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 تبیین الزامات و راهبردهای دیپلماسی و امنیت انرژی

 در جمهوری اسالمی ایران  
 

 *   1رضوی   ه سید عبدال 

 2شهره پیرانی 

 

 

 چکیده 
گران و هشدارها مبنی بر ضرورت کاستت ا اا ات تتا بتته فتترو  های فراوان تحلیلبه رغم دغدغه

رژی است، ایجتتاد وه تته نهای فسیلی، جمهوری اسالمی ایران کم اکان م  ی به صادرت اانرژی
ای بتته اتتمار های توسعهدر صادرات ایا مقوله حیاتی تهدیدی جدی برای اه صاد ایران و طرح

ای اتتودچ ینتتیا گتت ار رود که بالفاصله تبعات فرهنگی و اج ماعی م عددی اا آن منبعث میمی
امنیتتت  نای امنی تتی تحتتت عنتتواوه ه به یک مستتهلهحاکی اا ایا است که ضرورت صادرات بی

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به ایا پرسش است که بتتا توجتته  صادرات انرژی مبدل اد  استچ
المللتتی انتترژی کشتتور و امنیت بااارهای بیابه ارایط سیاسی و اه صادی کنونی، جهت اف ایش  

ها، ال امات و راهبردهای اصتتلی در حتتوا  آوردهای سیاسی ت اه صادی، محدودیتستاف ایش د
تنتتو    ترکیبتتی،  چ در ایا پژوهش به پنچ دستت ه راهبتترد اتتامل روی تتردانرژی کدامند؟  دیپلماسی

 معاونتتت  تشتت یل  منطقه، پرهیتت  اا متتواای کتتاری و  انرژی  هایطرح  به  بلندمدت  بخشی و نگا 
خارجتته، التت اخ اتختتا  نگتتا  منطقتته ای بتته جتتای نگتتا  ملتتی و   امور  واارت  در  انرژی  دیپلماسی
 دیپلماستتی  کاربستتت  منظتتور  بتته  هتتا  تحریم  ارایط  در  انرژی  اهبردر  اتخا   و  مقاومت  دیپلماسی

رو  پژوهش کی ی است و همچنیا سعی بر آن است که مستتهله اودچ  انرژی پیشنهاد می  امنیت
 چ اصلی بار روی رد تبیینی مورد واکاوی هرار گیرد
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 مقدمه 

گتتران  اا جمله مسائلی که در ارایط کنونی محل بحث و ارایابی مس مر کاراناسان و تحلیتتل 

هتتای راهبتتردی  اه صادی و علم جغرافیای سیاسی است، جایگا  مهم ژئوپلی ی ی ایران و بایس ه 

 تتی  ح گیری و  تر نحو  بهر  گیری اا مواهب ینیا موهعی ی استچ با ایا وجود، مسهله مهم بهر  

به واهع همیشه در ادبیتتات سیاستتی  الجیشی استچ پذیری اس  اد  اا ینیا موهعیت سوق ام ان 

بتته    کنندچ اما اگر بشود موهعیت جغرافیتتایی را ایران اا جایگا  مهم ژئوپلی ی ی ایران صحبت می 

اتتود  ، آن امتتان می بدیل بااد، به ا لی که جایگ یا نداا ه بااد ای مدیریت کردکه بی گونه 

، در  اتتود ا موهعیت ژئوپلی ی ی ایران سخا گ تچ اگر یک ختتط لولتته  اا کنتتار ایتتران رد می ا 

صورتی که در ایا خط لوله ایران سهمی یا منافعی نداا ه بااد، موهعیت ژئواس راتژیک ایتتران  

بتته لحتتاق موهعیتتت استت راتژیکا جغرافیتتایی و    اود و یک جایگ یا داردچ با یالش مواجه می 

و ظرفیت باالی منابع انرژی همانند ن ت و گاا، به کارگیری دیپلماسی انتترژی   ، اه صادی ایران 

ای بستتیار ضتتروری  الملل و منطقه جهت تحقق اهداف اه صادی و سیاسی انرژی در سطح بیا 

المللی و تغییتترات سیاستتی اه صتتادی در  های اخیر با توجه به تحوالت بااار بیا استچ در سال 

الملل، ظرفیت دیپلماستتی انتترژی بتته عنتتوان یتتک راهبتترد  بیا  ی ساخ ارهای اه صادی و سیاس 

کلیدی مورد توجه هرار نگرف ه استچ لذا ضرورت دارد براساس تحوالت صتتورت گرف تته در  

المللی، ضما تغییر روی رد سن ی به روی رد جدید در حوا  دیپلماستتی انتترژی اا  مقیاس بیا 

س ای پیشبرد منافع اه صتتادی و سیاستتی،  ا ظرفیت انرژی به عنوان یک اهرخ مهم و کارآمد در ر 

مورد توجه هرار گیردچ در ایا راس ا با توجه به این ه روی رد سن ی تمرک  بر مشتت ریان هتتدیمی  

انتتد، تتتوجهی بتته  داا ه که عمدتًا اا هبتتل اا انقتتالب تتتاکنون ن تتت ایتتران را خریتتداری کرد  

اسی انرژی نشتتد  استتت، اا ایتتا  م المللی تاا  در حوا  دیپل های جدید و بااارهای بیا ظرفیت 

رو ظرفیت بااارهای ن ت و گاا کشور به ویژ  در ارایط تحریمی ن وانست ح تتش اتتود  بتته  

ای انرژی ن وانست سهم هابتتل هبتتولی را بتته دستتت  که ح ی ایران در کریدورهای منطقه طوری 

ر دیپلماستتی  د های دیپلماسی انرژی ایران، عالو  بر مدیریت ناکارآمتتدی  بیاوردچ ی ی اا یالش 

ای بتترای ایجتتاد  ای و فرامنطقه ها و اهدامات کشورهای منطقه انرژی و اولویت نبودن آن، تال  

محدودیت در برابر توان داخلی و موهعیت ژئواکونتتومی ی و ژئواستت راتژی ی ظرفیتتت انتترژی  

ا  بتته ویتتژ  رژیتتم صهیونیستت ی اا یتتک ستتو و  ای کشور ایران استچآمری ا و م حدیا منطقه 

حوا  انرژی نظیر عربس ان، عراق و روسیه اا ستتوی دیگتتر بتته دنبتتال حتتذف ایتتران اا    ی رهبا 
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تتتوان  داری اا کریدورهای جایگ یا هس ندچ اا امر  ایا موراد می مناسبات کریدوری و بهر  بر 

به هرارداد گاا روسیه با دو کشور ترکیه و پاکس ان ااار  دااتچ تحتتت ینتتیا اتترایطی ختتط  

ی مانند تراسی ا بیش اا پیش برجس ه اد  که مسیر آستتیای مرکتت ی را اا  ی ها و کریدورها لوله 

کند و جمهوری اسالمی ایران به رغتتم برختتورداری اا موهعیتتت  طریق خ ر به اروپا وصل می 

ی  ویژ  جغرافیایی جایی در آن نداردچ ایران در حال حاضر نه در منطقتته ه قتتاا نتته در گستت ر  

با ایا حال به دلیل محصتتور بتتودن ینتتد کشتتور منطقتته در    آسیای مرک ی پیوند انرژی نداردچ 

های خوبی را بتته منظتتور  توان در یک اهدامی یهار جانبه و در سطح سران حمایت خش ی می 

تبیتتیا   در ایا یاریوب هدف  ایتتا مقالتته    برداری بهینه اا ایا ظرفیت در پیش گرفتچ بهر  

متتی بااتتدچ بتتا توجتته ایتتا مستتهله    ی ظرفیت ها و موانع دیپلماسی انرژی در جمهوری استتالم 

نگارند  درصدد پاسخ به ایا پرسش است که با توجه به ارایط سیاستتی و اه صتتادی کنتتونی،  

آوردهای سیاستتی ت  ستتت المللی انرژی کشتتور و افتت ایش د جهت اف ایش امنیت بااارهای بیا 

منتتد؟  ا ها، ال امات و راهبردهتتای اصتتلی در حتتوا  دیپلماستتی انتترژی کد اه صادی، محدودیت 

  تنو  بخشی و نگتتا    ترکیبی،   روی رد فرضیه مطرح در مقاله عبارت است اا این ه  پنج راهبرد   

  دیپلماستتی   معاونتتت   تشتت یل  منطقه، پرهیتت  اا متتواای کتتاری و  انرژی  های طرح  به  بلندمدت 

  خارجه، ال اخ اتخا  نگا  منطقتته ای بتته جتتای نگتتا  ملتتی و دیپلماستتی  امور  واارت  در  انرژی 

ال امات ا ل گیری دیپلماستتی انتترژی در    ها  تحریم   ارایط   در   انرژی   راهبرد   خا  ت ا   و   مقاومت 

جمهوری  اسالمی می باادچ برای بررسی ایا مستتهله کتته بتتا استت  اد  اا رو  تبیینتتی انجتتاخ  

خواهد ادچ اب دا به ادبیات تحقیق در ایا امینتته پرداخ تته خواهتتد اتتد و ستتپ  بتتا بررستتی  

، وضعیت کنونی دیپلماسی انرژی و یتتالش هتتای آن در   یاریوب م هومی دیپلماسی انرژی 

ایران مورد مداهه و سپ  ال امات و راهبرد های اصلی جهتتت تقویتتت دیپلماستتی انتترژی در  

 جمهوری اسالمی مورد تبییا هرار می گیردچ 

 

 پیشینه پژوهش . 1

پژوهش های موجود به صورت مس قیم به پرستتش اصتتلی نواتت ار یعنتتی ال امتتات و راهبتترد  

انتتدچ بیشتت ر منتتابع بتته راهبتترد  تی در امینه دیپلماسی انرژی درجمهوری اسالمی نپرداخ ه ا عملی 

فرو  ن ت در دور  تحریم، ییس ی دیپلماسی انرژی، مقایسه تطبیقی دیپلماسی انرژی ایتتران  

و روسیه، نبود اسناد باالدس ی درحوا  دیپلماسی انرژی جمهوری استتالمی و تتتادیر دیپلماستتی  
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مطالعتته و ارایتتابی    و برع   را مورد بررسی هرار داد  اندچ به عبتتارت دیگتتر  ت انرژی بر امنی 

وه تته انتترژی و  مندی جامعه علمی پیرامون مسهله صادرات بتتی پیشینه پژوهش نشان اا دغدغه 

اراآوری خارجی دارد که در  یل به آن ااار  اد  است و اما پژوهش با نگا  تبیینی در صتتدد  

وجود بتتر ستتر اتت ل گیتتری دیپلماستتی انتترژی و امنیتتت آن در  م بررسی ظرفیت ها و موانع 

 جمهوری اسالمی می باادچ  

هتتای تجتتارت ن تتت و گتتاا  درس   "ای تحتتت عنتتوان (، در مقالتته 1398ضوی و بیتتات  ) ر 

بتته     "جمهوری اسالمی ایران مب نی بر راهبردهای تجارت ن ت و گاا روسیه در دوران تحریم 

هتتای  اندچ نگارندگان اا جمله راهبتتردی و گاا پرداخ ه   بررسی راهبردهای روسیه در حوا  ن ت 

ویژ  روسیه به مواردی نظیر وابس ه نمودن اه صاد کشورهای اروپایی به ن تتت و گتتاا روستتیه،  

های بتتیا المللتتی،  های ن  ی دول ی به اتترکت ها، واگذاری واگذاری سهاخ ارکت تنظیم هیمت 

ها اا غرب به ارق، برهتتراری دیپلماستتی  توسعه خطوط لوله ن ت و گاا، تغییر مسیر هم اری 

های روسیه در حوا  انرژی را برای کشور ایتتران  آموخ ه کنندچ نویسندگان درس فعال ااار  می 

دهندچ آنها بر ایا باورند که روسیه با برهراری دیپلماسی فعال با کشورهای آسیایی کتته  ارائه می 

گتتذاری  نتتد، در حتتال جتتذب ستترمایه ا هتتا مقاومتتت کتترد  بیش ر ایا کشورها در مقابل تحریم 

کشورهای آسیایی بود  و با ایا راهبرد کاهش روابتتط بتتا کشتتورهای غربتتی را جبتتران نمتتود   

است، ان قال ن ت اا طریق خطوط لوله اا عوامل تأمیا امنیت تقاضای ن ت را به همرا  دااتت ه  

قتتل، ان قتتال  ن های راهبردی ختتود را درحیطتته حمتتل و  و بر ایا اساس روسیه ی ی اا سیاست 

ن ت و گاا اا طریق هراردادهای بلندمدت و خطوط لوله اتخا  نمتتود  استتتچ افتت ایش نقتتش  

المللی در روسیه اا اس راتژی ایا کشتتور بتترای بتته دستتت آوردن فنتتاوری یتتا  های بیا ارکت 

  چ ها است دس رسی یاف ا اب ه صادرات گاا و ن ت آن 

دیپلماستتی انتترژی در استتناد راهبتتردی  "( در مقاله ای بتتا عنتتوان  1398طریقی و طاهری ) 

به نقش دیپلماسی انرژی به مثابتته بخشتتی بنیتتادیا اا سیاستتت کتتالن   "سیاست خارجی ایران 

خارجی، برای کشوری یون ایران که اا  خایر گستت رد  انتترژی و ختتاخ و تتتوان تولیتتد انتتوا   

ارخ کشتتور و  هتت انرژی های راهبردی تاکید دارندچ نگارندگان با مرور استتناد توستتعه ستتوخ و ی 

همچنیا سند یشم انداا بیست ساله در امینتته دیپلماستتی انتترژی ااتتار  دارنتتد کتته جایگتتا   

دیپلماسی انرژی و مول ه های آن، در کانون سیاست گذاری ها و راهبرد ساای های سیاستتت  
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خارجی و مدیریت اه صادی ایران هرار نداا ه و بی توجهی به ظرفیت های پیتتدا و پنهتتان آن،  

 گی اا مسیر توسعه و هدرت یابی اه صادی و سیاسی را به همرا  داا ه استچ د باامان 

بررستتی راهبردهتتای نتتویا  "ای تحتتت عنتتوان (، در مقالتته 1397رضوی و رسولی امیرآبادی  ) 

بتته اهتتدامات ایتتاالت م حتتد    ، ضتتما ااتتار  "فرو  ن ت خاخ ایران با روی رد ضد تحریمی 

آمری ا جهت ایجاد محدودیت در روند و مقاصد فرو  ن تتت، بتته ارائتته راهبردهتتایی بتترای  

  پتتژوهش  ایتتا  کتته  ای مستتهله  تریا پرداادچ  در حقیقتتت اصتتلی ها می خروج اا ایا محدودیت 

