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  )چين و هند(ژئوپليتيك انرژي ايران و امنيت انرژي شرق 
 1صفوي )رحيم(يحييكتر سيدد

 )ع(دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه امام حسين
 حسين مهديان

 كارشناس ارشد جغرافياي سياسي از دانشگاه شهيد بهشتي

 
  چكيده

هاي قدرتي نظام جهان باز كرده و دسترسي به منابع انرژي اي را در بازي  انرژي به عنوان يك متغير ژئوپليتيك، جايگاه ويژه
از اين روي، هر يك از بازيگران نظام جهاني به . براي تمامي سطوح سلسله مراتبي قدرت جهان، اهميتي استراتژيك پيدا كرده است

در مركز بيضي استراتژيك واقع شدن  در اين ميان ايران با. دنبال تعريفي قابل قبول از جايگاه امنيت انرژي خود در جهان مي باشند
انرژي جهان و با در دست داشتن دومين منابع نفت خام و گاز طبيعي جهان، از جايگاه مهمي در مباحث امنيت انرژي جهاني 

  .برخوردار مي باشد
نيل به اين هدف انرژي مي باشد و براي ايران براي بهره جستن از اين قابليت انرژي خود نيازمند داشتن شركاي استراتژيك 

كشورهاي آسيايي خصوصا كشورهاي چين و هند با بازار تقاضاي رو به رشد براي انرژي تا آينده اي قابل پيش بيني در كنار 
اين پژوهش بر آن است كه با روشي توصيفي و . جايگاه تاثير گذار اين كشورها در نظام جهاني، از اهميت ويژه اي برخوردارند

 .تباط ژئژپليتيك انرژي ايران و امنيت انرژي كشورهاي ياد شده بپردازدتحليلي به بررسي ار
  

 ژئوپلتيك ، انرژي ، امنيت انرژي :كليدي واژگان

  
 مقدمه

تقاضا براي انواع انرژي با روندي 2030تا سال)EIA(اداره اطالعات انرژي آمريكا2009بيني سال بر اساس پيش
يعي نيز با رشد متوسط ساالنه دهد كه تقاضا براي نفت خام و گاز طب ميبيني نشان  همين پيش.يابد معقول افزايش مي

اين رشد تقاضا براي منابع نفت خام و گاز طبيعي عالوه بر كشورهاي . باشد درصد در حال افزايش مي7/1و2/1
ر از بيشت2030تا جايي كه در سال. صنعتي، در كشورهاي در حال توسعه نيز با سرعت بيشتري در حال افزايش است

  ).EIA,2009(درصد افزايش تقاضا مربوط به كشورهاي در حال توسعه خصوصا هند و چين مي باشد 60
چنين وضعيتي با در نظرگرفتن پراكندگي نامتناسب منابع نفت و گاز و بعضا دوري مراكز عمده مصرف از آنها، در 

گيري  كنندگان و توليدكنندگان،باعث شكل فمنابع و بازارها براي مصر آسان و بدون دغدغه به الت دسترسيكنار مشك
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كنندگان با  كنندگان و توليد يابي به منابع مطمئن انرژي و همچنين بين مصرف كنندگان براي دست رقابت ميان مصرف
  .يكديگر بر سر كسب منافع بيشتر گرديده است

ومين و چهارمين مصرف ميليون بشكه نفت خام به ترتيب د88/2و 99/7كشورهاي چين و هند با مصرف روزانه
بيش از نيمي از تقاضاي مصرف  )چين و هند(اين كشورها . )Bp,2009,p11(كننده بزرگ نفت خام جهان مي باشند

رشد باالي اقتصادي و كاهش منابع داخلي اين كشورها،  شود با توجه به بيني مي كنند و پيش خود را از خارج وارد مي
  .چشمگيري داشته باشد تقاضاي واردات نفت خام آنها افزايش

كشورهاي مذكوردر خصوص گاز طبيعي نيز با توجه به ويژگي هاي ذاتي و بخصوص سازگاري اين محصول 
اي نزديك از جمله مصرف كنندگان بزرگ اين محصول انرژي زا به شمار خواهند  زيست، در آينده انرژي زا با محيط

به نياز فزاينده كشورهاي مذكور . ي الكتريسيته خواهد بودرفت و عمده تقاضاي اين كشورها به دليل توليد نيرو
واردات نفت خام و خصوصا گاز طبيعي، فرصت هاي مناسبي را در اختيار توليدكنندگان نفت خام و گاز طبيعي 

  ).7:1385بهروزي فر، (جهان و بويژه ايران قرار مي دهد
ك انرژي خود،ضمن كسب درآمد،از افزايش قدرت اقتصادي پليتيوهاي بالقوه ژئ تواند با استفاده از قابليت ايران مي

اش  ايران با دارا بودن موقعيت ارزنده. خود در راستاي توسعه و افزايش قدرت ملي خود در همه ابعاد استفاده نمايد
منيت اي و جهاني و پيوند زدن منافع و ا منطقهتواند با ايفاي نقش موثري در امنيت انرژي  انرژي، ميدر ژئوپليتيك 

  .ملي خود به امنيت انرژي مصرف كنندگان بزرگ انرژي جهان، منافع و امنيت ملي خود را نيز تامين نمايد
ظرفيت بالقوه كشور است و حتي تاكنون بسياري از چيزي كه تاكنون در عمل مشاهده شده، بسيار كمتر از 

 .اي ايران گرديده است و يا نصيب رقيبان منطقهرفته است  از دستهاي بالقوه انرژي كشور با كمترين استفاده  موقعيت
 اهميت تحقيق

كنند و با  امروزه هر يك از كشورها براي تحصيل منافع خود، قبل از هر چيزي به ظرفيت هاي بالقوه خود نگاه مي
ظرفيت در اين ميان يكي از . نمايند ها را مشخص و استراتژي كسب آنها را تدوين مي نگاه به آنها،اهداف و اولويت

هاي ارزشمند انرژي كشور براي بدست آوردن  ها و قابليت ظرفيتهاي بالقوه ايران براي تامين بهتر منافع ملي،
هاي ژئوپليتيك انرژي  قابليتاز اين رو روشن نمودن . باشد تقاضاي انرژي كشورهاي مختلف ازجمله چين و هند مي

كشورهاي مذكور، در راستاي اهداف ياد شده، ضروري به جمهوري اسالمي ايران و بيان ظرفيت هاي موجود و آتي 
  .نظر مي رسد
 روش تحقيق

در اين تحقيق بررسي سوابق موجود و اطالعات .توصيفي داشته و مبتني بر استدالل و تحليل است اين مقاله روشي
چنين روش دلفي، به مربوطه، با مراجعه به مراكز علمي تحقيقاتي و مراكز مختلف، با استفاده از فيش برداري و هم

  .جمع آوري اطالعات الزم در رابطه با اين موضوع  اقدام شده است
ضمن اينكه مصاحبه با كارشناسان . گزارشات، اينترنتكتب، مقاالت، : گردآوري اطالعات هم عبارتند ازابزارهاي 

  .و اهل فن مربوط از نظر دور نشده است
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 مفاهيم نظري تحقيق

  ژئوپليتيك انرژي
ها و ابعاد مختلف آن برسياست و قدرت و مناسبات گوناگون  ه مطالعه نقش و اثر انرژي و جنبهتيك انرژي بژئوپلي

حيث كه در بيالن انرژي جهان انرژي هاي فسيلي بويژه نفت خام و گاز طبيعي از آن . ملت ها و دولت ها مي پردازد
پيدا كرده اند و سياست بين المللي را تحت الشعاع قرار  المللي اي را در مناسبات بين سهم بااليي دارند، جايگاه ويژه

