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چکیده
تقاضای بیش از پیش انرژی از سوی کشورهای صنعتی و تالش برای دسترسی به انرژی در رقابتهای اقتصاادی بای الملا ،باثا
توجه ویژه به مناطق انرژی خیز و تغییر دیدگاه های ژئوپلیتیکی نسبت به ایا منااطق هاده اساتف هادا از ایا پاژوهش ت لیا ،و
بررسی ژئواکونومی جفافایران در معادالت جنوب غرب آسیا استف روش ت قیق در ای پاژوهش توصای ی  -ت لیلای باوده کاه باا
مراجعه به منابع کتابخانهای و سایتهای معتبر نسبت به جمع آوری اطالثات اقدام گردیده اساتف کشاور جفافایاران باه ل اار قارار
گرفت بی دو حوزه مهم دریای کاسپی و خلیج فارس و دارا بودن مناابع سرهاار انارژی ن ات و گااز و ساایر زخاایر زیار زمینای و
قابلیتهای اقتصادی دیگر در قلمروهای ژئواکونومی جدید دارای نقش بیبدی ،بهویژه در منطقه جنوب غرب آسیا و خلیجفارس
است اما از رهبری ژئوپلیتیکی منطقه و قدرت تأثیرگذاری بر سیاستهای انتقال انرژی برخوردار نیستف

واژگان کلیدی :ژئواکونومی ،استراتژیک ،ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژی ،ایران ،منطقه جنوب غرب آسیا(خاورمیانه)

( -1نویسنده مسئول) Dr.m.akhbari@gmail.com
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مقدمه
سقوط جهان دو قطبی ،گسستی در نظام سیاسی جهان پدید آورده است که برخی از صاحبنظران را بر آن داشت تاا
ایده هایی را درباره چگونه پرکردن این گسسات و چگاونگی شادا دادن باه نظاام یتوپلیتیا
( .)Mojtahedzadeh, 2002, 248یعنی پس از ساال  1383تااکنون کاه باه یتوپلیتیا

جهاان پای

کشاند

پساتمادرن معاروا اسات

اندیشههای یتوپلیتیدی شدا گرفتهاند که چنین به نظر میرسد ایده یتواکونومی و اصالت اقتصاد در برابر نظامیگری
ادوارد لوتواک بی

از دیگر نظریهها به واقعیت نزدی

است .حتی در نظریههای یتوپلیتیدی نظیر نظم نوین جهاانی،

نظام ت قطبی و چندقطبی و ،...اقتصاد و مناسبات اقتصادی به نوعی در بطن تماامی اندیشاههاای یتوپلیتیا

عصار

پستمدرن نمود آشداری دارد( .)Zayn al-Abedin quoted Ezzati, 2017,13وایه یتواکونومی در واقع تغییار ناام و
هدا یتواستراتژی است .در حقیقت میتوان قرن بیست و یدم را دوره تسلط مفااهیم جدیادی چاون یتواکوناومی
دانست .امروزه آنچه اهمیت دارد مساتا یتواکونومی است نه یتوپلیتی

و حرکت سرمایه باه جاای تراارت کاا و

خدمات بهصورت محرک اقتصاد جهانی درآمده است( .)Mehrabi, 2008: 548یتواکونومی مفهومی اسات کاه ورود
موضوع اقتصاد را به صحنه جهانی به ویژه به لحاظ انگیزه سودا گرایی تأکید میکند .به این معنا کاه هرزماان رقابات
میان قدرت ها در نظام جهانی بر موضوع اقتصاد و برداشتن مرزهای اقتصاادی باشاد صاحبت از یتواکوناومی اسات
( .(Veisei, 2009: 29یدی از ویژگیهای اصلی نظام جدید جهانی ،اهمیتیابی اقتصاد در عرصهی جهانی اسات ،در
حال حاضر ،قدرت اقتصادی تعیینکنندهی جایگاه و نق

کشورها در نظام بینالمللی است .زیرا مفهوم سنتی قادرت

بر پایه قابلیت های نظامی تا حدود زیادی تحت تأثیر مضمون جدید قدرت بر اساس تواناییهای اقتصادی و فنّاوراناه
قرار گرفته است .از این رو ،مناطقی که ازنظر انریی غنی باشد ،اهمیت مییابند و در نتیره ،در نظاام جدیاد جهاانی،
مناطق یتواکونومی

اهمیت بیشتری خواهند یافت(.)Molaei, 2003,162

در این میان منطقه خاورمیانه باه واساطه موقعیات حسااس و منحصار باه فارد در اساتراتژی اناریی و قلمروهاای
یتواکونومی

و یتواستراتژی

در قرن بیسات و یدام بسایار ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات .در نهایات موقعیات

یتوپلیتیدی در کنار برتریهای یتواکونومی به ایران ارزش و اعتباری بخشایده کاه ساایر کشاورهای منطقاه فاقاد آن
هستند ( )Mayelafshar, 2012خاورمیانه به دلیا داشتن موقعیت اقتصادی در فضایی که اقتصاد همگاام سیاسات در
جهان مطرح شده از اهمیت یتواکونومی خاصی برخوردار شده است و بر خالا طرحهایی مبنی بر کااه

اهمیات

نفت و گاز و به تبع خاورمیانه ،همچناان در اقتصااد جهاانی موقعیات باا یی دارد(.)Mortazavi & Karami, 2014
جمهوری اسالمی ایران با داشتن موقعیت برجسته و منحصر به فرد ازنظر یتاوپلیتیدی و هماینطاور قادرت نشار و
تأثیرگذاری و الهام بخشی خود در کنار نیروی انسانی قوی ،نه تنها در خاورمیانه و در بین ملا مسلمان ،بلده در دنیاا
تأثیرگذار است .بهطوری که رابین رایت خبرنگار آمریدایی و نویسنده کتاب "شیعیان ،مبارزان راه خدا" معتقد اسات:
" ایران سمبا اسالم مبارز است و توانسته است اسالم را به اولین پیروزی خود در قرن اخیر برسااند ،غالاب مباارزان
مؤمن و متعصب از ایران تقلید و پیروی میکنند(.)Pishgahifard, 2010: 82 and 83
وجود منابع عظیم نفت و گاز و دیگر منابع کانی و معدنی و نیز بازار مصرا کا  ،اهمیت منطقهی جنوب غرب آسیا
را برجسته نموده است .بهطوری که حدود  55درصد ذخایر نفتی در این منطقه قرار دارد .چنین ماوقعیتی ،جمهاوری
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اسالمی ایران را وا میدارد تا از این پتانسیا و اهرم قدرت ،برای احقاق حقوق مسلمانان و برخورداری آناان از شاان
و جایگاه مناسب در عرصه نظام بین الملا و حا و فصا مشدالت جهان اسالم و همین طور حراست و پاساداری از
ذخایر و ثروتهای خدادادی استفاده کند .موقعیت جغرافیایی ج.ا .ایران توان بالقوه و بینظیری در بعد یتواکونومی
دارد .از طرا دیگر دارای انریی (نفت و گاز) زیادی است ،به گونهای که رتبه دوم در ذخایر ثبت شده نفات و گااز
در جهان را داراست .و هر روز نیز بر تعداد ذخایر کشف شده افزوده میگردد .همچنین ازنظر محصاو ت غیرنفتای،
معادن ،تولیدات فرش ،پوست و ...دارای سهم قاباتوجهی در صادرات است .ج.ا.ایران با  155میلیون هدتاار اراضای
کشاورزی دارای ظرفیت عظیمای از تولیادات گونااگون کشااورزی و حادود  55درصاد جمعیات ایاران در بخا
کشاورزی مشغول به کار هستند .با توجه به تنوع آب و هوای ج.ا.ایران ،امدان تولید محصو ت گوناگون کشااورزی
در نقاط مختلف فراهم است( .)Koolaee, 2000, 121خاورمیانه منطقهای است که طی سالهای گذشته بی

از سایر

مناطق جهان با منازعه روبرو بوده است .از  148مورد منازعه و جنگ که طی  44ساال گذشاته در جهاان روی داده،
 59مورد در آفریقا و آسیا 48 ،مورد آن در خاورمیانه 55 ،مورد در آمریداای تاین و تنهاا  11ماورد در کشاورهای
درجه دوم و سوم اروپایی مانند قبارس ،یوناان و اسایانیا باوده اسات( .)Jafari Woldani, 2009: 44باا فروپاشای و
اضمحالل دو قدرت ایران و امیراتوری عثمانی ،استعمار انگلیس و فرانسه مرزهاای منطقاهی خلای فاارس را بادون
رعایت اصول مردم شناختی ،قبیلهای ،مذهبی و سایر مؤلفههای تفدی

