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 چکیده
المللهی و اقتصاد سیاسی خاورمیانه برای بیش از یک قرن است کهه بهر مق ه  و م هحر ت هحن  بی 

یجاد زیاد بر مقابع انرژی خام در عی  ا هیتکچرخد. های مضاف بر آن میژی و دیگر محلفهای انرمق قه
ههای سیاسهی، اقتصهادی، آن، اما زمیقهه را بهرای یحیایی هدارندجانبه بر کشحرهای های همهم دودیت

ش نقه حیایییفرهقگی و دیپلماتیک بر م حر انرژی ایجاد کرده است. در ای  میان، یکی از فاکتحرهای 
تری  و دهد، که شاید بتحان آن را از مهمانرژی بر سیاست خارجی مق قه را، دیپلماسی انرژی شکل می

ای، خصحصاً دو غهحل انهرژی های دیپلماتیک در روابط بازیگران مق قهتری  ححزهحال ییچیدهدر عی 
س بهه بی خلهی  فهارجقح هیحاشمق قه، یعقی ایران و عربستان و دیگر بازیگران مهم چحن کشحرهای 

دازد کهه بپهر سهاالحاضر در تالش است تا به ت قی  ییرامحن ای   مقالهحساب آورد. از همی  مقظر، 
تها  2003ی از امق قهه یاسهیبسهتر اقتصهاد س ت حن  دیپلماسی انرژی جمهحری اسالمی ایهران در»

های ت قیه  نشهان فتههنتای  و یا« ، از چه الگحیی از رفتار سیاست خارجی ییروی نمحده است؟2019
های کلیهدی تعامهل نهاچی  و تقابهل دهد که الگحهایی کلیدی روابط ایران با خاورمیانه از دو محلفهمی

های ای در طهحل سهالدیپلماسی انرژی و در بستر اقتصاد سیاسهی مق قهه ححزهشدید و حداکثری در 
محردی با  لی ه تحسیفی و آماریییروی نمحده است. در ای  مقاله از روش ت قی  ت لی 2019تا  2003

 .شحداستقاد به مقابع دسته اول انرژی و دیپلماسی استفاده می
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 مقدمه

المللی و سیاست در عرصه مقاسبا  بی  «انرژی»ای ت ت عقحان اهمیت ییدا کردن مقحله

دیپلماسی »جی کشحرها در ارتباط با یکدیگر، زمیقه ظهحر مفهحمی نحی  ت ت عقحان خار

در ادبیا  سیاسهت خهارجی کشهحرهای را بهه همهراه داشهته اسهت. در واقهع،  1«یانرژ

عقحان یک یدیده مستقل در نیمه دوم قرن بیستم و با تأسیس سهازمان به یدیپلماسی انرژ

در سیاسهت خهارجی  یر کرد. دیپلماسهی انهرژظهح 2نفت )اویک( صادرکققدهکشحرهای 

در عرصهه  یابه ار یاست. دیپلماسی انهرژ یمتقحع و متعدد یکارکردها یکشحرها دارا

دوجانبهه در  یهایهمکار یو ارتقا یسیاست خارجی است که دسترسی به عرضه انرژ

و ها شحد تا احتمال وقهحع مقازعههسازد و با ای  کار سبب میرا ممک  می یبخش انرژ

 تقد، کاهش یابد. یهاریسک

تری  مق قه حامل ذخایر شدن در مهمعلت واقعدر ای  میان جمهحر اسالمی ایران به

اش در مقاسبا  با کشهحرهای سیاست خارجی« خاورمیانه»انرژی در س ح جهانی یعقی 

 درمقاسهبا  دیپلماسهی انهرژی قهرار گرفتهه اسهت.  ریتأثمق قه و جامعه جهانی، ت ت 

های مربحط تحان بر اساس قابلیتجایگاه ژئحیلتیکی ایران در خلی  فارس را میحقیقت، 

ای در خلی  فارس، عم  دریایی خلی  فارس و قابلیت ایران برای کقترل به ج ایر مق قه

تهر ایه  کهه های نفتکش از مق قه محرد تحجه قرار داد. از همه مهمهای تردد کشتیکانال

 سهت. چقهی جغرافیایی برای کقترل تقگه هرم  نی  برخهحردار ا ایران از تحانایی اب اری و

ای نزم برای ت رک ژئحیلتیکی و همچقهی  ییگیهری کشحرهایی از جایگاه و نقش مق قه

 دیپلماسی انرژی برخحردارند.

بر هیم  مبقا، از ابتدای وقحع انقالب اسالمی دیپلماسی انرژی از یهک سهح، ابه اری 

المللی بحده و از سهحی دیگهر، ایران در مق قه و س ح بی برای ییشبرد سیاست خارجی 

انهد از ای و کشحرهای رقیب تههران در خاورمیانهه نیه  تهالش کردههای فرامق قهقدر 

دیپلماسی انرژی به عقحان اب اری برای ایجاد فشار با کقترل قدر  ایهران بههره بگیرنهد. 

حهحزه دیپلماسهی انهرژی  همی  مالحظا  محجب شده که جمهحری اسالمی ایهران، در

                                                             
1. Energy Diplomacy 
2. The Organization of the Petroleum Exporting Countries 
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همحاره الگحیی را برای خحد تعریف کقد تا از مسهیر آن بتحانهد راهبهرد خهحد در حهحزه 

های بعهد از در سال مسألهاقتصاد سیاسی جهانی و مق قه را مدیریت نماید. به ویژه ای  

، یعقی اشغال نظامی عراق تحسط ایان  مت ده آمریکا اهمیتی دو چقدان ییدا کرده 2003

های ایرانی از یهک طهرف و رقبهای ایهران رد حهحزه اقتصهادی سیاسهی و استراتژیست

الملل از طرف دیگر، تمرک  خحد را بر الگحهای حهاکم بهر دیپلماسهی انهرژی ایهران بی 

 اند.مع حف کرده

حال با عقایت به ای  مقدما ، هدف نحشتار حاضر بهر مبقهای یرسهش حاضهر کهه 

ی از امق قهه یاسهیبستر اقتصاد س ی اسالمی ایران درت حن  دیپلماسی انرژی جمهحر»

تالش دارد « ، از چه الگحیی از رفتار سیاست خارجی ییروی نمحده است؟2019تا  2003

دیپلماسهی انهرژی ایهران بها تحجهه بهه بسهتر »آزمایی ای  فرضیه بپردازد که تا به راستی

حهایی از تقابل گسهترده و ، از الگ2019تا  2003های ای در سالاقتصادی سیاسی مق قه

شهدن فهاکتحر انهرژی بهه یهک ابه ار تعامل ناچی  ییروی کرده که زمیقهه را بهرای تبدیل

نزم بهه ذکهر «. ساز در روابط متقابل ایران با کشحرهای خاورمیانهه، فهراهم نمایهدامقیتی

در  رانیها یامق قه یگذاراستیسبه عقحان آغاز بررسی  2003است، علت انتخاب سال 

آمریکا به عراق و ت هحل در  حملهی، در ت حن  ای  سال یس از انرژ یپلماسید حزهح

بایست دانست. در ای  المللی و نی  دیپلماسی در خاورمیانه میوضعیت اقتصاد انرژی بی 

ههای شحد، که انرژی نی  یکهی از کانحنسال، سیر دیپلماسی در مق قه وارد فاز نحیقی می

 کلیدی ت رک آن است.

ای در گذاری مق قههغیرهای حاصل از ای  فرضیه به ای  شکل است کهه سیاسهتمت

  یتقابل گسترده و تعامل ناچ دیپلماسی انرژی متغییر مستقلی بحده که بر روندهای ححزه

 رانیهدر روابط متقابل ا سازیتیاب ار امق کیبه  یفاکتحر انرژ شدنلیتبد یرا برا قهیزم که

عقحان متغیهر وابسهته مسهتخرز از آن اسهت. هم نمحده که بههفرا انهیخاورم یبا کشحرها

روش یژوهش در ای  مقاله به شکل یژوهش تبییقی ه تحصیفی مهحرد م هحر بهحده و بها 

اصهلی  هیفرضهاول مرتبط با محضهحع درصهدد ییگیهری رجحع به مقابع و آمارهای دسته

ظهری و عملهی گذاری نحاضر، فههم رونهدهای سیاسهت مقالهباشد. هدف از نحشتار می
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دیپلماسهی انهرژی در  حهحزهها بر گذاریجمهحری اسالمی ایران و تاثیرا  ای  سیاست

 باشد.ای میای، بر مبقای اقتصاد سیاسی مق قهس ح مق قه

 

 امنیتی شدن مساله. چارچوب نظری: مکتب کپنهاگ با تاکید بر 1

أخر امقیهت در دانهش مته هینظر کدر اصل ی یامق قه یتیامق هایمجمحعه دهیچیی هینظر

و  شده اسهت و یرداخته حر ساختهیبحزان و اوله و یالملل است که تحسط بار یروابط ب

: سهاختار هاو قهدر  هامق قه»عقحان  ت ت 2003سال  آن را برای اولی  بار در اثری به

را  تیهامقمحضهحع  یبررسه تهالش دارد تها عرضه کردند. ای  نظریهه« یالملل یب تیامق

 یتهیامق یهامحعههمج (.Gupta, 2010: 52م رح نماید ) یساختار اجتماع کی عقحانبه

شهحند. یم فیهتعر گرانیباز  یب یتیتعامل امق داریمشخص و یا یعقحان الگحبه یامق قه

ی اعضا  یشحند. س ح تعامل بیم  یمتما گریکدیتعامل از  درجهاز ل اظ  هااما مجمحعه

نسهبتاً ایه  تعامهل مختلف  یهای مجمحعهاعضا  یب اما است، ادیز یک مجمحعه اگرچه

 .(Buzan and Wæver, 2003: 187) است  یییا

 از /در درجههه اول در گریبههاز کیهه یتههیامق یهههاینگرانانداز ایهه  نظریههه، در چشههم

 ریسها تیهمق قهه بها امق کیهدر  گریهر باز تیامق در نتیجه، .خی دبرمی هاآن یگیهمسا

. قهرار دارد کقشی بیشتر نسبت به کشحرهای غیرهمسهایهدر یک وضعیت درهم گرانیباز

و  خ یقهدبرنمی یطهحنن یهامسهافت از ی کشحرهاتیامق یهاینگران شتریببر همی  مبقا، 

نسهبت بهه تهدیهدهای  هاآن  یتریقح ادیبه احتمال ز گریباز کی یگیدر همسا دهایتهد

  یه. اکققهدمبتقهی می یامق قهق   بر م عتاًیرا طب یتیحر مقافع امقیبحزان و ودور هستقد. 

