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 دهیچک

منطقره  ترری مهممنطقه خلیج فارس به دلیل ذخایر عظیم انرری  ن    مقعییرژ یپرقیلشیبه بره      

كه بر  داندمیالمللی كه عدرت جهانی را در اخشیار كسانی  جها  تبدیل شده اسژ. بنابر یك راهبرد بی 

بر ای  منطقه فرامنطقه ا  برا  بسط سلطه خقد  ها عدرتمنابع   خطقط انری  تسلط داششه باشند، 

چرق   هاییعردرتدر حال رعابژ هسشند. ای  رعابژ از امپراتقر  بریشانیا نغاز شد   امرر ز نیرت تقسرط 

با تقجه به ضر رت ایجاد تقاز  میا  نفقذ  نمریبا، ار یا، ر سیه، چی ، هند، یاكسشا    تركیه ادامه دارد.

را ، نیاز به نقعی سیاسشگذار  خرا  ها  بترگ در منطقه   تدا م خط مشی مسشقل از سق  ایعدرت

شقد. یژ هه حاضر به بررسی  ضرییژ برازار نفرژ   جایگراه در زمینه انری  بیه از ییه احساس می

 یردازد.ها  بترگ مینفژ حقزه خلیج فارس، امنیژ انری    سیاسژ عدرت

 هاکلید واژه

 خلیج فارس. یپقاسشراتژیك، یپقیلیشیك،انری ، ،   بترگهاعدرت
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 مقدمه

  تاثیرگذار در تقلید ثر ت   عدرت در هامؤلفهانری  به طقر مشخص نفژ   گاز، یبی از      

. اعشصاد جهانی با همه تحقالتی كه در د را  یس از جنگ سرد در ر دیمجها  كنقنی به شمار 

اپل ن  به  جقد نمده همچنا  به نفژ   گاز  ابسشه اسژ   امر زه امنیژ انری  در صدر مس

جهانی عرار گرفشه اسژ. ذخایر انری ، به  یژه نفژ، در بسیار  از مناطق جها  در حال افقل 

  همتما  مصرف انری  در حال افتایه اسژ   هنقز چشم انداز ر شنی در خصق   باشدیم

اسشفاده از منابع انری  جایگتی    عابل رعابژ در ای  عرصه  جقد ندارد. به همی  جهژ، 

امنیژ انری  تدابیر   جهژ   یتأم  بترگ به منظقر هاعدرتا  عمده انری    مصرف كنندگ

  اتخاذ شده هااسژیس. تدابیر   اندكرده  انری  خقد لحاظ هااسژیس  را در اژهی   ها ریگ

مشفا ت اسژ. تنقع بخشی در  طشا یشرا  بترگ اعشصاد  بر حسب مقعییژ   هاعدرتتقسط 

انشقال انری ، صرفه جقیی داخلی،   نیت تالش در جهژ كاهه منابع انری    مسیرها  

 .باشندیم ابسشگی به  اردات انری  به خصق  از مناطق بی ثبات از جمله ای  تدابیر 

 ضییژ بازار نفژ   اهمیژ مققله امنیژ انری ، مقجب شده اسژ كه منابع انری  در خلیج      

سال نینده  50ی بر ای  با رند كه ای  منطقه در فرس بیه از ییه مقرد تقجه عرار گیرند. برخ

  بترگ   در حال هاعدرتكنندگا  جهانی   به  یژه  انری  عابل اتبایی را برا  مصرف تقاندیم

الملل همچنا  تمركت    انری  بازیگرا  عمده نظام بی هااسژیسكند   از ای  ر    یتأمخیتش 

در شبل دهی به مخشصات بازار انری    امنیژ ن     بر ای  نطقه خقاهد داشژ، امر  كهاژهی 

 بسیار حاپت اهمیژ اسژ. 

 

 الملل نقش انرژی خلیج فارس در اقتصاد بین    

نیلیق  بشبه در ر ز  7/2به  2010 اردات نفژ خام ایاالت مشحده از خلیج فارس در سال      

  سال،  اردات نمریبا درصد نسبژ به سال ییه از ن  رشد داشژ. در ن 9رسید كه در حد د 

درصد   عطر  9درصد، كقیژ  19درصد، عراق  71از منطقه خلیج فارس از كشقرها  عربسشا  

فارس در حد د    امارات مشحده عربی كمشر از یك درصد بقده اسژ. ر   هم رفشه منطقه خلیج

 www.EIA.org/The Persian).كرده اسژ  یدرصد از  اردات نفژ خام نمریبا را تأم 5/22

Gulf Export Factsheet) 

http://www.eia.org/The


 ...ی بزرگ در قبال انرژی خلیج فارسهاقدرتاستراتژی                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

