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چکیده
نیز منابع عظیم انرژي به ویژه نفت و گاز از واي خزر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکي دریحوزه

هاي اخیر رقابت بر سر منابع انرژي این حوزه بیندر سال. اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
ر عالوه بر بروز تنش و رویارویی بین اي افزایش یافته که این اماي و فرامنطقهبازیگران منطقه

ي انتقال عالوه بر این چگونگی و نحوه. ثباتی و ناامنی را در منطقه تشدید کرده استبازیگران، بی
ها و مسیرهاي پیشنهادي جهت انتقال انرژي از سوي ي طرحخزر وارائهدریاييانرژي حوزه

هاي متفاوت ها و پیشنهاددر میان طرح. ستثباتی افزوده اکشورهاي مختلف بر این ناامنی و بی
،جاسک که از سوي ایران ارائه شدهـنکاخزر، انتقال انرژي از طریق خط لولهانتقال انرژي حوزه

از این رو سوال مقاله حاضر این است که مسیر . پیشنهادهاي قابل تأمل وحائز اهمیت استاز زمره
ثیري بر امنیت ملّی ز نظر ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک چه تأجاسک اـانتقال انرژي خط لوله نکا

جمهوري اسالمی ایران خواهد داشت؟ اساس دریافت نگارندگان بر این است که اجرایی شدن 
زنی ایران ها و فواید اقتصادي و تجاري و افزایش قدرت چانهجاسک عالوه بر مزیتـخط لوله نکا

اي، با پیوند خوردن امنیت خطوط لوله با امنیت ملّی ایران، افزایش هاي و فرامنطقدر مناسبات منطقه
. ضریب امنیت ملّی این کشور را نیز در پی خواهد داشت

.جاسک، امنیت ملّی، ژئواکونومی، ژئواستراتژيـنکاخط لوله:واژگان کلیدي
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مقدمه
کنونیسیاسینظاموتیکژئوپلیمتغیرهايترینمهمازیکیعنوانبهانرژيامروزه منابع

پس از فروپاشی اتّحاد کهبه طوري،شودمیمحسوبکشورهامیانالمللیبینتعامالتدرجهان
الملل از نظامی به اقتصادي نجماهیر شوروي و پایان جنگ سرد، ماهیت قدرت در روابط بی

در این ، یک دادهاي ژئواکونومتغییر یافت و معادالت ژئواستراتژیک جاي خود را به مؤلفه
به ژئواکونومیک روي آورده بیشتردوره کشورهاي قدرتمند به جاي توجه محض به ژئوپلیتیک 

-نظامی، نگرشی سیاسی- کنند به مناطق حساس جهان به جاي توجهات سیاسیو سعی می
. استشدهتبدیلمهمیژئوپلیتیکموضوعبهانرژياعتبارهمینبهواقتصادي داشته باشند

قابل تأمل این است که در کنار جنگ که همواره خطر و چالشی جدي براي جوامع بشري نکته
بوده، اکنون گرم شدن فضا؛ کمبود آب؛ مخاطرات زیست محیطی؛ نیاز و ضرورت تأمین 

اي گونهمرکزي و قفقاز بهموقعیت کشورهاي آسیاي. انرژي را نیز باید به آن چالش اضافه کرد
اد راه ندارند و براي انتقال نفت و گاز خود نیاز به عبور از کشور معبر هاي آزاست که به آب

دریاي خزر در این میان، حوزه. کنندگان هستندبراي رساندن منابع انرژي خود به دست مصرف
جایگاه ژئوپلتیک و ژئواکونومیک خود همواره نقش پراهمیتی در سیر واسطهاز دیرباز به

تر اي ایفا کرده، و نقش آن با تلفیقی از انرژي و امنیت پر رنگرامنطقهاي و فرویدادهاي منطقه
هاي مهم منابع نفتی و گازي از اهمیت بسیار دریاي خزر به عنوان یکی از حوزه. شده است

اي برخوردار است و همین موضوع جمهوري اي و فرامنطقهباالیی براي کشورهاي منطقه
عنوان نکا ـ جاسک بهلولهاص قرار داده تا با طرح خطایران را در یک شرایط خاسالمی

این در . اي مطلوب معرفی کندترین مسیر، خود را به عنوان گزینهترین و امنبهترین؛ کوتاه
هاي مختلف براي انتقال انرژي این منطقه و ي طرحهاي دیگر نیز با ارائهحالی است که قدرت

از این رو سوال . آفرینی در این حوزه هستندوذ و نقشتالش براي اجرایی نمودن آن درصدد نف
جاسک از نظر ژئواکونومیکی و ـنکاپژوهش حاضر این است که مسیر انتقال انرژي یا خط لوله

ثیري بر امنیت ملّی جمهوري اسالمی ایران خواهد داشد؟ دریافت ما در ژئواستراتژیکی چه تأ
ها و فواید اقتصادي و تجاري و جاسک عالوه بر مزیتـاین است که اجرایی شدن خط لوله نکا

اي، با پیوند خوردن امنیت اي و فرامنطقهزنی ایران در مناسبات منطقهافزایش قدرت چانه
خطوط لوله با امنیت ملّی ایران، ضمن ارتقاء جایگاه و قدرت سیاسی ایران در منطقه، افزایش 

از زمان اکتشاف نفت در ایران و . ه خواهد داشتهمراضریب امنیت ملّی این کشور را نیز به
هاي بزرگ به ایران به عنوان یک کشور صاحب نفت آرزوهاي دارسی، جهان و قدرت
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. این مرز و بوم حتی از سوي خودمان نیز نادیده گرفته شده استهاي گستردهنگریسته و ظرفیت
اي در مکتب کپنهاك تشریخ خواهد در این مقاله ابتدا مبانی نظري امنیت و بررسی امنیت منطقه

وجاسک و منافعـ نکالولههاي خطسپس ضمن بررسی مختصات؛ موقعیت و ویژگی. شد
ایران؛ تأثیرات ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک که اسالمیجمهوريبرايآنازحاصلعواید

.شوداین خط لوله بر امنیت ملی ایران دارد، بررسی می

مبانی نظري
الملل است که به تجزیه هاي نظري در مطالعات امنیت بینیکی از رهیافتکپنهاگمکتب

در رابطه با این نظريو تحلیل پیرامون مفهوم امنیت پرداخته است که یکی از مهمترین مکاتب 
؛ بوزانباريهاي سوئینی براي آثار و دیدگاهمکبیلاصطالحی است که کپنهاگ. حوزه است

توان گفت که این رویکرد می(Sweeney, 1996: 81-93).به کار برده است دوویلدو ویورال
گذاري جایگاهی نظري تنها رهیافتی است که مبتنی بر مطالعات امنیتی است و نیز در پی پایه

را » ها و هراسمردم، دولت«پردازان، کتاب بسیاري از نظریه. مستقل براي مطالعات امنیتی است
ترین تحلیل نظري در مورد گذاران این مکتب است جامعز مهمترین بنیانیکی ابوزانکه اثر 

پردازان این مکتب نظریه). (Waever, 1996: 26دانند میالملل مفهوم امنیت در ادبیات روابط بین
مهم این مکتب،از جمله مفاهیم.باشندمیبوزانباريو ویورالی؛ سوئینیمکافرادي همچون 

.داندمکتب میآن را مرکز ثقل علمی اینبوزانکه اي است،و امنیت منطقهامنیتی ساختن 
با برخورداري »مهاجرت و دستورالعمل نوین امنیت در اروپا؛ هویت«هم به نام بوزانکتاب دوم 

در رابطه با آنهافرهنگی و مهاجرت و نقش ؛انگاري و توجه به مسائل هویتیاز چارچوب سازه
مکتب .اجتماعی پرداخته است- هاي امنیتیدي به تحوالت نوظهور و چالشتا حد زیاامنیت،

میانه در مطالعات امنیتی تا حد زیادي توانسته با رویکرد علمی و تحلیل به عنوان راهیکپنهاگ
.هاي این حوزه پاسخ دهدامنیت به بسیاري از پرسشمناسب در مطالعه

راايهتازو موضوعاتبکشدچالشبهرانیتیامسنتیتا مسائلاستآنبرکپنهاگمکتب
توان به صورت بیفزاید در این راستا امنیت در ابعاد مطالعات امنیتی این مکتب را میآنبر

:موردي این گونه شرح داد
محوري در دولت- 3تهدیدمحوري در مفهوم امنیت - 2امنیت موضوعی بیناذهنی است - 1

