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نقش منابع و اقتصاد 
انرژى در گسترش
رقابت هاي منطقه اي 
ايران و عربستان

نفتي را بايد در زمره عوامل گسترش همكاري در روابط متقابل كشورها دانست. 
از  بخشي  منابع،  ديپلماسي  حوزه  در  عربستان  و  ايران  روابط  هماهنگ سازي 
ضرورت هاي نگرش نئوليبرال به پيوند موضوعات راهبردي و اقتصادي مي باشد. 
در اين مقاله تالش مي شود تا از رهيافت نئوليبرالي در جهت بهينه سازي الگوي 
روابط ايران و عربستان استفاده شود. نئوليبرال ها بر اين اعتقادند كه همكاري هاي 
اقتصادي زمينه گسترش روابط به عرصه هاي راهبردي را امكان پذير مي سازد. با 
توجه به چنين نگرشي هماهنگ سازي سياست اقتصادي ايران و عربستان، زمينه 
اصلي  پرسش  مي سازد.  پذير  امكان  را  راهبردي  روابط  بهينه سازي  براي  الزم 
مقاله بر اين موضوع تاكيد دارد كه: «بازسازي روابط منطقه اي ايران و عربستان 
از چه طريق امكان پذير مي باشد؟» فرضيه مقاله معطوف به گزاره اي است كه: 
«بازسازي روابط منطقه اي ايران و عربستان در قالب سازوكارهاي اقتصاد منابع و 

تاثير آن بر ديپلماسي حاصل مي گردد.» 
واژه هــاى كليــدى: الگوهــاي همــكاري، اقتصــاد سياســى، سياســت نفتــى، 

ــرژى، نقــش منطقــه اي.  ديپلماســى ان
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مقدمه
همانند  موضوعاتي  تاثير  تحت  سرد  جنگ  از  بعد  سال هاي  در  جهاني  سياست 
هويت، اقتصاد و منابع قرار گرفته است. جمهورى اسالمى ايران و عربستان سعودى از 
توليدكنندگان عظيم نفت و گاز در خاورميانه و جهان مى باشند. كشورهاى صنعتى و 
پيشرفته دنيا بدون انرژى خصوصا نفت و گاز قادر به ادامه سياست اقتصادي خود نخواهند 
بود. ظرفيت هاى استفاده از رويكرد ديپلماسى انرژى براى ايران و عربستان از اين جهت 
اهميت دارد كه زمينه هاي الزم براي ايفاي نقش منطقه اي را اجتناب ناپذير مي سازد. 
اقتصاد انرژي زمينه هاي الزم براي شكل گيري ديپلماسى انرژى را بوجود آورده است. 
محسوب  بين الملل  روابط  ادبيات  در  راهبردي  موضوعي  عنوان  به  انرژي  اقتصاد 
مي شود. بسياري از سازوكارهاي اقتصاد انرژي را مي توان در قالب ديپلماسي انرژي مورد 
مالحظه قرار داد. در دنياى امروز، حوزه هاى سياست، اقتصاد و حقوق آن چنان به هم 
درآميخته اند كه گاه نمى توان يك گزاره را تنها از بعد حقوقى يا سياسى مورد توجه قرار 
داد. متأسفانه در م آميختگى اين حوزه ها سبب شده است كه مرز بين حقيقت و واقعيت 
نيز دچار خدشه شده و حتى آثار اين درهم آميختگى در داورى هاى بين المللى و مجامع 
جهانى نيز ظهور و بروز يابد. نكته جالب توجه اين است كه هر چقدر مقوله  مورد بحث، 

.(Wood, 2015: 2) مهم تر و حساس تر باشد، اين درهم آميختگى بيشتر رخ مى نمايد
انرژى يكى از مقوله هاى تاثيرگذار در مباحث جامعه  جهانى است، تالش كشورها 
براى كسب و حفظ امنيت انرژى خويش بسيار فراوان است و در اين راستا از هيچ تالشى 
فروگذار نمى كنند، به گونه اى كه بسيارى از صاحب نظران، جنگ ها و ناآرامى هاى منطقه 
خاورميانه را ناشى از وجود منابع غنى انرژى به ويژه نفت و گاز در اين منطقه مى دانند. 
بسيارى از صاحب نظران معتقدند كه عرضه و تقاضاى نفت به عنوان يكى از اصلى ترين 
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منابع انرژى، به هيچ وجه از محاسبات فنى مهندسى تبعيت نمى كند و يك متغير كامًال 
سياسى است هر چند كه مى توان از معادالت رياضى، ميزان بهينه  آن را تعيين كرد ولى 
دولت ها با توجه به پيش بينى وضعيت سياسى خود در آينده به تقاضا يا عرضه نفت با 
يك قيمت مشخص كه آن هم با متغيرهاى سياسى تعيين مى شود، مى پردازند (احمديان، 

.(20-48 :1387
 ديپلماسى منابع، استفاده از ابزار ديپلماتيك و راهبردي جهت حضور در صحنه  
بين المللى و حفظ جايگاه كشورها در نظام بين الملل است. در واقع ديپلماسى انرژى، به 
كارگيرى ابزارها و دانش سياسى در مسائل مربوط به انرژى اعم از عرضه، تقاضا، تبديل 
و ... است. ديپلماسى انرژى حركتى هدفمند، بلندمدت و داراى قوانين خاص خود بوده 
كه در صدد ايجاد و حفظ امنيت انرژى براى كشور مى باشد. برخوردارى از يك چارچوب 
ديپلماتيك قوى و كارآمد براى هر كشور، مى تواند زمينه  موفقيت آن را در امر انرژى در 

فضاى جهانى فراهم آورد. 
در تعريف ديگر ديپلماسى انرژى، به مجموعه رفتارها و تعامالتى گفته مى شود كه 
يك كشور در حوزه  انرژى حداقل به دو منظور در تعامل با كشورهاى جهان آن را به كار 
مى برد. به عبارت ديگر ديپلماسى انرژى مجموعه اى از رفتارها و تعامالتى است كه يك 
كشور با جامعه جهانى براى پيش برد حداقل دو هدف از آن استفاده مى كند. استفاده 
از ابزار ديپلماتيك جهت حضور در صحنه بين المللى و حفظ جايگاه خويش در نظام 
بين الملل است. ديپلماسى انرژى حركتى هدفمند، بلندمدت و داراى قوانين خاص خود 
بوده كه در صدد ايجاد و حفظ امنيت انرژى كشور مى باشد. برخوردارى از يك چارچوب 
ديپلماتيك قوى و كارآمد براى هر كشور، مى تواند زمينه  موفقيت آن را در امر انرژى در 
فضاى جهانى فراهم آورد. اين دو هدف يكى به حوزه انرژى و ديگرى به حوزه  امنيت ملى 

يا منافع ملى كشور باز مى گردد (عادلى، 1389: 28).
ديپلماسى انرژى، مبتنى بر ديپلماسى كنش مند و مستلزم تعامل با ديگر بازيگران 
براى دستورالعمل سازى تعريف بازى جديد در زمينه تأمين امنيت انرژى فراگير و تدوين 
قواعد رفتارى جهانى در بخش انرژى است. به اين دليل كه ديپلماسى امروز از حالت 
و  هماهنگى  بر  است  شده  تبديل  سياسى  اقتصادى-  ديپلماسى  به  سياسى  امنيتى- 
هدفمندبودن دستگاه ديپلماسى و اقتصادى تأكيد بيشترى وجود دارد چرا كه قدرت 
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رقابت پذيرى اقتصاد و ضريب اعتبار و امنيت كشورها را افزايش مى دهد (پوراحمدى و 
..(156-158  :1389 ذوالفقارى، 

