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چکیده
اسااساا ،انر ی ی ی از تأثیرگذارترین عناصار رر اتاا تمامیماا اقتماادی ی سایاسای رازیگران نظام رینالملل ره شامار می رید ره
طوری که قادرند را اساتااده از این عنمار رفتار ساایر رازیگران را نیح ت الشعاع قرار دهند .را توجه ره این ه ئوپلیتیک انتقال انر ی
نقش رسااحایی در این عرصااه دارد ،رازیگرانی نظیر ایران که در هارتلند انر ی قرار گرفتهاند ،قادرند نقشآفرینی قارل توجهی در این
عرصاه داشاته راشاند .در این راساتا ،رهرهگیری از مسایرهای انتقال انر ی میتواند ی ی از راههای افحایش ضاری امنی ملی ایران
راشاد .از ساوی دیگر این خطوط زمینهسااز ضواور قدراهای رحرگ در ضوزه خلیج فارس ی خحر گردیده اسا که میتواند امنی ملی
را را چالش مواجه ساازند .رر این اسااسُ ،عمااره پویهش ضاضار رر این پرساش نهاده شاده اسا که ئوپلیتیک انتقال انر ی چه تأثیری
رر امنی ملی جمهوری اساالمی ایران دارد فرضایه پویهش عبارا اسا از ئوپلیتیک انتقال انر ی ،امنی ملی جمهوری اساالمی
تأثیر قرار میدهد.ریش ت قیق در این پویهش از نوع توصیای ا ت لیلی می راشد که ارتدا
ایران را در ارعاد سیاسی ی اقتمادی ت
را اساااتااده از منار کتاراانه ای اعم از کتاب ها ،مقاله ها ،اساااناد ،مطبوعاا ی آمارنامه ها ره ریان چارچوب نظری ت قیق پرداخته
شااده ی در ادامه ررای جم آیری داده های میدانی از پرسااشاانامه رهره گیری شااده اسا  .ارزیاری،آزمونِ فرضاایه ت قیق ی ت لیل
دادهها را استااده از نرم افحار  spssی آزمون رگرسیون صورا پذیرفته اس .
یافته های ضاصال از مطالعاا میدانی ضاکی از آن اسا که مولاه های جلوگیری از خام فریشای انر ی ی اتاا سایاسا توساعه
صنای پاالیشی ی پتریشیمی ،دارا رودن نقش اقتمادی ترین ی امن ترین گذرگاه انتقال انر ی ،تامین ی تومین امنی انر ی ی انتقال
آن ،کنترل ترانحیا انر ی در تنگاه هرمح ،سااارماایاه گاذاری در ر هره ررداری ی انتقاال انر ی ،ارتقااو یزن ئوپلیتیاک ایران راه یاساااطاه
دساترسای ره خایر انر ی ی یاق شادن در مرکح کانون اساتراتویک انر ی جهان ریش از ساایر مولاه های ئوپلیتیک انتقال انر ی رر
امنی ملی جمهوری اسالمی ایران نقش دارد.
واژگان کلیدی :انر ی ،ئوپلیتیک انتقال انر ی ،امنی ملی ،جمهوری اسالمی ایران.
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 .1مقدمه
انرژی یکی از مهمترین مؤلفههای مورد توجه بازیگران منطقهای و فرامنطقهای است که میتواند زمینه الزم جهت ارتقاء
موقعیت اقتصادی و سیاسی یک بازیگر را فراهم آورد .در این چارچوب ،موقعیت جغرافیایی بازیگران نیز به منظور
بهره گیری از ذخایر انرژی و انتقال آن اهمیت زیادی دارد .در این میان ،ایران با موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ویژهای
که برای منطقه محصور در خشکی آسیای مرکزی دارد ،یک کشور ترانزیتی مطلوب است،با وجود تالش دولت آمریکا
برای نادیده گرفتن این ویژگی و سیاسی کردن راه انتقال نفت و گاز ،هنوز ایران به عنوان امنترین اقتصادیترین و
کوتاهترین مسیر برای انتقال منابع انرژی به آبهای آزاد مطرح است .در جهانی که امنیت ملی کشورها با تأمین انرژی گره
خورده است ،حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد .داشتن نقش اساسی در تأمین
انرژی جهان که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد ،امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد .بنابراین،
هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور میتواند «کسب سهم بیشتر در تأمین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده
باشد .این امر از یکسو به معنای حداکثرسازی برخورداری از منافع بازار بینالمللی انرژی و از سوی دیگر بیانگر افزایش
وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی و فراوردههای آن) و یافتن جایگاهی راهبردی
برای ایران در انرژی جهان است .تعامل ایران با کشورهای منطقه و جهان و ایجاد شبکههای منطقهای برای استفاده از
مزیت های ایران در زمینه انرژی خود زیربنای محکمی برای تأمین امنیت کشور و جلوگیری یا محدودسازی تهدیدات
کشورهای مخالف ایران است.در سالهای اخیر سیاست برقراری پیوند راهبردی بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
آسیایی به عنوان حرکتی اقتصادی و نیز در جهت امنیت ملی کشور طراحی و پیگیری شد .برقراری ارتباط با شرکتهای
آسیایی با اولویت و محوریت کشورهای هند ،چین و ژاپن به عنوان بزرگترین مجموعه مصرفکنندگان فعلی و آتی جهان
و قطب مصرف آسیا در ا جرای همین سیاست بوده است .همچنین تالش در جهت تحقق ایده اتصال چین به خط لوله
گاز ایران-پاکستان-هند را می توان گام نخست و اساسی در جهت نیل به وابستگی متقابل آسیایی دانست .زیرا در صورت
تحقق این ایده ،غرب آسیا و ایران نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی شرق و جنوب این قاره بر عهده خواهند گرفت و
در نتیجه وابستگی متقابل دو سوی قاره را معنادار خواهند کرد .به عالوه تحقق خط لوله گاز میان هند و پاکستان که از آن
به عنوان «خط لوله صلح» نیز نام برده میشود ،تأثیرات عمدهای در حل یکی از مهمترین بحرانهای قاره آسیا (اختالف
بر سر کشمیر میان هند و پاکستان) خواهد داشت و گامی اساسی در جهت تحقق «صلح و توسعه» در بخش مهمی از این
قاره خواهد بود (مختاریهشی و نصرتی :1389ص .)115-116
با توجه به اینکه شناسایی مسیرهای صادراتی و خطوط انتقال انرژی در حوزه خلیج فارس و خزر برای جمهوری
اسالمی ایران اهمیت راهبردی دارد و میتواند از طریق ژئوپلیتیک انرژی و جایگاه خود در منطقه ،درآمد قابل توجهی
کسب نماید ،این سؤال مطرح میگردد که ژئوپلیتیک انتقال انرژی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارد؟
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فرضیه پژوهش عبارت است از  :ژئوپلیتیک انتقال انرژی ،امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را در ابعاد سیاسی و اقتصادی
تحت تأثیر قرار میدهد.
.2روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلی و میدانی می باشد که به روش کتابخانه ای و میدانی