مرجع امنیت
و لیبرالیسم،رئالیسممانندسنتیهاينظریهنظریه برخالفاین. برابر مضیقامنیت موسع در - 4
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به محور راامنیتیموضوعاتونیستامنیتگرایانه در بابو تقلیلنظرانهتنگهايهدیدگاداراي
پستومانند انتقادي(جدید هاينظریهماننددیگرسويازدهد ونمیتقلیلصلحوجنگ
هاينوآوريمهمتریناز.نیستقدیمیهايدر اندیشهایجاد چالشانتقاد وپیردفقط) ممدرنیس

تحلیل بهبیشترونیستجهانیاین مکتب،درامنیتتحلیلسطح.استسطح تحلیلمکتب،این
هاي بزرگهاي قدرتسیاستوعملکردتحلیلبهجهانی بیشترتحلیلسطح.داردگرایشيامنطقه

نظر هستند مدبیشترايهاي منطقهتقدروو روندهاقلمرويحیطهايسطح منطقهدر.داردنظر
ايمنطقهستمیسهر کشوري در قالب شبکهوایلد؛ديو بوزان؛ویورنگاه از). 12: 1378بوزان، (

ه منطقلیتحلاساسبرآنها.داردیمشترکیتیامنيمسئلهشخویمجاورکشورهايداشته، بااستقرار
جهیبراي مناطق مختلف نتکسان،ییتیامنکردیروکردن زیتجو:کهرندگییمجهینتنیمحور، چن

اروپا، متفاوت از کشورهاي جهان سوم اتحادیهکشورهاي عضو یتیچرا که مسائل امنست؛یبخش ن
کشورهاي جهان سوم را ومتقبول دارد که حک،رالیتلریچاردبنديمی، تقسکپنهاگمکتب .است

منطقه لیو آن را براي تحلکندیممیتقسیتیامنینظمیچندپاره و دستخوش ب؛ کپارچهی:ه سه دستهب
مکتب کپنهاگ در رابطه با مفهوم امنیت ).85: 1378بوزان،(کند یمیابیارزدیمف، تیامن- محور

رك همواره تاکید فراوانی بر شناخت آن داشته است و درك صحیح از امنیت ملی را در گرو د
در این رابطه دانشمندان این مکتب در راستاي شناخت . دانددرست و شناخت دقیق مفهوم امنیت می

آنها در نهایت امنیت را مساوي با رهایی از . محوري دارند- مفهوم امنیتی، تمرکز خاصی بر تهدید
.شودي دیگري به نام تهدید درك میدانند و عقیده دارند امنیت در نبود مسئلهتهدید می

فاصلهازتاشوندمیتر حسسریعنزدیکيفاصلهازتهدیدهاکهازآنجا«بوزانبه باور
واهمهبیشترخویشهمسایگانازهادولتاغلب. استهمراهبا نزدیکیاغلبناامنیدور،

همچنین با ارائهکپنهاگمکتب ). 611: 1383یوسفی، حاجی(» دورهاياز قدرتتادارند،
هاي مضیق آن، به حق اقدامی ارزشمند در شناساندن ري موسع از امنیت در مقابل رویهتفسی
. مطالعات سنتی امنیت بر محور نظامی متمرکز بوده است.تر، مفهوم امنیت انجام داده استدقیق

هفتاد میالدي نیز راهکار مسلط در مطالعات استراتژیک و امنیتی بود اما از ابتداي تا اواخر دهه
به شکلی بوزانو شخص کپنهاگاین راهکار به چالش کشیده شد و در نهایت مکتب 80ههد

بعدي را به پنج تر امنیت مضیق را زیر سوال برد و امنیت تکتر و قويتر؛ مستدلبسیار مبسوط
اجتماعی و زیست محیطی گسترش داد و براي این تفسیر خود بخش نظامی؛ سیاسی؛ اقتصادي؛

که ادعاهایی رااین رویکرد نظري. )148ـ149: 1389خانی،عبداهللا(ی نیز ارائه کرد دالیل فراوان
را به آن،رد کردهکنند،امنیت را فقط در چارچوب عینی و جدا از ذهن و افکار افراد تلقی می
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آغاز مسأله امنیت را ذهنی و مبتنی بر نقطهبوزان.کندذهنی تعریف میاعنوان موضوعی بین
شود،امنیت در اجتماع شناخته میمسأله«دارد کهاو بیان می.کندازیگران معرفی میتصمیم ب

ها را به عنوان تهدید نگاه کنند و توانند به آن رجوع کنند و برخی پدیدهزیرا بازیگران می
.»و الزامات آن پیروي نماینددیگران را وادار نمایند که از وضعیتی امنیتی شده

تمدن ؛ محیط زیست؛ جغرافیا؛ براي چند بعدي بودن امنیت بایستی تأثیر فرهنگ،بوزاناز نظر 
جهانی نیست که در آن؛ جهان آرمانی«:گویدمیبوزان.تر هویت را فهمیدو مذهب و از همه مهم

وگو و بلکه جهانی است که در آن دیگر نیازي به گفتموفق شود به امنیت دست یابد،یهرکس
کپنهاگیکی از مباحث بسیار مهم در مکتب مفهوم امنیتی ساختن. دنباشبحث بر سر امنیت

در همین ویور.این بحث استتمرکزنقطهامنیت به عنوان کنش کالمیباشد و تعریفمی
به عنوان اینکه تا شودبهتر فهمیده می،امنیت به عنوان عمل گفتمانی«:داردخصوص اظهار می

یندي گفته آامنیتی ساختن به فر. )439ـ458: 1386ابراهیمی، (»شودهکالمی در نظر گرفتیکنش
از قبلدر حالی کهد،شومنجر به قرار دادن برخی موضوعات در چارچوب امنیت میشود کهمی

امنیتی ،ویورالیو بوزانباري). 149- 148: 1386،خانیهللاعبد(اند قرار نداشتهحوزه،در این
دهند و آن را عملی اجتماعی که نسبت میحلیل خود به فرد یا گروه و دولتساختن را در سطح ت

شدن،در قبال موضوع امنیتیسوئینیمکاما . دانندمیخود ربط وثیقی با هویت آن اجتماع دارد،
جداسازي نقش تحلیل مشارکت در روندهاي امنیتی نقش تحلیل امنیتی و نقش روندها و همچنین

).Buzan & Waver, 2000: 28(سازدنمیمشخصساختن را به خوبی
امنیتی ساختن یک نخست آنکه: از بحث امنیتی ساختن گرفتايتوان چند نتیجهدر مجموع می

شود و سوم ساخته میبرباشد بلکهاي قابل کشف نمیامنیت پدیدهدوم آنکه.سیاسی استگزینه
مسأله است و چهارم آنکه دار حلخاب جهتآنکه امنیتی ساختن حاکی از نوعی ضرورت یا انت

Buzan)متفاوت استامنیتی ساختن با مفهوم امنیت ایجابی، & Waver, 2000: با توجه به تأکید . (28
اي که این مکتب براي مطالعات امنیتی به اي امنیت و اهمیت ویژهبه سطح منطقهکپنهاگمکتب 

سالمی ایران و کشورهاي منطقه باید باتوجه به تهدیدات اي قائل است، جمهوري اویژه امنیت منطقه
درك کپنهاكهاي غیر مادي و ذهنی مکتب اي و تکیه بر فاکتورها و شاخصههمشترك منطق

اي بر د و با ایجاد ترتیبات؛ یک امنیت منطقهنهاي موجود را فراهم نمایتري از واقعیتصحیح
. ه مقابله با تهدیدات مشترك بپردازندمحوریت موارد مورد توافق همچون خطوط لوله ب

جاسکـ هاي خط لوله نکامختصات، موقعیت و ویژگی
اي است که در صورت احداث قرار است بخشی از نفت جاسک؛ خط لولهـنکالولهخط
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این خط لوله با . فارس منتقل کندتولیدي کشورهاي حاشیه دریاي خزر را به سواحل خلیج 
گذاري خارجی تاکنون اجرا نشده و در سیاسی و نبود منابع مالی و سرمایهتوجه به مشکالت 

ي جاسک براي انتقال روزانه یک میلیون بشکهـي نکاخط لوله. حد یک طرح باقی مانده است
هاي صورت گرفته مبدأ اصلی این خط لوله منابع ریزينفت در نظرگرفته شده است، در برنامه

ها و توان از آن براي انتقال منابع دیگر حوزهعالم شده هرچند میا"کاشاگانمیدان "نفتی 
اینچی از نکا در شمال ایران 42این خط لوله . کشورهاي حاشیه دریاي خزر نیز استفاده کرد

شروع و پس از عبور از سرزمین ایران به بندر جاسک در جنوب ایران واقع در سواحل شمالی 
کیلومتر اعالم شده 1500لوله در داخل ایران قریبی این خط شود، طول تفارس منتهی میخلیج 

