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 دهیچک

گردیدد د  نتیهدم مندا   قلمروهای ژئواستراتژیک قبل از دو جنگ جهانی براساس اهداف نظامی ترسیم می     

مین علت بم محض بودند و بم ههای نظامی میبایست توجیم کننده و د  بردا نده اهداف و برناممژئوپلیتیک نیز می

ترین تغییر و تحول د  ساختا  نظام ژئوپلیتیکی هر کشو  ایهاد د گیری نظامی و توسدل بدم زو  احساس کوچک

گریزناپذیر بود. بم مرو  زمان و پس از فروپاشی بلوک شرق و بوجود آمدن تغییدرا  و تحدو   جدیدد د  مهو دم 

هدای اسی بر موضوعا  صدرفا  سیاسدی سداختا های نظامامنیت و مباحث استراتژیک و غلبم اهداف اقتصادی سی

باشند از این  و قلمروهای ژئواستراتژیک حتی ژئوپلیتیکی بم سمت تبدیل شدن بم ژئواکونومی د  حال حرکت می

ای نظامی داشتم باشد. این چرخش قابدل مححظدم -ها دو تر از مرزهای سرزمینی باید توجیهی اقتصادیفرسنگ

ها بم ویژه ایدا   متحدده آمریکدا هسدتیم و  وی های گوناگون قد  ه شاهد تغییر د  استراتژیاست کم ما امروز

میحدی واژه ژئواکونومی مطرح شد کدم برخدی بدم اشدتباه آن  ا  90همین اصل برای او ین با  د اواخر قرن دهم 

لیتیدک بدم سدر آمدده و دو ان کنند کدم دو ان ژئوپدانند و گروهی هم بم اشتباه فکر میجایگزین ژئوپلیتیک می

ژئواکونومیک مطرح است. د  حا ی کم این یک اشتباه د  تعبیر مفاهیم است زیرا واژه ژئواکونومی د  واقع تغییر نام 

هدای تر د  مفهوم ژئواکونومی، اهدداف بدا دخدل تصدرف د  اسدتراتژیو هدف ژئواستراتژی است. بم تعبیر صحیح

 اند. ژئوپلیتیک بم اهداف استراتژیک تغییر شکل دادهگیری از بستر اقتصادی، با بهره

 هاکلید واژه
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 مقدمه

دهد کم بم  و  هاى سیاسى  ا د  فضاى د ونى یک کشو  مو د بحث قرا  مىپدیده ،جغرافیاى سیاسى     

رز، ملت، حکومت و سرزمین است. نظر بم این کم یک کشو  د  بطن سنتى شامل مفاهیمى مانند م

شود؛ مطا عا  جغرافیاى سیاسى جاى دا د از پیوند سم عامل ملت، حکومت و سرزمین، کشو  تشکیل مى

یابى مسائل قومى، جریانا  مهاجر ، تحلیل بنابراین همم موضوعا  مرتبط با این مفاهیم، مانند  یشم

هاى شهرى، تحلیل فضایى قد   سیاسى د  سطح کشو ، تهسیما  کشو ى و  قابتقد   سیاسى نواحى 

مکانى، دو ت محلى، تمرکز و عدم تمرکز قد   سیاسى و جغرافیاى انتخابا ، از جملم مسائل مرتبط با 

گیرند. از  رف دیگر، د  حوزه کشو  هستند کم امروزه د  جغرافیاى سیاسى مو د توجم و بر سى قرا  مى

ل جهانى نیز کم قلمرو مطا عا  ژئوپلیتیک است، بم  و  سنتى د با ه مناسبا  قد   د  سطح جهان مسائ

شود. د  حال حاضر تحو تى کم د  یابى بم قد   جهانى و افزایش آن بحث و بر سى مىهاى دستو  اه

غرافیاى سیاست جهان  وى داده است تنوع بیشترى بم مباحث ژئوپلیتیک بخشیده و این شاخم از ج

دهد. امروزه اهمیت کسب منافع و قد   اقتصادى از سیاسى مفاهیم تازه و متنوعى  ا مو د بحث قرا  مى

ها و  اه تصرف منابع  بیعى و انرژى، مسأ م ژئواکونومى  ا مطرح کرده کم سرمنشأ بسیا ى از تنش

د  قلمروهاى خشک جهان هاى فعلى دنیاست. از  رف دیگر، کمبود منابع آب شیرین بم خصوص د گیرى

هاى سیاسى  ا بم همانند خاو میانم، مبحث هید و پلیتیک و استفاده از منابع آب براى ایهاد یا  فع تنش

وجود آو ده است کم همم از مباحث انحصا ى ژئوپلیتیک و سیاست جغرافیایى د  دو ان معاصر هستند و از 

 شود.ها د  مباحث  وزمره ژئوپلیتیک بحث مىآن

جایگزین شدن اهداف ژئواکونومیک بم جای اهداف و قلمروهای ژئواستراتژیک است و با  21قرن      

های جهان د  کلیم سطوح بر اساس مفاهیم تحو تی کم د  جهان بوقوع پیوست محو  استراتژی

بم ( جهان 1947د 1989ژئواکونومی قرا گرفتم است، برخحف دو ان جنگ سرد با فروپاشی دیوا  بر ین )

های اقتصادی برای  سیدن بم اهداف نتیهم  سید کم جنگ  اهکا  نیست و دنیا بم سمت استراتژی  این

اقتصادی د  حال حرکت است یعنی   های کحنسیاسی نظامی و ... کشیده شد. نظام جهانی بم سوی  قابت

 ود. نهش اقتصاد، یک میجهان از مرحلم زیر بنای ژئواستراتژیک عبو  کرده و بم سوی زیربنای ژئواکونوم

 ها و  وابط بین آنها نهش غیرقابل انکا  است. امروزه د  تحلیل دو ت

یابی اقتصاد د  عرصم جهانی است و د  حال حاضر های اصلی نظام جدید جهانی اهمیتیکی از ویژگی     

جدید قد   بر اساس ا مللی است. مفهوم قد   اقتصادی تعیین کننده جایگاه و نهش کشو ها د  نظام بین

توانایی اقتصادی و تکنو وژیک قرا  گرفتم است. بنابراین د  نظام جدید جهانی منا   ژئواکونومیک اهمیت 
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های آینده برتری از آن قد تی خواهد بود کم بر منا   بیشتری خواهند داشت و د  توازن قد  

گردد کم غرب آسیا چم م مطرح می(. اکنون این نکت1388ژئواکونومیکی تسلط داشتم باشد )محمدی، 

های منحصر بم فردی دا د کم آن  ا د  قرن حاضر از بُعد ژئواکونومیک مطرح ساختم و چگونم از ویژگی

ژئوپلیتیک بم ژئواکونومی تغییر مفهومی و  ویکرد یافتم است؟ هدف این مها م بر سی این تغییرا  مفهومی 

  باشد.د  سطح منطهم غرب آسیا و ایران می

بنابراین سوا ی کم د  این مها م د  صدد پاسخ گویی بم آن هستیم عبا   است از اینکم با تغییر  ویکرد      

از ژئوپو تیک بم ژئو اکونومی د  منطهم غرب آسیا، جمهو ی اسحمی ایران د   استای دست بابی بم اهداف 

 خود چم  اهبردهای  ا د  منطهم بم کا  بگیرد؟ 

باشد کم با پایان یافتن جنگ سرد و آغاز قرن بیست و یکم و تحول ش زیر بم این شرح میفرضیم پژوه     

گیری اندیشم ژئواکونومی، قلمروهای جدیدی بر اساس این مفهوم شکل گرفتم د  مفهوم ژئوپلیتیک و شکل

ین دو ان با و منطهم غرب آسیا کم د  دو ان جنگ سرد از بٌعد نظامی و استراتژیکی حائز اهمیت بود، د  ا

و یکم است، دا ای اهمیت گردیده کم این امر   ویکردی ژئواکونومی کم مطاب  با اندیشم غا ب قرن بیست

مستلزم اتخاذ  اهبردهای منطهی و عهحنی جمهو ی اسحمی ایران برای دست یابی بم اهداف خود د  این 

 منطهم می باشد.