رابطه انرژي و سياست بين الملل به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي قدرت هاي بزرگ 
و كشورهاي در حال توسعه مي باشد. اقتصاد سياسي بين المللي در نگرش باري بوزان 
داراي رويكرد توسعه يافته بوده و در سال هاي بعد از جنگ سرد روابط عمودي خود با 
ساختار نظام بين الملل را از دست داده است.آنچه كه نظام اقتصاد سياسى جهانى به مثابه 
اصول كلى رهيافت اقتصاد سياسى در مطالعه سياست خارجى و ديپلماسى دولت  ها ارائه 
مى دهد، در ضرورت شناخت محدوديت  هاى ساختارى كه براى رفتار دولت  ها در دو سطح 
ملى و بين المللى وجود دارد، و لزوم شناسايى و تشريح رفتار دولت  ها و ابزار ديپلماسى 
آنها با توجه به انواع پديده  هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامى- امنيتى، قلمرو روابط 
اقتصادى در دو سطح يادشده داراى نقش كليدى است. بر اين اساس، ساختار اقتصادى 
عامل تعيين كننده رفتار سياست خارجى و ديپلماسى بوده، و حتى در مركزيت عوامل 
اقتصادى در درك چيزى كه آنارشى براى امنيت بين المللى معنا مى كند، نشانگر وجود 

.(Buzan, 2005: 41) پيوند نزديك و پويايى بين اين امر و اقتصاد است

1. منابع راهبردي و منازعات منطقه اي در سياست جهاني
1-1. نقش ديپلماسي انرژي در روابط خارجي

نفت از اوايل قرن گذشته همواره به عنوان يك كاالى استراتژيك مطرح بوده است. در 
زمانى صرفاً انرژى براى تأمين سوخت مورد نياز در جنگ ها اهميت پيدا كرد و در دوران 
جنگ سرد، نفت عامل مهمى براى رشد كشورهاى صنعتى تلقى ميشد. در دوران پس 
از جنگ سرد نيز به دليل تأثير نفت بر رشد اقتصاد جهانى، بر اهميت آن افزوده شد. در 
آينده با توجه به افزايش نياز به انرژى در صورتى كه تعامل و تفاهم ميان توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان انرژى وجود نداشته باشد اين نگرانى ها افزايش و موضوع امنيت انرژى 

اهميت بيشترى پيدا خواهد كرد. 
تشكيل  مختلف  سطوح  در  ديپلماسى  اليه هاى  از  كشورها  خارجى  روابط  امروزه 
كشورهاى  خارجى  تعامالت  در  انرژى  نقش  و  اهميت  افزايش  به  توجه  با  مى شود. 
مصرف كننده بزرگ و توليدكنندگان عمده، ديپلماسى انرژى يكى از اليه هاى اصلى در 
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روابط خارجى اين كشورها از جايگاه ويژه اى برخو.ردار شده است. ديپلماسى انرژى ميان 
كشورهاى داراى ذخاير نفتى و صادركننده انرژى و كشورهاى داراى تكنولوژى پيشرفته 
صنايع گاز و پتروشيمى و مصرف كنندگان عمده برقرار مى شود (واعظى، 1388: 128). 
امنيت انرژي يكي از شاخص هاي اصلي اقتصاد و سياست بين الملل محسوب مي شود. 
فرايندهاي برنامه ريزي بازيگران مسلط در نظام جهاني به گونه اي شكل گرفته است كه به 
موجب آن امنيت انرژى از قابليت الزم براي اثربخشي بر نحوه رفتار سياسي و اقتصادى 
كشورها به ويژه قدرت هاي بزرگ برخوردار است. ضرورت كنترل منابع ايجاب مي كند كه 
چنين بازيگراني بتوانند از ابزار انرژي براي كنترل سياست و امنيت  بين الملل استفاده 

 .(Ebinger, 2007: 2 ) نمايند
در واقع هدف از كاربرد اين واژه توسط سياستمداران اين است كه، اوال  دسترسى آسان 
و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز جهانى وجود داشته باشد. ثانيا اين منابع به صورت 
منطقى داراى تنوع و گوناگونى از لحاظ منطقه جغرافيايى منابع و همچنين مسيرهاى انتقال 
داشته باشند و ثالثا جريان نفت و گاز عموما از نقاطى تامين گردند كه احتمال ثبات و عدم 
تغيير در حكومت هاى آنان در درازمدت و طوال نى باشد. بنابراين مصرف كنندگان نفت و گاز، 
امنيت انرژى را از ديدگاه خود مطرح مى  سازند و طبيعى است كه توليدكنندگان نيز به دنبال 
تعريف خاص خود از اين مفهوم باشند. در حالى كه اكثر صاحب نظران بر آسيب پذيرى بازار 
نفت خام از قطع و يا تغيير در مقدار توليد در خاورميانه سخن گفته و به دنبال تنوع سازى 
براى كمترشدن وابستگى نفتى خود به خاورميانه و به خصوص خليج فارس هستند. آمارها 
نشان مى دهد كه از سال1973 تاكنون هيچ گاه مقدار توليد صادرات نفت و گاز از اين منطقه 
دچار قطعى و يا تغييرات اساسى نگشته است. در اوج جنگ ايران و عراق و يا آمريكا با عراق 

جريان صدور نفت از اين منطقه و تنگه هرمز هيچگاه متوقف نگرديد.
راه اندازى نهادها و سازمان هاى بين المللى براى حفظ امنيت انرژى، نظير سازمان 
آژانس بين المللى انرژى، اعمال فشار به كشورهاى صاحب منابع زيرزمينى، تحريم هاى 
گسترده سياسى- اقتصادى، راه اندازى جنگ با بهانه هاى گوناگون نظير مبارزه با تروريسم، 
حضور نيروهاى نظامى در منطقهى خليج فارس به منظور كنترل شاه راه انرژى دنيا و ... 
تنها گوشه اى از اقدام هايى است كه توسط اين كشورها صورت گرفته است به گونه اى كه 

تحليل گران اين جنگ ها را «جنگ هاى نفتى» نام گذارى مى كنند.
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2-1. ديپلماسي منابع راهبردي در رهيافت هاي اقتصاد سياسي بين المللي 
اقتصاد سياسي بين المللي در سال هاي بعد از جنگ سرد تابعي از رهيافت هاي ليبرال 
قرار گرفته است. چنين رهيافتي در رقابت هاي انتخاباتي نوامبر 2016 آمريكا از سوي 
دونالد ترامپ با چالش روبه رو شده است. پيروزي ترامپ را مي توان يكي از نشانه هاي اصلي 
گذار از اقتصاد سياسي ليبرالي به رهيافت هاي نئوليبرال دانست. در اين فرآيند موضوع 
منابع اقتصادي و هويتي از اين جهت اهميت دارد كه زمينه هاي الزم براي رقابت هاي 

