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  چكيده

رحله نويني گرديده كه ملي نيز وارد م در عصر حاضر با توجه به رشد جوامع در ابعاد مختلف، امنيت 

تأمين آن نه از طريق سنتي و افزايش قدرت نظامي، بلكه با رويكردي نوين و از طريق افزايش قدرت در 

در اين ميان ژئوپليتيك هر كشور . شود ، حاصل مي...ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و 

در جمهوري . ئل امنيت ملي آن كشور دارداي در مسا با در محوريت داشتن بحث قدرت، جايگاه ويژه

دهي به سرنوشت كشور از اهميتي  اسالمي ايران نيز، ژئوپليتيك و خصوصاً متغير انرژي آن، در جهت

ظرفيت تبديل شدن به يكي (دو بعد ژئواكونوميك  ژئوپليتيك انرژي ايران در. راهبردي برخوردار است

ايفاي نقش استراتژيك در (و ژئواستراتژيك ) ژي جهانكنندگان بزرگ انر ترين شركاي مصرف از اصلي

، با افزايش وزن ژئوپليتيك، قابليت بالقوه )المللي انرژي هاي بين اي، جهاني و سازمان امنيت انرژي منطقه

گيري يك ديپلماسي  تحقق چنين امري مستلزم بكار. باشد تأمين منافع و امنيت ملي كشور را دارا مي

  .   است تعامل بيشتر با نظام جهاني  منسجم انرژي در كنار

  

  .ژئواكونوميك، ژئواستراتژيك، امنيت انرژي، وزن ژئوپليتيك، امنيت ملي: واژگانكليد

  

                                                 
 دانشگاه شهيد بهشتي عضو هيئت علمي .1

 )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه امام علي .2

 كارشناس ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران .3
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  مقدمه

اداره اطالعات انرژي آمريكا (هاي معتبر انرژي جهان  ها و آژانس بيني سازمان بر اساس پيش

(EIA) ، بريتيش پتروليوم(BP) تقاضا براي انواع  2030، تا سال )آمريكا و ژورنال نفت و گاز در

دهد كه تقاضا براي نفت خام  ها نشان مي بيني همين پيش. يابد انرژي با روندي معقول افزايش مي

اين رشد تقاضا براي منابع نفت . و گاز  طبيعي نيز با رشد قابل توجهي در حال افزايش است

هاي در حال توسعه نيز با سرعت  ورهاي صنعتي، در كش خام و گاز طبيعي عالوه بر كشور

درصد افزايش تقاضا  60بيشتر از  2030تا جايي كه در سال . بيشتري در حال افزايش است

  . هاي در حال توسعه خصوصاً هند و چين است مربوط به كشور

چنين وضعيتي با در نظر گرفتن پراكندگي نامتناسب منابع نفت و گاز و بعضاً دوري مراكز عمده 

ها براي  ها، در كنار مشكالت دسترسي آسان و بدون دغدغه به منابع و بازار از آنمصرف 

يابي  كنندگان براي دست گيري رقابت، ميان مصرف كنندگان و توليدكنندگان، باعث شكل مصرف

هاي مطمئن انرژي، و همچنين بين  به منابع مطمئن انرژي و توليدكنندگان براي بازار

  .ندگان با يكديگر بر سر كسب منافع بيشتر گرديده استكنندگان و توليدكن مصرف

هاي حاصل از فروش انرژي براي  كنندگان و درآمد حياتي بودن منابع انرژي براي مصرف

اين . كنندگان، باعث گرديده امنيت انرژي به بطن موضوعات امنيت ملي كشورها وارد گردد توليد

راهي براي ايفاي نقش متنفذتري در امنيت امر سبب گرديده بسياري از كشورها در كندوكاو 

  . انرژي جهاني، جهت افزايش منزلت ژئوپليتيك خود باشند

ايران و جهان و ) نفت و گاز(اين پژوهش بر آن است تا با بررسي وضعيت كنوني انرژي 

تواند براي منافع و امنيت ملي كشور  همچنين امنيت آن، نقشي را كه ژئوپليتيك انرژي ايران مي

فا نمايد، را مشخص، و راهكارها و پيشنهادات الزم جهت به كارگيري هر چه بهتر ژئوپليتيك اي

  .انرژي در راستاي تأمين امنيت ملي كشور را ارائه دهد
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  اهميت تحقيق

امروزه هر يك از كشورها براي تحصيل منافع و امنيت ملي خود، قبل از هر چيزي به 

ها را مشخص و  ها، اهداف و اولويت و با نگاه به آنكنند  هاي بالقوه خود نگاه مي ظرفيت

هاي بالقوه ايران براي تأمين  در اين ميان يكي از ظرفيت. كنند ها را تدوين مي استراتژي كسب آن

از اين رو روشن . هاي ارزشمند انرژي كشور است ها و قابليت ملي، ظرفيت بهتر امنيت و منافع

ملي و تأمين  هاي كسب آنها، در راستاي تحصيل منافع و راههاي ژئوپليتيك انرژي  نمودن قابليت

  . رسد امنيت ملي كشور، ضروري به نظر مي

  

  فرضيه

دومين دارنده منابع (هاي ژئوپليتيك انرژي ايران در دو بعد ژئواكونوميك  رسد پتانسيل به نظر مي

توانند در نگاه  مي، )مركزيت بيضي استراتژيك انرژي جهان(و ژئواستراتژيك ) نفت و گاز جهان

امنيتي نوين كه امنيت در همه ابعاد را مدنظر دارد به صورت ايجابي و با افزايش وزن ژئوپليتيك 

  . در راستاي تأمين امنيت ملي كشور مؤثر باشند

  

  روش تحقيق

در . اين مقاله ضمن توصيف جايگاه امنيت انرژي ايران، روشي مبتني بر استدالل و تحليل دارد

برداري و همچنين  با مراجعه به مراكز مختلف علمي و تحقيقاتي، با استفاده از فيش اين تحقيق

آوري اطالعات الزم در رابطه با موضوع اقدام گرديده است كه با توصيف  روش دلفي، به جمع

گذاري ژئوپليتيك انرژي بر  هاي مورد نياز، زمينه بررسي و تحليل منطقي تأثير مباني نظري و يافته

  .ملي ايران را از دو بعد ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك فراهم آمده استامنيت 