انجام می پذیرد .مطالعات توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای ،به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به
اطالعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است .همچنین این اطالعات از طریق مراجعه به کتب ،مجالت علمی وپژوهشی،
مقاالت و سایت های اینترنتی معتبر گردآوری شده است.در ادامه مطالعات میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و سپس جمع
آوری پاسخ ها انجام می گیرد و در ادامه از طریق نرم افزار  spssداده های جمع آوری شده مورد بررسی و به وسیله
آزمونهای مختلف آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 .3چارچوب نظری
-1-3ژئوپلیتیک انرژی
انرژی از منابع کمیاب زمین است و بهترین منابع در بازیهای قدرت ،منابع کمیاب هستند .الجرم این منابع کمیاب اهمیت
ژئوپلیتیک باالیی دارند یعنی امکان زیادی را برای پیشبرد اهداف در رقابت قدرتها فراهم میسازند (حافظنیا :1385،ص
 .)102-103استفاده از اهرم ژئوپلیتیک انرژی برای کسب منافع ملی به امری متداول در عرصه رقابت قدرتها تبدیل شده
است .در عصر کنونی بنیاد توسعه صنعتی بر انرژی است .بزرگترین کانونهای مصرف انرژی جهان ،مناطق توسعه یافته با
نرخ رشد باالی اقتصادی هستند .از این رو ،صنعت با مواد هیدروکربنی (نفت و گاز) پیوند ناگسسته دارد .این پیوند
ناگسسته بین انرژی و صنعت اساس قدرت در سده بیست و یکم است .لذا در مناسبات قدرت در روابط بینالملل چیرگی
بر کانونهای تولید مواد هیدروکربنی و مسیر انتقال آنها به ویژه گاز طبیعی در آینده بسیاری از کنشگران امروزین واحدهای
سیاسی است (کاویانی و ویسی .)299:1384،کنترل منابع انرژی برای استقالل و امنیت ملی همه کشورهای تولید کننده و
مصرف کننده آن حائز اهمیت است .کشورهای تولید کننده با تالش برای کنترل و حافظت مستمر از منابع حیاتی و
درآمدزای خود مایل به مشارکت فعاالنه و عادالنه در روند رشد اقتصاد جهانی و استفاده بهینه از منابع آن برای توسعه
اقتصادهای ملی و افزایش استانداردهای زندگی مردم در جهت نیل به اهداف و منافع ملی خود هستند .متقابالً کشورهای
مصرف کننده نیز تمایل به تضمین جریان دریافت انرژی با پایین ترین سطح قیمت و برقراری امنیت راهبردی و حمل و
نقل آن به بازارهای هدف هستند (محرابی و همکاران : 1392،ص)38
-2-3ژئواکونومی
ژئواکونومی ،اثرگذاری عوامل و زیربناهای اقتصادی در محیط ملی ،منطقهای یا جهانی در تصمیمگیریهای سیاسی و
رقابت قدرت و اثرگذاری این عوامل در ساختار شکلگیرنده ژئوپلیتیک منطقهای یا جهانی را مورد مطالعه قرار میدهد.
در چارچوب گفتمان ژئواکونومی روابط میان انسان در مقام بازیگر اقتصادی با فضایی که در آن تحول مییابد ،مورد
بررسی و مطالعه قرار میگیرد (ولیقلیزاده و زکی .)26:1388،در مباحث ژئواکونومیک ،موضوع ژئوپلیتیک نفت و امنیت
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استراتژیک منابع انرژی بهعنوان مهمترین عامل تعیین کننده در تعیین استراتژیهای جهانی مطرح است .بر این اساس در
آغاز سده بیست و یکم دو عامل عمده «منابع و ارتباطات» نقش اصلی در شکلگیری مناطق ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک
بازی میکنند (رحیمپور.)58 :1381 ،
-3-3امنیت
واژه امنیت بهعنوان یک مفهوم عام تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در بر میگیرد و با بقای نفس و صیانت از
حیات و موجودیت انسان پیوند میخورد؛ چرا که امنیت تضمین کننده حیات و بقای انسان و موجود زنده است (حافظ-
نیا .) 325:1385،در واقع وجود اطمینان نسبت به سالمت جان و مال و ناموس را امنیت میگویند .امنیت برای یک کشور
عبارت است از داشتن یا به دست آوردن اطمینان نسبت به سالمت«موجودیت» و «مایملک» ،نسبت به «اعتبار و موقعیت»
و نسبت به همه آنچه زیر چتر «منافع ملی» قرار میگیرد (مجتهدزاده .)131:1390،با وجود این میتوان گفت که امنیت به
وضعی اطالق میشود که در آن تهدیدی نسبت به ارزشهای حیاتی یک جامعه وجود نداشته و توانمندیها و شرایط
برای تامین منافع ملی و بهرهگیری از فرصتها فراهم باشد
-4-3امنیت ملی
امنیت ملی» یعنی اهدافی که برنامهریزان سعی در دستیابی به آنها را دارند ،تا دنیایی بسازند که در آن ارزشهای ملی
در امان و مصون باشند و با ایجاد محیط داخلی و خارجی مناسب حفظ شوند و هدف اصلی حفظ امنیت کشور باشد .از
دیدگاه رابرت ماندل* امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است که اصو ًال جزء مسئولیتهای حکومتهای ملی
است تا از تهدید مستقیم ناشی از خارج نسبت به بقای رژیمها ،نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود جلوگیری
به عمل آورند .نکته محوری این تعریف ،بیشتر کلمه «تعقیب» ایمنی است تا کسب آن و این بدین معنی است که هر چند
اکثر دولت ها در تعقیب امنیت هستند ولی ممکن است همه آن را کسب ننمایند .همچنین تعریف فوق شامل ایمنی مادی
و روانی با یکدیگر است (محرابی و همکاران .)35:1392،امروزه مفهوم امنیت ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز
به حفظ استقالل و تمامیت ارضی ،حفظ شیوه زندگی ملی و جلوگیری از مداخله بیگانه در امور داخلی کشور از طریق
افزایش قدرت نظامی است .امنیت هر دولت می تواند با ناامنی دیگر کشورها تعریف شود و هر کشوری با تعریف خاص
خود از امنیت ملی بر اساس امکانات و منابع موجود در چارچوب تعریفی که از امنیت منطقه دارد ،میتواند در مقابل دیگر
کشورها از خود دفاع کند (عیوضی)451:1386،
.4محیط شناسی تحقیق
قلمرو مقاله حاضرموقعیت ژئوپلیتیک انرژی ایران می باشد در دیدگاه کمپ و هارکاوی که متأثر از نظریهHeartland
مکیندر است ،از بیضی استراتژیک و هارتلند انرژی (نفت و گاز) جهان یاد میشود که ایران در مرکز آن قرار دارد .آنها
معتقدند که سرزمین ایران قلب و محل اتصال قارههای آسیا ،اروپا و افریقا میباشد و ایران عالوه بر داشتن ذخایر دوم
نفت و گاز جهان ،در مرکز دو کانون بزرگ انرژی جهان یعنی حوزه دریای خزر و حوزه خلیج فارس قرار دارد .جفری
.Rabert Mandel