چندجانبه و همكاري هاي متنوع را امكان پذير مي سازد. 
بدون شك مفهوم ديپلماسى انرژى با اقتصاد جهانى رابطه تنگاتنگى دارد. هرچند 
مكاتب نظري ماركسيسم و رئاليسم و ليبراليسم در تالش براي ارائه مدلى براي درك 
روابط بين الملل و يافتن راه كارهاي سلطه و مديريت بر آن، با تكيه بر «زيربنا و روبنا اصل 
را بر مدل تحليلى جدايى سياست و اقتصاد گذاشته بودند و با زيربنادانستن اقتصاد يا 
سياست و اصالت دادن به فرد يا اجتماع، مرزبندي هاي سياسى و ايدئولوژيكى را دامن 
زدند كه جهان را طى دو سده گذشته به سوي واگرايى و تجزيه ساحت هاي تعامل در 

.(Fischer, 1980: 141)  روابط بين الملل سوق داد
قرون  طى  كشورهاست،  خارجى  سياست  اجرايى  كاركرد  كه  رسمي  ديپلماسى 
متمادي گوياي تدابير و اقداماتى بوده كه دولت ها براي نيل به منافع خود در رابطه با ديگر 
دولت ها به كار مى گرفته اند. اما با گسترش و تنوع زمينه هاي تعامل و ارتباط درعرصه روابط 
بين الملل، انواع ديپلماسى مضاف و تركيبى مانند ديپلماسى فرهنگى، ديپلماسى تجاري، 
ديپلماسى رسانه اي و ديپلماسى انرژي به منظور تبيين و تنظيم و تنسيق امور ديپلماتيك 

در حوزه هاي تخصصى ابداع و به سرعت رايج شد. 
بر  مشتمل  و  سياست  علم  اصلى  دانش واژه هاى  از  يكى  كه  ملى  منافع  تأمين 
حياتى ترين نيازهاى يك دولت است، در عصر جهانى شدن رنگ جهانى به خود مى گيرد؛ 
يعنى نمى توان بدون در نظر گرفتن مالحظات نظام اقتصاد سياسى جهانى، به ويژه توجه 
به تغيير ساختارى ناشى از تغيير در روندهاى اقتصاد جهانى، منافع خود را تدوين كرد. 
كشور ها بدون فهم چگونگى تغيير در ماهيت و توزيع قدرت يعنى منافع ملى قادر به 
حفظ و بازتوليد قدرت ملى كه يكى از الزامات سياست خارجى است، نمى باشند. در اين 
راه سوزان استرنج ما را به تغيير ساختارى به خصوص به تغيير در ساختار توليد در اقتصاد 
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.(Strange,1994: 103-104) مى دهد  توجه  جهانى 
از جمله تحوالت مهمى كه به ويژه پس از جنگ سرد رخ داده، از حاشيه به متن 
آمدن امور اقتصادي و اجتماعى و كاهش چشم گير رقابت هاي تسليحاتى و تغيير نگرش 
سخت افزارانه به امنيت و قدرت و اقبال به مؤلفه هاي نرم افزارانه در قدرت سياسى و 
اقتصادي بوده است. با درك واقع بينانه و جسورانه از اين تحوالت، بسياري از كشورها 
جهت گيري سياست خارجى و ديپلماسى خود را از رويكرد امنيت محور و تقابل با ديگران 
رها ساخته و رويكرد توسعه محور مبتنى بر تعامل و رقابت را پيش گرفته و ازاين رهگذر 

توانسته اند جايگاه بهتري در سلسله مراتب قدرت و ثروت كسب نمايند. 
با توجه به اينكه انرژي و ابعاد مختلف سياسى و اقتصادي آن همواره و به ويژه 
طى دو قرن گذشته در كانون تحوالت و روندهاي بين المللى قرار داشته، اما اهميت و 
تأثيرگذاري آن در روابط بين الملل به طور فزاينده اي در حال افزايش است چرا كه به 
هم پيوستگى اقتصاد جهانى منجر به ارتقا اهميت منابع نفتى در فرايندهاى رشد و ركود 
اقتصادى مى شود. اقتصاد جهانى بدون بازارهاى مالى بين الملل، مراكز تجارى منطقه اى و 
تكنولوژى صنعتى مدرن، رشد چندانى نخواهد داشت؛ اما در اين ميان، نقش منابع طبيعى 
نيز در اقتصاد جهانى و سياست هاى عمومى دولت هاى صنعتى از اهميت ويژه اى برخوردار 

.(Frirdman, 2009: 23)است

2. تحليل منازعات منطقه اي بر اساس رهيافت هاي اقتصاد سياسي بين المللي
در بين نظريه پردازان اقتصاد سياسي بين الملل، سوزان استرنج تالش نمود تا نشانه هاي 
چندجانبه گرايي در الگوهاي كنش اقتصادي، سياسي، فرهنگي و بين المللي را تبيين كند. 
ديپلماسى انرژى با ايفاى نقش ميانجى در حل و فصل مناقشات ديرين و رفع سوء تفاهم 
ها و در جنبه ايجابى با تعميق پيوندها، مناسبات ميان كشورها و تعامالت جهانى را بهبود 
مى بخشد. ديپلماسى انرژى، تعامل ميان دو يا چند كشور است كه به واسطه بخش هاى 
مختلف انرژى اعم از يك يا چند مؤلفه از تجارت، خدمات، سرمايه گذارى، تكنولوژى و 
انتقال انرژى به صورت شبكه مرتبط به هم شده باشند. ديپلماسى انرژى عالوه بر بُعد 
اقتصادى و تكنولوژى، ابعاد سياسى و امنيت را هم مورد مالحظه قرار مى دهد (واعظى، 

.(130 :1389
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بر اساس چنين نگرشى ديپلماسى انرژى مى تواند به شكل گيرى روابط جديد كشور ها 
و ديگر بازيگران نظام اقتصاد سياسى جهانى منجر شود و زمينه ساز گسترش معادالت 
جديد سياسى و امنيتى تأثيرگذار باشد. درست همانند فرايند همگرايى اروپايى كه با 
تمركز بر منابع استراتژيكى ذغال  سنگ و فوالد بنيان گذاشته شد. اساساً كاربرد ديپلماسى 
زمينه كاهش تنش ها را فراهم ساخته و از بروز برخوردهاى مناقشه آميز جلوگيرى مى كند 
و در دنياى امروز كه انرژى بحث اول دنيا بوده و بسيارى از جنگ ها به اين دليل به وقوع 

.(Dannreuther, 2003: 214) مى پيوندد، مى تواند پيام آور صلح نيز باشد

1-2. نقش نهادهاى بين المللى در فرايند ديپلماسى منابع راهبردي
كنش  الگوهاي  و  روابط  در  خاصي  نقش  داراي  اقتصادي  سازمان هاي  از  هريك 
بازيگران در سياست بين الملل است. به طور مثال، اوپك داراي رويكرد حمايتي از منافع 
كشورهاي صادركننده نفت مي باشد در حالي كه آژانس بين المللي انرژي منافع كشورهاي 
مصرف كننده نفت را تامين مي كند. «سازمان كشورهاى صادركنندهى نفت خام كه اوپك1 
مربوط  سازمان  دو  اين  كه   GECF 2گاز صادركننده  كشورهاى  مجمع  مى شود،  ناميده 
از  متشكل  كه  است  انرژى3  بين المللى  آژانس  سوم،  سازمان  و  است  توليدكنندگان  به 
كشورهاى توليدكننده نفت خام و گاز طبيعى و كشورهاى مصرف كننده انرژى است.» 
يكى از حوادث تاثيرگذار بر رويكرد بازيگران مسلط در سياست جهاني، بحران انرژى 
سال 1973 بوده است. جنگ اعراب و اسرائيل آثار خود را در اقتصاد سياسي بين المللي 
ضرورت  به  ژاپن  و  غربى  اروپاى  آمريكا،  كشورهاي  فرايندي،  چنين  در  گذاشت.  به جا 
تأسيس آژانس بين المللي انرژي ترغيب شدند. سرانجام اين آژانس در طى يك گردهمايى 
در 18 نوامبر 1974م. با شركت نمايندگان كشورهاى عضو همكارى اقتصادى و توسعه 
و عضويت اتحاديه اروپا تأسيس گرديد. مرحله اجرايى آژانس سال 1976 و مقر آن در 

پاريس و زيرمجموعه (OECD)4 است (موسوى، 1384: 169).