  ).102:1385حافظ نيا،(داده اند
هاي قدرتي منابع كمياب هستند  است و بهترين منابع در بازي زمينبنابراين با توجه به اينكه انرژي از منابع كمياب 
هاي قدرتي  براي پيشبرد اهداف در رقابت يعني امكان زيادي را. الجرم منابع كمياب اهميت ژئوپليتيك بااليي دارند

بزرگترين كانونهاي . زيرا بنياد توسعه صنعتي بر انرژي است).10/4/1388مجتهدزاده، مصاحبه حضوري،(دهند بدست مي
 از اين رو صنعت با مواد هيدروكربني. يافته بانرخ رشد باالي اقتصادي هستند مصرف انرژي جهان، مناطق توسعه

. اين پيوند ناگسسته بين انرژي و صنعت اساس قدرت در سده بيست و يكم است. ند ناگسسته داردپيو) نفت و گاز(
و مسير انتقال آنها بويژه لذا در مناسبات قدرت در روابط بين الملل چيرگي بر كانون هاي توليد مواد هيدروكربني 

  ).299:1384اوياني راد، ك( گار طبيعي در آينده بسياري از كنشگرهاي امروزين واحدهاي سياسي است
. كننده آن حائز اهميت است كنترل منابع انرژي براي استقالل و امنيت ملي همه كشورهاي توليد كننده و مصرف

كشورهاي توليدكننده با تالش براي كنترل و حفاظت مستمر از منابع حياتي و درآمدزاي خود، مايل به مشاركت 
براي توسعه اقتصادهاي ملي و افزايش جهاني و استفاده بهينه از منابع آن  فعاالنه و عادالنه در روند رشد اقتصاد

متقابال كشورهاي مصرف كننده نيز . ملي خود مي باشنددر جهت نيل به منابع و اهداف استانداردهاي زندگي مردم 
و نقل آن به  تمايل به تضمين جريان دريافت انرژي با پايين ترين سطح قيمت و برقراري امنيت راهبردي و حمل

  ).100:1386موحديان، (بازارهاي هدف هستند
بدين ترتيب، مساله دسترسي به منابع انرژي اعم از فسيلي، اتمي، خورشيدي و غيره و نيز انتقال انرژي از مكانهاي 

همچنين برخوردار به مكان هاي و فضاهاي بدون انرژي و نيازمند، و نيز كنترل منابع توليد و مسيرهاي انتقال انرژي 
سيادت مكاني، فضايي ويا جغرافيايي  حفظ مصرف انرژي براي ها و ابزارهاي توليد، فرآوري و انتقال و حتي تكنولوژي

  ).102- 103: 1385حافظ نيا، (است و به همين اعتبار انرژي را به موضوع ژئوپليتيك مهمي تبديل نموده است
  امنيت انرژي

شود، چنانچه هيچ مشكلي بر سرراه  اطالق مي) خصوصا نفت و گاز(ژيامنيت انرژي به توليد و مصرف روان انر
اي از جمله  مباحث گسترده امنيت انرژي. آن وجود نداشته باشد)توليد، توزيع و مصرف(ونقل استخراج، توليد و حمل

له، منابع ط لوافزايش تقاضاي جهاني و وابستگي بيشتر به بازارهاي توليد، امنيت عرضه، ترانزيت و حفاظت از خطو
زيستي ناشي از  هاي مناسب انرژي، تعيين سياست هاي انرژي، تغييرات آب و هوايي و محيط انرژي مطوئن، قيمت

  ).Winstone,2007,p1( مصرف برخي سوختها و انرژي هاي جايگزين را در بر مي گيرد
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ه تركيبي از امنيت نظامي و امنيت نظر مي رسد ك هطور كلي امنيت انرژي داراي مفهوم وسيع امنيتي مي باشد اما ب هب
امنيت نظامي از حيث عدم تهديد نظامي در حين توليد و حمل و نقل تا رسيدن به .)Oyama,2000,p3(اقتصادي است

هاي  گذاري مناسب براي توليد،توزيع و همچنين قيمت امنيت اقتصادي به مسائل سرمايه باشد و مقصدحائزاهميت مي
  .ربوط مي باشدمتعادل حامل هاي انرژي، م

و نقش انرژي در اقتصاد )4:1385شفايي، موسوي(درعصركنوني تمركز سياست انرژي به وراي حوزه صرفا نظامي رفته
ركود و اي مستقيم و هماهنگ با موضوعاتي همانند رشد اقتصادي،  اي افزايش يافته است كه رابطه گونه جهاني به

  ).10:1386متقي، (موازنه تجاري كشورها پيدا كردن است
با توجه با اينكه انرژي يكي از كليدهاي راندن اقتصاد نوين جهاني است، هر گونه اختالل فيزيكي در عرضه و يا 

و براي توسعه پايدار . دهد هاي اقتصادي جهان را تحت تاثير قرار مي طور جدي فعاليت هب ها، قيمت تغيير عمده در
عدم توازن بين عره و تقاضاي انرژي، . ي جهان مورد نياز مي باشدمناسب بين عرضه و تقاضا انرژجهاني يك تعادل 

هاي  عرضه نفت و شوك همچنين اثر اختالل يا انقطاع)Jean,2007,p1(نمايد مي امنيت انرژي جهاني را بامشكل مواجه
ان هاي اكنون پذيرفته شده كه بحر. قسمت بر كارايي و كاركرد اقتصادي واردكنندگان اصلي نفت عميق خواهد بود

اين خط و مسير استدالل جديد . رشد توليد ناخالص داخلي غرب را نيز در ركود فرو برده است1970نفتي دهه
از اين روي تضمين امنيت انرژي براي ). 4:1385موسوي شفايي،(امنيت انرژي را گسترش داده است هاي دغدغه

سته هستند و برنامه ريزي دراز مدت اقتصادي زيرا آنها به شدت به انرژي واب. اقتصاد مدرن يك امر ضروري است
  .)Jffe,2007,p1(به ثبات در دسترسي به انرژي بستگي دارد آنها 

المللي است  هاي امنيت بين اقتصادي كشورها و سياست- بنابراين امنيت انرژي يك عامل موثر برنحوه رفتار سياسي
)Ebinger,2007,p2(.  

ندارند كشور جهان هيچ كدام امنيت انرژي مستقلي 193كه از رسد ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي
)Verrastro,2007,p96( كنندگان و توليدكنندگان وابستگي متقابل وجود دارد و در ميان مصرف)،12:1386واعظي( .