  

  ادبيات نظري پژوهش

  امنيت ملي در نگاه نوين

هاي ملتي در  گذاري اولين حكومت هاي مردمي و پايه گيري انقالب اين واژه از زمان شكل

  . سيدجوامع مغرب زمين متداول گرديد كه به تدريج به جوامع شرقي و ايران نيز ر

امنيت  «تركيب آن دو با يكديگر، به منزله اصطالحي نوين و حوزه مطالعاتي خاص با عنوان 
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اي جديد، مفهومي كامالً غربي و آمريكايي است كه در خالل و متعاقب جنگ  حوزه» ملي

  ).78: 1382حسن پور، (جهاني دوم مطرح گرديد 

امنيت ملي شامل تعقيب رواني و «: كند رابرت ماندل تعريف زير را براي امنيت ملي پيشهاد مي

هاي ملي است، تا از تهديد مستقيم ناشي  هاي حكومت مادي ايمني است و اصوالً جزء مسئوليت

ها، نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود جلوگيري به  از خارج نسبت به بقاي رژيم

است تا كسب آن و اين بدين  ايمني» تعقيب«نكته محوري اين تعريف، بيشتر كلمه . عمل آورند

ها در تعقيب امنيت هستند ولي ممكن است همه آن را كسب  معني است كه هر چند اكثر دولت

  ). 42- 41: 1387ماندل، (همچنين تعريف فوق شامل ايمني مادي و رواني با هم است . نكنند

فروپاشي . ده استها با پايان يافتن جنگ سرد وارد مرحله نويني ش مفهوم امنيت ملي دولت ملت

شوروي سابق در كنار ديگر تحوالت پس از جنگ سرد، باعث گرديده، زمينة تهديدات تغيير يافته 

اكنون امنيت فقط در سطح ملي قابل بحث . و به نوعي تمام سطوح امنيتي به يكديگر تنيده شود

گسترش دامنه  با. اند المللي بر سطح ملي بسيار تأثير گذاشته نيست، بلكه سطوح فردي و بين

تهديدات امروزه دولت ملي به تنهايي قادر به حل مشكالت نيست؛ به همين دليل نه تنها بين 

دولت بلكه بين نهادهاي ملي و فراملي سياسي و غيرسياسي اين طرز تفكر به وجود آمده است كه 

  .جز با همكاري در حل مسائل مشترك، هيچ قدرتي قادر به حل مشكالت خود نخواهد بود

در گفتمان فرامدرن امنيت نه به كسب قدرت و توانايي ملي، بلكه به همكاري و همگرايي 

). 131: 1384خليلي، (شود  هاي مشترك بشري تعريف مي المللي و جهاني بر اساس آرمان بين

به ميزاني كه تحوالت . المللي است محيط امنيتي هر كشوري در تعامل با تحوالت داخلي و بين

الملل و  ها و مسائل امنيت كشوري مؤثر است، تحوالت عرصه بين ها، اولويت تگيريداخلي بر جه

تغيير در سيستم . تغيير ماهيت در آن، تأثيرات غير قابل انكاري بر امنيت يك كشور خواهد داشت

المللي و تقسيم قدرت جهاني، تأثير مستقيمي بر امنيت و عملكرد تمام كشورها دارد و امنيت  بين

  ). 58- 72 :1384 انوري رودپشت،(شود  المللي تعريف مي اي و بين با توجه به بستر منطقه هر كشور

رشد پديده جهاني شدن در كنار عواملي مانند تغييرات فناوري و انقالب اطالعات و همچنين 

جهاني شدن با . المللي قدرت، مفهوم امنيت ملي را متحول ساخته است تغيير در سيستم بين

نعت، ارتباطات و اطالعات، باعث نزديكي هر چه بيشتر جوامع به يكديگر شده انقالب در ص

...) سياسي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و (اي آنها را در همه ابعاد  است و به طرز فزآينده
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  ). 45- 52: 1383اسدي، (به يكديگر وابسته نموده است 

اي كه امنيت  ورده است؛ به گونهاي در امنيت ملي كشورها به دست آ اقتصاد جايگاه تازه

مفهوم نوين امنيت در . ترين عوامل تأمين امنيت ملي تبديل شده است اقتصادي به يكي از مهم

گرايي  گرايي، بر همكاري و چندجانبه اقتصاد سياسي جهاني به جاي رقابت و برخورد و يكجانبه

زايش قدرت نظامي افزايش در اين چارچوب امنيت صرفاً با اف. در تمامي سطوح تأكيد دارد

يابد، بلكه حفظ و افزايش امنيت ملي هر كشور مستلزم افزايش قدرت ملي در تمامي  نمي

باشد  هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نيز نظامي در سطح داخلي و در روابط خارجي مي حوزه

  ).  86: 1385پوراحمدي،  (

براي بقا و گسترش خود، نه تنها بايد  ها در چارچوب نظام متحول اقتصاد سياسي جهاني دولت

از حداقل امنيت در برابر هر گونه تهديدات خارجي برخودار باشند، بلكه تهديدات داخلي ناشي 

. تواند مشروعيت آنها را زير سؤال برده و آنها را تهديد كند رضايتي احتمالي نيز مي از هر گونه نا

به تأمين رفاه عمومي، افزايش سطح بهداشت، هواي بايستي  از اين رو، عالوه بر امنيت نظامي مي

  ). 86: 1385پوراحمدي، ( مردم و شهروندان خود نيز بايد بيانديشد ... سالم، آب آشاميدني و

  :هاي زير است امنيت ملي در ديدگاه نوين داراي ويژگي

امنيتي  است و با نگرش) نگرش ايجابي(نگرش امنيتي نوين مبتني بر گفتمان امنيت مثبت ) الف

  . مدرن در مورد مطالعات امنيتي تفاوتي ندارد

در نگرش نوين، امنيت حالت چند بعدي دارد و به ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي ) ب

  ).  65- 75، 1384انوري رودپشت، ( شود و فرهنگي تقسيم مي

  

  ژئوپليتيك انرژي

هاي قدرتي منابع كمياب هستند الجرم  يانرژي از منابع كمياب زمين است و بهترين منابع در باز

منابع كمياب اهميت ژئوپليتيك بااليي دارند يعني امكان زيادي را براي پيشبرد اهداف در 