*
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کمپ معتقد است که خلیج فارس در کنار دریای خزر ،دو منطقه تأمین کننده انرژی در سده بیست و یکم هستند و از آن
به عنوان «بیضی استراتژیک انرژی» یاد میکند ) .(Kemp, 1997: 16در این راستا میتوان گفت که ایران از طریق
ژئوپلیتیک انرژی به وزن ژئوپلیتیکی بیشتری در سطح منطقه و جهان رسیده است.

شکل  : 1موقعیت معبری سرزمین ایران برای گذر خطوط لوله انتقال انرژی
(کریمیپور.)41:1391،
.5یافتههای کتابخانه ای تحقیق
-1-5مسیرهای انتقال انرژی
انرژی و خطوط انتقال آن ،ضممن آنکه از طریق جذب سمرمایهگذاریهای خارجی و نیز فراهم کردن بسمتری مناسمب برای
توسممعه همکاریهای منطقهای سممبب تقویت زیرسمماختهای اقتصممادی ،افزایش نفوذ و نیز نقش سممیاسممی کشممورها در
معادالت قدرت منطقهای میشمود ،میتواند بهعنوان یک ابزار مهم دیپلماسمی در جهت تحقق و پیشمبرد اهداف اقتصمادی،
سمیاسمی و فرهنگی دوجانبه و چند جانبهی کشمورها و نیز تقویت همکاریهای مشمتر میان همسمایگان و تثبیت صملح و
ثبات منطقهای ،موثر واقع شمممود()Syacool,2009:217؛ و از سممموی دیگر با توجه به این واقعیت که کشممموری که راه
خروجی منمابع انرژی دریمای خزر را فراهم نممایمد از مزیمتهمای ویژهای برخوردار خواهمد بود ،بماعمث گردیمده تما خطوط
لولههای نفت و گاز همانند در دسمت داشمتن خود منابع انرژی ،آثار راهبردی وسمیعی را در برداشمته باشمند .در این راسمتا،
مهمترین مسممیرهای انتقال انرژی ایران در حوزه خزر(شمممال ،جنوب ،شممرق ،غرب ،جنوب شممرقی) ،خلیج فارس (تنگه
هرمز) ،مرزهای شرقی خط لوله صلح) و شمال شرقی (جاده ابریشم) هستند.
 -1-1-5تنگه هرمز
تنگه هرمز ،یکی از تنگههای مهم بین المللی است که در جنوب غرب آسیا واقع شده و خلیج فارس را با اقیانوس
هند پیوند میدهد .این تنگه مهمترین گذرگاه نفتی جهان است ،چون در صورت قطع صدور نفت از این راه ،حتی برای
مدتی کوتاه ،حمایت اقتصادی کشورهای صنعتی و همچنین صادرکنندگان حاشیه خلیج فارس به خطر میافتد.روزانه
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تقریباً  17/4میلیون بشکه نفت خام و محصوالت پاالیش شده با عبور از تنگه هرمز به بازارهای شرق آسیا (ژاپن ،چین،
هند) و کشورهای غربی به ویژه اروپا و آمریکا و همچنین آفریقا صادر میشود .عالوه بر این 3/5 ،میلیارد فوت مکعب
گاز مایع نیز به صورت ال.ان.جی و توسط کشتیهای ویژه حمل آن از تنگه هرمز عبور و به کشورهای آسیایی و اروپایی
و آمریکای شمالی ارسال میشود .شایان ذکر است مقدار نفتی که روزانه از طریق تنگه ماالکا ،بابالمندب و کانال سوئز
حمل میشود ،بهترتیب عبارتند از 3/5 ،13 :و  3/9میلیون بشکه در روز .این مسئله اهمیت استراتژیک تنگه هرمز را در
مقایسه با تنگههای مذکور نشان میدهد (جعفریولدانی : 1389،ص )40ترافیک سنگین تانکرهای نفتی و کشتیهای
تجاری در تنگه هرمز و باریکی تنگه و وجود تعداد زیادی جزیره و صخره نزدیک کانالهای قابل تردد و نگرانی از مسدود
شدن تنگه در شرایط خاص ،ایجاب میکند که عبور و مرور از تنگه تابع مقررات خاصی باشد (.)Ramazani,1979:5
کنوانسیون حقوق دریاها مصوب  1982مقرراتی را در مورد تنگههای بینالمللی وضع کرده است ،اما رژیم حقوقی تنگه
هرمز بسته شرایط زمانی متفاوت است از سوی دیگر مسائل یادشده موجب میشود در تنگه هرمز طرحهای تفکیک تردد
به مورد اجرا گذاشته شود .هدف از این طرحها یا آزاد راههای دریایی پیشگیری از برخورد شناورها و ضایعات ناشی از
آن است .این هدف در عمل از طریق جداسازی مسیرهای رفت و برگشت و کنترل سرعت شناورها تحقق مییابد .از
مجموع  90طرح تفکیک تردد در سطح جهان ،دو طرح آن به تنگه هرمز اختصاص دارد که نمایانگر فشردگی تردد در این
آبراه است .در این طرح ها سه مسیر موازی و هم عرض در نظر گرفته شده که مسیر میانی به عنوان منطقه تفکیک ،دو
مسیر رفت و برگشت را از هم جدا میکند .مسیر شمالی به طرف غرب و مسیر جنوبی به طرف شرق یکطرفه است و
عرض هریک از دو مسیر رفت و برگشت و منطقه تفکیک یک مایل دریایی است و شناورها مجاز نیستند وارد منطقه
تفکیک شوند .یکی از دو طرح تفکیک تردد در آبهای سرزمینی عمان و از یک مایلی شمال جزیره قوئین بزرگ میگذرد.
طرح دوم در اطراف جزایر تنب بزرگ ،تنب کوچک و فارور قرار دارد و این جزایر دو مسیر رفت و برگشت را از یکدیگر
جدا میکند .ایجاد آزاد راه های دریایی در آبهای سرزمینی برای کشور ساحلی حق نظارت بر رفت و آمد شناورهای
بینالمللی را ایجاد می کند .در مورد طرح به اجرا درآمده در دو طرف جزایر تنب بزرگ و کوچک و فارور ،چون مسیر
شمالی این طرح در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد ،طبق اصل اول مقررات مربوط به کشتیرانی بینالمللی ،نظارت بر عبور
و مرور کشتی ها بر عهده دولت ایران است و طبق اصل سوم همان مقررات ،دولت ایران حق دارد هزینه ارائه خدمات
مخابراتی و نصب عالئم کمک ناوبری را دریافت کند .گذشته از آن ،وجود این طرح بر اهمیت استراتژیک جزایر مذکور
افزوده است .به همین دلیل دولت ایران برای حرکت کشتیها به سوی این جزایر محدودیتهایی را اعمال داشته است
(جعفریولدانی .)41:1389،از سوی دیگر چون طرح دیگر تفکیک تردد تنگه هرمز ،بهطورکلی داخل آبهای سرزمینی عمان
قرار دارد ،از نظر حقوقی ،قاعدتاً مسئول نظارت بر آن دولت عمان است ،ولی با توجه به اینکه تنگه هرمز ،تنگهای
بینالمللی است که بین دو کشور ایران و عمان واقع شده است ،طبق موافقتنامهای که در مارس  1974بین دو دولت منعقد
شده ،مسئولیت دفاع از تنگه هرمز و نظارت بر تردد دریایی آن به طور مشتر