هاي انرژي  هاي معقول در حامل امنيت انرژي به مفهوم عرضه مداوم و مطمئن با قيمتكساني كه از واژه  بنابراين
محيطي و رواني ناظر بر بازارهاي  تكنيكي،زيستكه تهديدات ژئوپليتيكي، اقتصادي،دنبال آن هستند بهكنند،  استفاده مي

ناظر بر اين موضوع است كه اوال دسترسي مداران  اما مراد از بكار بردن اين واژه توسط سياست. انرژي را كم نمايند
ثانيا اين منابع بصورت منطقي داراي تنوع . جهاني وجود داشته باشدآسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز 

و گوناگوني از لحاظ منطقه جغرافيايي و همچنين مسيرهاي انتقال باشند و ثالثا جريان نفت و گاز عموما از نقاطي 
كنندگان  مصرف بنابراين. ، دراز مدت و طوالني باشدتامين گردند كه احتمال ثبات و عدم تغيير در حكومت هاي آنان

سازد و طبيعي است كه توليدكنندگان نيز بدنبال تعريف خاص  نفت و گاز، امنيت انرژي را از ديدگاه خود مطرح مي
امنيت انرژي براي توليدكنندگان در آن است كه به يك بازار مداوم و همراه رشد منطقي . خود از اين مفهوم باشند

ا اكثر توليدكنندگان از گروه اقتصادهاي تك سلولي هستند كه به فروش باشند، زير قيمت در آينده دسترسي داشته
اند و هرگونه احتمال كم شدن تقاضا و يا توجه كشورهاي توسعه يافته به انرژي جايگزين و يا  نفت عميقا وابسته
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شد اقتصادي ترجيح آنان در تامين نفت و گاز از كشورهاي غير اوپك به معناي ايجاد مانع در توسعه اجتماعي و ر
  ).206:1386ملكي، (اين كشورهاست
 يافته هاي تحقيق

  ايران) نفت و گاز(وضعيت انرژي 
جمهوري اسالمي ايران در مقام دومين دارنده نفت و گاز جهان براي امنيت انرژي جهان از موقعيتي منحصربفرد 
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ميزان ذخاير نفت و گاز طبيعي ايران بيان كننده اين واقعيت است كه ايران ظرفيت و قابليت رسيدن به يكي از 
بعد ديگري كه باعث ارتقاي اهميت انري . محوري ترين شركاي مصرف كنندگان بزرگ جهان را دارا مي باشد
جفري كمپ در كتاب جغرافياي  .هان مي باشدجهاني مي گردد، واقع شدن ايران در مركز كانون استراتژيك انرژي ج

درصد ذخاير گاز جهان در بيضي 40درصد ذخاير نفت و بيش از70استراتژيك خاورميانه بادر نظر گرفتن اينكه،حدود
را يكي از مهمترين موقعيت هاي استراتژيك دوران ) بيضي انرژي(درياي خزر واقع گرديده آن  –انرژي خليج فارس

  .و ايران در مركز اين بيضي استراتژيك انرژي قرار دارد )187-188 : 1383و هاركاوي، كمپ(داند كنوني مي
  انرژي ايران و امنيت انرژي چين

درصد  2030،42آسياي در حال توسعه، تقاضا براي انرژي در جهان را تا سالانرژي،  المللي سازمان بين مارآ برمبناي
درصد تقاضاي جهاني براي 26متحده و كانادا در همين مدت فقط اين درحالي است كه اياالت. افزايش خواهد داد

انرژي و لزوم تامين آن از منابع خارجي،  در واقع، نياز روبه افزايش كشورهاي آسيايي به. انرژي را افزايش خواهد داد
يي چين با در ميان كشورهاي آسيا. اي حياتي براي اين كشورها تبديل كرده است موضوع اهميت انرژي را به مسئله
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تري  هاي جدي ترين رشد اقتصادي،نگراني ميزان مصرف و نرخ رشد مصرف و نيز برخورداري ازسريع داشتن باالترين
انرژي، عاملي اساسي در انرژي مورد نياز اقتصاد خود دارد، زيرا دستيابي به منابع مطمئن درخصوص تضمين جريان 

  ).1385اعظي، و(تراتژيك چين مي باشدتضمين تداوم مدرنيزاسيون و به مثابه انتخاب اس
چين به عنوان پرجمعيت ترين كشور جهان، بعد از اياالت متحده آمريكا دومين مصرف كننده بزرگ نفت خام در 

با افزايش رو به رشد تقاضا و واردات نفت از سوي چين سبب شده است، اين كشور به . شود جهان محسوب مي
با پشت سر 2003بطوري كه اين كشور در سال. ل شودر بازار جهاني نفت تبدييكي از عناصر مهم و تاثير گذار د

  .ده نفت در جهان تبديل گرديده استكشور سبزرگ مصرف كننگذاشتن ژاپن به دومين 
)www.aftab.ae/overload.php.( 

نيز با اندكي 2010و2009شود كه در سال د بوده و پيش بيني ميدرص 2008،9/9ميزان رشد اقتصادي چين در سال
از اين رو، رشد سريع اقتصادي چين  ).739و شماره5/5/1387روزنامه سرمايه،(درصد حفظ شود 9كاهش، اما باز هم باالي

  ) 293:1387ميري،(و ادامه گسترش توليدات صنعتي آن، تقاضا براي انرژي و مواد خام را سخت افزايش داده است
نرخ رشد تقاضاي . درصد تقاضاي انرژي جهاني را به خود اختصاص داده است12چين بيش از2007در سال

البته اقتصاد چين همچنان به مصرف زغال . انرژي اين كشور چهار تا پنج برابر سريعتر از ساير مناطق جهان مي باشد
بزرگترين مصرف كننده چين . گيرد را دربرميدرصد تقاضاي انرژي چين 64زيرا زغال سنگ. ابسته خواهد بودوسنگ 

درصد مصرف جهاني اين محصول  30زغال سنگ در جهان مي باشد و مصرف زغال سنگ اين كشور بيش از 
  ).A.Khan,2008,p2-3(انرژي زا مي باشد

البته وابستگي ).Opec,2009,p41(ميليون تن بوده است1400ميالدي بيش از2008مصرف زغال سنگ چين در سال
  :ين به زغال سنگ مشكل عمده و حادي نمي باشد اما نشان دهنده دو مشكل مي باشدچ

ثانيا كاربرد زغال سنگ در مقياس . وري كم و بازدهي كم انرژي مي باشد اوال مصرف زغال سنگ نشان دهنده بهره
  .)A.Khan,2008,p2-3(وسيع به علت آالينده بودن آن، باعث ايجاد آلودگي گسترده اي مي گردد

منابع انرژي فسيلي چيزي كه براي چين نگران كننده خواهد بود، شكاف رو به گسترش ميان توليد  در مورد
چنين وضعيتي بي شك چين را به گونه اي روزافزون به نفت وارداتي وابسته . داخلي و مصرف نفت خام مي باشد

ميليون تن در 100و2002يليون تن در سالم70به1996ميليون تن در سال20نياز چين به نفت وارداتي از. خواهد كرد
   تا 2020ميليون تن و در سال150به2010ها حاكي از آن است كه اين رقم در سال بيني پيش. رسيده است2005سال
درصد در 50به2002درصد در سال30، وابستگي چين به نفت وارداتي ازبه عبارت ديگر. رسد ميليون تن مي300
اين بدان .)Fujitomi,2003.p 20(رسد مي2020درصد در سال 5/69،)1385اعظي،و(2010درصد در سال2007،60سال

 2015درصد در سال 6/7به1980درصد در سال 9/21علت است كه سهم نفت خام در سبد مصرف انرژي چين از
يابد  افزايش مي2015درصد در سال6/7به1980درصد در سال4/3سهم گاز طبيعي نيز از. افزايش خواهد يافت

)A.Khan, 2008,p 2-3.(  
ميليون  9/3، روزانه2006اطالعات انرژي آمريكا، ميزان توليد نفت خام چين كه در سالبيني اداره  بر اساس پيش

ميليون بشكه در روز كاهش 19/3، به2007-2030درصد در طول دوره)  -9/0(بشكه در روز بوده است، با رشد منفي
 هاي گمرك چين، ميانگين تقاضاي نفت خام كشور چين در سال اين درحالي است كه براساس اعالم. كند پيدا مي