141 

از  (OECD)میانگی   اردات كشقرها  ار یایی عضق سازما  همبار  اعشصاد    تقسیه      

میلیق  بشبه نفژ خام بقده اسژ كه نشا   6/2ر زانه  2010منطقه خلیج فارس نیت در سال 

  یتر. بترگباشدیر ز نسبژ به سال ییه از ن  مهتار بشبه در  200دهنده افتایه 

درصد    7درصد، عراق  33درصد، ایرا   52صادركنندگا  نفژ خام به ار یا عربسشا  سیقد  

می  انری  نمریبا، ار یا   یای  أاند. در خصق  اهمیژ خلیج فارس در تدرصد بقده 6كقیژ 

مهم خقاند  نقه خلیج فارس در اعشصاد ر زنامه نمریبایی  ال اسشریژ ی رنال طی گتارشی با 

خلیج فارس نقشی »صنیژ جها  ن رده اسژ كه:   هاجهانی   به حركژ در ن رد  چرخ

  هایبرا  كشش صنیشی دارد   مسیر راهگذار مهمی نیاز كشقرها  انری  مقرد  یدر تأم راهبرد 

اله با امنیژ ملی نفشبه اسژ. نمریبا  ابسشگی زیاد  به نفژ خلیج فارس دارد   ای  مس

درصد انری  مقرد نیاز نمریبا از طریق  اردات  35نمریبا ییقند خقرده اسژ. در حال حاضر 

درصد  56درصد ن  از خلیج فارس اسژ. ای  رعم برا  اتحادیه ار یا  5/22كه  شقدیم  یتأم

اهد خق  یدرصد نفژ مقرد نیاز چی  نیت از خلیج فارس تأم 70بیه از  2015اسژ. تا سال 

 .(www.farsnews.com«)شد.

 2025ا لیه تا سال   ها بر اساس برن ردها  دبیرخانه ا یك، تقاضا  جهانی برا  انری     

درصد در سال  1/40فتاینده خقاهد بقد. هر چند سهم نفژ در سبد انری  مصرفی جها  از 

ری  منبع كاهه خقاهد یافژ اما نفژ همچنا  بترگش 2025درصد در سال  9/36به  2000

درصد در سال  9/29به  2003درصد در سال  3/23انری  جها  خقاهد بقد. سهم گاز از   یتأم

خقاهد رسید كه بیانگر اهمیژ ر زافت   نقه گاز طبییی   صادركنندگا  ن  در  2025

رشد اعشصاد  جنقب   جنقب شرق نسیا،  (32: 1388بازارها  انری  جهانی اسژ.)بهر ز  فر، 

چی  در سالها  گذششه، سهم بترگی را در افتایه تقاضا  جهانی نفژ داششه  بقیژه كشقر

درصد رشد داششه   ییه بینی  17اسژ. در سالها  اخیر تقاضا  چی  به طقر مشقسط حد د 

درصد  3كه تقاضا  نفژ ای  كشقر در بلند مدت از رشد میانگی  ساالنه میادل  شقدیم

میلیق  بشبه در  5/10به  2020ات نفژ چی  در سال برخقردار باشد كه در ای  صقرت  ارد

 2025ر ز خقاهد بقد. بر یایه ییه بینی دبیرخانه ا یك، تقلید ناخالص داخلی چی  در سال 

تریلیق  دالر    22تریلیق  دالر خقاهد بقد كه از تقلید ناخالص داخلی نمریبا با  24میادل 

رفژ   به عنقا  بترگشری  اعشصاد دنیا از مصرف تریلیق  دالر ییشی خقاهد گ 16ار یا  غربی با 
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بسیار زیاد انری  نیت برخقردار خقاهد شد. با تقجه به نتدیبی یپقیلیشیك خلیج فارس، ای  

 (129: 1391، عباسیكننده نفژ   گاز ن  كشقر خقاهد بقد.)  یتأم  یترمنطقه مهم
 

 

 

 

 

 

 
 فارس به مناطق اصلی  موقعیت تقریبی ژئوپلیتیک و نزدیکی خلیج -1نمودار 

 مصرف کننده انرژی جهان

      

  یدر تأم  اندهیشرایط مقجقد حاكی از ن  اسژ كه خلیج فارس همچنا  از نقه فتا     

الملل برخقردار خقاهد بقد. با تقجه به برخقردار  خلیج  انری  جها    حركژ مقتقر اعشصاد بی 

 رسدیتقاضا  جهانی برا  نفژ   گاز به نظر م فارس از بیششری  نفژ   گاز جهانی   نیت رشد

الملل داششه باشد. مقعییژ یپقیلیشیك  در نینده نیت ای  منطقه بیششری  نقه را در اعشصاد بی 

خلیج فارس   عرار گرفش  در نتدیبی بازارها  ار یا   جنقب   شرق نسیا مقجب خقاهد شد كه 

 دا كند.ای  مقعییژ یپقیلیشیك در نینده نیت ارتقاء یی

 

