" 
موجب ركود اقتصادي آنها در زمينه توســعه 

نظامي مي شد.
تقويــت نيروهاي نظامي و پيشــرفت هاي 
تكنولوژيــك مربوط بــه آن، هيچ گاه موجب 
برخــورد عملي دو ابــر قدرت نشــد. چرا كه 
دريافته بودند كه بروز هر گونه برخورد نظامي، 
به وارد شــدن صدمات سنگين و جبران ناپذير 
به هر دو منجر خواهد شــد. گرچه آنها تالش 
مي كردند از درگيري مستقيم با يكديگر پرهيز 
نمايند، تنش هاي سياســي بــه انحاي مختلف 
ميان اقمار آنها شكل مي گرفت كه نشان دهنده 

رقابت دو ابر قدرت در صحنه جهاني بود. 
در ايــن ميان، اتحــاد جماهير شــوروي، 
مهمترين بازنده جنگ ســرد بود؛ زيرا در طول 
دو دهه 1970 و 1980 با پيشــرفت ســريع علم 
و صنعــت و انقالب تكنولوژيك و گســترش 
ارتباطات و در نتيجه تشــديد وابستگي متقابل، 
تغيير بزرگــي در ماهيت قدرت از سياســي و 
نظامــي به اقتصــادي پديد آمده بــود و به اين 
ترتيب اهميت نظامــي و ايدئولوژيك كاهش 
يافتــه، بــر اهميت عوامــل مســايل اقتصادي 
افزوده شــده بود. در اين مقطع، موج جديدي 
از تحوالت تكنولوژيــك و صنعت در جهان 
پديد آمد كه در بخش تكنولوژي ارتباطات و 

كامپيوتر بسيار چشمگير بود.
ايــن پديده، خــود تحوالت شــگرفي در 
عرصه سياســت بين الملل ايجاد كرد و موجب 
عقب ماندگــي شــديد بلوك شــرق گرديد. 
بحران هاي اقتصادي اتحاد شوروي و متحدانش 
و دوري آنهــا از تكنولــوژي نويــن، موجب 
شكســت تدريجي آنها، پايان جنگ سرد و از 

بين رفتن قلمروهاي ژئواستراتژيك شد.  
امــروزه قدرت نظامي ، تأثيــر كمتري در 
روابــط ميان كشــورهاي بــزرگ دارد و واژه 
قدرت بيشتر ناظر بر توان اقتصادي ملتها است. 
بدين ســان در ترتيب و اولويت بندي منافع ملي 
و قــدرت ملي و ابزارهاي نفــوذ جهاني، توان 
اقتصادي هر كشور مهمترين جايگاه را به خود 
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اختصاص داده اســت. از اين رو، ژاپن و آلمان 
كه از قدرت  اقتصــادي بااليي برخوردارند، از 
دهه 1990 در شمار قدرت هاي برتر جهان قرار 

گرفته اند. 
مالك قدرت در ســده ي بيســت و يكم، 
توانمنــدي اقتصــادي در ســطح بين المللي و 
كنترل توليد و مصرف كاالها و خدمات است. 
مناطق ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي، منطبق با 
مناطقي اســت كه داراي منابع طبيعي سرشــار 
و همچنين توليد ناخالص هنگفت هســتند. به 
همين دليل منطقه خاورميانه به ويژه حوزه خليج 
فارس، به علت در اختيار داشتن بيش از شصت 
درصد منابع توليد انــرژي (نفت و گاز)، نقش 
ژئواكونوميك ويژه اي در سده ي بيست و يكم 
بازي خواهد كرد. حال اگر مناطق استراتژيك 
دوران جنگ ســرد منطبق با عامــل اقتصادي 
گردند، آن مناطق موقعيتي بين المللي خواهند 
يافــت كه غير قابــل جايگزين بوده و نقشــي 
محوري در تدوين اســتراتژي هاي جهاني پيدا 
خواهند نمود. در حال حاضــر، ايران از چنين 

موقعيت ممتازي برخوردار است.
گرچــه امــروزه عامــل نظامــي اهميــت 
پيشــين خــود را از دســت داده اســت، امــا 
همچنان پشــتوانه اي مهم براي تأمين اهداف و 
استراتژي هاي اقتصادي جهان به شمار مي رود. 
بحران كويت و حمله عراق به آن كشــور و به 
دنبال آن نقش بال منازع تجهيزات مدرن نظامي 
در ســركوبي و بيرون راندن نيروهاي عراق از 

كويت، مويد اين نكته است. 
بر همين اســاس، اياالت متحده اكنون از 
نظر نظامي ابر قدرتي بزرگ و بي رقيب است 
و احتمــال آن مي رود براي مــدت زماني اين 
موقعيــت را حفظ كند. اما ايــاالت متحده اين 
واقعيت را درك كرده اســت كه در دهه هاي 
آتي از نظر اقتصادي در مقابل رقباي نوظهور، با 

چالش هاي جدي مواجه خواهد شد.

