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  الملل، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران دانشجوي دكتري روابط بينـ وند  علي زيني
 الملل، دانشگاه شيراز كارشناس ارشد روابط بينـ علي ماندگار 

  جليل دلشادزاد ـ كارشناس ارشد جغرافياي سياسي، دانشكدة جغرافيا، دانشگاه تهران

  23/02/1392: تأييد نهايي          27/09/1391: پذيرش مقاله

  چكيده
الملـل و   روابـط بـين   ةاز مفاهيم نويني كه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در عرصيكي 

، برنـد  مـي  از آن بهـره  هـا  ي و رقابت قدرتالملل بينتحليل مسائل راهبردي و براي  ،ژئوپليتيك
 اقتصـاد  و قـدرت ، جغرافيـا  عامـل  سـه  تركيـب  ايـن رويكـرد از  . رويكرد ژئواكونوميك اسـت 

 كسـب  بـراي  عنصـر را  سـه  اين تعامل و اقتصاد و قدرت، جغرافيا روابط بررسي و گرفته شكل
ي بزرگ با رويكردي نوين و با ها قدرت ،يكمو در آغاز قرن بيست. كند ميمطالعه  ها دولت قدرت

 قـرن  در. پردازنـد  مـي  در مناطق استراتژيك جهان به رقابـت  ،توجه بيشتر به منافع اقتصادي
 تعيـين ، فرآيند توسـعه  در محسوب شده و ژئواكونوميك روح ،گاز و نفت ويژه هب ،انرژي حاضر
ـ حاكم عصـر  در .كنـد  مـي  آفرينـي  نقش المللي بين و اي منطقه هاي كشمكش ايجاد و امنيت  تي
 ،يانـرژ  يژئواكونـوم  و افتهي گريد زمان هر از يتر برجسته نقش اقتصاد ك،يژئواكونوم گفتمان
رسـد منـابع انـرژي بـه يكـي از       به نظـر مـي   .است گشوده الملل بين روابط در را ينينو فصل
ـ  بـين  تعـامالت  در جهان يكنون ياسيس نظام در يكيتيژئوپل ترين متغيرهاي مهم بـراي   ي،الملل

. است دهش ليتبد يالملل بين ةعرص در رقبا دنيكش چالش به واي  و منطقهحفظ سيادت جهاني 
ـ  نيتر يالملل بين ،يكيژئواستراتژ و يكيتيژئوپل يها هينظر لحاظ به فارس جيخل  اسـت يدن ةمنطق

اي و منطقه( گرانيباز نقش يفايا يبرا را يمهم يكيژئواكونوم يفضا ،لحاظ منابع انرژي كه به
اگرچه بـا توجـه بـه وابسـتگي     . كند مي فراهم در قالب همكاري، رقابت و منازعه) اي منطقهفرا

 ،رسد روابط آنها در راستاي نوعي رقابت همراه با همكاري به نظر مي ،متقابل منافع اين كشورها
  .بيني است در آينده بيشتر قابل پيش

  
  
  
  

  .هاي بزرگ، نفت و گاز آمريكا، خليج فارس، ژئواكونومي، قدرت :ها واژه كليد
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  مقدمه

ـ  بـين اي و  منطقـه  گـران مطالعـات كـالن   در حال حاضر يكي از رويكردهـاي مهـم و مـورد وثـوق تحليل     ي، رويكـرد  الملل
يـابي اقتصـاد و    اين رويكرد كه محصول پـس از جنـگ سـرد و اهميـت    . ژئوپليتيك جهان استژئواكونوميك در مناطق 

هاي نوين به خود اختصاص داده  گري و مناطق ژئواستراتژيك است، جايگاه مهمي در تحليل هاي آن به جاي نظامي مؤلفه
ت  نيـي تع توسـعه،  فرآينـد  در ژئواكونوميـك  روح ، همچونگاز و نفت ويژه هب انرژي ،رويفرا قرن در. است ايجـاد  و امنيـ 

 نينـو  گفتمـان  بـه  ژئواسـتراتژيك  يسـنت  گفتمـان  تحول با. است شده آفرين نقش المللي بين و اي همنطق هاي كشمكش
 ينظام مسائل نسبت به اقتصاد برتر نقش ايفاي و اخير يها دهه در ژئواكونوميك و كيژئواستراتژ يقلمروها نيب يانطباق

 تمـدن  در خـام  ةماد نيتر ريناپذ اجتناب و نيتر مهم اكنون هم ،مدرن صنعت خون منزلة به نفت جهاني، مناسبات ةعرص در
 و نفـت  ويژه به انرژي، دوره اين در. است شده خورداربر باالتري جايگاه از ،قدرت عوامل ساير با مقايسه در جهان يصنعت
 آفرينـي  نقـش  و تـوان  از و آمـده در كياستراتژ ارزش با يكاال كي صورت به و شده خارج ياقتصاد يكاال صورت از گاز

ژئوپليتيك خلـيج   ةمنطق .است شده ي، برخوردارانرژ منابع به ازمندين و توسعه به رو و كشورهاي مدرن اقتصاد در بيشتري
ژئواكونوميـك و   ةبـه يـك منطقـ    ،نفت و گاز جهان در درون خـود سوم منابع استراتژيك دليل برخورداري از دو به ،فارس
در ايـن پـژوهش تـالش    . آينده تبديل شده اسـت  ةكنون و تا چند ده نود تا ةاي از ده منطقههاي فرا رقابت قدرت ةعرص

اهميـت راهبـردي منـابع    ژئواكونوميـك،  چون همپيرامون موضوعاتي كاوش نويسندگان بر اين بوده است تا به بررسي و 
بـراي   ،اروپا، روسيه، چـين و ژاپـن   ةاي چون آمريكا، كشورهاي اتحادي هاي فرامنطقه هاي قدرت نفت و گاز منطقه، رقابت

  . گذاري، حضور مستقيم و رقابت با يكديگر، بپردازند تأمين نيازهاي انرژي و صدور محصوالت، سرمايه

  مباني نظري 
هـاي معرفتـي و شـناختي     اي در حوزه پاياني قرن بيستم، تغييرات بنيادي و عمده ةجماهير شوروي در دهفروپاشي اتحاد 

و  الملـل  بـين روابـط   ةيكي از مفـاهيم نـويني كـه بعـد از ايـن فروپاشـي در عرصـ       . داشت در پيجوامع علمي و سياسي 
برنـد و چـارچوب تحليلـي ايـن      هـا از آن بهـره مـي    ي و رقابت قدرتالملل بينتحليل مسائل راهبردي و براي  ،ژئوپليتيك

پـارادايم ژئواكونـومي را بـا     ،1990لوتـواك در سـال    .ادوارد ان. گيرد، رويكرد ژئواكونوميك اسـت  ميبرپژوهش را نيز در
ـ  بـين هاي كالن مرتبط با تحليل هاي سياسي، ژئوپليتيك و ساير دانشالملل بينمفهومي گسترده وارد روابط  . ي كـرد الملل

هاي اقتصادي جايگزين اهداف نظـامي و   نود داد كه در آن مؤلفه ةي در دهالملل بينآمدن نظام نوين اين متفكر خبر از فرا
ديگـر  ) يكـم و بيسـت (هاي قـرن بيسـتم در قـرن حاضـر      وي عامل منازعات و درگيري ةبه عقيد. شوند ژئواستراتژيك مي

 منطق ).107: 1373كمپ، ( كند مينمايي موضوعات قرن گذشته نيست، بلكه در كنار هر تنشي يك عامل اقتصادي خود
 ليـ تحل در اكنون، بود شده فراموش بازدارنده، يقوا توازن و غرب و شرق يها رقابت سبب به يطوالن يمدت كه ياقتصاد
 ديـ جد ةواژ ظهـور  .كنـد  مـي  فـا يا را نخست نقش ،كيتيژئوپل تيوضع ليتحل در يعني ،او يرامونيپ يفضا و يانسان روابط

 مـورد  ابـد ي مـي  تحـول  نآ در كـه  ييفضا با ياقتصاد گريباز مقام در انسان انيم روابط آن چارچوب در كه كيژئواكونوم
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 نيا از و تعبير كرده ياقتصاد جنگرا به  مفهوم نيا ،پردازان استيس از يبرخ تا شد موجب ،رديگ مي قرار مطالعه و يبررس
 ،شـده  البته موضوع مطـرح  .)101-102: 1381 ترال، و لوور( كنند ديكأتها  دولت استيس ليتحل در اقتصاد نقش بر قيطر
زيـرا  ؛ هـا نيسـت   هـا و ملـت   ژئوپليتيكي و ايـدئولوژيكي ميـان دولـت    هاي ها و اختالف معناي حل و فصل آسان بحران به

نيـا،   حـافظ (شوند  نميحل و فصل سادگي  ژئوپليتيكي از تداوم و پايداري نسبي برخوردار بوده و به هاي ها و اختالف بحران
يا عقايدي از هر نوع پيرامـون يـك    گرايانه واقعهاي مادي  خصوص داده هب ،ناگفته نگذريم كه در اين زمينه). 128: 1385

 الكوسـت، (شـود   راحتي از اذهان و افكار جامعه و دولت مردان زدوده نمـي  اي كه به بازنمايي معروفند، به موضوع يا پديده
امور دنيا خواهد بود كه با كاهش اهميـت   ةزماني منطق اقتصاد و تجارت قادر به ادارفقط رسد  اما به نظر مي ،)97: 1378

هـاي   هـا هسـتند كـه سياسـت     اين قدرت. برخورداري از قدرت نظامي، رقابت واحدها داراي ماهيتي صرفاً اقتصادي باشند
اي  پديـده  ماننـد  بـه ژئواكونومي است كـه   ،كنند و برآيند اين فرآيند اعمال و رهبري مي) نظام جهاني(اقتصادي را در فضا 

هاي جهـاني اكثـر    دادن به فضاي جديد، روابطي در نظام جهاني و روشي براي توجيه و تحليل سياست پوششبراي سيال 
ن مسائل راهبردي بـراين  ابرخي متخصص ،شناسي از حيث معرفت). 25: 1383 طباطبايي،(آمده است در ،هاي غربي قدرت

بلكـه   ،به اين معنا نيست كه ژئواكونومي چيزي غير از ژئوپليتيك يا در برابـر ژئوپليتيـك اسـت    يادشده موضوعباورند كه 
 يژئواكونومه البت. هاي نوين ژئوپليتيك در عصر حاضر است ي از قلمرو دانش ژئوپليتيك و يكي از انديشهئژئواكونومي جز

 مـادر  مبحـث  از يا جداگانـه  بحـث  تـوان  ينم ،)...و كيتيدروپليه ،يژئواستراتژ( كيتيژئوپل يها مجموعهريز گريد مانند را
 ةزيـ انگ اقتصـاد  كـه  آنجـا  يعنـ ي ؛دهـد  مـي  ارائـه  كيتيژئوپل از را خود ةژيو قرائت مباحث نيا از كي هر كه چرا؛ دانست
 رديگ مي خود به كيژئواكونوم ةجنب و دهد مي ارائه را موجود طيشرا از ياقتصاد يقرائت كيتيژئوپل ،است يقدرت يها رقابت

 اي و منطقـه  ،يكشـور  طيمحـ  در ياقتصـاد  يربناهايز اي عوامل ياثرگذار يژئواكونوم نيبنابرا). 54: 1383 زاده،مجتهد(
 كيـ تيژئوپل ةرنـد يگ شـكل  سـاختار  در عوامـل  نيـ ا يگـذار اثر و يقدرت يها رقابت و ياسيس يها يريگ ميتصم در يجهان

  ).130: 1383، مجتهدزاده( كند مي مطالعه را يجهان اياي  منطقه

  روش پژوهش
گيري از سنجش  توصيفي و در عين حال بهرهـ روش اصلي اين پژوهش بنا به اهميت موضوع در شرايط كنوني، تحليلي  

، اعم از منابع خـارجي  اي هدر نگارش اين پژوهش تالش بر اين بوده تا از اطالعات كتابخان. در مقياس گسترده بوده است
منـابع  از . بهـره كـافي بـرده شـود     ،اي خليج فارس و مطالعات منطقه الملل بينژئواكونوميك، ژئوپوليتيك، روابط حوزة در 

  .استفاده موسع شده است ،نظران اين حوزه نيز ن و صاحباداخلي، متخصص

   پژوهشهاي  يافته
  فارس خليج در انرژي يكژئواكونوم راهبرد

هـاي   امنيت و ايجاد كشمكشفرآيند توسعه، تعيين  در ،روح ژئواكونوميكمنزلة  بهو گاز نفت  ويژه به ،انرژيدر قرن حاضر 
نـوين، انطبـاقي بـين    ژئواسـتراتژيك بـه گفتمـان    سـنتي  تحول گفتمـان   با. شده است آفرين نقش المللي بينو  اي همنطق
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مناسبات  ةدر عرصبر مسائل نظامي هاي اخير و ايفاي نقش برتر اقتصاد  ژئواكونوميك در دههقلمروهاي ژئواستراتژيك و 

در تمـدن صـنعتي جهـان     خـامِ  ةين مـاد تـر  ناپذير ين و اجتنابتر اكنون مهم هم ،خون صنعت مدرن همچونجهاني، نفت 
از صورت  انرژي ،در اين دوره. )58: 1381پور،  رحيم( خوردار شده استجايگاه باالتري بر از ،عوامل قدرتمقايسه با ساير 