 وضعیت منابع انرژی در خلیج فارس

میدا  نفشی غقل ییبر اسژ كه عبارتند از: غقار   سفانیه در عربسشا ،  9خلیج فارس دارا       

برعا  در كقیژ، ر میله   كركقک در عراق، اهقاز، مار  ، گچسارا    نغاجار  در ایرا  كه نفژ 

. كشقرها  بترگ صنیشی از ای  شقدیمادر   خط لقله از طریق خلیج فارس صلهی سن  به 

  اسشراتژیك نفژ در كشقرها  خقیه اسشفاده هارهیذخمیدا  نفشی غقل ییبر برا  

 (.81: 1389)غفاریا ، كنندیم

درصد  54میلیارد بشبه نفژ كه میادل  74703، با 2011خلیج فارس طبق نمارها، در سال     

 BP Statistical Review of World Energy Juneكل ذخایر نفشی شناخشه شده جها  اسژ 
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2011, P6) ،)خلیج فارس  . سهم منطقهشقدیم   مهمشری  انبار انری  جها  محسقب  یتربترگ

 BP Statistical Review of Worldدرصد بقد  28.1، 1995از تقلید جهانی نفژ در سال 

Energy June 2011) ) در سال  30.1به  2005درصد   در سال  30به  2000كه در سال  

كه منطقه  شقدیم( مشاهده 138: 1390درصد رسید)گقرایی   امینی زاده،  29.8به  2010

خلیج فارس، جایگاهی برجسشه در بازار انری  جها  دارد. چهار كشقر نخسژ تقلید كننده نفژ 

تقلید كه سهم منطقه خلیج فارس در  شقدیمجها ، در ای  منطقه عرار دارند. ییه بینی 

افتایه یابد )هما ،  2020درصد تا سال  40.9( به 2010درصد در سال  29.8جهانی نفژ، از )

139.) 

درصد برخقردار  از ذخایر نفشی جها   9.9   19.1عربسشا    ایرا  هر كدام به ترتیب با      

كه در    ا ل   د م در برخقردار  از ذخایر نفشی جها  عرار دارندهارتبهدر  2010در سال 

درصد ذخیره نفشی در ردیف نخر عرار  1  بحری  با كمشر از  اندشدهمنطقه خلیج فارس  اعع 

 (. BP Statistical Review of World Energy June 2011, P6) دارد

 
 م 2010 سال پایان در فارس خلیج حاشیه کشورهای نفت مصرف و تولید ذخایر، میزان -1جدول 

 تولید از کل درصد میلیارد بشکه کشور

)هزار بشکه در 

 روز(

 مصرف

 بشکه هزار)

 (روز در

 2812 10007 3/36 467,8 عربستان

 1799 4225 8/18 203,2 ایران

 - 2460 5/15 120,4 عراق

 413 2508 0/14 122,5 کویت

 682 2849 0/13 130,8 امارات متحده عربی

 220 1569 7/2 65,7 قطر

 - 865 7/0 41,0 عمان

 7821 25188 8/101 1184,6 ه خلیج فارسکل منطق

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2011 
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 م 2010میزان ذخایر، تولید و مصرف گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس در پایان سال  -2جدول 

تریلیون متر  کشور

 مکعب

تولید             درصد از کل

)میلیارد 

 متر مکعب(

مصرف        

 یلیاردم)

 (مکعب متر

 9/83 9/83 1/4 0/8 عربستان

 9/136 5/138 0/116 6/29 ایران

 - 3/1 7/1 2/3 عراق

 4/14 6/11 1 8/1 کویت

 5/60 0/51 5/3 0/6 امارات متحده عربی

 4/20 7/116 8/13 3/25 قطر

 - 1/13 - 2/0 بحرین

 - 1/27 5/0 7/0 عمان

 خلیج منطقه کل

 فارس

4/75 6/04 7/456 4/321 

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2011 
      

  هاعدرتبررسی سیاسژ انری  نمریبا، اتحادیه ار یا، ر سیه، چی ، هند   یای  به عنقا       

گذار در صحنه نظام بی  الملل، از ابیاد مشفا تی دارا  اهمیژ اسژ. نظر به اینبه  ریتأثبترگ   

  انری    اتحادیه ار یا، نمریبا   چی  بترگشری  صادركنندهبترگشری  ر سیه به عنقا  

   هانگرش  فسیلی در جها  هسشند، طبییی اسژ كه مجمقعه ها انری اردكنندگا  

نسبژ به مفهقم امنیژ انری  بنا بر مالحظات اعشصاد ،  هاعدرت  هر كدام از ای  هااسژیس

  رفشارها   هااسژیسا ت باشد.  جقد شباف عمده میا  جغرافیایی   اسشراتژیك جداگانه، مشف

  امنیژ انری  غیر عابل اغماض اسژ. عرصهگذار در صحنه نظام بی  الملل در  ریتأثبازیگرا  

  ار یا، چی    ر سیه شامل اصقل   راهبردهایی اسژ كه هیاتحادامنیژ انری  از نگاه نمریبا، 