 37  )چين و هند(ژئوپليتيك انرژي ايران و امنيت انرژي شرق 

ميليون بشكه در روز خواهد بود كه ميزان رشد ساالنه  45/8ميليون بشكه و03/8به ترتيب معادل2009و 2008
 08/15، به 2008-2030درصد رشد در طول دوره 3اين تقاضا براي مصرف با. درصد مي باشد23/5درصد و88/5آن

  ٠)EIA,2009(خواهد رسيد  2030ر روز، براي سال ميليون بشكه د
وضعيت انرژي چين نشان مي دهد كه از يك سو تقاضاي انرژي در اين كشور، به تبع رشد اقتصادي آن به شدت 

شدت وابستگي به منابع خارجي هنگامي روشن تر مي گردد كه توجه داشته باشيم، چين . در حال افزايش مي باشد
درصد از  4درصد جمعيت جهان، تنها 20تصادي در اين سالها، هنوز با وجود برخورداري ازبه رغم رشد باالي اق

GDP بنابراين، هنوز طرفيت عظيمي براي رشد . جهان را توليد مي كندGDP  و به تبع آن رشد مصرف انرژي در اين
به همين علت چين  ).1385،اعظيو(خارجي تامين شود كشور وجود دارد و اين ميزان انرژي مازاد عمدتا بايد از منابع 

در  اين شركت ها. ، سه شركت بزرگ نفتي را تشكيل داد1980در راستاي استراتژي امنيت انرژي خود در طول دهد 
طول يك دهه در صنايع نفت و گاز كشورهاي مختلف از جمله كانادا، ونزوئال، قزاقستان، عراق و سودان سرمايه 

  ).A.Khan,2008,p7-8(گذاري نموده اند 
اي ميانه نيز با توجه به منابع قابل مالحظه انرژي نفت و گاز و همچنين قرابت جغرافيايي با كشورهاي يمنطقه آس

كشور چين در سمت غرب با كشورهاي قزاقستان، . باشد چين، از اهميتي استراتژيك براي اين كشور برخوردار مي
همسايگي اين كشورها با كشور چين و  .)Xuanli, 2006,62(كيلومتر مرز مشترك دارد3300،ازبكستان و تاجيكستان

نزديكي منابع انرژي آنها، امكان انتقال نفت و گاز اين كشورها را از طريق خط لوله به سمت چين فراهم آورده 
 11پس از حوادثمزاياي ياد شده، در كنار اهميت ژئواستراتژيك اين منطقه باعث گرديده كه چين خصوصا . است

 Xuanli, 2006,p(تر باشد متحده به اين منطقه، در اعاده نفوذ طبيعي خود در اين منطقه، مصمم و ورود اياالتسپتامبر 

اهداف امنيت انرژي خود با برخي كشورهاي آسياي ميانه در زمينه نفت و گاز قراردادهاي مختلفي و در راستاي  )68
. قال منابع انرژي قزاقستان به چين از طريق خط لوله مي باشدمهمترين اين قراردادها، قرارداد انت.را منعقد نموده است

قرارداد آنرا 2003شروع كرد، اما تا سال 1997اين كشور، مذاكره بر سر ايجاد خط لوله نفتي با قزاقستان را در سال
 2004مبرمنعقد گرديده و احداث آن در سپتاقرارداد خط لوله مذكور مابين كشورهاي چين و قزاقستان . نهايي نكرد

كيلومتر 3000اين خط لوله كه. به اتمام رسيده است2005كيلومتر در دسامبر960شروع شده و فاز اول آن به طول
  ).Tatsuo,2006,p1(تكميل و به بهره برداري مي رسد2011طول دارد براي سال
به چين تركمنستان  نامه اي با كشور تركمنستان در زمينه احداث خط لوله انتقال گاز توافق1996چين همچنين در

ميليارد دالر آمريكا برآورد گرديده و شركت ملي نفت چين و  12هزينه اين احداث خط لوله حدود . امضا كرد
  .)Lan And Paik,1998,pp112-113(سرمايه گذار آن مي باشندژاپن شركت ميتسوبيشي 

فارس   خاورميانه خصوصا حوزه خليجمنطقه  )ها چيني( منطقه تامين انرژي چين از ديدگاه آنها ترين اما اصلي
اما  ).2007مادسن، (نفت خود را از منطقه خاورميانه تامين نموده استدرصد 2007،61زيرا اين كشور در سال. باشد مي

ترين منطقه تامين كننده  آمريكا در منطقه خاورميانه جهت كنترل و سيطره بر اصلي متحده همه جانبه اياالتحضور 
ابستگي چين به منابع انرژي خاورميانه و همچنين سرمايه گذاري اين كشور در اين منطقه تاثيرات انرژي دنيا، بر و

  .نامطلوبي بر جاي گذاشته است
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دومين ميدان نفتي (ساله توسعه ميدان نفتي االحداب22هاي چيني قرارداد كنسرسيومي از شركت1997در ژوئن
كشور عراق را براي بعد از اتمام تحريم هاي شوراي امنيت با ) بزرگ جهان بعد از ميدان قوار عربستان سعودي

هلفايا، (همچنين شركت ملي نفت چين قبل از تهاجم به عراق، قرارداد توسعه سه ميدان ديگر . منعقد نمودند
تهاجم آمريكا به عراق و تصرف اين كشور، با اين طرح ها پس از . را نيز با كشور عراق منعقد نمود) الحيض و سوبا

  ).A.Khan,2008,p7-8(نده اند اكل مواجه گرديده و عمال عقيم ممش
 70از دست رفتن فرصت هاي سرمايه گذاري در كنار نياز فزاينده چين به انرژي و همچنين قرار گرفتن بيش از 

يانه خاورم "حاشيه به متن"درصد منابع انرژي جهان در خاورميانه از سوي ديگر، به احتمال قريب به يقينچين را از 
تحليل گران امنيت انرژي چين معتقدند كه اين كشور در آينده بر سر منابع نفتي خاورميانه با آمريكا و . خواهد آورد

آنان اين موضوع را نيز درك مي كنند كه كنترل نفت خاورميانه تا حد  .متحدينش وارد رقابت جدي خواهد شد
اين دو در . شركاي آن، وارد كنندگان مهم نفت اين منطقه اند نوانبه عدر اختيار آمريكاست و نيز ژاپن و اروپا زيادي 

تركيب با يكديگر، وضعيت سختي را براي چين ايجاد مي كند، زيرا اين كشور مجبور به مبارزه در شحنه اي است 
صلي ترين تامين به همين دليل از ديدگاه چيني ها، ايران، مي تواند از ا. را ندارد) يعني نفوذ(كه ابزار متناسب با آن 

 نهاست، اين است كهآيكي از داليلي كه ايران مورد توجه . كنندگان امنيت انرژي ايم كشور در منطقه خاورميانه باشد
  .)11:1386ملكي، (ايران از جاهايي است كه كمتر در زير نفوذ كشورهاي غربي و بالخصوص آمريكا قرار دارد 

مصرف دنياست و ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان انرژي در چين يكي از بازارهاي بزرگ از آنجايي كه 
ه ذخاير عظيم نفت و گاز يك تامين كننده قابل براي ايران و ايران نيز با توجه بجهان است، چين يك بازار قابل اتكا 

وردي (ستاز نظر دو طرف امنيت انرژي و امنيت توليد و عرضه آن بسيار مهم ا. شوند اتكا براي چين محسوب مي
  ).20-21: 1386نژاد،

چين دومين وارد كننده بزرگ نفت . ايران اكنون مركز ثقل مهمي در ساختار امنيت انرژي چين محسوب مي شود
هزار بشكه نفت از 484روزانه بيش از1388اين كشور طي سه ماه نخست سال. از ايران، در آسيا به شمار مي رود