 یادیهرا تا حهد ز یتیامق استیغالب در طحل جقگ سرد است که س دگاهیمخالف دایده 

عقحان نمحنهه بهه حر بههیه. بهحزان و وسهتدانیم یب رگ جههانهای بازتاب مقافع قدر 

، جقهگ سهرد افت یه انییا وجحدبا  یتیکه چشم انداز امق ییکققد، جایاشاره م انهیخاورم

 .(Buzan and Wæver, 2003: 191) نداشته است یرییتغ چیه

 ،اوالًتحجه شحد.  سه دیدگاه کالن ییرامحن نقش مقاط  و جایگاه آنضروری است به 

مشخصهی  یرفتارههادر هر س ح و محقعیتی که قهرار دارنهد، دارای  یالملل یببازیگران 

 ،ثانیاًنخحاهد یافت.  یاجداگانهو  نی  جایگاه ویژه یامق قهخحاهقد بحد و بقابرای ، س ح 
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هر  یرهایمتغمقاط  را به صحر  جدا از هم فرض نمحده و معتقد است که مفروضا  و 

، ثالثااًو قابل تعمیم و ت بی  به سایر مقاط  نیسهت.  باشدیممق قه، خاص همان مق قه 

دارای سه ح   نگاهی میانه و حد وسط به دو دیدگاه قبلی دارد. از نظر ای  دیدگاه، مقاط

 رگهذاریتاثنیه  و  رفتههیریذیتاثخهحد  تر یییات لیل جداگانه هستقد و از س حح بانتر و 

بها ههم فهرق دارنهد، امها  ههایژگیو. اما از سحی دیگر، هر چقد مقاط  از نظهر باشقدیم

 یههاتفاو مخصحص به هر مق قه وجحد نهدارد و تقهها  یارهایمعضرورتی برای طرح 

 & Buzan و 275: 1383)عبهدا  خهانی،  باشهدیم ههاآن« ر امقیتهیساختا»مقاط  در 

Waever, 2003: 446 79: 1389کالجی و داد اندیش، گر کحزه و.) 

ای از نظهر بهحزان، گیری یک مجمحعهه امقیتهی مق قههاصلی شکل یارهایمعیکی از 

حعهه میان گروهی از کشحرها است که اعضای ایه  مجم «1وابستگی متقابل شدید»وجحد 

ثر اعضهای أثیر و تهأدهقد. مقظحر از وابستگی متقابل امقیتی در ای  نظریه تهرا تشکیل می

ت حل در محقعیت یک بهازیگر  و طحری که هرگحنه تغییربه ،مجمحعه است دهقدهیلتشک

در مجمحعه باعث ایجاد تغییر و ت حل در محقعیت سایر اعضای مجمحعه شحد )عبهدا  

ای از نظهر دهقده یک مجمحعه امقیتهی مق قههویژگی تشکیل ی دوم (.279: 1383خانی، 

اسهت.  دهقده مجمحعههتشکیل ی« هامیان دولت 2الگحی دوستی و دشمقی»بحزان، وجحد 

طیف وسهیعی از  ،هابیان ای  م لب است که در روابط میان دولت ،مقظحر وی از دوستی

مقظحر او از دشمقی اشاره  شحد ودوستی واقعی تا انتظار حمایت و حفاظت را شامل می

 & Buzanو تهرس حهاکم باشهد )3«سهحظظ »به رواب ی میان واحدها است کهه در آن 

Waever, 2003: 40-89.) 

از  یکهیعقحان ، مجاور  است. مجهاور  بههایمق قه یتیامق جمحعهار می  معیسحم

 ه درکه ییههادولتاز  یتهیه مجمحعهه امقکه  معقاسهت یبهد یتهیامق مجمحعه یارهایمع

از  یامق قه یتیامق یهاگر، مجمحعهیان دی. به بقدیآیمد یگر قرار دارند، یدیدیکمجاور  

ار یه(. بر اسهاس مع140: 1390)هاشمی،  ردیگیمل کرون شیا از درون به بیل کج ظ به 

ه کهوجهحد دارد  ییدر جها یتهیمجمحعه امقعقحان چهارمی  ویژگی، و به، یاستقالل نسب

                                                             
1. Security Interdependence 
2. Pattern Of Amity And Enmity 
3. Misunderstanding 
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حند زده است یگر ییدیکرده و به ک  جدا یریرا از سا یشحرهاکاز  ی، گروهیتیروابط امق

ف یم هدود و ضهع یههاواکقشقش و کو  یتید امقیشد یدرون یهاقشکقش و واکو بر 

 (.81: 1389داد اندیش و کالجی، و  141: 1390م باشد )هاشمی، کحا یخارج

 گریدو بهازرا بهدون حهداقل  یتهیامق مجمحعهه یهک تهحانینمیقجم، ار یم اب  با مع

ه که سهازدیم  اصل رهقمحن یما را به ا ،ک  مالیرد. اکتصحر  یامق قه ماثرقدرتمقد و 

ل کمق قهه شه یهکف از یشحر ضهعک یتحسط تعداد تحاندینم یامق قه یتیامق مجمحعه

عیف شحر ضکو چقد ماثر یامق قهحداقل دو قدر   حضحر باآن  یریگشکلرد. اما یبگ

در  سألهمبحزان آخری   (.81: 1389)داد اندیش و کالجی،  است رییذامکانمق قه  یکاز 

در خصهحص داند. مجمحعه امقیتی را نقش عحامل اقتصادی میهای ویژگیمحرد تعریف 

 ،یو نظهام یاسهیس یهاشییحار و ی  معیان ایشدن مبحزان با تفاو  قائل یار اقتصادیمع

در  شهحرها نقهش دارد وک یداخله ه عامل اقتصاد در ثبا  و انسهجامک  باور است یبر ا

؛ داد 141 :1390باشهد )هاشهمی،  مهاثر یامق قهه یتیامق یهامجمحعهبر  تحاندیمجه ینت

 .(Buzan,1991: 200-2و  82: 1389اندیش و کالجی، 

 «1سهاخت  یتهیامق» هیهنظرپقههاگ کب تکب ث م  یترمهماما، با تحجه به ب ث مقاله، 

قهرار گرفتهه اسهت.  انههیگراواقعو  یانگارسازه یشقاسمعرفته یشتر بر یایه بک باشدیم

 یهااسهتیس»ا یه« 2یاسهت عهادیس»از حهحزه  هادهیهیدخهروز  یساخت  به معقایتیامق

حر و یه(. و491: 1385است )عبدا  خهانی،  یتیامق ححزهبه  هاآنردن کو وارد « 3یعمحم

 مسهأله  یه. ادانقدیم« 4یفتاراقدام گ» یت را نحعیامق ساخت یتیامق هینظربحزان بر اساس 

  رو معتقهد یهو از ا داندیم« 5یردکارک»پقهاگ زبان را کتب که مکشحد می یاز آنجا ناش

جهه یحر نتیه  اسهاس، وی. بر همکقدیمر ییت ساب  تغیت، وضعیامق واژهان یه با بکاست 

ان، خهحد یهه بست، بلکیاشاره دارد ن ی  واقعیه به چک یاهعقحان نشانهت بیه امقک ردیگیم

ساز قلمداد ت مهم و سرنحشتیامق ی، آنچه براترواضحان یست. به بااقدام و عمل  ینحع

ت، یه(. در نها493: 1385)عبهدا  خهانی،  سهازدیمه زبان کاست  ی یهمان چ شحدیم

                                                             
1. Securitization Theory 
2. Normal Pliotics 
3. Public Politics 
4. Speech Act 
5. Performative 
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 باشهدیمخهاص  یقد اجتماعیفرا جهینته کو مربحط به خارز بل یقیع یادهییدت نه یامق

(Wiliams,2003: 513-14با رد ع .)ت یهسهاخت  امقیتیامق هینظرت، یامق مقحلهبحدن یقی

  مههم اشهاره یهبه ا یقاذهقی. محضحع بداندیم« 2یخحد مصداق»و « 1یقاذهقیب» یرا محضحع

 ,Balzacq) شهحدیمساز و مخاطب او سهاخته یتیگر امقیان ارتباط بازیت میه امقکدارد 

2005: 176-8.) 

ا  شقاسایی تهدید (1ر مکتب کپقهاگ شامل سه مرحله است: ساخت  دفرایقد امقیتی

 )شهامل ایجهاد تهأثیر بهر روابهط بهی  واحهد (3اقدام اض راری و فحری؛ و  (2اساسی؛ 

 ازک رقهد دنیازم  سهاختیمقیتاوسهیله نقهق قهحانی . های بحروکراتیک بقاشهده( بهرویه

 و ا ؛تهدیهد بهه یاسخ ایبر شدهوضع  قحانی کردنمعل  قدر  و اصلی؛ تحانایید تهدی

از لذا،  .بقاست برای قحانی  نقق به نیاز و خ ر احساس دیگران از کردن متقاعد تحانایی

رد آن کارکهآن در  یاسهت و معقه یریت تابع روش تفسهیپقهاگ، مفهحم امقکتب کنظر م

ه کهه بر اساس آنچ یا فلسفی یلیه بتحان آن را از ل اظ ت لکست ین ی ینهفته است و چ

خحاندن یک امقیتی از ای  رو،(. 497: 1385)عبدا  خانی،  ردکف ی  باشد، تعریبهتر دیبا

شحد یم. حال با عقایت به ای  نظریه، تالش مسئله همحاره یک انتخاب سیاسی بحده است

هههای تقابههل در دیپلماسههی انههرژی ایههران در خاورمیانههه را بههر مبقههای مفهههحم تهها ححزه

 ار دهیم.ساخت  محرد خحانش قرامقیتی

 

 . ادبیات پژوهش2

از نگارش ای  ته  بهه  حاضر، ییش رسالهمحضحعی  ححزهتری  آثاری که در در ذیل مهم

 ت ریر درآمده است، محرد بررسی قرار خحاهد گرفت:

ای ( مقالهه2019به قلم استیحن گریفیتس )« یانرژ گذاردر زمان  یانرژ یپلماسید»

یاسهت خهارجی کشهحرهای دارای مقهابع است در خصحص نقش دیپلماسی انرژی در س

محردی امهارا  اسهت. وی در ایه   م العهانرژی با تمرک  بر کشحرهای خلی  فارس و 

از  تیحما یتحاند برایکه م یخارج استیس یاب ارها انیدر ممقاله بر ای  باور است که 

                                                             
1. Intersubjective 
2. Self Referential 
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 قهدر چحن یک مقبع ، یانرژ گذار یکیتیژئحیل یامدهایی تیریکشحر در مد کاهداف ی

 .هاستآن  یتراز مهم یپلماسی، دشحداستفاده 

اکبهر  به قلهم« المللدر نظام اقتصاد سیاسی بین های دیپلماسی انرژی ایرانبایسته»

 بر ای  امر تاکید دارد که (،1397ی )لیآج یهادی و روزآبادیف یجالل دهقان دیسی؛ صادق

ههای مختلهف ن در دورانتحان بخشی از سیاست کالن انرژی ایرادیپلماسی انرژی را می

های نزم را برای حفظ و اف ایش سهم ایران در بازار اقتصاد جهانی دانست. ای  امر زمیقه

عقحان بههرا تا محضحع دیپلماسی انرژی  کققدتالش می شاندر مقاله هاآنآورد. فراهم می

 .دهقدهای رفتار راهبردی ایران محرد بررسی قرار یکی از ضرور 

 یجمهور یانرژ تیو امن یپلماسید» مقاله( در 1396و دانش رضایی ) احسان یاری

 را کشهحرها در جههان کقهحنی ییکی از ال اما  رشد و تحسعه اقتصهاد، «رانیا یاسالم

. بها ایقکهه دانقدمیشان یتأمی  امقیت انرژ یاتخاذ سیاست و دیپلماسی مقاسب در راستا

متفاو  اسهت،  یکققدگان انرژان و مصرفتحلیدکققدگ یاز سح ینحع نگاه به امقیت انرژ

مکمهل  ههاآن یدر برخهی مهحارد امقیهت انهرژ نگارندگان ای  مقاله بر ای  باورند کهاما 

تحانقد با دیگر، میهم یامقیت انرژ یهااستیسیکدیگر است؛ یعقی کشحرها با آگاهی از 

مضاعف را در جمعجحیانه و یا حاصلیاتخاذ سیاست و دیپلماسی مقاسب روابط همکار

کققده و ههم مصهرف یو سهحد ههم بهرا یورییش بگیرند که حاصهل آن افه ایش بههره

 است. یتحلیدکققده انرژ

 یبررسا»ای ت ت عقحان در مقاله (،1395) معصحمه سانروندو  یشاهیعال اعبدالرض

تا  2001از سال  یران و عربستان سعودیا یاسالم یجمهور یانرژ یپلماسید یقیتطب

  محضهحع اسهت کهه یهر ایل و تفسهیهح، ت لیرامحن تشریسقدگان یینح یمساع، «2016

از سهال  یران و عربستان سهعحدی)نفت و گاز( در ا یانرژ یپلماسید یها  محلفهیترمهم

 یها  محلفههیتهردهقهد کهه مهمیمقالهه نشهان م یهاافتهی؟ یستچ 2016تا سال  2001

، یجههان یبهه بازارهها یاز: دسترسه نداعبار ران یا یاسالم یجمهحر یانرژ یپلماسید

 .یو ثبا  در بازار انرژ یخارج یهاهیجذب سرما

بهه قلهم سهحزان مهالحنی « یعربستان ساعود ریوپاگدست ینفت یپلماسید» مقالهدر 

(April 21, 2016 نگارنده معتقد است، عربستان سعحدی از نفهت و انهرژی بهه طهحر ،)
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وردن اهداف سیاست خارجی خحد در رقابت کلی، چحن اهرمی دیپلماتیک، در جهت برآ

امر، تالش برای فشارآوردن بر ای  کشحر بها کهار   جهینتگیرد. و تقش با ایران بهره می

کققده و نیه  آمریکها دارد. لهذا، ییحندهایی است که با کشحرهای مصرف جهینتانرژی در 

 بدل شده است. برای عربستان، در رقابت با ایران، نفت به یک اهرم اساسی دیپلماسی

: یو عربستان ساعود رانیدر ا یخارج استیس»(، در کتهاب 2014رابر  میسحن )

بهه بررسهی نقهش دیپلماسهی و اقتصهاد انهرژی در « انهیدر خاورم یپلماسیاقتصاد و د

 یبها بررسه سهحنیمیهردازد. المللهی میمقاسبا  دو کشحر با خاورمیانه و نی  فضای بی 

 انهیخاورمبه  نسبتو به  گریکدیدر قبال  رانیو ا یحدعربستان سع یخارج یهااستیس

نفهت،  دیهنفت از جملهه تحل استیکقد که چگحنه سینکته اشاره م  ی، به اآنو فراتر از 

شحد یاست که محجب م یعامل اقتصاد  یترمهمعرضه و تقاضا،  تیو امق یگذارمتیق

 .ی شکل بگیردامق قه یدو قدر  م حر  یو رقابت ا یپلماسید

 ایانارم و  یهامهارت یپلماسی: دیانرژ یپلماسید» مقاله( در 2011کاری  نایسل )

نهرم و سهخت مهحرد  دوگانهتالش دارد تا نقش انرژی را در یک مرز « است؟یقدرت س

واکاوی قرار دهد. که آیا، دیپلماسی انرژی یک مهار  نرم و اهرم دیپلماتیک نرم اسهت 

ههای تهاریخی کهه تا، وی از نبهالی مثالراسهیا یک سیاست قهدر  سهخت؟ در همی 

کقد، به ای  نتیجهه سیاست خارجی و دیپلماسی م رح می ححزهییرامحن نقش انرژی در 

کقد. می دییتأوی، در چارچحب یاسخی دوگانه، هر دو محرد را  ساالرسد که جحاب می

سخت در  لذا، نفت به عقحان اب اری دیپلماتیک در سیاست خارجی، دارای کارکرد نرم و

 باشد.ادبیا  سیاست خارجی کشحرها می

ت هت عقهحان  2011ای انگلیسی در نهاد کهارنیگی در سهال کریم سجادیحر در مقاله

 ان یهکهه ا یدر حالمدعی است، « عربی و جنگ سرد ایران و آمریکا متحدهامارات »

، کیههپلماتید یو انهه وا یاقتصههاد یهههامیت ر  یههمت ههده در تههالش اسههت تهها از طر

( بهه ی)امارا  مت ده عرب یامارا  مت ده عرب را مهار کقد، رانیا یاهسته یهایطلبهجا

 دا وار ی، مقبع اصهلیغالباً مبهم یرداخته است. امارا  مت ده عرب ، امامهم ینقشایفای 

 یاز فشهارها یبهیترک لهذا،. آیداز ایران به حساب میانتقال کان  ینق ه اصل کیو  رانیا



90 

 

 

 

 

 نامهفصل

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره   چهطططار 

  چهار پ اپی سی و 

 1398 زمستان

 
 

باعث شده امارا   یبر دوب یابحظب دیجد یاسیو س یاقتصاد تیم دودمت ده و  ان یا

 .تر عمل نمایدهای اخیر، م کمعلیه ایران در سالها میت ر یاجرا در یمت ده عرب

 یجمهاور یو منااع  ملا یانارژ یپلماسید» مقاله( در 1388حسی  یحراحمدی )

نفت و گهاز در  میعظ ریخاذ یکه دارا یعقحان کشحربه رانیامعتقد است « رانیا یاسالم

سهاخت  قهیشیب یبهرا یابه ار یانهرژ یپلماسهیآن است، د رامحنیو ی یمل یدرون مرزها

است که غالبهاً  یدر حال  ی. اشحدیم سحب م یجهان یاسیاز نظام اقتصاد س دستاوردها

نسهبت بهه مالحظها   یکمتهر تیاز محضحع ینگاه اقتصاد ران،یا یخارج یمشدر خط

کهه از عهدم  یدر محضحع انرژ یغلبه نگاه بازرگان جه،یر بحده است. درنتبرخحردا یاسیس

 ،یخهارج کهردیدر رو یبهه مسهائل بخهش انهرژ یو راهبهرد بلقدمد شدن نگاه ل اظ

 یعمهحم طیت هحل در شهرا جادیاست که ا  یا انگریب کقد،یم تیحکا ،یانرژ یپلماسید

 یبلقدمد  بخشه یداشت  راهبردهامدنظر  ازمقدیکشحر ن یالملل یو ب یامق قه یگریباز

 است. یخارج استیس یو ازجمله برا

 

 به دیپلماسی انرژی ایران دهندهشکلهای . حوزه3

 گیر. مناب  انرژی چشم3-1

دهقده بهه جایگهاه و قهدر  تهری  عقصهر شهکلل اظ کمی و کیفی، مهممقابع انرژی به

ب رگ نفهت  رهیذخ  ی  چهارمبا داشت رانیادیپلماسی انرژی کشحرهاست. در ای  میان، 

در  یعیگاز طب مقبع  یو دومشده( حجم میدان تازه کشف )قابل تغییر در صحر  اف ودن

 Paraskova, Decی را در اختیهار دارد )جهانی دروکربیهتری  مقابع از مهم کیجهان، 

 157حدود  رانی، ا2018 هیژانح در، نفت و گاز ژورنالهای گ ارشبراساس (. 2018 ,18

نفهت خهام  رذخای از درصد 10 باًیتقر داشته کهشده نفت خام اثبا  ریبشکه ذخا اردیلیم

 ,Oil & Gas Journalدههد )اویهک را شهکل می رذخهای از درصد 13جهان و حدود 

December 2017از 2019جمههحر؛ حسه  روحهانی در نهحامبر (. در ای  میان، رئیس ،

 یدر جقحب غرب ینفت دانی، موی گفتهبه  کشف یک میدان نفتی عظیم و جدید خبر داد.