نهفشه اسژ. در ادامه به اخشصار سیاسژ انری  ای   در اسناد مربقط به سیاسژ انری  ننها

 را در خلیج فارس مقرد بررسی عرار خقاهیم داد. هاعدرت

در جد ل زیر مقایسه میتا  ذخایر نفژ   گاز منطقه خلیج فارس باسایر مناطق   همچنی       

، اهمیژ بررسی میتا  صادرات نفژ   گاز ای  كشقرها   نسبژ ن  به كل میتا  صادرات جها 

 .شقدیمنفژ   گاز منطقه خلیج فارس بیششر نمایا  
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 میزان ذخایر نفت و گاز منطقه خلیج فارس و میزان صادرات نفت و گاز کشورهای قدرتمند -3جدول 

 2010در سال 

ذخایر نفشی.  2010سال 

هتار میلیق  

 بشبه

ذخایر گاز. 

تریلیق  

 مشر مبیب

صادرت نفژ 

 1000خام. 

بشبه در 

 ر ز

ات گاز. صادر

میلیق  مشر 

 مبیب

 اردات نفژ 

از خلیج 

فارس ساالنه 

 هتار بشبه

 اردات گاز از 

خلیج 

فارس.بیلیق  

 مشر مبیب

 1,29 624,8 30,34 44 7,7 30,9 نمریبا

 - - 199,85 5,609 44,8 77,4 ر سیه

 1,69 12,88 3,83 40 2,8 14,8 چی 

 20,81 287,9 - - - - یای 

اتحادیه 

 ار یا

32,5 8,1 49 33,51 632,5 1,36 

 - - 8,42 2,583 29,6 137 ایرا 

 1875.8 975.22 38158 187.1 1383.2 كل جها 
 میلیق  ت 

975.23 

Source. BP Statistical Review of World Energy June 2011 

OPEC Annual Statistical Bulletin 2010/2011 

 

 فارس خلیج انرژی قبال ایاالت متحده در سیاستگذاری

  هاژیا لق، به یبی از 2001امنیژ انری  از زما  نغاز به كار كابینه بقش در یانقیه سال      

اصلی سیاسژ خارجی ایاالت مشحده تبدیل شد. با تقجه به ای  ییه زمینه   درک بحرا  

  د لژ بقش هادغدغههمچنا   جقد داشژ، یبی از نخسشی   1990انری  كه از ا اخر دهه 

نیازها  انری  ملی بقد. بقش در د را  ریاسژ جمهقر  خقد، گر ه تقسیه   یتأممسئله 

 (Bahgat, 2003: 2)كرد. سیتأسسیاسژ انری  ملی را 

ایاالت مشحده با تقاضا  حد د یك چهارم نفژ جها  بترگشری  مصرف كننده نفژ اسژ.      

تا سال  2000ملی از سال   زارت انری  ایاالت مشحده ییه بینی كرد كه مصرف ساالنه انری 

 4/39  انری  به تدریج از چرخه، در حالی كه سهم نفژ در ابدییمدرصد افتایه  5/1، 2020

، افتایه خقاهد یافژ. با  جقد تقلید باال  2020درصد در سال  7/39، به 2000درصد در سال 

نمریبا به انری   انری  از سق  منابع داخلی در نمریبا،میتا  انری  تقلید  یاسخگق  نیاز
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، افتایه یافشه اسژ. ایاالت مشحده 1985نیسژ    ابسشگی ای  كشقر به  اردات انری  از سال 

درصد تقلید جهانی را در اخشیار  10درصد مصرف جهانی نفژ   حد د  5/22نمریبا حد د 

   نتی همچنا  ادامه خقاهد داشژ.هاسالدارد. طبق نظر كارشناسا  ای  ر ند صیقد  در 

نمارها نشا   .كندیم  یتأمدرصد نیازها  نفشی  ارداتی نمریبا را  20خلیج فارس بیه از 

 20درصد افتایه خقاهد یافژ؛ در طقل  33سال نینده  20كه مصرف نفژ نمریبا در  دهندیم

بشبه  ارداتی خقاهد بقد   تا سال  2سال نینده ز هر سه بشبه نفژ مقرد نیاز ایاالت مشحده، 

درصد افتایه خقاهد  70درصد به  53لص  اردات نفژ ایاالت مشحده از ، خا2025

 (Spencer, 2004: 6)یافژ.