1.  Organization Of Petroleum Exporting Countries
2. Gas Exporting Countries Forum
3. International Energy Agency
4. Organizational for Economic Cooperation and Development
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2-2. سازوكارهاي ديپلماسي انرژي عربستان در سياست منطقه اي
به كارگيرى  نيازمند  خود  نفتى  عظيم  ذخاير  به  توجه  با  سعودى  عربستان  كشور 
ديپلماسى فعال و هدفمند در حوزه انرژى مى باشد. در گزارشى به نوشته «هشام آخونباى» 
آمده است، بازار نفت سال هاست كه زير سلطه عربستان سعودى است، چرا كه داراى 
تجارى  ارزشمند  محصول  اين  خام،  نفت  از  گسترده اى  حجم  صادرات  و  توليد  قابليت 
جهان، است. نقش عربستان سعودى به واسطه قابليتش در توليد مازاد بر نياز پررنگ تر 
نيز مى شود، قابليتى كه مى تواند در دوران سخت بازار، به عنوان يك ضربه گير استراتژيك 

عمل كند و توليد را در زمانى نسبتاً كوتاه افزايش دهد. 
به همين دليل است كه عربستان سعودى در ثبات بازارهاى نفتى همواره نقشى 
حياتى داشته است. اين نقش حياتى در دهه گذشته با باال رفتن احتمال افزايش تقاضا در 
آينده آن هم در حالى كه ديگر اميدى به افزايش توليد نبود برجسته تر از پيش شد. هر 
چند به تازگى اهميت نقش «تأمين كننده نهايى» نفت مورد ترديد واقع شده است، چرا 
كه هم آژانس بين المللى انرژى  و هم سازمان اطالعات انرژى پيش بينى مى كنند كه ميزان 

تقاضا كاهش و ميزان عرضه افزايش يابد. 
از ديگر عواملى كه ممكن است در شكل گيرى اين فرضيه دخيل باشند كاهش رشد 
اقتصادى به دليل بحران اقتصادى سال 2008، كاهش مصرف سوخت در حمل و نقل و 
بخش هاى صنعتى و چشم انداز رو به رشد توليد نفت در كانادا، آمريكا و كشورهاى ديگر 
با ظهور فناورى هاى جديد هستند. تحوالت امنيتي خاورميانه آثار خود را در نقش آفريني 
قدرت هاي بزرگ به ويژه كشورهاي صنعتي غرب بر فرايند كنترل حوادث و منابع اقتصادي 

 .(World Energy Outlook, 2011) به وجود آورده است

3-2. نقش الگوهاي كنش بين المللي و منطقه اي عربستان در اقتصاد انرژي
با توجه به اينكه نزديك 80 درصد بودجه عربستان از راه فروش نفت و گاز تأمين 
مى شود، براى عربستان سعودى، انرژى منشأ حيات است. اين كشور 80 درصد از بودجه 
ملى خود را از فروش نفت خام و گاز طبيعى (NGL) در بازار بين المللى تأمين مى كند. 
دولت عربستان منابع نفت خود را هم اقتصادى و هم استراتژيك تلقى مى كند. بنابراين 
جاى شگفتى نيست كه اين كشور تا اين حد براى به حداكثر رساندن بهره بردارى از اين 
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منابع غنى سرمايه گذارى كرده است.
سياست هاى انرژى عربستان در راستاى سياست كشورهاى صنعتى جهانى است. 
نقش عربستان در بازار انرژى همانند گذشته، به داليل متعددى در آينده نيز نقشى حياتى 
و تعيين كننده خواهد بود. خاورميانه و به خصوص عربستان همچنان منبع سرشارى از 
ارزان ترين انرژى فسيلى جهان است. انرژى فسيلى كماكان يكى از منابع اصلى تامين 
انرژى جهان در آينده نزديك است. چنين فرايندي، پيشرفت هاى فنى راه دستيابى به 
منابع نوين انرژى را گشوده است. بخش قابل توجهي از رقابت هاي منطقه اي ايران و 
عربستان در فضاي جنگ نيابتي بر اساس مديريت منابع در اقتصاد سياسي منازعه تفسير 

.(Haykel, 2015a: 12) مي شود
هرگونه برنامه ريزي اقتصادي كشورهايي همانند عربستان، آثار خود را در اقتصاد 
سياسي منطقه اي و بين المللي به جا مي گذارد. بر اساس نگرش نئوليبرال ها، همكاري هاي 
اقتصادي زمينه مشاركت بين المللي بازيگران را بوجود مي آورد. از آنجايي كه بازتوليد 
منابع انرژي براي كشورهاي جهان غرب همچنان پرهزينه بوده و با چالش هاى فراوان 
قطع  با  مواجهه  در  همچنين  هستند.  روبرو  جهان  سطح  در  سياسى  و  زيست محيطى 
ناخواسته و غيرمنتظره جريان نفت، ذخاير استراتژيك و توليد نفت جايگزين از سوى 
عربستان، اولين راه مقابله با كاهش گسترده توليد و افزايش ناگهانى قيمت ها خواهد بود.

3. نقش ديپلماسى انرژى ايران در سياست منطقه اي
نفت به عنوان يك ابزار قدرتمند، جايگاهى عظيمى در پيشبرد ديپلماسى سياسى اقتصادى 
ايران و تضمين امنيت ملى كشور از راه توسعه همكارى ها و تعامالت منطقه اى و بين المللى 
دارد. صنعت نفت يكى از اصلى ترين مزيت هاى اقتصاد ايران به شمار مى رود به طورى كه بخش 
عمده اى از بودجه كل كشور از بخش نفت تأمين مى شود. بنابراين مناسب است كه با تكيه 
بر آن، ضمن حفظ استقالل بودجه كشور از درآمدهاى نفتى، زمينه توسعه اقتصادى پايدار را 
فراهم نمود. ايران با داشتن 137 ميليارد بشكه ذخيره هيدروكربن مايع و همچنين 29 تريليون 
متر مكعب ذخيره قابل استحصال گاز طبيعى، يكى از مهم ترين كشورهاى تأمين كننده انرژى 
جهان است و با توجه به عمر باقى مانده از ذخاير نفت و گاز كشور، اين جايگاه تا چندين سال 

آينده حفظ خواهد شد (مراجعه به ترازنامه انرژى كشور سال 1387).