  هتتای م تحری   به   توجه   با   ایران   خاخ   ن ت   فرو    برای   راهبردهایی   ارائه   بود ،   آن   به   پاسخ   درصدد 

استچ در ایا مقاله با مصاحبه با نخبگان حوا  ن تتت و استت خراج راه ارهتتای   فعلی  هوامند 

های فنی، سیاسی، حقوق، متتالی ت اه صتتادی  راهبرد در حوا    16مدنظر آنها، در مجمو  تعداد  

آب  و تجاری باارگانی ارائه اد  استچ در پایان راهبردهای پیشنهادی اا جمله سوآپ و تتتاپ 

ستتاای در داختتل و ختتارج اا  جاد بورس ن ت در داخل کشور، ساخت مخ ن  خیتتر  ی ن ت، ا 

 کشور را به منظور فرو  ن ت خاخ ایران پیشنهاد داد  اد  است چ 

بایس ه های دیپلماستتی  "(درمقاله ای تحت عنوان 1397صادهی،دهقانی فیرواآبادی و آجیلی)     

انرژی به عنوان یک م غیتتر   می دارند که   اظهار "انرژی ایران در نظاخ اه صادی سیاسی بیا الملل 

ژئوپلی یک، جایگا  ویژ  ای را در روابط هدرت در نظاخ جهانی معاصر باا کرد  و دس رسی بتته  

منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی هدرت جهان، اهمی تتی استت راتژیک پیتتدا کتترد   

ی ی معقول اا جایگا  دیپلماستتی  ر استچ اا ایا رو، هر یک اا باایگران نظاخ جهانی به دنبال تع 

انرژی خود در جهان می بااندچ دیپلماسی انتترژی بتته عنتتوان ی تتی اا ضتترورت هتتای رف تتار  

خ برای کاهش محتتدودیت بتتیا المللتتی  ا ، امینه ال  آن بهر  گیری اا    که   راهبردی ایران می بااد 

 .علیه ایران را فراهم می سااد 

دیپلماسی و امنیت انتترژی جمهتتوری    "ان و ای تحت عن (، در مقاله 1396)   یاری و رضایی 

به دنبال پاسخ به ایا پرسش هس ند که دیپلماسی انرژی یه تتتأدیری بتتر امنیتتت  "اسالمی ایران 

-ای که نگارندگان در پاسخ به پرسش مطرح متتی انرژی جمهوری اسالمی ایران دارد؟ فرضیه 

نیت انرژی ایتتران بااتتد،  م تواند پاانه آایل ا کنند ایا است که دیپلماسی انرژی اا یک سو می 

تتتوان بتتا  اما اا سوی دیگر با به کارگیری دیپلماسی انرژی بتته طتتور ستتنجید  و هدفمنتتد، متتی 

-ای و جهنی در حوا  انرژی باعث اف ایش جذب ستترمایه تقویت هم اری و همگرایی منطقه 

گذاری خارجی و اف ایش ورود ت نولوژی نویا در صنعت انرژی اد و با کتتاهش تهدیتتدت  

http://econrahbord.csr.ir/article_110986.html
http://econrahbord.csr.ir/article_110986.html
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وری انرژی بتته افتت ایش صتتادرات انتترژی، بتته  تولید و اف ایش سطح تولید و می ان بهر      حوا 

 چ   وری اسالمی ایران دست یافت ه امنیت انرژی پایدار در جم 

دیپلماسی انرژی و منافع ملتتی  "( ، درمقاله ای تحت عنوان 1388پور احمدی و  ول قاری )       

اظهار متتی دارنتتد  غلبتته نگتتا  باارگتتانی در    ا اس  اد  اا رو  ک ابخانهای، ب "جمهوری اسالمی 

موضو  انرژی که اا عدخ لحاق ادن نگا  بلندمدت و راهبردی بتته مستتائل بختتش انتترژی در  

کند، بیانگر ایتتا استتت کتته ایجتتاد تحتتول در   روی رد خارجی، دیپلماسی انرژی، ح ایت می 

راهبردهتتای    ا المللتتی کشتتور نیاامنتتد متتدنظر دااتت   ای و بیا  ارایط عمومی باایگری منطقه 

بلندمدت بخشی و ااجمله برای سیاست خارجی استچ آنان ضما ارائه تعری ی اا دیپلماستتی  

  المی انرژی و تبییا عرصة آن، به رابطة دیپلماسی انرژی با منافع ملی و اهداف جمهتتوری استت 

 .اند   ایران به الگوی جدید پرداخ ه  المی ایران و موانع دس یابی جمهوری اس 

هتتای  دیپلماستتی انتترژی ایتتران و روستتیه: امینتته "ای تحت عنوان ، در  مقاله ( 1391اسالمی )     

کندچ م هوخ و کارکرد دیپلماستتی انتترژی  سه پرسش کلیدی را مطرح می  "همگرایی و واگرایی 

-های دیپلماسی انرژی ایران و روسیه کدامند؟ یه امینتته ها و یالش ها، فرصت ییست؟ مؤل ه 

ایران و روسیه وجود دارد؟  نگارند  بر ایا باور است کتته    ا هایی برای همگرایی و واگرایی بی 

دهنتتد   هتتای اتت ل دهد که عوامل تأدیرگتتذار و مؤل تته تل یق مباحث نظری و تطبیقی نشان می 

ای و جهتتانی جتتدا  تتتر منطقتته دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در ماهیت خود اا بستت ر وستتیع 

گیتتری کتته ارائتته  پتتذیردچ ن یجتته اآنها نی  تأدیر می ا گذارد،  نیست و همانگونه که بر آنها تأدیر می 

اود ایا است که دیپلماسی انرژی ایران و روستتیه در ستتطح دو جانبتته همگتتا و همگتترا  می 

هایی برای واگرایتتی  هایی برای همگرایی، عوامل و امینه نیست و به رغم وجود عوامل و امینه 

 بیا آنها نی  وجود دارد چ 
 

 سی انرژی ا . چارچوب مفهومی: دیپلم 2

الملتتل،  ، با توجه به تحتتوالت سیاستتی اه صتتادی در عرصتته بیا 1ی دوران جنگ سرد در میانه 

، متتورد توجتته  الملتتل در عرصتته سیاستتت بیا ل سیاسی و اه صتتادی  مسائ مطالعه روابط م قابل  

هتتای  و ستتربرآوردن نظاخ  پایتتان جنتتگ ستترد پ  اا هرار گرفتچ پژوهشگران سیاس مداران و  

ای کتته وابستت گی بتته هتتیچ کتتداخ اا  نویا و نی  کشورهای در حال توستتعه   ی سیاسی ت اه صاد 
 

1. Cold War 



173 

 

 

 

 

تبییییالزامزتییی  ل ل

رزهبردهیییییییی  ل

زتنیی ل دیپلم سیل ل

مهیرر لدرلجزنرژ لل

لزسالتیلزیرزنل

الملتتل، اا تنتتو  خاصتتی  روابط مسایل سیاسی و اه صادی در سطح بیا بلوک هدرت نداا ند، 

مباحث حاصل اا ن ایج رونتتد فتتوق در یتتاریوب موضتتوعی بتته نتتاخ اه صتتاد    چ برخوردار اد 

علوخ سیاستتی و اه صتتادی هتترار    ران عرصه گ پژوهش م مرک  و مورد بررسی  1الملل سیاسی بیا 

و    هتتای اه صتتادی بررسی موضوعاتی اا هبیل سیاستتت ،  الملل اه صاد سیاسی بیا تمرک     .گرفت 

با توجه به راد روااف ون اهمیت و جایگا  انتترژی  الملل استچ  و تجاری بیا   های مالی سیس م 

های اصلی ایا حتتوا  بتته  ه خ به عنوان یک نهاد  در تولید و راد اه صادی کشورها، ی ی اا اا 

های دیپلماستتی و دیپلماستتی  به روابط دیپلماسی انرژی کشورها به عنتتوان ی تتی اا ایراتتاخه 

 (چ 156:  1390المللی اخ صاص یافت )دول شاهی، اه صادی، در سطح بیا 

ختتارجی و مشتتارکت   در پتتیش گتترف ا سیاستتت  کشورها  همه  برای   اساسی   هدف   اا امر      

  هتتم   به   دنیایی   در چ  است   م حدان   و   دوس ان   اا   ای اب ه   ایجاد   جهان،   ر سراس   در   هوی   مرای برون 

  اتتامل   منتتافع   ایا چ  هس ند   ضروری   کشورها  منافع  پیگیری  برای  پیوندهای  ینیا  وابس ه کنونی، 

  و   اه صتتادی   سیاستتی،   منافع   همچنیا   و (  ارایطی   هر   در   دولت   بقای   و  ایمنی  یعنی ) 2ملی  امنیت 

  فنتتاوری،  و  علتتم  ایستتت،  محیط  آموا ،  فرهنگ،  مانند  هایی حوا   به  که   اود می   موارد   سایر 

  اخصتتی   منافع   دنبال   به   عمدتًا  ها دولت چ  کند می   پیدا   تسری   دست   ایا   اا  مواردی  و  گرداگری 

  بتته   امتتا   هستت ند،   ختتود   منتتافع   رساندن   حداکثر   به   دنبال  به  و  هس ند  خردمندانه  ای ایو   به  خود 

  تقویتتت چ  است   پایدار   روابط   ایجاد  برای  را   ا ه تن  ایا  ایرا  بااد   نی   ارکا  سایر  ن ع  به  که  نحوی 

  رف تتار   هنجارهتتای   کتته   کنتتد متتی   حمایتتت   نظریتته   ایا   اا   نی    اخیر   های سال   در   الملل بیا   حقوق 

  و   اتتد    پذیرف تته   الملتتل بیا   جامعه   توسط   گذا ه   در   دیگری   امان   هر   اا   بیش   امروا    المللی بیا 

گونتته و هتتانون جنگتتل هستتت  ج مر  و  هرج  که اامل دنیای  هاب ی   موهعیت   در چ  اوند می   اجرا 

  مجمتتو   اا  حاصل  سود  یک  دیپلماسی بیش اا  موارد،  بیش ر  در  دیپماسی یندان پایدار نیستچ 

  ضتترر دیگرکنشتتگر   هیمتتت   بتته   و سود ی تتی   م یت   ایرا کسب   نیست    باای جمه جبری ص ر 

  عالهتته   متتورد   عبارات   اا   ی ی چ  برند می   سود   طرف   دو   هر   ها، موهعیت   بیش ر   در   و   اود نمی   تماخ 

  کتته   کتترد متتی   تشتتبیه   گیا    یک   پرور    و   مراهبت   به   را   کشور   روابط   که   بود   ایا  3گاندی  ایندیرا 

ایتتا هیتتاس در حتتوا     چ استتت   مدت به منظور پرور  آن طوالنی   تال    و   توجه   همان   مس ل خ 

 (چ  S.Rana,2007:16) است    مناسب   دیپلماسی 

 
1. International Political Economy 

2.National Security  
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  هتتا گرو    یتتا   رستتمی   ماینتتدگان ن   تعامل   طریق   اا   را   ها ی دولت الملل بیا   روابط   رف ار   دیپلماسی     

  تبتتادل   بتترای   روی ردهتتا   و   هتتا فعالیتتت   اا   ای گس رد    طیف   اامل موضو     ایا چ  کند می   توصیف 

  طتتور  بتته  گونتتاگون  های موهعیت  و  باایگران  به  بس ه  که  است  مذاکر   ها و نامه توافق   اطالعات، 

یجاد تعتتادل  ا در واهع    1دیپلماسی (چ  Collins and Packer,2006:6)   است   م  اوت   ای گس رد  

ایتتا تعریتتف    هتتا و کشورهاستتتچ میان منافع داخلی کشور م بو  دیپلمات با منافع سایر دولت 

الملتتل استتت   تریا م هوخ و مقصود اا دیپلماسی در میان تعاریف مطرح اد  ادبیات بیا دهیق 

یون دیپلماسی بد  بس ان است نه برد یک سویه به ن ع کشوری هر یند هدرتمنتتد در صتتحنه  

هتتا و  لمللیچ به ج  تعریف فوق، گا  دیپلماسی را مدیریت روابط خارجی با ستتایر دولتتت ا بیا 

  کتتاماًل  ملی   های دولت   یاریوب   اند که اساسًا در الملل تعریف کرد  گران روابط بیا سایر کنش 

اا ایا دیدگا ، دیپلماسی بتته معنتتای مشتتارکت در   (چ Stanzel,2018:9) اود انجاخ می  مس قل 

توانتتد ار طریتتق انجتتاخ  ای که دولتتت متتی جرای سیاست خارجی استچ وسیله ا گیری و  تصمیم 

ها و دیدارها و گ ت و گوها به اهتتداف و منتتافع  ها، توسعه هم اری مذاکرات، تبادل نمایندگی 

هتتای  هتتا، ایجتتاد امینتته خود دست یابدچ در تعری ی دیگر نی  دیپلماسی را ن دیک کردن دولت 

الملی و ارتباط با سایر باایگران دول ی و غیردول تتی بتته  یا ب های  هم اری در یاریوب ساامان 

بایستت ی    ، به تتر   اناسی گونه   اندچ برای آمی  در صحنه جهانی خواند  منظور ایجاد فضای مسالمت 

بتتا وجتتود    کتتردچ   م متتای    اور به منظور حصول ن یجه   اا   اس  اد    یا   اجبار   اا   را   ها فعالیت   اینگونه 

های خود حذف کتترد،  اا بررسی   را   نظامی   مداخالت   و   ها حریم ت در حوا  دیپلماسی باید    این ه 

  ات تتاق   ها و اتترایطی امینتته   در   است   مم ا   اجباری   غیر   دیپلماسی   که داات    ا عان توان  اما می 

  اح متتال دارد   کتته   است   درک   هابل   ایا مسهله نی    همچنیا چ  دارند   وجود نی     عوامل   ایا   که   بی  د 

  مم تتا (  پیشتتگیرانه بتتا روی تترد    ویتتژ    به )   اور   اا   د  ا اس     آن   در   که   بااد   داا ه   وجود   ارایطی 

  و   دیپلماستتی   ادامتته   بتترای   الاخ   دبتتات   بتته   دستت یابی   هتتدف   بتتا   درگیتتر   هتتای طرف   توسط   است 

 (چ  Collins and Packer,2006:6)   گیرد  هرار   اس قبال  مورد  مرتبط   سیاسی   فرآیندهای 

ای پیدا کرد  استتت و  ه ن در ارایط کنونی دیپلماسی معنا و م هومی موسع، یندالیه و یندگا     