بنياد توسعه ). 10/4/1388زاده، مصاحبه حضوري،  مجتهد(دهند  هاي قدرتي به دست مي رقابت

مناطق توسعه يافته با نرخ هاي مصرف انرژي جهان،  بزرگترين كانون. صنعتي بر انرژي است

پيوند ناگسسته ) نفت و گاز(از اين رو صنعت با مواد هيدروكربني . رشد باالي اقتصادي هستند
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لذا در . اين پيوند ناگسسته بين انرژي و صنعت اساس قدرت در سده بيست و يكم است. دارد

روكربني و مسير انتقال هاي توليد مواد هيد الملل چيرگي بر كانون مناسبات قدرت در روابط بين

هاي سياسي است  هاي امروزين واحد گر ها بويژه گاز طبيعي در آينده بسياري از كنش آن

  ). 299: 1384راد و ويسي،  كاوياني(

ها و ابعاد مختلف آن بر سياست و  بنابراين؛ ژئوپليتيك انرژي به مطالعه نقش و اثر انرژي و جنبه

  ).102: 1385حافظ نيا، (پردازد  ها مي و دولتها  قدرت در مناسبات گوناگون ملت

  

  امنيت انرژي 

شود، چنانچه هيچ  اطالق مي) خصوصاٌ نفت و گاز(امنيت انرژي به توليد و مصرف روان انرژي 

امنيت انرژي مباحث . مشكلي بر سر راه استخراج، توليد و حمل و نقل آن وجود نداشته باشد

عرضه،   هاي توليد، امنيت اني و وابستگي بيشتر به بازاراي از جمله افزايش تقاضاي جه گسترده

هاي مناسب انرژي، تعيين  ترانزيت و حفاظت از خطوط لوله، منابع انرژي مطمئن، قيمت

ها و  هاي انرژي، تغييرات آب و هوايي و زيست محيطي ناشي از مصرف برخي سوخت سياست

  . (Winstone, 2007, p 1)گيرد هاي جايگزين را دربرمي انرژي

امنيت انرژي . امنيت نظامي و امنيت اقتصادي: شود امنيت انرژي به دو بخش تقسيم ميطور كلي  به

رسد كه در مجموع تركيبي از امنيت نظامي و  اما به نظر مي. داراي يك مفهوم وسيع امنيتي است

حين توليد  امنيت نظامي از حيث عدم تهديد نظامي در. (Oyama, 2000, p 7)امنيت اقتصادي است 

گذاري  و حمل و نقل تا رسيدن به مقصد حائز اهميت است و امنيت اقتصادي به مسائل سرمايه

  .باشد هاي انرژي مربوط مي هاي متعادل حامل مناسب براي توليد، توزيع و همچنين قيمت

  

  

  
 

  

  ابعاد نظامي و اقتصادي  امنيت انرژي: 1شكل

   50: 1388مهديان، : منبع

 امنيت نظامي

 تصاديامنيت اق

هاي  انرژي در حين  و  محموله  عدم تهديد نظامي منابع

   توليد و حمل و نقل تا رسيدن  به مقصد

مسائل سرمايه گذاري مناسب براي توليد، عرضه و تقاضا، 

 توزيع و همچنين قيمت هاي متعادل حامل هاي انرژي

 امنيت انرژي



  111                         تحليل قابليتهاي ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك انرژي در تأمين امنيت ملي ايران

 

) Verrastro end Ladislaw, 2007:96(كدام امنيت انرژي مستقلي ندارند  كشور جهان هيچ 193 از اكنون هم 

  ). 12: 1386واعظي، محمود، (كنندگان وابستگي متقابل وجود دارد  كنندگان و توليد و در ميان مصرف

؛  و )4 : 1385شفايي،  موسوي(در عصر كنوني تمركز سياست انرژي به وراي حوزه صرفاً نظامي رفته 

اي مستقيم و هماهنگ  اي افزايش يافته است كه اين مؤلفه رابطه نقش انرژي در اقتصاد جهاني به گونه

  ). 10: 1386متقي، (ها پيدا كرده است  با موضوعاتي همانند رشد اقتصادي، ركود و موازنه تجاري كشور

هرگونه اختالل . ستبا توجه با اينكه انرژي يكي از كليدهاي راندن اقتصاد نوين جهاني ا

هاي اقتصادي جهان را  ها، به طور جدي فعاليت فيزيكي در عرضه و يا تغيير عمده در قيمت

به همين دليل براي توسعه پايدار اقتصاد جهاني يك تعادل مناسب بين . دهد تحت تأثير قرار مي

ژي، امنيت عرضه و تقاضا انرژي جهان مورد نياز است و عدم توازن بين عرضه و تقاضاي انر

  . (Jean, 2007, p19)كند  انرژي جهاني را با مشكل مواجه مي

كننده آن  كنترل منابع انرژي براي استقالل و امنيت ملي همه كشورهاي توليدكننده و مصرف

هاي قيمت  اثر اختالل يا انقطاع عرضه نفت و شوك). 100: 1386موحديان، (حايز اهميت است 

اكنون پذيرفته شده كه . كنندگان اصلي نفت عميق خواهد بود وارد بر كارايي و كاركرد اقتصادي

رشد توليد ناخالص داخلي غرب را نيز در ركود فرو برده است و  1970هاي نفتي دهه  بحران

موسوي شفايي، (هاي امنيت انرژي را گسترش داده است  اين خط و مسير استدالل جديد دغدغه

زيرا . رژي براي اقتصادهاي مدرن يك امر ضروري استبنابراين، تضمين امنيت ان). 4: 1385

ها، به ثبات در  ريزي درازمدت اقتصادي آن ها به شدت به انرژي وابسته هستند و برنامه آن

امنيت انرژي يك عامل مؤثر بر بنابراين . (Joffe, 2007: 13) دارددسترسي به انرژي بستگي 

  .(Ebinger, 2007:2)ت المللي اس امنيتي بين هاي و سياست سياسي اقتصادي كشورهانحوه رفتار 

  