هومی از ژئوپلیتیک بم ژئواکونومیک د  غرب آسیا مو د مطا عم د  این پژوهش عحوه بر اینکم تغییرا  مف     

گردد. بنابراین  وش تحهی  د  این پژوهش گیرد، جایگاه ژئواکونومی غرب آسیا و ایران نیز مطرح میقرا  می

 ای وباشد. د  تهزیم و تحلیل این مها م از  ری  بر سی منابع و اسناد و مدا ک کتابخانمتحلیلی می-توصیفی 

 بینانم ای صو   پذیرد. اینترنتی انهام پذیرفتم است تا بر اساس این اظها نظرها، تهزیم و تحلیلی واقع

 

 مبانی نظری

کنند،  یکن بر خحف ژئوپلیتیک قدیم، ژئوپلیتیک جدید امروزه ژئوپلیتیک قدیم  ا ابزا  جنگ تلهی می     

های سازد، برای توسعم همکا ی ا ممکن میکم مطا عم کا بردی  ابطة فضای جغرافیایی با سیاست 

عنوان سیستم بم تواند بم خدمت د آید. ژئوپلیتیک جدید بر تکامل جهان سیاسی بما مللی و صلح میبین

های مختلف، از سطح محلی تا ملی و فراملی تأکید و تمرکز دا د و کنش متهابل ای د  مهیاسهم پیوستم

ا مللی ا مللی( سیستم ژئوپلیتیکی بینای و بینامی سطوح )ملی، منطهمهای سیاسی د  تمفضایی و فرآیند

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر  (.cohen,1994:17)نماید  یزی و ایهاد می ا قا ب

ای کم ژئوپلیتیک از  هیافت نظامی ای د  حوزه مفهومی ژئوپلیتیک  وی داد. بم گونمشو وی تغییرا  عمده
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پا ادایم ژئواکونومی  ا با مفهوم  1990د  سال  1ژئواستراتژیک،  ویکردی ژئواکونومیک یافت. ادوا د  وتواک و

 (. 289: 1990گسترده وا د علوم جغرافیایی و سیاسی کرد ) وتواک، 

 کم مانیز دهد.می مطا عم قرا  مو د  ا کشو ها قد   و جغرافیا بین  ابطم و اقتصاد د  واقع، ژئواکونومی     

 ژئواکونومی یا جغرافیایی اقتصاد باشد، مسائل جغرافیایی د گرو کشو ها اقتصادی هایقابلیت تمام یا بخشی

 شرایط از اقتصادی قرائتی ژئوپلیتیک است، قد تی های قابت اقتصاد انگیزه کم آنها یعنی گیرد.می شکل

یا  عوامل اثرگذا ی ژئواکونومی، بنابراین د.گیرمی خود بم ژئواکونومیکی جنبم و دهدا ائم می  ا موجود

 قد تی های قابت سیاسی و هایگیریتصمیم د  جهانی یا ایمنطهم کشو ی، محیط د  اقتصادی زیربناهای

دهد می قرا  مطا عم مو د  ا جهانی یا ایمنطهم ژئوپلیتیک گیرنده شکل ساختا  د  عوامل این اثرگذا ی و

(. د  واقع ژئواکونومی از ترکیب سم عنصر جغرافیا، قد   و اقتصاد شکل گرفتم 27: 1388ذکی،  و )قلی زاده

 سد سیاست کم عاملی مهم د  ژئوپلیتیک بوده، جای خود  ا بم اقتصاد داده است. است و بم نظر می

های ژئواکونومی چیزی غیر و یا د  برابر ژئوپلیتیک نیست بلکم جزئی از ژئوپلیتیک و یکی از اندیشم

 وپلیتیک د  عصر حاضر است.ژئ

 
 (.29: 1385: ژئواکونومی)عزتی، 1شکل شماره 

با مطرح شدن این مفهوم د  ژئوپلیتیک منا   جغرافیایی برخحف دو ان جنگ سرد، از بُعد دیگری،      

ویکم    دیگر د  قرن بیستیعنی توزیع منابع مو د انرژی با محو یت نفت و گاز مطرح گردیدند. بم عبا

                                                                 
1 -Edvard N.Luttwak 

 قدرت

 ژئواکونومی

 اقتصاد جغرافیا
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انرژی متغیری "گیرند. د  حال حاضر منا هی کم دا ای انرژی هستند یا محل عبو  آن مو د توجم قرا  می

 (.29: 1384)عزتی،  "آیدها بم حساب میتأثیرگذا  د  تدوین استراتژی

های بازیگران   اهداف و نظریمبا جهانی شدن و باز شدن بازا ها و شکوفایی اقتصاد ملی ما شاهد تغییر د     

های مختلفی شود و  قابتجهانی هستیم. د  این دو ه تها   آزاد د  کل بم عنوان یک امر مثبت تلهی می

تر از خود واقعیت باشد. د ست شود. شاید مفهوم آن قویهر  وز برای  سیدن بم مرحلم با تری انهام می

دست آو دن سود یک بازا  بم معنای از بین بردن دشمن یا  مثل بازی مهموعم صفر، بم این معنی کم بم

حذف  قیب است. از این  و  هیافت ژئواکونومی بم دقت سیاستهای تها ی اخیر ایا   متحده آمریکا  ا 

کند. دیپلماسی اقتصادی ا ائم شده بم وسیلم  هبران اخیر آمریکا، تفکری است کم هدفش خا ج تبیین می

ها هم بم ا مللی و نفوذ جهانی است. ا وپاییاستفاده از همم امکانا  بین ا های  قیب باکردن تعدادی از باز

پیروی از ایا   متحده آمریکا همین  ویم  ا ادامم دادند. جا ب است کم بین کشو های صاحب قد   و 

بر فروش صنعت د   ابطم با تسخیر بازا های پرسود خاو میانم  قابت شدیدی د گرفتم و بیشتر تأکید 

این د  حا ی است کم  وند  تسلیحا  و تههیزا  نظامی دا ند کم از سود بسیا ی با یی برخو دا  است.

های نظامی فراهم نخواهد کرد و چهد  کنونی تحو   جهانی با آنچم د  پیش گذشت فضایی برای د گیری

های این کشو ها  ا با تاکتیکجا ب است کم زمامدا ان خاو میانم این حهیهت استراتژیک  ا بپذیرند و 

اند از ها اشتباه نگیرند. د  این با ه تاکنون دو کشو   وسیم و فرانسم بیش از دیگران توانستمهای آناستراتژی

خحء ژئوپو یتیکی خاو میانم د  جهت نیل بم اهداف ژئواکونومیکی خود بهره ببرند. این تحو   نشان 

د  این با ه  خو د.د  صحنم جهانی بم چشم می« ق ملی اقتصادیرِعِ»دهنده این واقعیت است کم امروزه 

اند د  مو د استراتژی ژئواکونومی بم تواف  دست یابند. نبود اتحاد د  سطح ا وپای واحد ها توانستما وپایی

راتژی ها بگیرند. د  اوایل قرن بیست و یکم استهای باز گانی امتیازاتی  ا از آنباعث شد کم  قبا و قد  

هایی خواهد بود کم شکاف ژئواکونومی د  با ترین سطحش بم عنوان یک ابزا  سیاسی د  دست دو ت

 اساسی و اصو ی با گذشتم دا ند.

اش د  ا تباط نهشی نداشتم است بلکم یک جنبم از مشخصا  توسعم ،گیری قد  ژئواکونومی د  شکل     

اش د  ا تباط با تأکید برتغییر استراتژی نظامی بم یک جنبمکند و با عوامل مهمی است کم تعیین قد   می

های صنعتی های نهایی دو تاستراتژی اقتصادی است کم ا بتم این تغییر  ا باید د  تهدم بندی استراتژی

 سیدن بم یک قد   وسلطم اقتصادی است. پیدایش  هیافت ژئواکونومی بدون اشتباه و صحیح،  ،غرب

های تها ی توسعم یافتم، بم ژئواکونومی، د  میان ملت هاست.د  هماهنگی ملتبا ترین سطح معهول 

عنوان پدیده سیاسی، برای پوشش دادن بم فضای جدید  قابتی د  آمده است. همچنین  وشی برای تحلیل 
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ها بم دنبال فضای جدید برای د  دنیایی کم ملت های غربی است.ا مللی اکثر قد  های بینسیاست

 دهدا مللی ا ائم مینظیری برای فهم و د ک مسائل بینایشان هستند،  هیافت ژئواکونومی شبکم بیمانو ه

 (.113: 1380 )عزتی،

پس از سهوط جهان دو قطبی، گسستی د  نظام سیاسی جهانی پدید آمده است. برخی از      

دادن بم نظام و چگونگی شکل ی چگونم پرکردن این گسستد با ه  ا هایینظران بر آن شدند تا ایدهصاحب

بم عبا   دیگر از فردای فروپاشی نظام دو قطبی  .(248: 1381)مهتهدزاده،  ژئوپلیتیک جهان پیش کشند

تا بم امروز، نظریم پردازان و صاحب نظران د  قا ب تئو ی و نظریا  مختلف بم دنبال تبیین نظام سیاسی 

ی گذا  ژئوپلیتیک های دو هاند کم از نشانمز موضوع پرداختماند کم هر کدام بم نوعی بم بخشی اجهان بوده

ی ژئواکونومی و  سد ایدهاند کم بم نظر میهای ژئوپلیتیکی شکل گرفتماندیشم کمپست مد ن معروف است 

ها بم واقعیت نزدیک است. حتی د  ، بیش از دیگر تئو ی1گری ادوا د  وتواکاصا ت اقتصاد د  برابر نظامی

ی بم عبا   دیگر ا ائم (.22: 1385 )ویسی،های ژئوپلیتیک عصر پست مد ن، نمود آشکا ی دا د تئو ی

تواند وضعیت ژئوپلیتیک قرن حاضر  ا های ژئوپلیتیکی بدون د  نظر گرفتن قد   اقتصادی نمیتئو ی