بر عهده دو دولت است (.)Amin,1981:35
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 -2-1-5خط لوله صلح
خط لوله صلح نام خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان است که براساس تفاهمهای انجام شده ،ایران متعهد
میشود که تا مدت  25سال گاز خود را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد .این مسیر اقتصادیترین روش تأمین
انرژی شبه قاره هند میباشداین طرح را به این دلیل خط لوله صلح گفتهاند که با پیوند زدن بخشی از اقتصاد کشورهای
هند و پاکستان(بخش استراتژیک انرژی) به عنوان کشورهایی که تا کنون چندین بار با یکدیگر جنگیدهاند ،آنها را به سمت
صلح هدایت میکند .یعنی این طرح با ایجاد و حفظ اشترا های اقتصادی ،صلح را به ارمغان خواهد آورد و فضای
خصومت را به فضای دوستی تبدیل میکند (رحیمی : 1386،ص  .)200طول خط لوله ایران به هند  2700کیلومتر است
و قرار است گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند( .سجادپور و صادقی : 1389،ص .)72اجرایی شدن
این خط لوله ،نه تنها بازار خوبی برای گاز ایران ایجاد و درآمد ثابتی را برای این کشور تضمین میکند ،بلکه ایران را از
گرفتا ر شدن در چرخه مشکالت شدید اقتصادی و به دنبال آن تهدید امنیت ملی رهایی میبخشد .عالوه بر این ،اجرای
این پروژه ،منابع تأمین انرژی این کشورها را تنوع بخشیده و قیمت مناسبی را برای تأمین انرژی در دراز مدت در اختیار
آنها قرار میدهد(.ویسی :1385،ص.)93-94به طور کلی برای ایران اجرای این پروژه نه تنها بازار بالقوه بلند مدتی را برای
بهرهبرداری از منابع گاز طبیعی مژده میدهد ،بلکه در توجهی دوباره به ارزش استراتژیکی این کشور را در منطقه نشان
میدهد (.(Guy,2000:23

 -3-1-5خطوط انتقال انرژی حوزه خزر
پس از فروپاشمی اتحاد جماهیر شموروری و پایان جن

سمرد با در نظر گرفتن منافع اقتصمادی که عبور خط لوله نفت و

گاز برای کشمورهای واقع در مسمیرآنها در بردارد ،رقابتهای جدی و فشمردهای میان کشمورهایی که میتوانسمتند در مسمیر این
لوله ها قرار گیرند،ایجاد شممد .احداخ خط لوله منابع مالی و سممیاسممی چندی برای کشممورهای ترانزیت خواهد داشممت که
دسمترسمی به نفت و گاز طبیعی برای مصمرفهای داخلی و سمرمایهگذاری خارجی و اشمتغال دریافت حق ترانزیت قابل توجه و
اعمال کنترل جربان نفت و گاز از جمله این منافع به شمممار میرود ) (Peimani, 2001: 20از زمانی که کنسممرسممیوم نفتی
موسوم به کمپانی بهرهبرداری بینالمللی آذربایجان* در سپتامبر  1994ایجاد شد ،چگونگی انتقال منابع هیدروکربن دریای
خزر ،نظر به محصمور بودن سمه کشمور قزاقسمتان ،ترکمنسمتان و جمهوری آذربایجان در محافل سمیاسمی و نفتی جهان مطرح
شمممد و همواره یکی از موضممموعات بینالمللی بوده اسمممت ) .(Cumming, 2011: 186در این میان برای انتقال منابع
هیدروکربنی حوزه دریای خزر در پنج جهت یعنی شممال ،جنوب ،شمرق ،غرب و جنوب شمرقی مسمیرهایی مطرح شمده و
حتی برخی از آنها نیز احداخ گردیده و یا در حال سماخت هسمتند ولی با وجود محاسمن و معایبی که این مسمیرها دارند،
دولتمردان غربی همواره سمعی کردهاند تا حد امکان از تسملط یک کشمور بر خطوط انتقال انرژی دریای خزر جلوگیری
کنند .به همین خاطر آمریکا سمعی کرده اسمت تا با شمعار «نه شممال ،نه جنوب ،غرب یا شمرق» و با اسمتراتژی «خط لوله
)* . Azerbaijan International Operating Company(AIOC
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چندگانه» با انتقال نفت و گاز از طریق روسمیه و جمهوری اسمالمی ایران مقابله کند .یعنی واشمنگتن از یک سمو کوشمیده
اسمت تا انحصمارگرایی روسمیه در انتقال نفت و گاز را محدود کند و از سموی دیگر بر آن بوده اسمت تا هرگونه مجال و
فرصمت مشمارکت فعال در انتقال نفت و گاز منطقه را از جمهوری اسمالمی ایران بگیرد .اکنون بهبررسمی مهمترین خطوط
لوله مسیرهای پنج÷گانه پرداخته میشود:
-1-3-1-5مسیر شمال
این مسمیر ،نفت و گاز قزاقسمتان را از طریق دریای سمیاه منتقل میکند و از طرف روسمیه حمایت میشمود .خط لوله
این مسمیر آتیروممممسامارا به طول  695کیلومتر است که از بندر آتیرو در قزاقستان شروع و به سامارا در روسیه ختم میشود
واز طریق خطوط داخلی روسمیه نیز به کشمورهای روسمیه سمفید ،لهسمتان و مجارسمتان میرسمد (فرجیراد و همکاران: 1393،
ص)107
 -2-3-1-5مسیر غرب
مسممیر غرب ،نفت و گاز  3کشممور حاشممیه دریای خزر را از طریق ترکیه و گرجسممتان (دریای سممیاه) به اروپا منتقل
میکند و مورد حمایت آمریکا ،ترکیه و جمهوری آذربایجان است .دراین مسیر میتوان به خط لوله قدیمی باکو م سوپسا
(در سمواحل گرجسمتان در دریای سمیاه) اشماره کرد که به عنوان جایگزینی برای مسمیر شممالی توسمط شمرکت بهرهبرداری
بینالمللی آذربمایجمان(آیو ) در  1998تکمیمل و سمممال بعمد مورد بهرهبرداری قرار گرفمت .ررفیمت انتقمال این خط روزانمه
 100هزار بشمکه نفت اسمت ( .)Adeebfar, 2005: 89این مسمیر ،اولین گزینه مورد نظر غرب برای انتقال نفت و گاز حوزه
دریای خزر میباشد( .نائبیان1390 ،

ص .)172

 -3-3-1-5مسیر شرق
خط لوله قزاقسممتان – سممین کیان

به طول  3000کیلومتر نفت و گاز قزاقسممتان و ترکمنسممتان را به غرب چین منتقل

میکند .طبق شمعار کشمورهای غربی درباره سمیاسمت خطوط لوله «نه شممال ،نه جنوب ،غرب یا شمرق» بیانگر این اسمت که
آنها همه سمعی خود را در این مورد بهکار میگیرند که نفت و گاز آسمیای مرکزی و قفقاز را از مسمیر غربی منتقل کنند و
در غیر این صمورت گزینه دیگری که میتواند بهکار گرفته شمود مسمیر شمرق اسمت و این همان چیزی اسمت که چین نیز از
آن حممایمت میکنمد زیرا بما توجمه بمه نگرانی چینیهما در زمینمه امنیمت راههمای دریمایی انتقمال انرژی وارداتی بمه نظر میرسمممد
چینیها آسیای مرکزی را بهعنوان یک گزینه مهم برای کاهش وابستگی به مسیرهای انتقال دریایی تحت کنترل آمریکا در
نظر دارند (موسوی و دارابی : 1390،ص.)192
-4-3-1-5مسیر جنوب شرقی
این مسممیر از ترکمنسممتان آغاز میشممود و پس از گذر از افغانسممتان درخا پاکسممتان ادامه مییابد تا به بندرهای آن
کشمور برسمد .در سمال  1997ترکمنسمتان ،افغانسمتان ،پاکسمتان و ازبکسمتان یادداشمت تفاهمی در این زمینه امضما کردند .اگر
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این خط ،لوله گذاری شمممود توان انتقال روزانه یک میلیون بشمممکه نفت را خواهد داشمممت .طول این خط  1673کیلومتر
خواهد بود و هزینه آن  2/5میلیارد دالر برآورد شده است (اطاعت و نصرتی:1388 ،ص .)13
 -4-1-5آسیای مرکزی بزرگ و استراتژی راه ابریشم جدید
در سالهای اخیر ،ایده جاده ابریشم مجدداً احیا شده و اندیشمندان غربی و شرقی طرحهایی را برای راهاندازی مجدد و
گسترش آن ارائه داده اند .دو طرح ارائه شده در خصوص جاده ابریشم جدید عبارتند از« :طرح جاده ابریشم آمریکا» که
در سال  2011توسط هیالری کلینتون مطرح شد و دیگری «طرح جاده ابریشم چین» که شیجی پین