2- نقـش انـرژي در شـكل گيري قلمروهـاي 
ژئواستراتژيك در قرن بيست و يكم 

در دوران جــنـگ ســــرد دو قــلـمــرو 

ژئواستراتژيك بري(زميني) و بحري(دريايي) 
و سه جبهه استراتژيك2 وجود داشت:

* جبهــه اول : حــوزه آتالنتيك شــرقي 
(اروپاي ساحلي)؛

* جبهه دوم: شرق و جنوب شرق آسيا؛
* جبهــه ســوم: جنــوب غــرب آســيا يا 

خاورميانه 
اما در قرن بيست و يكم با توجه به نظريات 
ارائه شده، پنج قلمرو ژئواستراتژيك پيش بيني 
شــده است. اين قلمروها كه ابتدا از تركيب دو 
قلمرو ژئواستراتژيك دوران جنگ سرد ايجاد 
شده است، براي اينكه بتواند جوابگوي نيازهاي 
امنيتي قرن بيست و يكم باشد، ناگزير مي بايست 
تجزيه مي شــد. لذا به نظر مي رســد كه در قرن 
بيست و يكم با پنج قلمرو ژئواستراتژيكي زير 

مواجه باشيم :
1. اوليــن قلمرو، قلمرو دريايي اســت كه 
هماننــد دوران جنگ ســرد، ايــاالت متحده 
آمريكا، كانادا، اروپاي صنعتي، استراليا و شرق 

دور را در بر گرفته است.
2. قلمرو دوم كه بيضي شكل است، بخش 
هايــي از اروپــاي مركــزي و شــرقي را در بر 
مي گيرد. اين قلمرو كه منطقه دروازه اي3 ناميده 
مي شــود، در توازن دو قلمرو ژئواســتراتژيك 

بحري و بري سنتي، نقش اساسي دارد.
3. قلمرو ســوم، شــبه قاره هند است، كه 
نشــان دهنده تداخل كامل ژئواستراتژي هند و 

پاكستان است.
4. قلمــرو چهارم، خــاور نزديك بزرگ 
(از شمال قزاقســتان، ايران، قفقاز، شاخ آفريقا 
و بخشــي از شمال آفريقا) اســت كه مي تواند 
بــه صورت يك واحد اســتراتژيك در صحنه 
بين المللي نقش داشــته باشــد. همانطور كه در 
دوران جنگ ســرد ارزش استراتژيك جنوب 
غربي آسيا معادل دو جبهه ديگر بود، اكنون نيز 
«خــاور نزديك بزرگ» يا «خاورميانه بزرگ»، 
هميــن جايــگاه را دارد. محــدوده جغرافيايي 
«خاور نزديك بزرگ» به لحاظ وجود بيش از 
«75 درصد» انرژي جهان و همچنين رها شدن 
بخش حساســي از اين قلمرو از سوي شوروي 

سابق، حائز اهميت است و مهمترين تحوالت 
ژئوپليتيك را در آينده شاهد خواهد بود.

5. قلمرو پنجم كه به قلمرو هارتلند معروف 
اســت، پنجمين قلمرو ژئواستراتژيك در حال 
پديدار شــدن اســت كه بــا تأكيد بــر تداخل 
ژئواســتراتژيكي روســيه و چين شكل گرفته 

است.
ذخايــر  از  برخــورداري  لحــاظ  بــه 
هيدروكربوري و چشــم انداز توليد و مصرف 
نفت و گاز، اين قلمروها شرايط متفاوتي دارند. 
قلمرو ايــاالت متحده، اتحاديه اروپا و شــرق 
دور و اقيانوســيه كه در شــكل 1 با رنگ قرمز 
نشــان داده شده است، خود از 4 منطقه تشكيل 
مي شــود. منطقه آمريكا و كانادا داراي ذخاير 
(عمدتا نامتعــارف) نفــت و گاز و از قطبهاي 
آتي توليد و مصــرف نفت و گاز، منطقه اروپا 
قطــب آتي مصرف، منطقه ژاپن و كره جنوبي 
در شــرق دور قطبهاي آتي مصــرف و منطقه 
اقيانوسيه (اســتراليا) از قطبهاي آتي توليد گاز 