 6، به 2000میلیق  بشبه در ر ز در سال  4/2 اردات نفژ نمریبا از منطقه خلیج فارس از      

به رغم برخی  شقدیم، خقاهد رسید ییه بینی 2025میلیق  بشبه در ر ز در سال 

جایگتی  نفژ  تقاندینم  مشماد  هیچ منطقه دیگر  هاسالشی در جها ، تا   نفهااكششاف

خلیج فارس شقد. در سیاسژ ملی انری  ایاالت مشحده در مقرد ذخایر نفژ خا رمیانه   خلیج 

فارس نمده اسژ كه: ))بد   تردید   بر اساس كلیه برن ردها   محاسبات، خا رمیانه همچنا  

امنیژ نفشی جها  باعی خقاهد ماند   خلیج فارس نیت همقاره به   یتأمبه عنقا  عامل اصلی 

عنقا  نقطه تقجه   تمركت سیاسژ بی  المللی انری  ایاالت مشحده مطرح خقاهد بقد.(( ییه 

 67تا  54، بی  2020كشقرها  تقلید كننده نفژ حقزه خلیج فارس تا سال  شقدیمبینی 

ای  ر ، اعشصاد جهانی همچنا  به  ابسشگی خقد به درصد از نفژ جها  را تقلید نمایند. از 

ت.لیدات كشقرها  عضق ا یك به  یژه كشقرها  حاشیه خلیج فارس ادامه خقاهد داد. بر ای  

 اساس،  ابسشگی جها    به خصق  نمریبا به انری  خلیج فارس كماكا  تدا م خقاهد یافژ.

 

 فارس خلیج انرژی قبال در اتحادیه اروپا سیاستگذاری

رشد تقاضا  انری  در مناطق مخشلف جها  به  یژه در نسیا، اتحادیه ار یا را نیت همانند      

  بترگ اعشصاد  به رعابژ با سایر رعبا  مصرف كننده انری  سقق داده اسژ. هاعدرتدیگر 

كننده انری  را حفظ نماید   نیت   یتأممنابع مقجقد  كندیمعال ه بر ای ، اتحادیه تالش 

  خقد عرار داده اسژ. اتحادیه ار یا تا هابرنامهكنندگا  جدید انری  را در   یتأمابی به دسشی

 مجمقعا  كشقر ار یا  مركت    شرعی  10  یس از یذیرش تقاضا  عضقیژ  2004نخر سال 
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 BP Statistical).نمقدیم  یتأمدرصد از انری  مصرفی خقد را از طریق د  منبع نفژ   گاز  64

Review of Energy, 2005) 
درصد از ای   80درصد مصرف جهانی انری  را در اخشیار دارد كه  17 با یتقرای  اتحادیه      

درصد از نیاز مصرفی خقد را كه  50  فسیلی اسژ. اتحادیه ار یا هاسقخژمیتا  مربقط به 

براساس ییه  (Kwon, 2003: 1).دینمایم  فسیلی نفژ   گاز هسشند،  ارد هاسقخژ عمدتا  

نیاز  2030، تا سال 2006  مندرج در ))سند سبت(( كمیسیق  ار یا مصقب سال هاینیب

درصد افتایه ییدا خقاهد  70درصد به  50  فسیلی از ها انری ارداتی اتحادیه ار یا به 

 24درصد   گاز طبییی  40در چرخه انری  مصرفی اتحادیه ار یا، نفژ ( Gennip, 2006)كرد.

 50درصد نفژ    76. هم اكنق  ای  اتحادیه دهندیمیاز مصرفی اتحادیه را تشبیل درصد ن

  به عمل نمده تقسط كمیسیق  هاینیب. براساس ییه دینمایمدرصد گاز طبییی خقد را  ارد 

درصد   گاز طبییی  ارداتی  90درصد به  76، نفژ  ارداتی اتحادیه ار یا از 2030ار یا تا سال 

 (Barroso, 2006.)درصد افتایه خقاهد یافژ 80 درصد به 50از 

درصد خقاهد بقد. نفژ    7/0رشد تقاضا  انری  اتحادیه ار یا ساالنه  هاینیبطبق ییه      

گاز همچنا  به عنقا  منابع سقخشی غالب باعی مانده   حشی گاز بیششری  نرح رشد مصرف را 

امر تا حد د  حركژ تدریجی   مدا م د ل  در بازار اتحادیه از ن  خقد خقاهد نمقد. علژ ای 

    ذغال سنگ به سمژ گاز طبییی برا  اسشفاده در اهسشه  هاسقخژعضق اتحادیه ار یا از 

درصد  27   44، نفژ   گاز به ترتیب 2030كه تا سال  ر دیم. انشظار باشدیم هار گاهین

 (paper, 2006 )مصرف كل انری  اتحادیه را تشبیل دهند.