دا ی و های سرمایمشاخص  هبری برای کشو  یحدیم 21تبیین کند. با پایان جنگ سرد و د  سده ی 

و کا کرد ژئواستراتژی د   (.106: 1380 )عزتی،ا مللی، دیگر قد   نظامی نیست ی بینقد تمند د  صحنم

ی ا مللی  نگ باختم است.  وتواک معتهد است کم زوال جنگ سرد، د  واقع نشان دهندهمناسبا  بین

-249: 1380)اتوتایل،  باشدتغییر مسیر و حرکت نظام جهانی از سوی ژئوپلیتیک بم سمت ژئواکونومی می

دهد کم د  آن عوامل می 90ی بم عبا   دیگر وی خبر از آمدن نظام جدید بین ا مللی د  دهم (.248

ها دیگر موضوعا  دو ان گذشتم نیست، بلکم شوند و عامل د گیریاقتصادی، جایگزین اهداف نظامی می

ی خود، این چنین استد ل می  وتواک د  مها م کند.د  کنا  هر تنشی، یک عامل اقتصادی، خودنمایی می

ی امو  دنیا خواهد بود کم با کاهش اهمیت برخو دا ی از کند کم تنها زمانی منط  تها  ، قاد  بم ادا ه

د  عصر (. Luttwak,1990: 125)ها دا ای ماهیتی صرفا  اقتصادی باشند. قد   نظامی،  قابت واحد

 کند و د  صو تی کم منازعا  و اختحفا شم، ماهیتی اقتصادی پیدا میژئواکونومی، وسایل و علل مناق

بایست با استفاده از ابزا  اقتصادی هایی  ا میهای سیاسی شود، چنین د گیریتها ی منهر بم کشمکش

 حل و فصل نمود کم از جملم این ابزا  ها می توان بم محدودیت وا دا ، د  نظر گرفتن یا انم د  خصوص

های های آموزشی، شرایط زیرساختآو ی  رح های  قابتی، حمایت از  وشتأمین اعتبا ا  فن صاد ا ،

                                                                 
1 - Edward Luttwak 
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همان  و  کم گفتم شد د  تفکر ژئواکونومی، نفوذ و (. Luttwak,1990: 128)  قابتی و غیره اشا ه کرد

 (.110: 1380 )عزتی، شودهای بز گ می خنم د  بازا ها جایگزین پایگاه های نظامی خا ج از کشو  قد  

 سد کم ژئواکونومی مفهومی است کم و ود موضوع اقتصاد  ا بم صحنم ی جهانی بم ویژه بم و بم نظر می

ی سودگرایی تأیید می کند. د  واقع هر زمان کم  قابت میان قد   ها د  نظام جهانی بر  حاظ انگیزه

ومی است. این قد   ها هستند کم موضوع اقتصاد و برداشتن مرز های اقتصادی باشد صحبت از ژئواکون

سیاست های اقتصادی  ا د  فضا )نظام جهانی( اعمال و  هبری می کنند و برآیند این فرایند ژئواکونومی 

است کم بم عنوان پدیده ای سیال جهت پوشش دادن بم فضای جدید  قابتی د  نظام جهانی و  وشی برای 

ی غربی د آمده است. د  این میان، انرژی مهم ترین توجیم و تحلیل سیاست های جهانی اکثر قد   ها

 عنصر د   قابت های ژئواکونومی است کم موضوع ژئوپلیتیک انرژی  ا بم وجود آو ده است.

حیا  کنونی بشر، وابستم بم انرژی است و انرژی محرکم تمامی فعا یت های صنعتی، حمل ونهل،      

مهم ترین عناصر انرژی، نفت، گاز  بیعی و زغال سنگ  خدما ، کشاو زی و ... است. د  جهان کنونی،

است. بم عبا   دیگر همچنان مهم ترین منابع انرژی، منابع هید وکربنی است؛ گرچم د  دهم های اخیر 

توجم ویژه ای بم انرژی هستم ای شده است، اما نتوانستم است سهم عمده ای د  میان دیگر حامل های 

، یکی از ویژگی های پنج گانم ی کشو  بم عنوان یک واحد قد   مند  ا انرژی پیدا کند.  ود ف کلین

وی د  واقع  (.Glassner,2004: 271) گئوپلیتیک می داند کم منظو  وی مشخصا  جغرافیایی است

معتهد است کم یکی از سطوح حکومت فیزیوپلیتیک است کم بم ظرفیت و ذخایر  بیعی یک کشو  اشا ه 

بم عبا   دیگر با تو د واژه ی ژئوپلیتیک کلین بم نوعی ژئوپلیتیک انرژی (. Anderson, 1998: 2)دا د 

 و اهمیت آن د  پایدا ی حیا  دو ت ها و مناسبا  میان آنان اشا ه کرده است.

های ژئوپلیتیکی د  نظام سیاسی کنونی ترین متغیر سد منابع انرژی بم عنوان یکی از مهمبم نظر می     

های بدون انرژی یا نیازمند انرژی، و ها و فضاها و نیز انتهال از مکانا مللی میان کشو بین جهان د  تعامح 

ها و ابزا های تو ید، فن آو ی و انتهال و نیز کنترل منابع تو ید و مسیرهای انتهال انرژی، و نیز تکنو وژی

ا مللی، ی بینبا د  عرصمای و بم چا ش کشیدن  قحتی مصرف انرژی برای حفظ سیاد  جهانی و منطهم

جملگی دا ای ابعاد مکانی، فضایی و یا جغرافیایی است و بم همین اعتبا ، انرژی  ا بم موضوع ژئوپلیتیکی 

های آن ملتهای سم پا امتر جغرافیا، قد   و مهمی تبدیل نموده است؛ زیرا انرژی و تمام ابعاد و جنبم

حهیهت، ژئوپلیتیک انرژی، از عدم انطباق مراکز مصرف د  (. 103: 1385نیا، )حافظباشد سیاست می

)کشو  های توسعم یافتم( با منابع انرژی د  کره ی خاکی بم وجود آمده است کم پی آمد آن دخا ت قد   

 های مصرف کننده د  حوزه های ذخایر انرژی می باشد.
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دو ت های قد   مند و توسعم عدم دسترسی یکسان کشو  ها و جوامع انسانی بم منابع باعث شده کم      

یافتم توجم ویژه ای بم منا   غنی انرژی کنند و با استفاده از قد   و توان و توسعم ی تکنو وژیکی خود بم 

دنبال دست یازی و تسلط بر این منا   باشند. یکی از انبا  های مهم و د  واقع بز گ ترین انبا  انرژی 

ریبا  دو سوم ذخایر اثبا  شده ی نفت و یک سوم ذخایر گاز هید وکربنی جهان، خلیج فا س است کم ته

 بیعی جهان  ا د  اختیا  کشو  های این منطهم قرا  داده است و اگر ذخایر انرژی حوضم ی د یای خز   ا 

د صد ذخایر تثبیت شده ی جهانی نفت و بیش  70نیز بم ذخایر انرژی خلیج فا س اضافم کنیم د  حدود 

بع گاز  بیعی آن د  داخل منطهم ای تخم مرغ شکلی از جنوب  وسیم و قزاقستان تا د صد از منا 40از 

این منطهم بیضی شکل  ا  عربستان سعودی و اما ا  متحده عربی محصو  گردیده است. جفری کمپ

  (. 14: 1383)کمپ، ها کاوی،  نامد.بیضی انرژی استراتژیک می

 

 تعاریف مفهومی:

مترادف با محیط جغرافیایی است کم محصول  ابطم انسان و محیط  بیعی است و  ژئو از نظر جغرافیاییژئو: 

د  حهیهت محیط انسان ساخت است و محیطی است کم توسط انسان است کا ی و دگرگون شده است و با 

 . (1389کند ژئوکا چر، ژئواکونومیک ... )حید ی، های انسانی محیط خاصی  ا تداعی میهر یک از ویژگی

های مصرف تو یدا  مختلف د  مهیاس جهانی است مطا عم اشکال تو ید و مکانغرافیای اقتصادی: ج     

و بم  و  کلی مطا عم کامح  کحسیک آن تعیین مکان و شرایط تو ید و حهم توزیع تو یدا  د  بازا های 

ستمر مهموعم (. فرآیند واقعی د  مطا عم جغرافیای اقتصادی و تحلیل م1361مصرف است )قدیمی اصل، 

ا حعا  مؤثر  وی توزیع تو ید، افزایش آن د  هر مکان و نیز توزیع مصرف و  ابطم مصرف با تو یدا است 

عوامل محیط  (. وظیفم علم جغرافیای اقتصادی کوشش و تحش یافتن  وابط بین1366)مطیعی  نگرودی، 

دیگر د  مراحل مختلف تو ید، توزیع و  های اقتصادی از سوی بیعی و انسانی از یک سود و اشکال و بنیان

 (. 1365باشد ) هنمایی، مصرف می

ای مبتنی بر قد    ا چهره ابر  دال،  د   ابطم با قد   معنا و تعا یف متعددی ا ائم شده است:قدرت:      

از دید  کند.گرا، ناظر بر اعمال قد   و متمرکز بر  فتا  انضمامی و قابل مشاهده، تعریف مینگرشی کثر 

توان تحلیل ای از تصمیما  محسوس و انضمامی می ابر  دال قد    ا تنها بعد از بر سی دقی  مهموعم

، (1397) ابر  دال،  .کندکرد. وی با  ویکردی  فتا گرایانم، قد    ا بم معنی کنترل بر  فتا ها تعریف می
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توان گفت بطو  کلی می، (1367. )وبر؛ قد   امکان تحمیل ا اده خود بر  فتا  دیگران استما کس وبر: 

 عبا   است از:   قد  
 توانایی تحمیل ا اده بم  غم مهاومت دیگران ( 1

 گیری مشا کت د  تصمیم( 2

 (.89: 1388 ابطم دا ندگان اقتدا  و تابعان آن )عا م، ( 3

سی  ابطم بین جغرافیا و ژئوپو یتیک علم بر سی تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست یا بر ژئوپلیتیک:      

مثل  پردازد،های سیاسی میگیریای کم بم مطا عم نهش محیط جغرافیایی د  تصمیم شتم سیاست است.