26

از اين رو و بر اساس تحليل روندها، از چندين سال گذشته، پيش بينى مى شد كه 
بخش عمده اى از نفت خاورميانه با عبور از تنگه هاى هرمز و ماالكا به سوى بازارهاى 
مصرف در چين، ژاپن و كره سرازير شود كه پس از تحريم نفتى ايران توسط اروپا، اين امر 
سرعت بيشترى گرفت. به اين ترتيب، اتكا به راه هاى دريايى انتقال نفت از مسير تنگه هاى 
مهم استراتژيك هرمز و ماالكا بر اهميت اين دو تنگه افزوده است كه اين خود به نقش 

ايران در آينده انرژى جهان اشاره دارد (ثقفى عامرى، 1389: 208).
 جمهورى اسالمى ايران با توجه به جايگاه منحصر به فرد خود در امر انرژى، به ويژه 
نفت و گاز و در وضعيت پيچيده خود در فضاى بين المللى (كه همواره مورد تحريم ها و 
كارشكنى هاى فراوان بوده است) مى بايست در صدد تدوين چارچوبى دقيق براى ديپلماسى 
انرژى خود باشد، هر چند كه با وجود تالش هاى اندك و پراكنده در طى چند سال اخير، 
اين امر مورد توجه و تمركز نهادهاي تاثيرگذار بر اقتصاد انرژي در ايران قرار نگرفته است. 

1-3. نقش اقتصاد انرژي در سياست اقتصادي و اجتماعي ايران
 امنيت انرژى را مى توان مهم ترين ابزار حفظ قدرت در جامعه امروز دانست كه با 
مالحظه هاى بسيار زياد سياسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى و ... پيوند خورده است. ضعف 
در تأمين انرژى و عدم اطمينان نسبت به اين مقوله، مى تواند زمينه عقب ماندگى اقتصادى 
و توليدى و به دنبال آن سياسى و اجتماعى را فراهم آورد. از اين رو تالش هاى بسيارى 
از سوى كشورهاى گوناگون به ويژه كشورهاى توسعه يافته در جهت تأمين انرژى صورت 

مى گيرد كه گاه قالب هاى نظامى نيز به خود مى گيرد.
در اين مورد «استوينس» بيان مى دارد كه انرژى همواره يك مسئله حائز اهميت 
است، هر چند كه در برخى از دوره ها به دليل سير نزولى قيمت آن، توجه چندانى به آن 
نشده است ولى مفهومى كليدى در مفهوم استاندارد سطح زندگى است كه گاه فقدان يا 
كمبود آن بقاى يك جامعه  را به خطر مى اندازد و شايد به همين دليل بوده است كه نفت 
به عنوان يكى از منابع اصلى و ديرين انرژى تأثيرى عميق بر سياست هاى بين المللى داشته 
است. هر چند كه نبايد از خاطر دور داشت كه انرژى حتى در سطح محلى و منطقه اى 
نيز داراى اهميت بسيار است و چه از نظر اقتصادى و چه از نظر مسائل ديگر مثل زيست 

محيطى و ... مورد توجه بوده است (استوينس، 1390: 26).
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به اعتقاد بسيارى از كارشناسان با وجود منابع غنى و سرشار انرژى در ايران، جمهورى 
اسالمى هم اكنون آن گونه كه بايد و شايد داراى قدرت چانه زنى باال در جهان نيست. اين 
مسئله، ناشى از فقدان يك ساختار ديپلماتيك قوى، به روز و كارآمد است . در واقع بايد 
گفت جمهورى اسالمى ايران با وجود برخوردارى از موقعيت ها و نقاط قوت مناسب در 
عرصه بهره گيرى از ابزار انرژى در جهت حضور مؤثر در معادالت بين الملل انرژى، هنوز به 

جايگاهى شايسته و در خور خويش در اين حوزه دست نيافته است 
در سياست هاى كالن حوزه انرژى بر ضرورت اتخاذ تدابير و راه كارهاى مناسب براى 
گسترش اكتشاف نفت و گاز تأكيد گرديده است. اين امر در شرايطى حاصل مى شود كه 
شناخت كاملى از منابع اقتصادى كشور وجود داشته باشد. به اين ترتيب، ديپلماسى انرژى 
را مى توان گامى مؤثر در جهت شناخت كامل منابع، افزايش ظرفيت توليد صيانت شده 
منابع انرژى و توسعه فنآورى در زمينه منابع و صنايع انرژى به خصوص در حوزه نفت، گاز 

و پتروشيمى اشاره داشت (خادم، 1385: 54).

 2-3. الزامات ديپلماسى انرژى ايران در محيط منطقه اي
 جمهورى اسالمى ايران، به واسطه قرارداشتن در موقعيت ژئوپلتيكى منحصر به 
فرد در خاورميانه و برخوردارى از منابع غنى هيدروكربنى داراى جايگاه ويژه اى در حوزه 
انرژى است؛ از سوى ديگر تنگه هرمز را مى توان شاه راه اصلى نقل و انتقال منابع نفتى به 
كشورهاى واردكننده نفت از خاورميانه دانست كه امكان كنترل آن توسط ايران مى تواند از 
برگه هاى برنده كشور در فضاى جهانى محسوب شود. موقعيت جغرافيايى ايران اين امكان 
را فراهم مى سازد تا بتواند نقش واسط و انتقال دهنده نفت و گاز منطقه به خارج از منطقه 
 Neumann,) و يا در ميان كشورهاى منطقه را از راه شبكه هاى خطوط لوله ايفا نمايد

.(2016: 114

 ضعف تكنولوژيك ايران در صنايع نفتى موجب ضعف اين كشور در بهره بردارى از 
ميادين نفتى مشترك شده است كه مى تواند در روند ديپلماسى انرژى ايران تأثير منفى 
داشته باشد. از سوى ديگر، تحريم ها داراى مزاياى بسيارى هستند ولى عدم مديريت 
صحيح آن، زمينه ضعف ايران را در جامعه بين الملل فراهم مى كند. به نظر مى آيد كه 
به منظور ايجاد و حفظ يك نظام كارآمد و قدرتمند در ديپلماسى انرژى براى جمهورى 
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اسالمى ايران، مى بايست به موارد زير توجه كرد:
é مديريت صحيح و دقيق تحريم ها و تبديل تهديدها به فرصت؛
é  ايجاد سبد متنوع انرژى و مصرف كنندگان مختلف، در جهت حفظ مشتريان و

حفظ قيمت مناسب؛
é  تبديل مواد خام به فرآورده هاى نفتى با ارزش افزوده باالتر و جلوگيرى از خام

فروشى؛
é  سازمان دهى قانونمند براى جذب منابع مالى مورد نياز داخلى و خارجى در حوزه

نفت و گاز؛
é  گسترش تحقيقات بنيادين، تربيت نيروى انسانى متخصص، ايجاد مراكز جذب

و صدور دانش و خدمات فنى و مهندسى انرژى در سطح بين المللى و ارتقاى 
و توسعه فناورى در زمينه منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمى (ثقفى عامرى و 

احدى، 1387: 67).
  استفاده از بستر نهادها و مجامع بين المللى در جهت حفظ قدرت جمعى براى 
مقابله؛ عقد معاهده هاى همكارى ميان كشورهاى حاشيه خليج فارس و حاشيه درياى 
خزر و ايفاى نقش محورى و كليدى در اين معاهده ها؛ تبيين دقيق و بهبود جايگاه خويش 
در اوپك و مجمع كشورهاى صادركننده گاز و ... يك ديپلماسى مناسب در عرضه انرژى 

مى تواند دربردارنده اين ويژگى ها باشد (واعظى، 1389: 149).