 

 استگذاری چین در قبال انرژی خلیج فارسسی

را از مهمشری  مشغیرها  تییی  كننده جایگاه خا رمیانه در عرصه “ انری ”شاید بشقا       

دانسژ. در  اعع، برخقردار  از ای  متیژ اسژ كه همقاره منطقه  –در د را  میاصر -المللیبی 

ملی ای  بازیگرا  با خطرات جد  ر بر   ا  بسیار مهم در امنیژخا رمیانه را به عنقا  مؤلفه

سازد. تقسیه اعشصاد  سریع چی  در د  دهه اخیر،   افتایه تصاعد  نیاز ای  كشقر به 

  “ امنیژ انری ”  نیت محد د   ناكافی بقد  منابع انری  داخلی، سبب شده اسژ تا “ انری ”

نگرا  كننده تبدیل شقد. زیرا انداز ن  برا  ای  كشقر به امر  یر اهمیژ   در عی  حال چشم

تقاند با ایجاد مشبالت جد  در مسیر تقسیه اعشصاد  چی ، هرگقنه اخالل در جریا  انری  می
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ر  به افتایه انری  چی     دا  یشد مصرفبر امنیژ ملی ن  تأثیرات منفی عمیقی بر جا گذارد. 

ای  كشقر ییرامق  امنیژ   جد  هاینگرانن  از منابع خارجی از یك سق     یتأماجبار به 

انری ، باعث شده تا چی  اسشراتژ  مشنقع ساز  منابع انری  را در دسشقر كار خقد عرار دهد. بر 

در سراسر جها  در جسژ   جق  منابع انری  بر نمده اسژ.  با یتقرمبنا  ای  اسشراتژ ، چی  

ی  اسشراتژ  به شمار   اصلی اعمال اهاكانق خلیج فارس، نفریقا، ر سیه   نسیا  مركت  

 .ندینیم

  انری  چی  به عنقا  یك عدرت در حال خیتش در سطح جهانی از اهمیژ هااسژیس     

  برخقردار اسژ. افتایه  ابسشگی به نفژ  ارداتی، احساس ر  به افتایه ))ناامنی در اژهی 

الل در عرضه نفژ   یا حقزه انری (( را در میا  رهبرا  چی  برانگیخشه اسژ. ننا نگرانند كه اخ

افتایه بسیار زیاد عیمژ ن ، تدا م تقسیه اعشصاد  كشقر را به خطر اندازد. اهمیژ ای  نگرانی 

كه تقجه داششه باسیم تقسیه اعشصاد     گرددیم ترر ش   دغدغه رهبرا  چی  هنگامی 

ل گرا    ابتار مشر عیژ ساز حتب كمقنیسژ چی  اسژ. برخی از تحلی  یترمهمتدا م ن ، 

یی از سق  ایاالت هاژیمحد دسیاسژ گذارا  چینی نگرانی دیگر  نیت دارند   ا  اعمال 

مشحده در حقزه انری  علیه چی  اسژ. بهره گیر  از ابتارها  اعشصاد  تقسط ایاالت مشحده 

الت . به عال ه، حضقر نظامی ایاسازدیمرا مقجه  هاینیچبرا  كنشرل سایر بازیگرا ، ای  نگرانی 

  كه نفژ عتاعسشا  را القله، ریسك خط 2002مشحده در چندی  كشقر نسیا  مركت  از سال 

نگرانند كه در صقرت بر ز  هاینیچ، افتایه داده اسژ. رساندیمبه منطقه سی  كیانگ چی  

درگیر  میا  ای  كشقر   ایاالت مشحده بر سر تایقا ، ای  كشقر جریا  نفژ از طریق ای  خط 

نیت خلیج فارس را به سق  چی  مسد د سازد. جنگ عراق   تققیژ حضقر ایاالت مشحده  لقله  

نسیب یذیر  اسشراتژیك( هبرا  چی  به سرعژ به سمژ كاهه )در خلیج فارس باعث شد تا ر

 خقد گام بردارند. 

   دارند. در ای اژهی كشقرها  برخقردار از منابع انری  در سیاسژ خارجی چی  جایگاه      

به طیف  سییی از كشقرها چق  عربسشا  سیقد ، یم ، عما ، ایرا ، امارات  تقا یممیا ، 

عربی مشحده، كقیژ، لیبی، الجتایر، نیجریه،  نت پال، كانادا، عتاعسشا ، ر سیه   تركمنسشا  

كه تقجه داششه باشیم طبق ییه  گرددیمهنگامی ر شمشر  هاتالشاشاره نمقد. اهمیژ ای  

  اگقنه  نتی ر  به افتایه خقاهد بقد، به هاسالدر   ابسشگی چی  به انری  ای  منطقه هاینیب

 (Flynt and Bader 192 :2005,.)، به بیه از هفشاد درصد خقاهد رسید2020كه تا سال 
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 كنندیمیك اسشراتژ  سه  جهی را در منطقه خلیج فارس دنبال  هاینیچدر ای  راسشا،      

 تند از:كه  جقه ن  عبار

به كارگیر  دیپلماسی فیال برا  برعرار  اتصاالت زیربنایی با كشقرها  دارنده انری   .1

برا  تضمی  عرضه درازمدت ای  ماده. اعالمیه مشاركژ اسشراتژیك نفشی چی    

 به عنقا  یبی از نشایج ای  دیپلماسی دانسژ. تقا یمرا  1999عربسشا  در سال 

  نفشی چینی در سرمایه گذار    هاشركژ  حضقر فراهم ن رد  شرایط الزم برا .2

 تقسیه میادی  نفشی منطقه.