  هاي تحقيق يافته

  انداز امنيت انرژي جهان وضعيت موجود و چشم

در اياالت متحده آمريكا در گزارش منتشر شده خود تحت عنوان ) پتروشيمي(شوراي ملي نفت 

ژي بيني رشد قابل توجه تقاضاي مجموع انر ، پيش»در مورد انرژي روي پيش سخت حقايق«

هاي  در نتيجه افزايش جمعيت جهان به همراه  باال رفتن سطح استاندارد 2030جهان تا سال 
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  . (Holditch, 2008: 317) دهد هاي در حال توسعه، را نشان مي زندگي بسياري از كشور

 7/347بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا، تقاضاي اوليه جهاني براي انرژي از 

، با 2030درصد رشد متوسط ساليانه تا سال  5/1در حالت پايه با ، 2006در سال  2تاب/1كادريليون

اين درحالي است كه  (EIA, 2009: 24).بتا خواهد رسيد / كادريليون 3/678درصد رشد، به  95

درصد،  8/1در صورت رشد اقتصادي باال، تقاضاي جهاني براي انرژي، از رشد متوسط ساالنه 

 4/733درصد رشد در طول دوره، به  110با بيش از  2030ود و تا سال برخوردار خواهد ب

 88درصد و بيش از  4/1خام،  با رشد متوسط ساالنه  هاي باالي نفت بتا، و در قيمت/كادريليون

 2/1بتا و در رشد پايين اقتصادي جهان نيز، با رشد ساليانه /كادريليون 8/655درصد رشد، به 

  .(Ibid, p 27)رسد  مي 2030بتا در سال /كادريليون 6/627د به درصد رش 80درصد با حدود 

درصد رشد، به  2/1هاي مايع با  ، تقاضا براي مصرف سوخت)2006-2030(در طول دوره زماني

ميزان . رسدمي 2030در سال ) درصد كل تقاضاي انرژي مصرفي جهان 33(كادريليون  3/229

درصد كل  7/23(كادريليون  7/164درصدي به  7/1تقاضا براي مصرف گاز طبيعي نيز با رشد 

اين در حالي است كه مجموع توليد . رسد در پايان اين دوره مي) تقاضاي انرژي مصرفي جهان

ميليون بشكه در روز در  6/84به  1990ميليون بشكه در سال  5/66هاي مايع جهان از  سوخت

، اين مقدار توليد با رژي آمريكااداره اطالعات انبيني  بر اساس پيش. رسيده است 2006سال 

همچنين، . رسد ميليون بشكه در روز مي 6/106به  2030درصد تا سال  0/1ميانگين رشد ساالنه 

 2006مكعب در سال  تريليون فوت 8/103بيني، توليد گاز طبيعي جهان نيز از  بر اساس اين پيش

 ,EIA(رسد  مي 2030در سال  تريليون فوت مكعب 7/152درصد به  6/1با ميانگين رشد ساالنه 

2009: 35 .(  

 2030تا سال  2006دهد كه، از سال  انداز تقاضا و توليد نفت و گاز جهان نشان مي چشم

درصد  1/0درصد و براي گاز طبيعي  2/0ميانگين ساالنه شكاف تقاضا و توليد براي نفت خام 

درصد و براي گاز طبيعي  2/0ه ، ساالن2030يعني ميزان تقاضا براي نفت خام تا سال . باشد مي

شكاف موجود بين عرضه و تقاضاي جهاني در حالي . استبيني شده  بيشتر از توليد پيش 1/0

                                                 
 .است 2صفر به توان  15كادريليون معادل عدد يك با . 1

  .استبتا واحد بريتانيايي گرما . 2
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درصد كل واردات  85، سهم واردات منابع انرژي فسيلي جهان تا 2030باشد كه در سال  مي

   ).Kreft, 2006: 2(يابد  انرژي جهان افزايش مي

هاي عمده  نفت و گاز و همچنين عمر كوتاه ذخاير انرژي قطبپراكندگي نامتناسب ذخاير 

مصرف انرژي جهان، از ديگر موضوعاتي است كه امنيت انرژي را به موضوعي حياتي براي 

بر اساس آخرين گزارش آماري ژورنال نفت و گاز . بيشتر كشورهاي جهان تبديل نموده است

ي مجموع ذخاير اثبات شده نفت خام جهان ميالد 2009در اياالت متحده امريكا، در آغاز سال 

اين در حالي است  ).Oil& Gas Journal, 2009:13(ميليارد بشكه برآورد شده است  69/1238

اي مجموع ذخاير اثبات شده جهاني را  هظبا رشد قابل مالح 2010در سال   BP1كه گزارش

ميليارد بشكه ذخيره نفت  2/754منطقه خاورميانه با . ميليارد بشكه اعالم نموده است 1/1331

ذخاير نفت خام خاورميانه با . درصد از كل ذخاير نفت خام جهان را در خود دارد 6/56خام، 

سال خواهند  8/84، عمري باالتر از )ميليون بشكه در روز 5/24(احتساب سقف توليد كنوني 

شكه نفت قابل ميليارد ب 3/73همچنين ذخاير اثبات شده نفت در امريكاي شمالي با . داشت

درصد از كل ذخاير نفت جهان را به خود اختصاص داده است كه اين ذخاير با  5/5استحصال، 

سال  دوام خواهد داشت  9/13) ميليون بشكه در روز4/13(ميالدي  2007احتساب توليد سال 

(BP, 2010: 6).  

 3/10اين منابع معادل . ميليارد بشكه اعالم شده است 9/136 مجموع ذخاير نفتي اروپا و اوراسيا

ميليون بشكه در روز، عمر اين ذخاير  8/12است و با توليد  درصد از ذخاير جهاني نفت خام 

 9/198ميزان ذخاير نفتي در آمريكاي جنوبي و مركزي نيز . بيني شده است پيش سال 2/22

با  درصد از كل ذخاير جهاني نفت خام است و 9/14ميليارد بشكه اعالم شده كه معادل 

سال ديگر دوام  6/80، اين ذخاير 2007ميليون بشكه در سال  3/6احتساب ميزان توليد روزانه 

  ).EIA World Balance ,2010: 25(خواهند آورد 

ميليون  6/9ميليارد بشكه اعالم شده، كه با ميزان توليد  7/127ميزان ذخاير نفتي قاره افريقا نيز 

هاي آسيايي و كشورهاي حوزه  ساير كشور همچنين. آورند سال دوام مي 36بشكه در روز، 

درصد از كل ذخاير جهاني را  2/3ميليارد بشكه نفت،  2/42اقيانوس آرام با ذخاير نفتي به ميزان 