 آن مساحت میلیارد بشکه نفت در خحد دارد و 53کشف شده، در استان خحزستان  رانیا

فح (  262متر ) 80مربع( امتداد دارد و حدود  لیما 1،491مربع )حدود  لحمتریک 2400
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 بهه درصهد 34حهدود  دی، اکتشافا  جدبریتیش یترولیحم یبه گفته غحل انرژ عم  دارد.

( کهه بهه Altaher and Robinson, November 10, 2019) دیهاف ایآن م رذخهای کل

نمحدار ذیل، وضعیت و جایگاه مقهابع  .میلیارد بشکه ذخایر نفتی خحاهد بحد 210معقای 

تری  کشحرهای دارای ای  مقبع را بهدون احتسهاب میهدان نفتهی نفت ایران در میان مهم

 (:Oil & Gas Journal, December 2017دهد )جدید نشان می
 

 
 تری  دارندگان نفت جهان. می ان ذخایر ب رگ1نمحدار شماره 

 

حال در کقار مقابع نفت و جایگاه ای  کشحر در میان باشگاه کشهحرهای دارای مقهابع 

 یعهیگهاز طب ری، ذخها2017دسهامبر سهال  در، نفهت و گهاز طب  گ ارش ژورنالنفیت، 

فهح  مکعهب،  حنیلیتر 1191 حجمی گسترده و قابل تحجه، می اننی  با  رانیا شدهثابت

 رذخهای از درصهد 17 رانیهابه عبهارتی، . یعقی جایگاه دوم یس از روسیه را داشته است

 اریهاخت ای  ححزه در اویک را در ریسحم ذخا کیاز  شیجهان و ب یعیگاز طب شدهاثبا 

رد به قرار نمحدار ذیل است ای  برآو .(Oil & Gas Journal, December 2017) دارد

(Oil & Gas Journal, December 2017:) 
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 تری  دارندگان گاز طبیعی جهان. می ان ذخایر ب رگ2نمحدار شماره 

 

گاز و با عقایت به محضهحع  ححزهاطالعا  انرژی ایان  مت ده، در  ادارهبقا بر آمارهای 

و  جانی، ارمقستان، آذرباهیلحله به ترک خط  یرا از طر یعیگاز طب رانیاصادرا  ای  مقبع، 

صهادر  گهاز فهح  مکعهب اردیلیم 450حدود  رانی، ا2017کقد. در سال یعراق صادر م

در  بهاًیتقر رانیها(. U.S. Energy Information Administration, 2019است ) کرده

فهح   حنیهلیتر 7.2و  ا یعانهم ریسها نفهت و بشکه حنیلیم 4.7، ن دیک به 2017سال 

 ,Rystad Energy UCubeکهرد )تحلیهد می 2017خشک در سهال  یعیمکعب گاز طب

January 2018.) عانها یصادرا  نفت و م  انیم ،هانفتکش یابیرد یهابر اساس داده 

 حنیهلیم 0.2، حهدود 2017بشکه در روز در سهال  حنیلیم 2.5طحر متحسط به رانیا ینفت

 ,Wheeler and Desai, January 26ت )بحده اسه 2016 سال  یانگیاز م شتریب بشکه

را بهه  رانیهانفتهی درصد از کل صادرا   43و هقد حدود   یچ 2017. در سال (2016

از ایه   یدر طحل سال حجم قابهل تهحجه یو کره جقحب هیاند و ترکخحد اختصاص داده

نفهت  دهواردکققاند. ژای ، فرانسه و ایتالیا نی  از کشحرهای اصلی مقابع را خریداری کرده

(. نمحدار کشحرهای یذیرای صهادرا  نفهت خهام ایهران بهه EIA, 2019اند )ایران بحده

 (:Oil & Gas Journal, December 2017نمحدار ذیل است )
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 2017نفت خام ایران تا سال  واردکققده. کشحرهای اصلی 3نمحدار شماره 

 

میلیارد دنر  55مدی بالغ بر به معقای درآ 2017ای  می ان صادرا  )نفت و گاز( در سال 

امها  (.Rystad Energy UCube, January 2018برای کشحر در ای  سال بحده است )

، روند تحلید و مصرف انهرژی 2018آمریکا از برجام در سال  جانبهکیخروز  واس هبه 

ایران دچار کاهش مداوم شده است. نمحدار ذیل، روندهای مرتبط با سیر رونهد کاهشهی 

 دهد:را نشان می 2019و  2018های مختلف سال و مصرف نفت ایران در طی ماهتحلید 
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 2019و  2018های . روند تغییرا  تحلید و مصرف نفت ایران در سال4نمحدار شماره 

 

مقهابع  حهحزهتحان گفت ایهران در در مجمحع، با عقایت به آمارها و نمحدارهای فحق، می

دیپلماسهی  حهحزهفت و گاز )دو مقبع مهحرد نظهر مقالهه در انرژی با تاکید و تمرک  بر ن

ای و انهرژی در سه حح مق قهه حهحزهانرژی(، از کشهحرهای بسهیار مههم و کلیهدی در 

المللی است و در نتیجه، قادر به تقحیت بقیان دیپلماسی انرژی خحد در بستر اقتصهاد بی 

 باشد.ای میسیاسی مق قه

 

 انرژیجایگاه کلیدی در ژئوپلتیک  .3-2

دهقده بهه دیپلماسهی انهرژی ایهران های اصلی شکلژئحیلیتک انرژی یکی دیگر از ححزه

ای تکمیلی برای مقابع سرشار انرژی در ایران و نی  عامهل تحان آن را نق هباشد و میمی

گیهرد( دهقده به تقحیت جایگاه آن در اویک )در بخش بعهد مهحرد ب هث قهرار میشکل

 یهکتیژئحیل(. بهه ل هاظ م العهاتی، Friedman, September 16, 2019قلمداد کهرد )

است و قدر  یبر س آن دهقدهشکل مختلف زوایایو  ینقش و اثر انرژ بررسیبه  یانرژ

بهه (. 102: 1385نیا، )حافظ یردازدیم در ابعاد گحناگحن هاها و دولتملّت ط میانو رواب

مربحط بهه ت هرک اقتصهادی و  های اصلی دیپلماسی انرژییکی از ححزه ،عبار  دیگر

در کقهار  دیپلماتیک کشحرهایی است که از قابلیت نزم برای تحلید انهرژی برخحردارنهد.
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کشحرهایی که از محقعیهت ژئهحیلتیکی مهاثرتری در اقتصهاد جههانی بههره  فاکتحر مقابع،

؛ زیهرا هسهتقدسازی دیپلماسی انهرژی نیه  گیرند، دارای تحان ت رک نزم برای فعالمی

های م یت نسبی در تحلید و انتقهال ذخهایر عقحان یکی از شاخصحقعیت ژئحیلتیکی بهم

 .(1397صادقی، فیروزآبادی و آجیلی، ) شحداقتصادی م سحب می

فهارس از جملهه مقهاط  مههم و   یخ ر و خل یایدر ححزهبا عقایت به ب ث فحق، 

آن قرار گرفته است   یبدر  رانیا قارهفال   است کهنفت و گاز جهان  دیتحل کیاستراتژ

 یایهاست که ژان گاتم ، یهدر جغراف یاجهان به اندازه یآن در مسائل راهبرد تیو اهم

جههان اسهت و  یاز مقهاط  راهبهرد یکهیفهارس   یححزه خل» :دیگحیم  ،ینح یاسیس

 یاگحنههنفت و گاز اسهت، به میفارس وجحد مقابع عظ  یخل کیعامل استراتژ  یترمهم

( که در اصهالح بهه 1391خرداد  3)شانا، « انددهینام« مخ ن نفت جهان»را  مق قه  یکه ا

شهحد و ایههران در کهانحن ایه  بیضهی انهرژی قههرار دارد بیضهی انهرژی نیه  شهقاخته می

(Bazoobandi, July 1, 2011). 

 

 
 . جایگاه ایران در بیضی نفت و گاز جهانی5نمحدار شماره 

 

 Geopoliticalران در بیضههی انههرژی )بهها عقایههت بههه محقعیههت ژئههحیلیتیکی ایهه

Intelligence Services, 16 December 2014 ،) از  برخهحرداری علتبههکشحر ایران

در مقاسبا   ایفای نقش بانییدارای تحان نظیر، بیمحقعیت ژئحیلیتیکی و ژئحاکحنحمیکی 
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(. در Montazer Torbati, 2005: 34) باشهدمی نفت و گهازالمللی در ححزه تحلید بی 

ایران بر ای  مخ ن نفت جهان، کقترل  تحان گفتگاتم ، می گفتهعی  حال، با عقایت به 

تری  کشحر در عقحان مهمتعریف ایران به قهیزمژئحیلیتیکی شگرفی دارد، که بر آن اساس، 

 کقد.ژئحیلیتیک انرژی مق قه را فراهم می ححزه

 

 
 

های تری  تقگهاستراتژیک هرم ، در میان مهم گهتق. انتقان  انرژی و وضعیت 6نمحدار شماره 

 جهانی

انهرژی را  حهحزهالمللی را در های استراتژیک بی نمحدار فحق، وضعیت معابر و تقگه

دهد. با تحجه با ای  نمحدار، به میلیحن بشکه نشان می هاآنبر مبقای می ان نفت انتقالی از 

دارای جایگهاه  2010ت در روز، در سهال میلیحن بشکه نف 15هرم  با عبحر بیش از  تقگه

 یطب  اطالعا  اداره اطالعا  انهرژ(. Letzing, 29 Jul 2019باشد )اول در جهان می

حمهل  2017تقگهه در سهال   یها  یهه از طرکه نفت در روز کبش حنیلیم 20.3، کیآمر

 را در آن سال به خحد اختصهاص ییاینفت در یسحم از تجار  جهان کی باًیشحد تقریم

یقجم  کیاز  شیب 2018در سال نفت انتقالی ، حجم ای  ادارهداده است و طب  اطالعا  

بهر ایه ، عالوه، 2018در سهال   یرا به خحد اختصاص داده است. همچق یمصرف جهان

طحر بشکه در روز به حنیلیم 1.4 ،عیما یعیگاز طب یچهارم کل تجار  جهان کیاز  شیب
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 Letzing, 29 Jul) شهحدیمت ده مقتقل م ان یبه اخحد  ریتقگه در مس  یخاص از طر

ایران بر ای  تقگهه، جایگهاه ژئهحیلتیکی  غلبه(، و همی  فاکتحر، با تحجه به نفحذ و 2019