طبيعي به شمار مي رود.
قلمرو دوم كه بخش هايي از اروپاي شرقي 
و مركزي اســت، از اهميــت چنداني از لحاظ 
ذخايــر، توليد و مصرف نفت و گاز برخوردار 
نيســت و تنها به عنوان دروازه تجارت و انتقال 
خطوط نفت و گاز واقع ميان روســيه و آسياي 
ميانه و قفقاز و خاورميانه با اتحاديه اروپا مورد 

توجه خواهد بود.
قلمرو سوم شبه قاره هند (هند و پاكستان) 
است، كه از اصلي ترين بازارهاي آتي مصرف 
نفت و گاز جهان محسوب مي شود و پيش بيني 
مي شــود كه نياز آتي اين منطقــه به ويژه هند، 
عمدتا" از طريق قلمرو خاور نزديك بزرگ و 

منطقه اقيانوسيه تامين گردد. 
قلمرو چهارم، شامل روسيه و چين است كه 
روسيه قطب آتي توليد نفت و گاز و چين قطب 

آتي مصرف نفت و گاز به شمار مي رود.
قلمرو پنجم، خاور نزديك بزرگ اســت 
كــه مهمترين منبع عرضه نفت و گاز جهان در 
قرن بيســت و يكم خواهد بود. حضور ايران به 
عنوان دارنده رتبه نخست ذخاير هيدروكربني 
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قابل اســتحصال (مجموع ذخايــر نفت و گاز) 
بــا370 ميليارد بشــكه، قطب هــاي آتي توليد 
نفت حوزه دريــاي مازنــدران و خليج فارس 
شامل قزاقستان، آذربايجان، عربستان سعودي، 
امارات متحده عربي، كويت و عراق، قطبهاي 
آتي توليد گاز اين حوزه يعني تركمنســتان و 
قطر، قطب هاي توليد نفت و گاز شمال آفريقا 
شامل ليبي، الجزاير و مصر در اين قلمرو، به آن 

اهميت استثنايي بخشيده است. 
طي دهه هــاي اخير كــه نظــام جهاني به 
ســوي اقتصاد بــازار آزاد در حركت اســت، 
وزن بعــد اقتصــادي مولفــه انرژي پــر رنگتر 
شــده و جهت گيــري ژئوپليتيــك به ســوي 
ژئواكونوميك ميل مي كند. بر اين اساس، تنها 
كشــورهايي كه بنيان هاي قــوي اقتصادي در 
گستره نظام بين الملل دارند، توان قدرت نمايي 
بيشــتر را خواهند داشــت. هم اكنون برخالف 
دوران جنــگ ســرد، در تعامل ميــان دولت-

ملتها، كشــورهايي تــوان اثر گذاري بيشــتر و 
بــه تبع آن نفوذ باالتر دارنــد، كه قدرت باالي 
«تكنولوژيكــي، اقتصادي، سياســي و نظامي» 
داشته باشند. به همين دليل در قرن بيست و يكم 
قلمروهاي استراتژيك جهان بر پايه جمعيت و 
بازارها، توليد ناخالص ملي، منابع طبيعي به ويژه 
منابع انرژي و  در مجموع، ميزان رشد اقتصادي 

ترسيم و طبقه بندي مي شوند. 

با توجــه به وزن بــاالي مولفه انــرژي در 
توســعه اقتصادي در قرن بيست و يكم، قلمرو 
ژئو استراتژيك «خاور نزديك بزرگ» كه كامًال 
براساس معيارهاي ژئواكونوميك طراحي شده 
و ويژگي بــارز و منحصر به فرد آن وجود منابع 
عظيم انرژي اســت، از اهميت فــوق العاده اي 
برخوردار است. زيرا تعادل چهار قلمرو ديگر 
به تعادل و ثبات خاور نزديك بزرگ بســتگي 
دارد و اين منطقه در واقع «شاهين ترازوي جهان 

در قرن بيست و يكم» خواهد بود. 
بنابراين، قدرتهاي برتر اقتصادي-سياســي 
آينــده جهان، يعنــي «آمريكا، روســيه، چين، 
اتحاديه اروپــا، ژاپن و هند» با پذيرفتن اهميت 
اين قلمــرو و نقــش تعيين كننــده آن در قرن 
بيســت و يكم، هركدام ديپلماسي خاصي را با 
كشورهاي اين منطقه در چارچوب منافع ملي 
خود دنبال مي كنند. چين، هند، ژاپن و اتحاديه 
اروپــا نيازمند نفت و گاز توليــدي اين منطقه 
هستند. روسيه به دليل برخورداري از منابع عظيم 
انرژي، به اين قلمرو به عنوان يك رقيب جدي 
در بازار جهاني انرژي مي نگرد. آنچه كه براي 
روســيه اهميت دارد عدم حضــور قدرت هاي 
بحري در توســعه منابع نفت و گاز اين منطقه، 
عدم همكاري هاي اقتصادي- سياسي ميان غرب 
و ايران، تركمنســتان، قزاقســتان و آذربايجان 
و تشــديد تنش ها و منازعات ميان آنها اســت. 