4. سازوكارهاي ديپلماسى منابع ايران و عربستان در محيط منطقه اي
موازنه گرايي را بايد بخشي از سياست راهبردي ايران و عربستان در محيط منطقه اي 
نيز  تعادل  شكل گيري  براي  زمينه  شود،  ايجاد  موازنه  از  نشانه هايي  هرگاه  دانست. 
اجتناب ناپذير خواهد بود. اقدام مهم ديگرى كه در راستاى تنش زدايى و اعتمادسازى بين 
جمهورى اسالمى و عربستان صورت گرفت، سفر «سعودالفيصل» وزير خارجه عربستان 
به تهران در خرداد ماه 1377 بود. نشانه اصلي موازنه گرايي را بايد در همكاري هاي متقابل 

منطقه اي دانست. 
اين سياست با توجه به سياست تنش زدايى در روابط سياسى اتخاذ شد. همچنين 
ايران تالش مى كرد تا از ظرفيت هاى سياسى اش براى پيش بردن اين سياست هاى نفتى 
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استفاده نمايد و همگرايى بااليى ميان ايران و ساير كشورهاى اوپك به ويژه عربستان 
براى  نفت  بهاى  سقوط  دليل  به  نوروز 1377  حالى كه  در   . داشت  وجود  دوره  اين  در 
ايرانيان همراه با تلخى بود، در نخستين روزهاى فروردين ايران به همراه ساير كشورهاى 
صادركننده نفت با امضاى پيمانى در رياض باعث توقف هر چند موقت در سقوط بهاى 

نفت شدند (رمضانى، 1392: 144).
سعودالفيصل به هنگام ورود به تهران به خبرنگاران گفت: «مسير تازه اى كه در روابط 
دو كشور آغاز شده است نتايج فوق العاده اى براى دنياى اسالم و روابط دوجانبه خواهد 
داشت. وى همچنين در ديدار آقاى خاتمى به ايشان گفت: «شما روش درستى را در 
پيش گرفته ايد و به همين جهت برادران شما در عربستان دست شان را به سوى شما دراز 
مى كنند و با ديدى باز از مواضع شما در مسائل منطقه اى استقبال مى كنند.» واقعيت  آن 
است كه چنين فرايندي در سال هاي 2015 به بعد با تغييراتي روبه رو شد. علت اصلي  
چنين تغييراتي را مي توان در رقابت هاي منطقه اي در فضاي اقتصاد سياسي منابع تحليل 

 .(www.irib.ir) نمود

1-4. نقش ديپلماسي انرژي در روند مقابله با تهديدات منطقه اي 
تحول در محيط امنيت منطقه اي در زمره عواملي محسوب مي شود كه همكاري هاي 
بين المللي را اجتناب ناپذير مي سازد. موضوعات امنيتي از جمله ظهور پديده تروريسم 
را بايد بخشي از عوامل و فرايند تاثيرگذار در كنش بازيگران منطقه اي محسوب مي شود. 
موضوع گروه طالبان و رفتار خشن و ناپسند اين گروه در افغانستان و نيز روند كاهش 
قيمت نفت، از جمله عوامل مهمى بودند كه در سال 1377 ، تبادل نظر و رفت و آمد بين 

تهران و رياض را افزايش دادند.
از اقدامات مهم ديگرى كه در چارچوب سياست تنش زدايى در روابط با عربستان 
صورت گرفت. سفر آقاى خاتمى به عربستان سعودى در ارديبهشت ماه 1378 مى باشد. 
اين سفر اولين ديدار رئيس جمهور اسالمى ايران از عربستان و همچنين ديدار باالترين 
مقام ايرانى از عربستان پس از پيروزى انقالب به شمار مى رفت. سعودى ها براى انجام اين 
سفر و تبديل آن به يك رويداد تاريخى در روابط دوكشور، همكارى درخور توجهى نمودند 

و از آقاى خاتمى در سطح رهبران بزرگ جهان استقبال نمودند .
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مراسم استقبال از آقاى خاتمى در فرودگاه جده را مى توان يك گردهمايى بى سابقه 
و بزرگ از امراى بلندپايه و مقام هاى سعودى دانست كه درآن روز در فرودگاه جده حاضر 
شدند. حضور ملك فهد با صندلى چرخ دار در باند فرودگاه، اميرعبدا... وليعهد، اميرسلطان 
وزير دفاع، اميرمشعل بن عبدالعزيز (از فرزندان ارشد ملك عبدالعزيز)، امير سعودالفيصل 
وزير امور خارجه، كليه وزراى كابينه و جمع زيادى از مقام هاى لشكرى و كشورى و 
همچنين مشاوران پادشاه عربستان، از ديد ناظرانى كه با جريان هاى داخلى عربستان 

آشنايى دارند، اين مراسم را به يك استقبال باشكوه تاريخى تبديل كرده بودند.

2-4. تاثير ديپلماسي انرژي بر الگوي رقابت هاي منطقه اي ايران و عربستان 
هرگونه كنش ديپلماتيك تابعي از سازوكارهاي ديپلماسي هسته اي در اقتصاد انرژي 
محسوب مي شود. بسياري از سازوكارهاي كنش ايران در محيط منطقه اي و بين المللي 
تابعي از ضرورت هاي اقتصاد انرژي مي باشد. بيانيه مشتركى كه در پايان سفر خاتمي 
به عربستان منتشر گرديد نشان داد كه دو كشور دربسيارى از موضوعات در چارچوب 
روابط دو جانبه با يكديگر اتفاق نظر دارند كه از آن جمله عبارتند از : منافع مشترك امت 
اسالمى، نقش سازمان كنفرانس اسالمى در جهت تعيين همبستگى كشورهاى مسلمان، 
عدم مداخله در امور داخلى ديگران و همزيستى مسالمت آميز. عالوه براين همواره با بهبود 
روابط سياسى، روابط اقتصادى، بازرگانى نيز بين دو كشور افزايش يافته است. مجموعه 
اين اقدامات به اعتمادسازى بين دو كشور كمك كرده و اصول اين اعتمادسازى به تنش 

زيادى در روابط دوجانبه و منطقه اى انجاميد (برزگر،1380 : 90).
وزير خارجه وقت آقاى خرازى، سفر آقاى خاتمى به عربستان را  بستر مناسبى براى 
توسعه ثبات و تقويت امنيت در منطقه خواندند. به لحاظ محتوا زمينه سازى دو كشور براى 
اين سفر در خور توجه و شايسته يك ديدار تاريخى بود . دو كشور در اسفندماه 1377، 
با توافق استثنايى خود به بحران اخير نفتى كه در اثر آن قيمت ها به زير 10 دالر سقوط 
كرده بود، پايان داد و در پى آن با تأثيرگذاشتن بر ساير اعضاى اوپك در جريان اجالس 
اسفند 1378 در هلند به سرعت زمينه افزايش قيمت نفت را فراهم نمودند، به طورى كه 
در زمان انجام سفر آقاى خاتمى قيمت ها تا 50 درصد نسبت به ماه قبلش جهش پيدا كرد 