ای و جهانی از  ری  استفاده از امکانا  های سیاسی منطهمهای د  مو د نهش آفرینی و  قابتگیریتصمیم

ژئوپو یتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و  .(270: 1386 افشا ی  اد،، محیط جغرافیایی )آقابخشی

شکل زمین، منابع کمیاب، امکانا  ا تبا ی و  چون موقعیت جغرافیایی، های محیطی،اشکال یا پدیده

ای و های سیاسی، بویژه د  سطح گسترده منطهم ا د  تصمیم گیری انتها ی، وسایل ا تباط جمعی و...

 سد عمده توجم ژئوپو یتیک بم این برخو د است کم بم نظر مید   کند.مطا عم و بر سی می جهانی،

سلسلم  و اشکال دگرگون شونده سلسلم مراتب قد   د  جهان است، "سیاسیهایقد  "ها میان  قابت

 (.123: 1376مهتهد زاده،) هاستای یا جهانی میان قد  های سیاسی منطهممراتبی کم دستاو د بازی
یک مفهوم ترکیبی قابل تبیین است، د  آن سم عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قد   و  ژئوپلیتیک د  قا ب     

باشند. ترکیب سم پا امتر جغرافیا، قد   و سیاست، ا گوهای  فتا ی سیاست دا ای خصلتی ذاتی می

ی ها  ا د  اشکال  فتا ی مختلفتوان آنکند. کم میهای متشکل انسانی  ا نسبت بم یکدیگر تعیین میگروه

شامل موا د زیر مححظم نمود: نوسان قد  ،  قابت، همگرایی، واگرایی، نفوذ، بحران، سلطم، ائتحف، صلح، 

 (.86: 1379نیا،همکا ی، جنگ، امنیت و ثبا  و مباد م و ...)حافظ

های اقتصادی بدون د  نظر گرفتن سود ژئواکونومی عبا   است از تحلیل استراتژیژئواکونومی:      

های حیاتی آن و بم دست شود بم منظو  حفظ اقتصاد ملی یا بخشها اعمال میکم از  رف دو ت تها ی،

های مربوط بم آن پرداخت. همچنین دو ت مشیآو دن کلیدهای کنترل آن از  ری  ساختا  سیاسی و خط

دست بگیرد و بم  های کلیدی اقتصادی  ا بمتواند کنترل و اقتدا  تمام منابع تو ید و بخشاز این  ری  می

های اقتصادی بپردازید. ژئواکونومی  ابطم بین قد   و فضا است و کشو ها با ها و قد  استحکام فعا یت

کنند و بهای جنگ از ابزا های ژئواکونومیکی و استفاده از موقعیت جغرافیایی و اقتصاد اعمال قد   می

 (. 110: 1388کنند )عزتی، تها ی برای سلطم استفاده می
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های میان د یای مدیترانم و خلیج فا س. ای است شامل سرزمینغرب آسیا منطهممنطقه غرب آسیا:      

غرب آسیا بخشی از آفریها . د  جنوب خاو ِی ا وپا، جنوب باختری آسیا و شمال آفریها قرا  دا د این منطهم

د گیرز آفریهای شما ی  ا د  برمیشود و د  بعضی موا د جزئی ااو اسیا یا بم  و  خاص آسیا شمرده می -

 .)همشهری آنحین(

 

 ها و تحول نظری ژئوپولیتیکویژگی

هاست، زیرا چنین آن ژئوپو یتیک هایویژگی کشو ها، خا جی سیاست بر تأثیرگذا  متغیرهای از یکی     

ن د  دو دستم از تواها  ا میگیرد. این ویژگیاساس قرا  می ،هایی د  توان و منافع ملی کشو هاویژگی

های آن )د یایی و...(، فضا و تهسیما  یکی عوامل ثبا  کم موقعیت جغرافیایی و شکل»عوامل مطرح کرد: 

-ها و...(، شکل کشو ها و انواع آن و غیره  ا شامل میآن، وسعت کشو ، وضع توپوگرافی )مرزها، ناهموا ی

آن )غذایی، معدنی و...(، انرژی و مهدا  مصرف آن  شود. دوم عوامل متغیر کم جمعیت، منابع  بیعی و انواع

 (.2: 1383)انصا ی، «گیردد  کشو  و جهان، نهادهای سیاسی و اجتماعی و...  ا د بر می

 و سیاسی جغرافیای با ا تباط د  آ مانی  اتزل تفکر پردازانینظریم فوق، هایویژگی بم توجم با     

 :استذیل  شرح بم آنها مو د چند کم دادند گسترش  ا ژئوپو یتیک

سرنوشت تا یخ جهان » ا بیان، و معتهد بود: « ها تلند»ی معروف انگیسی نظریم 1( سرها  فو د مکیند 1

 قد   و جهان قلب  ا آسیا –ای ا وپا د  گرو نزاع قد   ا ضی با قد   د یایی است و مرکز سرزمین قا ه

  (. 49: 1380)بشیریم، «دیدر میهای د یایی  ا د  خطشمرد و قد  می جهانی

کم بم مکیند  منسوب است تفسیر « ها تلند»یا « سرزمین ماد »ی معروف نظریم آ مانی 2( هاوس هوفر2

او معتهد بود هرکس بر ا وپای شرقی  نمود و اساس دو ت نازی برای ههوم بم دیگر کشو ها قرا  گرفت.

س بم ها تلند مسلط شود بم جزیره جهانی مسلط خواهد شود و هر کمسلط شود، بر ها تلند هم مسلط می

 (74: 1390)حافظ نیا،  .دنتواند مدیریت کشد و هر کس کم بم جزیره جهانی مسلط شود کل دنیا  ا می

ی ، و بر نظریمخود مطرح "جغرافیای صلح" ا د  کتاب «  یملند»ی نظریم 3( نیکو س اسپایکمن3

یکی هحل داخلی یا »مکیند  معتهد بود ا راف ها تلند دو ناحیم است:  مکیند  انتهاد نمود.« ها تلند»

موقعیت » آسیا و د  کنا  آب قرا  دا ند وهایی است کم پشت بم خشکی اای کم شامل سرزمینحاشیم

                                                                 
1 - Sir Harl  ford mackinder 

2 - Karl Haushofer 

3 - Nicholas J. Spykman 
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اما د  بیان اسپایکمین این « ای شامل بریتانیا، ژاپن، استرا یاست، دیگری هحل خا جی یا جزیره«ساحلی

(. 48-49: 1384)تهوی اصل، هاستشود کم د  محاصره آبسرزمین حاشیم یا  یملند خوانده می محدوده،

 کند.ی  یملند قرا  دا د و از نفوذ شو وی جلوگیری میوی معتهد بود قلمرو جغرافیایی ایران د  محدوده

کند و ها تلند  ا بر  وی قطب شمال جای داد.  وسی بر نیروی هوایی تأکید می 1( ا کساند  دوسو سکی4

 .: سایت پژوهشکده باقرا علوم(1393)خداپرست،  کم فهط قابل دسترسی نیروهای هوایی است

)کم ا تباط گسترش  پردازانی کم مکتب ژئوپو یتیک  ا گسترس دادند فرید یش  اتسلاز دیگر نظریم

-میامریکایی )اصل  ا نیروهای د یایی 2دهد(، آ فرد ماهانفرهنگ  ا با فضای باز و محیط گشاده ا ائم می

با نوشتن کتاب تهسیم جهان سیاسی میان دو  دییحم19فرانسوی )د  اواخر قرن  3داند(، ا کسی دوتوکویل

 )پد  ژئوبو یتیک نوین( است. 4بینی کرد( و ژان گاتمنقد    وس و امریکا  ا پیش

-ی تا یخی ژئوپو یتیک عوامل عمدهد  فرآیند پیچیده شدن و تحول مفهومی ژئوپو یتیکجهانید  امر      