چراكه تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان جزو 
كشورهاي تشكيل دهنده كمربند امنيتي روسيه 
هستند و روسيه همچنان خود را صاحب اختيار 
مجموعه كشــورهاي اتحاد جماهير شــوروي 

سابق مي داند. 
چين كه با تبديل شدن به قدرت دوم اقتصاد 
جهان در سال 2010 و همچنين عبور از آمريكا 
و تبديل شــدن به قدرت اول اقتصاد جهان در 
دهه 2030 جدي ترين رقيب استراتژيك اياالت 
متحده در قرن بيســت و يكم خواهد بود، نياز 
حياتي به منابع انرژي اين قلمرو دارد و از طريق 
بهبود روابط ديپلماتيك و ســرمايه گذاري در 
منابع نفت و گاز ايــن حوزه در صدد برقراري 
امنيت انرژي خود در آينده اســت. اين كشور 
عالوه بر منافع اقتصادي، به لحاظ سياســي نيز 
منافعي در منطقه دارد كه تاحدودي مشابه منافع 
روسيه است. برخي صاحبنظران بر اين باورند كه 
چين براي تامين امنيت انرژي خود در بلندمدت 
نمي تواند به منابع نفت و گاز كشورهاي عرب 
منطقه كه در حال حاضر بخش عمده واردات 
نفت و گاز آن را تشــكيل مي دهند و در حوزه 
نفوذ آمريكا هستند، اعتماد كند. لذا بايد حضور 
خود در حوزه آسياي ميانه و ايران را پر رنگتر 
نمايد و نيــاز چين به منابع انرژي كشــورهاي 
حوزه دريــاي مازنــدران به ويژه ايران بســيار 
حياتي است. در واقع، انعقاد قراردادهاي توسعه 
ميادين نفت و گاز و احداث خطوط انتقال آن 
با تركمنستان و قزاقستان و همچنين حضور در 
بخش باالدستي نفت و گاز ايران را مي توان از 
راهبردهاي چيــن در قبال قلمرو خاور نزديك 

بزرگ دانست.
سياســت گذاران ايــاالت متحــده بر اين 
باورنــد كه كليد برتري بالمنــازع آنها در قرن 
بيست و يكم، تســلط بر قلمرو ژئواستراتژيك 
خــاور نزديك بــزرگ و كنتــرل منابع انرژي 
اين منطقه اســت. سياســت هاي حفظ حضور 
موثر شــركت هاي مطرح آمريكايي و اروپايي 
در كشــورهاي عربي منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا، فعاليت گسترده در صنعت نفت عراق به 
عنوان يكي از قطب هاي آتي توليد نفت جهان، 

  

  
  

  1    قلمروهاي ژئواستراتژيك جهان در قرن بيست و يكم
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تــالش براي حضور موثر در بخش نفت و گاز 
حوزه آسياي ميانه و قفقاز و تحريم صنعت نفت 
و گاز ايران نيز در همين چارچوب قابل توجيه 

است.
شــايد بتوان قلمرو خاور نزديك بزرگ را 
به لحاظ ميــزان نفوذ و حضور ديگر قلمروهاي 
ژئواســتراتژيك به دو منطقه شمالي و جنوبي 
تقسيم نمود. منطقه جنوبي كه شامل كشورهاي 
عربي و بخش هاي شــمال آفريقا است، تقريبا 
در حوزه نفــوذ قدرت بحري ( اياالت متحده، 
اروپا و هم پيمانان آنها ) است. منطقه شمالي نيز 
بجز ايران شامل كشورهاي حوزه آسياي ميانه 
و قفقاز اســت كه حضور قدرت بحري در آن 
چندان قوي نيســت و از ميان قدرت هاي برتر 
جهان و قلمروهاي ژئواستراتژيك، اين منطقه 