گیتتردچ در همتتیا  های دیپلماتیک در حیطه مسائل سیاستتی و امنی تتی اتت ل نمتتی صرفًا فعالیت 

هایی بنیتتادینی تحتتت عنتتوان دیپلماستتی  تر اا ح ی بعد سیاسی، فعالیت رابطه ی ی اا ابعاد مهم 

 de)   استتت   دااتت ه   حضتتور   دیپلماسی   اهدامات   در   هموار    اه صادی   اه صادی استچ دیپلماسی 

 
1.Diplomacy 
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Sousa,2019:1 طتتول   در   آن   ت امتتل   یگتتونگی  درک و  اه صادی  دیپلماسی  توسعه  بررسی (چ  

گیری و متتذاکر  دربتتاب مستتائل  را باید تصمیم   1دیپلماسی اه صادی اهمیت ایادی داردچ     امان 

  گذاری و امور مالی دانستتتچ دیپلماستتی اصلی روابط اه صادی بیا الملی نظیر تجارت، سرمایه 

  و  کنتتد  ایجتتاب  مناستتبت  کتته  همتتانطور  بل تته،  اتتود، می  دولتتت  رونق  باعث  تنها  نه  اه صادی 

  سیاستتت   اا   حمایتتت   در   را   دولتتت هتتا   خارجی   مالی   و   تجاری   روابط   دهد، می   اجاا    ها فرصت 

موضوعاتی همچون محیط ایستتت و توستتعه نیتت  پیامتتدهای   چ کند می  دس  اری  خود  خارجی 

نتتدچ دیپلماستتی اه صتتادی بتته متتذاکر   ر ها در ایا حوا  دا اه صادی هابل توجهی برای سیاست 

المللی و نی  مذاکرات دیگری کتته بتتر ایجتتاد و تتترویج  درباب یهاریوب روابط اه صادی بیا 

اودچ درختتور توجتته استتت کتته  المللی تادیرگذار هس ند، نی  گ  ه می های اه صادی بیا فعالیت 

ف اتتودچ بتته عبتتارت  یتت تواند مس قل اا دیگران تعر امروا  پروژ  توسعه اه صادی کشورها نمی 

یابتتد کتته در آن میتتان کشتتورهای نتتوعی  ای جریتتان متتی المللی دیگر، توسعه در یک بس ر بیا 

  کلیتتد   اه صتتادی   (چ دیپلماسی 106:  1393وابس گی م قابل نام قارن و پیچید  وجود دارد )هنبرلو، 

  دیپلماستتی   اا   کشتتورها   کتته   بینتتیم متتی   روا   هتتر چ  است   حاضر   عصر   در   کشورها   خارجی   روابط 

  صتتادرات  افتت ایش  بتته  کمتتک  برای  بیش ری   های اس راتژی   و   کنند می   اس  اد    کم ری   سیک کال 

  چ کنند می  تعریف   خارجی   گذاری سرمایه   جذب   و  خود   های ارکت  کردن   المللی بیا  خود، 

های ختتارجی متترتبط  گریه تعریف دهیقی برای دیپلماسی انرژی وجود ندارد، اما به فعالیت      

دفشان تضمیا امنیتتت انتترژی یتتک کشتتور و همچنتتیا ارتقتتای  ه اود که  با دولت مربوط می 

در میان مجموعه اب ارهای سیاستتت ختتارجی   های تجاری مرتبط با بخش انرژی است فرصت 

جهتتانی انتترژی    عرصتته   اا آنها برای حمایت اا منافع انرژی یک کشتتور در طتتول   توان  که می 

د دو طرفتته یتتا ینتتد جانبتته  نتت توا متتی کتته  اس  اد  کرد، دیپلماسی ی ی اا مهم ریا آنها استتت 

  روابتتط   برهتتراری   آینتتد، می   وجتتود   به   انرژی   ان قال   جریان   در  که  2ژئوپلی ی ی  های یالش . بااد 

(چ در واهتتع  Griffiths,2019:3بخشتتد ) می   ای ف اینتتد    اهمیتتت   را   ویتتژ    دوجانبتته   دیپلماتیتتک 

-امالت بتتیا عتت ای اس راتژیک، جامعه و کارآمد است که بر استتاس آن ت دیپلماسی انرژی برنامه 

المللی در حوا  انرژی را برای یک کشور مدون کرد  و یاریوب کلی توافقات را مشتتخ   

 
1.Economic Diplomacy 

2.Geopolitical challenges 
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ساادچ دیپلماسی انرژی با دیپلماسی اه صادی به عنتتوان ابتت اری بتترای رستتیدن بتته اهتتداف  می 

 اس راتژیک در حوا  اه صاد و انرژی استچ 

یب امنیت ملتتی ختتود را افتت ایش دهتتد،  ر تواند ض هایی که ایران به وسیله آن می ی ی اا را      

هتتای  توجه به سیاست خارجی مب نی بر امنیت انرژی استچ دیپلماسی انرژی انجتتاخ ماموریتتت 

دیپلماتیک در حمایت اا تجارت کشور، بخش مالی تشویق موهعیت اه صادی، اهتتداف کتتالن  

ا   و گتتذاری داخلتتی و ختتارجی در حتت توسعه کشور در بخش انرژی و اامل تشویق ستترمایه 

ایتتران    1هتتای ژئوپل یتتک انرژی استچ دیپلماسی انتترژی پاستتخی بتته تهدیتتدات و محتتدودیت 

ری ی اه صتتادی،  توان اا طریق تحرک دیپلماتیک، برنامه اودچ به عبارت دیگر، می محسوب می 

ستتاای  هتتای الاخ را بتترای فعتتال گیری اا منابع اه صادی، امینتته های فنی و بهر  ارتقای هابلیت 

 ی فراهم آوردچ ژ دیپلماسی انر 

تواند پارام ر بسیار مهمتتی در افتت ایش امنیتتت انتترژی بتته  اا منظر دیگر، دیپلماسی انرژی می     

المللی ن ت و گاا باادچ در مورد امنیت انرژی با توجه به بلندمدت بتتودن و  ویژ  بااارهای بیا 

ادیرگتتذاری  ت گذاری مش رک بر روی صادرات انرژی اا طریق خط لوله و کاهش ام ان  سرمایه 

ها بر روی تجارت ن ت و گاا اا ایا طریق، تران یت انرژی اا ایا طریق بسیار مهتتم و  تحریم 

هتتای حمتتل و نقتتل در  تریا اتتب ه ای ی ی اا به ریا و سالم راهبردی استچ حمل و نقل لوله 

    ای که گاا را جابجا کرد تران ی ی بودچ در حال حاضر با ایتتا رو جهان استچ اولیا خط لوله 

کند و اا طریق آن مبلغتتی را بتته عنتتوان حتتق  ایران گاا کشور ترکمنس ان را به ترکیه صادر می 

کندچ ایا حق تران یت به ا ل اس  اد  اا گاا است که بتته دلیتتل بتتدهی و  تران یت دریافت می 

تاخیرها در پرداخت به ترکیه در اکثر مواهع با جریمتته و دیرکتترد روبتترو استتتچ  اا طرفتتی در  

ال دس ی کشور اامل برنامه  های پنج ساله توستتعه و ستتند یشتتم انتتداا بیستتت ستتاله  ا اسناد ب 

دیپلماسی انرژی به طور ویژ  در کانون سیاست گذاری هتتا و راهبتترد ستتاای هتتای سیاستتت  

خارجی و مدیریت اه صادی ایران هرار نداا ه و بی توجهی به ظرفیت های پیتتدا و پنهتتان آن،  

رت یابی اه صادی و سیاسی را بتته همتترا  دااتت ه استتتچ فقتتط  د بااماندگی اا مسیر توسعه و ه 

بتته    12و    8ههیت وایران است، در بندهای    1396در»سند ملی راهبرد انرژی« که مصوب سال  

صورت کلی به ضرورت توجه به موهعیت ژئوپل یک ایران در فرو  حامل های انرژی بتترای  

(چ امتتا بتته هتتیچ وجتته  275:   1398، ارتقای دیپلماسی انرژی ااار  اد  است)طریقی و ظتتاهری 
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ااار  نشد  است که دیپلماسی انرژی ایران یتته ویژگتتی بایتتد دااتت ه بااتتدچ عتتالو  بتتر ایتتا،  

اجماعی میان تصمیم گیران و دس گا  های اجرایی در الویت بندی طرح ها و تخصی  منتتابع  

ه در ادامتته  ک دید  نمی اود چ ایا امر آسیب های جدی به صنعت انرژی ایران وارد کرد  است  

با بررسی وضعیت موجود دیپلماسی انرژی و یالش ایا حوا  بتته ال امتتات و روی تترد هتتای  

 جدید جهت برون رفت اا آن پرداخ ه خواهد ادچ 

 

 های این حوزه . وضعیت موجود دیپلماسی انرژی و چالش 3

متتد ن  تتی  آ کننتتد  در :  ن ت خاخ ایران هموار  به عنتتوان ی تتی اا منتتابع تامیا 1روی رد سن ی   -

کشور مطرح بود  استچ اا ایا جهت فرو  ن ت و اتخا  راهبردهایی که امنیتتت بتتااار ن تتت  

کشتتور را تتتامیا نمایتتد همتتوار  اا اهمیتتت بتته ستت ایی برختتوردار بتتود  استتت کتته تتتاکنون  

های ن تتت و  های مناسب در حوا  دیپلماسی انرژی اا سوی م ولیان امر )واارتخانتته اس راتژی 

د  استچ به خصوص در حوا  صنعت ن ت هموار  روی مشتت ریان هتتدیمی  ش نیرو( مشاهد  ن 

ن ت تمرک  بود  استچ بسیاری اا ایا مش ریان اا هبتتل اا انقتتالب، مشتت ری ن تتت کشتتور متتا  

الملل ارکت ملی ن ت که مسهولیت فرو  ن ت را بر عهتتد   اندچ در ایا روی رد امور بیا بود  

یان هدیمی ن ت ایتتران بتترای خریتتد ن تتت ختتاخ  ر دارد به عنوان یک فرواگاهی است که مش  

هتتای نتتویا باااریتتابی و  کشند و هیچگونه خالهیت، اب  ار و به کارگیری رو  ایران صف می 

اودچ در اینصورت با تغییر ارایط و ستتاخ ار بتتااار و همچنتتیا  فرو  در آن به کارگرف ه نمی 

ایتتا در حتتالی استتت کتته    چ های ن  ی، روی رد سن ی یک رو  ناکارآمد تلقتتی میگتتردد تحریم 

المللی ن ت معامالت ن ت اا طرق گوناگون نظیر بااارهای مشتت قه )متتالی(  امروا  در بااار بیا 

پتتذیرد  ن ت )مثل فیویرا و فوروارد( و انوا  معامالت اعم اا تهاتری و غیرتهاتری صورت می 

اودچ به عتتالو  در  می ن ها و اب ارها در روی رد سن ی بااار ن ت ایران به کارگرف ه  که ایا رو  

روی رد سن ی اساسًا دیپلماسی اعم اا عمومی، اه صادی و سیاسی جایگاهی نتتدارد و اهتتداف  

اوندچ باتوجتته  کشور نظیر کشورهای حوا  مقاومت در حوا  دیپلماسی انرژی ایران دید  نمی 

در   به این ه کشورهای حوا  مقاومت نی  مورد خشم و غضب ایاالت م حد  آمری تتا هستت ند، 

توان اا ظرفیت ایا کشتتورها در جهتتت ایجتتاد روابتتط اه صتتادی و  حوا  دیپلماسی انرژی می 

 ها بهر  بردچ تجارت انرژی و مقابله با تحریم 
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هتتای دیپلماستتی انتترژی  ای: ی ی اا یالش و فرامنطقه   ای کشورهای منطقه 1روی رد م عارض   -

هتتا و اهتتدامات  نبتتودن آن، تال   ت ایران، عالو  بر مدیریت ناکارآمدی در دیپلماسی و اولویتت 

ای برای ایجاد محتتدودیت در برابتتر تتتوان داخلتتی و موهعیتتت  ای و فرامنطقه کشورهای منطقه 

ا   ای ژئواکونومی ی ت ژئواس راتژی ی ظرفیت انرژی ایران استتتچ آمری تتا و م حتتدیا منطقتته 

و روستتیه اا    ق مانند رژیم صهیونیس ی اا یک سو و رهبای حوا  انرژی ماننتتد عربستت ان، عتترا 

داری اا ایا کریتتدورها هستت ندچ  سوی دیگر به دنبال حذف ایران اا مناسبات کریدوری و بهر  

ها و کریتتدورهایی  مانند هرارداد گاا روسیه با ترکیه و پاکس انچ در ایا ارایط ااهد خط لولتته 

متتا    و کنتتد  مانند تراسی ا هس یم که مسیر آسیای مرک ی را اا طریق ختت ر بتته اروپتتا وصتتل می 

جایی در آن نداریمچ ایران در حال حاضر نه در ه قاا نه در آسیای مرک ی پیوند انرژی نتتداردچ  

توان در یک اهتتدامی یهتتار  با ایا حال به دلیل محصور بودن یند کشور منطقه در خش ی می 

 های خوبی برای بهر  برداری اا ایا ظرفیت در پیش گرفتچ جانبه و در سطح سران حمایت 

ای انتترژی ی تتی دیگتتر اا  هتتای فعتتال نشتتد  منطقتته ظرفیت شارکت در کریتتدورها:  م فقدان    -

نگا  غالب در مقامتتات و نهادهتتای رستتمی و نیتت  محافتتل   های دیپلماسی انرژی استچ یالش 

جمله ختتط لولتته    اا غیر اا مسیر ایران    ی ان قال انرژ   های هبال طرح   در علمی و دانشگاهی ایران  

ادت من ی و ان قتتادی علیتته کلیتته  اساس، نگا  به بود  استچ برایا   عمدتًا ان قادی و تقابلی   ی تاپ 

ویژ  ختتط لولتته  های ان قال انرژی نظیر تران  خ ر، نابوکو، باکو ت ت لی  ت جیهتتان و بتته طرح 

ای را نیتت  در  عنوان رهیب خط لوله صتتلح( اتت ل گرفتتت کتته آدتتار بستتیار من تتی گاا تاپی )به 

چ اا جمله این ه ایا موضو  در بتتیا اف تتار عمتتومی و  ت دنبال داا   کشورهای همسایه ایران به 

نخبگان ایا کشورها مطرح اد که ایران با تبلیتتم مستتیرهای ارتبتتاطی و کریتتدورهای انتترژی  

تتتریا مستتیرها، هائتتل بتته ان قتتال هتتیچ  تریا و اما صرفه تریا، به عنوان اراان عبوری اا ایران به 