طی یک سخنرانی

در دانشگاه نظربایف قزاقستان در هفتم سپتامبر  2013مطرح کرد (ملکی و رئوفی:1395،ص .)25-27

شکل  : 2کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید
بر این اساس ،در اوایل سال  ،2013چین طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم را که با هدف ایجاد زیرساختهای الزم
برای همکاری در منطقهای که از شین جیان *(بخش شمالی – غربی چین) تا دریای بالتیک را در برمیگیرد ،آغاز کرد
(یزدانی و شاهمحمدی : 1393،ص . )143پروژه راه ابریشم جدید چین ،طرحی بنیادین و بلندمدت برای ورود چین به
آسیای غربی و اروسیا است .این طرح جهتگیری شمالی -جنوبی (آسیای مرکزی -افغانستان و آسیای جنوبی) دارد.
از سوی دیگر طرح «آسیای مرکزی بزرگ†» و استراتژی «راه ابریشم جدید†» دو طرح مهم دولت آمریکا است .که
اهداف مهمی نظیر تجمیع آسیای مرکزی ،افغانستان و آسیای مرکزی ،ایجاد روندها و مکانیزمهای جدید همگرایی اقتصادی،
افزایش ضریب نفوذ اقتصادی آمریکا در منطقه به ویژه از طریق تقویت زیرساختهای اقتصادی افغانستان به موازات
خروج نیروهای آمریکایی و اعضای ائتالف از این کشور را دنبال میکند (کوزهگر کالجی :1394،ص .)429

* . Xin Jiang
†.Greater Central Asia
‡.New Silk Road
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در طرح جاده ابریشم مدنظر هیالری کلینتون ،مواردی از قبیل خط لوله تاپی و زیرساختهای جدید منظور شده
است .در  14نوامبر  2011پاکستان و ترکمنستان مجموعاً  5موافقتنامه و یادداشت تفاهم در نخستین گام به سوی تحقق
خط لوله گاز تاپی به امضا رساندند .این خط لوله چندملیتی قرار است تا سال  2017به بهرهبرداری برسد و از خطوط
گازی ملحوظ در طرح جاده ابریشم جدید هیالری کلینتون است .احداخ زیرساختهای جدید نظیر بزرگراه ،شبکههای
انتقال برق و گاز و همچنین کاهش موانع حقوقی تجارت در کشورهای همسایه افغانستان ،مورد نظر وزارت خارجه
ایاالت متحده آمریکا بوده است) . (Rafique & Humayun,2012:25پیامد مهم اجرای طرحهای یاد شده حذف ایران
و همچنین چین و روسیه از ژئوپلیتیک منطقه به ویژه طرحهای ترانزیتی و انتقال انرژی است که در واقع ادامه سیاستهای
قدیمی آمریکا در منطقه مانند «سیاست خطوط لوله*» یا «خطوط لوله چندگانه†» با عنوان و شکل جدید است .سیاستی که
محور اصلی آن شعار «همه چیز بدون ایران» است.
در خصوص نقش ایران در راه ابریشم جدی د چین باید اشاره کرد که صرف نظر از روابط تاریخی و ریشهدار میان
چین و ایران ،سیاست موازنه قوا در نظام بینالملل با عبارت «رقابت شرق و غرب» از یکسو و «نفوذ ژئواستراتژیک به
مناطق دور از دسترس زمینی» یعنی خلیج فارس از سوی دیگر ،ایران را به مرکز ثقل برخی از منافع استراتژیک و کلیدی
چین تبدیل کرده است .نقش ژئوپلیتیک ایران از دیرباز تاکنون غیرقابل اغماض بوده است؛ به گونهای که در میان کشورهای
واقع شده در مسیر راه ابریشم جدید ،ایران یکی از کشورهایی است که توانایی ایفای نقش مثبت و سازنده را در توسعه
ارتباطات و مناسبات میان کشورهای آسیایی داراست .هرچند با زوال نسبی جاده ابریشم قدیم بسیاری از کشورهای مستقر
در مسیر آن به حاشیه رانده شدند ،ایران همچنان نقش مهم ژئوپلیتیک خود را ایفاء کرده است .در شرایط کنونی ،ایران با
توجه به مزیتهایی مانند برخورداری از کوتاهترین مسیر به سوی اروپا میتواند نقش ارزندهای در ترانزیت کاال پس از
احیا و تکمیل جاده ابریشم ایفا کند؛ همچنین فروپاشی شوروی و به تبع آن ،استقالل کشورهای آسیای مرکزی جایگاه
ایران را در احیای راه ابریشم پررن

کرده است .اهمیت چنین جایگاهی به محصور بودن منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در

خشکی و مطرح شدن ایران به عنوان تنها گزینه موجود برای دسترسی به خلیج فارس و آبهای آزاد برای کشورهای این
منطقه مربوط می شود (امیراحمدیان و صالحی دولتآباد : 1395،ص.)28
از نظر چین ،کشور ایران عنصر مرکزی در کمربند اقتصادی جاده ابریشم این کشور است؛ کمربندی که برایش به
شدت بازارگرمی می کند و هدف آن گسترش نفوذ فرامرزی چین از طریق آسیای مرکزی به خلیج فارس و اروپا است.
موقعیت جغرافیایی ایران ،اهمیت ویژهای به این کشور به لحاظ جابهجایی کاال و عبور خطوط لولههای نفت و گاز در
اقتصاد جهانی بخشیده است .ایران با بهرهگیری از این مزیت میتواند منافع بسیاری را به دست آورد و جایگاه اقتصادی
خود را در سطوح منطقه ای و جهانی ارتقاء بخشد .این مهم ،مستلزم در