عمدتا تحت تاثير و نفوذ روسيه و چين است. 
بنابرايــن در بلندمدت، عــدم حضور و يا 
حضور كمرنگ شركت هاي مطرح اروپايي و 
آمريكايــي در صنعت نفت و گاز اين منطقه و 
تقويت همكاري هاي اقتصادي، تجاري و انرژي 
كشورهاي اين منطقه با روسيه و چين، منافع ملي 
اين دو كشور را تامين خواهد نمود. تجربه عراق 
يكي از مصاديق بارز اين مساله است، آنجاكه 
روســيه به دليل تحريم عراق از ســوي سازمان 
ملل از موقعيت راهبردي در اين كشور به ويژه 
در صنعت نفت آن برخوردار بود، اما مالحظه 
مي شــود كه با ســقوط دولت صدام و حضور 
شركت هاي چندمليتي مطرح در صنعت نفت و 
گاز از يك سو و عدم برخورداري شركت هاي 
روسي و چيني از دانش فني پيشرفته در مقايسه 

با شركت هاي نفتي مطرح اروپايي و آمريكايي 
، امروزه ديگر روسيه و چين از موقعيت ممتازي 

در عراق برخوردار نيستند.

3- موقعيت استراتژيك ايران و ضرورت ايفاي 
نقش موثر در ديپلماسي انرژي منطقه و جهان

وجــود منابع عظيم نفــت و گاز در ايران، 
موقعيت سرزميني استثنايي ايران در قلب "خاور 
نزديك بزرگ" و حدفاصل درياي مازندران و 
خليج فارس و پتانســيل ايران به عنوان كريدور 
اســتراتژيك انــرژي منطقه و جهــان، اهميت 

ويژه اي به آن داده است. 
با توجه به تجــارب تاريخي و تئوري هاي 
مطــرح در حــوزه ژئواســتراتژي، در چنيــن 
شــرايطي عدم ايفاي نقش فعــال، به هيچ وجه 
از ديد بازيگران جهاني پذيرفته شــده نيست و 
بايد ايران با تكيه به پتانســيل هاي باالي توليد و 
تجــارت، در عرصه منطقه و جهان مشــاركت 

فعال و موثر داشته باشد. 
يافته هــاي مطالعــات اخير، بيانگــر تنزل 
تدريجــي جايگاه اقتصــادي ايــاالت متحده 
و اتحاديــه اروپــا و ظهور قدرت هــاي جديد 
اقتصادي جهان به ويژه چين و روســيه در قرن 
بيســت و يكم اســت. از آنجاكه تامين انرژي 
موردنيــاز و كنترل منابع انرژي و خطوط انتقال 
آن، تضمين كننــده جايــگاه هژمون در صحنه 
جهاني است، كنترل منابع انرژي خاور نزديك 
بــزرگ يكــي از راهبردهاي اساســي اياالت 
متحده جهت تضمين جريــان انرژي به غرب، 
مهار چيــن به عنوان مهمتريــن مصرف كننده 

انرژي جهان و مهار روســيه با حضور در حوزه 
آسياي ميانه و قفقاز، به شمار مي رود.

از ســوي ديگــر، منافــع روســيه و چين 
در بلندمــدت در گــرو عــدم حضــور فعــال 
شــركت هاي مطــرح نفــت و گاز اروپايي و 
آمريكايــي در بخش نفت و گاز كشــورهاي 
قلمرو خاور نزديك بزرگ به ويژه كشورهاي 
حوزه درياي مازندران، تضمين انرژي موردنياز 
چين از طريق سرمايه گذاري در صنعت نفت و 
گاز كشورهاي مذكور و حفظ كمربند امنيتي 
روسيه از طريق عدم نفوذ آمريكا و هم پيمانانش 

در منطقه است.
در چنين شــرايطي اتخاذ ديپلماسي فعال و 
هوشمندانه در حوزه انرژي از سوي ايران بسيار 
تعيين كننده و داراي آثــار متعدد ژئوپلتيكي و 
ژئواكونوميكي در سطح منطقه و جهان خواهد 
بود. لذا منافع ملي اقتضا مي كند كه با حفظ اصول 
عزت، حكمت و مصلحت، ايران نقشي موثر و 
فعال در زمينه همكاري هاي منطقه و جهاني در 
خصوص افزايش توليــد و تجارت (صادرات، 
واردات، سوآپ، ترانزيت و معاوضه) نفت، گاز 
و فرآورده هاي نفتي ايفا كند. چراكه ايفاي نقش 
فعال در حوزه انرژي در سطح منطقه و جهان با 
كشورهاي مهم توليد كننده و مصرف كننده از 
سوي ايران همان اندازه كه مي تواند در ارتقاي 
ســطح امنيت ملي از اهميت حياتي برخوردار 
باشد، اتخاذ سياست هاي انفعالي در ديپلماسي 
خارجــي انــرژي مي تواند موجبــات تضعيف 
امنيت ملي و  بروز تنش هاي منطقه اي و جهاني 

عليه ايران را فراهم سازد.
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