 :های آن شده استای باعث دگرگونی

  های استعما ی از یک  رف و دگرگونی د  بلوک شرق ی قد   هایی کشو ها، از سلطمعلت یکی بم

ضمیمم کردن »ی کوچک د  جهان افزایش یافت. دوم یافتمکشو های استهحل ،)شو وی( از  رف دیگر

های بیرون از آب ها کشو ها بر سرزمینکم قرنهای وسیع د یایی از سوی کشو هاست. د حا یگستره

)ایو کست،  «ها( استها )د یاها و اقیانوساند اما امروزه تحش کشو ها برای حاکمیت بر آبداشتم مناقشم

 مححظم کرد.« اسپایکمن»و « مکیند »های توان د  دیدگاهی این مو د  ا مینمونم(. 117: 1368

  های تمی د  ز ادخانمهای ادگرگونی از نوع ژئواستراتژیکی است و آن اهمیت نهش زیرد یایی»عامل دیگر

ها پاسخی بم مراقبت دائمی بسیا  های بز گ نظامی است. این زیرد یاییی قد  افزا های بازدا ندهجنگ

)ایو کست، « ها دا ندهای خا ج از آبی زیرزمینهای امریکا و شو وی بر مهموعمدقیهی است کم ماهوا ه

 و قواعد بازی دگرگون گردید. های ژئوپلیتیکبا چنین تغییری محیط(. 118: 1368

 

 

 

                                                                 
1 -. A. Deserersky 

2 -. Alfred mahan 

3 -. Alexis de tucqeville 

4 - Geo culture 
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ه  ا فراهم کردهای دگرگونی آنهای متفاو  از ژئوپلیتیک کم زمینمم چند نمونم از تحلیلادامم بد       

 شود: پرداختم می است،

 عنوان زیربنای ژئوپلیتیک )ژئوپلیتیک فرهنگی(:به 1الف( ژئوکالچر

و ابزا  تحلیل خود  ا  یست امریکایی مطرحسشناس ما کجامعمژئوپلیتیک فرهنگی  ا امانوئل وا رشتاین      

ترمینو وژی خاص خود، ژئوپلیتیک  ا سیاست کشو های مختلف »قرا  داد و د  « ا مللیتهسیم کا  بین»

 (23:  1387)واعظی،«اندکم د  کهای این تهسیم کا  )پیرامون، شبم پیرامون و هستم( قرا  گرفتمبرای این

 ا گوهای تحمیل بر کم  مفهومی،»جای سیاست بر فرهنگ تمرکز نمود(  ا و ژئوکا چر )بمتعریف کردند 

های ای بر کشو های پیرامون و نیمم پیرامون برای زایل ساختن فرهنگهای هستمگی از سوی قد  فرهن

  دانست. (23:  1387)واعظی،« بومی آنها اشا ه دا د

ا مللی زیربنا و ابعاد های بینن مطلب است کم ابعاد فرهنگی کشمکشتعریف فوق از وا رشتاین، بیانگر ای     

 گیرد. نظامی و سیاسی یا ژئواستراتژیکی د  حاشیم قرا می

 از ژئوپلیتیک:« ژئواکونومی»ب( تحلیل 

جای توجیم نظامی و سیاسی قلمروهای استراتژیک بمی ژئوپلیتیک اقتصادی ویکم پدیدهد  قرن بیست     

برژنسکی د   میحدی1990ی دهم»اقتصادی و نظامی تأکید کرد و با فروپاشی شو وی د   بر توجیم

بم ژئوپلیتیک اقتصادی پرداخت  (31:  1387)واعظی، «ژئواکونومی»ای تحت عنوان ژئواستراتژی از  اه مها م

 می پیدا کرد.ی آسیایی مرکزی و قفهاز اهمیت ژئواکونوژئوپلیتیک د یای خز  و منطهم ،و از آن بم بعد

اند، کم د  تعریف ذیل تشریح و های تها یها و شرکت و کلی منشاء ژئوپلیتیک اقتصادی، دو تبم     

های اقتصادی بدون د  نظر گرفتن تحلیل استراتژی»تبیین شده است: ژئوپلیتیک اقتصادی )ژئواکونومی( 

 ا های حیاتی آندو ت اقتصاد ملی یا بخش کممنظو  اینشود بمها اعمال میسود تها ی، کم از  رف دو ت

های دست گیرد و قد  حفظ کند و از این  ری  کنترل و اقتدا  تمام منابع تو یدی اقتصادی  ا بم

 (.110: 1380)عزتی،  «اقتصادی  ا استحکام بخشد

 :2ج( دیدگاه هیدروژئوپلیتیکی

تواند نهش مثبت و منفی د   وابط بین میهاست و ی  ودخانمسبب نهش فزاینده چنین دیدگاهی بم     

یکی  ویا ویی ترکیم و سو یم، »کشو ها ایهاد کند دو نمونم از نهش هید وژئوپلیتیک بم این شرح است: 

ی تأسیس سد آبی، توسط ترکیم د  قسمت با  دست دو  ودخانم دجلم و فرا  ترکیم و عراق بر سر مسئلم

                                                                 
1- Geo  culture 
2- hydro geopokitique 
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(. 126-127: 1381) و و، توال،  «د  دو کشو  دیگر  ا د  پی دا داست کم کاهش ظرفیت این دو  ودخانم 

تواند د   وابط ایران و افغانستان تأثیر مثبت و منفی از  حاظ هید وژئوپلیتیک ی هیرمند مییا  ودخانم

 داشتم باشد.

 

 های سیاسی و ژئواکونومی: قدرت

دا  و صاحب قد   پیش شو های سرمایمگرچم برخو د و نزاع  ود و و سنتی بم مد   و نی بین ک     

انداز نزاع و د گیری نامشخص است بلکم هدف این است کم نخواهد آمد. این بدان معنی نیست کم چشم

ای یک عامل اختحف سلیهم  ها دیگر موضوعا  دو ان گذشتم نیست بلکم د  جوا  هرعامل د گیری

استد  ی است کم از  رف ادوا د  وتویک ا ائم شده کند. پایم و اساس این مطلب، اقتصادی خودنمایی می

آ   اقتصادی جایگزین اهداف داد کم د  آن ابزا می 90ا مللی د  دهم است او خبر از آمدن نظم جدید بین

ها برای تثبیت قد   و شخصیت وجودشان د  صحنم شوند، بم عنوان وسیلم اصلی کم دو تنظامی می

 کنند و این ماهیت ژئواکونومی است. ا مللی بم آن تأکید میبین

کم یکی از  رق »ژئواکونومی ناشی از کشو گشایی یا نفوذ دیپلماسی نیست بلکم بم این مفهوم است      

تر از همم اینکم موقعیت مطلوب مهم«. های اقتصادی استها، بخشدستیابی بم کا برد با ترین مها  

ای و بیوتکنو وژی های هوایی و  ایانمتوسعم نسل آینده د  سیستم اقتصادی جهانی تنها بم وسیلم پیشرفت و

 ( . 107 -112: 1388مواد جدید و خدما  ما ی و غیره ممکن خواهد بود )عزتی، 

 کنند از زبانکنند و د  این شیوه سعی می یزی و عمل میها بر اساس این  رح برناممامروزه دو ت     

 21کونومی استفاده کنند بم عبا   دیگر باید چنین گفت کم د  قرن  یاضی برای توصیف تفکر ژئوا

همان کا ی  ا خواهد کرد کم قد   آتش با ی نظامی می کند. بنابراین باید  گذا ی بم وسیلم دو تسرمایم

دو ت برای  شد و توسعم، تو ید و خرید تسلیحا  نظامی  ا کاهش دهد، زیرا د  تفکر ژئواکونومی نفوذ و 

های متعدد شود. فعا یتهای بز گ میهای نظامی خا ج از کشو  قد  د  بازا ها جایگزین پایگاه  خنم

های خصوصی با انگیزه گذا ی، د آمد و تو ید، بازگشایی بازا ها و همچنین عدم توجم زیاد بم شرکتسرمایم

تصاد کند بلکم باید متوجم صرفا  کسب سود است. بم هر حال وقتی دو تی گرفتا  شد نباید فهط توجم بم اق

 ژئواکونومی شود. 