 تـوان و  ازمـرور زمـان كميـاب درآمـده و      صورت يك كاالي بـا ارزش اسـتراتژيك و بـه    شده و به كااليي اقتصادي خارج
 عصـر  در. شـده اسـت  در اقتصاد مدرن و كشورهاي رو به توسعه و نيازمند به منابع انرژي برخـوردار  آفريني بيشتري  نقش
 در را ينينـو  فصل ،يانرژ يژئواكونوم و افتهي گريد زمان هر از يتر برجسته نقش اقتصاد ك،يژئواكونوم گفتمان تيحاكم
 ياسـ يس نظـام  در يكيتيژئـوپل  يرهـا يمتغ نيتر مهم از يكيبه  يانرژ منابع رسد مي نظر به. است گشوده الملل بين روابط
ـ  بـين  عرصه در رقبا دنيكش چالش به اي و منطقه و يجهان ادتيس حفظ يبرا ،يالملل بين تعامالت در جهان يكنون  يالملل
   .است دهش ليتبد

 يدروكربنيـ ه يانـرژ  منـابع  كسب يبرا رقابت ولذا كشمكش  ،است كميو ستيب قرن درما  جهان مبرم ازين ،يانرژ
 شـرقي و غربـي   يكشورهااز سوي ديگر . كرد خواهد تيسراژئواكونوميك خليج فارس  ةبه منطق ،هاي بزرگ بين قدرت

منـابع انـرژي    ةنگاهي به نقشـ با  .كنند مي تالشانرژي  تيامن نيتضمبر سر  دارند، شيپ در يرشد به رو ةتوسع روند كه
از ايـن  . ستا انرژي واقع شدههارتلند   درصد ذخاير نفت و گاز جهان در 70كه بيش از  شود اين واقعيت آشكار مي ،جهان

 شـمرده ي كـه در ادامـه   هـاي  آيد مؤلفه به نظر مي. شود محسوب ميهاي ژئواكونومي  ترين عنصر در رقابت رو، انرژي مهم
بـديل اقتصـاد در مناسـبات ميـان      نقـش بـي  . 1 :نـد دارژئواكونومي انرژي نقـش مهمـي    ةدادن به پديد شكلدر  ،اند شده

ها براي دسترسي و نفوذ در  رقابت قدرت. 3 اقتصاد جهان؛ ةنيروي محرك منزلة بهنقش ذخاير انرژي . 2 هاي جهان؛ قدرت
موقعيـت مناسـب جغرافيـايي از حيـث     . 5 ارزان و سازگار با محـيط زيسـت؛   هاي يابي به انرژيدست. 4هاي انرژي؛  كانون

  ). 34: 1391زارعي، (هاي داراي اين منابع  و سهولت دسترسي به منابع و مكان) زميني، دريايي و هوايي( ارتباطي
ين تـر  ين و عمـده تر مهميكي از چنان هم 2050مطالعات مختلف حاكي از آن است كه منابع هيدروكربوري تا سال 

امكان  ،مدت مدت و ميان القولند كه در كوتاه متفق ،كارشناسان امور انرژي جهان ةهم. منبع تأمين انرژي باقي خواهد ماند
بـريتيش   بينـي گـروه   پـيش بـه  ). 16: 2009جانگ، ( هزينه و غير اقتصادي خواهد بودرجايگزين يافتن براي نفت و گاز، پ

ديگـر، همچنـان   گفتـة   بـه . خواهـد بـود  درصـد   83 افزايش ميزان تقاضاي مصرف انرژي جهـان  ،2030پتروليوم تا سال 
شده اسـت، امـا    اي هبه انرژي هست اي ههاي اخير، توجه ويژ منابع هيدروكربني است؛ گرچه در دهه ترين منابع انرژي مهم

از ايـن  . پيدا كندبا توجه به مخاطرات انساني گسترده، هاي انرژي  در ميان ديگر حامل اي هسهم عمد نتوانستهاين انرژي 
در ايـن دوره،  . است افتهي اي هاعتبار ويژ منابع تأمين انرژي و مسيرهاي انتقال انرژي هيدروكربنييكم و در قرن بيست ،رو

ت خطـوط انتقـال نفـت      توليدكنندگان و مصرفمفاهيم امنيت انرژي، ذخاير راهبردي، منابع نفتي،  كنندگان نفـت و امنيـ، 
المللـي   كانون توجه و مركز تعـامالت بـين   نظر در دودر اين ميان، در بازار جهاني انرژي، ايران از . ندا يافتهجايگاه خاصي 

بر همين مبنا جفـري كمـپ،    ؛استاول، موقعيت ژئوپليتيك كشور و قرار گرفتن در كانون بيضي انرژي جهاني : قرار دارد
دوم، نقش حياتي ايـران در  . كند هارتلند ژئوپليتيك ياد مي  عنوانبا  ، از بيضي انرژي جهانيمكيندرهارتلند   متأثر از نظرية

  . امنيت جهاني انرژي استتأمين 
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ترين متغيرهـاي ژئـوپليتيكي در نظـام سياسـي كنـوني جهـان در        يكي از مهممثابه  به ،رسد منابع انرژي به نظر مي
و هـاي اسـتراتژيك    نظارت بر تنگـه  كنترل منابع توليد و مسيرهاي انتقال انرژي، ،ميان كشورها و نيز المللي بينتعامالت 
ي ا، جملگـي دار اي هي و منطقـ وري و انتقال و حتي مصرف انرژي براي حفظ سيادت جهاناو ابزارهاي توليد، فن  تكنولوژي

ـ  بـين اي و  منطقهژئوپليتيكي رقابت و به همين اعتبار، انرژي را به موضوع  هستند يا جغرافياييابعاد مكاني، فضايي  ي الملل
ـ  .اسـت هاي آن ملتقاي سه پارامتر جغرافيا، قـدرت و سياسـت    ؛ زيرا انرژي و تمام ابعاد و جنبهاند دهكرمهمي تبديل   جيخل

 و سـرخ  يايدر عمان، يايدر هند، انوسياق ييايدر خطوط ريمس در گرفتن قرار و ييايجغراف ممتاز تيموقع لحاظ به فارس
 نقش بسـزايي در  ديرباز از عربستان، ةريجز شبه و) عراق( نيالنهر نيب ران،يا سواحل به آن يآبها اتصال و ترانهيمد يايدر

 ريذخـا  دورص قابل داتيتول از يبزرگ بخشه امروز .است داشته غرب و شرق ي مياناقتصاد كشمكش و رقابت ،يهمكار
 ريسـ  ليدل به كيژئواكونوم مناطق نيا تياهم و دارد قرار »خزر يايدرـ  فارس جيخل كياستراتژ هالل« منطقه در انرژي
 يهـا  هيـ نظر لحـاظ  بـه  فـارس  جيخل). 67: 1391 ،يزارع( است شيافزا به رو ،جهان مناطق ريسا گاز و نفت ريذخا ينزول
 منـابع  و يكيتيژئـوپل  يفضـا  ،يانـرژ  منـابع  سـبب  بـه  كـه  اسـت يدن ةمنطقـ  نيتر يالملل بين ،يكيژئواستراتژ و يكيتيژئوپل

. كنـد مـي  فراهم منازعه و كشمكش رقابت، ،يهمكار قالب در گرانيباز نقش يفايا يبرا را يمهم جايگاه ،يكيژئواكونوم
 و آمار. رديبگ قرار يجهان تياهم كانون در فارس جيخل تا دهش موجب يجهان گرانيباز وها  قدرت مداوم حضور ،سان نيبد

 رييـ تغ نيا عالئم. است كرده رييتغ جنوب به شمال از كامالً جهان نفت ديتول تيمركز و كانون كه دارد نيا از نشان ارقام
 39 يشمال دكنندگانيتول ،1990 سال در اساس نيا بر. داستيهو كايآمر يانرژ دپارتمان در يجهان استخراج ينيب شيپ در

 در ؛ديرسـ  خواهـد  درصـد  24 زانيم به 2030 سال در سهم نيا اما داشتند، خود ارياخت در را نفت يجهان ديتول كل درصد
كـالر،  ( افتي خواهد ارتقا 2030 سال دردرصد  57 به 1990 سال در درصد 44 از خزر يايدر و فارس جيخل سهم كهيحال

كمـابيش   جهـان،  در نفـت  ةشد اثبات ريذخا كل داده، انجام 2012 سال در وميپترول شيتيبر كه يابيارز طبق). 44: 2009
برابر بـا   مقدار نيا دارد، قرار فارس جيخل ةمنطق در آن ةبشك ارديليم 795 حدود كه است شده برآورد بشكه ارديليم 1653

 و ارزاني و نيـز  جهـان  نفت ديتول كاهش ليدل به ندهيآ در آن تياهم ،شك يب كه است جهان نفت ريذخا كل از درصد 61
 نيـ ا كنـار  در امـا ). 2012بريتيش پتروليـوم،  ( افتي خواهد شيافزا منطقه، نيا نفت از يبردار بهره و هيته بودن نهيهز كم
 گذاشـته  سـر  پشـت  را يفراوان يها تنش وها  بحران رياخ سال صد طول در منطقه نيا سفانهأمت ممتاز، تيموقع و تياهم
 يرضـ ا و يمرز اختالف وجود آن، ينظام و يتيامن باتيترت در كايآمر خصوص هب ،بزرگ يها قدرت حضور و دخالت. است

 است يموارد نيتر مهم جملهاز ،مشترك يتيامن نظام كي به دنيرس يبرا سازوكاري نبود و يساحل يكشورها نيب فراوان
: 1385 ،يامام( ميباش منطقه نيا يكشورها انيم ييواگرا روند شاهد بلكه نشود، حاصل ييهمگرا تنها نه تا شده موجب كه

 مـداوم  يايـ جغراف بـر  منطبق) قايآفر شمال و خزر فارس، جيخل( ايدن زيخ نفت كياكونوم ژئو مناطق رسد مي نظر به). 234
 يانـرژ  بـه  يابيدسـت  يبـرا  گسترده يها تالش با وجود). 1 :2012امنيت انرژي، ( است حاضر حال و گذشته درها  بحران

 كيـ ژئواكونوم ةمنطقـ  ،رو نيـ ا از. كرد يپوش چشم توان نمي عيصنا نياز نيتأم براي يليفس يها يانرژ از ،همچنان ن،ينو
  خواهـد  جهان يكشورها يانرژ سبد براي اي اهميت و منزلت ويژه يدارا جهان گاز و نفت منابع نيتأم براي فارس جيخل
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 سـتم يس درون در متقابـل  يوابسـتگ . اسـت  داده اختصـاص  خود به را يجهان تجارت درصد 14 يانرژ تجارت امروزه. بود
   .است يانرژ تجارت در مصرف ةنديفزا رشد ،انيم نيا كامالً آشكار در موضوع است، شيافزا حال در يانرژ يالملل بين

 مطـرح  يانـه خاورم ةمنطق گرانيگاه و جهان انرژي مخزن منزلة بهمنطقه  ينفارس باعث شده كه ا يجخل يانرژ منابع
تيـك  يژئوپول از بعد ين مناطق جهانتر ين و حساستر خليج فارس يكي از مهم شك بيحال در نيم قرن اخير،  هر به. شود

هـاي   ها و درگيري ، جنگيالملل بينسطح  هاي عميق و جاري در به دگرگونيو محاسبات استراتژيك بوده است و با توجه 
ها و محاسـبات   ين كانون توجه نگرشتر صورت مهم رود كه به ويكم مي توان ادعا كرد كه در قرن بيست اخير، مي ةدو ده

زارعـي،  ( نـام گيـرد  » فضاي حيـاتي خـاص  « يا هارتلند يا قلب زمين   ،كالسيك تيكياستراتژيك درآيد و به تعبير ژئوپول
چه بيشتر بر منابع نفتي و كنترل مسـيرهاي انتقـال آزاد   تسلط هر ،استراتژي آمريكا پس از فروپاشي شوروي ).31: 1391

كارشناسان مسـائل اسـتراتژيك   . داري بوده است طور مستقيم كنترل اقتصاد جهان سرمايه هانرژي به بازارهاي مصرف و ب
قدرت اين كشور براي مناطق كليدي در ساير نقاط جهـان   ،نفت خليج فارس تسلط نيابد اگر آمريكا بر اند كه عقيده براين
واگذار خواهد اروپا و چين  ةاتحادي يي چونبه ساير آلترناتيوهاناخواسته يابد و بازي قدرت جهاني را  كاهش مي تشد بهنيز 

از اين رو بينش ژئوپليتيكي دولت آمريكا آن است كـه عامـل كليـدي بـراي امنيـت ملـي       ). 320: 1386، نسكييبرژ(كرد 
تنها بايد قادر  نه ،آمريكا براي رسيدن به اين هدف. گونه رقيب بالقوه استجهاني و برتري كامل بر هر ةهمانا سلط ،آمريكا

ن باشد، بلكه بايد منـابع كليـدي ثـروت جهـان را نيـز كـه       به اعمال قدرت نظامي خود در هر نقطه از جهان و در هر زما
آمريكا بـين دو   تنها اجماع نظري كه امروزه در. را كنترل كند است ـ  خليج فارسمنطقة ويژه نفت  هبـ  ين آن نفتتر مهم

آمريكا نبايد اجازه دهد  اين است كه ،گذارند آن صحه مي هاي آمريكايي بر مند آمريكا وجود دارد و استراتژيستحزب قدرت
هـا وجـود    دوران ةاين اجماع نظـر در همـ  . كه هيچ قدرتي رقيب اين كشور، بر اين منطقه و جريان آزاد انرژي تسلط يابد

يك اهرم قدرت نه  ،خليج فارس و تسلط بر منابع نفت آن ةمريكا از حضور مستقيم در منطقآهدف . داشته و خواهد داشت
اين كار به آمريكا قدرت كنترل و باز و بسـتن شـير   . اروپا، ژاپن و چين است معناي كنترل نبع سوخت، بلكه بهو نه يك م