ها و  دیگتتر نیستتتچ مشتتارکت ختتط لولتته   ی کریدور ارتباطی و طرح ان قال انرژی اا کشتتورها 

کریدورها نیاامند هم اری سه یا یهارجانبه با دس ور کار مشخ  استچ ایا اهتتداخ، یتتک را   

های دیپلماستتی دو  ای و محتتدودیت ها و دیپلماستتی منطقتته میانی بیا ناکامی ایران در ستتاامان 

 جانبه استچ 

  و  ختتاخ  ن تتت  تولیدکنند   کشورهای  تریا گ ر ب   اا  ی ی  عنوان به  المللی: ایران های بیا تحریم  -

  کتترد، هتتا تولیتتد می را تا هبل اا تحریم   جهان   ن ت   اا   درصد   ۴  اوپک، حدود   تولیدکنند    سومیا 
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هتتا  های عمتتد  مواجتته استتتچ ایتتا تحریم ها و تولیدکنند  سوی مصرف کنند   اا  موانعی   اما با 

الی را مورد هدف هتترار داد   م های ن  ی، حوا  بان ی و  های فرو  ن ت و بیمه محموله حوا  

ها بر بااداری کشورهای عضتتو اتحادیتته اروپتتا و نیتت  منطقتته آستتیا اا  استچ تمرک  ایا تحریم 

  متتی   یتته اعالم   اا   پ  های ن  ی اا ایران بود  استچ  هرگونه خرید و فرو  ن ت خاخ و فرآورد  

  ایتتاالت   ، ( برجتتاخ   ه ب موسوخ    مش رک   اهداخ   جامع   برنامه )   ای هس ه   توافق   اا   خروج   بر   مبنی   2018

  تتتا چ  کتترد   اعمال   مجددًا را  کشور  ایا  علیه  ی جانبه  ای هس ه  های تحریم  تمامی  تدریج  به  م حد  

  اا   هبتتل   وضتتعیت   مشتتابه چ  رستتید   خود   هوت   به   دوبار    واانگ ا   های تحریم   رژیم   ، 2018  نوامبر 

ن  ا کلیتتدی طراحتت   مقاصتتد   جملتته   اا   انرژی   بخش   ، هدف هرار دادن 2015  سال   در   برجاخ   انعقاد 

  گتتذاری سرمایه  اا  جلوگیری  دنبال  به  م حد   ایاالت  های تحریم  جمله،  اا چ  است   ها تحریم   رژیم 

  اا   حاصتتل   درآمد   به   دولت   دس رسی  کردن  محدود  و  ایران  انرژی  صادرات  ممنوعیت  خارجی، 

  بتته   انتترژی   بخش   و   کلی   طور  به  ایران  اه صاد  بر  عمیقی  ادرات  ها تحریم چ است  انرژی  صادرات 

  را  کشتتور  1المللتتی بیا  ن  ی  های ارکت  ها، تحریم  ادن  اجرایی  اا   هبل   ح ی   چ دارد   خاص   طور 

  روا   در   بشتت ه   میلیون   5چ2  میانگیا   اا چ  یافت   کاهش   ادت   به   تهران   ن ت   صادرات   و   کردند   رها 

  متتا    در   روا   در   بشتت ه   میلیون   0چ1  به   موه ًا  گاای   میعانات   و   خاخ   ن ت   صادرات   ، 2017  سال   در 

 (چ  Jalilvand,2019:2)   یافت  کاهش   نوامبر 

هتتا و کمبتتود منتتابع الاخ اا  صنایع انرژی کشور ) ن ت، گاا و نیرو( به دلیل مدت ایتتاد تحریم 

گذاری در آنها جهت بهبود سیس م و اس  اد  اا ت نولوژی نو محروخ بود  و ایا خطتتر  سرمایه 

ود ندااتت ه  ر برای ایا صنعت م صور است که در آیند  آن توان و کارآیی را که اا آن ان ظار می 

های ان قال، پاالیش، نیروگاهتتای تولیتتد بتترق،  باادچ ایا خطرات اامل صنایع مرتبط با سیس م 

اس  اد  اا گااهای همرا  ن ت، لجس یک و مخاان استچ بایس ی در ایا خصوص بتتا افتت ایش  

گذاری در ایا صنعت کتته م یتتت  هیمت و صادرات ن ت و همچنیا تغییرات در سهم سرمایه 

هتتای  تتتوجهی بتته ظرفیت اا افول بیش اا آن جلوگیری کردچ اا ستتویی دیگتتر بی  کشور است، 

هتتای ایتتا حتتوا  بتتود  کتته نیاامنتتد  داخلی به واسطه نگا  غرب محور، ی ی دیگتتر اا یالش 

ن تتت بتتا ات تتا بتته   فتترو   بتترای  راهبردهتتایی  اناستتایی  باابینی جدی استچ در ایا اتترایط 

  تتتال   و  راهبردهتتا  ایتتا تتتک تک  اناسایی  استچ  حیاتی  و  ضروری  امری   دیپلماسی مقاومت 

دیپلماسی فنتتاوری، صتتادرات حتتوا  انتترژی و نیروگتتاهی،   برای  ها آن  اا   اس  اد    و   اجرا   برای 
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  مهتتم  بستتیار  ختتود  جتتای  در  آن  اا  ناای  درآمدهای  اف ایش  و  ن ت  حوا  پاییا دس ی صنعت 

 استچ  

یتتک اهتترخ پیشتتبرند  منتتافع    های بالقو  انرژی کشور را به عنتتوان تواند ظرفیت دیپلماسی می    

المللی مورد بهر  بتترداری هتترار گرفتتتچ بتته ویتتژ  در  اه صادی و سیاسی کشور در صحنه بیا 

بااتتدچ دیپلماستتی انتترژی بتته  ارایط تحریمی که فرو  ن ت ایران با مش ل جدی مواجه می 

علتتی    ه ها یک راهبرد کلیدی استچ به عنوان نمونه کشور روستتی ادر کردن تحریم عنوان برای بی 

رغم تحریم غرب علیه صنعت ن ت ایا کشور با استت  اد  اا دیپلماستتی انتترژی تتتادیرات ایتتا  

ساای مصتترف ن تتت مشتت ریان بتته ن تتت  ها را خنثی نمود  استچ اهداماتی نظیر وابس ه تحریم 

گذاری  ها، صتتادرات اا طریتتق ختتط لولتته، ستترمایه روسیه اا طریق ستتهامداری در پاالیشتتگا  

المللی ن ت، حذف دالر اا معتتامالت ن  تتی، تقویتتت هم تتاری بتتا  بیا   های مش رک با ارکت 

گذاری کشتتورهای آستتیایی بتته جتتای کشتتورهای غربتتی و اروپتتایی،  مش ریان جلتتب ستترمایه 

المللتتی، روی آوردن بتته  های بیا های دول ی ن  ی بتته اتترکت واگذاری بخشی اا سهاخ ارکت 

 (چ 118: 1398ات،  ی ای برای فرو  ن ت )رضوی و ب بااارهای محلی و منطقه 

 : 1های انرژی پاک انقالب در فناوری   -

  ایتتا   در چ  اتتود متتی   دیتتد    فستتیلی   ستتوخت   انرژی   برای   جایگ ینی   عنوان   به   اغلب  پاک  انرژی   

  ان شتتار   و   فستتیلی   های ستتوخت   به   وابس گی   تدریجی   کاهش   هدف   با   عمومی   های ه ینه   امینه، 

  هتتای انرژی   صنعت   در   خواهند می   ه ک   کسانی   برای   را   الاخ  های مشوق  که  امانی  اکسیدکربا دی 

  منتتابع   اا   استت  اد    ایتتا،   بتتر   عالو  چ  یابد می  کاهش  کند،  فراهم  کنند،  گذاری سرمایه  تجدیدپذیر 

  وابستت گی  ویتتژ   به  و  ایست  محیط  تخریب  کاهش   برای   راهبردی   تواند می 2تجدیدپذیر   انرژی 

  کشتتورهای   در   ن ت   مت ی ه   نوسان   ناخواس ه   پیامدهای   اا  جلوگیری  به  امر  ایا چ بااد  واردات  به 

  در   تجدیدپتتذیر   های چ انرژی ( Karacan and others,2021:2) کند  می   کمک   انرژی   به   وابس ه 

-گرف تته   هرار   19-کووید   گیری همه   تأدیر   تحت   جهان   سراسر   در   انرژی   منابع   سایر   اا   کم ر   واهع 

  ایتترا   گرف نتتد    هتترار   اتتدیدتری   تتتأدیر   تحتتت   نقتتل   و   حمل   برای   ایس ی   های سوخت  تنها چ اند 

-ه ینتته   کاهش چ  یافت  تن ل  ن ت  پاییا  هیمت  و  س رها  کاهش  دلیل  ایا سوخت ها به  مصرف 

  در   بتتادی   و  خوراتتیدی  انتترژی  های نیروگا   اا  ای سابقه بی  تعداد  که  اد  باعث  ای سرمایه  های 

 
1.Clean Energy Technologies 

2.Renewable Energy 
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  و   طبیعتتی   گتتاا   ستتنگ، اغال   اا   بتترق   تولیتتد   کتته   حتتالی   در   ن یجه،   اوندچ در   نصب   جهان   سطح 

  عنتتوان   بتته   فسیلی   های سوخت   اا   بار   اولیا   برای   تجدیدپذیر   های ی انرژ   یافت،  کاهش  ای هس ه 

هتتای  بتته طتتور کلتتی انتترژی  گرف نتتدچ  پیشتتی  2020 سال  برای  اروپا  اتحادیه  انرژی  اصلی  منبع 

  25  و   فستتیلی   های ستتوخت   درصتتد   37  مقابتتل   در   اروپتتا،   اتحادیتته   برق   درصد   38  تجدیدپذیر 

تحول    (چ European Commission,2021:5) دهد  ای را به خود اخ صاص می   هس ه   درصد 

  مصتترف اا  تا حدود ایادی  جهان را  ، ند  ی های آ دهه  های انرژی پاک، طی یشمگیر در فناوری 

اف ار عمتتومی جهتتان هتتم بتتا تغییتترات همراهتتی  کندچ سنگ دور می و اغال   ی ع ی ن ت، گاا طب 

ت  هتت ج   ینتتد اا    ن  تتی یتتون متتا   ی ادایی اود، کشتتورها اگر جهان موفق به کربا ایادی داردچ  

های  خواهند اد کتته در دهتته  ای خسارات عمد  سرمایه   دیار ها  ، آن اوندچ نخست م ضرر می 

  ی ها م حمتتل خستتارات اه صتتاد دوخ، آن اندچ های فسیلی به کار گرف ه گذا ه در امینه سوخت 

را اا    ی بختتش دول تت های  ه ینتته توانتتد  نمتتی   گتتر ی د   های ارای صندوق   را ی ا   ، خواهند اد   ی جانب 

  ک یتت   ی ژئوپل   ی نستتب   ی ا ی م ا   این ه   تر و مهم   سوخ   ن  ه   تأمیا کندچ   ی ل ی فس   ت های سوخ رانت   ق ی طر 

در    ی، ل ی های فستت ستتوخت   ایا کشورها علیرغم دس رسی بتته   را ی ا     را اا دست خواهند داد   خود 

وضتتعیت  منتتابع کتتربا صتت ر    گر ی و د   ی ، آب ی د ی ، خورا ی باد   دیگر مثل انرژی   های انرژی   امینه 

 مناسبی نداریمچ  

 

 حوزه دیپلماسی انرژی   . الزامات اصلی در 4

های م عتتدد آمری تتا و  های آمری ا: تحریم های بدیل به منظور مقابله با تحریم کاربست طرح  -

ای م عدد علیه ایران کار را برای فرو  ن ت ایران داوار نمود  استچ ایتتا  نی  صدور هطعنامه 

اتتدت بیشتت ری بتته    ها که اا اب دای پیروای انقالب علیه ایران صادر اد در دهه اخیتتر تحریم 

  صتتادرات   میتت ان   بر   معناداری   و   من ی   تأدیر   ایران   علیه   اد    اعمال   های خود گرف ه استچ تحریم 

 Shirazi and)   استتت   ها دااتت ه ستتال   تمتتاخ   در   آن   تجتتاری   اتترکای   تمتتاخ   بتته   ایتتران 

others,2016:111 با توجه به ارایط کنونی دس یابی به راه ارهایی بتترای بتتی ادتتر کتتردن      (چ

های ن  تتی  یابدچ دیپلماسی مب نی بر مقابله با تحریم در ایا صنعت اهمیت بیش ری می   ها تحریم 

باید مب نی بر سااوکارهای فنی، سیاسی، اه صادی، مالی، تجتتاری و باارگتتانی بااتتدچ اهتتداماتی  

گذاری در  های کویتتک و پ تترو پاالیشتتگا  در داختتل کشتتور، ستترمایه نظیر ساخت پاالیشگا  

ای  رید پاالیشگا  خارج اا کشور، اس  اد  اا ظرفیت همسایگان منطقتته خ های خارجی و پروژ  
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های تراس ی و امیا واسط، ورود بختتش غیردول تتی کشتتور  و کشورهای ب رگ همسو، ارکت 

های  ای کشور توسط اتترکت های توسعه در باااریابی ن ت خاخ، تجارت م قابل و تهاتر، پروژ  

 اد  اا افراد خبر  دارای اخ یار تتتاخ، اتتب ه متتویرگی    خارجی با اس  اد  اا درامدهای ن  ی، اس 

ستتاای  فرو  ن ت، بورس ن ت داخل کشور، سوآپ و تاپ آپ ن ت، ساخت مختتاان  خیر  

در داخل و خارج اا کشور، ایجاد س اد همتتاهنگی داخلتتی بتترای مقابلتته بتتا تحتتریم، تشتت یل  

پتتولی دو جانبتته یتتا ینتتد   هتتای اد  بلندینگ ن ت، اس  اد  اا پیمان ساامان کشورهای تحریم 

 (چ  169-166: 1397جانبه و اراهای رم نهاد )رضوی و رسولی امیرآبادی،  

  در   ی گذار ه ی ستترما بعد مالی در فرو  ن تتت اهمیتتت فراوانتتی دارد و  گذاری:  جذب سرمایه   -

  در   کشتتور   غیردول تتی   بختتش   اا کشتتور، ورود   ختتارج   پاالیشتتگا    خریتتد   و   خارجی های  پروژ  

رم نهتتاد اا    اراهتتای   و   یندجانبتته   یتتا   دو   پتتولی هتتای  پیمان   اا   و استت  اد    ختتاخ   ن تتت   باااریابی 