 گذارد.کشحر را به نمایش می

ههای کلیهدی ویژگی گحییم؛مادامی که از وضعیت جایگاه ژئحیلیتیک ایران سخ  می

 زیر برشمرد:تحان به قرار ای  محقعیت را می

المللهی و قابلیهت ههای بی برخحرداری از کیلحمترها مرز آبی و ارتبهاط بها آب (الف

 ها و بقادر صادراتی؛ایجاد اسکله

 محقعیت جغرافیایی برجسته در مق قه دریای خ ر، خلی  فارس و دریای عمان؛ (ب

خیه  نرژیا مق قهشدن در های آزاد و واقعوجحد مقابع انسانی و دسترسی به آب (ز

 (.1397)صادقی، فیروزآبادی و آجیلی،  خاورمیانه

 های دیگر ژئحیلیتیک انرژی ایران است.هرم  نی  از ویژگی تقگه( کقترل گسترده بر د

 17حهدود  روزانههت یه  فهارس و تران یخل مق قهشده در م نفت و گاز واقعیمقابع عظ

کشحری که بتحاند بر ت حن  هرم ، قدر  شگرفی به  تقگه ه نفهت خهام ازکحن بشیلیم

 (.Mills, April 2016دهد )امقیت انرژی آن تاثیرگذاری داشته باشد، می

ای خلی  فهارس و شدن در دو کانحن ژئحیلیتیک انرژی؛ ایران به همراه مق قهواقع (ه

درصهد از ذخهایر  40نفهت و  شهدهشقاختهدرصد از ذخهایر  70دریای خ ر در مجمحع 

خ ر نسبت به خلی  فارس، اما ای   ححزهست، با وجحد اهمیت ناچی  گازی جهان را دارا

های آزاد و گرم نهدارد و ایه  بهر مق قه، هیچ راهی بهتری از ایران برای دسترسی به آب

(. مقهاطقی کهه 1392افروز، اهمیت ژئحیلیتیک انرژی ایران اف وده اسهت )ع تهی و گهل

دو  ایه  ژئحیلتیهک معتقهد اسهت قههیزمجفری کمپ، یکی از ناظران عالی امریکایی در 

و از آن به عقهحان  خحاهقد بحد کمیوستیب قرنانرژی در  دهقدهانتقالو  دکققدهیتحلمق قه 

 (.Kemp, 1997: 16) کقدیاد می «بیضی استراتژیک انرژی»

ژئحیلیتیهک انهرژی در سهه  ححزهها و نی  نقشی که ایران در با عقایت به ای  ویژگی

گیر انرژی؛ قرارگیری در محقعیت کانحنی مقهابع انهرژی مقابع چشم بخش برخحرداری از

اسهتراتژیک انتقهال نفهت در  تقگههتری  جهان یا بیضی انرژی و در نهایت کقترل بر مهم
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تهحان ایه  کشهحر را جهان، از محقعیت ژئحیلیتیک انرژی شگرفی برخحردار اسهت و می

 تری  بازیگر در ای  ححزه دانست.مهم

 

 لیدی در اوپکنقش ک .3-3

تحان جایگهاه و اهمیهت ایهران در اویهک را درک کلیدی فحق، می ححزهبا عقایت به دو 

 بها نفهت، صادرکققده یکشحرهاتحسط برخی از  1960سپتامبر  12نمحد. سازمانی که در 

که بهه اختصهار  شد، ستأسی و به ییشقهاد ابتکاری ون وئال هاآنمقافع  از م افظت هدف

کشحرها در بغداد حاصل   یا قدگانیمذاکرا  نما انیتحاف  در یا  ید. اش دهینام« اویک»

باشهد، کهه همگهی از عضهح می 14(. ای  سازمان، اکقحن دارای Vassiliou, 2009) شد

 (.OPEC, 2019تری  تحلیدکققدگان نفت و گاز جهان هستقد )مهم

  وب درصهد، طبه 79.4نفهت خهام ) ریذخا تیاکثر آنعضح  یاز آنجا که کشحرها

بازارهها   یهدر ا یسازمان از قهدر  قابهل تهحجه  یدارند، ا اریاویک( را در اخت تیسا

، صقعت وابسته با نفت 1970هایی خصحصاً در دهه و تحانسته برای دوره برخحردار است

 ,Chenداخلی قرار دههد ) شکققدهبستگی هرچقد شدید هم ریتأثغرب و ارویا را ت ت 

Sep 6, 2019). یردازند، نباید فرامحش جحد ای  معیارها که به اهمیت اویک میالبته با و

بحدن، یراکقهدگی جغرافیهایی، تحسهعه اویک نامتجهانس مقفی از بارزتری  ویژگیکرد که 

 (.1398)شهریاری، فیروزان و فرازمقد،  باشدنیافتگی و وابستگی به درآمد نفت می

  یهل مسهاحت اکه درصهد 12و  کل جمعیت اویهکدرصد  11ران حدود یشحر اک

و حدود  کمتر از متحسط اویکران یا سرانهباشد. تحلید ناخالص داخلی سازمان را دارا می

نظری، )  سازمان را به خحد اختصاص داده است یل تحلید ناخالص داخلی اکدرصد  9.9

 یهاسهالران را طهی یهروند تحلید و صادرا  نفت خهام ا(. 1396خدایرست و سیفی، 

  سهازمان ییل اکه از عمر تشکران طی بیش از یق  دهه یهد، ادان مینش 2015تا  1973

را از ل هاظ تحلیهد و صهادرا   کها مقام دوم اویطحر معمحل در بیشتر سالگذرد، بهمی

از  کسهاله نیه  حفهظ مقهام دومهی در اویه 20داشته و براساس اهداف سقد چشمانداز 

(. کهه البتهه، بها وجهحد 1396 نظری، خدایرست و سهیفی،)   بخش استیهای اتیاولح

زمان با بازخی ش عراق جهت افه ایش ها، ایران در برآوردن ای  هدف، همت ریم مساله
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تحلید و صادرا  نفت، با مشکالتی جدی محاجه است. البته، ایران هم مدعی است و هم 

آن  گهذار درعقحان یک عضح استراتژیک در اویک که نقش یایهای  تحانایی را دارد، که به

داشته، در صحر  احساس تهدید اقتصادی از عدم فروش نفت، یا تهالش اویهک بهرای 

تهدید مقافع خحد، ای  نهاد و نی  ت هحن  انهرژی جههانی را مهحرد تهدیهد قهرار دههد 

(Jaffe, October 29, 2019امری که در بخش تقابل ،) ها محرد بررسهی قهرار خحاههد

 گرفت.

و  هدر نتیجه اجرای برجام جهش کهرد آنخام فتصادرا  ن 1395در سال ایران که 

خهام آن زمهان تحلیهد نفت ه بحد و درمیلیحن بشکه در روز رسید 2.2به مرور به بانتر از 

میلیحن بشکه در روز قرار داشت؛ بهه طهحری کهه  4ایران نی  در یک قدمی تکرار رکحرد 

میلیهحن  3.975ع ایران اواخر آن سال در تحاف  اولیه کاهش تحلید اویک س ح تحلید مرج

دوبهاره  1397های آمریکها در سهال با بازگشت ت ریم بشکه در روز در نظر گرفته شد.

 خام ایران روندی ن ولی به خحد گرفت. اگهر گه ارش مهاهنمحدار تحلید و صادرا  نفت

اویک بر اساس اطالعا  مقابع ثانحیه را مالک قرار دهیم، تحلید نفت خهام ایهران  مارس

 یو اقتصاد یاسیتالطم س لیه دل. در ای  وضعیت، ب ار بشکه در روز بحده استه 2.698

 یکه در کشحر عهراق صهحر  گرفهت، جها ییهایگذارهیحاصل شد و سرما ایکه در دن

 یاجانبهکی یهامیبر اثر ت ر تیو در نها دیدوم به سحم رس گاهیکرد و از جا رییتغ رانیا

و در  ردک دایآن کاهش ی دیو تحل شحر ضعیف شدهه کگایکشحر وجحد داشت، یا هیکه عل

( که تا اواخر اکتبر به کمتهر از 1398تیر  5ه است )فکری، قرار گرفتاویک یقجم  گاهیجا

 هیهاز ژانحمیلیحن بشکه رسیده است و روند کاهشی نی  یس از آن ادامه داشته است.  2.2

بشهکه در  حنیهلیم 1.2را  دیتحلکاهش قیمت نفت،  از ینگران لی، اویک به دل2019سال 

 2019 هیهدر ژوئ گهریماه د 9 یتحاف  نامه را برا  یروز به مد  شش ماه کاهش داد و ا

( امری که اگهر مشهمحل ایهران در وضهعیت ت هریم Chen, Sep 6, 2019) کرد دیتمد

ای ذیل، وضعیت تحلیهد نفهت ایهران، نمحدار میله .زا خحاهد بحدباشد، برای کشحر آسیب

 دهد.تری  اعضای اویک را نشان میکی از مهمعقحان یبه
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 2019. وضعیت تحلید نفت ایران در سال 7نمحدار شماره 

 

دیپلماسی انرژی  دهقدهشکل ححزهعقحان سحمی  وضعیت و جایگاه ایران در اویک، به

کشحر در بستر اقتصاد سیاسی مق قه، بر واقعیت محقعیت کلیدی ایران در ای  نهاد ص ه 

 مق قههای ساز در سیاستعقحان فاکتحری کلیدی و قدر تحاند بهو در نتیجه می گذاشته

آن در کقار دو فاکتحر ییشی  محرد استفاده قرار گیرد. حال به عقایت به ای ، به خحانشی از 

دیپلماسی انهرژی در بسهتر  ححزههای تعامل و تقابل در جمهحری اسالمی ایران در زمیقه

 یرداخته خحاهد شد. 2019تا  2003ای از اقتصادی سیاسی مق قه
 

دیپلماسی انارژی در بساتر اقتصااد سیاسای  نهیزمایران در  آهای تقابل ج.. حوزه4

 (2019-2003ای )منطقه

دیپلماسهی انهرژی در  قهیزمهای تقابل )بخش فعلی( و تعامل )بخش آتی( ایران در زمیقه

ای که طراحهی شتار را بر مبقای فرضیهاصلی ای  نح شاکلهای، بستر اقتصاد سیاسی مق قه

مقبع انرژی، خصحصًا  غلبهدهقد. اساس ای  ب ث نی  بر وضعیت همگحنی و شد، شکل می

جقحبی خلی   ححزهنفت خام، بر مقابع درآمدی ای  کشحرها، خصحصاً ایران و کشحرهای 

 دهد.فارس، با تمرک  بر عربستان شکل می

به ل اظ نظری، اگر سیاست خارجی ایران ریشه در احساس استقالل شدید، ییروی از 

خارجی داشته باشد، بهدون شهک  سل هالگحی فرهقگ مقاومت و نی  ضدیت با هرگحنه 
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دهی به ای  سیاست از انقالب مقابع عظیم انرژی و فروش آن نی  بخش کلیدی در شکل

( که تحانایی Middle East Institute, April 20, 2012اسالمی تا به امروز بحده است )

تحان رفتهار تقهابلی یها های مذکحر به ای  کشحر داده و مینزم برا برای ییگیری سیاست

المللی بر اساس آن ت لیل نمحد. امری که ت ت ای و بی تعاملی ایران را در س حح مق قه

اسالمی، تئحری ه شده  عقحان دیپلماسی انرژی در ت کیم اصحل سیاست خارجی جمهحری

شدن از محضحع انرژی در روابط ایران با است. ای  روندها نی  زمیقه را برای خحانش امقیتی

 کشحرهای مق قه فراهم نمحده است.