انرژي مورد نياز اقتصـاد جهـاني را نفـت تشـكيل     درصد   70كارشناسان انرژي بر اين باورند كه حدود . نفت را خواهد داد
تـرين انبـار انـرژي     يكي از انبارهـاي مهـم و در واقـع، بـزرگ    . جهان اسالم قرار دارد ةآن در منطقدرصد  80دهد كه  مي

خليج فارس با توجه به وزن . شناسند ميبزرگترين مخزن انرژي جهان  آن رااست كه » خليج فارس«هيدروكربني جهان، 
اين . نقش محوري در تداوم زندگي اقتصادي بشر خواهد داشت ،جهاني انرژي ةژئوپليتيكي مخازن نفت و گاز آن در عرص

سـوم ذخـاير گـاز طبيعـي جهـان را در اختيـار        نفـت و يـك   ةشد سوم ذخاير اثباتدوكمابيش  ،قلمرو ژئواكونوميكي جهان
درياي خزر را نيز به ذخاير انرژي خليج فارس اضافه كنيم،  ةكشورهاي اين منطقه قرار داده است و اگر ذخاير انرژي حوض

تخم مرغ  اي هدرصد از منابع گاز طبيعي آن در داخل منطق 40جهاني نفت و بيش از  ةشد درصد ذخاير تثبيت 70در حدود 
از ). 389: 1383كمپ، ( استده شعربي محصور  ةشكلي از جنوب روسيه و قزاقستان تا عربستان سعودي و امارات متحد

در كشورهاي در حال توسـعه   ويژه به ،گرفتن مصرف جهاني نفت ديگر در روندهاي بازار نفت جهان، شتاب ةتحوالت عمد
تـر از جهـان    سـه برابـر سـريع    ،توسـعه  حـال  كه تقاضا براي نفت در جهـان در  برآوردها حاكي از آن است. آسيايي است

ايـد  ب .درصد افزايش يابـد  55به  2020 درصد كل مصرف جهاني نفت تا سال 43 ميزان رود انتظار مييافته است و  توسعه
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هنـد، چـين، ژاپـن،     ماننـد توجه كرد كه منابع عظيم نفت و گاز اين منطقه با كشورهاي صنعتي يا در حال صنعتي شـدن  
كشورهاي صنعتي اروپـايي در طـرف غـرب احاطـه شـده      ، در شرق و )سنگاپور، مالزي، هنگ كنك، تايوان(ببرهاي آسيا 

مند شدن آنهـا در   همزمان با قدرت ،صنعتي كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا ةچه حائز اهميت است، توسعاما آن. است
 از اين رو، دسترسي آسان كشورهاي هند و چين به. جهاني است ةمند در عرص الملل و در مقام بازيگران قدرت بين ةعرص

. )43: 1390 ايي،شف موسوي( خصوص ايران، بيش از پيش مورد توجه آنها قرار گرفته است مراكز انرژي خليج فارس و به
طبعـاً از بـاالترين    ،خـورداري از بيشـترين ذخـاير انـرژي    دليـل بر  واقع بـه در ،خليج فارس و كشورهاي پيرامون آن ةمنطق

ها با درك اين موضوع در  چيني. اسخگويي به نيازهاي استراتژيك اين كشور برخوردارندپها در تأمين انرژي چين و  قابليت
اند  هاي اصلي انجام داده ويژه كشور هاي نفتي اين منطقه، به روابط با كشورارتقاي براي بسياري هاي  هاي اخير تالش سال

  ). 67: 1389واعظي، (را از دخاير اين منطقه هرچه بيشتر افزايش دهند  بتوانند سهم خود ،تا در پرتو آن
خبر و حكايت از جايگاه و اعتبـار   ،منابع انرژي آينده ةبارمختلف پژوهشي آمريكا و انگليس در هاي همطالعات مؤسس

پايـاني   ةبا ظهور عصر ژئواكونوميـك در دهـ  . دهند انرژي اول جهان را مي در رتبة يالديم 2050حياتي تا سال مادة اين 
و  اي ههـاي فرامنطقـ   انـرژي و قـدرت  كننـدة   مصرفبيش از گذشته مورد توجه كشورهاي  هاي انرژي قرن بيستم، كانون

انرژي جهان، مركـز ايـن توجهـات بـوده و     ين انبار تر  خليج فارس در مقام بزرگ ة، منطقديدجهاني قرار گرفت كه از اين 
  .خواهد بود

  
  انداز تقاضاي نفت خام در جهان چشم نمودار. 1شكل 

  1391بهادرزارعي، : منبع

ميليـون بشـكه در روز اسـت كـه      50حدود افزايش توليد نفت خليج فارس  ،بيني كارشناسان امور انرژي جهان پيش
 20افـزايش   ، بـه ايـن معنـا كـه    خواهـد رسـيد  درصد  45سهم خليج فارس از انرژي نفت جهان به  ،صورت تحقق آندر

انه ماهافزايش منابع  ،هاي بسيار مهم خليج فارس يكي از ويژگي. دهد براي منطقه نشان ميرا در طول يك دهه درصدي 
برابر شده است و هنوز  8 بيش از تا كنون 1950منابع انرژي خليج فارس از سال كه ظرفيت  اي گونه ؛ بهاست ة آننو ساال

بـريتيش  ( شناسي قـرار نگرفتـه اسـت    خصوص در ايران و عراق مورد اكتشافات معدني و زمين هب ،بخش مهمي از منطقه
 1/9سـاالنه   2025 تـا سـال   2010سـال ميزان تقاضاي جهاني براي نفـت از  ، 2شكل  نمودار بر اساس ).2012پتروليوم، 
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 2025 ميليون بشكه در روز در سال 2/119 به 2010ميليون بشكه در روز در سال  6/94درصد افزايش خواهد يافت و از 

تيب مربوط به كشور چـين، هنـد، روسـيه، آمريكـاي شـمالي و      تر ه بيشترين رشد طي اين دوره بهكافزايش خواهد يافت 
اهميـت   ،در بخش نفت و گـاز  ويژه به ،براي تأمين اين حجم از تقاضاي انرژي .اروپايي و پاسيفيك خواهد بودكشورهاي 

نفـت  درصد  40خليج فارس در آينده منبع توليد . راهبردي منطقة خليج فارس طي بيست سال آينده افزايش خواهد يافت
ين شاهراه استراتژيكي و ارتباطي تر اين منطقه در بزرگ. ي استالملل بينگذاري  ميليارد دالر سرمايه 800جهان و خاستگاه 

هنگام ويژه به  هب ،ي دارا بودن موقعيت جهانيامعن بنابراين تسلط بر آن به. يعني آسيا، اروپا و آفريقا قرار گرفته است ؛جهان
  ).178: 1390، اييشف موسوي(شود  استراتژيك تلقي مييا دست كم ممانعت از انزواي رويارويي با دشمنان احتمالي 

  

  
  انداز تقاضاي نفت خام در مناطق مختلف جهان چشمنمودار . 2شكل 

  1391بهادرزارعي، : منبع
  

يابد كه بدانيم تمام ميادين نفت دنيا از روسـيه تـا    چندان ميكنندگان نفت اهميت دو اين موضوع زماني براي مصرف
از خليج فارس هر سال ميادين جديـدي   ةدر منطق حال آنكه ؛شدت رو به كاهش و اتمام است هب ،آمريكا و از چين تا مصر

سـال   25ن نفـت، حـداقل تـا    امتخصص ةبيني قاطب براساس پيش. شود ميكشف و بر ميزان ذخاير آن افزوده منابع انرژي 
ژئو اكونوميكي خليج فارس خواهد  ةطور مستمر به منطق هاقتصادي، استراتژيكي و امنيتي جهاني بهاي سياسي،  آينده نگاه
رقابـت   ةبراي خليج فارس در صحن يتا آلترناتويانجام دادند ها تالش مضاعفي  ييها و اروپا ييها، آمريكا چه روسبود، اگر

بكاهند، امـا  بديل جهان  ژئواكونوميكي بي ةاهميت اين منطق ، ازخزر ةانرژي جهان بيابند و با استخراج نفت روسيه و حوز
و اين مقدار حتي با يك حلقه چاه در  كند ميليارد بشكه تجاوز نمي 30خزر از منطقة بعد از آنكه دريافتند كل ذخاير انرژي 

صـنايع   ةخليج فارس در معادالت انرژي و اهميت آن در آينـد  ، يكبار ديگر جايگاه جهانينداردخليج فارس برابري  ةمنطق
پيكـر نفتـي كـه     هاي غول به ميدان ،هاي نفتي خليج فارس از نظر ميزان ذخاير نفتي ميدان. شدجهان مشخص و مبرهن 

 ،ميليـارد بشـكه نفـت دارنـد     5ل حـداق  در آغازپيكر كه  غولهاي ابر ميليون بشكه نفت دارند و ميدان 500ابتدا از حداقل 
پيكـر نفتـي در خلـيج     غولميدان ابر 33ميدان از  28پيكر نفتي و  ميدان غول 10ميدان از  9در اين ميان . شوند ميتقسيم 
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ميليـارد   15 ياهوت بـا ميليارد بشكه و ميدان  40با » صفانيه«ميليارد بشكه،  60با » قوار«مانند مياديني . فارس قرار دارند
حـال آنكـه   ؛ )110: 1385امـامي،  (توانند بدون وقفه به جريان توليد خود ادامه دهنـد   بشكه نفت، تا شصت سال آينده مي

برداري و  بهره ةهزين ،قابل توجه اقتصادي ديگر ةنكت. ميليارد بشكه رسيد 27به كمتر از  2011منابع نفتي آمريكا در سال 
دالر  7دالر هزينه دارد و حال آنكه اين رقم براي آالسـكا   1خليج فارس براي هر بشكه حدود  استخراج نفت است كه در

  ).234: 1386زاده مجتهد( رسد اتمام مي دالر به 5/5و فلوريدا 
  

  
  خليج فارس نفت خام و گازحوزة ميادين  نقشة. 3شكل 

  

  خليج فارس ةمنابع ذخاير نفت و گاز در منطق ةكشورهاي دارند .1 جدول
  به تريليون ذخايرگاز

  مترمكعب 
 نسبت ذخاير به توليد 

 درصد ذخاير  )عمر ذخاير(
 حجم ذخاير

 به ميليارد بشكه
 رديف كشور

 1 عربستان 9/265 3/21  3/734  57/7

 2 ايران 157 2/11  9/9216  61/29

 3 عراق 150 2/8  7/1سال 100بيش از   17/3

 4 كويت 5/101 2/8  1  78/1

 5 امارات  8/97 9/7  5/3  43/6

  2013بريتيش پتروليوم، : منبع



1393، تابستان 2، شمارة 46اي انساني، دورةهاي جغرافيپژوهش  320

  
 و جهـان  انـرژي  سـبد  در طبيعي گاز رشد به رو روند است، اهميت حائز ژئواكونومي نظر از كه ديگري مهم موضوع

 و رقمـي  دو اقتصـادي  رشـد  بـه  يابيدسـت  بـراي  طبيعـي  گـاز  بـه  چـين  و هنـد  كشورهاي انرژي بخش ةفزايند نيازهاي
 خلـيج  نقـش  كـه  اسـت  جنوبي پارس گازي ميدان خصوص به فارس، خليج گازي ذخاير به آنها دسترسي و گذاري سرمايه
كشف ذخاير عظـيم گـازي   با  .دهد مي قرار جهان ژئواكونوميكي و ژئوپليتيكي مناسبات كانون در گذشته از بيش را فارس
كشورهاي جنـوب و   ويژه به ،مصرف گاز در جهان ةخصوص در عراق و ساير كشورهاي اين منطقه و رشد فزايند به ،جديد

كانون مناسبات ژئواكونومي جهاني قلمداد جنوب شرق و شرق آسيا، مركزيت انرژي خليج فارس در جهان افزايش يافته و 
خصوص  به ،دومين منبع انرژيكه ذخاير گاز جهان شود  بيني مي پيش، اطالعات انرژي ةبر اساس گزارش مؤسس. شود مي

 2030تريليـون فـوت مكعـب در سـال      7/152درصد بـه   6/1 نهبا رشد توليد ساالروند،  شمار مي بهانرژي جايگزين نفت 
منطقـة  تريليـون متـر مكعـب در     2/73 ،جهان ةشد خاير گاز طبيعي شناختهتريليون متر مكعب كل گاز ذ 3/178 از. برسد

در قـرن  . ذخـاير گـاز طبيعـي جهـان    درصـد   41 تريليون فوت مكعب برابر 4/2516يعني معادل  ؛وجود دارد خليج فارس
صنايع پتروشيمي . اهميت استراتژيك يافته است بوده و اوليه صنايع پتروشيميمادة سوخت مناسب و فراروي، گاز طبيعي 

   ).3: 1998 الرنس،( دنكن اي از كاالهاي مصرفي و اساسي را توليد مي گستردهطيف 
در جهان شناخته  هاي پاك و استاندارد گاز طبيعي با توجه به آلودگي اندك آن كه جزء انرژي ةنتقاضاي جهاني ساال

براسـاس  . دهـد  شود، رو به افـزايش اسـت، ايـن مصـرف در كشـورهاي آسـيايي رونـد رشـد بيشـتري را نشـان مـي            مي
تريليون فـوت مكعـب    100تقاضا براي مصرف گاز طبيعي جهان بيش از نفت است و از ميزان  ،هاي انجام شده بيني پيش

گـذاري   صدور گاز مستلزم سـرمايه  با وجودي كه. خواهد رسيد 2030تريليون فوت مكعب در سال  182به  2010در سال 
گذاري در  تدريج سرمايه ، بهگيرد انجام ميايجاد خطوط لوله با يا صورت مايع  و حمل آن به است كالن در ايجاد تأسيسات