مرز ،ترسیم نمودند .به همین دلیا این منطقاه

آکنده از اختالفات مرزی حا نشده است .اختالا بر سر کنتارل و مالدیات سارزمین از مهامتارین عواماا معماول
مناقشات جنگهاست(.)Camp and Harkavei, 2004,149
حوادث و اتفاقات مهمی در منطقهی جنوب غرب آسیا رخ داده اسات کاه موجاب تاأثیر در مناسابات ج.ا.ایاران باا
کشورهای منطقه شده است .فروپاشی اتحااد جمااهیر شاوروی در ساال  1331م و سایس پیادای

طالباان ،اشاغال

افغانستان توسط ایا ت متحده آمریدا پس از واقعه  11سیتامبر  5441م ،حمله نظاامی باه عاراق در ساال  5449م و
پایان دادن به حدومت صدام حسین در عراق و پس از آن گسترش القاعده در منطقه جنوب غرب آسیا اتفاق افتاد .از
سال  5414م بهار عربی (بیداری اسالمی) شروع شد و معاد ت جدید سیاسی در سطح منطقاه جناوب غارب آسایا
رقم خورد .بروز فرقههای مذهبی در منطقه عربی ،بروز داع

در عراق و سوریه ،جناگ داخلای در ساوریه ،جناگ

عربستان با یمن ،مبارزه شیعیان در بحرین ،دخالت عربستان در بحرین ،تیرگی روابط عربستان با قطر ،توافق هستهای
بین ج.ا.ایران و کشورهای  ،1+5برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که تاکنون درهالهای از ابهام قرار دارد.
ج.ا.ایران برای دستیابی به قدرت برتر منطقه انگیزه با یی دارد .اماا تان هاای موجاود باین ج.ا.ایاران و تعادادی از
کشورهای منطقه و دخالت قدرتهای بزرگ در منطقه ،چشماندازهای یتواکوناومی ایاران در منطقاه را دچاار ابهاام
میکند .با توجه به تحو ت و معاد ت جدید در سطح منطقه ،این سؤال مطرح میگردد که:
آیا جمهوری اسالمی ایران میتواند با ایراد روابط حسنه با کشورهای منطقه و تبدیا این کشورها به عناوان باازاری
برای عرضه خدمات و کا های تولیدی خود ،به رشد اقتصادی برسد و جایگاه واقعی خود را از بعد یتواکوناومی باه
دست آورد؟
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چارچوب نظری
در قرن بیستم ،استراتژیهای نظامی حاتز اهمیت ویژه بود و تسالط بار قلمروهاای یتواساتراتژی
استراتژی

در رهس اهاداا

قرار داشت .ولی در قرن بیست و یدم این معیارها متفاوت است به طوری که قلمروهای یتواستراتژی

قلمروهای جدید یتواکونومی

با

تالقی پیدا کرده است .یدی از نقاط تداخا ،دیوار برلین بوده است .بناابراین در قارن

بیست و یدم جهان به دو قلمرو یتواستراتژی

تقسیم نمیشود ،بلده پان یاا شا

قلمارو یتواساتراتژی

خاواهیم

داشت و این بدان معناست که تحو ت زیادی در مناطق یتوپلیتیدی جهان رخ داده اسات .در حااال حاضار مااحور
مناطق یتواستراتژی
مناطق استراتژی

«عاما انسانی و منابع اقتصادی» است و میزان تولید ناخالص ملای کشورهاسات کاه در تعیاین
نق

اصلی را بازی خواهد کرد .اگرچه در دوران جنگ سرد محور منااطق یتواساتراتژی

استراتژیهای نظامی بود ،اما اکنون قلمروهای یتواستراتژی
ماهیت پن منطقه یتواکونومی

جهاان،

ساابق دگرگاون شاده و پان منطقاه یتواساتراتژی

باا

به وجود آمده است .بنابراین کشورها در این مناطق میکوشاند قلمروهاا و مرزهاای

خود را مشخص نمایند .این در حالی است که در دوران جنگ سرد دو منطقه یتواستراتژی
وجود داشت .یدی از بزرگترین تحو ت در انتخاب قلمروهای یتواستراتژی
معیارها و شاخص ها نظامی بود و بنابراین نقاط استراتژی  ،مناطق استراتژی

و ده منطقه یتاوپلیتیدی

پاس از جناگ سارد ایان اسات کاه
و جبهههای استراتژی

متأثر از اهداا

نظامی بود و استراتژیهای نظامی تبدیا به استراتژیهای بری و بحری میشد و کشورهای وابساته باه دو بلاوک باه
همین ترتیب عما میکردند .روی همین اصا در تمام دوران جنگ سرد ،قدرت نظاامی مهامتارین عاماا باه شامار
میرفت و درنهایت این قدرت بود که منرر به تقابا میشد .اما به مرور شاخصهای نظامی برای تعیاین قلمروهاای
یتواستراتژی
استراتژی

و به تبع آن قلمروهای یتوپلیتیدی دچار تغییر و تحول شد .در نتیره ،اکنون نقاط اساتراتژی  ،منااطق
و قلمروهای یتواستراتژی

بیشتر بر اساس معیارهای اقتصادی تعیین میشود ،اما قابلیت مناطق از جهات

کاربرد نظامی هم مورد نظر است .یعنی عاما اقتصادی باه تنهاایی در کاار نیسات ،بلداه پشاتوانه قادرت نظاامی و
م الحظات نظامی هم در کنار مالحظات اقتصادی اهمیت دارد .پس برای تحقق یافتن ایدههای اقتصادی ،چنانچه نیااز
به استفاده از قدرت نظامی باشد ،باید دید ی

منطقه جغرافیایی خاص ظرفیت مانور نظامی را دارد یا ناه .لاذا ادغاام

دو عاما اقتصادی و نظامی با یددیگر محدوده جغرافیایی قلمروهای یتواستراتژی جدید را تعیین میکنناد(Zayn al-

.)Abidine, 2016: 22 and 23
توسعه اقتصاد در یتوپلیتی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تغییرات عمدهای در حوزه مفهومی یتوپلیتی
از رهیافت نظامی و یتواستراتژی  ،رویدردی یتواکونومی

روی داد .به گونهای که یتوپلیتیا

یافت .ادوارد لوت واک در سال  1334مایالدی پاارادایم

یتواکونومی را با مفهوم گسترده وارد علوم جغرافیاایی و سیاسای کارد در واقاع یتواکوناومی از ترکیاب ساه عنصار
جغرافیا ،قدرت و اقتصاد شدا گرفته است و به نظر مارسد سیاست که عاملی مهم در یتوپلیتی

بوده ،جای خاود را

به اقتصاد داده است( .شدا شماره  )1اما باید اذعان نمود که یتواکوناومی چیازی غیار از یتوپلیتیا
یتوپلیتی

نیست بلده جزتی از یتوپلیتی

و یدی از اندیشههای یتوپلیتی

در عصر حاضر است.

و یاا در برابار
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شکل  :1مدل ژئواکونومی
(Source: (Ezzati, 2006:39

با مطرح شدن این مفهوم در یتوپلیتی

مناطق جغرافیایی برخالا دوران جنگ سرد ،از بعاد دیگاری ،یعنای توزیاع

منابع مولد انریی با محوریت نفت و گاز مطرح گردیدند .به عبارت دیگر در قرن بیسات و یدام منااطقی کاه دارای
انریی هستند یا محا عبور آن مورد توجه قرار مای گیرناد .در حاال حاضار «اناریی متغیاری تأثیرگاذار در تادوین
استراتژیها به حساب میآید» ( .)Ezzati, 2005, 29مفهوم قدرت که در گذشاته باه طاور سانتی باا قادرت نظاامی
اندازهگیری میشد ،اکنون به میزان قاباتوجه ی متحول شاده اسات .اشادال جدیادی از نفاوذ اقتصاادی ،فنّاوراناه و
فرهنگی به منصه ظهور رسیدهاند( .)Rashno, 2015: 76اکنون تفدر جدید یتواکونومی با ورود به هزاره ساوم چناان
بر تفدرات و استراتژیهاای امنیتای تأثیرگاذار شاده اسات کاه عماالا" حادودی بار آن متصاور نیسات .تحاول در
گروهبندی های سیاسی آسیای جنوبی ،تحول در شداگیری خاور نزدی

بازرگ و یاا خاورمیاناه جدیاد ،تحاول در

رفتارهای سیاسی – اجتماعی کشورهای خاورمیانه سنتی و دیگر تحو تی که قابا پی بینی است ،همه آنهاا توجیاه
کننده اهداا یتواکونومیدی است که در تالش برای حاکمیت بار جهاان قارن بیسات و یدام هساتند( & Hashemi

.)Rashno, 2016: 20
در این رابطه «بریینسدی» توضیحات کاملی را در مقاله خود تحت عنوان «یتواستراتژی از راه یتواکونومی» داده است
که در تعیین مناطق یتواکونومی که انطباق کاملی هم با قلمروهای یتواستراتژی
همان نق