عمر خحد، از ابتدای انقالب  دههجمهحری اسالمی ایران که برای سراسر دوران چهار 

 برنامههمتعارف رن  برده است، به یک جانبه و غیرهای یکتا به امروز از وضعیت ت ریم

به ایه   2003ضمقی کلی در خصحص سیاست دیپلماسی انرژی خحد، خصحصاً یس از 

آمریکا علیهه عهراق،  2003آمده است. جقگ  نائلای سح، در بستر اقتصاد سیاسی مق قه

 رویکرد تحسعهنفحذ ای  کشحر در مق قه و خصحصاً همسایگی ایران زمیقه را برای  تحسعه

ای با تمرک  بر محضحع انرژی فراهم نمحد. چرا که ایران بهه مق قه ححزهتقابلی ایران در 

های مختلف، عامل اصلی حمله به عراق، کقترل مقابع نفتی دانست در کقار بهانهخحبی می

 ,Alhajjiای آن از سحی غرب بهحده اسهت )انرژی مق قه ححزهای  کشحر و نی  نفحذ بر 

های مختلف در ران به بعد، ایران دست به تدوی  یک سری سیاست(. از همان دو2004

تحان ذیل چقد محضحع کلیدی که مقجر دیپلماسی انرژی خحد زد. ای  سیاست را می ححزه

تهحان انرژی شهده، می ححزهای در به نیل ایران به رویکرد تقابلی در قابل ت حن  مق قه

 بقدی نمحد:دسته

امقیهت انهرژی:  حهحزهژئحیلیتیهک انهرژی کشهحر در  گیری از جایگهاه؛ بهرهنخست

ای داده است که بها تحجهه بهه ژئحیلیتیک انرژی ایران به ای  کشحر قدر  مانحر گسترده

جقحبی )تقب کحچک، تقب ب رگ و ابحمحسی( و نیه  کقتهرل بهر  گانهسهکقترل بر ج ایر 

 ححزهیگاه ایران در هرم ، عاملی برای تقحیت جا تقگهگلحگاه اصلی انرژی جهانی، یعقی 

(. ایران محقعیت ژئحیلیتیکی و استراتژیک Haynes, JULY 23, 2019انرژی بحده است )

به ای  سح تقحیت و تحسعه داده است. ای  جایگاه  2003هرم  را از  تقگه ححزهخحد در 

ی ابخشی در س ح مق قهتعامل وزنهتقها به عامل و ژئحیلیتیکی به ل اظ تاریخی ایران را نه

بدل نمحده، که زمیقه را برای ایفای نقش تقابلی ایران در مق قه نی  فراهم آورده است. در 
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دیپلماسی انرژی دارای سه حح متقهحعی از دیپلماسهی تها  ححزهنتیجه، ایران خحد را در 

گیری از محقعیت ژئحیلیتیکی، ایجاد داند. لذا، ایران با بهرهاب ارهای نظامی و نی  قهریه می

انرژی در صحر  احساس فشار بر خحد )به مانقد وضعیت ت ریمی(،  ححزها در تهدیده

های نیابتی )در ادامه محرد ب ث قرار خحاهد گرفت(، جهت اعمال فشار گیری از گروهبهره

، هیکان در بازار سرما یجهان یاستراتژ سیکرفت، رئ مایهل کقد.بر بازار انرژی استفاده می

 یههاسهقجش تقش یفشار سهق  شکسهته بهرا کینفت به »: هدر ای  باره معتقد است ک

 ,Reed, Jan. 7هایی اسهت )ناشی از یس لرزهواکقش   یا. شده است لیتبد انهیخاورم

المللی برای ای و بی ( که ایران از اعمال فشار بر بازار انرژی و اقتصاد سیاسی مق قه2020

دادن مشی تقابلی خحد، کهه بهر نشاننیل به مقافع خحد از آن آگاه شده است. ایران برای 

 تقگههدادن جایگاه و کقترل خحد بر مبقای مقافع انرژی آن قابل تعریف است، جهت نشان

کش انگلیسی را برای مدتی تحقیف نمحد یک کشتی ب رگ نفت 2019 هیژوئ 20هرم ، در 

(Letzing, 29 Jul 2019 ای  اقدام از سحی قای .) بحد، که به های شقاور سپاه انجام شده

روزانه ای  نیروها با بیش از  1392نیروهای دریایی سپاه در سال  اندفرمسردار فدوی،  گفته

تیهر  25زنی در خلی  فارس هستقد )خبرگه اری فهارس، ناو و قای  در حال گشت 100

 به ای  سح تشدید شده بحد. 2003ها از سال زنی(. ای  گشت1392

کار را به   یا رانیاران و بست  احتمالی ای  تقگه، در خصحص تحانایی ژئحیلیتیکی ای

 تیهماهبهه دوم،  ؛نفهت متیق شیاف ا یبرا یعقحان تالش: اول، بهدهدیانجام م لیسه دل

با  یی مانقد ای ها( در یاسخ به ب رانیاسالم ی)جمهحر رانیسپاه یاسداران ا کیدئحلحژیا

 یاسهیو س یاقتصاد یرییذبیه، آسک  ی. سحم اگرددبازمی و خش  رومقدین یاقدام نظام

. در نتیجه، ایران مادامی که ت ریم باشد، دهدیم شیفارس را اف ا  یخل یعرب یکشحرها

ها و فشار بر ایران تمایل نشان ای در س ح دشمقان به همراهی با ت ریمکشحرهای مق قه

برای دیگران  دهقد، و نتحاند نفت خحد را بفروشد، در رویکرد تدافعی خحد، فروش نفت را

( در نتیجه ایران به رویکرد Barzegar, July 24, 2012نی  با سختی محاجه خحاهد کرد )

دیپلماسی انرژی معتقد است. لذا، در دیپلماسی تقابلی انهرژی ایهران در  ححزهتقابلی در 

 تقگهگیری از رویکرد بست  ای، ای  کشحر دنیل نزم برای بهرهاقتصاد سیاسی مق قه ححزه

 رم  را دارد.ه
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امقیت انرژی: ایران  ححزهرفتار تقابلی در  ححزههای نیابتی در گیری از گروه؛ بهرهدوم

ای، تا حدود زیادی مشی تقهابلی و تههاجمی خهحد را عقحان یک قدر  کلیدی مق قهبه

دیپلماسی  ححزههای نیابتی در های نیابتی نمحده است. ای  گروهمع حف به عملکرد گروه

یران در چارچحب رویکهرد تقهابلی فعهال بهحده و زمیقهه را بهرای دگرگهحنی در انرژی ا

 ,Haaretz, Sep 15انهد )ای علیه ایران فراهم کردههای انرژی کشحرهای مق قهسیاست

دارد که اگر ایران (. لذا، مادامی که جمهحری اسالمی در وضعیت ت ریمی اعالم می2019

  نخحاهقد تحانست نفت بفروشقد، از سحیی بهه نفت خحد را نفروشد، کشحرهای دیگر نی

قدر  ژئحیلیتیکی انرژی خحد در ای  سخ  اتکها دارد و از سهحی دیگهر نیه  بهر اصهل 

های نیابتی در رفتار تقابلی با کشحرهای مق قهه، خصحصهاً عربسهتان، گیری از گروهبهره

انرژی هستقد،  حزهحامارا  و تا حدود کمتری ب ری ، که در تالش برای فشار بر ایران در 

در »گر شهحرای روابهط خهارجی معتقهد اسهت؛ جف، ت لیل امیامکه چقان گردد.بازمی

 کیکروز و بالست یهاه اران محشک از جمله محشک ای اززرادخانه رانی، اریاخ یهاسال

فارس وارد   یدر خل ینفت سا یبه تأس یدیکرده است که قادر است صدما  شد جادیرا ا

 تجه یا  با نیابتی زیادی است که انیسربازان و جقگجح یدارا  یشحر همچقک  ید. اقکق

و  هیعراق، لبقان، سهحر از یراکقده در سراسر مق قه  یسرنشبدون یماهایو هحای یمحشک

محردی از ای  سیاست تقابلی  نمحنه .(Jaffe, October 29, 2019« )اندتجهی  شده م ی

های یمه  بهه صهقایع نفتهی آرامکهح در ححثی 2019سپتامبر  14 حملهبایست در را می

 ,DiPaolaعربستان سعحدی دانست، که خسار  سقگیقی بر ای  کشحر ت میهل نمهحد )

October 14, 2019تقها به اف ایش قیمت نفت مقجر شد، که باعث ایجاد (. ای  اقدام نه

 انرژی خلی  فارس شد. ححزهشحک امقیتی در 

دیپلماسهی انهرژی: جمههحری  حهحزهو دشمقی در  ؛ ایجاد الگحهایی از دوستیسوم

های امقیتهی، در سه ح روابهط و سیاسهت مجمحعهه هینظراسالمی ایران، بر مبقای مق   

خلی  فارس اتکا دارد، تحانسته الگحهایی از  مق قهزیر  ححزهای، که غالباً بر خارجی مق قه