ها، نهادهـا و   مردم جهان و مخالفت جنبشيابي موضوع محيط زيست براي  زيرا با اهميت ؛اين كشورها در حال رشد است
هاي ايجاد شـده   و با توجه به آلودگي شود شمرده مي يك سوخت تميزاخير، دورة محيطي در  احزاب سبز با آلودگي زيست

اقيـانوس آرام   ةاي از شرق جهان و كشورهاي حوز اي كه بخش عمده سال جاري در ژاپن از طريق رآكتورهاي هستهطي 
گرفت، و از سوي ديگـر بـا توجـه بـه     بررا در )هاي آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي مانند قاره(حتي در بخش غربي آن 

 يجهـان  جنـگ  زمـان  در كاال نوعپنج  از يميپتروش محصوالت تعدادو افزايش  اهميت و جايگاه گاز در صنايع پتروشيمي
سان،  بدين. چندان شده است، اهميت و جايگاه مصرف گاز طبيعي در جهان دودر عصر حاضر نوع 5000 از شيب بهو  دوم

اقتصاد جهاني ايفـا   ةتواند نقش بسيار مهم و حساسي را در آيند ژئواكونوميك خليج فارس مي ةوجود ذخاير گازي در منطق
و كنـد  اي را حداقل يك قرن به سوي خود جلب و جـذب   منطقهاي و  منطقههاي فرا مردان و قدرت هاي دولت و نگاهكند 

رسد خليج فـارس از   به نظر مي. ژئوپليتيكي خواهد بود اكونوميكي وهاي ژئو فعاليت، همكاري و رقابت ةخليج فارس صحن
انرژي كه همچنان نقش محوري خود را در اقتصـاد جهـاني حفـظ     ؛اول. هاي جهاني است عد عمده مورد توجه قدرتدو ب

موقعيت ارتباطي ممتازي كه جغرافيـاي   ؛دوم. آينده نيز اين نقش همچنان استمرار خواهد يافت ةاست و تا چهار دهكرده 
  . ارتباطي جهان مبدل كرده استكريدور ثقل  ةخليج فارس را به كانون و نقط

كه  كنند ميتوليد ميليون بشكه نفت در روز  24حدود روزانه  ،كشورهاي حوزة خليج فارس يادآوري است كهالزم به 
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اطالعات انرژي آمريكا برآورد كرده اسـت كـه تـا سـال     ادارة . دهد از كل توليد نفت جهان را تشكيل مي درصد 27تقريباً 
دو برابـر   كه ايـن مقـدار   به جهان صادر خواهند كردميليون بشكه نفت  4/44روزانه خليج فارس حوزة كشورهاي  ،2025

  صادرات كنوني آنان خواهد بود
ميليـون   16تا  15هرمز كه تقريباً  ةتوجه به ميزان صدور نفت امروز اين منطقه از تنگ با). 72 :1389 شاهي، دولت( 
از ايـن رو، كشـمكش و   . خواهد شد افزودهاهميت استراتژيكي و ژئوپليتيكي خليج فارس  بر آينده ةدر دو ده است،بشكه 

افزون بـراي ايـن منبـع انـرژي     يابي به منابع نفت منطقه با توجه به رشد اقتصاد جهاني و درخواست روزرقابت بر سر دست
تژيك كشورها با توجه به منابع و ذخاير انرژي اخليج فارس و وزن استرحوزة و اهميت ژئواكونوميكي  چندان خواهد شددو
 ةدليل نيست كـه ايـن منطقـه بـيش از هـر منطقـ       بي پس. يابد ي افزايش ميالملل بين ةقدرت تأثيرگذاري آنان در عرص و

  ).30: 1998 كالبرس،(گيرد  هاي بيگانگان قرار مي گري و دخالت در معرض سلطه ،ژئواكونوميكي ديگر

  اهداف راهبردي و نظامي آمريكا در خليج فارس
تصوير امنيتي خليج فارس يكسره دگرگون شد  ،و استقرار نظام جمهوري اسالمي 1357 با سقوط حكومت پهلوي در سال

ي، خـروج ايـران از پيمـان امنيتـي سـنتو و      الملل بيندر سطح . و آمريكا را به تغيير در راهبرد خود در خليج فارس فراخواند
خصـوص بـا    بـه  ،قيمـت  اي از قراردادهاي تسليحاتي گران لغو پاره ،عد داخليالحاق به جنبش عدم تعهد و از ب ،دنبال آن به

هـاي امنيتـي آمريكـا در     ماندن طـرح  هاي نظامي و اخراج مستشاران نظامي اين كشور، باعث ناتمام آمريكا، كاهش هزينه
شدن به كانون انرژي جهان، نگراني آمريكا  شوروي و نزديكدست  بهخصوص اشغال نظامي افغانستان  هب، خليج فارس شد

بنابراين، راهبرد امنيتي آمريكا در مقابل وضعيت جديد در خليج فارس و منـاطق  . كردچندان فارس دوخصوص خليج دررا 
، تشكيل نيروهـاي واكـنش   )ديه گوگارسيا( هاي جديد در اقيانوس هند تقويت حضور نظامي و احداث پايگاه بر ،مجاور آن

ه بـا تكيـه بـر پاكسـتان، تركيـه، مصـر و اسـرائيل        سريع و تأسيس يك چارچوب امنيتي جديد در خليج فارس و خاورميان
بر اساس داكترين ريگان كه بـه   ).76: 1391زارعي، (نيز معروف است ) پيام اتحاد( كترين كارترامتمركز شده بود كه به د

ـ  در قبال استراتژي نظامي آمريكا در اوايل اين دوره كمان كنترلي معروف بود،   ةتأمين امنيت خليج فارس در صـورت حمل
در هـاي غربـي ايـران بـود كـه       نظامي شوروي، طرح عملياتي خط دفـاعي بـراي مقابلـه بـا نيروهـاي شـوروي در كـوه       

جلوي طبق اين طرح نيروهاي آمريكايي بايد در ارتفاعات زاگرس . معروف بودبه استراتژي زاگرس هاي نظامي،  استراتژي
و در صورت عدم موفقيت در كنند خيز خليج فارس سد  پيشروي نيروهاي شوروي را به داخل خوزستان و ساير نواحي نفت

 ةدر دور. شـود برابر نيروهاي شوروي، مذاكراتي ميان دو ابرقدرت صورت پذيرد تا حداكثر منافع آمريكا در منطقـه تـأمين   
ولـي آمريكـا همچنـان بـا      ،آمريكا، در خليج فارس شوراي همكاري خليج فارس شكل گرفتيش از طرح امنيتي پريگان 

توصيه و  بابر اين اساس، نيروهاي واكنش سريع . دار تأمين امنيت در منطقه بود تقويت نيروهاي واكنش سريع، خود عهده
ن طرح تقويت نيروهاي دريايي، هوايي و زمينـي  پنتاگو. نفر افزايش يافت 460000نفر به  220000ابتكار دولت ريگان از 

  از  ،طراحان پنتاگون گذشته از مالحظات نظامي خاص خود. نفر رسيد 300000و تعداد اين نيروها به كرد را به دولت ارائه 
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منـد   عالقـه  فارس خليج اطراف و داخل در هوايي تأسيسات و دريايي زميني، هاي يگاهپا يسبه تأس ،هفتاد به بعد ةده اواسط

  ).275 1389الهي، (پوشاند  عمل مي ةمدت آنان جاماهداف بلند كه سياست جنگي در منطقه بهباور داشتند بودند و 
 حضـور  شيافـزا  ياي بـرا  بهانـه  را افغانسـتان  ئلةمس و لياسرائ و اعراب روابط در بحران فارس، جيخل جنگ آمريكا

ـ  تيامن راهبرد« چون ياسناد. است داده قرار آن رامونيپ مناطق و فارس جيخل در ينظام  ،1994 سـال  در »كـا يآمر يمل
 همان در »يدفاع گزارش« ،1997 در »انهيخاورم در ثبات و صلح حفظ راهبرد« ،1995 در »انهيخاورم در كايآمر راهبرد«

 ةادامـ  بـه  كايآمر ميتصم ةدهند نشان يهمگ ،سپتامبر ازدهمي حوادث از پس كايآمر دفاع وزارت »يدفاع گزارش« و سال
بـراي دسـتاوردهاي اقتصـادي     بلكه ،ينظام اهداف يبرا تنها نه حضور نيا از كايآمر. است فارس جيخل در درتمندق حضور

آمريكا در منطقه و تحكيم روابط دوجانبه  براساس تقويت حضور، داكترين بوش پدر). 112: 1385امامي، ( برد مي بهرهنيز 
را از » صلح از طريق قـدرت «عمليات طوفان صحرا راه حل . شدهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بنا  دولت ةبا هم

هـاي   س واكنشجنگ خليج فار. دادتغيير اي را به كلي  و پيروزي قاطع نظامي، توازن قواي منطقهكرد دست اعراب خارج 
لحـاظ سـنتي توانسـت طيـف وسـيعي را در       محركي بود كـه بـه   ،قابل انتظار در داخل آمريكا را برانگيخت و از آن جمله

از ديدگاه رؤساي جمهـور آمريكـا   . خليج فارس فراهم كند ويژه بهپشتيباني مالي براي حفظ قدرت نظامي آمريكا در دنيا و 
. اي پيدا كرده اسـت  اهميت ويژه ،راهبردي و حتي شخصي ـ  منافع اقتصادي دليل  خليج فارس به ةمنطق ،بوش ـ  نيكسون

حفظ و دسترسي به نفت خليج فارس براي آمريكا يك ارزش حياتي دارد و بروز هرگونه خدشه در جريان خـروج نفـت از   
شـد   كشـنده محسـوب مـي   ) اروپا و ژاپـن  ةاتحادي( ن آمريكااكننده و براي متحد اين منطقه، براي صنعت نفت آمريكا فلج

كنون وجود داشته كه تا زمـاني كـه غـرب بـه      بنابراين، اين استدالل از ابتداي جنگ خليج فارس تا). 79: 1391زارعي، (
از عمليـات  بعـد  . كنـد بايد قابليت خود را براي دفاع از دوستانش در منطقه حفـظ   ،وابسته است شدت به نفت خليج فارس

ايـن  . اسـت  پيروي كردهكنون نيز از اين سيستم  كه تا دنبال ايجاد يك سيستم امنيتي نويني بود آمريكا به ،طوفان صحرا
يـك   ةدر محـدود  تأمين مسئوليت امنيت تعدادي از كشورهاي كوچك بـا موقعيـت اسـتراتژيكي    ،سيستم عبارت است از

 ،تا بتواند در صورت بـروز هـر نـوع تهديـد    ... و حمايت سياسي، مالي و آوري آمريكا از طريق فراهم ةوسيل هحياتي ب ةمنطق
تأسـيس يـك مركـز فرمانـدهي      ،در سيستم مذكور. كندراحتي تأمين  امنيت آن كشورها را به  ضامن خارجيهمچون يك 

دوجانبـه   يتـي امن يقراردادهـا  ةاضاف هب ،اي عرب منطقه يو كشورها يكاآمر ينمشترك ب يدفاع ةشبك و فراگير اي منطقه
نياز به تجمع نيروي نظـامي  در اين نظام امنيتي از ديدگاه عمليات نظامي، . است يضرور ،يكاهر كشور منطقه و آمر يانم

اين اساس . هاي نظامي نيست، بلكه همواره يك گروه ضربتي كافي است خليج فارس و باال بردن هزينه ةدائمي در منطق
بنا شده است كه آمريكا نيازمند به پشتيباني مداوم به قدر كافي و تجهيزات نظامي كارآمـدي اسـت   پايه اين  استراتژي بر

عمليـات   ةماندهي و آمـاد تا بتواند نيروهاي خود را در شرايط اضطراري سـاز  ،كه در كشورهاي متحدش ذخيره شده باشد
  :ج اصل قرار داردنپ ةاستراتژي فرماندهي آمريكا در خليج فارس بر پاي ،كنون از زمان فرماندهي ژنرال شوارتسكف تا. كند

  برگـزاري رزمـايش مشـترك؛   . 3 خلـيج فـارس؛   ةهاي امنيتي به كشورهاي حـوز  كمك ةارائ. 2 حضور مستقيم نظامي؛. 1
  ). 2005 شوارتسكف،(آمادگي براي نبرد . 5 اعزام نيرو؛. 4
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 ويژه به ،هاي غربي خليج فارس تمركز ارتباطشان با قدرتحوزة ترين راهبرد كشورهاي  نود، مهم ةطور كلي در ده هب
اصـلي خـود   متحد چشم آمريكا به هاي منطقه  ترديدي نيست كه جنگ خليج فارس باعث شد سلطنت. آمريكا بوده است

ـ   هاي نظامي پيمان ،قطر و امارات عربي متحده ،در اين دهه كويت، بحرين، عمان. عد نفت و ثبات سياسي بنگرنددر دو ب
 1990سال  از نيز ، كويت و قطر1980چند بحرين از زمان جنگ دوم جهاني، عمان اوايل كردند، هر دفاعي با آمريكا امضا

هاي اصـلي آمريكـا بـراي     خليج فارس از گزينه ةمنطق. اند نظامي در اختيار اين كشور قرار دادهبه بعد تسهيالت بندري و 
اي است كه بين غرب آسيا تا شـرق آفريقـا گسـترش     گسترده اجراي اهداف و تثبيت حضور خود در محيط كالن و بسيار