300لوله از نکا تا سمنان آن در داخل ایران بدین صورت است که طول این خط که نقشه
کیلومتر و از آنجا تا بندر 500کیلومتر؛ از شهر یزد تا کرمان 400کیلومتر؛ از سمنان تا یزد 

کیلومتر 1500مشخص شده که در مجموع طول آن به کیلومتر بطور تقریبی300جاسک نیز 
در طول این مسیر طوالنی قرار است پنج ایستگاه تقویت فشار یا همان تلمبه خانه . رسدمی

در زمان اعالم این . احداث شود تا بتواند ظرفیت عملیاتی آن به یک میلیون بشکه در روز برسد
ده بود که به دلیل برخی مشکالت مالی و اعالم ش1390طرح زمان اجراي آن تا پایان سال 

.اجرا نشده است) 1395سال (سیاسی تاکنون 
لوله در نکا سه راه در نظر گرفته شده براي انتقال منابع نفت جهت تزریق به ابتداي خط 

:است
.کش به نکا رسانده و از آنجا به خط لوله تزریق کنندنفتنفت مورد نیاز را بوسیله. 1
لوله از میدان کاشاگان در قزاقستان که از بستر دریاي خزر حداث یک خطبوسیله ا. 2

.لوله وارد کنندگذرد نفت را به خطمی
لوله از مسیر سوم همان راه اول است با این تفاوت که به جاي بستر دریاي خزر خط . 3

.خاك ترکمنستان بگذرد
باشد، گرچه این در نکا میکش به سواحل خزرراه اول که همان رساندن نفت بوسیله نفت

لوله از کشوري دیگر را ندارد و در واقع کمترین کشور مسیرحق ترانزیت براي عبور خط
اي که از سمت شمالی دریاي لولهواسطه را در سر راه خود دارد اما مشکلی را دارد که خطوط 

هستند؛ عبور و مرور روند نیز با این مشکل رو به روخزر و از طریق روسیه به دریاي سیاه می
اي شود و در صورت وقوع هرگونه حادثهها موجب ایجاد مشکالتی زیست محیطی میکشتی

هاي همچون نشت مواد نفتی به داخل دریا خسارت آن به مراتب بیشتر از دریاي سیاه و تنگه
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نوان آبی که باعث شده از آن به عترکیه خواهد بود زیرا بسته بودن محیط اطراف این حوزه
به همین . کندجهان یاد کنند عمق خسارات زیست محیطی را بسیار بیشتر میبزرگترین دریاچه

هاي خاص خود را دارد و خاطر این مسیر در عین سهولت و داشتن منافعی، در بلند مدت زیان
.عنوان بهترین مسیر نام بردتوان از آن بهنمی

این . لوله و از طریق بستر دریاي خزر استطي خمسیر دوم رساندن نفت این میدان بوسیله
لوله مناسب است و این مسیر نیز مشکالتی دارد که راه گرچه به دلیل انتقال نفت از طریق خط 

ترین آن همان ایرادي است که برخی کشورها همچون ایران و روسیه به خط لوله ترانس مهم
خیز بودن این منطقه در با توجه به زلزلهگذرد و گیرند که چون از بستر دریاي خزر میخزر می

ضمن اینکه هزینه ساخت . هاي بسیاري را به همراه داردطبیعی خسارتصورت وقوع هر حادثه
توان این لوله در بستر دریا نسبت به خشکی حداقل چهار برابر است به همین خاطر میخط 

.لوله دانستگزینه را بدترین راه انتقال نفت به این خط 
توان آن را بهترین گزینه در بین سه مورد ذکر شده عنوان کرد این است که راه سوم که می

لوله و از طریق خاك ترکمنستان به مرز ایران رسانده و به بخش دیگر نفت را از طریق خط 
این راه عالوه بر اینکه مخاطرات زیست محیطی دو مسیر قبلی را ندارد . خط در نکا متصل کنند

د در صورت نیاز با وارد کردن نفت ترکمنستان و توافق طرفین بخشی از نفت این کشور توانمی
.المللی انتقال دادرا نیز از طریق این خط به بازارهاي بین

عبور از هاي آزاد؛ توجیه اقتصادي؛ دسترسی سریع به آب: توانلوله میاز مزایاي خط 
کنندگان نام برد و بدین وسیله از بدست مصرفهاي رساندن منابع، مسیري جدید و تنوع در راه

ولی برخی . ترین مسیري که تاکنون کمتر از بقیه از آن استفاده شده است بهره بردبهترین و امن
که یکی از عواملی جاسک وارد شده است از جمله این- لوله نکاایرادات و انتقادات نیز به خط

اي خزر شده است تنوع در مراکز تولید بوده که که موجب اهمیت منابع نفت و گاز حوزه دری
عنوان منبع اصلی تأمین استراتژیک هرمز بهفارس و تنگهدر صورت وقوع بحران در خلیج 

انرژي دنیا جایگزین دیگري وجود داشته باشد، درحالی که کشیده شدن منابع دریاي خزر 
را باز به سرنوشت تحوالت منطقهفارس تولید نفت این حوزهلوله به منطقه خلیج بوسیله خط

کنندگان نیست و از زند واین موضوع چندان مورد پسند مصرففارس پیوند میمتالطم خلیج 
طرفی غرب به ویژه ایاالت متحده امریکا همواره سعی کرده تا ایران را از تولید و کنترل انرژي 

ن حاصل شدن تغییري در روابط ایران نگه دارد و به این خاطر تا زمامرکزي و قفقاز دورآسیاي 
و امریکا، این کشور همچنان از مخالفان جدي این طرح خواهد بود و این موضوع احتمال انجام 
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نکاـ هاي انتقال نفت مورد نیاز خط لولهدر ذیل حالت. آن را با مشکل مواجه خواهد کرد
.     جاسک ترسیم شده است
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ایراناسالمیجمهوريبرايجاسک- نکالولهخطازحاصلمنافع
جمله مزایاي دیگر مزایاي فراوانی ازجاسک همانند هر خط لولهـنکاایجاد خط لوله

اقتصاد و اقتصادي براي جمهوري اسالمی ایران در پی خواهد داشت که با توجه به پیوند رابطه
نتقال انرژي بیش از پیش اهاي امنیتی، اهمیت خطوط لولهسیاست و ورود اقتصاد به حوزه

یک بخش که منافع اقتصادي : توان به دو بخش تقسیم کرداین منافع را می. شودمشخص می
ایجاد این خط لوله به شود و بخش دوم منافعی است که بواسطهاست که ایران از آن منتفع می

. لحاظ استراتژیکی و وابستگی سایر کشورهاي ایران از آن سود خواهد برد
هزار 2500هزار بشکه نفت، کمتر از 4200هوري اسالمی ایران با وجود تولید روزانه جم

که چیزي حدود ) ها استاین میزان براساس آمار قبل از تحریم(کند بشکه در روز صادر می
ایراننفتتولیدمراکزهزار بشکه را روزانه مصرف داخلی دارد و با توجه به اینکه عمده1800

است و بیشتر جمیت در بخش شمالی کشور قرار دارد؛ به همین جهت دولت رکشوجنوبدر
هاي مجبور به رساندن بخشی از نفت تولیدي خود به نیمه شمالی کشور است این کار هزینه

کند که در صورت استفاده مناسب از موقعیت زیادي را به اقتصاد کشور تحمیل می
توان درآمد سرشاري ها حتی میاهش این هزینهژئواستراتژیک و ژئوپلتیک کشور عالوه بر ک

که ظرفیت (در صورتی که مقدار روزانه یک میلیون بشکه . را نیز براي کشور ایجاد کند
از طریق خاك جمهوري اسالمی ایران انتقال داده شود ) نکا ـ جاسک استعملیاتی خط لوله

دالر درآمد خواهد داشت و میلیون6دالر؛ ایران روزانه 6بر حسب هر بشکه حق ترانزیت 
برداري را نیز به آن زایی در هنگام ساخت خط لوله و همچنین بهرهعالوه براین باید اشتغال

.اضافه کرد
شود ولی گرچه بخشی از نفت جنوب کشور بوسیله خط لوله به شمال کشور منتقل می

درصد نفت 20حداقل شوند و اگر بخش زیادي از آن نیز بوسیله تریلرهاي تانکردار حمل می
هزار بشکه در روز است با توجه به 400مصرفی کشور بوسیله تانکر حمل شود که چیزي حدود 