های اخیر و اش در دهسبیدوستی و دشم  را در رویکرد تقابلی خحد، برای نیل به مقافع ن

تحان تا به امروز شکل دهد. در ای  الگح، کشحرهای دوست را می 2003خصحصاً یس از 

انرژی و رقیب عربستان( و ترکیه )خریدار انرژی، مقتقد عربستان و امارا   فروشقدهق ر )

نی   تحان عمان )خریدار انرژی وطرفی را میو ن دیک به ق ر( دانست، کشحرهای م حر بی
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ای ای( و کحیت )حامی تداوم حیا  انرژی مق قهم حر میانجی در ت حن  تقابلی مق قه

برای همه کشحرهای آن( و کشهحرهای دشهم  را نیه  عربسهتان )رهبهر کلیهدی م هحر 

 دکققهدهیتحلکشحرهای دشم  در مسائل دیپلماسی انرژی(، امارا  و ب ری  )دو کشهحر 

 های عربستان( دانست.حامی سیاست

ساخت  مفهحم انرژی در امر از ت حن  بان نی  بسترسازی برای امقیتی جهینت؛ چهارم

باشد. در نتیجه، اقتصاد سیاسی انرژی می مق قهروابط و ییحندهای مقابل ایران با کشحرهای 

شدن تقابلی میان یابقده از امقیتیای نی  به شد  به ت حن  ناشی از روندهای تداوممق قه

انرژی ییش رفته است. در  ححزهشحرهای م حر دشم  یا رقیب )م حر بان( در ایران و ک

های اش در سالدیپلماسی انرژی دهقدهشکلهای نهایت نی ، ایران با عقایت به ای  محلفه

هایی از تعادل )محضحع بخش آتهی مقالهه(، بهه سهمت محرد م العه، در عی  حفظ زمیقه

ای نی  رفته اسهت کهه در چهارچحب ل ت حن  مق قهرویکردهایی از تقابل رفتار در قبا

شدن محضحعاتی مرتبط با دیپلماسی انرژی در میان ایران و کشحرهای مق قه قابهل امقیتی

 خحانش است.

خحبی از قدر  تقابلی در ایران که از وابستگی جهانی به نفت خاورمیانه آگاه است، به

نفت در  یتقاضابرد. ای بهره میق قهمحضحع دیپلماسی انرژی برای فشار بر کشحرهای م

، اما اقتصاد آن به شد  وابسته بهه واردا  نفهت دیبه اوز خحد رس 2005ارویا در سال 

سحم  کی باًیدهد. ارویا تقریم لیدرصد از مصرف نفت مق قه را تشک 85از  شیاست که ب

یه  از و بخهش ب رگهی از مصهارف خهحد را ن کقهدیم افتیدر هیاز نفت خحد را از روس

 انههینفت ندارد و به واردا  نفت خهام از خهاور م ابع. ژای  مقکقدخاورمیانه دریافت می

بحده است و در  شیرو به اف ا ریاخ یهادر سال  یوابسته است. واردا  نفت خام چ اریبس

  انیدرصد از م 85تا  80  یب  انیم  یو ا دهیبشکه در روز رس حنیلیم 10.6به  2019سال 

شحد. که بخش اعظم آن از خاورمیانه دریافت می دهدیم لیکشحر را تشک  یامصرف نفت 

رفتار تعاملی  م البهدر نتیجه ای  کشحرها از ییامدهای هرگحنه ت میل جقگ بر ایران و نی  

با وجحد ت ریم ای  کشحر آگاه بحده و ایران نی  از کارکردهای رفتار تقهابلی در سیاسهت 

 ینفت سا یدر تأس دیتحل تیبردن ظرف یاز ب یبرا یاگر جقگاما  .خارجی خحد آگاه است

انجهام شهحد، در  انههیدر خاورماز سحی آمریکا یا کشحرهای عربی از سحی ایران،  ایران

  یهدر ا داد. قرار خحاهد ریت ت تأث را یطحنن اریدوره بس کی یدسترس بحدن نفت برا
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 یانرژ یوربهره شیظت مانقد اف ااز اقداما  حفا دیکققده نفت بامصرف یحالت، کشحرها

 (.Jaffe, October 29, 2019) سحخت استفاده کققد یبقدهیهمو س

در مجمحع، رویکرد تقابلی دیپلماسی انرژی ایران نه از یهک مق ه  تههاجمی کهه از 

المللی در ایه  حهحزه ای و بی رویکرد و مق   تدافعی آن در برخحرد با ت حن  مق قه

ن که در بخش آتی خحاهیم دید، ایران در تالش است کهه تعامهل بها کقد. چقاییروی می

انرژی را در اولحیت قرار دهد، اما مادامی که با رویکرد تهاجمی  ححزهای در م یط مق قه

شحد، به شهکل تهدافعی از و نی  فشارهای بیرونی غربی و عربی در ای  ححزه محاجه می

 ححزههای قدر  ایران در گیری با تحجه به ححزهگیرد. ای  بهرهرویکرد تقابلی نی  بهره می

دیپلماسی انرژی که در بخش اول مقاله م رح شد، به ایران قدر  و تحانایی عمل بانیی 

 در مق قه و خصحصاً خلی  فارس داده است.
 

دیپلماسی انارژی در بساتر اقتصااد سیاسای  نهیزمایران در  آهای تعامل ج.. حوزه5

 (2019-2003ای )منطقه

دیپلماسی انهرژی، کهه در  ححزهبا وجحد تقحع س حح تقابل ایران و کشحرهای مق قه در 

های دیپلماسی انرژی قابل خحانش است، اما ححزه ححزهکردن مسائل در چارچحب امقیتی

ههای تعامهل ححزه مسهالهتعامل از تقحع زیادی برخحردار نیست. با ای  حال، با تحجه به 

ای از دیپلماسی انرژی در بستر اقتصهاد سیاسهی مق قهه قهیزمجمهحری اسالمی ایران در 

 ازمقدین یانرژ یپلماسیمحضحع د یریگیی، نزم به ذکر است که در ای  بستر 2019تا  2003

 یامق قه یبازارها ،یتیچقدمل یهاب رگ، شرکت یهامق قه، قدر  یمشارکت با کشحرها

شهده، نقهش  ادیه یهاا و سهازمانهاز کشحرها، شرکت کیاست. هر یجهان یو بازارها

 یپلماسید یریگیی ی،طحر کل. بهقدینمایم فایا یانرژ یپلماسیدر ارتباط با د یاشدهکیتفک

را  گریباز  یچقد یاست که امکان مشارکت و همکار ییهارساختیز جادیا ازمقدین یانرژ

نزم است تها اونً،  یالملل یو ب یامق قه ییگرادرک چقدجانبه یسازد. برایم رییذامکان

 یقهدهایاب ارهها و فرآ اً،یهثان رد،یهمهحرد م العهه قهرار گ ییگراچقدجانبهه یهاضهرور 

گردد  یو طراح  ییتب یمشارکت ییگراثالثاً، مدل چقدجانبه ؛شحند یریگیی ییگراجانبهچقد

 .(142، 1386)مادس ، 
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 یاهیعقحان یابه یانرژ یسپلمایدر نگاه به ددر همی  راستا و با عقایت به محضحع مقاله، 

متقابل  یوابستگ ک،یپلماتیس ح روابط د یارتقا  یاز طر ی و تعاملگسترش بازرگان یبرا

ظهاهر  یمسهائل جههان یمشترک بهرا یهاحلکردن راه دایی یبرا یعقحان اب اربه دهیچیی

و  یاسهالم یرجمههح یبهرا ینسب تیم   یترعقحان مهمبه یراب ه انرژ  ی. در اشحدیم

  یتریکهانحن گهاهیدر جا یالملل یبای و مق قهدر س ح  یانرژ تیامق  یمشارکت در تأم

. کشحر قرار دارد اریدر اخت انهیگراتحسعه برون برنامهت ق   یبه جهان برا رانیا اتصالنق ه 

دادن به شکل یبرا یاژهیتا اقداما  و کقدیم جابیا یانرژ یپلماسید ،ایمق قه عرصهدر 

)خصحصاً بازیگران  راویکیعضح اویک و غ یبا کشحرها شرفتیمقاسب و رو به یروابط 

مابی  با س حح امقیتی در مسائل فی کققدهخلی  فارس، که عامل ایجاد  ححزهای در مق قه

 رو، ی. ازاردیصحر  بگ باشقد،یم تیحائ  اهم یانرژ کیتیکه از ل اظ ژئحیلایران هستقد( 

 یجهار یرونهدهابا عمده  رانیا ،یاسالم یحدن نظام جمهحربخاص واس هبه کهیدرحال

 شبردیی یت ق  اهداف کالن خحد و برا یبرا دیو عدم ت اب  دارد، با یناسازگار یالملل یب

در  یاسالم یحجم م دود قدر  جمهحر رایز شد؛یقدیات اد ب ت،یها به ائتالف و درنهاآن

عمهل  جامهه ییتحانا یاسیس یواحدها رگیبدون ائتالف با د یجهان یاسینظام اقتصاد س

 رانیا یخارج استیس یتیو امق یفرهقگ ،یاقتصاد ،یاسیاهداف بلقد س ییحشاندن به تمام

(. اما، نفت که باعث شباهت اقتصادی کشحرهای مق قه شده، 1388)یحراحمدی،  را ندارد

تحلیهد و  ححزه ای درتحاند چقدان زمیقه را برای ایجاد تعامل و ات اد در س ح مق قهنمی

تحان بر محضحع گاز نخست می وهلهفروش در بستر دیپلماسی انرژی فراهم نماید، اما در 

 های فعلی هم متمرک  شد.با وجحد ت ریم

گاز  یجهان ی، تقاضایانرژ یالملل یآژانس ب 2014 یانداز انرژبر اساس گ ارش چشم

 یب انهرژکیهدر تر یعهیطب  گ ارش، سههم گهاز یش است. بر اساس ایروبه اف ا یعیطب

. در دیخحاهد رس 2040درصد در سال  24به  2012درصد در سال  21جهان از  یمصرف

ت یهو محقع یعهیم گهاز طبیار داشت  مقابع عظهیاخت ران با دریا یاسالم یجمهحرنتیجه، 

ققدگان گاز جهان را کعمده وارد یقد و بازارهاک  فرصت استفاده یتحاند از ایم یکیتیژئحیل