منـابع  ( بعـد ژئواكونـوميكي  : از دو بعد ديگر نيز اهميـت دارد  خليج فارسبر اين،  عالوه. يافته و با اروپا نيز در تماس است
ناگفته پيداسـت كـه   ). 6: 1991 الرنس،(اند  اسالمي كه منافع آمريكا را به چالش كشيدهـ   و بعد ديني) سرشار نفت و گاز

منطقـه تلقـي   اي بـراي جمعيـت مسـلمان     كننـده  عامل مهم و تحريك ،رنگ آمريكا در خليج فارسحضور محسوس و پر
هـاي كـاخ    صورت بنيادين بـا سياسـت   به ،خليج فارس همانند ساير كشورهاي جهان عرب ةمردم كشورهاي حوز. شود مي

در اين منطقـه احساسـات ضـد    . ها ضد اعراب و مسلمانان است منطقه مخالف هستند و معتقدند اين سياست ةبارسفيد در
اسرائيل و فلسطين و شكست آمريكا در پيشبرد روند صلح در حال افـزايش اسـت    ةشدن منازع تر دليل وخيم به ،آمريكايي

  ). 45: 1390، اييشف موسوي(
سـو  زمـان دو هـدف را تحقـق بخشـد؛ از يـك      همتوانسـت   ،شـد كه با اشغال افغانسـتان آغـاز    داكترين بوش پسر

خلـيج  ( يعني آسياي مركزي و غـرب آسـيا   ،نفتي جهان ةين منطقتر كردن نيروهاي شمال و جنوب آسيايي از مهم منزوي
چين، روسيه، ايران، پاكسـتان و هنـد    ي مانندهاي دول آسيايي ديگر طلبي از سوي ديگر، دوركردن آمال و فزونو ) فارس
عدي كه از طريـق  هدف ب منزلة بهاي يا جهاني هستند و همچنين انتخاب عراق  دنبال ايفاي نقش استراتژيك منطقه كه به

شـده و   تعديل ةنسخاين سناريو توان گفت  به نوعي مي. كشورهاي خاورميانه را تحت كنترل خود قرار دهد ةآن بتواند هم
موريتاني در شك سيطره بر منابع نفتي جهان اسالم، از مالزي در شرق گرفته تا  يب. ماهان و مكيندر بودنظرية  ةشدروز به

خليج فـارس  ـ هاي غرب آفريقا در جنوب، منابع نفتي قلمرو خزر   هاي آسياي مركزي در شمال تا دولت غرب، از جمهوري
حائل ميان شرق درياي  ةبر منطق ةتالش براي سيطر ،هدف دوم اين كشور. گيرد ميبرو منابع نفتي سودان و نيجريه را در

 منظور جلوگيري از اتحاد اقوام عربي، فارس و ترك مسلمان در برابر طرح مـذبور اسـت   به ،خليج فارس ةمديترانه و منطق
  ).59: 1385امامي، (

هـاي   پايگاه ةرو، حضور مستمر نيروهاي نظامي اين كشور در خليج فارس و تقويت و توسعفرا ةراهبرد آمريكا در ده
حضـور مسـتقيم   . هاي دفاعي با ايـن كشورهاسـت   د و تجديد پيماننظامي خود در كشورهاي پيرامون خليج فارس و انعقا

پيمانانش عليه تغيير و تحـوالتي   هاي خود و هم جانبه از سياست به مفهوم حمايت و پشتيباني همه ،آمريكا در خليج فارس
خليج فارس با توجه به مصرف رو به تزايـد   ةنقش آمريكا در منطق ،در شرايط كنوني. دهد است كه احتمال بروز آن را مي

خواهـد   2030در سـال  درصـد   70نفت در بيست سال آينده در اقتصاد اين كشور و وابستگي اروپا به نفت كه بـه ميـزان   
  : است زيربه شرح  خليج فارس ةآمريكا در منطقعاليق از  برخي. رسيد، جدي و كامالً انحصاري خواهد بود
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 خلـيج  ةمندي به حضور فعال و مستقيم نظامي در منطقه با امضاي قراردادهاي دفاعي با كشورهاي منطق عالقه .1

  ؛هاي نظامي دائمي فارس و استقرار پايگاه 
  هاي نظامي و اقتصادي؛ داشتن وضعيت منطقه از طريق سياست امنيتي نگه .2
خلـيج فـارس بـه حمايـت اسـتراتژيك از      حـوزة  اي و ابتكار عمل كشورهاي  ممانعت از حداقل همكاري منطقه .3

  اين كشور؛ ةطلبان هاي توسعه شناختن آن و مدافع سياست رسميت  اسرائيل و به
   ؛گيرد برميدرصد از كل ذخاير انرژي جهان را در يك  و  كنترل كامل بر ذخاير نفتي منطقه كه شصت .4
آنها به  اجبارافزايش فروش تسليحات نظامي به منطقه، يعني ايجاد فضايي تهديدآميز براي كشورهاي منطقه و  .5

  افزايش خريدهاي نظامي؛
فـارس و   خلـيج  ةمريكـايي و اسـرائيلي در منطقـ   آمدت و بلندمدت براي حضور نيروهاي  تدوين استراتژي ميان .6

  . مريكاآهاي همگرا با  جانبه از حكومت  ايت همهو حم» كنترل از راه دور«راهبرد 

  :استي الملل بينداراي اهميت و اعتبار  داليل زير بهيان يدر مجموع اهميت خليج فارس براي آمريكا
  ؛ترين ذخاير نفت است خليج فارس داراي بزرگ ةمنطق .1
  ؛ اقيانوس هند است ةلحاظ استراتژيك، دنبال خليج فارس به .2
  ؛ اسرائيل پيوند خورده است هاي اعراب و خليج فارس با درگيري .3
  ؛كشورهاي منطقه و روند روزافزون آن راسالم سياسي د ةاحساس خطر از ناحي .4
  ؛اين منطقه وابستگي چرخ صنعت غرب به امنيت ترانزيت نفتي در .5
  ؛با آمريكاممانعت از كنترل و سلطه سياسي و نظامي هر قدرت متخاصم  .6
  ؛خليج فارس ةحفظ ثبات و استقالل كشورهاي منطق .7
  ؛ محدود كردن تهديدهاي بنيادگرايان اسالمي .8
  ؛روي عرب حفظ روابط دوستانه با كشورهاي ميانه .9

  ). 450: 1376فونتن،  ؛245: 1391زارعي، ( منطقه گسترش نفوذ جمهوري اسالمي ايران در جلوگيري از .10
ساير بـازيگران خـارجي از خلـيج فـارس      كردن در دور ،هاي اخير در سال ويژه بهكوتاه سخن اينكه، اقدامات آمريكا 

دارد، همچنـان كـه آمريكـا بـه      هجده و نوزده مـيالدي امري طبيعي است و تشابه زيادي به سياست انگلستان در قرون 
در خلـيج فـارس و منـاطق     ،دهد داشتن روسيه از اين منطقه ادامه مي و دور نگه راهبرد خروج اروپا، عدم نزديكي چين

شود كه  ميچنين نتيجه  مطالبي كه بيان شد،مجموع  از. شود پيراموني آن براي حضور نظامي اهميت بيشتري قائل مي
 ةروزنامـ  القلـم،  عيسر( اهداف اقتصادي، استراتژيكي و در نهايت سياسي است ،خليج فارس آمريكا در ةهاي عمد هدف
  ). 1391 شرق،



  325   ويكمها در قرن بيستموقعيت راهبردي ژئواكونوميك خليج فارس و رقابت قدرت

 

  فارس جيخل در يياروپا يها قدرت راهبرد
از جملـه   ،پرتغال، اسپانيا و هلند در جهان ي چونهاي را دولتاروپاييان هاي استعماري  سياست ،چند قبل از قرن نوزدهمهر

عـد امنيتـي و ايجـاد    سازي و چـه از ب  دولتجنبة چه از  ،گذاري خليج فارس، اما بيشترين تأثيركردند ميخليج فارس دنبال 
بـا بررسـي   ). 134: 1389الهـي،  (از طريق انگلستان صـورت گرفتـه اسـت     ،هاي بزرگ هاي نظامي در ميان قدرت پايگاه

هاي استعماري  توان دريافت كه سياست اروپا در خليج فارس شكل نويني از سياست مي نود،ة تحوالت نظامي سياسي ده
اروپا به اين اصل مهم سياسي . اي به خود گرفته است در قرن گذشته است كه با توجه به تحوالت جديد جهاني ابعاد تازه

كه بتواند در قالب يك قدرت برتـر  كند جهان احيا  خود را در ةتواند امپراطوري گذشت نظامي واقف است كه در صورتي مي
ين منـاطق ژئواسـتراتژيكي و   تـر  از نظـر اروپـا يكـي از مهـم     شـك  بـي در جهان امروزي نقش مستقلي را بر عهده گيرد، 

جهان در  يِانرژ مصرف پر مناطق از اروپا ةياتحاد). 199: 1389نيا،  حافظ(بديل جهان خليج فارس است  ژئواكونوميكي بي
 اروپا ةياتحاد يبرا يانرژ لذا است، آمده سر به متيق ارزان يانرژ دوران نكهيا به توجه با. رود شمار مي يكم بهو قرن بيست

 يبـرا  را يمشـكالت  ،بـاال  يهـا  مـت يق و واردات بـه  ديشد يوابستگ ،ييهواو آب راتييتغ. است برخوردار ييباال تياهم از
 حـدود  بـا  ايـ دن گـاز  و نفت ةواردكنند نيتر بزرگ اروپا ةياتحاد. )13 :2008 كالر،( است كرده فراهم اروپا ةياتحاد ياعضا

 با كاال صدور و يانرژ نيتأم هدف مناطق از يكرا ي فارس جيخل كيژئواكونوم ةمنطق، ايدن يانرژ واردات كل از درصد29
 ةيـ اتحاد يانـرژ  يكنـون  مصرف درصد 50 از شيب ).157: 2008 ،بلومنتال(داند  مي ،مردم و ها دولت يباال درآمد به توجه
 واردات شيافـزا  چنانهم اروپا ةياتحاد ،مدتبلند و مدت انيم يها دگاهيد به توجه با. شود مي نيتأم واردات قيطر از اروپا
 خـام  نفت درصد 90 ديبا اروپا ةياتحاد 2020 سال در ،مختلف يها يابيارز به توجه با. داشت خواهد رو شيپ را گاز و نفت

 از اول ةدرجـ  در را خـود  واردات اي از عمـده  بخـش  است ريزناگ هياتحاد نيا رو نيا از. كند وارد  يعيطب گاز درصد 70 و
ل و مشـكالت  ئسوم مـيالدي بـا مسـا    ةاروپا در ابتداي هزار. )174 :2008جانگ، ( ن كنديتأم قايآفر شمال و فارس جيخل

خلـيج   ةبنابراين، نوع روابط و مناسبات كشورهاي اروپايي با منطقـ . گوناگون سياسي، نظامي و حتي اقتصادي مواجه است
هـاي   تدر ميـان قـدر  . هاي تاريخي، عوامل ساختاري و ماهيت منافع، متفاوت و ناهمسان اسـت  فارس با توجه به تجربه

طـوالني و تأثيرگـذاري و    ةدليل سـلط  انگلستان به ،)پرتغال، اسپانيا و هلند( حاكم بر خليج فارس ةسياسي گذشتـ   نظامي
در ابعاد نظامي، سياسي و اقتصادي قابـل توجـه   ) هجدهم، نوزدهم و بيستم(آفريني مؤثر در منطقه به مدت سه قرن  نقش
خليج فارس كه ارتباط مستقيمي با نفـت و مسـتعمرات    ةامنيتي و جلب منافع اقتصادي در منطقـ  نظاميانگيزة دو . است

 .هاي داخلـي ايـن منطقـه داشـته باشـد      سبب شده است تا اين كشور همچنان نقش فعالي در سياست ،سابق در آسيا دارد
مبـين   ،)ة پنجـاه تـا نـود   از دهـ ( از عمـان تـا قطـر و امـارات     خلـيج فـارس  حوزة صدا در كشورهاي  كودتاهاي آرام و بي

آفرينـي و   جمله رقابت و نقـش از ،داليل گوناگون فرانسه به). 13: 2008رالو، (هاي لندن در خليج فارس است  بازي سياست
گونـه كـه در شـمال آفريقـا و در شـرق       آننتوانسته است  ،هوشمندي تاريخي انگلستان در مناطق مستعمراتي سابق خود

هـاي اخيـر    ايـن كشـور در سـال   . در خليج فارس بيابد چشمگيريحضور و نفوذ تأثيرگذار است، ) سوريه و لبنان(مديترانه 
هفتاد  ةآلمان از ده. استكرده اي براي گسترش نفوذ و حضور نظامي، اقتصادي و سياسي در خليج فارس  تالش گسترده

به خليج فارس معطوف داشته و آن همانا توجه به نفت منطقه و بازار فروش پـر رونـق كاالهـاي    تاكنون نگاه نسبتاً ثابتي 
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اساسـي و اصـلي اروپـا     ةلسـئ م. حـدودي نظـامي بـوده اسـت     ي و تـا دنبال نفوذ سياسـ  توليدي اين كشور بوده و كمتر به

نياز رو به تزايد نفت و گاز اين كشورها و همچنين مبـادالت بازرگـاني ايـن     ، بههاي آتي خصوص خليج فارس در سالدر
متكـي بـر ديپلماسـي    ها اين كشورها ديپلماسي هماهنگي را در پيش گرفته كـه بيشـتر    در اين سال. استمنطقه مربوط 

بـا آمريكـا در    »اجماع استراتژيك«ة نود به بعد تمايلي به ادام ةاروپا از ده. اقتصادي، امنيت نظامي و فروش اسلحه است
 به همين. كندقيد و شرط پيروي خود را از تعهدات نظامي آمريكا دنبال  يخليج فارس نداشته و حاضر نبوده است ب ةمنطق