واقعیتها ،بهرهگیری از فرصتها و کسب

آمادگیهای الزم برای رقابت با رقبای منطقهای و بینالمللی است .طرح کریدور شمال جنوب یک فرصت استثنایی و
بی نظیر اقتصادی و تجاری برای ایران است .از طرفی ،برای تقویت و حمل کاالی ترانزیتی در اسرع زمان با هزینه کمتر و
*.Pipeline Politics
†.Multiple Pipeline
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ایمنی بیشتر ،احداخ خط آهن چابهار سرخس ضروری به نظر میرسد .همچنین قرار گرفتن بندر چابهار در مسیر
کریدورهای ترانزیتی شمال -جنوب و در نتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه ،اروپای شرقی ،مرکزی ،شمالی،
آسیای مرکزی و قفقاز از یکسو و آسیای جنوب شرقی ،خاور دور ،اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان
یک مزیت برجسته برای ایران قلمداد میشود و به دلیل کوتاهی مسیر در کریدور شمال جنوب – و تجهیز امکانات و
زیرساخت ها و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت گسترده در بخشهای مختلف حمل و نقل ،مسیر ایران میتواند از
جذابیتهای فراوانی برای ترانزیت کاال برخوردار باشد (یزدانی و شاهمحمدی:1393،ص .)162-163
جدول  : 1نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات مسیرهای انتقال انرژی
بررسی تطبیقی
خطوط لوله

مسیر شمالی

مسیر جنوبی

مسیر شرقی

مسیر جنوب
شرقی

مسیر غربی

مسیر جاده ابریشم

نوعبخشی به
تنوعبخشی به
نقاط قوت

مسیرهای انتقال
انرژی منطقه

مسیرهای انتقال
انرژی خزر؛ امن-
ترین ،کوتاهترین و

تنوعبخشی مسیر؛

تنوعبخشی مسیر

وجود بازار مطمئن

برای انرژی

در آینده

آسیای مرکزی

اقتصادیترین

تنوعبخشی و منابع

تنوعبخشی مسیر؛

مسیر برای اروپا؛

قرار گرفتن چندین

ارزانتر بودن نسبت

کشور به ویژه ایران

به قیمت گاز روسیه

در این مسیر

مسیر
فشار سیاسی
جوابگو نبودن
برای انتقال
حجم عظیم
انرژی منطقه؛
استفاده ابزاری
روسیه و
نقاط ضعف

وابستگی امنیتی
این کشورها به
روسیه

برخی کشورها در
ممانعت از این

ناامنترین و

مسیر؛

طوالنیترین

مشخص نبودن
منابع مالی برای آن
و کمبود سرمایه
گذاری خارجی به
واسطه فشار
سیاسی امریکا بر

طوالنی بودن مسیر؛
بیثباتی در برخی
مناطق مانند سین
کیان

چین(محل

عبور خط لوله)

شرکتهای

مسیر؛
غیراقتصادی بودن
به واسطه منابع
انرژی انتقال به
نسبت هزینه
ساخت

بیثباتی کشورهای
منطقه؛
وجود مناقشات
مرزی در این منطقه؛
وجود بحرانهای
داخلی و خارجی
جداییطلبی در این

تالش چین و
آمریکا برای ارائه
طرح خود و کنترل
این مسیر

کشورها

خارجی
ایجاد وابستگی
متقابل و ایجاد
توازن در روابط
فرصتها

روسیه و غرب
برای این
کشورها

عبور از خا یک
کشور برای رسیدن
به آبهای آزاد؛
تشدید قدرت
چانهزنی تولید
کنندگان و مصرف
کنندگان

وارد کردن چین به
معادالت منطقه
برای ایجاد توازن
بین غرب و روسیه
به واسطه حضور
چین

ایجاد همکاری

کاهش وابستگی

منطقهای و حل

اقتصادی و امنیتی به

همگرایی اقتصادی

برخی مسائل

روسیه؛

میان کشورهای واقع

امنیتی مثل

تنوعبخشی به منابع

در این مسیر

تروریسم
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عدم تعیین رژیم
حقوقی خزر؛

استفاده ابزاری
روسیه از خط
لوله از طرف
تهدیدات

روسیه مثل قطع

عدم تعیین رژیم

وجود بنیادگرایی
عدم تعیین رژیم

در منطقه؛
ناامنی سیاسی

حقوقی خزر

رژیمهای اقتدارگرا

گاز در برخی

مثل ترکمنستان

شرایط خاص

حقوقی خزر؛

عدم تعیین رژیم

وجود ناامنی و

حقوقی خزر؛

افراطگرایی و

ناامنی سیاسی رژیم-

اختالفات بین

های اقتدارگرا مثل

هند و پاکستان و

آذربایجان

عبور از چندین
کشور و احتمال
ایجاد ناامنی توسط
گروههای تروریستی

افغانستان

(آدمی و نظریان : 1394،ص)223
 .2-5تأثیر مسیرهای انتقال انرژی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
در نگاه امنیتی جدید ،اساساً دفع تهدیدهای امنیتی باید ایجابی و از طریق افزایش قدرت صورت گیرد .این بیشینهشدن
قدرت باید در ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی ،نظامی و ...بسط یابد ،آنگونه که تهدیدهای امنیتی در ابعاد گوناگون مذکور
خود را نمایان خواهند ساخت .نگاه به رویکرد توسعه محور امنیت ملی مشخص میکند که یکی از اصول مهم امنیت
ملی ،دستیابی به رشد اقتصادی است و از سوی دیگر ژئوپلیتیک انرژی بهویژه نفت و درآمدهای نفتی بهطور کلی و
خطوط انتقال انرژی منطقه دریای خزر منابعی ارزشمند برای تأمین قدرت ملی قلمداد میگردد .بر این اساس میتوان
گفت که ژئوپلیتیک خطوط انتقال انرژی در محور برنامههای رشد محوراین رویکرد قرار دارد .در این محور بعد
ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران از اصلیترین منابع تولید قدرت اقتصادی میباشد .ژئوپلیتیک جمهوری
اسالمی ایران در زمینه خطوط لوله انتقال انرژی می تواند از طریق افزایش شرکای اقتصادی ،کسب درآمد و افزایش قدرت
اقتصادی ،موجبات افزایش قدرت ملی شود و بدین ترتیب در مسیر تأمین ایجابی امنیت حرکت نماید .در واقع ،علت این
امر ،افزایش روزافزون نقش اقتصاد در زمینه تولید قدرت ملی و کسب امنیت ملی بازمیگردد.
افحایش شرکای اقتمادی ی تسهیل سرمایه
گذاری