                                                 
  (British Petroleum)شركت شركت ملي نفت بريتانيا. 1
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سال دوام خواهند آورند  4/14اند و اين ذخاير با سقف توليد كنوني، تنها  به خود اختصاص داده

  ).1جدول(

  اطق مختلف دنياذخاير نفت خام در من: 1جدول
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 مناطق

 آمريكاي شمالي 64.0 70.0 70.3 5.6  3/73  5/5 13.9

 آمريكاي مركزي و جنوبي 90.0 111.0 111.2 9.0  9/198  9/14 6/80

 اروپا و اوراسيا 86.0 144.1 143.7  11.6  9/136  3/10 2/21

 خاورميانه 676.0 756.3 755.3 61.0  2/754  6/56 8/84

 آفريقا 75.0 117.1 117.5 9.5  7/127  6/9 36

 آسيا و حوزه اقيانوس آرام 44.0 41 40.8 3.3  2/42  2/3 4/14

 جمع مناطق 1035.0 1239.5 1238.8 100.0  1/1333  100.0 45.7

   .EIA1, 2010. BP Station Review Of World Energy June 2010.Oil & Gas Journal, January ,1,2009 :منبع

  

هاي ذخاير گاز طبيعي جهان نيز، عدم تناسب در پراكندگي جغرافيايي آن  از مهمترين ويژگي

مكعب كل ذخاير گاز طبيعي اثبات شده جهان  تريليون فوت 6534درصد از مجموع  7/90.است

اين تعداد كشور از  17كشور قرار دارد و مهمتر اينكه  20ميالدي، در اختيار  2009در اول سال 

همچنين بيشتر از . (BP, 2009: 22)كشور اول دارننده نفت جهان قرار دارند  20خود در رديف 

كشورهاي روسيه، . چهارم ذخاير گاز طبيعي جهان در مناطق خاورميانه و اوراسيا قرار دارد  سه

 2009درصد كل ذخاير گاز طبيعي جهان در اول سال  53ايران و قطر در مجموع بيش از 

  (EIA,2009: 35).اند ميالدي را در اختيار داشته

درصد از كل ذخاير جهاني و ايران با 4/23تريليون فوت مكعب،  2/1529كشورهاي روسيه با 

، اولين و دومين ذخاير گاز طبيعي )درصد كل ذخاير جهان 0/16(ميليون مترمكعب  7/1045

                                                 
1. Energy Information Administration 
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درصد ذخير 13.8(مكعب  تريليون فوت 3/899كشور قطر نيز با ذخيره . جهان را در اختيار دارند

 .( BP, 2009: 22 )در رتبه سوم ذخيره گاز طبيعي در جهان قرار دارد ) جهاني

 تريليون فوت 9/2680اي نيز، در بين مناطق مختلف جهان، منطقه خاورميانه با  از منظر منطقه

يشترين ذخيره درصد از كل ذخاير جهاني را در خود جاي داده است و ب 0/41مكعب ذخيره، 

به طوري كه با توليد كنوني منابع گاز طبيعي اين منطقه باالتر از يكصد . جهاني را در اختيار دارد

مكعب  تريليون فوت 8/2220بعد از خاورميانه، اروپا و اوراسيا با . سال دوام خواهند آورد

درصد از كل  0/34اين ذخاير كه در حدود . دومين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارند

 1/313آمريكاي شمالي با . سال دوام خواهند آورد 8/57ذخاير جهاني هستند با توليد كنوني

 9/10باشد و عمر اين منابع با توليد كنوني درصد جهاني را دارا مي 8/4مكعب  تريليون فوت

فوت  تريليون 2/258 ميزان ذخاير گاز طبيعي در آمريكاي جنوبي و مركزي. سال خواهد بود

 0/46باشد و با توليد كنوني عمري درصد كل ذخاير جهاني مي 0/4كه در حدود استمكعب 

تريليون فوت مكعب گاز طبيعي واقع شده كه معادل  5/517در قاره آفريقا . ساله خواهند داشت

سال برآورد شده  2/68درصد از كل ذخاير جهاني است و عمر منابع اين قاره با توليد كنوني 9/7

مكعب ذخيره گاز طبيعي به اثبات  تريليون فوت 5/543در حوزه آسيا و اقيانوسيه نيز  .است

عمر اين ذخاير نيز با توليد . درصد از ذخاير جهاني است 3/8 رسيده است كه در حدود

  ).2جدول (( BP, 2009: 22 )سال برآورد شده است  4/37كنوني
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  )ر حسب تريليون فوت مكعبب(ذخاير گاز طبيعي در مناطق مختلف جهان : 2جدول

سال عمر ذخاير
 

)
ذخاير تقسيم بر ميزان 

توليد
( 

ل جهان
سهم ذخاير از ك

 

ژانويه  
2009

ذخاير در اول سال  
2009

 

ذخاير در پايان سال 
2008

 

ذخاير در پايان سال 
2000

 

ذخاير در پايان سال 
1980

 

 منطقه

 آمريكاي شمالي 345.49 261.34 281.65  313.1 4.8 10.9

 آمريكاي مركزي و جنوبي 85.50 222.65 272.84 258.2 4.0 46.0

 اروپا و اوراسيا 1045.87 2158.68 20097.89 2220.8 34.0 57.8

 خاورميانه 739.83 1749.24 2585.35 2680.9 41.0 ∗

 افريقا 210.35 394.17 514.92 517.5 7.9 68.2

 يانوس آرامآسيا و حوزه اق 341.59 363.47 510.69 543.5 8.3 37.4

 جمع جهان 2580.23 5149.57 6263.34 6534.0 100.0 60.4

            باالتر از يكصد سال ∗ : توجه  

   .BP 2009, p 22 :منبع   

    

ترين چالش  مهم كند كه امنيت انرژي  جهان روشن مي انرژيانداز آينده  و چشم كنونيوضعيت 

 ساالنهاز طرفي نياز كشورها به انرژي فسيلي ، زيرا خواهد بودبراي اقتصادهاي بزرگ جهان 

يابد و از طرف ديگر توليد غير اوپك كاهش و در نتيجه وابستگي آنها به نفت وارداتي  افزايش مي