اا  چ  انتتد کرد  راهبردهایی هس ند که خبرگان صنعت ن ت برای فرو  ن تتت ختتاخ ایتتران ارائتته  

توانتتد بتته بهبتتود  سوی دیگر تجربه و راهبردهای سایر تولیدکنندگان در اتترایط تحریمتتی می 

  هتتای ایانی کندچ به ویژ  این ه هدف اصلی تحریم ا وضعیت کشور در حوا  ن ت و گاا کمک  

  المللتتی آن را بیا   مالی   سیس م   اا   ان وا   و   ن ت   فرو    کاهش   ایا است که ضما   ایران   اه صادی 

های دیگری برای مقابله بتتا  لذا باید ف ر بدیل  (چ Katzman,2021:2)  کند  اه صادی  رکود  وارد 

ر حوا  ان قتتال متتواد هیتتدروکربونی  د ینیا وضعی ی بودچ  تش یل بااگا  کشورهای تحریمی 

نظیر ایران، ون وئال، لیبی و روسیه ی ی اا ایا اهدامات پیشنهادی استچ اا سویی دیگر برختتی  

تریا برنامه عملیاتی در حوا  ن ت و گاا مش رک کشور با روسیه و ون وئال کتته تجربتته  اا مهم 

اد دوجانبه بان ی یا پیمان مبادلتته بتتا  د های  یل بااد: انعقاد هرار تواند در حوا  مشابه داا ند می 

المللی اه صاد کشور را با توجه بتته ممنوعیتتت ان قتتال  روسیه تا اا ایا طریق کمبود اراهای بیا 

صتتورت روبتتل انجتتاخ  صورت که خرید کاالهای وارداتتتی اا روستتیه به ارا جبران اودچ بدیا  

 ان پواتتش ریستتک کتتاهش  م گیرد و طرف روسی نی  با ریال خریدهای خود را انجاخ دهدچ ا 

اس  اد  اا خطوط لولتته    المللی ارا نی  وجود داردچ های بااار بیا ارا  روبل با اس  اد  اا رو  

هتتا استتتچ در صتتورت  های مقابله با تحریم صادرات ن ت و سوآپ با روسیه ی ی دیگر اا را  

 ه در روا  شتت هتت ار ب   300ساای جریان خط لوله ن  ی ن ا به تهران که دارای ظرفیت  مع وس 

ه ار بش ه در روا اا ماچ کاال روسیه بتته اروپتتا متتورد    60تا    50تواند برای صادرات  است می 

اتتودچ در حتتال حاضتتر  میلیتتون بشتت ه می  2اس  اد  هرار بگیتتردچ ایتتا میتت ان در متتا  حتتدود 
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ه ار بش ه در روا صادرات دارنتتدچ ام تتان ستتوآپ    100ترکمنس ان اا طریق خط لوله روسیه  

جای ن ت صادراتی به اسار هند و در مقابتتل صتتادرات ن تتت روستتیه بتته یتتیا  به  ن ن ت ایرا 

هایی که روسیه در مناطق مخ لتتف ستتهامدار  وجود داردچ همچنیا، صادرات ن ت به پاالیشگا  

تواند روی رد رهاب ی کشتتور در حتتوا  ستتهم بتتااار بتتا روستتیه را بتته روی تتردی  آنها است می 

 جویانه تبدیل کندچ هم اری 

یی دیگر پیشنهاد ایا است که یک م انی خ سه جانبه بیا ایران، ارمنستت ان و یتتیا  و اا س 

ها که به ادت دنبال ن و  در آسیای مرک ی هس ند بتته طتتور  فعال اود و بحث فاینان  یینی 

هتتای  ها که خیلی با تامل و حستتاب اتتد  وارد پروژ  جدی اا سوی واارت دنبال اودچ یینی 

آها ایران ترغیتتب کتترد  تتتا بتتدیا  گذاری در ت میل خط را  سرمایه   اوند، باید به اح مالی می 

آهتتا ایتتران، ارمنستت ان و گرجستت ان  وسیله در ه قاا صاحب دو مسیر ریلی اویمچ ت میتتل را  

بخشتتی صتتادارت  تواند بندر عباس را به ساحل باطومی وصل کنتتد و اا ایتتا طریتتق تنتتو  می 

چ ایا نحو  ورود در سطح آستتیای مرکتت ی  محصوالت هیدروکربوری را در ه قاا پیگیری کند 

ن، ترکمنس ان و ه اهس ان و روسیه تبدیل بتته م تتانی خ یهتتار جانبتته در  را تواند با حضور ای می 

 حوا  انرژی کردچ 

  ان قادهتتای   و   هتتا ت مخال  های ان قتتال انتترژی: بایتتد اا میتت ان  ها با طرح کاهش می ان مخال ت -

هتتای ان قتتال انتترژی در منتتاطق  در هبتتال طرح   ران یتت ا   ی و دانشتتگاه   ی گس رد  در محافل رستتم 

ستتو،  هنیتتت من تتی برختتی اا  پیرامونی کشور، ااجمله خط لوله تاپی کاس ه اود تتتا اا یتتک 

تر نشودچ ایجتتاد یتتک  ویژ  افغانس ان من ی مقامات، نخبگان و اف ار عمومی کشورهای منطقه به 

ب بتتا ایتتا کشتتور تستتهیل کنتتدچ اا  هنیت مثبت را  را برای رسیدن به معادله انرژی در برابر آ   

بتتر ایتتا، در    اتتودچ عتتالو  نی  داما اد  نمی   ران ی ا   ه ی عل   ی و تبلیغاتی جنگ روان دیگر، به سوی 

طور مشتتخ ،  ها ی سان نیست و بتته به ایا طرح  های اجرایی کشور نی  نگر  سطح دس گا  

انتترژی دارنتتد    های مخ ل ی به مسائل خارجه، واارت ن ت و واارت نیرو نگر  واارت امور 

که نمونه بارا آن، اخ الفات واارت خارجه با واارت ن ت در امینتته مستتائل گتتاای ایتتران و  

نظتتر  و فصل نشد  استچ بنابرایا، بتته    ترکمنس ان است که پ  اا گذات یند سال هنوا حل 

ای وجتتود دارد  های منطقه یاا به نگر  جدید به ینیا طرح رسد براساس منطق برد ت برد ن می 

ها و راه ارهای دیگری برای مشارکت در ینتتیا  گذاری راس ا، باید درصدد سیاست  در ایا و  

 هایی بود و اا نگا  سن ی برد ت باخت و نگا  ص ر و یک فاصله گرفتچ  طرح 
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انستتجاخ بیشتت ری بتتیا   گذاری و اجرایتتی نیتت  همتتاهنگی و دیگر، در سطح سیاستتت  اا سوی 

واارت امور خارجه، واارت ن ت و واارت نیتترو ایجتتاد  ویژ  های م ولی ایا حوا ، به دس گا  

  ظرفیتتت   اا   هایی همچون استت  اد  اود اا راهبرد اودچ در عرصه باارگانی ت تجاری توصیه می 

  و   استت ی تر های  تهاتر، ارکت   و   م قابل   همسو، تجارت   ب رگ   کشورهای   و   ای منطقه   همسایگان 

ا توجه بتته این تته هتترارداد گتتاا ستتو    ن ت اس  اد  اودچ ب  فرو   مویرگی  امیا و اب ه  واسط 

اود، ایا سواپ با ترکمنس ان و امال ارق مشتت ل داریتتم  مدیری ی اا سوی ما محسوب می 

 تواند تراا من ی را حل کندچ و ایا سواپ می 

یتتد در عرصتته فنتتی اا راهبردهتتای  های هوامند فعلتتی با های بدیل: با توجه به تحریم طرح   -

داختتل و    در   پ تترو پاالیشتتگا    و   کویتتک های  پاالیشتتگا    ت ن ت، ستتاخ   ن ت، بلندینگ   سوآپ 

  داختتل   ن تتت   کشتتور، بتتورس   اا   ختتارج   و   داخل   در   ساای  خیر    مخاان   کشور، ساخت   خارج 

های  درآمتتد   منتتدی اا بتتا بهر   ختتارجی های ارکت  توسط  کشور ای توسعه های کشور و پروژ  

ا مصرف کنند ماننتتد یتتیا وهنتتد  های ب رگ ری گذاری در پاالیشگا   ی اس  اد  کنیمچ سرمایه ن  

های پیشنهادی استتتچ همچنتتیا  حل برای تامیا امنیت بااار ن ت در آن مناطق ی ی دیگر اا را  

  همتتاهنگی   ستت اد   تتتاخ، ایجتتاد   اخ یتتار   دارای   خبر    افراد   کارگیری در عرصه سیاسی و حقوهی به 

ی در بتتااار ن تتت  سوریه نیتت  اگریتته ستتهم ایتتاد اودچ  تحریم توصیه می   با   مقابله   برای   داخلی 

تواند مشوق خوبی برای تداوخ ایتتا سیاستتت آمری تتا  ولی تسلط آمری ا بر ایا منابع می   ، ندارد 

بتترای کشتتورهای منطقتته در هالتتب دیپلماستتی فنتتاوری و  اود  چ در ایا راس ا پیشنهاد می بااد 

ری)  گتتذا های گرانسنگ کشور، پاالیشگا  بستتاایمچ ستترمایه ا تجربه درآمدی دالری با اس  اد  ا 

مشارکت( در کشورهای همسایه برای احداث پاالیشگا  به طوری که بااار ان کشور اا لحتتاق  

 های ن  ی تأمیا اود و ما ماد  اولیه آنها را تامیا کنیمچ فرآورد  

ر دو حتتوا  انتترژی فستتیلی و  د   ی انتترژ  راهبتترد نوی  پیش نوی  راهبرد انرژی: تنظیم پیش  -

های واارت بتتر استتاس آن  و تعیتتیا سیاستتت   2050و      2035دور  تتتا ستتال    ی برا   انرژی پاک 

توان بتتا در  های کالن حوا  انرژی باادچ بر اساس ایا راهبرد می کنند  سیاست تواند هدایت می 

ستتال    تتتا   درصتتد   10کشتتور اا   ی انتترژ   ه ی در کل مصرف اول   ر ی دپذ ی تجد   ی سهم انرژ نظر گرف ا  

اس آن همتته نهادهتتای متتواای را  در نظر گرفت و بر استت   2050درصد تا سال    20را تا  2035

  ت یتت و ظرف   انتترژی بتتادی ،  1ف وول اییک   تواند طرح می   ا ی ا   برای رسیدن به تحقق آن همرا  کردچ 

 
1.Photovoltaics 
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چ جنبه مهم داخلی ایتتا  دهد   ش ی اف ا   گاوات ی گ   9چ5به    2035سال    ان ی را تا پا کشور  گرمایی امیا 

کننتتد   هتتوت و جتتذب تواند نقطتته راهی اف ار عمومی کشور با ایا اید  است و می مساله، هم 

بتترداری حتتداکثری اا حتتوا  ستتوخت  سیاست کلی دولت باادچ با توجه به ایتتا تغییتتر، بهتتر  

گذاری در ایا حوا ، اصالح انجیر  پاییا دست پ رواتتیمی، خودات تتایی  فسیلی برای سرمایه 

داخلی سوخت فسیلی اا طریق جتتایگ ینی بتتا انتترژی    در حوا  انرژی بادی و کاهش مصرف 

با ات ا درآمدهای حاصل اا صادرات ن ت باید محور باادچ ایا اهداخ با توجتته بتته  تجدیدپذیر 

تواند امینه داا ا سهم در بااارهتتای آتتتی انتترژی را  های طبیعی و محیطی کشور، می پ انسیل 

 تضمیا کندچ 

حتتداث کریتتدور و ختتط لولتته: در بحتتث پیگیتتری  دوجانبه ویندجانبه ا های ارکت درطرح   -

های  کریدورهای موجود اطراف ایران، ی ی اا مسائلی که هموار  در برنامتته اس  اد  اا ظرفیت 

های یند جانبه بود  استچ ایران در آسیای مرکتت ی و  های مخ لف وجود داا ه، م انی خ دولت 

گذار و عضتتو اصتتلی آن  کو که بنیان های اه صادی  موسوخ به ا ه قاا  به ج  با ساامان هم اری 

ای عضو نیستچ در سطح دیپلماستتی دو  های منطقه اخ اا م انی خ اود، در هیچ کد محسوب می 

ای اا بتتیش اا  توان محدود ماند  ایرا یک خط لوله انرژی و یا یک کریدور جاد  جانبه هم نمی 

یتتا    3ا نیاامند هم تتاری  ها وکریدوره کند بنابرایا مشارکت در ایا خط لوله دوکشور عبور می 

کشور با دس ور کار مشخ  و معتتیا یتتک   ۴یا  3ه بیا های یند جانب کشور استچ م انی خ  ۴

های دیپلماستتی دو  ای و محدودیت ها و دیپلماسی منطقه را  میانی بیا ناکامی ایران در ساامان 

رابطتته  تواند منجتتر بتته خروجتتی اتتودچ در همتتیا می  1جانبه استچ یک روی رد پراگماتیس ی 

 هایی ایر را باید فعال کرد: م انی خ 

  خ سه جانبه ایران، روسیه و آ ربایجان   ه قاا: م انی  -

 آسیای مرک ی: ایران، ترکمس ان و ه اهس ان   -

 ابه هار : ایران، افغانس ان و هند   -

ها مسهله کریدور استتتچ در م تتانی خ ایتتران، روستتیه  گیری ایا م انی خ بحث اصلی ا ل        

آهتتا این تته بتترون و  ستت ان را  ان دنبال اتصال ریلی، در م انی خ ایران، ترکمنس ان، ه اه آ ربایج 

هار ، بحث تران یت و کریدور مطرح استچ ارمنس ان تنهتتا  دریای خ رو در م انی خ ایران و ابه 

هتتا  توانتتد بااتتدچ ارمنی کشور عضو اه صادی اوراسیا است که  پل ارتباطی بتتا گرجستت ان متتی 

 
1. Pragmatic Approach 
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نگتتاهی بتته   هتتای امینتتی ختتود تتتا گرجستت ان را بتتا ت بااساای و نوساای جاد  ای جه برنامه 

تواند با حضور یک م انی خ سه جانبه بتتا  ها در دست اجرا دارندچ ایران می گذاری یینی سرمایه 

ارمنس ان و ییا صاحب یک خط ارتباطی مناسب با اوراسیا اود اما در ایا میتتان دو مافیتتای  

  اپروخ و اب ه ریلی روسیه در ارمنستت ان اجتتاا  حضتتور ایتتران و روسی در ایا امینه یعنی گا 