کسا درآمد  ،رشاد  ،توساعه ی افحایش قدرا

اقتمادی

ئوپلیتیک خطوط لوله انتقال انر ی ی
امنی ملی جمهوری اسالمی ایران

ارتقاو قدرا ملی ی افحایش یزن ئوپلیتیک

گسترش ریارط انر ی ی ایجاد یارستگی های

کنترل ی دسترسی استراتویک ره خطوط

تأمین
امین
ملی

استراتویک

انتقال انر ی ی منار انر ی

شکل  : 3رابطه ژئوپلیتیک خطوط لوله انتقال انرژی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
(فرجیراد و همکاران : 1393،ص)25
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بما توجمه بمه هممه این موارد ،بمدون تردیمد منمابع انرژی حوزه دریمای خزر و انتقمال آن ،سمممبمب رقمابمت میمان بمازیگران
منطقهای و فرامنطقهای شده است و عاملی مهم در شکلگیری استراتژیها و سیاستهای ژئوپلیتیک در این حوزه شمرده
میشمود که میتوان آن را سمیاسمت خطوط لوله نامید .احداخ خطوط لوله در هرجایی ،عالوه بر تأثیر مسمتقیم اقتصمادی،
رخدادهای سمیاسمی و مناسمبات کشمورهای منطقه را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد ،و طبیعی اسمت که واکنش کشمورهای
مختلف از جمله ایاالت متحده آمریکا که در طول سمه دهه گذشمته از پشمتیبانان بزرگ «سمیاسمت تحریم» علیه جمهوری
اسالمی ایران بوده است ،را به دنبال داشته باشد .از دیدگاه مدیر برنامه انرژی مرکز مطالعات استراتژیک بینالمللی آمریکا
در واشمنگتن ،خط لوله به معنی« ،نفوذ سمیاسمی» اسمت .به همین علت سمیاسمت خارجی ایاالت متحده آمریکا در منطقه ،بر
پایه فرضمیه دشممن دائمی و همه چیز بدون جمهوری اسمالمی ایران شمکل گرفته اسمت .ایجاد زمینه عدم حضمور جمهوری
اسمالمی ایران از کنسمرسمیوم نفت باکو ،مخالفت صمریح با عبور خط لوله از این کشمور ،مخالفت با میانجیگری جمهوری
اسمالمی ایران در منازعات منطقهای در جهت مهار و انزوای این کشمور همه نشمانههایی دال بر سمیاسمت «همه چیز بدون
ایران» آمریکا با هدف منزوی ساختن جمهوری اسالمی ایران در منطقه میباشد و آمریکا میداند که واگذاری نقش تأمین
کننده انرژی به این کشمور در قرن بیسمت و یکم (به عنوان کشموری که در هارتلند انرژی جهان قرار گرفته اسمت) به مثابه
واگذاری نقش عمده ژئوپلیتیک به این بازیگر در صمحنه نظام بینالملل اسمت .همین موضموع باعث شمده که هدف آمریکا
مبنی بر حذف یا تغییر خطوط انتقال انرژی را «سمیاسمت محصمورسمازی» جمهوری اسمالمی ایران در حوزه منابع اقتصمادی
تفسمممیر کرد .این در حمالی اسمممت کمه جمایگماه آینمده جمهوری اسمممالمی ایران در منطقمه ،تمابعی از چگونگی کنترل منمابع
اقتصمادی اسمت و به هر میزان که نقش واسمطهای کشمور در انتقال خطوط انرژی افزایش یابد ،به همان نسمبت موقعیت
مطلوبتری برای جایگاه اقتصادی و استراتژیک به وجود خواهد آمد .تیرگی روابط با جمهوری اسالمی ایران باعث شده
بهترین مسمیر یعنی مسمیر جنوب ،کمترین توجه را برای انتقال و احداخ خطوط لوله متوجه خود نموده اسمت .سمیاسمت
آمریکا با عدم انتخاب مسمیر ایران در تناق

با سمیاسمت اعالم شمده آن کشمور ،مبنی بر تنوع بخشمیدن و افزودن راههای عرصمه

انرژی در جهان بوده و فقط برای تشدید انزوای جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است .بدیهی است چنانچه تغییری در این
سمیاسمت پدید آید ،سمیاسمت خطوط لوله در منطقه دگرگون شمده و در جهت عقالیی که همان مسمیر جمهوری اسمالمی ایران
باشمد سمیر خواهد نمود .در این زمینه روسمیه و ترکیه نیز با آگاهی از تأثیری که بهبود روابط این بازیگر و آمریکا بر معادلههای
منطقهای بهویژه سمیاسمت خطوط لوله و بهرهبرداری و انتقال انرژی از حوزه دریای خزر خواهد داشمت ،با توجه به منافع خود
ابراز نگرانی کردهاند .ترکیه با آگاهی از ابراز تمایل برخی به مسمیر جمهوری اسمالمی ایران از آن بیم دارد که با نرمش سمیاسمت
آمریکا نسمبت به این کشمور ،پافشماری شمرکتهای مذکور برای گزینش مسمیر جمهوری اسمالمی ایران به جای مسمیر باکو م
جیحان تشممدید شممود .در نتیجه بهرهبرداری از منابع طبیعی ،انتقال انرژی و ترتیبهای همکاری بین دولتهای منطقه به
دلیمل ورود این منطقمه در معمادالت سمممیماسمممی و جلمب توجمه جمامعمه بینالمللی بمه آن ،شمممددیمداً تحمت تمأثیر ژئوپلیتیمک و
سیاستهای کشورهای فرامنطقهای قرار گرفته است(گودرزی :1388،ص.)132-133
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.6جامعه آماری و حجم نمونه
با توجه به اینکه جامعه آماری سطح وسیعی را تشکیل می دهد که شامل دانشجویان و فارغ التحصیالن جغرافیای
سیاسی و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد بنابر این بر طبق جدول استاندارد مورگان جامعه
آماری این تحقیق  384نفر در نظر گرفته شد.
.7یافته های میدانی تحقیق
برای بررسمی فرضمیه تحقیق،تعداد  20گویه در قالب پرسمشمنامه طرح و بین جامعه آماری تحقیق توزیع شمد.نظرات
پاسممخگویان پیرامون تاثیر هر یک از مولفه های ژئوپلیتیک انتقال انرژی بر امنیت جمهوری اسممالمی ایران در جدول زیر
قابل مشاهده است :
-1-7ویژگی های عمومی جامعه آماری
بررسمی های صمورت گرفته در زمینه ترکیب سمنی پاسمخگویان نشمان می دهد که پاسمخ گویان از نظر سمن در سمه
گروه ،زیر 30سمال 30-40،سمال و باالتر از  40دسمتهبندی شمده اسمت ،از نظر سمنی حدود  8.9درصمد از پاسمخ دهندگان
زیر  30سمال  25.5 ،درصمد بین  30تا 40سمال 65.6 ،درصمد باال ی  40سمال هسمتند .در زمینه ترکیب جنسمی پاسمخ گویان
نشمان می دهد که از مجموع پاسمخگویان درصمد از افرادی که مورد پژوهش قرار گرفته اند  76/3درصمد از پاسمخ گویان
مرد و  23/7درصمد را زنان تشمکیل داده اند .همچنین مطالعات صمورت گرفته حاکی از آن اسمت از مجموع پاسمخ گویان
به پرسشنامه 32درصد دارای مدر ارشد و  68در صد دکتری بوده اند.
 -2-7بررسی نظرات پیرامون گویه های پرسشنامه
همانطور که در ذیل مشماهده می گردد نظرات پاسمخگویان پیرامون گویه های پرسمشمنامه در قالب جدول نشمان داده
شمده و تاثیر هر یک از مولفه های ژئوپلیتیک انتقال انرژی (مدنظر نگارنده) بر ملی جمهوری اسمالمی ایران سمنجیده شمده
است.
ردیف
1
2

گویه
واقع شدن در مرکز کانون استراتژیک
انرژی جهان
تشدید تحریم های اقتصادی

قوی

متوسط

ضعیف

بی ارتباط

75.5

17.2

4.9

2.3

65.6

25

9.4

0
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3

رقابت با سایر تولیدکنندگان در

36.7

37.5

15.1

10.7

60.2

27.3

9.9

2.6

44.8

20.1

29.9

5.2

39.6

29.4

28.4

2.6

87.2

12.8

0

0

21.4

19.5

41.4

17.7

78.4

16.4

5.2

0

30.2

47.7

17.2

4.9

`a

سهم ایران از بازار انرژی جهان

64.6

30.2

5.2

0

12

کنترل ترانزیت انرژی در تنگه هرمز

71.9

10.2

10.4

7.6

58.9

31

7.8

2.3

76.8

10.4

10.2

2.6

4

5

6

7

8

9

10

13

14

صادرات حامل های انرژی
تأثیر نوسان قیمت انرژی در بازارهای
جهانی
افزایش بهره برداری از میادین مشتر
انرژی
دخالت بیگانگان در کشورهای نفت
خیز منطقه
ارتقاء وزن ژئوپلیتیک ایران به واسطه
دسترسی به ذخایر انرژی
افزایش عملیات خرابکاری علیه
تأسیسات نفتی در منطقه
سرمایه گذاری در بهره برداری و انتقال
انرژی
مدیریت و کاهش یارانه حامل های
انرژی