  هابخه  نفشی كشقرها  خا رمیانه در هاشركژتشقیق سرمایه گذار  مشقابل  .3

 (Pharkim and Y.W.Li 24 :2005,). .یاالیشگاهی   بازار انری  چی 

  عابل تقجهی هاژیمقفقاكنق  به در ییشبرد ای  اسشراتژ  در منطقه خا رمیانه ت هاینیچ     

  ها همبارعال ه بر عقد عراردادها  بترگی با ایرا ، با عربسشا  نیت  هان . اندافشهدسژ ی

برا  همبار  د  جانبه به  یژه در بخه گاز  هاژیظرف. اندكردهتنگاتنگی را یی ریت  

مصرف انری  چی  دارد  درصد( در سبد 3اسژ. گاز در  ضییژ فیلی سهم ناچیت  ) ترگسشرده

درصد افتایه یابد. زخایر غنی  12به  سهما  2020  طبق برنامه د لژ ای  كشقر باید تا سال 

: 1385. ) اعظی، ن ردیم  جهژ همبار  در ای  حقزه یدید اگسشرده  هاژیظرفگاز ایرا ، 

28) 

 

 فارس خلیج انرژی قبال در روسیه سیاستگذاری

  هاتهیانگی  ر سیه با كشقرها  خلیج فارس با شر ع عر  بیسشم، با همبار  در حقزه انر     

  درنمده اسژ. منابع انری  ر سیه یك اسلحه اسشراتژیك برا  ای  تر جدسیاسی به شبل 

عدرت كنشرل خقد  كندیم  از ای  ر  ر سیه تالش  شقدیمكشقر در نظام بی  الملل محسقب 

  در یی سفر ملك عبداهلل،  2003افتایه دهد. از سال بر سایر منابع انری  جهانی را نیت 

ساله همبار  در حقزه  5 لییهد  فژ عربسشا  به مسبق، ر سیه   عربسشا  یك مقافقشنامه 

، ر سیه امشیاز اكششاف   تقلید نفژ حقزه ))ربع 2004نفژ   گاز منیقد كردند. سپس در سال 

قات بقد كه ر سیه برا  همبار  با ا یك دعقت را در اخشیار گرفژ   در یی ای  تقاف 1الخالی((
                                                                 

1. Rub el Hali 

 .باشدیماین حوزه نفتی در نزدیکی حوزه ))قوار(( 
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ایاالت مشحده نیت در مقابل ای  سیاسژ  رسدیم( اما به نظر  Andrej, op.cit.p.151شد. )

عربسشا  سیقد  در چارچقب مذاكرات  را یاخر سیه چندا  منفیالنه عمل نبرده باشد. چنانچه 

اتی تجار  از ر سیه مطالبه كرد. ییرامق  الحاق ر سیه یا سازما  تجارت جهانی، امشیاز

نمایندگا  عربسشا  سیقد  دسشرسی نزاد به میاد  اسشراتژیك ر سیه   نیت خطقط لقله ر سی 

را مطالبه كردند   ییشنهاد دادند عقارض گمركی برا  برخی از كاالها  صنیشی را كه در 

قاسژ سطح عیمژ ، كاهه دهند. ریاض همچنی  از ر سیه خشقندینمعربسشا  سیقد  تقلید 

(kommersant.com/p897858/r_500/World Trade) گاز را در جها  یایی  نگاه دارد بد      

در    فرا ا    شایا  تقجه ر سیه   كشقرها  منطقه خلیج فارسهاژیظرفتردید، با تقجه به 

. اعالم نمادگی ر دیمحقزه انری ، ای  بخه یبی از محقرها  مهم همبار  طرفی  به شمار 

ر سیه در سرمایه گذار  د  میلیارد دالر  در حقزه گاز عربسشا  سیقد ، مشاركژ گسشرده 

كارشناسا  ر سی در اكششاف   بهره بردار  از میادی  گاز  عربسشا ، برنده شد  شركژ 

میدا  گاز طبییی در بیابا  ربع الخالی در  1در مناعصه تقسیه منطقه الف ر سی لقک ا یل

ساله بی  د لژ عربسشا  سیقد  با ای  شركژ ر سی  40  انیقاد عرارداد  2جنقب منطقه الققار

برا  اكششاف   تقسیه ای  میدا ، بخشی از ییقندها  گسشرده ر سیه   عربسشا  سیقد  در 

 .ر دیمبخه انری  به شمار 

 