ها جوابی به ارمنس ان نداد  اندچ بتته نظتتر  دهندچ الب ه هنوا یینی برهراری ایا را  ارتباطی را نمی 

ها را دارندچ اا سویی دیگر پاکستت ان  رسد برای ت میل ایا پروژ  تا حدودی مالحظه روس می 

ا  برداری اا موهعیت ژئواستت راتژیک ختتود تتتال  دارد تتتا بتت بهر    ای و با توجه به اهداف منطقه 

هتتای  های ارتباطی کریدور اه صادی و همچنیا توسعه ایرستتاخت انداای کامل خطوط را  را  

  ای با محوریت پاکستت ان را پتتیش ببتتردچ گتتوادر اتت وفایی لجس ی ی بندر گوادر اتصال منطقه 

المللی اخیر ااهد برجس گی روااف ون بنتتدر  ا تحوالت بی کندچ می  تسریع  و  تسهیل  را  پاکس ان 

تر بیا پاکس ان و ییا بود  استچگوادر به عنتتوان یتتک نقطتته  یجه روابط ن دیک گوادر و در ن  

دریایی مهم در خلیج فارس ظهور کرد  استچ گوادر که یک بنتتدر طبیعتتی بتتا آب گتترخ و در  

غربی دریتتای عتترب    است و اا خط ساحلی جنوب   1اعماق دریا است، ابیه یک »سر ی ش« 

هتتای مربتتوط بتته  یتتک نقطتته مرجتتع مهتتم در بحتتث رودچ گوادر به  پاکس ان به بیرون پیش می 

پاکس ان اا ایتتا اهتتداخ تحتتت  ژئوپلی یک و ژئواکونومیک منطقه جنوب آسیا تبدیل اد  استچ  

 نمایدچ عنوان تغییر دهند  باای نه تنها برای ایا کشور برای کل منطقه یاد می 

  در   گستت ر    و   بیشتت ر   گتتذاری سرمایه   برای   یندیا کشور   مجدد   تمرک    با   ی م   و   بیست   هرن     

  میتتان   در   ویتتژ    بتته   دریتتایی   هتتای فعالیتتت   حاضتتر،   حتتال   در چ  استتت   اتتد    همرا    دریایی   حوا  

  اصتتل،   در چ  استتت   گرف ه   خود   ا ابانی به   سیاسی   و   اه صادی   اهمیت   توسعه،   حال   در   کشورهای 

چ  استتت   کشتتور   آن   3دریتتایی   و   امینتتی   اه صادی   های فعالیت   بیا   پل   کشور   یک   اه صاد   در   2بندر 

  ستترعت  بتتر  آن  اا  استت  اد   و  دارد  مهمی در حتتوا  توستتعه اه صتتادی  بسیار    یک بندر جایگا 

  در   تتتا   اند رف ه   فراتر   خود   مراهای   اا   ح ی  کشورها  اا  برخی چ گذارد می  تأدیر  ملت  یک  پیشرفت 

  کن تترل   بتترای  بنتتادر  بتته  کتته  ی تتی اهم  امتتر  ایتتا چ کنند  گذاری سرمایه  خود  هلمرو  اا  خارج  بنادر 

کنتتد  متتی  برجستت ه  را   اتتود متتی   داد    دریتتانوردی   هتتای یتتت فعال   و   دریتتایی   تجتتارت   مسیرهای 

 (Dinesh,2021:54 چ)   ای  های هار  آسیا برای پیشبرد اب  ارات منطقتته باید گ ت تال  هدرت

 
1. Hammer-Head 

2. Port 

3. Land and Sea 
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ن  خود در جهت اتصال میان ارق و غرب ایا هار  پهناور دویندان اتتد  استتتچ در ایتتا میتتا 

اهمیتتت ژئواستت راتژیک و  کشورهای حوا  جنوب و غرب آسیا با توجتته بتته موهعیتتت حتتای   

برداری اا ایا موهعیت ایا توانمندی را در اخ یار دارنتتد تتتا  ژئوپل ی ی خود و تال  برای بهر  

های ب رگ و نوظهور را به سوی خود جلب نمایندچ در ایا میان نقش دو کشتتور  توجه هدرت 

بایتتد توجتته     وجود آمد  حای  اهمیت استچ ران و پاکس ان در معادالت به  جمهوری اسالمی ای 

چ  استتت   اس راتژیک   نظر   اا   منطقه  تریا کشورهای مهم  اا  ی ی  داات که عالو  بر ایران پاکس ان 

  خواهتتد   آینتتد    ای منطقتته   اه صتتادی   انداا یشم   در   حیاتی   نقش   پاکس ان   ژئواس راتژیک   موهعیت 

  در   کشتتور   ایتتا   آینتتد    استت راتژی   تتتدویا   در   پاکستت ان   اتژیک اس ر   ییا موهعیت   برای     چ داات 

  تتتا  گتتوادر  اا  اه صادی  کریدور  ساخت  روی  بر  پاکس ان  و  ییا  بنابرایا،  و  است   حیاتی   ه منطق 

کریدور اه صادی ییا ت  پاکستت ان بتتا توجتته بتته  (چ Khetran,2014:70) کردند  توافق  1کااغر 

تواند نقش و جایگا  کشتتورمان را  ای می هدف اصلی پاکس ان یعنی پیشبرد پروژ  اتصال منطقه 

دچ اما پیشبرد ایا مسیر برای پاکستت ان و بتتدون در نظتتر گتترف ا موهعیتتت  الشعا  هرار ده تحت 

تواند به مثابتته  سیاسی و جغرافیایی ایران آسان نخواهد بودچ پروژ  کریدور امال ت  جنوب می 

  یرا که رهیب پاکس ان یعنتتی  پروژ  رهیب برای کریدور اه صادی ییا ت پاکس ان تعریف اود 

گذاری در بندر یابهتتار، ن تتو   نماید تا با حضور و سرمایه هد  می هند ایا اراد  را در خود مشا 

خود را در حیاط خلوت پاکس ان یعنی کشور افغانس ان گس ر  دهدچ ایران با توجتته بتته ایتتا  

هتتای کریتتدور  آن تته در پروژ  عامل ینیا توانایی را دارد تا با اس  اد  اا ایا ظرفیت عالو  بر 

گذاری کنتتد، ب وانتتد حضتتور یتتیا و پاکستت ان را نیتت  در  اه صادی یتتیا ت پاکستت ان ستترمایه 

توانتتد را  را نیتت  بتته منظتتور  ای بندر یابهار فراهم کندچ ایا مستتاله می های اتصال منطقه پروژ  

نتتد در هالتتب دو  ای میان کشورهای ایران، ییا، پاکس ان، روسیه و ه همگرایی اه صادی منطقه 

 پروژ  گوادر و یابهار تسهیل کندچ 

 

 اجرایی   ردهای . راهب 5

ای بتته ویتتژ  در بختتش  هتتای توستتعه دس یابی به اهداف و کسب من عت و سود الاخ اا طتترح 

کنتتدچ بتته طتتور کلتتی  حیاتی انرژی عمومًا اا نقشه را  و راهبردهای عملیاتی مناسب پیروی می 

 اوندچ  اضر به  پنج بخش تقسیم می های ارائه اد  در پژوهش ح راهبردی 

 
1. Kashghar 
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توصتتیه سیاستت ی ایتتا    ا ی تر ی اصتتل   مطتترح اد  هیبریدی اا راهبردهای  ت روی رد ترکیبی: اس   1

های  کشتتور بتته پاالیشتتگا    غیردول تتی   عرضه ن ت اا طریق بخش  عنوان مثال پژوهش است  به 

یتتا ح تتی خریتتد  دارای ظرفیت خالی پاالیشی و دریافت سهاخ پاالیشگا  در ااای ارا  ن تتت  

بلندمتتدت اا طریتتق    صتتورت به راک اولیتته  ختتو   ا ی تأم یک پاالیشگا  در خارج کشور اا طریق  

های تراستت ی یتتا در حتتال ی دیگتتر استت  اد  اا ظرفیتتت کشتتورهای بتت رگ همستتو و  اتترکت 

کتته روستتیه ن تتت    طور همتتان   ای در بلندینگ ن تتت و تغییتتر مشخصتتات آن  همسایگان منطقه 

همچنتتیا    فروختچ هند می   1ینگ با ن ت غرب آفریقا به پاالیشگا  اسار ون وئال را اا طریق بلند 

ترکیب راهبرد تجارت م قابل ن ت با راهبرد هم اری با کشورهای ب رگ همسو مانند روستتیه  

و ییا، برای تجارت م قابل ن ت در برابر کاالهای اساسی کشتتور ماننتتد غتتالت و ابتت ارآالت  

های    ن ت و همچنیا خدمات اا طریتتق اتترکت صنع ی یا ت نولوژی خاص ایرساح ی حوا 

ی و عمرانی در داخل کشتتور محتتور ایتتا سیاستتت  ساا را  های  مثل پروژ    کشور خریدار ن ت 

 پیشنهادی استچ 

با توجه به می ان تولید ن ت کور  در کشتتور، کمتتک بتته بختتش خصوصتتی در گستت ر         

هوامندانه خواهد بتتودچ   رسانی سیاس ی خدمات در دریای عمان و خلیج فارس برای سوخت 

تواند با سرعت بیش ری هتتم   ه ادن اا حجم تحریم ها می ها که بعد اا کاس اا جمله ایا کمک 

توان به اناور مناسب و مخاان کافی در بنادر کشور و ج ایر متتا در خلتتیج  صورت بگیرد، می 

ختتاان  ترکیب راهبرد ستتاخت یتتا خریتتد م   ااار  کردچ   2فارس با هدف اف ایش سهم بان رینگ 

که ه ینه خرید یا ستتاخت مختتاان را    ساای در خارج اا کشور با راهبرد تجارت م قابل  خیر  

بلندمدت پرداخت، اا نظر عملیاتی هابل اجرا   صورت به ن ت  ا ی تأم توان اا طریق تحویل و می 

و دریای عمان در جنوب کشتتور    فارس ج ی خل خواهد بودچ دس رسی به دریای خ ر در امال و  

ا ظرفیتتت همستتایگان  کند تا با استت  اد  ا وبی را برای جمهوری اسالمی ایجاد می موهعیت مطل 

ن  ی اا جمله کشورهای روسیه، ه اهس ان و عراق و اس  اد  اا راهبرد سوآپ ن ت، بخشتتی اا  

ن ت خاخ خود را به فرو  برستتاندچ ترکیتتب راهبتترد استت  اد  اا اراهتتای رم نهتتاد و راهبتترد  

ی، عتتالو  برحتتل مستتهلة  ردول تت ی غ های تراستت ی بختتش ارکت فرو  مویرگی ن ت اا طریق 

 
1. Essar  

2. Banking 
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تواند به دلیل کم ادن می ان حجم معامالت، استت  اد  اا  پول به یرخه اه صادی، می   بااگشت 

 هم مم ا ساادچ   تر ا یی پا را با ظرفیت  1اراهای رم نهاد 

حتتالی    بتتا پاکستت ان استتت ایتتا در   2اا سویی دیگر روسیه در حال انعقاد هرارداد ال ان جی      

کس ان اا طریق خط لولتته بتتود  استتت و  است که کشور ایران دارای هرارداد صادرات گاا به پا 

خط لوله ان قال تقریبًا تا مرا ایا کشور نی  کشید  اد  اما طرف پاکس انی به تعهد خود بتترای  

ساخت خط لوله ان قال عمل ننمود  و مش ل مالی را عامل اصلی آن مطتترح کتترد  استتتچ بتتا  

در بخش ایتتاالت بلویستت ان  رسد فشارهای آمری ا همرا  با وجود ناامنی  جود به نظر می ایا و 

در ایتتا    (چ Munir and others,2013:170) ادر نبود  استتت  در عدخ اجرای ینیا تعهدی بی 

عالو ، روستتیه  گذاری خط لوله داخل پاکس ان کمک نمایدچ به تواند در سرمایه راس ا روسیه می 

یا خصوص بتتا  ات گاا به هند اا طریق خط لوله یابهار به هند است و در ا مند به صادر عالهه 

 تواند با مشارکت روسیه انجاخ گرددچ ها نی  مذاکر  نمودندچ ایا پروژ  نی  می هندی 

ساای در خارج اا کشور بتتا راهبتترد تجتتارت  ترکیب راهبرد ساخت یا خرید مخاان  خیر      

  صتتورت به ن تتت    ا ی تتتأم توان اا طریق تحویل و  را می م قابل که ه ینه خرید یا ساخت مخاان  

رداخت، اا نظر عملیاتی هابل اجرا خواهد بودچ دس رسی به دریای خ ر در اتتمال و  بلندمدت پ 

و دریای عمان در جنوب کشور موهعیتتت مطلتتوبی را بتترای جمهتتوری استتالمی    فارس ج ی خل 

روستتیه، ه اهستت ان و عتتراق و    کند تا با اس  اد  اا ظرفیت همسایگان ن  تتی اا جملتته ایجاد می 

آپ ن ت بخشتتی اا ن تتت ختتاخ ختتود را بتته فتترو  برستتاندچ  اس  اد  اا راهبرد سوآپ و تاپ 

های  ترکیب راهبرد اس  اد  اا اراهای رم نهاد و راهبرد فرو  مویرگی ن ت اا طریق اتترکت 

د بتته  توانتت ی، عالو  برحل مسهلة بااگشت پول به یرختته اه صتتادی، می ردول  ی غ تراس ی بخش  

هتتم    تر ا یی پتتا م نهتتاد را بتتا ظرفیتتت  دلیل کم ادن می ان حجم معامالت،اس  اد  اا اراهتتای ر 

 مم ا ساادچ 

  توافتتق   بتتا   آستتیا    ت   ه قتتاا   ت   اروپتتا   ونقتتل حمل   کریدور   درخور توجه است که طرح تراسی ا     

  کریتتدورهای   عنوان بتته   دیگتتر   کشتتور   1۴  و   اروپتتا   اتحادیتته   بیا   1998  سال   در  که  ای یندجانبه 

  اتترهی   جنتتوب  اروپای  طریق  اا  ا اروپ  اتحادیه  اتصال  برای  دریایی  و  ریلی  ای، جاد   ونقل مل ح 

  ایتتادی   تعتتداد   آغاا گردیتتدچ ایتتا طتترح اتتامل   اد،   امضا   مرک ی   آسیای   به   و  جنوبی  ه قاا  به 

 
1. Cryptocurrency 

2. Liquefied Natural Gas 
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 Emerson)   استتت   دار اولویتتت   مسیرهای   نقشه   در   گذاری سرمایه   مقداری   با   فنی   کمک   پروژ  

and Vinokurov,2009:7  ر  بتتدون حضتتور ایتتران، مستتی   1المللی تراستتی ا اگر کریدور بیا (چ