کنند و این تدبیر ممکن های ژئواکونومی  ا  هبری و ادا ه میها هستند کم سیاستد  واقع این دو ت     

های تها تی انهام گیرد، بم این های کلیدی شرکتاست یکطرفم یا بم صو   دو جانبم و با استفاده از مهره

ها انهام دهند و دو ت نهش مهری  ا بازی کند. و  اهنمایی کلی  ا شرکت معنی کم تدبیر عملیا 
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ژئواکونومی بدون د  نظر گرفتن کا برد مشخص سهام، عملکرد مصرف کننده یا منع هر نوع تعرفم، واگذا ی 

ها بم صو   انحصا ی  ا بدون های ملی تها ی و محدود کردن فعا یتهای دو تی بم شرکتو کنترل بخش

 دهد. زه جاسوسی صنعتی انهام میانگی

ا مللی، های تها ی برای حمایت یا تشوی  بینهای کلیدی و پرقد   شرکتتشخیص و تعیین بخش     

های دو تی است. تحه  منافع ملی کشو ها و پشتیبانی از چنین یک منبع نوین ا تبا ی برای بخش

 شود.عملکردهایی خود بم خود و بدون شک د  همم چیز ظاهر می

های بز گ ها و شرکتژئواکونومی دو تفاو  مهم با ژئوپلیتیک دا د اول اینکم ژئواکونومی محصول دو ت     

های جهانی است د  حا ی کم این خصیصم د  ژئوپلیتیک نیست. نم دو ت و نم تها ی با استراتژی

کونومی کنترل سرزمین و ژتوپلیتیک ندا ند دوم اینکم هدف اصلی ژئوا های تها ی هیچ نهشی د شرکت

دستیابی بم قد   فیزیکی نیست بلکم دستیابی بم استیحی اقتصادی، تکنو وژی و باز گانی است )عزتی، 

1388 :112- 107.) 

 

 غرب آسیا موقعیّت ژئواکونومیک منابع انرژی تعیین کننده اصلی  

دهد. ژئواکونومی، د  واقع، اقتصاد و  ابطم بین جغرافیا و قد   اقتصادی کشو ها  ا مو د مطا عم قرا  می     

های اقتصادی کشو ها د  گرو مسائل جغرافیایی باشد، اقتصاد جغرافیایی یا زمانی کم بخشی یا تمام قابلیت

های ژئوپلیتیک )ژئواستراتژی و موعمگیرد. ا بتم، ژئواکونومی  ا مانند دیگر زیرمهژئواکونومی شکل می

ای از مبحث ماد  دانست. چرا کم هر یک از این مباحث قرائت ویژه توان بحث جداگانمهید وپلیتیک( نمی

های قد تی است، ژئوپلیتیک قرائتی دهد؛ یعنی آنها کم اقتصاد انگیزه  قابتخود  ا از ژئوپلیتیک ا ائم می

گیرد. بنابراین، ژئواکونومی، دهد و جنبم ژئواکونومیک بم خود میئم میاقتصادی از شرایط موجود  ا ا ا

های سیاسی گیریای یا جهانی د  تصمیماثرگذا ی عوامل یا زیربناهای اقتصادی د  محیط کشو ی، منطهم

 ای یا جهانی  ا مو دگیرنده ژئوپلیتیک منطهمهای قد تی و اثر گذا ی این عوامل د  ساختا  شکلو  قابت

 (.26-27:1388 زاده و ذکی،دهد.)قلیمطا عم قرا  می

ها د  انتخاب قلمروهای ژئواستراتژیک پس از پایان جنگ سرد و او ویّت یافتن مسائل با تغییر شاخص     

اقتصادی بر مسائل نظامی، انطباقی بین قلمروهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک پدید آمد و د  مباحث 

-ترین عامل تعیینو امنیّت استراتژیک منابع انرژی بم عنوان مهم ژئوپلیتیک نفت ژئواکونومیک، موضوع

های جهانی مطرح گردید. بر این اساس د  آغاز سده بیست و یکم دو عامل عمده کننده د  تعیین استراتژی

http://geopoliticss.blogfa.com/post-1.aspx
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ند) حیم کنگیری منا   ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک بازی مینهش اصلی  ا د  شکل“ منابع و ا تبا ا ”

 (. 58: 1381پو ، 

یابى اقتصاد د  عرصة جهانى است. بر خحف دو ان جنگ سرد های عصر ژئواکونومی، اهمیتاز ویژگی     

های نوین ژئوپلیتیکی جهان پس بندیکم د  آن تهسیم ژئوپلیتیکی جهان جنبم ایدئو وژیک داشت د  گروه

(. پایم و اساس این مطلب استد  ی است 87: 1379ده، از جنگ سرد اقتصاد مبنا قرا  گرفتم است)مهتهدزا

ا ائم شده است. وی معتهد است کم د  عصر ژئواکونومی، وسایل و علل مناقشم  "ادوا د  وتواک"کم از سوی 

 (. 61: 1385نیا، شود )حافظکنند و ابزا آ   اقتصادی جایگزین اهداف نظامی میماهیتی اقتصادی پیدا می

 د   ا زش کاهش و خامنفت قیمت افزایش انرژی مصرف جهانی تهاضای  شد واکونومی،ژئ عصر د      

 ها د  برخی از کشو های مهم تو ید کننده نفتثبا  دو ت عدم ترو یستی، اقداما  از  وانی ترس با همراه

رای تامین انرژی های فسیلی بهای ژئوپلیتیکی همراه با این واقعیت کم آیا منابع کافی انرژیوگاز و  قابت

های مهم سیاسی موضوع امنیت تامین انرژی  ا د  صد  دستو  اجحس مو د نیاز جهان وجود دا د یا خیر؟

خود اختصاص داده است. از اینرو د  این دو ه، منابع تأمین ای  ا بمقرا  داده و دیپلماسی انرژی اهمیت ویژه

ای پیدا آو ی انرژی و نظایر آن اعتبا  ویژهها   انرژی، فنانرژی، مسیرهای انتهال انرژی، بازا های مصرف، ت

کنند. مسئلم دسترسی و تأمین انرژی برای نیازمندان آن و نیز امنیّت مسیرهای انتهال انرژی برای می

ا عاده اهمیت دا ند. بم  حاظ ا تباط تنگاتنگ انرژی با زندگی  وزمره کنندگان فوقتو یدکنندگان و مصرف

کننده  ا دائما  های تو یدهای متهاضی و دو تها است کم دو تامع و نیز حیا  کشو ها و دو تمردم و جو

ای پیدا کنندها مللی نهش تعیینهای ملّی و بیننگران کرده است و از همین  وست کم انرژی د  سیاست

-ئی  ا د  عرصة بینکرده است و ا گوهایی از  قابت، همکا ی، کشمکش، تهاوز، تعامل، همگرائی و واگرا

 (.102: 1385ها شکل داده است )حافظ نیا، ا مللی و  وابط بین کشو ها و دو ت

یکی از تحو   عمده د  عصر ژئواکونومی و ژئوپلیتیک انرژی جهان، شتاب گرفتن مصرف جهانی نفت      

ا برای نفت د  جهان کم تهاض  بویژه د  کشو های د  حال توسعم آسیایی است. برآو دها حاکی از آن است

جهانی د صد کل مصرف  43 ود از یافتم است و انتظا  میتر از جهان توسعمتوسعم سم برابر سریعد حال

د دبیرخانم اوپک، تهاضای جهانی نفت تا سال   ب  برآو .د صد افزایش یابد 55بم  2020نفت تا سال

اهد بود.  ب  این برآو دها تهاضای جهانی د صد برخو دا  خو 5/1سا یانم بم  و  متوسط از  شد  2025

 2025 -2005میلیون بشکم د   وز با غ خواهد شد.  ی دو ۀ بیست سا م  1/113بم  2025نفت د  سال 

د صد خواهد بود کم از این نظر گاز دا ای با ترین نرخ  6/2متوسط نرخ  شد سا یانة تهاضای گاز  بیعی 

 7/39ژی است. سهم نفت د  تهاضای انرژی جهان با اندکی کاهش از  شد د  مهایسم با دیگر حامل های انر



 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     1400 بهار، 20، پیاپي 1 شماره، مشش؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

 

168 

 

های  سد. اما گاز د  مهایسم با دیگر بخشمی 2025د صد د  پایان سال  9/38بم  2008د صد د  سال 

تری از افزایش تهاضای انرژی جهان  ا بم خود اختصاص خواهد داد.  ب  برآو دهای انرژی، سهم بیش

د صد د  سال 3/28بم  2005د صد د  سال  7/23مهموعم کل تهاضای انرژی از موجود، سهم گاز د  

 (.peters,2004:201) خواهد  سید 2025

 

 های ژئواستراتژیک جدید با تأکید بر مؤلفه اقتصادیحوزه

با پایان یافتن جنگ سرد، تحو   مهمی د  ترتیب و او ویت ابزا های نفوذ بین ا مللی پدید آمد و      

مهم اقتصادی و اقتصاد سیاسی اهمیت د جم اول یافت. امروزه عنصر نظامی قد   تأثیر کمتری د   مسائل

 Seymon)ها خواهد بود  وابط میان کشو های بز گ دا د و واژه قد   بیشتر ناظر بر توان  اقتصادی ملت

brown, 1991: 209.) های نفوذ جهانی، بندی منافع و قد   ملی و ابزا سان د  ترتیب و او ویتبدین

های اخیر بم خود اختصاص داده است. د  سده بیست و توان اقتصادی هر کشو  مهمترین جایگاه  ا د  سال

ا ملل و کنترل تو ید و عرضم مصرف کا های اقتصادی بسیا  مهم یکم، توانمندی اقتصادی د  سطح بین