کنترل و احاطه به منابع انرژی و
شریانهای حیاتی
تامین و تضمین امنیت انرژی و انتقال
آن
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15
16
17

18

19

توسعه تکنولوژی های
تولید،فرآوری،انتقال و مصرف انرژی
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
دارا بودن نقش اقتصادی ترین و امن
ترین گذرگاه انتقال انرژی
اتخاذ سیاست تک محصولی انرژی
محور و دولت رانتی
تدوین استراتژی ورود به بازارهای بکر
مصرف کننده انرژی

47.7

33.1

19.5

0

24.7

37.8

29.9

7.6

77.3

12

5.5

5.2

68.2

26.6

5.2

0

60.7

33.9

5.5

0

جلوگیری از خام فروشی انرژی و
20

اتخاذ سیاست توسعه صنایع پاالیشی و

85.7

14.3

0

0

پتروشیمی
منبع  :یافته های میدانی نگارنده 96
-3-7ارزیابی فرضیه تحقیق
برای آزمون فرضمیه تحقیق نیز ،با توجه به موضموع پژوهش 20،مولفه در قالب پرسش از طریق پرسشنامه بیان شد تا
در نهایت نتایج فرضمیه مورد ارزیابی قرار گیرد .فرضمیه" ژئوپلیتیک انتقال انرژی ،امنیت ملی جمهوری اسمالمی ایران را
در ابعاد سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر قرار میدهد".
Model Summary
Std. Error of the Estimate
.040

Adjusted R
Square
-.023

R Square
.006

R
.078a

Mo
del
1

امنیت a. Predictors: (Constant),
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ANOVA
Sig.

F

.0353b

.206

df

Mean

Sum of

Square

Model

Squares
Regression

.222

1

.222

1.081

34

36.750

Residual

35

36.972

Total

1

ژئوپلیتیک انتقال انرژی a. Dependent Variable:
امنیت ملی b. Predictors: (Constant),

Coefficientsa
Sig.

T

Standardiz
ed
Coefficient
s
Beta

.000

7.274

.653

.453

.078

Unstandardized
Coefficients

Std. Error

Model

B

.144

1.050

.053

.024

(Consta
)nt

1

a. Dependent Variable:
ژئوپلیتیک انتقال انرژی

همانطور که در نظرات پاسمخگویان مشماهده شمد اکثریت این افراد ،تاثیرگذاری مولفه های ژئوپلیتیک انتقال انرژی بر
امنیت ملی جمهوری اسمالمی ایران را در سمطح قوی و متوسمط ارزیابی کرده اند و نتایج حاصمل از آزمون فرضمیه تحقیق
نیز داللت بر تایید این فرضممیه دارد .مطابق با ارزیابی فرضممیه و بنابر جدول رگرسممیونی باال ،ژئوپلیتیک انتقال انرژی بر
امنیت ملی در ابعاد سیاسی و اقتصادی تاثیر مستقیم دارد و این تاثیر برابر با  0.024می باشد.
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 .8نتیجهگیری
تحول در ساختار ژئوپلیتیک نظام جهانی در فضای پسا دوقطبی ،همزمان با رشد دو انبار بزرگ انرژی جهان یعنی
خلیجفارس و دریای خزر ،سبب افزایش ارزش ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران در میان دو مخزن انرژی شده و این
کشور تنها پل موجود میان دریای خزر و خلیج فارس است .از آنجایی که در ساختار اقتصاد سیاسی بینالملل ،انرژی از
ابزارهای مهم کسب ثروت و قدرت محسوب میشود ،ایران به دلیل واقع شدن در هارتلند انرژی جهان ،قابلیت و توانایی
آن را دارد که در این ساختار نوین از جایگاهی ممتاز برخوردار باشد؛ چرا که افزایش سهم جمهوری اسالمی ایران در
تولید ،تجارت و ترانزیت انرژی موجب وابستگی استراتژیک اقتصاد جهان در این بخش به اقتصاد جمهوری اسالمی ایران
خواهد شد که ضمن فراهم کردن بستری مناسب برای حرکت در مسیر توسعه ،امنیت و قدرت ملی کشور را نیز مطابق
با اهداف سند چشم انداز20ساله که در آن تصریح شده این کشور باید در افق  1404قدرت اول منطقه از نظر علمی،
فناوری و اقتصادی باشد ،ارتقاء خواهد داد.
برای شکوفایی و تأمین امنیت ،جمهوری اسالمی ایران بهترین گزینهای که دارد اتخاذ یک رویکرد تعاملی است؛ چراکه
اگر کشوری در نظام بینالملل کنونی که گفتمان حاکم بر آن گفتمان ژئواکونومی است و میتواند با همکاریهای بینالمللی
و منطقهای اقتصاد خویش را شکوفا ساخته و با ارتباط و اتصال با اقتصاد بینالمللی ،امنیت خویش را تأمین و تضمین
نماید ،اگر دچار سوتفاهم شده و برای حفظ امنیت خود رویکرد تقابلی پیشه سازد ،حداقل آن است که از توسعه ،پیشرفت،
افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی محروم میگردد .این مسئله در بعد داخلی ،زمینهای را فراهم میکند که نظام سیاسی از
درون با چالش مواجه شود و در بعد خارجی نیز با کاهش قدرت ملی ،سطح تهدیدات علیه امنیت و منافع ملی را افزایش
دهد .اگر جمهوری اسالمی ایران بخواهد به یک قدرت منطقهای مبدل گردد به جلب اعتماد دیگر بازیگران عرصه
بینالمللی نیازمند است و باید اعالم کننده این پیام باشد که در پی دگرگونی درون سیستمی است نه ضد سیستمی؛ به
عبارتی هدفش دگرگون نمودن ساختار نظام بینالملل با رویکردی رادیکال نیست ،بلکه در پی بهبود جایگاه و موقعیت
خود در این نظام است .در مجموع این نتیجه حاصل میگردد که مسیرها و خطوط انتقال انرژی به دلیل کارویژههای
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ،امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را در ابعاد سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر قرار داده است.
یافته های حاصل از مطالعات میدانی حاکی از آن است که مولفه های  :جلوگیری از خام فروشی انرژی و اتخاذ سیاست
توسعه صنایع پاالیشی و پتروشیمی ،دارا بودن نقش اقتصادی ترین و امن ترین گذرگاه انتقال انرژی ،تامین و تضمین
امنیت انرژی و انتقال آن ،کنترل ترانزیت انرژی در تنگه هرمز ،سرمایه گذاری در بهره برداری و انتقال انرژی ،ارتقاء وزن
ژئوپلیتیک ایران به واسطه دسترسی به ذخایر انرژی و واقع شدن در مرکز کانون استراتژیک انرژی جهان بیش از سایر
مولفه های ژئوپلیتیک انتقال انرژی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نقش دارد.
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