فعاليت نظامي و امنيتي خود را در خلـيج فـارس بـه نحـو      ،هاي قرن بيستم دليل اروپا پس از جنگ سرد و در آخرين سال
   .كردطور مجزا دنبال  اي به گسترده

  اي درخليج فارس هاي فرا منطقه هاي قدرت ها و چالش فرصت. 2جدول 

  ژاپن  چين  روسيه  اتحادية اروپا  آمريكا  ها قدرت

  قدرت بزرگ  قدرت بزرگ  قدرت بزرگ  قدرت بزرگ  ابرقدرت جهاني  قدرتسطح 

نوع راهبرد حضور در 
اقتصادي ـ نظامي   استراتژيك  اقتصادي ـ نظامي  نظامي ـ اقتصادي  منطقه

  محدود

اقتصادي و 
همكاري 
نظامي با 
  ابرقدرت

  غير مستقيم و 1990تا  1971  آغاز سلطه
  تاكنون مستقيم 1991 

 هجوم 1507از سال 
  ــ  ــ  ــ  پرتغال به جزيرة هرمز

  ــ  پايان سلطه
خروج1622
خروج  1971پرتغال،

  بريتانيا
  ــ  ــ  ــ

نوع منافع و اهميت 
  منطقه

اهميت ژئوپليتيك، امنيت 
انرژي، منافع متعدد اقتصادي 

، حفظ )صدور كاال و اسلحه(
  هاي عربي حكومت

عرضة انرژي و توازن 
با عرضة انرژي روسيه، 

اقتصادي، مبادالت 
  صدور اسلحه

اقتصادي همكاري 
تكنولوژيكي، همكاري 

اي با ايران،  هسته
سياسي، پرستيژي، 

توان ايجاد توازن بين 
  تشيع و تسنن

تأمين انرژي، مبادالت 
اقتصادي، صدور سرمايه 
  و كاال، صدور اسلحه

تأمين انرژي، 
مبادالت 
اقتصادي، 

صدور كاال و 
  سرمايه

  ها چالش

تروريستي وهايگروه
افزايش افكار عمومي مخالف 
با آمريكا، ايران و تمايالت 

طلبانه، توسعة  استقالل
اي و كشتار  هاي هسته فعاليت

اي  جمعي، تهديدهاي منطقه
  عليه اسرائيل

عرضه و قيمت نفت، 
همجواري با منطقه و 

  ثباتي آن مسئلة بي

عدم دسترسي مستقيم 
به منطقه، برتري 

  آمريكا

رايي و گ رسوخ اسالم
تركيسم منطقة غرب  پان

) سين كيانگ(چين 
تكنولوژي برتر رقبا، 
  عرضة قيمت نفت

عرضه و قيمت 
نفت، 

ترين  اصلي
منبع تأمين 
انرژي اين 

  كشور

نوع رابطه با ابر 
همكاري و رقابت با   --   قدرت

  آمريكا
موازنة نرم، تالش براي 
  همكاري كامل  موازنة نرم  استقرار نظام چندقطبي

  1391محمدي، : منبع
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طـوري كـه    ؛ بـه خليج فـارس وارد عمـل شـدند    ةهاي كشورهاي حوز سالح كردن كشورهاي اروپايي براي پيشرفته
ميليون دالري براي نوسازي تجهيـزات ارتباطـات مخـابراتي و     438با كشور فرانسه يك قرارداد  1993عربستان در سال 

 ،، با آمريكا و انگليس درعمليات نظامي عليه عراق مشاركت نداشت2003فرانسه در سال . كردراديويي نظامي خود منعقد 
هـاي   كا به عراق و اظهار نارضايتي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از سياسـت دنبال تهاجم آمري اما اين كشور به

 ةهـا در حـوز   مناسبي براي گسترش نفوذ و روابط خـود در ايـن زمينـه   هموار و آمريكا و انگليس، فضاي سياسي و نظامي 
نظران، اين حوزه به محور اصلي سياست عربي فرانسـه تبـديل شـد     يافت تا جايي كه به اعتقاد برخي صاحبخليج فارس 

از صادرات تسليحات درصد  32كه  طوري ؛ بهفرانسه به امارات معطوف شد استينخست س ةدرج در). 91: 1387 ،يزديا(
فرانسه موفق شد يك پايگاه نظامي از كشور امارات  ،2008بر فروش تسليحات در سال  عالوه. فرانسه به كشور امارات بود

نيروي دريايي از كاركنان نفر  500تا  400اين پايگاه نظامي پذيراي  ،مقامات فرانسوي ةگفت به. دست آورد هعربي ب ةمتحد
سومين كشور غربي جهان اسـت كـه در    ،توان گفت فرانسه بعد از آمريكا و انگليس مي. و هوايي ارتش فرانسه خواهد بود

در تحـوالت  آفرينـي بيشـتري    دنبال نقش به فرانسه نيزكه  دهد نشان مياين امر دارد و پايگاه نظامي خليج فارس  ةمنطق
داد ديگـر نيـز بـا عربسـتان سـعودي در      ، دو قرار2008اين كشور در سال . است در آينده ج فارس و خاورميانهيخل ةمنطق
ميليون يورو با امـارات عربـي متحـده     500اي به مبلغ  ميليارد دالر و قرارداد مقدماتي هسته 59هاي نظامي به مبلغ  زمينه

  بـرده اسـت  بـرداري الزم را تـا بـه اينجـا      كمـال منفعـت و بهـره    ،امنيتي دلخواه غـرب  ةو از اين اوضاع آشفتكرد منعقد 
  ).1388واعظي، (

 خـود  اسلحه و امكانـات نظـامي   ةكنند تأمينخليج فارس پس از آمريكا، كشورهاي اروپايي را  ةكشورهاي عرب حوز
كار آموزش  كارشناسان نظامي اروپا ،ها پيماندنبال اين  به. كردندامضا  با آنان هاي دفاعي متعددي محسوب كرده و پيمان

با كشورهاي عربي برگزار مانورهاي نظامي متعددي يان ياروپاهمچنين . عهده گرفتندو تمرين نظامي نيروهاي عرب را بر
با افزايش فروش اسـلحه بـه كشـورهاي    . فرانسه از آن جمله استـ   فرانسه و اماراتـ   كه مانورهاي مشترك قطركردند 

شرايط سياسي منطقه نيز بـه  . گذاشترو به افزايش  حضور كشورهاي اروپايي در خليج فارسمنطقه و خدمات جانبي آن، 
از نوعي ترديد در صداقت آمريكا در رفتار  ،زيرا گرايش بيشتر اعراب به سمت اروپا كرد؛حضور اروپا در خليج فارس كمك 

ورود اروپا به خليج  ةرسد درواز به نظر مي. شود ناشي مي دوگانه با اسرائيل و اعراب و ايجاد جو بدبيني نسبت به اين كشور
اروپا به اين كشـورها   ةقيمت اين كشورها و بازار خوب و متقابل اسلح فارس بايد به نياز اروپا به منابع نفت سرشار و ارزان

بر اينكـه اروپـا بـه     افزون. مقام دوم فروش و خدمات پس از فروش را به خود اختصاص داده است ،باشد كه بعد از آمريكا
فروش كاالهـاي خـود بسـيار    براي جريان مطمئن نفت و گاز خليج فارس با قيمت مناسب و دسترسي به بازار اين منطقه 

شـركت   ،ارائه كـرد ) مهار دوگانه( مهار ايران و عراق اي كه آمريكا براي هدر برنامهرگز به همين دليل اروپا  .وابسته است
 قانون تحريم دامـاتو  با وجود ،والفهاي فرانسوي توتال  شركت. انتقادي خود را با ايران ادامه داد وگوي گفتنكرد و طرح 

امنيتـي ميـان    هـاي  هـا و توافـق   با وجود برخي تالش. ندمند به فعاليت خود در ايران و عراق بود شدت عالقه به ،كنديـ 
در برابر اقدامات خواهد  يا نميتواند  امنيتي نمي ةكشورهاي اروپايي و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، اروپا در عرص

ـ   هـاي سياسـي   هاي منطقه نيز اولويت همكاري از سوي ديگر، دولت. ايجاد كندبراي اين كشورها تضمين امنيتي آمريكا 
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بـا ايـن   . قـرار دارد  تـر  ينيهاي امنيتي با كشورهاي اروپايي در اولويتي پـا  دهند و همكاري امنيتي را به رابطه با آمريكا مي

آفرينـي   و نقش الملل بينخليج فارس به ساختار قدرت در سطح نظام  ةها بين اروپا و كشورهاي منطق همكاري ةآيند ،حال
خلـيج فـارس،    ةاروپا به منطق ةتوان گفت، رويكرد اقتصادي اتحادي مي. خليج فارس بستگي دارد ةها در سطح منطق قدرت

تـوجهي بـه    سـبب بـي   ،نوع نگاه آنان نسبت به مسائل امنيتـي  ،رنگ ساخته و از سوي ديگر حضور ژئوپليتيكي آنها را كم
  :به شرح زير است منطقه در كايآمر با يهمكار يبرا اروپا ةعمد ليدال. اصالحات سياسي در اين منطقه شده است

  ؛فارس جيخل نفت به اروپا ازني .1
 بـه  را آنهـا  مـدت دراز و مدت كوتاه منافع تواند مي كه فارس جيخل در يانرژ منابع يبرا يتيامن ةعمد يدهايتهد .2

  ؛بكشد چالش
 به متعلق را منطقه در تيامن نيتأم ةفيوظ ةعمد بخش و دارد يجهان يهژمون ةيداع كه منطقه در كايآمر حضور .3

  ؛داند مي خود
 كـه  انـه يخاورم و فـارس  جيخل تيامن نيتأم در اروپا نقش مورد در كايآمر مردان دولت ةعمد يها مخالفت وجود .4

  ). 54: 1391زارعي، ( كند فايا چارچوب نيا در يتر گسترده نقش اروپا شود مي سبب
 پـس  پـا  منطقه از كايآمر يفشارهابا وجود  و باشد داشته منطقه نيا به يخاص توجه اروپا شود مي سبب مسائل ناي
 زيـ ن مسئله نيا لذا. است خود متحدان ازمندين فارس جيخل تيامن يها نهيهز نيتأم يبرا زين كايآمر ،گريد يسو از. نكشد
 نفـت  به اروپا ةنديفزا يازهاين به نظر. شود كينزد خود يياروپا متحدان به يشتريب اطياحت با متحده االتيا شود مي سبب

 قـرن  در قـاره  نيا ينرژا اعظم بخش نيتأم به قادر اي كه منطقه تنها قا،يآفر شمال و شمال يايدر ريذخا كاهش و گاز و
 بـا  يياروپـا  روابـط  در يمهمـ  نقـش  اروپـا،  با آن ييايجغراف ينسب يكينزد كه است فارس جيخل ةمنطق بود، خواهد ديجد

 مناسب متيق با فارس جيخل گاز و نفت درازمدت و مطمئن انيجر به اروپا يكل طور هب. كند مي فايا فارس جيخل يكشورها
 ).6: 1390رحماني، ( است وابسته اريبس ،خود خدمات و يكاالها ئةارا و فروش يبرا منطقه نيا يبازارها به يدسترس و

  تاريخي حضور در خليج فارسـ ق راهبردي يروسيه و عال
 دادن شـكل  و يسـت يماركس يهـا  آرمـان  بسـط  ،يشـورو  ريجماه اتحاد جاديا و 1917 اكتبر در يستيكمون انقالب وقوعبا 

 و يالديمـ  هشـتاد  ةدهـ  تا ابتدا از داريپا يراهبردها از يكي ،فارس جيخل و انهيخاورم ةمنطق درخود  يژگيو با ييها دولت
 يكشـورها  از يبرخـ  در هـا  روس چنـد هر مقطع نيا در. بود يتزار ةيروس ةگذشت ياستعمار يها استيس يبرا ينيگزيجا
 ديشـد  شيگـرا  زيـ ن و يكيدئولوژيـ ا هاي اختالف ليدل به اما ،كسب كردند ييها تيموفق عمان و عراق ، مانندفارس جيخل

 بـا  مسـكو  اسباتنم ،عملدر. گونه كه بايد موفق شوند آن نتوانستند غرب، جهان به فارس جيخل ةمنطق يكشورها رهبران
 انيـ پا و يشـورو  يفروپاشـ . نكـرد  دايـ پ يتـوجه  قابـل  رييـ تغ ،يشـورو  يفروپاش زمان تا فارس جيخل ةمنطق يكشورها
 يهـا  اسـت يس يشـ يبازاند بـه  تا كرد فراهم مسكو يبرا يفرصت سرد، جنگ دوران متصلب و كيدئولوژيا يها يبند بلوك
ـ  مشـكالت  ،ييفضـا  نيچن آمدن ديپد با وجود اما ،بزند دست فارس جيخل ةمنطق قبال در خود  طيشـرا  و گسـترده  يداخل

 ةمنطقـ  قبـال  در ايپو يپلماسيد كي اتخاذ و فيتعر مانع، ة نودده يط گذار دوران يِاجتماع و ياقتصاد ،ياسيس نابسامان
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 نيـ ا ينسـب  نفـوذ  و تيـ موقع حفظ بر هيروس يخارج استيس توان مقطع، نيا در ).255: 1389 ،يصفر( شد فارس جيخل
 و هيروس جمهور سيرئ سمته ب نيپوت انتخاب با .شد متمركز افتهي استقالل تازه يها يجمهور و يرامونيپ مناطق بر كشور
 نيكـرمل ، يانـرژ  يبهـا  يجهـان  شيافـزا  و او ةانياقتدارگرا تيريمد پرتو در كشور نيا ياقتصاد و ياسيس قدرت شيافزا