کند، بنابرایا ایران جتتایگ یا داردچ در اینجتتا  آسیای مرک ی را اا طریق خ ر به اروپا وصل می 

ایا موهعیت جغرافیایی به موهعیت ژئوپلی یتتک تبتتدیل  اود که ی ار باید کرد  سوال مطرح می 

عیت اس  اد  کردچ  ن  ه اولیه ایا است کتته بتترای متتدیریت  به ا لی که ب وان اا ایا موه   ، اود 

(  ا و اس  اد  اا موهعیت ژئوپل یک ایران به ر است اا دو راه تتار کلتتی استت  اد  کتترد: التتف فض 

اود  ب(مدیریت فضتتای  ها را اامل می ها که همان حمل و نقل و اب ه مدیریت ایر ساخت 

م انچ اهمیت ایا فضا تا جایی است کتته بتتا  سیاسی: فضا یا همان اس  اد  صحیح اا فاصله دو  

سایر کشورها را در ایا را  با خود همرا  کردچ سااماندهی سیاسی ایا فضتتا  مدیریت آن ب وان 

 تریا عامل ارتقا  جغرافیایی به ژئوپلی یک استچ مهم 

بخشی به طرح هتتای منطقتته  : تنو  ت تنو  بخشی و نگا  بلندمدت به طرح های انرژی منطقه 2

ر حال حاضتتر م تتانی خ  وی ردی مناسب برای منافع ملی و سیاست خارجی استچ ایران د ای ر 

باید دو م تتانی خ    2بخشی ایران، آ ربایجان و روسیه را در ه قاا دارد و در راس ای سیاست تنو  

دیگر یعنی ایران، ارمنس ان و گرجس ان اا یک ستتو و ایتتران ارمنستت ان و روستتیه را اا جانتتب  

س ان و یتتیا فعتتال  پیشنهاد ایا است که یک م انی خ سه جانبه بیا ایران، ارمن دیگر فعال کندچ  

ها که به ادت دنبال ن و  در آسیای مرک ی هس ند به طور جتتدی  اود و بحث فاینان  یینی 

اتتوند، بایتتد  های اح مالی می ها که خیلی با تأمل و حساب اد  وارد  پروژ  دنبال اودچ یینی 

احب  ل خط را  آها ایران ترغیب کرد  تا بدیا وسیله در ه قتتاا صتت گذاری در ت می به سرمایه 

توانتتد بنتتدرعباس را بتته  آها ایران، ارمنستت ان و گرجستت ان می دو مسیر ریلی اودچ ت میل را  

بخشی را در ه قاا پیگیری کندچ ایا نحتتو  ورود  ساحل باطومی وصل کند و اا ایا طریق تنو  

ر ایران، ترکمنس ان و ه اهستت ان و روستتیه تبتتدیل بتته  تواند با حضو در سطح آسیای مرک ی می 

یهار جانبه کردچ  ایران در حال حاضتتر نتته در ه قتتاا و همچنتتیا در آستتیای مرکتت ی    م انی خ 

تتتوان در یتتک  پیوند نداردچ با ایا حال به دلیل محصور بودن یند کشور منطقه در خش ی می 

تتتر اتتدن خطتتوط ریلتتی  ای منظم های خوبی بر اهدامی یهار جانبه و در سطح سران، حمایت 

 ایران فراهم کردچ 

 
1. Traceca (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) 

2. Diversification 
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و ستتایر    1000باید به خط لوله تاپی، خط لولتته صتتلح، طتترح ان قتتال بتترق کاستتا    اا طرفی      

های مخ لف ااستتوی کشتتورها متتورد حمایتتت هتترار  های اه صادی که با اهداف و انگی   طرح 

افغانس ان اتت ل بگیرنتتد کتته  ها در  گیرند، نگا  بلندمدت داات و اجاا  داد ایا ایرساخت می 

در ایتتا میتتان توجتته بتته  های منطقه خواهد بودچ  مامی ملت سود و من عت آن در نهایت برای ت 

با کشتتورهای    هم اری پاالیشگاهی   تحوالت مهم در بخش انرژی منطقه اهمیت فراوانی دارد: 

نستت ان و  آنهایی که بخشی اا اپک گاا و ن تتت نیستت ند( آ ربایجتتان ترکم آسیای مرک ی ه قاا) 

گاا به سطح پایینی تن ل یافتتت، دنبتتال    ه اهس ان که بعد اا کاهش هیمت جهانی، هیمت ن ت و 

-ها ستترمایه روند و ی ی اا حوا  های مطمها و پایدار می گذاری تنو  بخشی در حوا  سرمایه 

گذاری پ روایمی به جای بخش باالدست استچ ایران ظرفیت خوبی در ایا بختتش دارد کتته  

اروپتتا در بحتتث   ان آ ربایجان وارد اودچ اا ستتویی دیگتتر اتت اف بتتیا روستتیه و  در ترکمنس 

ساله  اتحادیه اروپایی اا  کلید بحتتث تنتتو     25ت  20در سند اس راتری انرژی   -اوکرایا و گاا  

ترکمنستت ان و ایتتران    بخشی به منابع وارداتی انرژی استچ در ایا میتتان ستته کشتتورآ ربایجان، 

سیاستتی و  ید اا ا اف روسیه و اتحادیه اروپا اس  اد  کند و اا نظتتر  مورد توجه استچ ایران با 

  گتتاای   لوله   خط   و   1موسوخ به تاپ   آدریاتیک   تران   لوله  خطوط  ساخت  اه صادی به دو طرح 

ن دی ی هر یه بیش ر بتته    (چ tomberg,2009:25) گر  بخورد    2موسوخ به تاناپ   آناتولی   تران  

تتتر کنتتدچ در ایتتا امینتته بایتتد  ها را ستتخت  ایش تحریم تواند ان وای ایران و اف ایا موضو  می 

گتتذاری، بتته افتت ودن ظرفیتتت دیپلماستتی نیتت   وجلب سرمایه   ها ایش توان ایرساخت ضما اف  

توجه کردچ ایران برای تاپ و تاناب مالحظه دارد و با هیمت مش ل داردچ اگر ایتتران وارد تتتاپ  

 تر گرددچ ایران سخت تواند اا ا اف اس  اد  کرد  و حذف  و تاناپ اود می 

(  3ای  (  نگتتا  منطقتته 2( تنتتو  بخشتتی  1ائل توجتته کتتردچ  باید با نگاهی راهبردی به ایا مس     

( تتتال  بتترای  5هتتای ینتتد جانبتته  ( عضتتویت در م انی خ ۴هماهنگی و کاهش تضاد داخلی  

  نگری که تمامی اینها موجب استت  اد  اا ظرفیتتت ژئوپلی یتتک ایجابی عمل کردن به همرا  کالن 

های تران ی تتی  کریدورها، ضعف  تر اا نقش و مناسبات آمری ا در بخش ایران خواهد ادچ مهم 

های ایران در ایا امینه استچ ضعف مدیریت )نبود یتتک متتدیریت واحتتد  و لجس ی ی دس گا  

های موجتتود نبایتتد رودروی هتتم  که بخش فنی و نظارتی را مدیریت کند( تا جایی پیش طرح 

 
1. Trans Adriatic Pipeline (Tap) 

2. Trans Anatolian Pipeline (Tanap) 
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  مشخ  برای پواش ایا نقطه ضعف ایجاد یتتک کتتارگرو  بتتیا وارات هرار بگیردچ پیشنهاد 

تواند با یک برنامتته  خارجه، واارت کشور، واارت اه صاد و واارت را  استچ ایا کارگرو  می 

هتتای  هتتا را مشتتخ  و هماهنگی اف اری ایر نظر س اد فرماندهی اه صاد مقتتاوم ی اولویت نرخ 

تخا  یک نگا  بلندمدت حرکت کندچ بایتتد بتترای تمتتاخ  الاخ را ایجاد کندچ ایران باید به سمت ا 

ها بتته دنبتتال  ی بالقو  نگا  بلندمدت و برنامه مشخ  داا ه باادچ برای مثال اروپایی ها ظرفیت 

توانتتد یتتک گ ینتته  های مطرح اد  در اهیانوس هند هس ند و در ایا میتتان یابهتتار می فرصت 

هتتای اب تتدایی بتتاهی بمانتتدچایا  لح درگاخ باادچ فقدان نگا  بلندمدت باعث اد  تا خط لوله صتت 

هتتای ژئوپلی یتتک ایتتران را ینتتدیا برابتتر کنتتدچ اا  تواند ظرفیت جانبه می ه نگا  یندجانبه و هم 

ستتاای  طرفی اس  اد  اا ظرفیت دیپلماسی با عراق، عمان و هطر برای انعقاد هتترارداد ی پاریتته 

مش رک با توجه به بهبود نستتبی  برای میادیا مش رک ن ت و گاا در جهت حداکثرساای منافع  

گر اا دس ور کارهای پیشنهادی استچ   مناستتب استتت خطتتوط  روابط با ایا کشورها ی ی دی 

گاا ایران با دیدگاهی بلندمتتدت اا ستتمت مدی رانتته بتتا هتترار دادن نقطتته تمرکتت  در اتحادیتته  

ه استتت، بتته  اروپایی، اا پوس ه خشک فعلی بیرون آمد  و به جای اوراسیا که در انحصار روسی 

ای  باید به ادت اا آن مراهبتتت کتتردچ ن یجتته   انی اروپا ف ر کندچ در کنار ح ش ایا هدرت یانه 

بخشی روی ردی مناستتب بتترای منتتافع ملتتی و سیاستتت  توان گرفت ایا است که  تنو  که می 

خارجی استچ ایران در حال حاضر م انی خ ایران، آ ربایجان و روستتیه را در ه قتتاا دارد و در  

ارمنس ان و گرجستت ان اا یتتک  باید دو م انی خ دیگر یعنی ایران،  1بخشی  ای سیاست تنو  راس 

 سو و ایران ارمنس ان و روسیه را اا جانب دیگر فعال کندچ 

ت پرهی  اا متتواای کتتاری و تشتت یل معاونتتت دیپلماستتی انتترژی در واارت امتتور خارجتته:  3

  ه، ی موضتتو  ستتور   : )مانند   ه ی ا روس ب   ی هم ار   ی برا   ران ی ا   ی اسالم   ی مخ لف جمهور   ی ها ت ی ظرف 

در بتتااار    ی هم تتار   ، ی افغانستت ان، اوپتتک گتتاا   ، ی حات ی تسل   ی دها ی خر   ، ی ا هس ه   روگا  ی احداث ن 

  ی گر ی کار گرف تته اتتوند تتتا ام تتان بتتاا بتته   گر ی  د ی   ی در راس ا   د ی خ ر( با   و مسائل حوا  ن ت 

  ظرفیتتت   و   تتتوان   اتتدن   تقستتیم   گیری، تصتتمیم   مراکتت    تعتتدد  فراهم اتتودچ  ران ی ا  ی برا  ی ش ر ی ب 

  توستتط   مخ لتتف   های دستت گا    توان   رف ا   هدر به    بعضًا  و   مسهولیت   دارای   و نهادهای   ها ساامان 

اا   هتتا، هم اری  ایتتا  بتتودن  م ید  به  مسهوالن  اا  برخی  باور نداا ا  و  ندادن  اهمیت  و  ی دیگر 

  بتتا   ایتتران   تجتتاری   و   اه صتتادی   هتتای هم اری   گستت ر    را   ستتر  بر  موانعی است که  تریا مهم 

 
1. Diversification 
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  کاری، پراکنتتد    ، گستتیخ گی ااهم   حاضتتر، نتتوعی   در حال  اوراسیا وجود داردچ  وا  ح  کشورهای 

  هستت ند،  فعالیتتت  مشغول  امینه  ایا  در  که  نهادهایی  در  م ناهض  رف ارهای  بعضًا و   کاری مواای 

  واارت   ن تتت،   واارت   اتمتتی،   انتترژی   ستتاامان   اهتتدامات  بتته عنتتوان مثتتال  است   مشاهد   هابل 

  ر د   کشورهای حوا  اوراستتیا   درهبال   خارجه   امور   واارت   و   نی ی، ام   و   دفاعی   نهادهای   باارگانی، 

 دارندچ   هرار  ی دیگر  با   تعارض   در  بل ه   ی دیگر،   راس ای   در   نه   موارد،   اا  برخی 

ای بتته عنتتوان یتتک  با توجه به این ه در اهداف برنامه اشم اصتتالح ستتاخ ار دفتتاتر منطقتته     

-ا  انتترژی) هیتتدروکربوری( بهتتر  ت لیف آمد  است و اا طرفی باید اا م یت کشور در حتتو 

در ایتتا   1ایجاد معاونت دیپلماستتی انتترژی اارت امورخارجه و  برداری کرد، اصالح ساخ ار و 

خانه کشتتورهایی کتته بااارهتتای جتتذاب  در س ارت  2واارتخانه و همچنیا ایجاد رای ن انرژی 

نتتاوری  و ان قتتال ف   جذب سرمایه بیش ر بخش خصوصی   آیند، امینه جدید انرژی به حساب می 

اروپایی ایران در یونتتان، ترکیتته، ای الیتتا،  های  اا کشورهای پیش اا را فراهم خواهد کردچ ظرفیت 

انی جدید برای احیای سهم ایران استتت کتته  اسپانیا و فرانسه اا هبل وجود دارد و نیاامند یانه 

ه بتته راتتد  های پیشیا امید ایادی در ایا امینه وجود داردچ در ایا میتتان بتتا توجتت بنا به تجربه 

توانتتد بااارهتتای جدیتتد ایتتران  و تایلنتتد می اه صادی، کشورهای آسیایی نظیر اندون ی، وی ناخ 

ستتاای  برداری حداکثری اا ظرفیتتت صتتادراتی و هم متتان سیاستتت بهینتته محسوب اودچ بهر  

 مصرف ن ت و گاا داخل کشور، ظرفیت صادراتی جدید ایجاد خواهد کردچ 

ه  به جای نگا  ملی:  ایران به ر است به جتتای یتتک نگتتا  ملتتی  بتت ای  ال اخ اتخا  نگا  منطقه -۴

ای داا ه باادچ در متتورد  ای موجود در منطقه، نگاهی منطقه های کریدوری و خط لوله پ انسیل 

ای وجود دااتت ه بااتتدچ  های خط لوله گذاری ای به سایر سرمایه های موهعی ی، نگا  منطقه م یت 

برای اس  اد  اا ظرفیت کشتتورهای همستتایه بایتتد استت قبال  گذاران در منطقه  اا حضور سرمایه 