 14در رتبه سوم از نظر كشورهاي صادر كننده نفت به چين بود و تنها 2005سال ايران ابتدا در. ايران وارد كرده است
درصد از نيازهاي وارداتي نفت چين را تامين مي كرد، اما بعد از امضاي توافق نامه هاي سالهاي اخير ميان دو كشور، 

ايران دومين )2009سال(به يكي از بزرگترين صادركنندگان نفت به چين مبدل گرديده است و در حال حاضر ايران
نفت ايران به چين براي اولين بار از 2009رود و بصورت موقت در ماه مي صادر كننده نفت به چين به شمار مي

 88، سه ميليون و2009ايران به عنوان پنجمين صادر كننده بزرگ نفت جهان در ماه مي. عربستان سعودي جلو افتاد
 88، 2008خام به چين صادر نموده است كه نسبت به مدت مشابه در سالهزار بشكه نفت 727هزار تن معادل روزانه

  ).1/4/1388اري شانا، زخبرگ(درصد رشد داشته است 
گذاري مناسبي را پيش روي  هاي سرمايه ، فرصت2003-2005در زمينه سرمايه گذاري نيز، ايران در دوره زماني

مفيدي را براي سرمايه گذاري قرار داد و مشوق هاي  )ميدان يادآوران(و چين ) ميدان آزادگان(كشورهاي ژاپن 
هاي  آمريكا و وابستگي–خاص ژاپن علت روابط ژاپن به.گر رقباي انرژي ايجاد نموده استهاي ژاپن،چين و دي شركت

گذاري در ايران، تاكنون  سياسي استراتژيك اين كشور به اباالت متحده و با توجه به مخالفت اين كشور براي سرمايه
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در عوض چين با در نظر . گذاري خود را در ايران پي گيري نمايد هاي سرمايه وانسته است بصورت جدي طرحنت
 بطوري كه در اكتبر. هاي الزم استفاده نموده است هاي ژئوپليتيك قوي خود با ايران، از فرصت گرفتن وابستگي

 250اي توسعه ميدان نفتي يادآوران و توليد اي را بر ساله30ميليارد دالري70سه شركت اصلي نفت چين قرارداد2004
  .)Calder,2007,pp24-25( ميليون تن گاز مايع را با شركت ملي نفت ايران انعقاد كردند

قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان را با شركت ملي نفت ايران 2009شركت ملي نفت چين همچنين طي ماه ژانويه
 ماه به طول انجاميد48بر اساس فاز اول نخست كه. ميليارد دالر است2زنخستفاارزش اين قرارداد در. امضا رساندبه 

. چين متمايل به سرمايه گذاري در درياي خزر نيز مي باشد. رسد هزار بشكه در روز مي75ظرفيت توليد اين ميدان به
احتمالي ايران  زرايزني براي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گا هاي اين كشور بطوري كه درحال حاضر شركت

  ).www.petronews.ir(در درياي خزر را شروع كرده اند 
چين براي توسعه خود، نياز به انرژي تميز دارد و اين انرژي تميز تا حدود زيادي در گرو مصرف گاز است كه 

كت ملي نفت چين با امضاي در اين راستا، شر ).21- 20: 1386وردي نژاد،(توليدكنندگان آن استايران يكي از بزرگترين 
قصد مشاركت و سرمايه گذاري در يكي از فازهاي پارس جنوبي را دارد و قرار است اين ميليارد دالري 7/4قرارداد

 14جي توليدي فاز.ان.راي خريداري الاين شركت در حال مذاكره با ايران ب. شركت جايگزين توتال فرانسه شود
  ).www.petronews.ir(ميليارد دالر برآورد شده است 6/3ارزش اين قرارداد. پارس جنوبي مي باشد

در . هاي ايران و چين در بخش انرژي با امضا تفاهم نامه مهم همكاري بين دو كشور نهايي شده است كاري سهم
  :مهمي از جمله محورهاي زير قرار دارد سند تفاهم نامه ميان دو دولت موارد

همكاري بلندمدت ايران و چين در زمينه نفت و گاز بدين معني است كه همكاري هاي دو طرف در عرصه  -1
ساله خواهد بود و جريان صادرات نفت ايران به چين و خريد نفت توسط چين از  30تا  25همكاري هاي انرژي 

 .ايران بصورت بلند مدت تضمين گرديد
 .از ايران )LNG(خريد ساالنه ده ميليون تن گاز مايع  -2

واگذاري بازار ده ميليون تني گاز مايع به ايران از سوي چين، يك تصميم راهبردي تلقي مي شود و در صورت 
در اين زمينه ). 21- 20:  1386وردي نژاد، (سال آينده ادامه خواهد داشت  25توافق نهايي دو طرف، اين صادرات تا 

ماهه  9سال تاخير شركت توتال و پايان مهلت 9ميليون متر مكعب گاز پس از50ميليارد دالري توليد روزانه50ادقرارد
  بين ايران و شركت ساينوپك چين به امضا رسيد  1388ايران به شركت توتال در خرداد ماه 

)5117.html-ne.com/viewhttp://www.saipaonli(  
 واگذاري امتياز توسعه برخي ميدان هاي نفتي به چين -3

ميدان (دولت ايران در مقابل يك تعهد متقابل، موافقت نموده است كه امتياز توسعه يكي از ميدان هاي نفتي خود 
ت و شركت هاي نفتي اين تصميم براي دو طرف از اهميت زيادي برخوردار اس. را به چين واگذار نمايد) يادآوران

چين با اين تصميم ضمن دسترسي به چاه هاي استراتژيك منطقه نفتي خليج فارس، به مهمترين ميدان رقابت بين 
  ).20-21، 1386وردي نژاد، (المللي انرژي پاي خواهند گذاشت 
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  انرژي ايران و امنيت انرژي هند
درصد تقاضاي انرژي 5/3ر جهان است و با سهمدر حال رشد دهند در حال حاضر يكي از سريعترين اقصادهاي 

  . ) Srivastava & Mathur, 2007,p1(باشد جهاني پنجمين انرژي در جهان مي 
شود  بيني مي و پيش. )EIA,2006(، بوده است 3بتا/  2كادريليون 7/17، 2006مجموع انرژي مصرفي هند در سال 

درصد 1/53زغال سنگ با2006در سال. بتا برسد/ ريليون كاد 3/23به2030درصد تا سال5/2با ميانگين رشد ساالنه
هاي تجديدپذير و انرژي  هاي مايع،گاز طبيعي، انرژي سوخت. است باالترين سهم را در سبد انرژي مصرفي هند داشته

 ,EIA Projections Plus(درصد در رتبه هاي بعدي جاي داشته اند 1/1و5/30،9/7،7/6اي نيز به ترتيب با هسته

زغال سنگ بيش از نيمي از كل انرژي مصرفي . باشد كننده بزرگ زغال سنگ در جهان مي ين مصرفمهند سو )2009
هرچند هند چهارمين ذخاير زغال سنگ جهان را در اختيار دارد، اما انتظار مي رود مصرف . هند را شامل مي شود

با اين وجود پيش  ).29:1386يدي، توح(زغال سنگ هند به علت مشكالت زيست محيطي، با سرعت كمي كاهش يابد 
ن اين منبع انرژي با وجود كاهش نسبي سهم زغال سنگ و سبد مصرفي انرژي هند همچنا2030بيني مي شود در سال

  ).EIA,2009(را در بين سوخت هاي مصرفي هند دارا باشد ) درصد3/49(درصدي باالترين سهم7/1با ميانگين رشد
اين انرژي 2002در سال. نرژي مصرفي هند در بخش تجاري را شامل مي شودانرژي اتمي تنها يك درصد از كل ا