منطقه یتواستراتژی

قرن  51دارد .باز خاورمیانه گساترده

حساس جهاان را باه خاود اختصااص داده و ایاران نیاز در مرکاز آن منطقاه واقاع

است( .)Ezzati, 2006: 65در واقع میتوان گفت که نظام جهانی در ترربهای جدید به دوران جهاانی شادن اقتصااد
بازار آزاد یا اقتصادی شدن نظام جهانی وارد شده است که در این میان سوختهای فسیلی به ویژه نفت و گاز دارای
اهمیت بسزایی هستند .آنچه مهم است آن است که جریان سرمایه و تأثیرات آن در میان تغییرهاای گساترده تردیاد
ساخت یتواکونومی بسیار ناموزون است که با پایان جنگ سرد جای خود را به اشدال جدیدی از وابساتگی شامال-
جنوب داده است(.)Johnston et al., 2004: 23
تئوری ژئواکونومی برژینسکی
بریینسدی در کتاب خارج از کنترل خود جهان را به ش

منظوماه قادرت تقسایم مایکناد و اعتقااد دارد کاه ایان

قدرت ها گاهی با یددیگر سازش و همداری دارند و گاه در چارچوب روند سیاسی مستقا عما میکنند با یدادیگر
به رقابت میپردازند .این منظومههای قدرت عبارتاند از -1 :منظومه آمریدای شمالی-5 ،منظومه اروپاا -9 ،منظوماه
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آسیای شرقی -4 ،منظومه آسیای جنوبی -5 ،منظومه ناموزون مسلمانان -5 ،منظومه احتمالی اوراسیا که ایان منظوماه
یا «حفره آسمانی» یتوپلیتیدی ،زیر سلطه روسیه خواهد بود و سراسر قلمرو اتحاد شاوروی ساابق را در برمایگیارد
ولی احتما ا با منظومههای اروپا ،آسیا و اسالم در تن

خواهد بود( .)Brzezinski, 1993: 224وی اعتقاد دارد که سه

منظومه اول از انسرام سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند و سه منظومه دیگر در سطوح مختلف دستخوش تغییار و
تحول و بهویژه تحت نفوذ نیروهای خارجی خواهند بود .)Brzezinski, 1993: 227( .هری

از این منظومههاا دارای

خصوصیات خاص خود هستند .مثالا آمریدای شمالی ،اروپا و آسیای شرقی غالباا مصراکنندگان اصلی انریی و نیاز
تولیدکنندگان و صادر کنندگان اصلی منسوجات میباشند .منطقه ناموزون مسلمانان شاما شمال آفریقا و خاورمیانهه
میباشند که تنها منظومههای تولیدکننده انریی هستند .بنابراین هدا اصالی از تعیاین و توجاه باه ایان منااطق تنهاا
گویای ی

ندته است و آن تدوین استراتژی انریی است .یعنی تسلط بر مراکز تولیاد ،توزیاع و مصارا اناریی کاه

قدرتی را حاصا میآورد که هماهنگ با تحو ت قرن حاضر است.
تئوری یتواکونومی شرایبر و اس گری
شرایبر با تأکید بر یتواکونومی و اهمیت انریی در کتاب تداپوی جهانی نوشته است :آمریداییها سرانرام به اهمیات
عربستان سعودی پی میبرند و کارشناسان پنتاگون به این نتیره میرسند که هر که این قلعه را در دست داشته باشاد،
برتری بزرگی خواهد داشت و تا به آنرا میرسند که می گویند ظرا مادت ده ساال آیناده هار کاه بار عربساتان و
خاورمیانه مسلط باشد ،بر همهی قاره ی اروپا مسلط خواهد بود .او استد ل میکند ،طبیعی است که هر کشاوری بار
قاره اروپا مسلط شود ،بر جهان حدومت خواهد کرد .چنان که در جنگ جهاانی دوم ،منطقاهی خلای فاارس محاور
اصلی موفقیت متفقین در برابر آلمان بود و امروز نیز ،نه تنها منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز ،این منطقه را بهصورت
قلب جهان در آورده است ،بلده ،شریان ترارت جهانی در این منطقه قرار دارد( .)Elahi, 2007: 19باه هماین دلیاا
است که کولین اس گری نویسنده کتاب یتوپلیتی

عصر هستهای در سال  1393مینویسد " یتوپلیتی

از روابط تغییرناپذیر بین جغرافیا و استراتژی " او در جای دیگر امنیت را با یتوپلیتی

عبارت است

برابر میبیناد و باا اشااره باه

اهمیت تنگه هرمز در رابطه با تأمین نفت مینویسد " :جغرافیا انریی است ،اناریی اقتصااد ،اقتصااد امنیات اسات و
امنیت یتوپلیتی (.)Zeyn al-Abidine, 2017
ژئواکونومی و مناطق ژئواکونومیک در قرن 11
اصطالح یتواکونومی با وجود کاربرد زیاد ،هنوز تعریف دقیق و مشخصای نادارد .برخای یتواکوناومی را اساتفاده از
قدرت یتوپلیتی

یا نظامی برای رسیدن به اهداا اقتصادی میدانند .برخی دیگر تعریف موسع دارناد و آن را درهام

تنیدگی اقتصاد بینالملا ،یتوپلیتی

و استراتژی میدانند  .برخی دیگر بر ترارت و حمایت از صنایع داخلی بدون در

نظر گرفتن جنبههای یتوپلیتیدی تأکیددارند .گروهی نیز استفاده از این وایه را برای بررسی سنتی ترارت بینالملا و
تحریمها محدود میکنند( .)Mukhtari Hashi, 2018: 58یتواکونومی اساتفاده از ابزارهاای اقتصاادی بارای دفااع از
منافع ملی و تولید نتای مفید یتوپلیتیدی و تأثیر اقدامات اقتصادی سایر ملتها بر اهاداا یتاوپلیتیدی کشاور اسات
( .)blackwill and harris, 2016:20از تعاریف گوناگون اصطالح یتواکونومی چنین بر میآید که :یتواکونومی یعنای

تحلیل جغرافیایي ژئواکونومي جمهوری اسالمي931 ...

زمینههای اقتصاد پایه ،یعنی سارزمینهاایی کاه در اقتصااد جهاانی نقا
تعاریف ،مناطقی دارای اهمیت هستند که دارای نق

دارناد( .)Nami et al., 2009: 50بناابراین

اقتصادی می باشند .بر این اساس در قرن  51جهان را باه شا

منطقه تقسیم میکنند و هر منطقهای که خارج از این تقسیمبندی قرار بگیرد از اهمیت چندانی برخوردار نیست .ایان
مناطق عبارتاند از -1 :آمریدای شمالی -5 ،اروپای غربی -9 ،خاورمیانه (خلی فارس) -4 ،آسایای جناوب شارقی،
 -5محور مسدو لنینگراد -5 ،هند.
قدرت یتواکونومی هستند .از این ش

منطقه ،چهار منطقاه مصانوعات خاود را باه ساایر

هر ی

از این مناطق ی

کشورها صادر میک نند و از تولید انبوه برخوردار هستند .فقط ی

منطقه است که ماواد خاام صاادر مایکناد و ایان

منطقه خلی فارس است( .)Akhbari, 2006منطقه هند را هم به این خاطر انتخاب کردهاند کاه از آن باه عناوان مهاد
دموکراسی یاد می کنند و چون دموکراسی به رشد اقتصادی کم
آوردهاند .به این ترتیب بین قلمروهای یتواکونومی

میکناد ،لاذا آنراا را جازو منااطق یتواکونومیا

و یتواساتراتژی

انطبااق صاورت گرفتاه اسات( Nami et al.,

.)2009
معادالت جدید منطقه جنوب غرب آسیا
بروز و ظهور فرقههای مذهبی داع
تدفیری ،تن

در سوریه و عراق ،حمایتهای برخی از کشورهای منطقه از گروهای سالفی و

در روابط بین عربستان و ایران ،قطر و بروز جنگ بین یمن و اتتالا سعودی ،همه این تحو ت باعث

ایراد معاد ت سیاسی و اقتصادی جدیدی در سطح منطقه شده است که بر روابط اقتصاادی و سیاسای باین کشاور
ایران و کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است.

نقشه  :1حدود منطقه خاورمیانه
(Source: (https://www.tabnak.ir
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یافتههای تحقیق
مناطق جغرافیایی در تحو ت سیاسی نق
نق

بسیار دارند .یدی از این مناطق جغرافیاایی ،منطقاه خاورمیاناه اسات کاه

بی بدیلی را در رویدادهای جهان ایفا کرده و میکند .این منطقه باه د یلای ازجملاه اناریی ،گاذرگاهی آبای و

استراتژی  ،وجود رییم صهیونیستی و امنیت آن برای قدرتهای بزرگ ،بازار مصرا منطقه و ...از اهمیت زیادی در
معاد ت جهانی برخوردار است( .)Akhbar, 2004: 69وجود منابع انریی و اهمیات اناریی در معااد ت قادرت در
سطح جهان ،اهمیت منطقه جنوب غرب آسیا را افزای

داده است .خاورمیانه بینالمللیتارین منطقاه دنیاسات .های

منطقهای در جهان بهاندازه خاورمیانه در تبیین مؤلفههای جغرافیایی و پیوند آن با رفتارهای سیاسی اهمیت نادارد .در
قرن حاضر این منطقه با غلبه تفدرات یتواکونومیدی بر سایر مفاهیم همچناان در رهس منااطق اساتراتژی

دنیاسات.