کم دا ای منابع انرژی سرشا  و همچنین  است. منا   ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک منطب  بر منا هی است

باشد. حال اگر منا   استراتژیک دو ان جنگ سرد )ژئوپلیتیک( منطب  با عوامل تو ید ناخا ص هنگفت می

ا مللی خواهند یافت کم غیرقابل جایگزین بوده و اقتصادی)ژئواکونومی( گردد، آن منا   موقعیتی بین

 (.8/12/1384پو ، هانی پیدا خواهند کرد ) حیمهای جنهشی محو ی د  تدوین استراتژی

کند: سراسر جهان کامح  نظام جهانی  ا پس از جنگ سرد چنین ا گوبندی می« بروس کامینگ»     

گونم چا ش مؤثر سوسیا یستی وجود ندا د و نمونم دیگری هم از بازا  دا ی است و هیچسرمایم

تصاد پیشرفتم است: آمریکا، ژاپن، آ مان، انگلیس، فرانسم، سوسیا یستی موجود نیست. جهان دا ای شش اق

ای برای کنند و هیچ انگیزهای متعادل د   فاه هستند و با یکدیگر همکا ی میایتا یا، کم همگی بم گونم

قطبی  2ها وجود ندا د. خطر اصلی برای نظام جهانی یعنی جنگ سرد پایان یافتم و نظام آنخشونت میان 

نماید کم سر برآو د.  ذا چنین میقطب د  جهانجود ندا د و ممکن است نظام چند قطبی یا بینیز دیگر و

از دید آمریکا د  چنین شرایطی منافع آن تأمین نشود. این نظام دا ای سازمان ملل متحدی فراگیر است 

 (. Cummings,1991: 195)شود کم از سوی آمریکا و  وسیم پشتیبانی می

ای حائز اهمیت بود و  و  ویژههای نظامی بمتوان چنین استد ل نمود، د  قرن بیستم مؤ فممیبنابراین      

ها تسلط بر قلمروهای ژئواستراتژیک د   أس اهداف استراتژیک بودند. منا   از بُعد نظامی اساس استراتژی

 (.29: 1384عزتی، اهمیت داشتند و د  حهیهت تا قبل از جنگ سرد انرژی مفهومی ژئوپلیتیکی بود )
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ویکم دیگر چنین نیست. انرژی مفهومی ژئواکونومی بم خود گرفتم و نهش و ی د  قرن بیستم      

های بز گ گردید. بم عبا   بهتر این مسئلم بیانگر این است کم د  ترین متغیر د   وابط بین قد  آفرین

تصادی است و میزان تو ید ناخا ص ملی حال حاضر محو  منا   ژئواستراتژیکی عامل انسانی و منابع اق

کشو هاست کم د  تعیین منا   استراتژیک نهش اصلی  ا بازی خواهد کرد. اکنون قلمروهای 

گردند. اما د  این میان ژئواستراتژیک ساب  دگرگون شده و بیشتر بر اساس معیا های اقتصادی تعیین می

ژیک ساب  تغییر یافتم و اثرا  مستهیمی بر تدوین ذکر این نکتم حائز اهمیت است: قلمروهای ژئواسترات

سان انطباقی بین قلمروهای های ژئواکونومیک گذاشتم است. بدینهای جدید یا استراتژیاستراتژی

 ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک صو   گرفتم است.

 

 ژئواکونومی و تعیین مناطق جدید

وم ژئواکونومی بم جای ژئوپلیتیک سنتی د  تدوین  و ی کم اشا ه شد د  قرن بیست و یکم مفههمان     

شود و گیرد. اکنون بم بر سی مفهوم ژئواکونومی پرداختم میهای جهانی مو د استفاده قرا  میاستراتژی

 دهد و چرا؟اینکم این مفهوم با توجم بم ماهیت خویش چم منا هی  ا مد نظر قرا  می

هایی های اقتصاد پایم، یعنی سرزمینکم ژئواکونومی یعنی زمینم د  تعریف ژئواکونومی باید چنین گفت:     

از واژه ژئواکونومی شد، منا هی حائز اهمیت هستند کم  کم د  اقتصاد جهانی نهش دا ند. بنابر تعا یفی کم

کنند و هر باشند. براین اساس، د  قرن حاضر جهان  ا بم شش منطهم تهسیم میدا ای نهش اقتصادی می

 بندی قرا  بگیرد از اهمیت چندانی برخو دا  نیست. این منا   عبا تند از:کم خا ج از این تهسیم ایمنطهم

 آمریکای شما ی -1

 ا وپای غربی -2

 خاو میانم)خلیج فا س( -3

 آسیای جنوب شرقی -4

 محو  مسکو  یننگراد  -5

 (.3/12/1385هند )اخبا ی،  -6

ومی هستند. از این شش منطهم، چها  منطهم مصنوعا  خود  ا هر یک از این منا   یک قد   ژئواکون     

کنند و از تو ید انبوه برخو دا  هستند. فهط یک منطهم است کم مواد خام صاد  بم سایر کشو ها صاد  می

اند کم از آن بم عنوان کند و این منطهم خلیج فا س است. منطهم هند  ا هم بم این خا ر انتخاب کردهمی

کند،  ذا آنها  ا جزء منا   کنند و چون دموکراسی بم  شد اقتصادی کمک میی یاد میمهد دموکراس
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سان، انطباقی بین قلمروهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک صو   گرفتم است. بدیناند. ژئواکونومیک آو ده

م خاو میانم بم گاه اصلی است و د  سده بیست و یکم، منطهپایایی این قلمروها و منا   نیازمند یک تکیم

 (.3/12/1385)اخبا ی، گاه انتخاب شده استعنوان تکیم

 

 رهیافت تحلیلی نگارندگان )جایگاه ژئواکونومی و ژئوپلیتیکی ایران در غرب آسیا(:

های اقتصادی، غرب آسیا از اهمیت و ویکم و توجم بم مؤ فمباتحو   بوقوع پیوستم د  قرن بیست     

برتری نسبت بم قرن گذشتم برخو دا  شد. د  این میان کشو هایی د  این منطهم  جایگاه متفاو  و ا بتم

 های متفاوتی نسبت بم سایر کشو ها پیدا کردند.حساس برتری ها و قابلیت

بم خا ر د  اختیا   های منحصر بم فرد تنهاها و ا زشباشد کم این قابلیتیکی از این کشو ها ایران می     

ی چون نفت و گاز نیست. بلکم د  کنا  این امتیاز، دا ای موقعیت کریدو ی و ترانزیتی داشتن منابع انرژ

تواند د  عین واحد  با دو منطهم خلیج فا س و منطهم آسیای مرکزی ا تباط اقتصادی، سیاسی است کم می

 و امنیتی داشتم باشد.

ئواکونومی بم ایران ا زش و اعتبا ی های ژتوان گفت موقعیت ژئوپلیتیکی د  کنا  برترید  حهیهت می     

بخشیده کم کشو های منطهم خلیج فا س و آسیای مرکزی فاقد آن هستند. منطهم غرب آسیا دا ای یک 

موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک برای تأمین انرژی دیگر کشو ها، بم  و  شاخصی د  کانون توجم جهانی قرا  

جهت تأمین انرژی کشو های مختلف بخشیده است و بم ای بم ظرفیت موجود ایران گرفتم و نهش ویژه

هایی از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، منابع فراوان گاز و نزدیکی جغرافیایی د یل برخو دا ی از پتانسیل

بم د یاهای آزاد و تنگم استراتژیک هرمز، دا ای یک جایگاه انحصا ی د  تأمین نفت و گاز کشو های آسیایی 

 یگر کشو های  قیب یعنی ترکمنستان، قطرو  وسیم است.د  مهایسم با د

های ژئوپلیتیکی، یعنی قرا گیری د  چها   اه با توجم بم موقعیت ترانزیتی خود کم ناشی از برتری     

 کند.ا مللی، حائز اهمیت است. این چها   اه آفریها  ا بم آسیا  و آسیا  ا بم ا وپا متصل میبین

د  کنا  خلیج فا س، کم ها تلند انرژی فسیلی جهان است. د  شمال نیز د یای خز  وجود  گیری ایرانقرا      

 ود. ایران تنها کشو ی است کم با توجم بم موقعیت خاص دا د کم او ویت دوم انرژی جهان بم شما  می

شو ها د  با ن تواند پاسخگوی نیاز این کشو ها باشد. این کژئوپلیتیکی و همچنین منابع انرژی فراوانش می

گیری آمریکا خا ج نمایند بدین جهت مایلند با تنها کشو ی کم د  کنند کم خود  ا از سلطم تصمیمتحش می

کشو  ایران ضمن آنکم د   حوزه خز  و خلیج فا س سیاست مستهلی از آمریکا دا د  ابطم نزدیک برقرا  سازند.