ها در رابطه با  بيني مطالعات و پيشهمچنين  .دشو سال به سال بيشتر مي ،از خليج فارس مخصوصاً

تقاضا براي نفت اوپك و خاورميانه  2010ه از سال دهند ك وضعيت آينده انرژي جهان، نشان مي

رو به فزوني خواهد گذاشت و با رو به اتمام گذاشتن منابع نفتي درياي شمال، آمريكاي شمالي و 

 2030درصد و در سال 80حدود  2020روسيه، باقيمانده منابع نفتي خاورميانه در سال  منابع حتي

از اينجا اهميت اوپك و منطقه . خواهند داد درصد ذخاير نفت جهان را تشكيل  95حدود 

مين أويژه پنج كشور عربستان، ايران، عراق، امارات و كويت در ت  خاورميانه و خليج فارس، به

  ).30/4/1388نژادحسينيان، ( شود هاي آينده روشن مي انرژي جهان در دهه
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  ايران و امنيت انرژي جهاني 

جزو پنج ذخيره بزرگ نفت خام دنيا از ) 2010ارد بشكه در سال ميلي6/137(ذخاير عظيم نفتي ايران 

.  (BP ,201: 6)سال دوام خواهند آورد  4/89نظر دوام هستند كه با روند توليد كنوني حدود از 

  ).3جدول (

  )2010ژانويه (ذخيره، توليد و عمر ذخاير نفت خام  ايران : 3جدول
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 نفت خام 92.9 92.6 137.5 138.4  137.6 4.2 10.3 89.4

     .BP 2010, Oil & Gas Journal, Jan,1,2009, p27: منبع :منبع

  

تريليون  فوت مكعب است كه با روند توليد كنوني  7/1045همچنين ذخاير گازي ايران نيز 

  ). 4جدول ( (BP,2009: 22)صد سال عمر خواهند داشت  بيش از يك

  

  )1986- 2009(ذخاير گاز طبيعي ايران : 4جدول
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ب
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تريليو
(

 

ن
خيره در پايا

ذ
1986

 

)
ب

كع
ن مترم

تريليو
 

 ايران

صد  باالي يك

 سال
 گاز طبيعي 13.96 23.0 27.58 29.61 1045.7 116.3 16.0

   Bp,2010, p 22: منبع  

 
وضعيت ذخاير نفت خام و گاز . نقشي استراتژيك دارد المللي انرژي ايران در بازارهاي بين

كننده اين واقعيت است كه ايران ظرفيت و قابليت رسيدن به يكي از  طبيعي ايران بيان

   (EIA, 2009: 28). باشد را دارا مي كنندگان بزرگ انرژي جهان ترين شركاي مصرف محوري
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گردد، واقع شدن ايران در  بعد ديگري كه باعث ارتقاي اهيمت ايران در امنيت انرژي جهاني مي

سوم  تقريباً دوسوم ذخاير اثبات شده نفت و يك. مركز كانون استراتژيك انرژي جهان است

اگر ذخاير . يج فارس قرار داردذخاير اثبات شده گاز طبيعي جهان در اختيار كشورهاي حوزه خل

درصد و ذخاير گاز به بيش از  70برآورد شده درياي خزر را به آن اضافه شود، ذخاير نفت به 

درياي خزر  - به همين دليل بيضي انرژي خليج فارس. رسد درصد مجموع ذخاير جهاني مي 40

و ) 187- 188: 1383كمپ و هاركاوي، (هاي استراتژيك دوران ماست  ترين موقعيت يكي از مهم

 توان چنين عنوان داشت كه  با توجه به اينكه ايران در مركز اين بيضي استراتژيك قرار دارد، مي

  ). 1388مبيني دهكردي، (خواهد داشت ي جهان ژمين  امنيت انرأاي در ت كننده ايران نقش تعيين

  

  تجزيه و تحليل اطالعات

يك و ژئواستراتژيك، باعث ارتقاي وزن ژئوپليتيك ژئوپليتيك انرژي ايران در دو بعد ژئواكونوم

هاي ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك ژئوپليتيك انرژي،  براي استفاده درست از جنبه. شود ايران مي

لذا در ادامه ضمن تشريح و تبيين . نياز است در ابتدا هر يك از اين ابعاد تشريح و تبيين شود

  .شود ايران در هر دو بعد پرداخته ميهاي  اين ابعاد، به مقدورات و محدوديت

  

  بعد ژئواكونوميك انرژي و امنيت ملي ايران

منابع عظيم . جغرافياي انرژي، فرصت ژئواكونوميك مناسبي را پيش روي ايران قرار داده است

ترين موتورهاي حركت اقتصادي  انرژي ايران، به عنوان متغيرهاي جغرافيايي تأثيرگذار، از مهم

برداري درست، قدرت اقتصادي كشور و به تبع آن ضريب  كه در صورت بهرهكشور هستند 

. زيرا اقتصاد در ارتباط با امنيت ملي اهميت فراواني دارد. دهند امنيت ملي كشور را ارتقاء مي

نخست؛ ظرفيت اقتصادي به صورت مستقيم بر قدرت ملي اثرگذار است كه آن هم به نوبه خود 

قدرت ). 249: 1381افتخاري،(آيد  ريب امنيت ملي به شمار ميمهمترين عامل در تعريف ض

هاي  سازد و يا دست كم، تحميل هزينه اقتصادي زمينه را براي نيل به قدرت نظامي فراهم مي

  ). 93- 94: 1381لوور و توال، (سازد  سنگين تأمين امنيت را آسان مي

تقويت آن به تقويت هاي ملي است و لذا  همچنين وضعيت خوب اقتصادي يكي از ارزش
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شود؛ و باالخره اين كه اقتصاد، ابزار خوب و  دولت ملي و افزايش ضريب امنيت ملي منتهي مي

شان  يابي به اهداف امنيتي ها از آن براي دست تواند دولت آيد كه مي بسيار كارآمدي به حساب مي

  ). 249: 1381افتخاري،(ياري گيرند 

دي به معناي قدرت تازه، به صحنه آمده است و غناي از سويي، در عصر كنوني غناي اقتصا

لوور و توال، (الملل به حساب آورد  اقتصادي را بايد عامل مسلط در روابط قدرت در سطح بين