چرا که این منطقه در طبقهبندی مناطق جدید بر رهس مفاهیم یتواکونومیدی ،تنها و اصالیتارین منطقاه تولیاد کنناده
انریی است(.)Nami et al., 2009: 51
خاورمیانه به مثابه چهار ضلعی بزرگ است که ی

نقطه مرکزی جغرافیایی و چهار راهی کاه اروپاا ،آسایا ،آفریقاا و

روسیه یددیگر را در آن نقطه قطع می کنند .از غرب ،منطقه بیابانی صحرا و دریای مدیترانه آن را محدود مایکناد ،از
شمال دریای سیاه و کوههای قفقاز و رشته کوههای البر و هندوک  ،از طرا شارق باه جلگاههاای هندوساتان و از
جنوب نیز به اقیانوس هند محدود میگردد .در درون این منطقه ،مواضع جغرافیایی درون منطقهای بسیار و گروههای
نژادی و مذهبی و دولتهای دارای حاکمیت و نیز منابع طبیعی مهم و فراوان به ویژه نفت و گاز وجود دارد( Camp

 .)and Harcavie, 2004: 40خاورمیانه از دیرباز هم به جهت ذخایر اقتصادی و هم به دلیا اینده تقااطع اساتراتژی
اروپا آسیا و آفریقا به شمار میرفته از اهمیت زیادی برخاوردار باوده اسات( .)Camp and Harcavie, 2004: 40باا
اهمیت یافتن اقتصاد ،در نظام جدید جهانی مناطقی در جهان اهمیت دارند که از نظر اناریی غنای باشاد .از ایان رو
خلی فارس در نظریههای یتواکونومی نیز موقعیت بینظیری به دست آورده است ،اکناون های منطقاهای در جهاان
نمیتواند از این نظر با آن رقابت کند(.)Zayn al-Abidine, 2006: 96

نقشه  :1خاورمیانه
( Source: (https://www.jewishvirtuallibrary.org

تحلیل جغرافیایي ژئواکونومي جمهوری اسالمي931 ...

از طرا دیگر شناسایی مناابع اناریی حاوزه کاسایین و همچناین مناابع معادنی و تولیادات کشااورزی کشاورهای
خاورمیانه این منطقه را با ویژگیهای اقتصادی ویژهای همراه کرده است .خاورمیانه را به دلیا نیاز مداوم جهان بارای
دسترسی به منابع هم چنان ی

منطقه حیاتی در جهان حفظ خواهد کرد و منطقاّ تأمین امنیت آن مناابع در مقابلاه باا

تهدید خارجی به دست نیروهای نظامی ضروری است .اگر در آینده جنگهایی در منطقاه وجاود داشاته باشاند کاه
مستلزم مداخله قدرتهای خارجی باشند به احتمال قوی برخاسته از نگرانیهاای گساترده یتواساتراتژی

در ماورد

کنترل ذخایر انریی آن خواهند بود .در واقع آنچه ما به اصطالح خاورمیانه بزرگ و منابع انرییاش مایناامیم اکناون
میتواند تدیه گاه استراتژیدی در عرصه سیاست نوین جهانی باشد .حدود  94درصد ذخایر ثبت شده جهاانی نفات و
بی

از  44درصد از منابع گاز طبیعی آن در داخا منطقهای تخممرغ شدا از جنوب روسیه و قزاقستان تاا عربساتان

سعودی و امارات متحده عربی محصور گردیده است.

نقشه  :3بیضی استراتژیک انرژی
( Source: (https://energeopolitics.files.wordpress.com

آنچه که ارتباط خاص با این مسئله دارد نیازمندیهای انریی رو به رشد آسیا ازجمله کشورهای چین ،هند و جناوب
شرق آسیا است و این واقعیت که همه آنها مربورند با اروپا و آمریداای شامالی بارای دسترسای باه مناابع اناریی
خاورمیانه بزرگ رقابت نمایند( .)Camp & Harcavei, 2004: 191عاالوه بار اهمیات نظاامی و اساتراتژیدی منطقاه
خاورمیانه ،اهمیت اقتصادی این منطقه نیز بسیار حیاتی بوده و توجه قدرتهای منطقهای و فرا منطقاهای را در طاول
تاریخ به ویژه پس از دوران کشف نفت و اهمیت حیاتی آن در صنایع ،به خود جلب نموده است .اهمیات اناریی در
دنیای صنعت و به فروش رساندن کا های صنعتی در بازارهای مصرا بر کسی پوشیده نیست و این منطقه هر دوی
آن را داراست .هم ذخیره عمده انریی جهان را در خود نهفته دارد و هم بازارهای پر مصرا آن منافع خیره کننادهای
را به ارمغان میآورد(.)Soleimani, 1998: 136
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منطقه جنوب غرب آسیا و خلیجفارس از منظر ژئواکونومی
یدی از ویژگی های اصلی نظام جدید جهانی ،اهمیت یابی اقتصاد در عرصه جهانی است .بهطوریکه قدرت اقتصادی
تعیینکننده جایگاه و نق

کشورها در نظام بینالمللی است .بنابراین در نظاام جدیاد جهاانی ،منااطق یتواکونومیا

اهمیت بیشتری یافتهاند .بر این اساس ،در توازن قدرتهای آینده ،برتری از آن قادرتی خواهاد باود کاه بار منااطق
یتواکونومیدی تسلط داشته باشد .از این نظر هر کشوری که بر خلی فارس تسلط داشته باشد ،برجهان مسلط خواهاد
بود .شرایبر در کتاب «تداپوی جهانی» نوشته است :خلی فارس کاه در نظریاههاای مدینادر و اسایایدمن ،ریملناد،
محسوب میشد ،در نظریههای جدید بههارتلند تبدیا و بر اهمیت آن افزوده میشود .این مسئله مورد توجاه آمریداا
نیز بوده است .لذا در نظم نوین جهاانی خلای فاارس جایگااه شایساتهای دارد .در آغااز هازاره جدیاد ،یتوپلیتیا
خلی فارس دچار تحو ت اساسی شده است .در نظریههای یتاوپلیتیدی گذشاته ،خلای فاارس جازو سارزمینهاای
حاشیهای به شمار میرفت .اما در نظریههای جدید یتوپلیتیدی ،خلی فارس به سرزمینهارتلناد یاا محاور یاا «مرکاز
مرکزها» تبدیا شده است(.)Zayn al-Abidine, 2007: 16
در نظریه های یتواکونومیدی که در اوایا قرن بیست و ی

مطرح شده ،خلی فارس موقعیات باینظیاری پیادا کارده

است؛ به طوری که هی منطقهای در جهان نمی تواند از این نظر با آن رقابت کند .این عواما موجب شاده تاا حاوزه
خلی فارس در نظام جدید جهانی ،بی

از گذشته مورد توجه ایا ت متحده آمریداا قارار گیارد .چراکاه ،بار اسااس

نظریه مرکز مرکزهای یوردیس فون لوهاازن ،در مرکاز جهاان ،خاورمیاناه واقاع شاده اسات و در مرکاز خاورمیاناه
خلی فارس قرار گرفته که در شمال غربی آن نقطهای به نام اور قرار دارد که از دو طارا باا رودخاناههاای دجلاه و
فرات به ی

اندازه فاصله دارد .از این طریق تسلط بر این نقطه مایتاوان بار خلای فاارس حااکم شاد و تسالط بار

خلی فارس ،کنترل خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی را ممدن سازد( Naderi and Zakeri,

 .)2004: 209نفت و عالقه به آن چه از دید داخلی و چه ازنظرگاه روابط بینالمللی تأثیر عمیقی بار اقتصااد سیاسای
خاورمیانه داشته و دارد .نفت بیشتر ی

کا ی سیاسی شناخت میشود و به خاطر اهمیت محوری که به عنوان منباع

اولیه انریی داراست ،دولتها همواره دغدغه تداوم جریان آن را داشته و به دنبال کاه
آن هستند .خاورمیانه نق

وابساتگی خاود باه واردات

ویژهای را در صنعت نفت جهانی بازی میکناد( .)Fast, 2007: 148-147پان تولیدکنناده

خلی فارس  55درصد ذخایر اثباتشده جهان را در اختیاردارند .نفت آنها ،ازلحاظ هزینه تولید ،ارزانتارین اسات و
درصورتیکه صنعت نفت ی