 گیری نتیجه

  ها بازار انری  در ابشدا  عر  بیسژ   یبم با  جقد تیدد منابع   ییشرفژ تبنقلقی     

مرتبط همچنا  در ا لقیژ سیاسشگذار  ها  سیاسی   اعشصاد  جها  عرار دارد كه در ای  

حث   . ای  اهمیژ   ا لقیژ سبب گردیده كه مباباشدیبرخقردار م  اژهیمیا  نفژ از اهمیژ  

بسیار  از سق  محافل مخشلف ییرامق   ضییژ كنقنی بازار انری ، نفژ   نینده ن    هالیتحل

با در نظر گرفش  جریا  تحقالت سیاسی   اعشصاد  در سطقح مخشلف مطرح شقد. بد   تردید 

ها زند كه تقجه به ای  عقامل   مشغیر  مساپل مخشلفی نینده بازار انری    نفژ را رعم می عقامل

نینده كشقر  چق  ایرا  كه در نمدها  نفژ    ضییژ بازار جهانی  در سیاسشگذار  ها  نفشی

ر ند ر  به رشد نیاز به انری  به خصق  نفژ   . رسدیبرا  ن  حیاتی اسژ، ضر ر  به نظر م

                                                                 
1. Zone A. 

2. Al- Ghawar 

http://www.kommersant.com/p897858/r_500/World_Trade_Organization/
http://www.kommersant.com/p897858/r_500/World_Trade_Organization/
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ای  منابع در منطقه خلیج فارس، نشا  از ن  دارد كه ای    گاز از یك سق   تمركت عمده

مچنا  كانق  تقجه سیاسشگذار  ها  انری  كشقرها باعی خقاهد ماند. از ننجا كه منطقه ه

  در حال ظهقر، سهم عابل هاعدرت  بترگ اعشصاد    همچنی  هاعدرتصنیشی،  كشقرها 

  ای  میتا  مصرف نیت در  دهندیم  از مجمقع مصرف انری  را به خقد اخشصا  امالحظه

نری ، امنیژ انری    دیپلماسی انری  نیت نتد ای  بازیگرا ، حال افتایه اسژ، لذا منابع ا

 اهمیژ بیششر  یافشه اسژ.

تدا م اهمیژ صد ر انری  از خلیج فارس در عر  بیسژ   یبم به عنقا  مهمشری  ابتار      

  اخفشه  هاغقلعدرت خقاهد بقد. اینبه تقاضا برا  مصرف نفژ گاز ششاب گرفشه اسژ   

  اینبه  كنندیمسیر حركژ به سق  صنیشی شد ، نفژ بیششر  تقاضا همچق  چی  در م

   اعیی تقلید در بسیار  مناطق نظیر ایاالت مشحده، دریا  شمال، اتحادیه ار یا هاژیمحد د

      چی  ظاهر شده اسژ   ر ند تقلید در ننجا با  جقد نیاز فتاینده ر  به كاهه عرار دارد.
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 الف( منابع فارسی
، «امنیژ انری    امنیژ جهانی؛ نقه یپقیلیشیك انری  خلریج فرارس(. »1391نعایی، دا  د   دیگرا  )

، تهررا : مجموعه مقاالت اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فاارس

 یژ هشبده مطالیات فرهنگی   اجشماعی.

ماهناماه اطععاات ، «خلریج فرارس   بازارهرا  جهرانی انرری  ایرا ،(. »1388بهر ز  فر، مرتضی )

 .210 -209، شماره سیاسی و اقتصادی

منابع انری  بر اهمیژ یپقیلیشیك   نگررش راهبررد  نمریبرا بره خلریج  ریتأث(. »1391عباسی، مجید )

، مجموعه مقاالت اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس، «فرارس

 یژ هشبده مطالیات فرهنگی   اجشماعی. تهرا :

خلیج فارس)هارتلند جهان( مخزن انرژی دنیا و اهمیت ژئوپلیتیاک (. 1389غفاریا ، سیر س )

 ، تهرا : انششارات مدرسه.آن

 ، تهرا : خانه كشاب.خلیج فارس(. 1390گقرایی، محمد مهد    امینی زاده، ابراهیم )

 .9/5/1389 خبرگزاری مهر، «  نفشی ایرا هاطرحمیلیارد دالر  چی  در  40مشاركژ »

، «جایگاه نفژ خلریج فرارس در اسرشراتژ  امنیرژ ملری نمریبرا(. »1385مقسق  شفایی، سیدمسیقد )

 ، بهار.39، شماره فصلنامه راهبرد

، «همبار  در امنیرژ؛  ابسرشگی مشقابرل ایررا    چری  -مشاركژ در انری (. »1385 اعظی، محمقد )

 ، فر ردی .دیپلماتیکماهنامه همشهری 

، یژ هشبده مطالیات اسرشراتژیك، گرر ه 8، یژ هه شماره انرژی اوراسیایی(. 1386 اعظی، محمقد )

 مطالیات سیاسژ خارجی، مرداد.
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