هاي قوي از حيث اقتصادي نه تنها از توان نظامي بيشتر بلكه از توان  دولت). 93: 1381

هايي كه از  توان اظهار داشت كه دولت اس ميبر همين اس. تأثيرگذاري باالتري نيز برخوردارند

ساختار اقتصادي ضعيفي برخوردارند به طور طبيعي در معادالت كالن امنيتي از ضريب امنيتي 

  ).301 : 1381افتخاري، (تري برخوردار هستند  كمتر و رده پايين

رت اقتصادي كشور ترين منابع بالقوه توليد قد بنابراين، بعد ژئواكونوميك انرژي ايران، از اصلي

ژئوپليتيك انرژي از طريق افزايش شركاي اقتصادي، كسب درآمد و افزاش قدرت . است

اين افزايش . شود اقتصادي، سبب توسعه ملي و افزايش قدرت ملي كشور در ابعاد مختلف مي

خواهد  صورت ايجابي، تأمين امنيت ملي را در پي وزن و قدرت ژئوپليتيك در بعد خارجي به

. گردد در بعد داخلي نيز افزايش قدرت اقتصادي باعث توسعه، رفاه و پيشرفت جامعه مي .داشت

هاي ياد شده، عالوه بر كاهش تهديدات داخلي، باعث افزايش قدرت ملي كشور از  پيشرفت

  .گردد طريق انسجام و رضايت عمومي جامعه مي

  

  بعد ژئواستراتژيك انرژي و امنيت ملي ايران

نيت سر و كار داشته باشد، بحثي استراتژيك است و هنگامي كه در مباحث استراتژيك، هر بحثي كه با ام

لذا . كند اي ژئواستراتژيك پيدا مي استفاده از زمين و منابع آن در بعد فراملي مدنظر باشد، موضوع جنبه

اي  هشويم موضوع جنب ها مي در بحث امنيت انرژي هنگامي كه وارد امنيت نفت و گاز و ساير انرژي

  ).10/4/88مجتهدزاده، مصاحبه حضوري، (كند ژئواستراتژيك پيدا مي

هايي چون  الملل، با استناد به نظريه در زمينه اهيمت ژئواستراتژيك انرژي، متخصصان روابط بين

هاي بنيادين قدرت هژمون در هر  كنند كه، يكي از شاخص اذعان مي 1»ثبات مبتني بر توسعه«

توان صعود  به عبارت ديگر مي. ط و مسيرهاي انتقال انرژي بوده استعصري كنترل منابع، خطو

                                                 
1. Hegemonic Stability Theory 
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هاي بزرگ را با ميزان كنترل آنها بر منابع انرژي زمان خودشان و نيز نوع و مقدار  و افول قدرت

مصرف انرژي آنها مرتبط دانست؛ و حتي فراتر از آن حيات و ممات تمدن كنوني بشر با تمامي 

هاي جايگزين و مقرون  را، حداقل تا زمان دسترسي فراگير به انرژي  هاي تكنولوژيك پيشرفت

اين خصوصيات، انرژي را هم به ابزار قدرت و هم . به صرفه، وابسته به نفت و گاز قلمداد كرد

 ). 1: 1385موسوي شفايي، (الملل تبديل كرده است  هدف قدرت به ويژه در عرصه بين

نطقه خاورميانه و بين دو حوزه سرشار از انرژي جهان يعني در اين ميان، ايران با واقع شدن در م

فارس و درياي خزر، اهميتي ژئواستراتژيك دارد و همچون پل پيونددهنده اين دو منطقه،  خليج

  ).32: 1383فر و نسيمي،  بهروزي(مطرح است 

آسياي  ترين گذرگاه گازي كشورهاي ترين و نزديك ترين، امن همچنين ايران، به عنوان اقتصادي

ميانه به بازارهاي جهاني و به ويژه كشورهاي جنوب آسيا و اروپا و نقشي انكار نشدني در 

از سويي با توجه به موقعيت جغرافيايي پر . بازارهاي جهاني  انرژي داشته و خواهد داشت

بر پايه . آيند اهميت ايران، هند، چين بزرگترين بازار بالقوه گاز طبيعي ايران به شمار مي

هاي برق و  ها مصرف گاز در اين مناطق در دو دهه آينده، به علت نياز نيروگاه بيني يشپ

هاي انتقال گاز  بنابراين منطقي است كه زمينه. مالحظات زيست محيطي، افزايش خواهد يافت

به صورت لوله يا (طبيعي از ذخاير بسيار سرشار ايران به بازارهاي روبه رشد هند و چين 

  ).206: 1383فر و نسيمي،  بهروزي(سي شود برر) جي.ان.ال

دهد كه به مركز تجارت و توزيع  نظير ژئوپليتيك كشورمان به ما اين امكان را مي موقعيت بي

هاي انتقال انرژي، در سطح منطقه  در اين خصوص، مسير). 2: 1387عادلي، (منطقه تبديل شويم 

نزديكي ). 1: 1387كواليي، (شيده است و به سوي بازارهاي جهاني، جايگاه ايران را ارتقا بخ

هاي توليد آنها به ايران، و همچنين دسترسي و كنترل  فارس و ميدان منابع عظيم انرژي خليج

اي را  ايران به مهمترين آبراه استراتژيك جهان، در افزايش منزلت ژئوپليتيك ايران نقش ارزنده

  . ايفا نموده است

نخست اينكه در رويكرد . هت حايز اهميت استراتژيك استكنترل ايران بر تنگه هرمز از دو ج

محور، در صورت تهديد منافع و امنيت ملي كشور، بستن اين تنگه توسط ايران،  مليِ حفظ امنيت

كنندگان و توليدكنندگان بزرگ انرژي و همچنين  تواند مشكالت عظيمي را براي مصرف مي

تواند با ايفاي نقش تعاملي و ارزنده، با كمك به  يكه ايران م دوم اين. اقتصاد جهاني، ايجاد كند
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. برقراري امنيت در مسيرهاي ترانزيت انرژي، جايگاه خود را در امنيت انرژي جهاني ارتقا دهد

چنين امري ضمن ايجاد اعتماد استراتژيك به ايران، منزلت ژئوپليتيك كشور را در نظام 

  . دهد ژئوپليتك جهاني افزايش مي

ت در شبكه خطوط لوله نفت و گاز به اشكال گوناگون نقش و سهم ما را در همچنين مشارك

زيرا در صورت انتقال منابع از خاك ايران ). 63: 1387عادلي،(دهد  بازار انرژي افزايش مي