صنعت رقابتی میبود ،احتما ا تبدیا به منبع اختصاصی دنیای نفت مایشادند .وجاود

نفت در خاورمیانه تأثیر قاباتوجهی در تثبیت سیستم منطقهای دولت در خاورمیانه داشته است .همچنین در سیاسات
داخلی کشورهای عرب به تثبیت رییمهایی انرامیده است که احتما ا نمیتوانستند در صورت نباود رانات نفات ،در
قرن بیست وی کمدوام بیاورند .نفت عاما مهمی در شداگیری دولتهایی بوده است که پس از فروپاشی امیراتوری
عثمانی به وجود آمدند(.)Fast, 2007: 148-147
نفت ،هم در بعد منطقهای برای نمونه در روابط اعراب با یددیگر و هم در بعد وسیع بینالمللی باهعناوان نموناه در
رابطه با کشورهای صنعتی یا دیگر کشورهای درحالتوسعه ،عاما ماؤثری در تعیاین رواباط باینالمللای کشاورهای
خاورمیانه است( .)Fast, 2007: 148-147روسای جمهور ایا تمتحده از نیدسون تا جرج واکا بوش ،دارای دکتارین
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درزمینهٔ اقتصاد نفت می باشند .در حقیقت اهمیت استراتژی

نفت و وابستگی شدید آمریداا و کشاورهای صانعتی

غربی ،ضرورت و شرایط زم برای تبیین دکترین را فراهم نموده است( .)Mousavi, 2005: 194منافع نفتای دریاای
کاسیین را با تفاوتهایی ،میان  94تا  44میلیارد بشده و  544میلیارد بشده حساب میکنند .با توجه به ایان حقیقات
که گذشته از منابع یادشده نفتی ،تنها دو کشور حوزه دریایی کاسیین یعنی روسایه و ایاران حادود  94درصاد مناابع
شناختهشده گاز طبیعی جهان را در اختیاردارند و این حقیقت که جهان مصراکننده انریی فسیلی به د یاا محیطای
و ارزانتر بودن قیمت ،بهسرعت بهسوی مصرا گاز پی

میرود اهمیت فوقالعاده این منطقه در جهان اناریی قارن

بیست وی کم خودنمایی میکند(.)Mojtahedzadeh, 2002: 283
قرن بیست و یدم را میتوان قرن نفت نامگذاری کرد .نفت بهصورت سوخت اصلی و شااید مهامتارین و غیرقاباا
اجتنابترین ماده خام در تمدن صنعتی امروز درآمده است .این ماده خاام در حاال حاضار ازنظار ارزش مهامتارین
کا یی است که در سطح بینالمللی مورد ترارت واقع میشود .بهبیاندیگر ،با  554میلیون د ر ارزش صادرات نفت،
ترارت این ماده خام تقریباا  14درصد ترارت جهانی است .نفات  44درصاد ساوخت مصارفی در ساطح جهاان را
تشدیا می دهد و اساس صنعت ،شاهرگ حیاتی حما ونقا و تااروپود جناگ اسات .شااید بتاوان گفات کاه نفات
بهصورت عاما اصلی در تعیین موازنه نظامی -سیاسی -اقتصادی در سطح جهاان درآمدهاسات(Ezzati, 2007: 16-

 .)15طبق برآورد سال  5415میالدی ،خاورمیانه حدود  3/91درصد از مرماوع تولیاد نفات جهاانی و  41درصاد از
مرموع ذخایر گاز جهانی را دارد()British Petroleum, 2009. 22
بر اساس پی بینی آیانس بینالمللی انریی 1تا سال  ،5455بازار جهانی گااز طبیعای از  4تریلیاون مترمدعاب عباور
خواهد کرد .بازارهای نوظهور آسیایی کاه در رهس آن چاین قارار دارد ،نیمای از ایان رشاد را باه خاود اختصااص
ماایدهنااد .در ایاان میااان خاورمیانااه نقشاای تعیااینکننااده در تااأمین گاااز طبیعاای دنیااا خواهااد داشاات
( .)Energypost24.com.1398/2/30آیانس بینالمللی انریی با انتشار گزارش چشمانداز جهانی اناریی  5419اعاالم
کرد :تولید روزانه جهانی نفت در سال  5444میالدی  141میلیون و  344هزار بشده خواهد بود .خاورمیانه باا تولیاد
 5/99میلیون بشده نفت بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص خواهد داد و قاره آمریدا نیز باا  54میلیاون و 544
هزار بشده در ردیف دوم قرار خواهد گرفت .میزان تولید روزانه کشورهای عضو سازمان اوپ

به  45میلیون و 944

هزار بشده خواهد رسید و سهم این کشورها در تولید جهانی نفت خام بالغبر  45درصد خواهاد باود .حرام تولیاد
جهانی گاز طبیعی تا سال  5444به  9/5تریلیون مترمدعب خواهد رسید .از این میازان یا
مترمدعااب در آمریدااای شاامالی و یاا

تریلیاون و  998میلیاارد

تریلیااون و  35مترمدعااب نیااز در منطقااه اوراساایا تولیااد خواهااد شااد

( .)www.trt.net.tr.nov.15.2017همچنین آیانس بینالمللی انریی اعالم کرد :تقاضای مصرا اناریی دنیاا در ساال
 5444با  55.94درصد افزای  ،باه  19میلیاارد و  915میلیاون تان نفات خواهاد رساید .کشاورهای منطقاه آسایا و
اقیانوسیه ،ازجمله چین در این مدت با تقاضای  8میلیارد  541میلیون تن نفت ،بیشاترین افازای
خواهند داشت .کشورهای آمریدای شمالی و اروپا نیز به ترتیب  5میلیارد و  539میلیون و ی

مصارا اناریی را
میلیارد و  955میلیون
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تن نفت در بازه زمانی مذکور خواهند خرید .عالوه بر این ،کشاورهای آفریقاایی و خاورمیاناه هام باه ترتیاب یا
میلیااااارد و  533میلیااااون و یاااا

میلیااااارد و  544میلیااااون تاااان نفاااات مصاااارا خواهنااااد کاااارد

( .)https://www.aa.com.tr.nov.13.2018اهمیاات یتواسااتراتژی  ،یتوپلیتی ا  ،یتواکونومی ا
خلی فارس در قالب ی

و یتوکااالچر حااوزه

زیرسیستم قدرت منطقهای همواره مورد توجه ویژه نظام بینالملا و قدرتها باوده اسات.

این منطقه پس از کشف نفت بهعنوان بینالمللی ترین منطقه جهان معرفی شاده اسات .ایان روناد پاس از تحاو ت
یازدهم سیتامبر  5441میالدی ،به مراتب گستردهتر شده است.
اهمیت استراتژیک و ژئواکونومیک ایران
کشور ایران موقعیت ممتازی در بین کشورهای خاورمیانه دارد .سرزمینی حاتا بین دریای مدیترانه و شرق آسیا و نیز
بین روسیه ،قفقاز ،آسیای مرکزی و منطقه بسیار استراتژی
ایران توان بالقوه بینظیری در بعد یتواکونومی

خلی فارس و آبهاای آزاد اسات .موقعیات جغرافیاایی

دارد .از طرا دیگر دارای انریی (نفت و گاز) زیاد است ،به گونهای

که رتبه دوم ذخایر ثبت شده نفت و گاز در جهان را دارا است .و هر روز نیز بر تعاداد ذخاایر کشاف شاده افازوده
می گردد .همچنین ازنظر محصو ت غیرنفتی ،معادن ،تولیدات فرش ،پوست و .دارای سهم قاباتاوجهی در صاادرات
است.
یدی از موقعیتهایی که می تواند در اهمیت یتوپلیتی
گذرگاهی است و آن هم حالتی است که ی

و یتواکونومی

ایران نقا

بسازایی داشاته باشاد ،موقعیات

کشور در کنار تنگهای مهم قرار داشته باشد .این تنگههاا هام از حیاث

نظامی و ازنظر اقتصادی دارای اهمیت فروان هستند .زیرا میتواند در موقعیتهایی که بحران به وجود میآیاد نقا
اساسی ایفا نمایند ،در زمان صلح نیز نق

اقتصادی مهمی را دارا میباشند .کشاور ایاران دارای ساه امتیااز ماوقعیتی

است:
او ا :این کشور متصا به موقعیت بری اور آسیاست.
ثانیاا :به سبب دارار بودن سواحا طو نی در خلی فارس و دریای عمان از موقعیت بحری برخوردار است.
ثالثاا :به لحاظ در اختیار داشتن تنگه استراتژی

هرمز ،دارای موقعیت گذرگاهی است.