و به حدود 14/5 دالر در هربشكه رسيد (رمضانى، 1393: 147).
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در اجالس سران كنفرانس اسالمى درتهران، موافقت شد كه هاشمى رفسنجانى، 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از عربستان ديدار كند. اين ديدار در اسفند 76 
انجام پذيرفت و به تقويت روابط دو كشور منجر شد. مقامات عربستان از هر فرصتى براى 
گسترش اين روابط و ابراز عالقه به سياست خارجى جديد ايران استفاده مى كردند. شاه 
فهد اعالم كرد ايران و عربستان دو كشور مهم منطقه در جهان اسالم هستند و بايد در 
تمام مسائل مورد عالقه از جمله اوپك، روابط دوجانبه و مسائل منطقه اى تشريك مساعى 

و مشورت هاى بيشترى داشته باشند.
سياسى،  گوناگون  زمينه هاى  در  خاتمى  آقاى  دوران  در  عربستان  و  ايران  روابط 
آموزشى، اقتصادى و امنيتى توسعه يافت به ويژه با سفر آقاى خاتمى و ديگر مقامات از 
جمله ديدار وزير دفاع از عربستان زمينه همكارى دوجانبه و چندجانبه ميان تهران–رياض 
فراهم شد. حتى آنان سياست هاى هماهنگى را در اوپك در مورد قيمت گذارى و توليد 
نفت اتخاذ كردند. از ديدگاه آنان همكارى هاى امنيتى مشترك در منطقه اى كه حاوى 
حداقل 60 درصد ذخاير نفتى كل جهان است  به مثابه امر ضرورى اجتناب ناپذير است ( 

اسدى، 1389: 20-21).
با انتخاب احمدى نژاد به رياست جمهورى اسالمى در تيرماه 1384 ، نهمين دولت 
پس از وقوع انقالب اسالمى روى كار آمد . اين دولت در تنظيم مناسبات و جهت گيرى هاى 
سياست خارجى بر چند اصل مهم واساسى استوار مى باشد. اين اصول براساس رهنمودهاى 
مقام معظم رهبرى طبق اصول عزت، حكمت و مصلحت طراحى گرديده است. همچنين 
قانون  اصل 48  محقق كردن  هدف  با  خارجى  و  داخلى  عرصه  در  عدالت محور  گفتمان 
اساسى ناظر برتوازن منطقه اى، استفاده عادالنه از فرصت هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى 

طراحى شد (موالنا، 1387: 134-145).
با انتخاب احمدى نژاد چرخشى اساسى در گفتمان دولت ايران در سياست داخلى و 
خارجى به وجود آمد. گفتمان جديد بسيار متفاوت و حتى متعارض از گفتمان قبلى بود. 
خاتمى سعى مى كرد در راستاى جهانى شدن اصل دموكراسى را در داخل پياده كند و 
هم زمان اصول نظرى خود را مطابق با ارزش هاى جهانى حاكم تطبيق  نمايد. اما در اين 
دوره  باور بر اين بود كه رويكردهاى قبلى نتوانسته منافع جمهورى اسالمى ايران را تأمين 
كند. احمدى نژاد در تبليغات انتخاباتى خود شعارهايى را مطرح نمود كه بسيار متفاوت از 
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دو دوره انتخابات قبلى ايران بود. در اين برهه نيز نيروهايى روى كارآمدن احمدى نژاد را 
 Kagan &) تسهيل كردند كه آنها نيز در نتيجه پيامدهاى جهانى شدن ظهور كرده بودند

.(Others, 2016: 35

در اين دوران بود كه كشورهاى حاشيه خليج فارس گمان كردند سياست خارجى 
ايران نسبت به آنها تغيير يافته و ايران سياست هاى تندى را درپيش خواهدگرفت و اين امر 
سبب شد كه آنها در روابط خود با ايران دچار ترديد شوند. اما با سفرهاى آقاى احمدى نژاد 
به كشورهاى حاشيه خليج فارس از جمله عربستان، كويت، قطر و ... آنها اطمينان يافتند 
كه سياست ايران به سمت ايجاد روابطى نزديك با آنها پيش مى رود اما ديرى نپاييد كه 
اين كشورها تحت  تأثير متحدين غربى خود و تنش هايى كه در روابط ايران با آنها شكل 
گرفته، عليه ايران موضع گيرى كردند. شوراى همكارى خليج فارس دربيانيه اى دوباره حق 
حاكميت امارات بر جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى را مطرح كردند و با 
اشغالگرخواندن ايران خواستار استرداد جزاير و پس گيرى اين موضوع از طريق يك دادگاه 

بين المللى شدند .
اين امر به معناى نپذيرفتن نظم ناعادالنه سلطه جهانى موجود، مقابله و مبارزه با 
آن و تالش براى اصالح و تغيير ساختارى، نمادى و هنجارى آن است زيرا همان گونه كه 
ذكر شد تحقق اهداف و آرمان هاى انقالب و جمهورى اسالمى مستلزم اصالح و تغيير نظم 
بين الملل مستقر است. يكى از اصول و جهت گيرى هاى دولت نهم، ديدگاه آن در مورد 
نظام بين الملل مى باشد. از اين ديدگاه نظام بين الملل موجود، نظامى ناعادالنه محسوب 
مى شود و سازمان هاى بين المللى همواره در اختيار و تحت سلطه قدرت هاى بزرگ و حافظ 

منافع آنان بوده اند. 
شعارى كه احمدى نژاد بر آن تأكيد مى كرد و به اعتقاد برخى ناظران سياسى از هوگو 
چاوز قرض كرده بود چنين بود: «عايدى نفت را بر سر سفره مردم مى گذارم.» زمينه گفتار 
و سخن اصلى احمدى نژاد در آن زمان و هم اكنون چنين است: «بازگشت به ارزش هاى 
سنتى» وظيفه انقالب آن است كه ايمان اسالمى را تا به آخر دنيا برساند «يك انقالب 
اسالمى جديدى به وجود آمده است و به خواست خدا انشاا... خواهد توانست ريشه ظلم را 

در جهان بركند.» (گريفيتس، 1387: 56).
از ديدگاه موجود، نظام فعلى بايد دچار تحول اساسى شود. ايجاد صلح و آرامش بر 
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پايه عدالت و معنويت در جهان، پيشرفت اقتصادى همه كشورهاى جهان و كاهش فاصله 
فقير و غنى ، از بين رفتن چالش هاى اصلى جهان امروز شامل مسائل محيط زيست، 
تبعيض نژادى، گرسنگى و فقر، مواد مخدر، تروريسم و همكارى با همه كشورهاى جهان، 
متكى بودن روابط كشورها بر اصل عدالت از ويژگى هاى نظام مطلوب مى باشد كه بايستى 
براى ايجاد آن تالش كرد. بر اين اساس دولت از تمام توان و ظرفيت خود براى انتقاد از 

نظام بين الملل و ترسيم نظام مطلوب استفاده كرد .