 در خـود  فعـال  يپلماسـ يد در را فـارس  جيخل جمله از يتر گسترده يها حوزه ي،انبساط استيس كي اتخاذ با افتي فرصت
 يستيترور هاي هحمل وقوع كا،يآمر در بوش جورج يرهبر به كاران همحافظنو دنيرس قدرت به با گريد يسو از .رديگ شيپ

 يبـرا  واشـنگتن  يسـو  از بزرگ ةانيخاورم مانند ييها طرح اعالم و عراق و افغانستان به كايآمر ينظام ةحمل سپتامبر، 11
 آمـده  ديـ پد اخـتالف  و شكاف از يريگ بهره با تا ديكوش مسكو، فارس جيخل و انهيمخاور ةمنطق در ياديبن تحوالت جاديا

ويژه عربستان سعودي و آمريكا، در راستاي تحكيم موقعيت خود در منطقـه   بهميان كشورهاي عربي منطقة خليج فارس، 
مسافرت اميرعبداهللا به مسكو كه نخستين سفر يك مقام سعودي به روسيه بود، پـذيرش  ). 12: 1388سنايي، (گام بردارد 

 ،يسعود عربستان كشور به يو سفر و يعرب ةمتحد امارات به نيپوت سفر قدرت، به يابيدست از پسهيئت سياسي حماس 
 يهـا  كشـور  با هيروس مناسبات در شده جاديا تحوالت از يبارز يها نشانه، گرفت مي صورت بار نينخست كه اردن و قطر

گرايانـة   جانبـه  هـاي يـك   در كلية ديدارهاي يادشده، پوتين كوشيد با انتقاد از سياسـت . رود شمار مي منطقة خليج فارس به
 مسـكو  واقـع  در). 37: 1388 يواعظـ ( كنـد  يمعرف اعتماد قابل و مطمئن يكيشر را هيروس ،يالملل بين سطح درواشنگتن 

 جهـان  تحقـق  بـا  رابطـه  در را خـود  كالن استيس فارس، جيخل در واشنگتن كينزد متحدان از يريارگي با برآمد صدددر
 يديـ جد نظام يبرقرار خواهان زياي ن منطقه سطح در ،يمش خط نيهم تداوم در مسكو. سازد محقق يحدود تا يقطبچند
اخير روسيه، درواقـع، كوششـي بـراي     يها شيپو كه اند دهيعق نيا بر نظران صاحب از ياريبس. شد فارس جيخل ةمنطق در

گفتة ديگر ديپلماسي خاورميانه ـ خليج    به. است فارس جيخل و انهيخاورم ةمنطق در كايآمر با يستميس تعادلبرقراري يك 
 كه يگريد ةنكت. )2 :2007 اسميت،( كنند مي فيتعر متحده االتيا با يكيتيژئوپل يها رقابت چارچوب در را هيروسفارس، 

 خالفبـر  كـه  بوده منطقه رهبران به اميپ نيا انتقال ،مشاهده كرد فارس جيخل ةمنطق در هيروس ياسيس رفتار درتوان  مي
 يبرقرار تيقابل و ييتوانا مسكو كند، مي دنبال را منطقه يعرب يكشورها با مناسبات تنها كه واشنگتن نگر يبخش دركيرو

 مسـكو  اسـاس  نيـ ا بـر . دارد زمـان هم طـور  هب را تسنن و عيتش جهان ،زين و يعرب يكشورها و رانيا انيم متوازن ةرابط
 ويـژه  به ،منطقه يعرب يكشورها با رانيا يها چالش زين و نيفلسط و لياسرائ ةيقض در معتدل يمواضع اتخاذ با كوشد مي
 كنـد  همـراه  هيروسـ  يهـا  دگاهيـ د و مواضـع  با راها  طرف ةهم مشاركت، هيسور موضوع و رانياي ا هسته مسئلة مورد در
 كشـور  آن يبـرا  يمـ يعظ ياقتصـاد  منـافع  تنها نه ،رانيا با هياي روس هستهـ  يكيتكنولوژ يهمكار). 67: 1391 ،يزارع(
ي جهـان  اي و منطقه معادالت در هيروس ياسيس وزن ، بلكه)ميليارد دالر تا كنون 7,000,000,000بيش از ( داشت همراه به
 برند مي رنج فارس جيخل ةمنطق در ميمستق حضور از ها روس كه يخيتار مشكالت از يكي .)68: 1391زارعي، ( برد باال را
 در نيچـ  و هيروسـ  ياسـتراتژ . اسـت  منطقه به ميمستق يدسترس عدم است، داده كاهش را كشور نيا يگذارريتأث توان و
 »نـرم  قـدرت  ةموازن« بر ،اروپا ةياتحاد يكشورها از يبرخ و ناتو يبانيپشت و كايآمر ينظام يبرتر به توجه با فارس جيخل
 و ياسـ يس روابـط  گسـترش  و نفوذ شيافزا بر يمبتن عمدتاً هيروس يها استيس ،ياستراتژ نيا براساس. است بوده يمبتن

 جـاد يا اي و منطقـه فرا يها قدرت حضور به دنيبخش تنوع منظور به رانيا ،آن بر عالوه .بود فارس جيخل ةمنطق با ياقتصاد
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 در هياي روس منطقه قدرت كمك به تا است فارس جيخل در هيروس حضور به مند عالقه ،ها قدرت نيا نيب كياستراتژ تعادل
ـ  در يحـدود  تـا  را اروپـا  ةياتحاد و كايآمر تواندب ،خود كنار  و مشـاركت  دنبـال  بـه  رانيـ ا لـذا  كنـد،  كنتـرل  فـارس  جيخل
شـريك نظـامي   كـردن  و درگير خصوص در حوزة ايران  ، بهفارس جيخل ةمنطق گاز و نفت منابع درها  روس يگذار هيسرما

  . استامنيتي خود با آمريكا 

  چين و اهميت راهبردي خليج فارس
تأمين منافع خود در خليج براي ، است) درصد 7نه رشد ساال( يك قدرت بزرگ آسيايي رو به رشد كه جمهوري خلق چين

بـا   1970سال از اواخر  .اجر درآورده است ةهاي متنوعي را اتخاذ و به مرحل سياست ،كنون ميالدي تا ة پنجاهفارس از ده
از جملـه در خلـيج    ،در چين، روابط اين كشور با همه كشورهاي جهانهاي باز اقتصادي  اتخاذ سياست اصالحات و دروازه

ژوئيـه   9، قطـر در  1984عربـي در اول نـوامبر    ة، امـارات متحـد  1978مه  25فارس گسترش بسيار پيدا كرد و عمان در 
طـي دو   .با چين روابط سياسي برقـرار كردنـد   1990ژوئيه  21و عربستان سعودي در  1989آوريل  18، بحرين در 1988

ـ  ةده مين نفـت و گـاز،   أاخير بر اثر دستاوردهاي اقتصادي چين، لزوم دستيابي به بازار فروش كاال، افزايش نياز به منابع ت
اي آن، وقوع جنگ بين ايران و عراق، وقوع جنگ خليج فارس و افـزايش حضـور نظـامي     فروپاشي شوروي و آثار منطقه

مون خليج فـارس از جملـه در فلسـطين و رويـدادهاي پـس از يـازده سـپتامبر در        آمريكا در منطقه، تشديد بحران در پيرا
 ،خليج فـارس  ةو پس از آن روابط با ساير كشورهاي عرب حوز افغانستان، عصر جديدي در مناسبات چين و منطقه گشود

حضور آرام آرام چين بـه خلـيج فـارس را فـراهم آورد      ةمناسبات چين با كشورهاي اين منطقه قرار گرفت، زمين ةدر برنام
  ). 12: 2010كاواك، (

اين مبادالت از . دهي به سياست چين در خليج فارس است يكي ديگر از متغيرهاي اصلي شكل ،حاتييمبادالت تسل
مهـم تسـليحات    نكننـدگا  از تأمينچين را به يكي  كم كمروندي رو به افزايش به خود گرفت و  هفتاد ميالدي ةاوايل ده

 5چـين بـيش از    ،در طول جنگ ايـران و عـراق  . كردكشورهاي بزرگ آن تبديل  ويژه به ،مورد نياز كشورهاي اين منطقه
با قابليـت حمـل    css -2 هاي بالستيك عربستان سعودي موشك 1985در سال . ميليارد دالر اسلحه به دو كشور فروخت

و  css -4 هاي بالسـتيك  رياض موشك ،در مراحل بعد. كيلومتر را از چين خريداري كرد 3000رد اي و با ب هسته كالهك
5- css  رد داشتند 600كيلومتر و  1800تيب تر بهكه راكنـون   تـا  1980ايـران از سـال   . از چين خريداري كرد ،كيلومتر ب
بـا  ). 56 :2005بلومنتـال،  (خليج فارس بـوده اسـت    ةهمواره يكي از كشورهاي خريدار تسليحات چيني در منطق ،)2012(

اي كه بتواند رقابت  گونه به ،توجه به امكانات محدود دريايي چين و وجود مشكالت در راه گسترش نيروي دريايي قدرتمند
ـ   و هماوردي با آمريكا در اقيانوس هند و خليج فارس د وجـود آمـد كـه     هاشته باشد، اين تفكر راهبردي نزد سـران پكـن ب

هاي بزرگ و كوچك ساحلي  برقراري روابط دوستانه با دولت ،خليج فارس ةبهترين راه براي پيشبرد اهداف چين در منطق
يكـي از اهـداف    ،هـاي بـزرگ   هاي اين كشورها در مقابله با قدرت و دست كم حمايت لفظي از سياستاست خليج فارس 

هـا سـپري شـده و هـر      نفوذ قـدرت  ةاز اين رو پكن عقيده دارد، زمان تقسيم جهان به حوز. است بوده سياسي اين كشور
ـ ). 23 :1388واعظـي،  (پردازد به فعاليت و مشاركت بحوزة مورد عالقة خود تواند در  مي ،چينمانند قدرت جهاني  طـور   هب



  331   ويكمها در قرن بيستموقعيت راهبردي ژئواكونوميك خليج فارس و رقابت قدرت

 

هاي پيراموني كشور خود و داراي اهميت ويژه در امنيت سياسي  سرزمين ةخليج فارس را ادام ةمردان چين، منطقكلي دولت
بـه   ،بزرگ چـين در خلـيج فـارس    مسئلة. اند قرار داده مناسبات را در دستور كار خود ةدانند و راهبرد توسع و اقتصادي مي

اصالحات اقتصادي در چين مسـتلزم  از ديدگاه پكن، . گردد ميهاي نظامي اين كشور با كشورهاي اين منطقه باز همكاري
 ةورود چين به بازار اسلحعالوه،  به. استپذير  امكانكسب ارز خارجي است كه از طريق فروش اسلحه و تسليحات نظامي 

به صنايع نظامي پيشرفته بود كه تا نظامي اين كشور و تبديل صنايع دفاعي نظامي  ةكاهش بودج زمان باخليج فارس هم
تحت تأثير عوامـل   ،گذشته ةخليج فارس در طول ده ةطور كلي مناسبات كشور چين و منطق هب. حدود زيادي تحقق يافت

، نياز بـه نفـت و   )كيانگ و مسلمانان چين و اقوام ترك اويغور سين ئلةمس( ، داخلي)فشارهاي آمريكا( يالملل بين، اي همنطق
اشتراك و در عـين حـال تضـاد     ةخليج فارس را نقط ةچين منطق. داشته است گاز منطقه و فروش محصوالت چيني قرار

افزون به منـابع  نياز روز ،منطقهحضور آمريكا را در دليل هرچند پكن ). 11: 2010كاواك، (داند  هاي بزرگ مي منافع قدرت
نفـوذ و   در پـي شـدت   دانـد، بـا ايـن حـال ايـن كشـور بـه        مدت ميدراز ،جويي در جهان سلطه ةو ادام) نفت و گاز( انرژي
خليج فارس راهبرد چين در . شأن و جايگاه جهاني خويش است خوردر و تر فعال ،يابي به جايگاهي برترآفريني و دست نقش

  :در اين عصر براساس مالحظات زير قرار دارد
خليج فارس بر اثر درآمـد   ةچين بر اين نظر است كه ساكنان حوز؛ بازار صادرات كاال، فناوري و نيروي كار ةتوسع. 1
هـاي خـود را از خـارج     نيازمنـدي  عمـده  از فروش نفت و عدم پيشرفت كشاورزي و صـنعت در بيشـتر نقـاط آن،    حاصل

هاي آنها به كاالهاي  نيازمندي. تواند به بازار مناسبي در آنجا دست يابد كنند و كاالهاي ساخت اين كشور مي خريداري مي
مقـررات  . زياد اسـت  ،دست  مختلف ساختماني، آهن و فوالد، حمل و نقل، پارچه، خودرو، دوچرخه، موتور و مواردي از اين

بخـش مهمـي از صـادرات چـين بـه      . كاال و خروج سرمايه و ارز نيز به نفع چين استهاي واردات  اين كشورها در زمينه
زيرا رقـم صـادرات    ؛دهد و كارشناسان چيني خواهان افزايش آن هستند ها و كاالهاي نظامي تشكيل مي منطقه را فناوري

تجارت ميان چـين   ،ميالدي 2009ل در سا. دانند چين به منطقه را بسيار كمتر از صادرات آمريكا، اروپا، ژاپن و روسيه مي
نيـاز منطقـه بـه نيـروي كـار متخصـص و       . ميليـارد دالر رسـيد   30بـه   ،خليج فـارس بـه جـز ايـران     ةو كشورهاي حوز