این تنگه از شاهرگ های حیاتی اقتصاد جهان است .در این باره کالینز گری میگوید :تنگه هرمز ممدن است ما را در
ی

جنگ زودرس گرفتار کند .در صورت وقوع عواما مختلف جغرافیا ،انریی ،اقتصاد و امنیت در هام مایآیناد و

موقعیت حساسی را به وجود میآورند(.)Taqaviasl, 1999: 34
استفاده از خاک ایران برای ترانزیت کا از جنوب به شمال و بالعدس به زمانهای بسیار دور در تااریخ برمایگاردد.
حتی قبا از آنده در سال  1439میالدی و اسدو دوگا ،راه دریایی هندوستان را کشف کناد ،تااجران روس از طریاق
دریای خزر و راههای ایران با شبه قاره هند داد و ستد تراری داشتند .عالوه بر راه مشهور ابریشم که از داخاا ایاران
میگذشت و از طریق آسیای صغیر و سوریه به اروپا وصا میشد ،راه دیگری هام از مسایر ایاران و منطقاه قفقااز،
ترارت روسیه را با هند برقرار میساخت.
ازجمله مهمترین ویژگی این سرزمین ،استقرار آن در منطقهای حاتا است کاه بادان یا

نقا

برجساته گاذرگاهی

بخشیده است .گذرگاهی میان قارههای بزرگ جهان ،میان چند قلمرو بزرگ جغرافیاایی و میاان چناد حاوزه دیریناه
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فرهنگی( .)Heydari, 2005, 2 - 51امروز نیز با توسعه فنون هوانوردی و گسترش مباد ت هاوایی ،اهمیات آسامان
ایران ،بهعنوان کوتاهترین کریدور هوایی میانقارهای ،عالوه بر اینده کاه

نیافته بلده افزونتر نیز گردیده است.

به دلیا دسترسی به تمام مناطق اطراا و راههای عبور ،فرصتهای جدیدی بارای سارمایهگاذاریهاای خاارجی در
اختیار ایران قرار میدهند به دلیا همین مرکزیت جغرافیایی منطقه ،ایاران مایتواناد باهعناوان مرکاز ثقاا و جاذب
سرمایهگذاریهای بینالمللی بهحساب آید ( .)Amini, Johnny Moradi Jo, 2009, 155بنابراین ،موقعیت گاذرگاهی
ایران به سبب نق

پراهمیتی که در مباد ت منطقهای ایفا میکند و همچنین اثرات عمیقی که بر تحاو ت سیاسای –

اقتصادی حوزههای وسیعی ،همچون آسیای مرکزی ،شبهقاره و اقیانوس هند ،بینالنهارین و آنااتولی دارد ،تبادیا باه
ی

موقعیت حساس یتوپلیتیدی گردیده است .از سوی دیگر ،وجود ذخایر عظیم سوختهای فسیلی در زیار بساتر

خلی فارس و اعماق خاک کشورهای منطقه و نیاز روزافزونی که جهان به این منابع دارد ،موجاب گردیاده هار روز
تعداد زیادی شناور حاما مواد سوختی از تنگه هرمز عبور نمایند و همین امر موقعیت یتوپلیتیدی ایران را تبادیا باه
ی

موقعیت یتواستراتژیدی در جهاان سااخته اسات ،باه گوناهای کاه انطبااق موقعیاتهاای ممتااز یتاوپلیتیدی و

یتواستراتژیدی بر یددیگر ،کشور ایران را یدی ار نواحی پراهمیات جهاان مطارح سااخته اسات ( Amini, Johnny

.)Moradi Jo, 2009, 155
در اجالس  3یوتن  ،5444سران هشت کشور صنعتی در سی آیلند آمریداا خاورمیاناه بازرگ را باه دنیاای عارب و
کشورهای ترکیه ،ایران ،پاکساتان ،افغانساتان و جمعااا باه  59کشاور تحدیاد حادود کردناد ،در حاالی کاه در دیاد
استراتژیستهای آمریدایی همچنان حلقههای وسیعتر و مرتبطی از  59کشور مسلمان و اقلیتهای گساترده مسالمان
در آفریقا ،آسیا و اروپا حاشیه این مرموعه فرهنگی – تمدنی را در برمیگیرند .در هسته مرکزی ایان منطقاه بازرگ،
ایران از موقعیت بیبدیا استراتژی

و یتوپلیتی

منحصربهفردی برخوردار بوده که نه تنها قابا انداار نیسات ،بلداه

بسیار چشمگیر و تأثیرگذار است .همین موقعیت استثنایی در طول تاریخ تحو ت روابط بینالملا ریشاه بسایاری از
مشدالت دولتهای ایران بوده است .در عصر مابعد جنگ سرد ،برخی از استراتژیستهاا یتوپلیتیا
عالم خواندهاند و در عصر ما بعد  11سیتامبر برخی دیگر اهمیت استراتژی

ایران را بی

ایاران را قبلاه

از هار کشاور دیگاری در

خاورمیانه ارزیابی کردهاند( .)Movahedian Attar, 2007: 13کشور ایران با قرار گرفتن در جنوب غربی آسایا ،دارای
ی

موقعیت ممتاز یتواستراتژی

گرفته و نق

برای تأمین انریی دیگر کشورها ،به طور شاخصای در کاانون توجاه جهاانی قارار

ویژهای به ظرفیت موجود ایران جهت تأمین انریی کشورهای مختلف بخشایده اسات( Sheikh Attar,

 .)2006: 11با توجه به مطالب گفته شده ،روشن است که نق

موقعیت جغرافیایی ایران به عناوان پاا ارتبااط میاان

قارهای از ی سو و مراورت آن با تنگه هرمز که محا ترانزیت محمولههای نفتی از ساوی دیگار ،آنچناان اهمیات
برجستهای به این کشور بخشیده که هرگونه تحول سیاسی در آن موجاب برانگیختاه شادن حساسایتهاای جهاانی
میگردد (.)Heydari, 2005: 55
هی کشوری در خاورمیانه ترکیب ایران در اندازه جغرافیایی ،منطقهای استراتژیدی ،جمعیات زیااد و تحصایاکارده،
تاریخ باستانی و منابع طبیعی گسترده را دارا نیست .بیتوجه به اینده چه کسی در تهران در رهس قدرت اسات ،ایان
صفات همیشه آرزوهای اولویتهای منطقهای را تغذیه خواهد کرد .وجود سازمانهای منطقهای در خاورمیانه بازرگ
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اهمیت یتواکونومیدی آن را دو چندان نموده است .با توجه به تغییر تحو ت سیاسی– اقتصادی جهاانی و منطقاهای،
روابط و نق

ایران در شداگیری این سازمانها و ادامه فعالیت آنان و اتخاذ استراتژی مناسب در قبال فعالیاتهاای

این سازمانها ازجمله ،سازمان همداری اقتصادی (اکو)؛ شورای همداری خلای فاارس و ساازمان اجاالس اساالمی
(سدا) میتواند تأثیر مثبتی بر یتواکونومی ایران بگذارد.
توانمندیهای یتواکونومی ایران
ایران به لحاظ پتانسیاها ی اقتصاادی و یتواکوناومیدی از وضاعیت ممتاازی در میاان کشاورهای حاوزه خاورمیاناه
برخوردار است .مؤلفههایی از قبیا :سرزمینی به وسعت  1548135کیلومترمربع ،بازار بزرگی با حدود  84میلیون نفار
جمعیت که عمدتاا" جمعیت جوان بوده و در صد با یی تحصیالت دانشگاهی دارناد و نیاز مناابع اناریی و معادنی
سرشار ،ازجمله اهم جذابیتهای اقتصادی ایران به شمار میآیند .عالوه بر منابع و پتانسایاهاای اشاارهشاده ،ایاران
ازنظر جغرافیایی نیز در یدی از منحصربهفردترین موقعیتهای یتواکونومیدی جهان واقاع شاده اسات .ازنظار مناابع
طبیعی ،ایران سومین ذخایر بزرگ شناخته شده نفت و دومین ذخاایر بازرگ گااز طبیعای جهاان را در اختیاار دارد.
همچنین نخستین رتبه جهانی در معادن روی ،دومین رتبه جهانی در معادن مس ،نهمین رتبه جهانی در معاادن آهان،
دهمین رتبه جهانی در معادن اورانیوم و یازدهمین رتبه جهانی در معادن سرب را دارد .باه عباارت دیگار ،ایاران باا
داشتن  1درصد جمعیت جهان ،بی

از  9درصد منابع معدنی جهان را در اختیاار دارد .در زمیناه تولیاد محصاو ت

صنعتی پایه مانند سیمان و فو د نیز ،ایران در رتبههای مناسب جهانی قرار دارد( .)Hashemi et al., 2015: 128ایران
به عنوان مهمترین کشور حوزه خلی فارس و به عناوان یدای از باازیگران اصالی و کلیادی در وقاایع مهام اناریی
منطقهای شناخته میشود .بنابراین می تاوان اساتد ل نماود کاه ایاران عاالوه بار اعتباار یتاوپلیتیدی دارای ارزش و
قابلیتهای منحصربهفردی در زمینه یتواکونومی نیز است .ازجمله این قابلیتها میتوان به قرارگیاری ایاران در کناار
خلی فارس که هارتلند انریی فسیلی جهان است اشاره نمود .در شمال ایران نیز دریای خزر وجود دارد کاه اولویات
دوم انریی جهان به شمار می رود .بنابراین پیوند یتوپلیتی