است براي انتقال این حجم ) لیتري220بشکه 127معادل (هزار لیتر 28000ظرفیت هر تانکر که 
که عالوه بر تریلر باید مسافت جنوب تا شمال کشور طی کنند 3150از نفت مورد نیاز روزانه 

هاي کشور شده و باعث مصرف سوخت این خودروها موجب افزایش بار ترافیکی جاده
نکاـ جاسک جمهوري مهمترین عوایدي که از ایجاد خط لوله. شوداي میحوادث جاده

:اند ازتواند بدست آورد عبارتاسالمی ایران می
و ناامنیدورفاصلهازتاوندشمیتر حسسریعنزدیکفاصلهازتهدیدهاکهآنجااز.1
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توانند با ایجاد این خط لوله و است کشورهاي حوزه دریاي خزر میهمراهبا نزدیکیاغلب
گردآمدن در کنار یکدیگر در چارچوب انتقال انرژي، ضمن افزایش همبستگی و ایجاد 

د آورند و بر هاي امنیتی متقابل به وجوگرایی زمینه مناسبی براي همکاري در دیگر زمینههم
هر قدر همین اساس جمهوري اسالمی ایران امنیت خود را به همسایگانش پیوند زند و همچنین 

انتقال انرژي که از و خطوط لولهبه نفت و گاز ایرانکنندهمصرفبازار جهانی و کشورهاي 
ید و جریان بیشتر وابسته باشند، مجبور خواهند بود که از امنیت تداوم تولگذرد خاك ایران می

نفت و گاز حراست کنند و این به نوبه خود مستلزم داشتن جایگاه مناسب در بازار جهانی انرژي 
لذا افزایش نقش ایران در تأمین امنیت .، برقراري آرامش و امنیت ایران خواهد بود)نفت و گاز(

زانی که این نقش میهر به و کندمین امنیت ملی ایران نیز کمک میأکنندگان به تانرژي مصرف
.یافتخواهد ایران افزایشتهدید علیه امنیت ملی به همان اندازه رسدببه حداقل 

اي و کاهش مخاطرات سیاسی، لوله و بوجود آمدن یک بازار منطقهخطاینایجادبا. 2
بدنبال ارتباط منافع ملی کشورها به یکدیگر؛ باعث ثبات سیاسی و اقتصادي در منطقه خواهد 

.ایران قرار دارد این یک امر بسیار مهم استاسالمیبی ثباتی که جمهوريدر منطقهشد و
بواسطه کاهش مخاطرات سیاسی و اقتصادي در منطقه و ایجاد یک ثبات نسبی، زمینه . 3

.آیدگذاري فراهم میبراي کاهش ریسک سرمایه
شترك است همین امر گذاري مبا توجه به اینکه ایجاد یک خط لوله نیازمند سرمایه. 4

. شودهاي بیشتر میگذاريموجب جذب سرمایه
اقتصاديسالمتوسیاسیحیاتکهاستاینخطوط لولهمزایايازشدگفتهکهطورهمان

سیاسیوظایفازانرژيزمینهدرریزيبرنامهونگريپیشواستمتکیانرژيبخشبهجهان
منابعازآنجریانتداوممنظوربهریزيبرنامهوانرژيتأمینمسالهورودمیبشمارهادولت
واقتصاديسیاسی؛معادالتازبسیاريدرايکنندهتعییننقشمصرف،بازارهايبهتولید

آن ضمنآن،لولهخطوطوانرژيانتقال) 26:1384انتخابی،(دارد المللیبینعرصهدرامنیتی
توسعهبرايمناسببسترينمودنفراهمنیزوخارجیگذاريسرمایهجذبطریقازکه

نقشنیزونفوذافزایشاقتصادي؛هايساختزیرتقویتسبباي شده،منطقههايهمکاري
مهمابزاریکبه عنوانتواندمیاست کهايمنطقهقدرتمعادالتدرکشورهاسیاسی

يچندجانبهو نیزنبهدوجافرهنگیوسیاسیاقتصادي؛اهدافپیشبردوتحققبرايدیپلماسی
اي،منطقهثباتوصلحتثبیتوهمسایگانمیانمشتركهايهمکاريتقویتوکشورها

سالتاانرژيالمللیبینسازمانهايبرآوردهبراساس.)Sovacool, 2009: 2359-2361(موثرشود 
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رارشدبیشتریننقلوحملبخشکهیافت،خواهدافزایش% 60جهانانرژيمصرف2030
بهرهآنانتقالبرايلولهخطوططریقازبیشتربایداقتصاديوفنیدالیلبهو... داشت خواهد
زمینهایندرایرانجمهوري اسالمیکهکارهاییترینمهمازیکی) 66:1389کوالیی،(گرفت

ولهخطوط لطریقازدریاي خزرانرژيترانزیتبرايخودخاكازاستفادهدهدانجامتواندمی
فراهمایرانبرايراامکاناینهاقابلیتوظرفیتکهاین استگویايهمه شواهداست و
بپردازدترانزیتینقشایفايبهمنطقهانرژيترانزیتقطببه عنوانبتواندکهساخته

.)271:1390نژاد،رشیديومجتهدزاده(

)1نقشه شماره (

ایراناسالمیجمهوريامنیت ملیبراسکجـنکالولهخطژئواکونومیکتاثیرات
گردیدژئواکونومیکبهژئوپلیتیکازانرژيمفهومتحولموجبدوران پسا جنگ سرد،

مناطقیوشدتبدیلجهانیبزرگهايقدرتبینروابطدرعنصرتأثیرگذارترینبهچنانچه انرژي
پیدرامراین. شدندبدلرديراهبمهمپدیدهیکبههمبودندانرژيدارايکهجهانازخاص

دررانوینیفصلانرژي،ژئوپلیتیکتاشدموجبکهدادرخژئواکونومیکگفتمانحاکمیت
در عصر حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک، که منجر به تغییر نگاه به . بگشایدالمللیبینروابط

تر از هر زمان یافته رجستهموضوعات جهانی از نگاه ژئوپلتیک به ژئواکونومیک شده، اقتصاد نقشی ب
با استفاده از . المللی گشوده استو در این میان ژئواکونومی انرژي فصل نوینی را در روابط بین
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توان رابطه بهتر می) نیابرگرفته از مدل دیاگرام ژئوپلتیک حافظ2مدل شماره(دیاگرام ژئواکونومی 
.شود تبیین کردژئواکونومیک منجر میبین قدرت؛ اقتصاد و جغرافیا را که به خلق یک موقعیت

دیاگرام ژئواکونومیک) 2شماره (مدل 

بین جغرافیا و قدرت اقتصادي کشورها را مورد مطالعه قرار ژئواکونومیک در واقع؛ رابطه
هاي اقتصادي کشورها در گرو مسائل جغرافیایی باشد، دهد یعنی زمانی که بخشی یا تمام قابلیتمی

هاي اما ژئواکونومی را مانند دیگر زیر مجموعه. گیردرافیایی یا ژئواکونومیک شکل میاقتصاد جغ
توان موضوعی جداگانه به حساب آورد و آن را جدا از مباحث مادر دانست چرا که ژئوپلتیک نمی

هدهند؛ یعنی در آنجا که اقتصاد انگیزهریک از این مباحث قرائت ویژه خود را از ژئوپلتیک ارائه می
دهد و جنبههاي قدرتی است، ژئوپلتیک قرائتی اقتصادي از شرایط موجود را ارائه میرقابت

ها در انتخاب قلمروهاي ژئواستراتژیک پس از گیرد؛ اما با تغییر شاخصژئواکونومیک به خود می
پایان جنگ سرد و اولویت یافتن مسائل اقتصادي بر مسائل نظامی، انطباقی بین قلمروهاي 

یکم دو عامل وواکونومیک و ژئواستراتژیک پدید آمده است و بر این اساس در آغاز سده بیستژئ
گیري مناطق ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک عمده یعنی منابع و ارتباطات نقش اصلی را در شکل

وي . ارائه شده است"لوتواكادوارد"که پایه و اساس این مطلب از سويبه طوري. کنندبازي می
کنند و عتقد است که در عصر ژئواکونومیک، مسائل و علل مناقشه ماهیتی اقتصادي پیدا میم

کپنهاگمکتبنظرازاقتصاديبعدگرچه در.شودابزارآالت اقتصادي جایگزین اهداف نظامی می
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تهدیداتبامقایسهدرآنهاکردنمشخصاست ونهفتهبازاراقتصادذاتدروجوديتهدیدات
کناردروبازارذاتدراقتصادياما باید گفت که تهدیداتاستدشوارترکمیگردیوجودي
تواندمیحالتدودراقتصاديتهدیداتمکتبایننظرطبقاست ونهفتهاقتصاديهايفرصت