3-4. فرآيند تحول اقتصاد منابع در دولت روحاني
اقتصاد انرژي تابعي از ضرورت هاي كنش متقابل بازيگران و اقتصاد سرمايه داري 
محسوب مي شود. اقتصاد سرمايه داري آثار خود را بر سياست بين الملل از طريق ديپلماسي 
انرژي به جا مي گذارد. وابستگى مسائل سياسى، اجتماعى، اقتصادى حقوقى با يكديگر 
منجر به مطرح شدن مفهوم جديدى به نام ديپلماسى انرژى شده است. ديپلماسى انرژى، 
به كارگيرى ابزارهاى ديپلماتيك و ايجاد بسترهاى تعاملى در حوزه مسائل مربوط به انرژى 

است. 
بخشي از سياست منطقه اي ايران در دولت روحاني معطوف به ديپلماسي انرژي 
مي باشد. وزارت نفت عهده دار سازوكارهاي معطوف به دستيابي ايران به منابع اقتصاد مالي، 
بانكي و تجاري جهاني از طريق سازوكارهاي ديپلماسي انرژي خواهد بود. چنين ادبياتي 
را مي توان در مصاحبه بيژن زنگنه در اجالسيه وزراي نفت اوپك در وين مشاهده كرد. 
چنين رويكردي بيانگر آن است كه برخي از كشورهاي منطقه اي از جمله ايران و عربستان 
در حوزه انرژى از قابليت الزم براي حل و فصل موضوعات خود در قالب ديپلماسي انرژي 

را دارا مي باشند. 
چنين فرايندي نتوانست نتيجه مطلوب و موثري در روابط ايران و عربستان به وجود 
آورد. علت آن را بايد در شكل گيري اين انگاره دانست كه اقتصاد انرژي در قرن 21 به 
گونه اي تدريجي به اقتصاد منابع تبديل شده است. اقتصاد منابع از پيچيدگي بيشتري در 
روند رقابت هاي منطقه اي برخوردار شده و زمينه شكل گيري منازعاتي را به وجود آورده كه 
.(Haykel, 2015b: 14) زيرساخت هاي الزم براي جنگ نيابتي را اجتناب ناپذير مي سازد
نشانه هاي ديپلماسي انرژي ايران و عربستان در سياست منطقه اي و جهاني را مي توان 
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در شرايطي مورد توجه قرار داد كه قيمت نفت كاهش يافته است. برخي از تحليل گران بر 
اين اعتقادند كه عربستان توليدات نفت خود را افزايش داده و اين فرايند منجر به كاهش 
قيمت نفت در اقتصاد انرژي گرديده است. از آنجايي كه ايران نيز به منابع مالي ناشي از 
فروش نفت نيازمند است، بنابراين طبيعي به نظر مي رسد كه از سازوكارهاي مربوط به 

ديپلماسي انرژي براي ايجاد تعادل در بازار جهاني برخوردار خواهد بود. 

نتيجه
é  رقابت هاي منطقه اي ايران و عربستان تحت تاثير اقتصاد منابع با تغييرات بنيادين

روبه رو شده است. نظريات ارائه شده از سوي سوزان استرانج نشان مي دهد كه 
اقتصاد سياسي بين المللي صرفاً بر اساس منابع مالي، بانكي، پولي و تجاري شكل 
نمي گيرد. مؤلفه هاي هويتي و رقابت هاي ژئوپليتيكي كه بر اقتصاد منابع همانند 
آب، انرژي و هويت تاثير به جا مي گذارد در زمره نشانگان جديد اقتصاد سياسي 

بين الملل خواهد بود.
é  با توجه به چنين فرايندي، ضرورت ها و نشانه هاي ديپلماسي منابع ايران و عربستان

در  منطقه اي  روابط  الگوهاي  و  جهاني  بازار  در  نفت  قيمت  متعادل سازي  براي 
چارچوب مديريت بحران هويتي در محيط منطقه اي را مي توان بر اساس گزاره هاي 

ذيل موردتوجه قرار داد:
é  .از جمله موارد همكارى دو كشور در زمينه نفت و انرژى و در قالب اوپك بوده است

دو كشور ايران و عربستان سعودى از ابتداى تاسيس اوپك از جمله مهم ترين 
اعضاى آن سازمان بوده اند. به ويژه عربستان سعودى به عنوان كشورى كه حداقل 
داراى يك چهارم كل ذخاير شناخته شده نفت جهان است و بزرگترين توليدكننده 
نفت اوپك و نيز جهان به شمار مى رود، اهميت ويژه اى دارد. ايران در زمره منتقدين 

عربستان براي توليد نفت فراتر از سهميه اوپك مي باشد. 
é  1370 تجربه ديپلماسي انرژي در سياست اقتصادي ايران مربوط به سال هاي دهه

مي باشد. با بهبود و توسعه روابط دو كشور در زمان خاتمى،تحول آشكارى نيز در 
درون سازمان اوپك پديدار شد.همكارى ها و مشاركت هاى نزديك درون سازمانى 
ايران و عربستان سعودى باعث كنترل بيشتر بازار، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاى 
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نفت،ثبات بيشتر در قيمت ها،جلوگيرى از تاثير شديد مسائل حاد سياسى بر روند 
امور اوپك و باالخره جلب نظر كشورهاى مهم نفتى غير عضو اوپك در هم راستايى 

با خط مشى ها و تصميم گيرى هاى سازمان گرديد.
é  نزديكى و همراهى دو كشور در سازمان اوپك در واقع يكى از نتايج قابل توجه

نگرش هاى جديد سياست خارجى خاتمى در جهت تنش زدايى و اعتمادسازى 
در روابط دو كشور مهم خليج فارس بود. در نتيجه اين دوران از درخشان ترين 
دوران هاى روابط ايران و عربستان سعودى بود كه همكارى هاى دو كشور به خصوص 

در زمينه نفت و گاز در بهبود چنين روابطى نقش تعيين كننده اى داشت.
é  ايران و عربستان در سال هاي 15-2003 سطح جديدي از تنش منطقه اي را تجربه

كرده اند. الگوهاي رفتار آنان در ارتباط با موضوعات منطقه اي از جمله داعش و ساير 
گروه هاي بنيادگرا معطوف به رقابت تعارضي بوده است. ديپلماسي انرژي مي تواند 
زمينه ايجاد تعادل در روابط ايران و عربستان براي نيل به منافع مشترك منطقه اي 
و راهبردي را به وجود آورد. لذا با توجه به اين كه سياست هاى نفتى از ضرورت هاى 
متوازن سازي  مي شود،  محسوب  كشور  دو  روابط  در  عربستان  و  ايران  راهبردى 
رويكردها در فضاي ديپلماسي انرژي اجتناب ناپذير خواهد بود. هرگاه الگوهاى 
رفتاري دو كشور در فضاي سياست گذاري نفتي و ديپلماسي انرژي متوازن باشد 
زمينه براي ادامه همكاري و تنش زدايي به وجود مي آيد. سياست هاي متفاوت در 
فرايند ديپلماسي انرژي را مي توان در زمره موضوعاتي دانست كه شرايط الزم براي 

تداوم تعارض را اجتناب ناپذير مي سازد. 
é  يكي از داليل اصلي تصاعد بحران در روابط ايران و كشورهاي عربي منطقه به ويژه

عربستان را مي توان در ارتباط با چالش هاي اقتصاد سياسي منابع دانست. اگر 
الگوهاي كنش راهبردي صرفاً بر اساس نشانه هاي اقتصاد انرژي تنظيم مي شد، 
روابط ايران و كشورهاي منطقه اي از جمله عربستان در فضاي مديريت بحران 
قرار مي گرفت. شاخه اي شدن منازعات منطقه اي و پيوند موضوع اقتصاد انرژي با 
اقتصاد منابع و هويت، چالش هاي امنيتي و راهبردي ايران و عربستان در دومين 

دهه قرن 21 را گسترش داده است. ٭
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