و زتواکونومی ایران در دریای خزر و آسایای مرکازی باا

موقعیت آن در خلی فارس بسیار محرز است .از دیگر قابلیتهاای یتواکوناومی ایاران مایتاوان باه نیااز روزافازون
کشورهای در حال توسعه شرق آسیا اشاره نمود .ایران تنها کشوری است که با توجه به موقعیت خااص یتاوپلیتیدی
و همچنین منابع انریی فراوان

میتواند پاسخگوی نیاز این کشورها باشد(.)Nami et al., 2009: 58

برآورد شده است میزان تقاضای جهانی برای نفت از سال  5414تا سال  5455ساالیانه  3/1درصاد افازای

خواهاد

یافت و از  34/5میلیون بشده در روز در سال  5414به  113/5میلیون بشده در روز در ساال  5455افازای

خواهاد

یافت که بیشترین رشد طی این دوره به ترتیب به کشاورهای چاین ،هناد ،روسایه ،آمریداای شامالی و کشاورهای
اروپایی و پاسفی

خواهد باود) .(world energy scenarios (2013), composing energy futures to 2050محایط

اقتصادی ایران با برخورداری از استعدادهای متعدد بالقوه و بالفعا عمالا" مستعد روناق و شادوفایی در حاوزههاای
مناسبات و روابط اقتصادی و تراری با بسیاری از کشورها در ساطوح گونااگون باینالمللای اسات .لاذا محورهاا و
شاخصهای عمدهای که میتوانند انگیزههای سرمایهگذاری و تعامالت اقتصادی در ورود سرمایه به ایاران و حضاور
مؤثر ایران در بازارهای جهانی را به ارمغان آورند ،میتوان به شرح زیر مطرح نمود :رشد مثبات اقتصاادی ،جمعیات
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جوان و تحصیا کرده ،غنی به لحاظ ذخایر طبیعی و معدنی ،زیرساختهای اقتصادی گسترده ،متنوع در حاوزههاای
اقتصادی و غنی به لحاظ ذخایر هیدروکربنی و نفتی ،چهارمین تولیدکننده نفت در جهان ،دارای دومین ذخیره گاازی
جهان ،دارای پتانسیاهای مناسب در صنعت توریسم و اکوتوریسم ،یدی از دارندگان بزرگتارین و بیشاترین میازان
صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ،دارای رتبههای چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت ،حاتز رتبه برتار
در ذخایر آلومینیم ،منگنز و مس در جهان ،دارای برتریهای نسبی به لحاظ تنوع در تولیدات محصاو ت کشااورزی
در جهان(.)Rashno, 2013: 123
پیگیری سیاست خارجی تعاملی با نظام جهانی در بیشتر موارد زمینهساز رونق فضای کسبوکاار اسات .و در مقاباا
پیگیری سیاست خارجی تقابلی نیز زمینهساز باا رفاتن ریسا

سارمایهگاذاری مساتقیم خاارجی و کااه

روناق

کسبوکار را به دنبال دارد .توفیق کشورها در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بستگی زیادی باه سیاساتهاای
کلی و به ویژه نگرش اجرایی حاکم بار سیاسات خاارجی آناان دارد .های دولتای بادون اقتصااد قاوی نمایتواناد
سیاست های خود را در هر دو حوزهی داخلی و خارجی بهصورت قدرتمندانه باهپای
قدرتمند نخواهد شد مگر آنده پشتوانهای از سیاستهای دقیق و مدبرانه به کم

ببارد و های اقتصاادی هام

آن آماده باشاد .اوضااع کناونی در

عرصهی سیاست ،حاکی از بهکارگیری رهیافتهای جدیاد در سیاسات خاارجی کشاورها و نقا

آن در تقویات و

توسعهی ملی است ،بهگونهای که امروزه از سیاست خارجی توسعهگرا به مثابهی ابزاری در خدمت توسعهی کشورها
یاد میشود .رویدرد مزبور بر پایهی این واقعیت شداگرفته است که در دو دههی اخیار باا تحاول گفتماانی کاه در
مباحث یتواستراتژی

صورت گرفته است ،نگرشهای یتواکونومیدی را از اهمیت فراوانی برخوردار کرده اسات .بار

این اساس اهمیت اقتصاد و نقشی که انریی به ویژه نفت و گاز موتور صنعت مدرن در دنیاا ایفاام مایکناد ،جایگااه
کشورهای عمدهی نفت و گاز را بی

از پی

برجسته کرده است(.)Hashemi et al., 2016: 135

جمهوری اسالمی ایران کشوری نفتخیز که بخ

عظیمی از بودجهی آن وابسته به استخراج و فروش نفات اسات،

نیاز فراوانی به جذب سرمایهگذاری و فنّاوری در بخ

نفت و گاز دارد تا با افزای

تولید نفت هم افزای

مصارا

داخلی را جبران کند و هم ترمیم استهالک ترهیزات موجود را انرام دهد .با در نظر گرفتن تأثیرات متقابا سیاست و
فضا و نیز توجه به ماهیت انقالبی و ایادتولویی

نظاام جمهاوری اساالمی ایاران ،ضاروری اسات باا باهکاارگیری

سیاستها و استراتژیهای واقعبینانه ،تالش شود تا ضمن حفظ استقالل کشور زمینههای جذب سرمایهگاذاریهاای
خارجی در سطح کشور فراهم شود .مؤثرترین چال

کنونی در اوضاع داخلی و خارجی اقتصاد ایران ،عالوه بر غلبه

رویدردهای روزمرگی و ناپایدار اقتصادی که عموماا در قالب بخ های خدماتی و واسطهگری خودنماایی مایکنناد،
مسئله چگونگی و شرایط حاکم برجذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشور است که بر کلیه فرآیندها و رونادهای
اقتصادی تأثیراتی مستقیم و غیرمستقیم ایراد کرده است .هرچه کشوری از توان جذب سرمایههای بینالمللای بیشاتر
برخوردار باشد ،حضور آن در اقتصاد جهانی و میزان تأثیرگذاری آن بر سیر فرآیندهای اقتصااد جهاانی بااهمیاتتار
خواهد بود.
سیاست های اقتصادی ایران در ده سال اول ج.ا.ایران ازلحاظ جذب سرمایهگذاریهای خارجی به علا مختلف عمدتاا
با واکن های منفی محافا و سازمانهای مالی جهانی روبهرو بود .سیاست بیاعتنایی به نظام بینالمللی ،دولتی کردن
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بان ها و کارخانههای بزرگ ،محدودیت در قانون جذب و حمایت از سرمایهگاذاریهاای خاارجی ،بایثبااتیهاای
سیاسی و میزان ریس های موجود در سرمایهگذاریهای خارجی از عواما اصلی بازدارناده در جلاب سارمایههاای
خارجی به داخا کشور بودند(.)Hashemi et al., 2016: 135
نق

محوری ایران با توجه به جایگاه یتواکونومی

آن در توسعه مشارکت منطقهای دچار چاال

گردیاده و تبادیا

این جایگاه استثنایی یتواکونومیدی به قدرت سیاسی که بتواند جایگاه ایران را در سطح منطقهای و بینالمللای ارتقاام
دهد نیازمند مطالعه دقیق در مورد امدانات اقتصادی کشور اعم از بالقوه و بالفعا و سرمایهگذاری در منطقاه اسات و
دیگر اینده ایران باید در سیاست خارجی خود این مهم را موردتوجه قرار دهد(.)Nami et al., 2009: 60
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
با پایان یافتن جنگ سرد ،عواما اقتصادی به ابزاری برای قدرت و رقابت تبدیا شدند .موردتوجه قرار گرفتن اقتصااد
در یتوپلیتی
یتوپولیتی

به شداگیری مفهومی بنام یتواکو نومی منرار شاد کاه در آن باه طاور کلای مبااحثی نظیار پیامادهای
پدیدههای اقتصادی و پیامدهای اقتصادی روندهای یتوپلیتی

حقیقت ادامه منطق یتوپلیتی
یا رویدردی در یتوپلیتی

موردبررسی قرار میگیرد .یتواکاو ناومی در

و ترکیب آن با ابزارهای اقتصادی در عصر کنونی است و با وجود اینده به عنوان شااخه
است ،ولی تفاوتهایی با یتوپلیتی

به ویژه در زمینههایی همچاون تعادد زیااد باازیگران،

پیچیدگی ،توسا به ابزارهای متعدد و متنوع قدرت نرم دارد .این مفهوم هم در روابط باینالملاا و هام سیاساتهاای
داخلی و کشورداری مورد توجه قرار گرفته است و کشورهایی که این رویدرد را د نبال میکنند به بازیگران مهم عرصه
بینالمللی تبدیا شدهاند .یدی از ویژگی های اصلی نظام جدید جهانی ،اهمیت یابی اقتصاد در عرصهی جهانی است،
در حال حاضر ،قدرت اقتصادی ،تعیینکنندهی جایگاه و نق

کشورها در نظام بینالمللی اسات .زیارا مفهاوم سانتی

قدرت بر پایه قابلیت های نظامی تا حدود زیادی تحت تأثیر مضمون جدید قدرت بر اساس تواناییهاای اقتصاادی و
فنّاورانه قرار گرفته است .از این رو ،مناطقی که ازنظر انریی غنی باشد ،اهمیت مییابند و در نتیراه ،در نظاام جدیاد
جهانی ،مناطق یتواکونومی

اهمیت بیشتری خواهند یافت.