ويژه در عربستان، امارات و قطر صورت گرفته  متخصص، مورد توجه راهبرد چين قرار دارد و تالش بر افزايش آنها به نيمه
. اسـت  چشـمگير  ،افزايش اين نيروها در ديگر كشورهاي منطقه پس از جنگ ايران و عراق و جنـگ خلـيج فـارس    .است

اند كه چين بايد در آن نقش  هاي مختلف خوانده بين قدرت» جنگ پنهاني«حضور در بازسازي منطقه را كارشناسان چيني 
قطـع بـرق در بسـياري از نقـاط كويـت و       بـا وجـود  پس از پايان جنگ خليج فارس، اولين كشوري كه . ثر داشته باشدؤم

اوت  23نفري آن كشور كه در شصت هاي بازسازي آنجا حضوري فعال يافت، چين بود و گروه  خطرات احتمالي در برنامه
ترين منـابع   خليج فارس را از مهم ةمنطق چين ،طور كلي به. موش كردوارد كويت شد، اولين چاه نفت را در آنجا خا 1991

  .)61: 1388نيا،  شريعتي(كند  ميداند و بر افزايش حضور اقتصادي در آنجا تالش  دستيابي به ارز خارجي خود مي
با كمبـود منـابع انـرژي    هاي اخير  هاي اقتصادي در سال چين با توجه به پيشرفت؛ استمرار دريافت نفت از منطقه .2

ميليون تـن بـود    2/9در آن سال واردات نفت چين . درآمدنفت  ةكنندكشورهاي وارد در زمرة 1993رو شده و از سال  روبه
بيش از واردات نفـت  (ميليون تن 240به  2020 سالشود كه تا  بيني مي و پيش ميليون تن رسيد 60به  2000كه در سال 
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 برخـوردار اسـت   ويـژه مين نفت، در سياست خارجي چـين از جايگـاهي   أبرسد؛ به همين دليل خليج فارس از نظر ت) ژاپن

  .)10: 2010الواك، (

  رقابت اقتصادي ژاپن در خليج فارس
است  فارس خليج ةمنطق در كننده تعيين عوامل ساير از بيشتر ،آن اقتصادي مبادالت و اقتصاد كه بزرگي است ژاپن قدرت

 واردات درصـد  75 حـدود  كه چرا ؛است فارس خليج ةمنطق نفت به صنعتي كشور ينتر وابسته ژاپن ).330: 1388بوزان، (
 در آمريكـا  بـا  كامـل  همكـاري  تقويت، ژاپن دفاعي راهبردي اسناد براساس. شود مي تأمين منطقه اين از ژاپن گاز و نفت

 بـا  همكـاري  بـراي  ژاپـن  دفاعي راهبردي سند 2006 سال در. است شده بيني پيش فارس خليج همچون مختلف مناطق
  :كند مي مطرح را زير موارد آمريكا
  ؛آنها پيدايش يها زمينه و جديد هايتهديد با مشترك ةمقابل و پاسخگويي .1
   .)21: 1390 ،يعل محب( الملل بين محيط امنيت ارتقاي براي مشترك كوشش .2

ژاپن راهبرد خود در خليج فارس را استقرار صلح و ثبات در منطقه، حفظ جريان آزاد نفت و گاز به خارج و همكـاري  
خلـيج فـارس كـه بخـش      ةواردات ژاپن از كشورهاي منطقـ . هاي عمراني و توسعه در منطقه اعالم داشته است در برنامه

طور متوسط برابر با مجموع واردات ژاپن از تمام كشورهاي صـنعتي غـرب    هدهد، ب اي از آن را نفت خام تشكيل مي عمده
ين تـر  اين منطقه را بـه يكـي از بـزرگ    ،خليج فارس به محصوالت ژاپني ةتمايالت كشورهاي منطق ،از سوي ديگر. است

ث شده است تا ميزان مبادالت ژاپن به اين منطقـه از كـل صـادرات    اين امر باع. استكرده بازارهاي شركاي ژاپن تبديل 
هـاي   رسـد يكـي از روش   به نظر مـي ). 11: 1383حيدري، (اين كشور به كشورهاي صنعتي به غير از آمريكا بيشتر باشد 

 و گذراني، بـازي بـا كلمـات    جستن از يك ديپلماسي زيركانه و دو پهلو، وقت بهره ،موفق ژاپن در قبال مسائل خليج فارس
جنـگ  ). 42: 1382فـرد،   پيشگاهي(هاي اقتصادي و اعطاي وام بوده است  ها در كنار قول مساعد براي كمك صدور بيانيه

چهارم منابع نفت و گاز  زيرا ژاپن بيش از سه؛ ديپلماسي ژاپن را زير سؤال برد ،خليج فارس كه بحران ديگر اين منطقه بود
تركيبي از موانع قانوني، اكراه افكار عمـومي  . توانست حضور يابد اما در اين جنگ نمي ،درك اين منطقه تأمين ميخود را از 

بود؛ لذا تنها به كمك مـالي  كرده ژاپن را محدود  ،ي عليه بغدادالملل بينو مخالفت پارلمان اين كشور در حمايت از ائتالف 
 13مبلـغ   ،آمريكـا  هاينهايت با فشارهاي زياد و تهديـد در. ورزيداري دو از حضور مستقيم در اين ائتالف خود هاكتفا كرد

تغييـرات   ،خليج فارس بود، اما بعد از جنگ ةتوكيو فاقد گسيل نيرو به منطق. كردميليارد دالر به نيروهاي ائتالف پرداخت 
 رروب را به خليج فارس گسيل دارد، از سـوي ديگـ   هاي مين اين اجازه را به ژاپن داد كه كشتي و شرايط داخليي الملل بين

  ). 54: 1994واندرمدن، (ها نيست  بحران خليج فارس نشان داد كه آمريكا بدون كمك مالي ژاپن قادر به حل بحران

  گيري نتيجه
 يراهبـرد  مسائل ليتحل براي... و كيتيژئوپل ،الملل بين روابط ةعرص در يشورو يفروپاش از بعد كه ينينو ميمفاه از يكي
 كيـ ژئواكونوم گفتمـان  ،تيـ حاكم عصر در. است كيژئواكونوم كرديرو برند، مي بهره آن ازها  قدرت رقابت و يالملل بين و
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 بـه . است گشوده الملل بين روابط در را ينينو فصل يانرژ يژئواكونوم و افتهي گريد زمان هر از يتر برجسته نقش ،اقتصاد
 تعـامالت  در ،اسـت  جهـان  يكنـون  ياسيس نظام در يكيتيژئوپل يرهايمتغ ينتر مهم از يكيكه  يانرژ منابع رسد مي نظر
 يهـا  ريمسـ  و ديتول منابع كنترل ،يانرژ ازمندين اي يانرژ بدون يها فضا وها  مكان از انتقال زين و كشورها انيم يالملل بين

ها و ابزارهاي توليد فراوري و انتقال و حتي مصرف انـرژي، بـراي حفـظ سـيادت جهـاني و       تكنولوژي ،زين و يانرژ انتقال
المللي، جملگي داراي ابعاد مكاني، فضايي يـا ژئواكونـوميكي اسـت و بـه      كشيدن رقبا در عرصة بين اي و به چالش منطقه

 و يكيتيژئـوپل  يهـا  هيـ نظر از ديـدگاه  فارس جيخل. همين اعتبار، انرژي را به موضوع ژئوپليتيكي مهمي تبديل كرده است
 نقـش  يفايا يبرا را يمهم يكيژئواكونوم يفضا ،يانرژ منابع لحاظ به كه استيدن ةمنطق نيتر يالملل بين ،يكيژئواستراتژ

 تعيـين  ،توسـعه  فرآينـد  در ،ژئواكونوميـك  روح منزلـة  به ،گاز و نفت ويژه به انرژي حاضر قرن در. كند مي فراهم گرانيباز
 بـا . اسـت  شـده  آفـرين  نقش ،منطقه آن درها  قدرت مستقيم حضور و المللي بين و اي همنطق هاي كشمكش ايجاد و تامني

هـاي   انطباق بين قلمروهاي ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك در دهه و نوين گفتمان به ژئواستراتژيك سنتي گفتمان تحول
 وهـا   قـدرت  مـداوم  حضـور . شـود  مـي  آشـكار اخير، ايفاي نقش برتر اقتصاد بر مسائل نظامي در عرصة مناسبات جهـاني  

 يايـ جغراف بـر  و رديقرارگ يالملل بين يها كشمكش و يجهان تياهم كانون در فارس جيخل تا شد موجب ،يجهان گرانيباز
 جهان مناطق نيتر حساس و نيتر مهم از يكي فارس جيخل از اين رو،. استشده  منطبق حال و گذشته درها  بحران مداوم

ـ  بـين  سطح در يجار و قيعم يها يدگرگون به توجه با و بوده كياستراتژ محاسبات و كيتيژئوپول يها نگرش در  و يالملل
 توجه كانون نيتر مهم صورت به كه رود مي كميو ستيب قرن در كه كرد ادعا توان مي ر،ياخ ةده دو يها يريدرگ وها  جنگ
 »خـاص  ياتيـ ح يفضا« اي نيزم قلب اي رتلندها  ك،يتيژئوپول كيركالسيتعب به و ديدرآ كياستراتژ محاسبات وها  نگرش

تسلط هرچه بيشتر بر منـابع نفتـي و كنتـرل مسـيرهاي انتقـال آزاد       ،يشورو يفروپاش از پس كايآمر ياستراتژ. رديگ نام
كارشناسان مسـائل اسـتراتژيك   . داري بوده است طور مستقيم كنترل اقتصاد جهان سرمايه انرژي به بازارهاي مصرف و به

خليج فارس تسلط نيابد، قدرت اين كشور براي مناطق كليدي در ساير نقاط جهـان  اند كه اگر آمريكا بر نفت  بر اين عقيده
 خواهد واگذار نيچ و اروپا ةياتحاد يي چونوهايآلترنات ريساشود و بازي قدرت جهاني را ناخواسته به  شدت كاسته مي نيز به
 سوخت منبع كي و قدرت اهرم كي منزلة به ،آن نفت منابع بر تسلط و فارس جيخل ةمنطق در حضور از كايمرآ هدف. كرد

آمريكا قدرت كنترل و باز و بسـتن   به كار نيا. است نيچ و ژاپن اروپا، كنترل يمعنا به فارس جيخل بر تسلط بلكه ،نيست
به همين دليـل اسـتراتژي ايـن كشـورها بـا       .داد خواهد رااين كشورها  ةايجاد اختالل در فرآيند توسعشير نفت يا حداقل 

 هـاي  كـانون  بيسـتم،  قـرن  پاياني ةده در ژئواكونوميك عصر ظهور با .آمريكا همكاري و رقابت و توازن قدرت نرم است
 اين از كه گرفت قرار جهاني و اي هفرامنطق هاي قدرت و انرژي ةكنند مصرف كشورهاي توجه مورد گذشته از بيش انرژي،
 عظـيم  ذخاير. بود خواهد و بوده توجهات اين ثقل مركز جهان، انرژي انبار ينتر  بزرگ مقام در فارس خليج ةمنطق ،ديدگاه
 فارس خليج جهان، انرژي سبد در عنصر اين استراتژيكي اهميت و) فارس جيخل ةمنطق در جهان يانرژ كل سومدو( نفتي

 جنـوب  يايآس يكشورها و هند ازين اگر. بود كرده تبديل بيستم ةسد در جهاني هاي قدرت رقابت مهم مراكز از يكي به را
 ندهيآ ةده دو در فارس جيخل تياهم آنگاه ،مييفزايب يانرژ ديتزا به رو سقف به زينرا  اروپا ةياتحاد و يشرق ياروپا ،يشرق
  . كرد ميخواه درك شتريبرا 
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 ميترسـ  سـر  بر كشمكش و رقابت و شدن يجهان يكاركردها وها  يريگ جهت ،ها تيفعال ةيكل در فارس جيخل ةمنطق

همكاري و  برپاية راهبرد اروپا در خليج فارس .اي دارد ژهيو تياهم ،معاصر يكيژئواكونوم و يكيتيژئوپل ةنقش يينها ريتصو
هـاي نظـامي    رقابت با آمريكا، خريد نفت و گاز، فروش سالح، همكاري نظامي و توافق با اين كشورها براي احداث پايگاه

هـاي   هـاي خـود، همكـاري    نرم با آمريكا، تالش براي بازاريـابي سـالح   ةقدرت موازن ،روسيه نيز هايراهبرداز . قرار دارد
ـ  ،گذاري در منابع نفت و گاز كشـورهاي منطقـه   اي با ايران و سرمايه تههاي امنيتي و هس اقتصادي، همكاري خصـوص   هب

بـازار تجـارت، همكـاري و     ةنرم با آمريكا، فروش سالح، توسع ةر مبناي موازنبراهبرد چين نيز . شمردتوان بر ايران را مي
ـ دليل نيست كه ايـن منطقـة    بنابراين بي، ايران مبتني است ويژه هب ،گذاري در منابع نفت و گاز منطقه سرمايه  هـر  از شيب
با توجه به نياز رو به تزايد اقتصـاد  . رديگ مي قرار گانگانيب يها دخالت و يگر سلطه معرض در گريد يكيژئواكونومة منطق

و كاهش شديد منابع  2030ميليون بشكه در سال  117امروز به  ميليون بشكة 92از  صنعتي غرب و شرق به منابع انرژي
ها در اين منطقـه ژئواكونـوميكي قابـل تصـور      هم اكنون احتمال كشمكش، رقابت و درگيري بين قدرت ،انرژي در جهان

 .است
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