قرن جدید نیز این عامل با دید ژئواکونومیکی نیز منطب  دو ان جنگ سرد از دیدگاه استراتژیک مطرح بود، د  
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ا مللی گردیده است. این موقعیت استثنایی جایگزین ای آن تبدیل بم موقعیت ممتاز بینشده و موقعیت منطهم

های قد   د  سده حاضر خواهد داشت. ایران د  ناپذیر بوده و نهش محو ی د  تدوین استراتژی منظومم

کیلومتر ساحل مناسب عملیاتی و شما  زیادی جزایر  2000و د یای عمان بیش از  منطهم خلیج فا س

 استراتژیک د  اختیا  دا د و د  شمال با دومین منبع نفت و گاز جهان هم مرز است.

ایران دا ای نهش حیاتی خصوصا  د  منطهم خاو میانم بم  و  اعم و خلیج فا س بطو  اخص است. زیرا تنها      

ای برای بازیگری د  خلیج فا س برخو دا  است چرا کم بر سراسر کرانم ت کم از امکانا  ویژهکشو ی اس

 شما ی آن تسلط دا د و از  حاظ ژئوپلیتیکی باید  هبری آن  ا د  دست داشتم باشد، اما از آن محروم است.

تواند بیش از نفت  می حدود یکصد و بیست و پنج میلیا د و هشتصد میلیون بشکم بودن دا ابا ایران      

بیست سال دیگر نهش اساسی د  صدو  نفت بم جهان ایفا نماید. از سوی دیگر ایران پس از  وسیم دا ای 

باشد کم میلیا د فو  مکعب می 940بیشترین منابع گاز  بیعی د  جهان است کم  قم تخمینی آن با غ بر 

لیدی برای ایران د  بیست و چند سال آینده ایهاد تنها  وسیم بر آن پیشی دا د. منابع نفت و گاز نهش ک

 . قیمتی محسوب شودا مللی عامل بسیا  مهم و ذیتواند د  بازیهای سیاسی بینخواهد کرد کم می

کشو  ایران د  کانون منطهم ای واقع شده کم محو  اصلی فضای سیاسی حاکم بر آن اقتصاد انرژی      

ی جدیدی د  حال ظهو  است و یک نهش  هبری  ا د  تعادل است. و بم عنوان یک قد   منطهم ا

 دیپلماتیک ایفا می نماید.

 

 نتیجه گیری

ها د  انتخاب قلمروهای ژئواستراتژیک پس از پایان جنگ سرد و او ویت یافتن مسائل با تغییر شاخص     

دید آمد و د  مباحث اقتصادی بر مسائل نظامی، انطباقی بین قلمروهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک پ

ترین عامل تعیین عنوان مهممو امنیت استراتژیک منابع انرژی ب« ژئوپو یتیک نفت»ژئواکونومیک، موضوع 

 های جهانی مطرح گردید.کننده د  تعیین استراتژی

نهش اصلی  ا د  شکل « منابع و ا تبا ا »برهمین اساس د  آغاز سده بیست و یکم دو عامل عمده      

یابیم کم د  می ،کنند. با نگاهی بم نهشم منابع انرژیمنا   ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک بازی میگیری 

ی د یای خز  ا د صد ذخایر نفت و گاز جهان د  منطهم کوچکی از حوزه خلیج فا س تا حو 70بیش از 

انتخاب گردیده است  «تکیم گاه قلمروهای ژئواستراتژیک»نهفتم است و بم همین د یل این منطهم بم عنوان 

 کشو  جمهو ی اسحمی ایران نهش کلیدی و محو ی دا د.« گرانیگاه استراتژیک»کم د  این 
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ا ملل، بیانگر این است کم کشو ی نهش قد   برتر جهانی  ا د  سده بیست  وند کنونی تحو   نظام بین     

 جهان بویژه نفت و گاز تسلط داشتم باشد.  و یکم بازی خواهد کرد کم بتواند بر منابع و خطوط انتهال انرژی

کند کم از کانال سوئز تا گذ گاه ای  ا ایهاب میاین تفکر استراتژیک، بیش از هر چیز، کنترل منطهم     

گیرد. این حوزه ژئواستراتژیک جدید، سم منطهم جغرافیایی  ا د بر دا د کم  ا د  برمی« ما کا»استراتژیک 

 عبا   است از: 

 غرب آسیا با محو یت حوزه خلیج فا س بم ویژه ایران. جنوب -1

 جنوب آسیا با محو یت هندوستان. -2

 جنوب شرق و شرق آسیا با محو یت ژاپن. -3

دا د. زیرا تنها کشو ی است کم از امکانا  ویژه ای « ایران نهشی حیاتی»د  این مثلث استراتژیک جدید      

فا س و د یای عمان  ا دا د. همچنین ایران نهش بسیا  مهم و برای انتهال انرژی از آسیای مرکزی بم خلیج 

 279میلیا د بشکم نفت و  200تیک د یای خز  و خلیج فا س دا د. د یای خز  بیش از یمحو ی د  ژئوپل

میلیا د  4تریلیون فو  مکعب گاز  بیعی  ا د  خود جای داده است و شرکتهای نفتی تا کنون بیش از 

 ین منابع انرژی هزینم کرده اند. د   برای استخراج ا

از سوی دیگر خود کشو  جمهو ی اسحمی ایران بم تنهایی دا ای بیش از یکصد میلیا د بشکم ذخایر      

تریلیون فو  مکعب ذخایر گاز  بیعی اثبا  شده، پس از  800نفتی جزو چها  کشو  اول جهان است و با 

ی کم د  منطهم خاو میانم، سهم ایران از ذخایر اثبا  شده گاز  وسیم مهام دوم  ا د  اختیا  دا د. بم  و 

د صد ذخایر گاز  بیعی جهان  ا  15د صد است، همچنین ایران با یک د صد جمعیت جهان،  58 بیعی 

د  اختیا  دا د. امنیت همم جانبم جهان د  سده بیست و یکم بم این مثلث ژئواستراتژیک بستگی دا د کم 

قرا  گرفتم است و ایا   متحده آمریکا نیز کنترل این منطهم  ا محو  استراتژیک ایران د  مرکز آن 

 های خود قرا  داده است.سیاست

یک منطهم ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی است کم د  تحو   آتی جهان نیز  غرب آسیااکنون منطهم      

حفظ « منا   استراتژیک جهان ها تلند»نهش محو ی خود  ا بم عنوان کانون توجها  استراتژیک و 

 .با ز استکشو  جمهو ی اسحمی ایران د  عرصم نوظهو  ژئواکونومی جهانی  بدیلکم جایگاه بی خواهد کرد

تیک، سیاسی نیست، بلکم تأمین منافع یهدف ژئواکونومی، برعکس ژئوپلبا توجم بم مطا ب گفتم شده      

های بز گ ها، کا گزا  و نماینده اقتصادی شرکتمروزه دو تملی با استفاده از ابزا های اقتصادی است. ا

توان سیاسی خود، موجبا  تسهیل  گیری از موقعیت وبا بهره تا کشو شان هستند و هموا ه تحش دا ند

ها نهش واسطم  ا میان دو ت فراهم کنند،کشو های عرضم کننده  ا با ا تبا ا  و تباد   اقتصادی 
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و علمی کم این سم شاخص  ا بم یکدیگر ا تباط  کنندمی ی  )متهاضیان( بازها و صاحبان ثروشرکت

ها و صاحبان منابع ا تبا ا  معلوم و ها میان ملتدو ت بم وسیلمخواهد دهد، ژئواکونومی است، کم میمی

سان د  سراسر جهان قلمروهای ژئواستراتژیک و ژئوا کونومیک برهم منطب  منطهی فراهم آو د و بدین

 توانند از خود نشان دهند.اند و علت این انطباق قد   مانو ی است کم د  موقع بحران میدهش

 

 پیشنهادات:

ایران باید میان اهداف بلند مد  خود یعنی ایده حکومت جهانی اسحم، ایهاد جبهم متعهد اسحمی و  -1

دینی، کسب، حفظ و  تحه  صلح و امنیت بین ا مللی، و اهداف میان مد  خویش یعنی ترویج ا زشهای

ا تهاء سطح پرستیژ، حضو  فعال و مؤثر د  صحنم بین ا مللی، مبا زه با نماد استکبا  د  منطهم و جهان 

نیز اهداف حیاتی خود یعنی  فاه اقتصادی، تمامیت ا ضی، امنیت ملی، و وحد  ملی، دستیابی بم 

 منطهم تمایز جدی قائل شود. های پیشرفتم، صد و نفت و دستیابی بم بازا های فروشتکنو وژی

با توجم بم فضای پر تح م منطهم و د   استای ایفای نهش برتر منطهم ای  اهبردهای ذیل باید از  رف  -2

 ایران اتخاذ گردد:

 بازسازی  وابط با کشو های اسحمی -

 ایهاد موازنم میان واحدهای بز گ -

 اجتناب از د گیری نظامی یا استراتژیک با غرب -

 د  ترتیبا  امنیتی و سیاسی منطهم حضو  -

 تحکیم مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود د  منطهم -

 گسترش همکا یهای اقتصادی سیاسی و فرهنگی با کشو های همهوا  -
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