  .نمايد كننده و توليدكننده انرژي دو سوي مسير را به نوعي به ايران وابسته مي كشورهاي مصرف

ري بويژه در بخش باالدستي نيز توان ما را در ديپلماسي انرژي باال گذا مشاركت در سرمايه

هاي كالن خارجي و عقد  گذاري تواند با جذب سرمايه ايران مي). 65: 1387عادلي، (برد  مي

كنندگان بزرگ  مدت عرضه انرژي، به يك شريك انرژي استراتژيك براي مصرف هاي بلند قرارداد

اپن و همچنين كشورهاي همسايه مانند پاكستان و تركيه، مبدل انرژي جهان مانند چين، هند، ژ

با . كنند گذاري مي هاي نفت و گاز ايران سرمايه از سوي ديگر، كشورهايي كه در پروژه. گردد

اند و همچنين منافع حاصل از اين  گذاري كرده توجه به اينكه حجم قابل توجهي سرمايه

  ).1(مدل . شود ايران براي آنها مي گذاري، باعث  اهميت يافتن امنيت سرمايه
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  رابطه ژئوپليتيك انرژي و امنيت ملي ايران: 1مدل

  195: 1389مهديان، : منبع

  گيري نتيجه

تواند به نحو مؤثري امنيت ملي خود را با آن تأمين نمايد؛  يكي از ابزارهايي كه ايران مي

به (لت اين امر، اهميت و جايگاه باالي انرژي ع. فرد آن است ژئوپليتيك انرژي منحصربه

كنندگان و  و امنيت آنها در استراتژي امنيت انرژي اكثر مصرف) خصوص نفت و گاز

ايران با در اختيار داشتن ذخاير عظيم  نفت و گاز در كنار . توليدكنندگان انرژي جهان است

استراتژيك انرژي جهان، در  فرد ژئوپليتيك يعني، واقع شدن در مركز بيضي موقعيت منحصربه

ژئوپليتيك انرژي ايران اين قابليت را دارد . خور جايگاهي ارزنده در امنيت انرژي جهاني است

كه در ابعاد ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك، در راستاي تأمين امنيت ملي كشور به كار گرفته 

 ژئوپليتيك انرژي

 بعد ژئواكونوميك

 تژيكبعد ژئواسترا
دسترسي و كنترل 

مسيرهاي 

استراتژيك، افزايش 

 شركاي استراتژيك

وابستگي 

استراتژيك 

 به ايران

افزايش 

منزلت 

ژئوپليتيك 

 كشور

افزايش وزن ژئوپليتيك 

 تأمين امنيت ملي كشور در نظام جهاني

افزايش شركاي 

اقتصادي و كسب 

 درآمد اقتصادي

افزايش 

قدرت 

 اقتصادي

توسعه 

كشور و 

فزايش ا

 قدرت ملي
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ظيم نفت و گاز جهان، قابليت داشتن دومين منابع ع در بعد ژئواكونوميك ايران با در دست . شود
كسب . ترين عرضه كنندگان نفت و گاز طبيعي جهان را دارد شدن به يكي از مهم تبديل

درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز در صورت استفاده صحيح، باعث ارتقا و رشد قدرت 
ر افزايش قدرت اقتصادي، سبب توسعه ملي و افزايش قدرت ملي كشو. شود اقتصادي كشور مي

  . شود در ابعاد مختلف و در نتيجه تأمين امنيت ملي كشور مي
ترين مناطق كانوني انرژي  در بعد ژئواستراتژيك نيز، قرار گرفتن ايران در بين دو منطقه از مهم

خزر و همچنين موقعيت ترانزيتي كم نظير ايران در كنار،  فارس و درياي جهان يعني منطقه خليج
خزر، بيان كننده جايگاه  فارس و درياي هاي انتقال انرژي مناطق خليج مجاورت و نزديكي به مسير

موقعيت كنترلي ايران بر صدور انرژي . استژئواستراتژيك ايران در امنيت انرژي جهاني 
فارس و همچنين نزديكي و مجاورت ايران با ديگر مسيرهاي انتقال انرژي مانند مسيرهاي  خليج

گرديده كه متغير ژئوپليتيكيِ موقعيت، براي ايران زمينه توليد قدرت انتقال انرژي درياي خزر باعث 
. يافتن به چنين امري بايد دو گام اساسي را بردارد ايران براي دست. ژئواستراتژيك را فراهم آورد

امنيتي و  - جنبه سياسي) نفت و گاز(زيرا براي ايران انرژي . اولين گام، حفظ ظرفيت توليد است
امنيت ملي و اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران منبعث از توان و ظرفيت توليد . اقتصادي دارد

. سهم كشورمان در ميزان تجارت و مبادله انرژي نيز اهرم مناسبي در ديپلماسي انرژي است. است
سهم . تواند نمايانگر قدرت سياسي كشورمان تلقي شود سهم توليد نفت و گاز ايران در جهان، مي

در اين ميان هر . كننده بسيار مهم است مصرف و تأمين نيازمندي كشورهاي مصرفما در بازار 
المللي نظير اروپا،  يافته و داراي نقش بين مقدار سهم ما در بازار كشورهاي مصرف كننده توسعه

عكس اين قضيه نيز . المللي ما مؤثرتر خواهد بود چين و هند بيشتر باشد، مسلماً اهرم قدرت بين
نزول سهم ايران در تجارت و مبادله انرژي جهاني، عالوه بر تهديد اقتصاد ملي،  صادق است؛

  .   كاهش منزلت و قدرت نفوذ كشور در نظام جهاني را در پي دارد
دهد كه ايران فاقد  مطالعات نشان مي. گام ديگر؛ تدوين و اتخاذ يك استراتژي امنيت انرژي است

چه راهبردي براي انرژي بايد در پيش گرفت و امنيت  يك استراتژي امنيت انرژي است و اينكه
لذا طراحي يك سند ملي انرژي در . كشور در ارتباط با انرژي چگونه است، تعيين نشده است

 .قالب امنيت انرژي كه بتواند انرژي را تعريف و امنيت ملي را به انرژي پيوند بزند، ضروري است
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