- 2.دهدقرارتهدیدموردراکشورجمعیتبقايتهدیدات- 1:آیدحساببهوجوديتهدیدات
باشد که امروزه با توجه به پیوند انرژي و داشتهنظامیبخشبراستراتژیکرتأثیاقتصاديتهدیدات

امنیت اقتصادي، در صورت محدودیت دسترسی به نفت و گاز، مشکالت تولید از فاز اقتصاد خارج 
شده، می تواند وارد بخش نظامی و امنیتی شود به همین خاطر وجود دسترسی سریع و آسان به منابع 

د موردي مناسب جهت همکاري هاي ایران با دیگر کشورهاي مصرف کننده نفت و توانانرژي می
.گاز باشد

تواند تأثیر شگرفی بر روي می» هارتلند انرژي«عنوان موقعیت ژئواکونومیک ایران در آینده به
ومنابع:عمدهعاملدویکموبیستسدهگونه که ذکر شد در آغازهمان. امنیت ملی داشته باشد

و از . کنندبازي میژئواستراتژیکوژئواکونومیکمناطقگیريشکلدررااصلینقشتباطاتار
دو دهه پیش تاکنون که گفتمان ژئوپلتیک و ژئواستراتژي آرام آرام به سوي مفاهیم 

هاي فسیلی کشیده شده است، ژئوپلتیک ژئواکونومیک به ویژه مفاهیم مرتبط با انرژي و سوخت
پور، کریمی(پیامدهاي زیست محیطی و بازار انرژي مورد توجه قرار گرفته : گاهانرژي از دو دید

رئیس میترانفرانسوامشاوراتالیژاكنظریهبدین خاطر بر پایه. و تاثیرگذار بوده است) 7: 1389
اي که ما در آن قرار داریم، گسترهي مناطق ژئواکونومیک، منطقهجمهور پیشین فرانسه، درباره

تواند جایگاه بلندي در ساختار ژئواکونومیک دهد که میاکونومیک بزرگی را تشکیل میژئو
جفري؛ جایگاهی که ناظران ژئوپلتیک امریکایی مانند )169:1383آریانفر،(جهان داشته باشد 

اصطالح بیضی استراتژیک انرژي را با قرار گرفتن ایران در بین آن به منظور شرح موقعیت 1کمپ
کمپ این منطقه به تنهایی برند، و به عقیدهفارس بکار مینرژي دریاي خزر و خلیج دو منبع ا

شود که قادر به برآوردن بیشتر تقاضاي نفت جهان میدرصد ذخایر اثبات شده60شامل بیش از 
از جهت دیگر اهمیت جایگاه ). 168:1390مجتهدزاده،(درحال رشد انرژي جهان خواهد بود 

ژئوپلتیکی بیشتر ناشی از این واقعیت است که ایران با قرار گرفتن بین دو انبار ایران در نظریات
فارس و دریاي عمان از یک طرف واسطه بودن بین خلیج بزرگ نفت و گاز دنیا و همچنین حلقه

اند از طرف دیگر، داراي یک دریاي خزر که در خشکی محصور شدهو کشورهاي کناره
اتوجه به اینکه مناطق شمالی ایران جزء سرزمین قلب محسوب موقعیت گذرگاهی است و ب

.کنداي سرزمین قلب را بازي میشود، بخش فالت ایران نقش حاشیهمی
1. Jeffrey Camp
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ساختار ژئوپلتیک جهانی، پرداز ژئوپلتیک، در نظریهنظریه1کوهنبی. سوئلدر همین زمینه 
و معتقد است که خاورمیانه کنداي خاورمیانه محسوب میایران را یکی از شش قدرت منطقه

او این منطقه را . نامدمی2ژئوپلتیک ویژه است که وي آنها را کمربند خرد شدهیکی از سه منطقه
ایران؛ عراق؛ اي آن مثل ترین عناصر منطقهداند که از یک طرف مهمبه این دلیل خرد شده می

ترکیه؛ مصر؛ سوریه و اسرائیل با هم رقابت دارند که وحدتی در بین آنها وجود ندارد و از طرفی 
هایی نظیر امریکا؛ روسیه؛ مرکزي و قفقاز قرار دارد؛ و از طرف دیگر قدرتدر همسایگی آسیاي 

کوهنن ایران از نظر کنند؛ بنابرایاروپا؛ چین و حتی هند مداوم در مسائل این منطقه دخالت می
کشوري با موقعیتی خرده شده است، که امکان اتحاد با سایر کشورهاي منطقه را کمتر دارد 

یابی به منافع خود، با اسالمی ایران باید براي دستبه همین خاطر جمهوري ). 11:1382نیا،حافظ(
موقعیت استثنایی کند زیرا در توجه به موقعیتی که در آن قرار دارد اقدام به استفاده بهینه از این 

ي مطلوب از این جایگاه ویژه با بحران ژئوپلتیک مواجه خواهد شد؛ ایران با صورت عدم استفاده
برخوداري از موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلتیک و با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان و 

فارس و دریاي خزر و خلیج انرژي و موقعیت جغرافیایی مناسب، درطوالنی در حوزهتجربه
مرکزي، از امکان ایجاد پیوند میان منابع انرژي خود از جنوب؛ شرق همچنین همسایگی با آسیاي

کنندگان آسیایی برخوردار است و همچنین ایران با قرار لوله به مصرفو شمال شرقی بوسیله خط
باوجودوپا در غرب، هند و چین در شرق؛ ار: گرفتن در همسایگی دو حوزه بزرگ مصرف

شود کننده است و این موضوع باعث میهاي امریکا مورد عالقه کشورهاي مصرفکارشکنی
هشی و مختاري(المللی اهمیت داشته باشد امنیت ایران و محیط پیرامونش براي محافل بین

). 114:1389نصرتی،
انتقال، لولهع انرژي و خطوط هاي بزرگ بر سر منابیکم، رقابت میان قدرتواز آغاز قرن بیست

ترین متغیرهاي ژئوپلتیک رسد منابع انرژي بعنوان یکی از مهمبشدت افزایش یافته است و به نظر می
المللی میان کشورها و نیز انتقال از میان کشورها و در نظام سیاسی کنونی جهان در تعامالت بین

کنترل منابع تولید و مسیرهاي انتقال انرژي از ها و فضاهاي بدون انرژي یا نیازمند انرژي ومکان
اسالمی ایران به در این میان جمهوري ). 11:1390بروجردي و دیگران،(هاي کشورها باشد اولویت

نسبت از همه نظر از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ممتازي برخوردار است؛ طول مرزهاي 
هاي یافته؛ منابع غنی نفت و گاز؛ دسترسی به آبزمینی گسترده ایران با کشورهاي تازه استقالل 

ها ترین این ویژگیجواري با کشورهاي فاقد قدرت سیاسی و نظامی برتر و نظایر آن از مهمآزاد؛ هم
هاي بزرگ بوده و همه این عوامل موجب موقعیت منحصر به است که از دیرباز مورد توجه قدرت

1. Seville B Cohen
2. Split-belt
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همین موقعیت منحصر به فرد ) 7:1387احمدوند و دیل،(کند فردي شده که کسی آن را انکار نمی
درگرفتنقرارباکهبه طوريباشدانرژيبحثدرتأثیرگذارومهمکشوريموجب شده ایران

قرارکشورماناختیاردرراارزشمنديبسیارفرصتجهانانرژياستراتژیکبیضیوهارتلندکانون
ملیامنیت وملیمنافعحداکثريتامینجهتدرنیزرایسنگینبسیارمسئولیتامرهمیناست،داده

سجادپور و (است کردهایراناسالمیجمهوري نظامارشدمدیرانومسئوالنمتوجه
.)90:1389صادقی،

شورويفروپاشیازپساست،بودهپراهمیتیمیانیسرزمینروزيکهایرانمعتقدندبرخی
میانیژئوپلتیکنقشتازه،نقشاینو. کندو پادستودخبرايايتازهنقشکوشیده است که

کسانیاما) 85:1379مجتهدزاده،(دهد میپیوندهمبهراجهانانرژيپراهمیتمنطقهدوکهاست
رشدباهمزمانشورويفروپاشیبدنبالجهانی،نظامساختاردرتحولکهنظرنداینبرنیزدیگر

ایرانژئوپلتیکارزشافزایشسببخزر،و دریايفارسخلیج یعنیجهانانرژيبزرگانباردو
اطاعت و (است فارسخلیج وخزرمیانموجودپلتنهاایرانوشدانرژيمخزندومیاندر