ایا کشورها را اا خود دلسرد ن نیمچ نباید همه مسیرهای کریتتدور اا ایتتران بگتتذردچ اگتتر    کردچ 

-اود باید اا آن اس قبال کنیمچ در عیا نگا  به منافع ملی نگا  منطقتته خط لوله باعث امنیت می 

گتتذاری بشتتویمچ در ایتتا میتتان  بخواهیم وارد سرمایه   گیری ای هم داا ه باایمچ به جای موضع 

 تحوالت مهم در بخش انرژی منطقه اهمیت فراوانی دارد: توجه به 

 
1. Deputy Of Energy Diplomacy 

2. Energy Advisors 
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ایران باید اا ا اف روسیه و اتحادیه اروپا اس  اد  کند و اا نظر سیاسی و اه صتتادی بتته   -

د  توانتت دو پروژ  تاپ و تاناپ گر  بخوردچ ن دی ی هر یه بیشتت ر بتته ایتتا موضتتو  متتی 

امینه باید ضما افتت ایش تتتوان    تر کندچ در ایا ها را سخت ان وای ایران و اف ایش تحریم 

گذاری، به اف ودن ظرفیت دیپلماسی در ایتتا امینتته توجتته  و جلب سرمایه  ها ایرساخت 

کردچ اا ایران دعوت اد ما باید اا ایا ظرفیت اس  اد  کنیمچ ایتتران بتترای تتتاپ و تانتتاب  

-ی وارد تاب و تاناپ اتتویم متت   2018مت مش ل داردچ  اگر بعد اا  مالحظه دارد و با هی 

متتدت  اتتود  و آدتتار بلنتتد تتتر متتی توانیم اا ا اف اس  اد  کنیم و حتتذف ایتتران ستتخت 

اس راتژیک نی  در پی خواهد داات  اگر تتتا حتتدی هتتم اتتد  هیمتتت پتتاییا بیتتاد نگتتا   

 اس راتژی داا ه باایمچ 

آنهتتایی کتته بخشتتی اا اپتتک گتتاا و ن تتت  ) هم اری با کشورهای آسیای مرک ی ه قتتاا   -

 رهای آ ربایجان، ترکمنس ان ه اهس انچ  نیس ند( و مشخصًا کشو 

باید به اف ایش مسیر جایگ ینی ان قال اب ه گاا اا منطقه امال تاکیتتد کتتردچ ایتتا تاکیتتد   -

، ام ان دور ادن ترکمنستت ان و  ضما توان رهابت و مخال ت با پروژ  روسی تران  خ ر 

ر برابتتر ترکمنستت ان بتته  انی ایران د کندچ ایا مسهله هدرت یانه اروپا را فراهم می رف ا به  

 بردچ برداری اا ظرفیت گاا را باال می تریا مسهله بهر  عنوان مهم 

دیپلماسی امری م عتتارف در    ها: دیپلماسی مقاومت و اتخا  راهبرد انرژی در ارایط تحریم  -5

ما اا اب دای انقالب با فراا و فرودهایی مستتیر ختتود را  الملل استچ دس گا  دیپلماسی نظاخ بیا 

تواند مورد اس  اد  هرار گیتتردچ تتتاریخ  ه اما دیپلماسی مقاومت سرمایه جدیدی است که می رف  

چ بتته  استتت  1دهه انقالب اسالمی گوا  روانی بر داا ا دست برتر دیپلماستتی مقاومتتت  یهار 

اند و هریک براستتاس ت  تتر  اند و رف ه آمد  های اخیر دول مخ ل ی  بارتی دیگر، در طول دهه ع 

اند عمتتر رو   اند  اما همگان ااهد بود  آفرینی کرد  عرصه دیپلماسی نقش   و روی رد خود در 

و دیپلماسی هر دولت، به انداا  عمر همان دولت بود  است، اما دیپلماستتی مقاومتتت ملهتتم اا  

ست و هتتر جتتا اتتاهد پیتتروای و  اندیشه و فرهنگ بسیج، یهار دهه است که در ایران اند  ا 

 ایم، حاصل همیا نگا  بود  استچ الملل بود  اه داری در سطح بیا 

هایی کتته ایتتران در آن دستتت بتتاال را دارد ماننتتد انتترژی،  برداری اا تماخ ظرفیت در حوا  بهر  

معادن، نظامی به خصوص موا ی بایس ی تماخ هد برای نقد کردن آن ایس ادچ ایتتا ایستت ادگی  

 
1.Resistance Diplomacy 
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می یعنی ضد استت  باری  های نظاخ اسال گذردچ دیپلماسی که باید ااخصه دیپلماسی می   اا مسیر 

آن لحاق اودچ دیپلماسی غیرمقاوم ی در حوا  انرژی گا  تحتتت تتتادیر مالحظتتات سیاستتی و  

در اتترایط کنتتونی    ساا خود تحریمی یا عقب ماندگی حوا  انرژی اد  استتتچ  جناحی امینه 

  ی ن  تت  درآمدهای  به  آن  بودجه  اا  توجهی هابل  بخش  و  کند می  به تجر  را  تحریم  ارایط   ایران   که 

  امتتری  ن ت بتتا ات تتا بتته دیپلماستتی مقاومتتت  فرو   برای  راهبردهایی  اناسایی  است،   وابس ه 

  هتتا آن   اا   اس  اد    و  اجرا  برای  تال   و  راهبردها  ایا تک تک  استچ اناسایی  حیاتی  و  ضروری 

  ناگ  تته   است  اما   مهم   بسیار   خود   جای   در   آن   اا   ناای   درآمدهای   اف ایش   و   ن ت   فرو    جهت 

  همتته   اجتترای   ظرفیتتت   حاضتتر   ارایط   تخا  یک نو  دیپلماسی مقاومت در که بدون ا  پیداست 

 نداردچ   وجود   راهبردها 

  ایتتاالت  توسط  سخت  های مجااات  انداا یشم  با  مواجهه  باید ایا واهعیت را پذیرفت که در     

  هبلتتی   هتتای وعتتد    علیتترغم چ  انتتد اتتد    ختتارج   ایران   اا   المللی بیا   ن  ی   های ارکت   اکثر   م حد ، 

  واردات   ن تتت،   کلیدی   خریداران   ایران،   با   تجارت   ح ش   بر   مبنی   ها   ایا ارکت های م بو دولت 

ادعاهتتا و    بتتیا   اتت افی   اروپتتایی،   در میان کشتتورهای   ویژ   اندچ به داد   کاهش  را  تهران  اا  خود 

  یعنتتی   ، 2بر روی امیا   تجاری   های یت واهع   و   ایران   ن ت   واردات   ادامه  جهت  1سیاسی  طلبی جا  

  برختتی واردکننتتدگان  آستتیا،  در  همچنتتیا چ استتت  آمد    پدید   ، 3ری ا آم   های تحریم   به   حساسیت 

  کتتاهش   در   مهمتتی   نقتتش   کتته   دادند   کاهش   توجهی   هابل   می ان   به   را   ایران   اا   خود   خرید   سن ی، 

آمری تتا  هتتای هواتتمند   یرا که اا تحتتریم ( Jalilvand,2019:2) داات   ایران   ن ت   صادرات 

ایتتران هشتتدار داد  استتت کتته اا اتختتا     نگران هس ندچ آمری ا هموار  به طرف های معامله بتتا 

بتتا توجتته بتته  های آمری ا علیه ایران کشور خودداری کننتتدچ  ساای تحریم اهداماتی جهت خنثی 

  ن ت، بلنتتدینگ  آپ تاپ  و  های هوامند فعلی باید در عرصه فنی اا راهبردهای سوآپ تحریم 

  مختتاان   ستتاخت کشتتور،    داختتل   در   پ تترو پاالیشتتگا    و   کویتتک های  پاالیشتتگا    خت ن ت، سا 

ای  توستتعه هتتای  کشتتور و پروژ    داختتل   ن تتت   کشور، بورس   اا   خارج   و   داخل   در   ساای  خیر  

ن  ی استت  اد  کنتتیمچ همچنتتیا در  های  درآمد   مندی اا با بهر    خارجی های  ارکت   توسط   کشور 

  داخلتتی   هماهنگی   س اد   تاخ، ایجاد   اخ یار   دارای   خبر   اد افر  کارگیری عرصه سیاسی و حقوهی به 

  اا ستتوی دیگتتر   اودچ اد  توصیه می تحریم  کشورهای  ساامان  تحریم و تش یل  با  مقابله  ی برا 

 
1. Political Ambition 

2. Realities on The Ground 

3. Sensitivity to Us Sanctions 
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  خریتتد   و   خارجی های  پروژ    در   ی گذار ه ی سرما بعد مالی در فرو  ن ت اهمیت فراوانی دارد و  

  اا  ختتاخ و استت  اد   ن تتت  باااریابی  در  شور ک  غیردول ی  بخش  اا کشور، ورود   خارج   پاالیشگا  

رم نهاد اا راهبردهایی هس ند کتته خبرگتتان صتتنعت    اراهای   و   یندجانبه   یا   دو   پولی های  پیمان 

اتتود  در عرصه باارگانی ت تجاری توصتتیه می  چ اند کرد  ن ت برای فرو  ن ت خاخ ایران ارائه 

همستتو،   بتت رگ  کشتتورهای  و  ای منطقتته   همسایگان   ظرفیت   اا   هایی همچون اس  اد  اا راهبرد 

ن تتت   فتترو   متتویرگی  امتتیا و اتتب ه  واستتط  و  تراس ی ای ه تهاتر، ارکت  و  م قابل   تجارت 

  بتته کتتار گتترف ا   ختتاخ   ن تتت   فتترو    و   باااریتتابی   برای دهد  تحلیل کلی نشان می اس  اد  اودچ  

  فناورانتته های  توانمنتتدی   ارتقتتای   جهتتت   در   تتتال    و   کشور   داخلی   ی ها ی توانمند   و   ها ظرفیت 

  تقابتتل  در  متتدت میان  اهبردهای ر  اا  دیگر  ی ی  المللی بیا  های ارکت  به  وابس گی   کاهش   برای 

 استچ   تحریم  عمر و دواخ  با 

 

 گیری نتیجه 

اودچ مسائل ینانچتته حتتل  و وجود دغدغه  هنی و دل مشغولی افراد ارو  می   1علم اا مسهله 

مبتتدل   3وند به بحتتران اوند، مش الت نی  اگر رفع نش تبدیل می  2و فصل نشود به یک مش ل 

  دهتتدچ کشورها را تحت خطر جدی هرار متتی   ۴منافع ملی ای است که  بحران نی  مقوله اوندچ  می 

المللتتی انتترژی  با توجه به ارایط سیاسی و اه صادی کنونی، جهت اف ایش امنیت بااارهای بیا 

ها،  آوردهای سیاسی ت اه صادی، احصا ، تشتتریح و تبیتتیا  محتتدودیت ست کشور و اف ایش د 

رورت راهبتتردی داردچ هتتر کتتداخ اا  ال امات و راهبردهای اصلی در حوا  دیپلماسی انرژی ض 

های  هنی و دل مشغولی م ولیان امتتر در حتتوا  انتترژی بتته اتتمار  ایا موارد، مسائل و دغدغه 

-اندیشی نشود تبتتدیل بتته مشتت ل متتی روند که ینانچه به موهع در مورد آنها تأمل و یار  می 

ژ  و کم نظیتتر  غرافیایی ایران هر یند به صورت بالقو  یک م یت و فرصت وی اوندچ محیط ج 

گیتتری بهینتته اا آن اا  رود اما همیا فرصت در صورت عدخ مدیریت کافی و بهتتر  به امار می 

هتتای اه صتتادی رهبتتا در حتتوا  انتترژی، تران یتتت و  تر نقشه یک سو و کاربست هر یه سریع 

-اودچ در ایا میان دیپلماستتی انتترژی و بهتتر  ایران می   خطوط لوله، تبدیل به یک تهدید برای 

 
1. Issue 

2. Problem 

3. Crisis 

4. National Interest 
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کنتتدچ هاعتتدتًا  اا کاراناسان خبر  و م خص  در ایا حوا  بیش اا پیش اهمیت پیدا می گیری  

ستتاا  های مرک ی و عناصر مقوخ ناخ بردن اا دیپلماسی انرژی بدون واکاوی آن و برامردن دال 

ساای ایا حیطه ضروری، هنگامی میستتر  امی ی ان  اعی استچ انضم کنند ، یک مسهله و تح یم 

هتتا،  م آن را تعریف کرد و ییس ی آن را کن ا  نمود و هم این تته یتتالش اود که ب وان ه می 

ای  اناسی منطقتته ساای آن را تشریح نمودچ محیط ها، ال امات و راهبردهای عملیاتی محدودیت 

در خصتتوص  ت کتته اا یک سو و ساخ اراناسی داخلی در حتتوا  انتترژی نشتتانگر ایتتا استت 

روی تترد م عتتارض کشتتورهای  سن ی،  له نگا  توان مواردی اا جم می ها  ها و محدودیت یالش 

المللتتی و انقتتالب در  بیا  های و تحریم  فقدان مشارکت در کریدورها ، ای منطقه ای و فرامنطقه 

  هتتایی مؤل تته   های انرژی پاک  را احصا کردچ اا سوی دیگر و پیرامون ال امات محوری، فناوری 

گتتذاری،  ، جذب سرمایه های آمری ا های بدیل به منظور مقابله با تحریم اا جمله کاربست طرح 

نتتوی  راهبتترد  ، تنظیم پتتیش های بدیل طرح ،  های ان قال انرژی ها با طرح کاهش می ان مخال ت 

هابتتل ااتتار    های دوجانبه و یندجانبه احداث کریتتدور و ختتط لولتته ارکت در طرح انرژی،  

  نگتتا    تنتتو  بخشتتی و   ترکیبتتی،   وهش به پتتنچ دستت ه راهبتترد اتتامل روی تترد استچ در ایا پژ 

  انتترژی   دیپلماستتی  معاونت  تش یل  منطقه، پرهی  اا مواای کاری  انرژی  های طرح  به  بلندمدت 

  و   مقاومتتت   خارجه، ال اخ اتخا  نگا  منطقه ای به جای نگا  ملتتی،  دیپلماستتی  امور  واارت  در 

اتتودچ در پایتتان بایتتد ااتتار  دااتتت کتته  پیشنهاد متتی   ها  تحریم   ارایط   در   انرژی   راهبرد   اتخا  

 استچ  پژوهش   ایا   سیاس ی   توصیه   تریا اصلی  اا ال امات فوق  هیبریدی   د  اس  ا 
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