در نظریه های یتواکونومیدی که در اوایا قرن بیست و ی

مطرح شده ،خلی فارس موقعیات باینظیاری پیادا کارده

است؛ به طوری که هی منطقهای در جهان نمی تواند از این نظر با آن رقابت کند .این عواما موجب شاده تاا حاوزه
خلی فارس در نظام جدید جهانی ،بی

از گذشته مورد توجه ایا ت متحده آمریداا قارار گیارد .چراکاه ،بار اسااس

نظریه مرکز مرکزهای یوردیس فون لوهاازن ،در مرکاز جهاان ،خاورمیاناه واقاع شاده اسات و در مرکاز خاورمیاناه
خلی فارس قرار گرفته که در شمال غربی آن نقطهای به نام اور قرار دارد که از دو طارا باا رودخاناههاای دجلاه و
فرات به ی

اندازه فاصله دارد .از این طریق تسلط بر این نقطه مایتاوان بار خلای فاارس حااکم شاد و تسالط بار

خلی فارس ،کنترل خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی را ممدن سازد .کشور ایران موقعیات
ممتازی در بین کشورهای خاورمیانه دارد .سرزمینی حاتا بین دریای مدیترانه و شرق آسیا و نیز بین روسایه ،قفقااز،
آسیای مرکزی و منطقه بسیار استراتژی
بینظیری در بعد یتواکونومی

خلی فارس و آبهای آزاد اسات .موقعیات جغرافیاایی ایاران تاوان باالقوه

دارد .از طرا دیگر دارای انریی (نفت و گاز) زیاد اسات ،باهگوناهای کاه رتباه دوم

ذخایر ثبت شده نفت و گاز در جهان را دارا است .و هر روز نیز بار تعاداد ذخاایر کشاف شاده افازوده مایگاردد.
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همچنین ازنظر محصو ت غیرنفتی ،معادن ،تولیدات فرش ،پوست و ...دارای سهم قاباتاوجهی در صاادرات اسات.
ج.ا.ایران با  155میلیون هدتار اراضی کشاورزی دارای ظرفیت عظیمی از تولیدات گوناگون کشااورزی و حادود 55
درصد جمعیت ایران در بخ

کشاورزی مشغول به کار هستند .با توجه به تنوع آبوهوای ج.ا.ایاران ،امداان تولیاد

محصو ت گوناگون کشاورزی در نقاط مختلف فراهم است.
ایران با دارا بودن درصد قاباتوجهی از ذخایر انریی نفت و گاز جهان از نق

متناسابی باا ذخاایر اناریی خاود در

بازارهای جهانی برخوردار نیست .با وجود آنده در قلمروهای یتواکونومی جدید ،ایران دارای نق

بیبدیا باهویاژه

در منطقه جنوب غرب آسیا و خلی فارس است اما از رهبری یتوپلیتیدی منطقه و قدرت تأثیرگذاری بر سیاستهاای
انتقال انریی برخوردار نیست .چندین دهه است که تالشهای فراوانی در جهت رفع مساتا اقتصادی کشاور صاورت
گرفته است که بعضاا به نتای خوبی نیز منرر شده است ولی با این حال همچنان مساتا فراوانی وجود دارد که ینحا
مانده است ...امروزه بخ
نوع سیاسی و یتوپولیتی

زیادی از مساتا اقتصادی در کشور اگرچه در ظاهر اقتصادی هساتند ،ولای در حقیقات از
هستند .ا نزولی سیاسی و یتوپلیتی

که در دهههای اخیر بر کشاور چاه از ساوی نیروهاای

داخلی و چه خارجی تحمیاشده است یدی از مساتا عمدهای است که بخ های زیادی از مساتا اقتصادی را تحات
تأثیر قرار داده است .هرگونه انزوا از نظر اقتصادی ی

دافعه محسوب میشود و مزیتهای کشور را از باین مایبارد .

عالوه بر آن انزوا موجب توجه به سیاستهای خودکفایی ولو به هر قیمت شده و به مسئله تولید در شرایط عدم مزیت
دامن میز د که توجیه اقتصادی نداشته و منابع ملی را تحتفشار قرار میدهد .به طور کلی انزوای هر سیستمی موجاب
با رفتن آ نتروپی مثبت شده و آن را به سمت نابودی میبرد .ا نزوای اقتصادی موجود در کشور کامالا برخالا اصول
و مبانی رویدرد یتواکو نومی

است و در عصری که همه رقبا این رویدرد را مورد توجه قرار داده ا ند عدم انطباق باا

آن به طور خودکار مزیت رقابتی را در بیشتر زمینهها تقلیا میدهد که باه معنای کااه

قادرت ملای اسات .باا ایان

وضعیت چنانچه به زیرساختها و بسترهای یتوپاولیتیدی و یتواکاو ناومیدی اقتصااد کشاور توجاه نشاود ،بهتارین
برنامههای اقتصادی و توسعهای کارایی خود را از دست خواهند داد چرا که ا نزوای یتوپولیتیدی به ا نزوای سیاسای و
اقتصادی و در نتیره عدم کارکرد بر اساس مزیتها که ی

اصا مسلم اقتصادی است منرر میشود و هرگونه تولید و

فعالیت اقتصادی برم بنای عدم مزیت ،توجیه ندارد و در بازارهای جهانی نیز قابارقابت و فروش نیست کاه ایان امار
جایگاه و روابط یتواکونومی

کشور را در سطح بینالملا مختا میکند.

هماکنون کشور ایران بهصورت بالقوه یدی از کشورهای مؤثر و قدرتمند جهاان اسات .اماا از آنراایی کاه سیاسات
خارجی و عملدرد دولتها متأثر از محیط یتوپلیتی

بوده و مستلزم نق آفرینی و ایراد شرایط تعااملی متناساب در

مرموعهای از رفتارهای مدانی و زمانی آنان است ،لذا جمهوری اسالمی ایران نیز علیرغم برخاورداری از موقعیات
منحصربهفرد استراتژیدی فاقد جایگاه مطلوب در صفبندیهای نظام بینالملا باوده و کماکاان باا رشاد روزافازون
هزینههای بینالمللی مواجه است .گشای

در این مسئله نیازمند تحقق درکی متقابا از شارایط زماان و مداان و نیاز

دستیابی به سطوحی مطلوب از تعامالت پایدار یتوپلیتیدی بخصوص با همسایگان و قطبهاای قادرت باینالمللای
است .بااین حال ج.ا.ایران در تهیه و تنظیم استراتژی ملی و کالن خود تا آنراا کاه باه محایط اساتراتژی

بیرونای و

بخصوص پیرامون مرباوط مایشاود باا شارایط و واقعیات هاایی مواجاه اسات کاه در تعاامالت سیاسای و رواباط
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 از این رو توجه زم در باهکاارگیری ابزارهاای.و یتوپلیتیدی باید موردبررسی و توجه ویژه قرار گیرد

یتواکونومی

بهینه برای استفاده مؤثر از فرصتها و فضای جاری در یتواکونومی جهانی و تأثیرات آن بر توساعه رواباط منطقاهای
به پایداری و برخورداری این کشور از تعاادل اساتراتژیدی

 ضمن کم،در استراتژی سیاست و روابط خارجی ایران

 گشایشگر فضایی مطلوب در جهتگیریهای سیاست خارجی کشاور بار محاور،با قدرتهای منطقهای و بینالمللی
 بهطورکلی چنانچه کشور ایران بخواهد قدرت ملای.و هماهنگ با تحو ت یتواکو نومی خواهد بود
را باا هماه لاوازم آن پیگیاری

مبانی یتوپلیتی

 زم است سیاستها و برنامههای منطبق با رویدرد یتواکونومی،خود را ارتقام بخشد

ایران با ایراد رواباط حسانه باا کشاورهای منطقاه و.ا. ج، با توجه به معاد ت جدید منطقه جنوب غرب آسیا.نماید
اجرای سیاست تن زدایی و استفاده از ظرفیتهای یتواکاو ناومی ویاژهای کاه در ایان منطقاه حسااس جهاان دارد
بازیگر مهم در عرصه صاادرات اناریی و باازیگری تساهیا گار در انتقاال اناریی باوده و در

میتواند به عنوان ی

.برآوردهای جهانی به عنوان بازیگر اول در این منطقه لحاظ گردد
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