اینمیاناتصالنقطهدردرستوداردراموقعیتتریناستثنائیایراندر واقع) 10:1388نصرتی،
توانمیصراحتبهبنابراینندارد،وضعیتیچنیندیگريرکشوهیچوگرفتهقرارمنطقهدو

).                21:1383زاده،حشمت(است جهانانرژيقلبایران:گفت
انتقال انرژي توان به موضوع خطوط لولهاز منظري دیگر میکپنهاكدیدگاه مکتب طبق

طریق ایران، بر اساس مکتب پرداخت، در واقع تحقق یافتن مسیر انتقال انرژي منطقه خزر از 
اي از واحدها را پدید خواهد آورد که کپنهاك چنین قابل تحلیل است که این طرح مجموعه

توان جداي از هم به شان به هم گره خورده است و مشالت و تنگناهاي امنیتی آنها را نمیامنیت
مورد انتقال انرژي حسب مورد یاد شده در . شکل معقولی مورد تحلیل قرار داد و برطرف کرد

شود که با هدف امنیتی ساختن ایران در دیدگاه امریکا در قالب مکتب کپنهاك چنین تبیین می
ي دریاي خزر، انزواي آن را در ي انتقال نفت و گاز حوزهمنطقه و حذف این کشور از چرخه

ط لولهراستاي سیاست خارجی خود قرار داده است و این موضوع امري بدیهی است که طرح خ
جاسک به دلیل اهمیت باال و ایجاد تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، تمامی کشورهاي –نکا 

، ايمنطقهدر یک نظم امنیتبه طوري که. ذینفع را دستخوش تحوالت مثبتی خواهد نمود
ی گرایتوانند به منافع مثبت حاصله از همکاري و همکشورهاي منطقه فارغ از برخی اختالفات، می

بهشدنتبدیلباتواندمیایرانو ها در سطح منطقه بیندیشنددر جهت مقابله با تهدیدات و چالش
المللیبینوايمنطقهمعادالتدرپیشازبیشراخودنقشمنطقهدرانرژيترانزیتمحل

سببآن،الانتقوخزرحوزهانرژيمنابعتردیدبدونموارداینهمهبهباتوجهاما. کندترپررنگ
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هااستراتژيگیريشکلدرمهم،عاملیواستشدهايفرامنطقهوايمنطقهبازیگرانمیانرقابت
نامید لولهخطوط سیاستآن راتوانمیکهشودمیشمردهحوزهایندرژئوپلتیکهايسیاستو
بت توان آن را مخرج مشترك همکاري و رقاسیاستی که می.)3:1388اطاعت و نصرتی،(

اي که مزیت اصلی اي در تحوالت منطقه دانست، به گونهاي و فرامنطقهبازیگران منطقه
این امر . ژئوپلیتیک این منطقه، کنترل جریان انتقال منابع نفت و گاز به بازارهاي مصرف است

اي و جهانی مورد توجه قرار موجب شده است که موضوع امنیت ایران به عنوان موضوعی منطقه
اي استراتژي امنیتی خود را با استراتژي صادرات نفت و اي و فرامنطقهبازیگران منطقهگیرد و

هاي انتقال انرژي هاي پدید آمده بر سر طرحچالشدر واقع. خطوط انتقال نفت و گاز گره بزنند
آرایی کشورهاي مختلف در مقابل یکدیگر شد، نمونه نفت و گاز منطقه خزر که موجب صف

.میان امنیت و سیاست با مسائل انرژي در منطقه استبارز پیوند 
اقتصادزندگیدرمهمانرژيمنبعیکبه عنواننفتاهمیتافزایشزمانازحقیقتدر

دیدگاهازبخشیهمیشهوداشتهمستقیمايرابطهنفتباهموارهنیزایرانملیامنیتالملل،بین
همینبهاست،دادهمیتشکیلایراننفتیمنابعونفتيمسالهایرانبهنگاهدررامدارانسیاست

اقتصادشدنوابستهسببانرژي کهترانزیتوتجارتتولید؛درایرانسهمافزایشبابایددلیل
حرکتبرايمناسببستريکردنفراهمضمنوشده استایراناقتصادبهبخش،ایندرجهان

درکهسالهبیستاندازچشماهدافبامطابقنیزارکشورقدرت ملیوامنیتتوسعه؛مسیردر
شدهتصریحآنداد دراقتصادي ارتقاءوفناوريعلمی،نظرازمنطقهاولقدرت، 1404افق

).31:1390سجادپور و دیگران،(است
اسالمی ایران به میزان ملی کشورهایی چون جمهوريدر شرایط کنونی جهان، امنیت و منافع

هاي انرژي جهانی بستگی دارد، لذا ضرورت اتخاذ سیاستنها در تامین امنیتایفاي نقش آ
اي و کارآمد از سوي کشورمان براي تقویت خود در تأمین انرژي از مسیرهاي مختلف منطقه

ها، بنابر ساختار ژئوپلتیک و زیرا هریک از قدرت) 85:1385وحیدي، (ضروري است 
در شرایطی که ایاالت . کنندنفوذ مشخص میان حوزهژئواستراتژي خود مناطقی را تحت عنو

عنوان قدرت دسته دوم متحده برتري خود را از زمان جنگ سرد به اروپا اثبات نمود، اروپا به
سرد توجه اما تحوالت ایجاد شده بعد از جنگ . همواره متأثر از استراتژي امریکا بوده است

میزان کاربري اقتصاد در حفظ امنیت کشورها گذاران را به مفهوم ژئواکونومیک وسیاست
ي بین قدرت و فضا را مورد بررسی قرار معطوف کرد و با توجه به اینکه ژئواکونومیک، رابطه

توان بهترین قلمروهاي مورد نیاز براي توسعه هر قدرتی را دهد، از طریق بسط این نگرش میمی
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نفوذ براي کشورها ناشی از این است ي عامل اصلی حوزه) 58:1384حیدریان،(مشخص ساخت 
اي در توسعه کشورهاي صنعتی موجب شده تا انرژي، به مقوله) و گاز(که اهمیت و جایگاه نفت 

فرامرزي و جهانی تبدیل شود و همین شرایط موجب گشته تا موضوع انرژي از چارچوب ساده 
ش براي کاهش میزان تأمین امنیت نظامی مناطق نفت خیز و یا مصرف صرف انرژي و نیز تال

هشی و مختاري(وابستگی به واردات انرژي فراتر رفته و به موضوعی پیچیده تبدیل شود 
).103:1389نصرتی،

شود همه کشورهاي جاسک موجب می- نکالولهاي همانند خط لولهدر حقیقت وجود خطوط 
اي از در یک شبکهاسالمی ایران استکننده و کشور معبر که جمهوري تولید کننده، مصرف

اي که در هر که هرکدام از این کشورها نسبت به هر حادثهوابستگی متقابل قرار بگیرند به طوري
انرژي پذیر گردند، بنابراین احتمال دارد آیندهزمان در عرضه یا تقاضاي انرژي رخ دهد آسیب

وراسترو و (ر شود کشورها بوسیله حوادثی که خارج از کنترل و تأثیرگذاري آنهاست، متأث
و همین وابستگی متقابل و چند جانبه، کشورها را در وضعیتی مشروط از حیث ) 1387الدیسیالو،

ملی دهد؛ بنابراین با منافعمنافع آشکاري که به جهت تداوم روابط دوجانبه و چندجانبه دارند قرار می
د، هرکدام از کشورها را در شواي که همواره از طریق وجود ثبات داخلی برآورده میتصریح شده

سازد و از جنبهملی انکارناپذیر میو ثبات داخلی در کشور دیگر برخوردار از منافع تداوم آرامش
ي شیوه یاد شده این است که کند، در واقع مزیت برجستهملی را تسهیل میایجابی تأمین امنیت 

ملی در درون مرزهاي سیاسی، ن امنیتهاي سنگین ایجاد و تأمیشود تا از یک سو هزینهسبب می
یعنی خوداتکایی در تأمین امنیت به کشور تحمیل نگردد، و همچنین امنیت انرژي کشور به 

ملی در شرایط پذیري امنیت اي پیوند خورده و امکان آسیبهمسایگان و نزدیکترین شرکاء منطقه
). 22:1388پوراحمدي و ذوالفقاري،(تهدید کاسته شود 

کهشودمیمحسوبمنطقهاینرقبايازیکیگازونفتانبوهذخایربودندارابان ایرانهمچنی
ایرانمجاورت. استبرخوردارقفقازومرکزيآسیاي منطقهبرابرچهارحدوددرايذخیرهتواناز
اینفاقدکشورهايوسویکازاستطبیعیگازذخیرهصاحبکهترکمنستانهمچونکشوريبا
بهینهاستفادهصورتدرکهاستساختهایراننصیبراامتیازيترکیهیاوپاکستانهمچوننابعم