 یایآس مق قهگاز جهان قرار دارد. سه  عمدهققدگان کانحن واردکه در کرد، چرایار بگیاختدر 

ققدگان گهاز کققدگان و واردک  تقاضایترب رگ ،یشمال یایک، ارویا و آمریو جقحب یشرق

برخحردارند. در  مصرفشانسه با یدر مقا یمکر ی ان ذخایرا از میروند؛ زیشمار مجهان به
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 یابیگاز درصدد دست عمدهققدگان کدیرا تحلیتر است؛ زاز ارویا از همه مهم  بازار گی  بیا

ه در کبل ،برخحردار باشقد یمک یلیر خی ان ذخایه از مکقیه عالوه بر اکهستقد  ییبه بازارها

تر (. مهم21: 1395)عالیشاهی و سانروند،    قرارگرفته باشقدیشحرها نکاز آن  یمکفاصله 

تحاند باشد. ایران با ای  قاضا از سحی ایران و تحسط اویک گازی میاز آن، مدیریت ای  ت

گاز( و دوستی با ترکیه )خریدار  دارندهحجم از گاز طبیعی و نی  ن دیکی به ق ر و کحیت )

ها و خرید انرژی از ایران را اصلی گاز ایران( و نی  ارویا )که تالش برای دورزدن ت ریم

اصلی و نی   دکققدهیتحلای با حضحر کشحرهای ی تعامل مق قهتحاند زمیقه را برادارد(، می

کشحرهای خریدار آن فراهم نمحده و نی  ییحند میان تهران و آنکار در کقهار دوحهه را در 

گاز دارد و اگرچه   یتأمه قرارداد یبا ترک 2026ران تا سال یا مقابل عربستان تقحیت کقد.

ت گاز یفیل کیدلهدهد بیح میآنکارا ترج یروشد، ولفیه می  گاز را به ترکیریتر از ساگران

(. نیاز ترکیه به 1397یحر، )قهرمان   معامله را بهم ن دیران و سهحلت نقل و انتقال آن، ایا

های غرب به شکل حداکثری در وضعیتی که آنکهارا سیاسهت گاز و عدم یذیرش ت ریم

تحاند زمیقه تعامهل در رده، میاستقالل عمل بیشتری نسبت به قبل در مقابل غرب ییشه ک

 .دیپلماسی انرژی را فراهم نماید ححزه

دیپلماسی انرژی، ضروری است  عرصهگازی در  ححزهنفتی و برخالف  ححزهاما در 

تقش با عربستان، ایران تالش داشته تا از یک  گستردهجمهحری اسالمی با وجحد س حح 

 ؛یبرکشل دونیفر  کشحر حمایت کقد. انرژی با ای ححزهزا در سیاست دیپلماتیک غیرتقش

معتقد است که ایران و عربستان، با وجحد تقش، از ایجاد   یو یس گروه م العا  انرژیرئ

کققد. از دید های اویک اجتقاب میانرژی و خصحصاً نشست ححزههای دیپلماتیک در تقش

شحر ل ه  کاز دو  یکچ یشحر هم، هکروابط دو  یرگیر و یس از تیاخ یهاسال یط او،

ه در قبهال کهاسهت  یشحرکران یا. همچقی ، ار نبردندکهگر بیدیکنسبت به  ی یآم یتحه

: 1397دیپلماسی انهرژی،  مجله) ردهکشه مسئحننه برخحرد یهمنی  ققدگان نفت کمصرف

هرم  و تهدید به بست  آن، هرگ  تالشی فراگیر )با احتساب  تقگه(، و با وجحد کقترل بر 66

به آرامکح( برای به خ ر انداخت  تقگه هرم  و بازار انرژی نگرفته است. در  ماجرای حمله

ای ، ضروری است تعامل یایدار در چارچحب اویک و خصحصاً با عربستان سعحدی  جهینت

ای با همی  مق   تداوم یابد و تعامهل در ایه  دیپلماسی انرژی در س ح مق قه ححزهدر 

 ححزه در دستحرکار قرار گیرد.
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گیری از فاکتحر ژئحیلیتیک کهه تحاند با بهرهی  حال، جمهحری اسالمی ایران میدر ع

ای است، زمیقه را بهرای دهی به دیپلماسی انرژی آن در س ح مق قهعامل اصلی در شکل

در رقابت و تقش با ایهران قهرار  هاآنوادارکردن کشحرهای نفتی خلی  فارس، که غالب 

کقد تا مقاسبا  دیپلماتیهک را بها ران در محضحع ییشی  میدارند، فراهم نماید. ای  که ای

عربستان به شکل م ترمانه حفظ کقد، مانع ای  امر نیست که در جهت وادار کهردن ایه  

هرم   تقگهکشحر و دیگر کشحرهای مق قه به تعامل با خحد، از اب ار کقترل استراتژیک بر 

تفاقی که در حمله به آرامکح افتاد )فارغ از ماتقد ابهره گیرد. ای  بدان معقاست که ایران به

اند( و نی  با تحجه بهه بیانها  مقامها  کشهحر در ها ای  اقدام را انجام دادهای  که ححثی

های مختلف، بر ای  محضع یافشاری کقد که درآمد حاصل از فروش نفت و انتقال عرصه

(. Aljazeera, 30 Sep 2019هرم  یا برای همه باشد و یا برای هیچ کهس ) تقگهآن از 

را بهه تعامهل  ههاآنتحاند ساخت  ایران، میهای کشحرهای مق قه در مق ویاف ایش ه یقه

تحاند زمیقه را برای تقفس هرچقد م هدود ایهران ناخحاسته با ایران وادارد. تعاملی که می

دیگهر  تحانهد بهه مانقهدنی  گفته شد، دیپلماسی انهرژیی می ترشییفراهم نماید. چقان که 

 های دیپلماسی، بر بسترهایی از تقش و نی  تحانایی نظامی متکی باشد.ححزه

 

 گیرینتیجه

دیپلماسی انرژی در  ححزهتحاند گفت رویکرد ایران در گیری میعقحان نتیجهدر یایان و به

 گستردههای مقدی از ظرفیت، بر مبانی بهره2019تا  2003ای از بستر اقتصاد سیاسی مق قه

نفت و گاز، اهمیت محقعیت ژئحیلیتیکی و نی  جایگاه کلیدی در سازمان  ححزهژی در انر

های بالقحه و بالفعل، به ایهران نفت یا اویک تکیه دارد. ای  ظرفیت صادرکققدهکشحرهای 

کقشانه در دو سر طیف تعامل و تقابهل را فعال نمحدن هم مان یک استراتژی درهم اجازه

گرایی ایران در دیپلماسی انرژی بر یک حقیقت ذاتهی و که تعاملاندازه داده است. همان

درونی سیاست خارجی کشحر در مقاسبا  دوستانه با کشحرهای همسایه قهرار دارد، بهه 

همان اندازه و در طیف مقابل آن، رویکرد تقابلی کشحر بر نحع رفتارهای بیرونهی، مشهی 

آمریکا در مق قه، تکیه دارد. در  ای چحن عربستان و نی  حضحرتهاجمی کشحرهای مق قه

داند، بدی  معقا که تا شاهد رفتار تدافعی می ارائهنتیجه، ایران رویکرد تقابلی خحد را یک 

 تخاصمی بیرونی نباشد، به اقدام تقابلی دست نخحاهد زد.
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رسد که دیپلماسی نظر میبه»مقاله که در آن آمده بحد  هیفرضدر ای  میان، با عقایت به 

، از 2019تها  2003های ای در سهالی ایران با تحجه به بستر اقتصادی سیاسی مق قهانرژ

شدن فاکتحر الگحهایی از تقابل گسترده و تعامل ناچی  ییروی کرده که زمیقه را برای تبدیل

 دییهتأ، به «ساز در روابط متقابل ایران با خاورمیانه، فراهم نمایدانرژی به یک اب ار امقیتی

 ححزههای مقاله رسیده است. بدی  معقا که ایران در حر با تحجه به م تحای یافتهمذک هیفرض

، جقگ آمریکا علیه عراق را برای کقترل مقابع نفتهی مق قهه تجربهه 2003انرژی در سال 

ای شاهد بحده، کهه ههدف آن نیه  هسته یروندههای غرب را در خصحص نمحده، ت ریم

ن بحده و در نهایت نی  ای  اقهداما  بها همکهاری هجحم به تحلید نفت کشحر و ت ریم آ

ای  اقداما ،  جهینتعربستان سعحدی با غرب برای اعمال فشار بر ایران همراه بحده است. 

ت میل رویکرد تقابلی بر کشحر، بر مبقای دیپلماسی دفاع مشروع از خهحد بها تحجهه بهه 

 انرژی در مق قه بحده است. ححزههای بالفعلش در تحانایی

 (1شامل سه مرحله اسهت:  نی  که ساخت  در مکتب کپقهاگفرایقد امقیتیتحجه به  با

ایجاد تأثیر بر روابهط بهی   (3اقدام اض راری و فحری؛ و  (2شقاسایی تهدیدا  اساسی؛ 

 ، شاهدیم کهه محضهحع وسیله نقق قحانیهای بحروکراتیک بقاشده( به)شامل رویه واحد

برسهاخت امقیتهی در میهان بهازیگران  مق قه به یهک انرژی و دیپلماسی انرژی در س ح

ای خاورمیانه بدل امقیتی مق قه مجمحعهای در گر فرامق قهای و نی  کشحرهای مداخلهمق قه

ای، شده است. بدی  صحر  که در رویکرد تقابلی، چه ایران و چه دیگر بازیگران مق قه

انهد. در اقهدام زده انرژی ححزهاز تهدیدا  اساسی علیه خحد در  یتیامقدست به خحانش 

متقابل، کشحرهای عربی با سرکردگی عربستان، از ت ریم ایهران و اعمهال فشهار بهر آن 

اند. در مقابل ایران نی  از تحانایی خحد برای کقترل تقگه هرم  و نی  دسترسی به کردهحمایت

 دست زده است. ساخت  محضحعا  مبتال به انرژی در مق قههای نیابتی برای امقیتیگروه
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 .10، شماره ییایی 2، شماره 5، دوره علمی دانش سیاسی دوعصلنامه
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