به واسطه قرارداد 2030كرد و پيش بيني مي شود كه تا سال ميليون تن از انرژي تجاري مصرفي هند را تامين مي 5
ملي نيروي كارخانه هسته اي توليد شركت  14در حال حاضر . ميليون افزايش يابد29اتمي بين هند و اياالت متحده

هاي گجرات، تاميل، اتاپرادش،راجستان و ماهاشترا در حال فعاليت هستند كه در مجموع توان  هسته اي هند در ايالت
  ).29:1386توحيدي، (مگاوات انرژي را دارند  2310توليد

و  4/2يهاي مايع و گاز طبيعي نيز در  سبد انرژي مصرفي هند به ترتيب با رشد متوسط ساالنه باال سهم سوخت
اين در حالي است كه مصرف سوخت هاي مايع هند در سه . درصد افزايش پيدا مي كند 7/11و 7/29درصد به 2/4

درصد از مصرف جهاني سوخت هاي  6/3ميليون بشكه در روز حدود 03/3با مصرف روزانه 2009ماهه اول سال
   ).EIA,Short-Term Energy Outlook-March 2009(مايع را داشته است 

يكي از مشكالت هندوستان در آينده اي نه چندادن دور، كمبود ذخاير نفت خام اين كشور و شروع كاهش توليد 
تان در پايان سال گزارش ساالنه بريتيش پتروليوم، كل ذخاير اثبات شده نفت خام كشور هندوس. داخلي مي باشد

  ).BP,2008,p6(سال دوام مي آورند 7/18اير حدودميليارد بشكه اعالم كرده كه با توليد كنوني اين ذخ 5/5را  2008
براي گاز بيشتر تقاضاي هند . اي نزديك از متقاضيان عمده خواهد بود در زمينه گاز طبيعي نيز، هند در آينده

طبيعي به طور عمده به دليل اجراي پروژه هاي نيروگاهي، احداث كارخانه هاي جديد پتروشيمي و عمدتا مصارف 
  ).56:1385بهروزي فر، (صنعتي مي باشد
 9/3درصد به4با رشد باالي2005تريليون فوت مكعب در سال  1/1شود مصرف گاز طبيعي هند از پيش بيني مي

 1/1اين در حالي است كه توليد گاز طبيعي اين كشور با رشد كمتري از . برسد 2030در سالتريليون فوت مكعب 

                                                            
 2صفر به توان  15عدد يك با : كادريليون-1
  واحد انگليسي گرما-2
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 EIA,Projections(يابد افزايش2030ت مكعب در سالتريليون فو 4/2به 2006تريليون فوت مكعب در سال

Plus,2009( .تريليون فوت مكعب در روز خواهد بود 1/1و اين كشور ناچار به واردات روزانه.  
مترمكعب اعالم ميليارد  25/37ميالدي2009از سوي ديگر ذخاير اثبات شده گاز طبيعي هندوستان نيز در اول سال

 ,Oil & Gas Journal(سال برآورد گرديده است35ليد كنوني عمر اين ذخاير كمتر ازگرديده است كه حتي با روند تو

2009.(  
بدين ترتيب بررسي روند توليد و مصرف انرژي در هند مبين اين واقعيت است كه در آينده نزديك بين ميزان 

اين كشور ناچار  مصرف و توليد نفت خام و گاز طبيعي اين كشور شكاف عميقي در حال ايجاد شدن مي باشد و
  .است براي تداوم رشد اقتصادي خود اين شكاف را با واردات اين فراورده ها جبران نمايد

نياز رو به تزايد هند به واردات نفت خام و گاز طبيعي، فرصت بسيار مناسبي را در اختيار توليدكنندگان نفت خام، 
ايران به دليل داشتن منابع غني نفت و گاز و همچنين در اين ميان . جي جهان قرار خواهد داد.ان.گاز طبيعي و ال

قرابت ژئوپليتيك با هند، ظرفيت تبديل شدن به يك شريك انرژي مطمئن براي اين كشور را دارد و در حال حاضر، 
يكي از مهمترين زمينه هاي همكاري دو كشور ايران و هند، همكاري هاي انرژي و خصوصا همكاري در زمينه نفت 

  .طبيعي مي باشد خام و گاز
بشكه نفت بود  360هزار و 426روزانه 2008-2009در سال ماليدر زمينه نفت خام، واردات نفت هند از ايران، 

ايران دومين عرضه كننده بزرگ نفت به هند به شمار . درصد افزايش يافته است5/9كه نسبت به سال مالي قبل از آن،
از نظر سرمايه گذاري نيز، . وارداتي ايران را تامين مي كند ازوئيلهند بيشترين حجم بنزين و گ در عوض. مي رود

به منظور توسعه ذخاير سي و اويل اينديا، براي سرمايه گذاري سه ميليارد دالري .او.سي، آي.جي.ان.شركت هاي او
ايفاي  سي و شركت هندوجا نيز براي.جي.ان.همچنين مذاكرات او. گازي بلوك فارسي ايران در حال گفتگو هستند

سي براي توسعه ذخاير نفت و .جي.ان.او. نقش در توسعه ميدان نفتي آزادگان و خريد گاز از پارس جنوبي ادامه دارد
  . )22/3/1388اري شانا، زخبرگ(گاز خزر نيز در حال مذاكره با ايران است 

اين  ).37:1385زتي،ع(هند يكي از طرف هاي مذاكره خط لوله گازي موسوم به خط لوله صلح به شمار مي رود 
كيلومتري، از ميدان گازي پارس جنوبي در جنوب ايران كه بزرگترين ميدان گازي جهان است، شروع  2775خط لوله

كيلومتر و با گذر از ايالت گجرات 760كيلومتر وارد پاكستان شده و در خاك اين كشور نيز، با طي 1115و پس از طي
اگر اسالم آباد به هر .  كيلومتر ديگر ادامه مي يابد900د نيز تا مقصد نهايياين خط لوله در خاك هن. به هند مي رسد

دليلي بخواهد مانع عبور گاز به هند شود، در آن صورت هند قادر خواهد بود جريان گازي پاكستان را در ايالت 
ميليارد متر مكعب گاز 27ميليارد دالري مابين ايران، هد و پاكستان ساالنه حدود22بر اساس قرارداد. گجرات قطع كند

  .)307-309 ،1384كاوياني راد، ( طبيعي از ايران به اين كشورها صادر خواهد شد
المللي  ثباتي بين بي. پروژه خط لوله صلح به لحاظ امنيت پروژه در سرزمين پاكستان، هند را نگران كرده است

طلبانه در ايالت بلوچستان و نقش  جدايي هاي كشمير و جنبشپاكستان و اختالفات هند و پاكستان بر سر مسئله 
بازيگران غير دولتي در پاكستان،امنيت خط لوله را به خطر انداخته است و از اين رو هند با عبور خط لوله از 

رسد تغييري در مواضع پاكستان در ارتباط با كشمير  به نظر مياز منظر ژئوپليتيكي بعيد.سرزمين پاكستان مخالف است
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عبور خط لوله از پاكستان منافع اقتصادي بناربراين از نظر استراتژيكي . ستان در برابر هندوها ايجاد شودپاكو ديدگاه 
هند داليل محكمي در عدم اعتماد به پاكستان در خصوص عملياتي شدن پروژه پيشنهادي . هند را به خطر مي اندازد