ونفتصدورراهترینکوتاهتواندمیایرانهمچنین. نمایدکشورنصیبرااقتصاديسودتواندمی
فارسخلیجانرژيحوزهدومیانایرانها،اینبرافزون. باشددورخاوروژاپنبهخزردریايازگاز

.باشدحوزهدواینپیوندهايوارتباطدرمیانجیبازیگريتواندمیواستشدهواقعخرزدریايو
مناسباتوسیاسیرخدادهاياقتصادي،مستقیمتأثیربرعالوههرجایی،درلولهخطوط احداث
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مختلفکشورهاينشواککهاستطبیعیدهد ومیقرارخودتأثیرتحتنیزرامنطقهکشورهاي
1"تحریمسیاست"بزرگپشتیبانانازگذشته،دههسهطولدرکهراامریکامتحدهایاالت جملهاز

استراتژیکمطالعاتمرکزانرژيبرنامهمدیردیدگاهازوباشدداشتهاست به دنبالبودهایرانعلیه
) 70:1389سجادپور و صادقی،(است »یاسیسنفوذ«معنیبهلولهخط واشنگتن،درامریکاالمللیبین

همهودائمیدشمنفرضیهپایهبرمنطقه،درامریکاایاالت متحدهخارجیسیاست علتهمینبه
مخالفتباکو،نفتکنسرسیومازایراناخراجبرايزمینهایجاد. استگرفتهشکلایرانبدونچیز

مهارجهتدرايمنطقهمنازعاتدرایرانگريانجیمیبامخالفتایران،ازلولهخط عبورباصریح
هدفباامریکا،»ایرانبدونچیزهمه«سیاستبردالهایینشانهو همههمه... وکشوراینانزوايو

ایرانبهانرژيکنندهتأمیننقشواگذاريکهداندمیآمریکا. استمنطقهدرایرانساختنمنزوي
يمثابهبه،)استگرفتهقرارجهانانرژيهارتلنددرکهکشورينبه عنوا(یکم وبیستقرندر

مجتهدزاده و (است المللبیننظامصحنهدرکشوراینبهژئوپلتیکعمدهنقشواگذاري
خطوطتغییریاحذفبرمبنیامریکاهدفکهشدهباعثموضوعهمین) 75:1390،نژادرشیدي

حالیستدراین. کردتفسیراقتصاديمنابعحوزهدرایران2"سازيمحصورسیاست"راانرژيانتقال
کهمیزانهربهواستاقتصاديمنابعکنترلچگونگیازتابعیمنطقه،درایرانآیندهجایگاهکه

برايتريمطلوبموقعیتنسبتهمانبهیابد؛افزایشانرژيخطوطانتقالدرایرانايواسطهنقش
زیرا ایجاد )145:1387خواه،متقی و همت(آمد خواهدبه وجودایرانیکاستراتژواقتصاديجایگاه

جاسک براي انتقال منابع انرژي کشورهاي حاشیه دریاي - نکالوله همانند خط لولههرگونه خطوط
شود که چندین کشور به لحاظ سیاسی؛ اسالمی ایران موجب میخزر از طریق خاك جمهوري

توان گفت که منافع این گونه میداراي اشتراك منافع شوند و در واقع ایناقتصادي و امنیتی با ایران
پوشانی شده و کند و این تداخل موجب هماسالمی ایران تداخل پیدا میکشورها با منافع جمهوري

شود و این امر باعث افزایش احتمال هرگونه خطر براي ایران موجب زیان براي این کشورها می
کننده شود یعنی هم کشورهاي تولیدکننده و هم مصرفاسالمی ایران میجمهوري اي امنیت منطقه

ملی ایران حساس خواهند شد زیرا امنیت اقتصادي آنها نیز در گرو امنیت ایران است، نسبت به امنیت 
که تمام این واحدها سرنوشت خود را در سرنوشت امنیتی جمهوري اسالمی ایران پیوند بطوري

همین تکثیر منافع و . شودرگونه تهدید علیه ایران تهدیدي علیه آنها نیز محسوب میزنند و همی
هاي متخاصم را به تأمل بیشتري در اعمال فشار بر ایران وادار تهدید واحد علیه این منافع، قدرت

نیزوامروزایرانالمللیبینموقعیتوجایگاهبرحاکمهايواقعیتمیانناسازگاريمشاهده. کندمی

1. Sanctions Policy
2. Encapsulation Policy
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وجایگاهباقفقازوخزردریايحوزهانرژيانتقالهايعرصه طرحدرکشورگرفتنقرارحاشیهدر
درمنطقهاولقدرتوجایگاهبهدسترسیقابلیتکهکشوريبه عنوانایران،واقعیمنزلت
قابل،داردراانرژيقلمرودرايمنطقهکالنهايسیاستتعیینجملهازوگوناگونهايعرصه

.)11:1390سجادپور و دیگران،(نیست اغماض
به منطقهاینانرژيانتقالبرايالمللیبینقراردادهايهاي اخیراین در حالی است که در سال

ممتازيجایگاهونقشوایرانموقعیتبهتوجهیگونههیچبدونکه،استانجامدرحالايگونه
ژئوپلیتیکانزوايبهمدتبلنددرکهشودمیمنعقدباشد،هداشتايمنطقهمعادالتدرتواندمیکه

ایرانملیمنافعتهدیدموجبممتازموقعیتاینازگیبهرهبیوانزوااینوشدخواهدمنجرایران
کشورملیامنیت ضریبکاهشموجبامرهمینوشودمیالمللیبیننیزوايمنطقهمناسباتدر
بهبرعالوهایرانازغیربهراهیازدریاي خزرحوزهگازونفتهايلولهبوربا این وجود ع. شودمی

درایرانتأثیرگذاريونقشتواندمینیزمدتدرازدرکشور،ژئوپلتیکموقعیتانداختنمخاطره
باکشورامنیتپیوستگیآندنبالبهودهدکاهشراجهانومنطقهاقتصاديوانرژيمعادالت

آنتأثیرگذارينهوتأثیرپذیريپذیري،آسیبنتیجهدروشدخواهدتضعیفجهانوطقهمنامنیت
. شدخواهدتقویتجهانیمعادالترونداز

ایراناسالمیجمهوري ملیامنیتبرجاسک- نکالولهخطژئواستراتژیکتأثیرات
راتژیک، که به مثابه پل اسالمی ایران با توجه به قرار گرفتن در موقعیت ممتاز استجمهوري

فارس و ارتباطی شرق و غرب و همچنین تنها حلقه ارتباطی و پیوند دهنده میان دریاي خزر با خلیج
دریاي عمان است، باید به این رسالت ژئوپلتیکی خود عمل کند و با توجه به اینکه کشورهاي 

فت و گاز خود را از طریق باشند و امکان صادرات نمرکزي و قفقاز در خشکی محصور میآسیاي 
تواند با تکیه بر کرویدور انرژي شمال ـ جنوب، به ایران میاسالمیهاي آزاد ندارند، جمهوريآب

فارس بپردازد و در میانه و قفقاز به دریاي عمان و خلیج انتقال و یا سوآپ منابع انرژي آسیاي 
فارس ت استراتژیک خود در کنترل خلیجتواند بر اهمیصورتی که تهران موفق به این کار شود می

کند را به خود اختصاص دهد هرمز عبور میبیفزاید و سهم بیشتري از حجم نفتی که از تنگه
لوله جهت صدور منابع انرژي فقط یک که این امر یعنی خطوط ) 149:1388پور و ایزدي،کی(

سویی سیاسی براي استراتژیک و هماقتصادي و مالی نیست و عوامل ثبات و امنیت و مسائل مسئله
در حقیقت موقعیت ژئواکونومیک، ایران ) 86:1377دبیري،(گیري در مورد آن دخالت دارند تصمیم

موقعیت موجد دو مثلث استراتژیک را در یک موقعیت یارگیري استراتژیک قرار داده است و همین
شده است؛) کنیدکه در شکل ذیل مشاهده می(
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استراتژیک روسیه؛ چین و ایران را در یک ترکیب و امریکا؛ اتحادیه اروپا و این دو مثلث 
دهد و هریک از این دو مجموعه که بتواند ایران را به عنوان ایران را در ترکیب دیگر نشان می

ي جهانی به ویژه در اوراسیا گاه ژئواستراتژیک خود انتخاب کند؛ ابتکار عمل را در صحنهتکیه
گاه از این موقعیت ژئواستراتژیک برجسته و هیچنجالب اینکه ایرا. گرفتدر دست خواهد