نگراني هند تا . پيشنهادي دارد لياتي شدن پروژههند داليل محكمي در عدم اعتماد به پاكستان در خصوص عم. دارد
جايي است كه خواستار تعهد ايران مبني بر اينكه در صورت قطع گاز از سوي پاكستان، نفت را به نرخ گاز براي هند 

مسائلي را و ژئوپليتيك ميان هند و پاكستان و تا حدودي با ايران، تضادهاي ايدئولوژيك . تامين كند، شده است
موارد ياد شده، در جريان عالوه بر . )44-40: 1385، عزتي( آورده كه منافع تجاري سه جانبه را متاثر ساخته استبوجود 

، خواستار دريافت حق ترانزيت )به عنوان كشور مسير عبور خط لوله(مذاكرات مربوط به خط لوله صلح، پاكستان 
از ادامه  2008هند در نهايت در سپتامبر . مم تر كردشد و اين امر سال گذشته هند را براي انصراف از همكاري مص

با ايران و پاكستان سر باز زد و اعالم كرد ابتدا خواهان مذاكراتي دوجانبه با پاكستان بر سر هزينه ترانزيت گاز گفتگو 
  ).27/5/2009اري دويچه وله، زخبرگ(است

هند  –آمريكا و روابط آمريكا  –روابط ايران  پروژه خط لوله صادرات گاز ايران به هند، از عوامل ديگري مانند
ايران و هندوستان، در آغاز دومين دوران رياست . ن خط لوله استآمريكا مخالف پيوستن هند به اي. متاثر مي باشد

طرح خط لوله صلح آغاز كزدند، اما جرج بوش جمهوري جرج بوش، بار ديگر رايزني هايي را براي اجرايي كردن 
تا پيش از . كشور، مانع از همكاري هند و ايران شود تحريم اتمي سي ساله هندوستان و تامين اين توانست با رفع

  دانست  رفع تحريم، هند، استفاده از منابع گاز ايران را تنها راه تامين انرژي مورد نياز خود مي
)ne.ir/news/?id=91335www.hamshahrionli.(  

و شركت  4شركت هندي گايل 2005در ژانويه . جي مي باشد.ان.روش ديگر انتقال گاز ايران به هند، صادرات ال
. امضا نمودند 2009-2010جي از سال.ان.ميليون تن ال7/5ملي صادرات گاز ايران قراردادي در زمينه صادرات ساالنه

ميليون تن 5ساالنه2009ند نهايي شده است كه بر اساس آن از اواخر سالجي ايران به ه.ان.قرارداد فروش ال
  ).36:1385بهروزي فر، (جي به هند، تحويل داده خواهد شد .ان.ال

در بخش نفت و گاز، در واقع در مجموع مي توان چنين عنوان نمود كه همكاري هاي انرژي ايران و هند به ويژه 
ايران براي تامين منابع مالي برنامه هاي توسعه ملي، نياز به . يران و هند استوسيع ترين حوزه هم تكميلي اقتصادي ا

هند نيز يكي از . )13:1385صدوقي، (يافتن بازارهاي قابل اتكا و مناسب براي منافع نفت و به ويژه گاز خود دارد
يار بااليي دارد اما از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي در جهان است از اين رو رابطه با ايران برايش اهميت بس

سويي به دليل حجم باالي مبادالت تجاريش با اياالت متحده در مقايسه با ايران همواره سياستي زيركانه اتخاذ كرده 
است كه نمونه آن سياست هاي اين كشور در قبال برنامه هسته اي ايران از يك سو و خط لوله صلح و خريد گاز از 

  .به شدت تحت تاثير فشارهاي آمريكاست ايران، از سوي ديگر است، كه
 تجزيه و تحليل

هاي زيادي را براي تامين منافع ملي كشور و همچنين مرتفع نمودن  ژئوپليتيك انرژي منحصربفرد ايران پتانسيل
انرژي ايران از اصلي ترين منابع . دغدغه هاي امنيت انرژي مصرف كنندگان بزرگ انرژي مانند چين و هند دارد

                                                            
٤  GAIL  
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قدرت اقتصادي مي باشد و مي تواند از طريق افزايش شركاي بزرگ اقتصادي مانند چين و هند، باعث كسب بالقوه 
دولت هاي قوي از حيث اقتصادي، از « قدرت اقتصادي كشور گردد و با در نظر گرفتن اينكه درآمد بيشتر و افزايش 

ژئوپليتيك انرژي مي تواند به صورت ايجابي باعث متغير . ) 308:1381افتخاري،(»ن تاثيرگذاري باالتري برخوردارندتوا
  .ارتقاي وزن ژئوپليتيك، و در نتيجه تامين منافع و امنيت ملي كشور بشود

و گاز، توان ما را در  هاي بزرگي مانند چين و هند در صنايع باالدستي نفت گذاري قدرت مشاركت و سرمايه
در جهت دنبال نمودن استقالل سياسي و اقتصادي هر چه بيشتر خود ايران  ).1387عادلي، (انرژي باال مي بردديپلماسي 

با  تژيك انرژي ارزشمندي مي باشد كه منافع ملي آنها از طريق امنيت انرژي،ااز غرب نيازمند داشتن شركاي استر
دت عرضه همين دليل، جذب سرمايه گذاري هاي كالن و عقد قراردادهاي بلندم به.منافع ملي ايران پيوند خورده باشد

زيرا كشورهايي كه در پروژه هاي نفت و گاز ايران سرمايه . انرژي با اين كشورها، منافع قابل توجهي براي ايران دارد
نمايند و همچنين منافع حاصل از اين سرمايه  گذاري مي نمايند؛ با توجه به اينكه حجم قابل توجهي سرمايه گذاري مي

نتيجه چنين امري، باال رفتن قدرت چانه . در پيوند با منافع ملي خود مي بينندگذاري، امنيت و منافع ملي ايران را 
  .زني ايران در برابر قدرت هاي تاثيرگذار در نظام جهاني مي باشد

از سويي كشورهاي چين و هند نيز با توجه به اهميت دسترسي به عرضه مطمئن منابع انرژي براي ادامه رشد 
  .فتن شركاي استراتژيك انرژي مطمئن و قابل اتكايي براي خود مي باشند، هر يك در صدد يااقتصاديشان

اذعان مي كنند كه يكي از »  5ثبات مبتني بر توسعه« متخصصان روابط بين الملل، با استناد به نظريه هايي چون، 
به عبارت  .شاخص هاي بنيادين قدرت هژمون در هر عصريكنترل منابع، خطوط و مسيرهاي انتقال انرژي بوده است

ديگر مي توان صعود و افول قدرت هاي بزرگ را با ميزان كنترل آنها بر منابع انرژي زمان خودشان و نيز نوع و 
فراتر از آن حيات و ممات تمدن كنوني بشر با تمامي پيشرفت هاي مقدار انرژي آنها مرتبط دانست و حتي 

و مقرون به صرفه، وابسته به نفت و رژي هاي جايگزين را، حداقل تا زمان دسترسي فراگير به انتكنولوژيكي اش 
اين خصوصيات ، انرژي را هم به ابزار قدرت و هم هدف قدرت به ويژه در عرصه بين الملل تبديل . گاز قلمداد كرد

بنابراين ايران با خصوصياتي مانند داشتن دومين منابع نفت و گاز جهان و قرار ). 1:1385موسوي شفايي، (كرده است 
و همچنين  گرفتن در بين دو منطقه از اصلي ترين مناطق كانوني انرژي جهان يعني منطقه خليج فارس و درياي خزر

موقعيت ترانزيتي كم نظير يعني، مجاورت و تزديكي به مسيرهاي انتقال انرژي مناطق خليج فارس و دراي خزر براي 
  .از آنها مي باشدقدرت هاي نوظهور چين و هند، مشترك، و برخي هم مختص يكي 

هر دو كشور چين و هند با توجه به نياز رو به تزايد اقتصادشان به واردات نفت و گاز، درپي يافتن شركاي 
در ميان . متفاوت استحاكم بر تصميم گيري نهايي آنها در زمينه هاي متعددي مطمئن انرژي مي باشند اما شرايط 

ران نزديك تر است و همين امر عامل موثري براي پي گيري مذاكرات دو كشور، هند از نظر قرابت جغرافيايي به اي
اما مذاكرات . بوده است) موسوم به خط لوله صلح(مربوط به پروژه خط لوله صادرات گاز ايران به شبه قاره 

تاثيرپذيري سياستهاي امنيت انرژي هند از سياست خارجي اين كشور، از جمله موانع مهم پيش روي روابط انرژي 

                                                            
٥ Hegemonic Stability Theory  
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هند و پاكستان و همچنين روابط هند و آمريكا، بر ايران و هند مي باشد كه نمود عيني آن، تاثيرگذاري اختالفات 
  .شدن پروژه صادرات گاز طبيعي ايران به شبه قاره از طريق خط لوله مي باشدتوافق نهايي و اجرايي 

ه نظر مي رسد اگر آمريكا همچنان موضع آمريكا، ب –در خصوص تاثير پذيري روابط ايران و هند از روابط هند 
ارجحت دادن به هند را در آسيا در مقابل چين و روسيه دنبال كند، چشم انداز محدودي براي ايفاي نقش راهبردي 

  ).25-26: 1385صدوقي، ( هند در محيط استراتژيك ايران وجود دارد
چين از نظر سياسي و اقتصادي در . ا هند استاما شرايط حاكم بر روابط انرژي ايران و چين تا حدودي متفاوت ب

چين در حاليكه برنامه بلندمدت رسيدن به قدرت برتر اقتصادي جهان را . موقعيت و جايگاهي باالتر از هند قرار دارد
بنابراين، اقتصاد قدرتمند در . پي گيري مي كند، كه هم اكنون نيز اين كشور در صدر وام دهندگان به آمريكا مي باشد

سبب  ار جايگاه سياسي پررنگ تر چين در نظام بين المللي از جمله عضويت دائم اين كشور در شوراي امنيت،كن
نمود آن، . گرديده كه اين كشور در تصميم گيريهاي راهبردي خود، كمتر از هند از ديدگاه هاي امريكا متاثر شود

رمايه گذاري هاي اين كشور در بخش نفت و گاز ارتقاي روابط انرژي دو كشور ايران و چين و اخذ قراردادها و س
  .ايران مي باشد

هاي  المللي، پيگيري همكاري چين درمسائل مختلف بين و موازات هم سويي سياسي دو كشور ايران حاضر به حالدر
اقتصادي دو كشور همكاري هاي امنيت انرژي مهمترين زمينه همكاري . اقتصادي دو كشور ضروري به نظر مي رسد

  ).1386نمايشي،( باشدمي 
نياز رو به رشد و بلندمدت چين به واردات نفت و گاز باعث گرديده كه اين كشور در كنار حيات خلوت انرژي 

از ديدگاه چين، ايران با در . خود يعني منطقه آسياي مركزي، نگاهي استراتژيك به روابط انرژي با ايران داشته باشد
 )خصوصا در برابر آمريكا(جهان و همچنين استقالل در تصميم گيري سياسي اشتن دومين ذخاير نفت و گاز دست د

و رابطه با ايران مي تواند به موازنه قدرت چين . را داردقابليت تبديل شده به يك شريك انرژي مطمئن و استراتژيك 
  .با غرب در اين منقطه كمك كند

ورهايي در سطح و جايگاه چين و هند، نيازمند اتخاذ اما ايران براي دست يافتن به روابط استراتژيك انرژي با كش
و اينكه چه . مطالعات نشان مي دهد كه ايران فاقد يك استراتژي امنيت انرژي است. ديپلماسي انرژي فعالي مي باشد

د راهبردي براي انرژي بايد درنظرگرفت،و امنيت كشور در ارتباط با انرژي چگونه است و منافع ملي را به انرژي پيون
  .اگر بتوانيم امنيت ملي و بقاي ملي را به بخش انرژي پيوند بزنيم يك گام موفق برداشته ايم. بزند، ضروري مي باشد

 نتيجه گيري

منافع ملي خود را با آن تامين نمايد، ژئوپليتيك تواند به نحو موثري  ايران مي اسالمي يكي از ابزارهايي كه جمهوري
و امنيت آن در ) گاز و نفت بخصوص(علت اين امر، اهميت و جايگاه باالي انرژي. دانرژي منحصر به فرد آن مي باش

عرضه و (وضعيت بازار انرژي . جهان استانرژي استراتژي امنيت انرژي اكثر مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
از اين روي اكثر . افتبيني تقاضا براي انرژي همچنان افزايش خواهد ي مبين اين است كه تا آينده اي قابل پيش)تقاضا

، به دنبال تامين منابع انرژي )هند و چين(كنندگان عمده انرژي جهان مانند كشورهاي جنوب و شرق آسيا  مصرف
انرژي دنيا و با در دست داشتن ايران با واقع شده در مركز بيضي استراتژيك . مطمئن خود در دراز مدت هستند
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منحصر بفردي در امنيت انرژي منطقه اي و جهاني برخوردار مي باشد و  دومين منابع نفت و گاز جهان، از جايگاه
در صورت بكار بردن استراتژي ژئوپليتيكي مناسب، مي تواند با استفاده از ژئوپليتيك انرژي ايده آل به وجود آمده، 

  .وزن ژئوپليتيك خود را ارتقا دهد
هاي  كه براي مصرف كنندگان دارد به يكي از محمل از اين رو، انرژي و امنيت آن مي تواند با توجه به اهميتي

در واقع با هر رابطه تجاري .كنندگان بزرگ انرژي خصوصا قدرتهاي نوظهور آسيايي تبديل شود پيوند ايران با مصرف
گيرد، كشورها با يكديگر پيوند تجاري  كه به واسطه توليد يا تجارت يك منبع انرژي در سطح بين المللي شكل مي

يتا به روابط ژئوپليتيك ميان اتداوم ارتباطات بازرگاني ميان كشورها به تدريج به روابط ديپلماتيك و نه.كنند يپيدا م
به همين دليل برقراري پيوندهاي انرژي با كشورهاي مهم و تاثيرگذاري مانند هند و چين در . شود تبديل مي انها

زيرا اين . براي كشور در بر خواهد داشتيتي قابل توجهي المللي، افزون بر منافع اقتصادي، منافع امن عرصه بين
  .كشورها را در تامين كاالي استراتژيك مورد نياز و امنيت آن به ميزان قابل توجهي به ايران وابسته مي كند

با نگاه مختصري به سطح روابط انرژي ايران و كشورهاي هند و چين، با اين واقعيت روبرو مي شويم كه براي 
. تن به ظرفيت هاي واقعي بايد گامهاي موثري از سوي طرفين براي برداشتن موانع موجود برداشته شوددست ياف

اسالمي ايران، نيازمند سياست كشورهاي چين و خصوصا هند براي داشتن روابط استراتژيك انرژي با جمهوري 
  .مريكا متاثر نگرددانرژي مستقلي مي باشند، كه از روابط ايران با غرب و خصوصا اياالت متحده آ
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