اسالمی در چنین وضعیتی اگر جمهوري) 110:1387رفیع،(سرنوشت ساز برخوردار نبوده است 
المللی اي و بینایران با برخورداري از ذخایر عظیم نفت و گاز براي تقویت نقش موثر منطقه

اش استفاده نکند نه تنها از یکی از موثرترین هاي سرزمینیظرفیتخود و استفاده از تمامی 
هاي ترین رکنهاي تأثیرگذار قدرت جهانی در آینده محروم خواهد شد، بلکه یکی از مهماهرم

). 88:1385وحیدي،(خواهد داد دستتوسعه اقتصادي خود را نیز از
ي دریاي خزر به عام و کشورهاي حوزهانتقال دادن منابع انرژي آسیاي مرکزي و قفقاز به صورت

صورت خاص از مسیر ایران؛ عالوه بر اینکه از لحاظ اقتصادي کشورهاي تولید کننده را به ایران وابسته 
جمهوري اسالمی ایران به عنوان . شوداي میکند، از نظر امنیتی موجب تقویت و ارتقاء امنیت منطقهمی

ه؛ بهترین محل براي عبور خطوط انتقال انرژي نفت و گاز ترین کشور منطقترین و امنبا ثبات
ي دیگر اینکه جایگاه بی بدیل ژئوپلتیک انرژي و امنیت غیرقابل انکار نکته. کشورهاي همسایه است

جمهوري اسالمی ایران موجب شده تا پس از بحرانی که بدلیل تحوالت اوکراین و اختالفاتی که میان 
مندي و تمایل براي همکاري با ایران بیش از ه وجود آمده است، عالقهروسیه و کشورهاي اروپایی ب

جاسک و ایجاد ـنکا لولهتواند با احداث خطاسالمی ایران میبدین منظور جمهوري. گذشته باشد
ملی خود را تأمین پوشانی منافع با دیگر کشورها بر اساس اصل وابستگی متقابل منافعاشتراك و هم

شود زیرا وابستگی متقابل مانع از روي آوردن به سمت خشونت و تهدید امنیت ملی فرض میکند زیرا 
ها تمامی یابد و وابستگی متقابل میان دولتآن بشدت افزایش و منافع حاصل از آن کاهش میهزینه
نتیجه و در ) 156:1386پوراحمدي،(دهد ملی از امنیت گرفته تا تأسیسات را پوشش میهاي منافعحوزه
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الملل در وضعیت وابستگی متقابل بیشتري قرار بگیرند و حجم تجارت ها در نظام بینهرچقدر ملت
جهانی و مبادالت مالی افزایش یابد بسیار مشکل است که بازیگر هدف را از منابع واردات، صادرات و 

.کنندیت میهاي اقتصادي، تبادالت بازرگانی را مدیرجریانات مالی محروم ساخت؛ زیرا مشوق

تري منافع و بنابراین ایران براي ایفاي نقش موثرتر در امنیت انرژي جهانی که بتواند به نحو برجسته
گذاري باالیی در بخش باال دستی نفت و گاز خود ملی خود را نیز تأمین کند نیازمند سرمایهامنیت 

یر ابعاد، تاکنون موفقیت چندانی در این زمینه ایران با امریکا و تأثیر آن بر سااست؛ اما با توجه به رابطه
توان نمودار کلی ژئوپلتیک انرژي را به می). 160:1389ترکاشوند و مهدیان،(کسب نکرده است 

: صورت ذیل ترسیم کرد
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گیرينتیجه
میانگرفتنقراروخودجغرافیاییموقعیتازبرخورداريدلیلبهایراناسالمیجمهوري

حوزهدرفعالگريکنشجهتمطلوبیپتانسیلازفارسخلیج ودریاي خزرژيانرحوزهدو
هاشاخصتغییرو بامنطقهاینژئوپلتیکاهمیتبهتوجهبا. استبرخوردار بودهانرژيسیاست

اقتصاديمسائلیافتناولویتوسردجنگپایانازپسژئواستراتژیکقلمروهايانتخابدر
مباحثدرکهآمدپدیدژئواستراتژیکوژئواکونومیکقلمروهايبینطباقاننظامی،مسائلبر

ترینمهمعنوانبهانرژيمنابعاستراتژیکامنیتونفتژئوپلیتیکموضوعژئواکونومیک،
قرندرکهآندلیلبههمچنین.شدمطرحجهانیهاياستراتژيتعییندرکنندهتعیینعوامل
توانمیبنابرایناندکردهپیداژئواکونومیکنقشگازونفتانتقالخطوطیکموبیست

انتقالبهمربوطمسایلوگازونفتلولهخطوطسیاستعاملازمتأثررامنطقهاینتحوالت
یک ازلولهخطوط کشیدنکهچرا.دانستنیزقفقازوخزردریايمرکزي،آسیايازانرژي
این. شودمیامتیازاینفاقدکشورمحرومیتوشورکآناستراتژیکردهافزایشموجبکشور

درمؤثريسهمبتوانندتاباشدمنطقهکشورهايانرژيسیاستنقشنشان دهندهتواندمیامر
جاسک ـنکا بدین منظور احداث و راه اندازي خط لوله.باشندداشتهانرژيترانزیتجغرافیاي

ر از طریق افزایش شرکاي اقتصادي، کسب درآمد و و استفاده مطلوب از ژئوپلتیک انرژي کشو
گردد و بدین اسالمی ایران میملی جمهوري افزایش قدرت اقتصادي موجب باال رفتن قدرت

دریاي حوزهگازونفتهايلولهکند؛ عبورترتیب در راستاي تأمین ایجابی امنیت حرکت می
مدتدرازدرکشور،ژئوپلتیکموقعیتاختنخطر اندبهبرعالوهایرانازبه غیرراهیازخزر

کاهشراجهانومنطقهاقتصاديوانرژيمعادالتدرایرانتأثیرگذاريونقشتواندمینیز
وشدخواهدتضعیفجهانومنطقهامنیتباکشورامنیتپیوستگیبه همآندنبالبهودهد

جهانی افزایش معادالتروندازآنتأثیرگذارينهوتأثیرپذیريپذیري؛آسیبنتیجهدر
خودموقعیتازکهايویژهدركونگاهبابایدایراناسالمیاز این رو جمهوري .خواهد یافت

دیگرمنافعپیوندباوکنداقدامخودجوارهمکشورهايباايمنطقهامنیتایجادبهدارد
ایجادبراساسومنافعپوشانیهمایجادومنافعتداخلبه وسیلهخودمنافعبامنطقهکشورهاي

تا به خاطر اقدام نمایدخودملیمنافع حداکثريکسبدرسعیايامنیت منطقهالگويیک
هاي ظالمانه که امریکا سعی در انزوا قرار دادن ایران نموده بود با ایجاد پیوند میان انرژي تحریم

عالوه بر اینکه نقش موثرتري کپنهاكاي بر اساس مکتب و امنیت در قالب ایجاد امنیت منطقه
در معادالت انرژي جهانی داشته باشد خود را به عنوان یک شریک راهبردي و مطمئن نشان 



125جمهوري اسالمی ایرانملّیامنیت برجاسکـنکالولهخطژئواستراتژیکوژئواکونومیکتأثیر

ها بر اساس پذیري خودکار تحریمدهد و با خروج از انزواي مد نظر غرب سازوکار برگشت
توان هترین کارهایی که میکه در این میان یکی از بتفسیر امریکا از برجام را نیز خنثی نماید،

جاسک موجب پیوند نکاـ جاسک است چراکه ایجاد خط لولهانجام داد ایجاد خط لوله نکا ـ
- انرژي با امنیت ملی کشور معبرکننده در حوزهامنیت ملی کشورهاي تولیدکننده و مصرف

کننده را مصرفشود که این مسأله تالش کشورهاي تولیدکننده و می-ایراناسالمیجمهوري
چنین براي جمهوري هم. در جهت حفظ جریان انتقال انرژي از این مسیر درپی خواهد داشت

ها براي وضعیت دشوار امنیتی منطقه با وجود حلاسالمی ایران نیز یکی از بهترین راه
ي اي است یعنی اقدام به ایجاد الگوثبات، روي آوردن به الگوهاي امنیتی منطقههمسایگانی بی

امنیتی مشارکتی و تالش در جهت حاکم کردن آن در منطقه و براي این کار باید با رایزنی 
بازیگران و همسایگان ذینفع در ثبات تولید و امنیت در منطقه است اقدام به مشارکت دادن همه

.جهت انتقال نفت و گاز کشورهاي شمالی استها ایجاد خطوط لولهو یکی از بهترین گزینه
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