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 یاسی: با نگاه اقتصاد سیانرژران در حوزه یا یاسالم یجمهور یاست خارجیس

 (2001پس از الملل ) نیب

 1د مال اسدیناه

 ده:کیچ

 يت نسدب يد مز ي  ين مناب  انرژيه اکنيت به اينفت و گاز و با عنا ياز مناب  زن يران با برخورداريا ياسالم يجمهور

از ين يتوسعه صنعت خود به انرژ يه براكاست  يصنعت يشورهاك ين انرژي، قادر به تأمشود يمشور محسوب ك يبرا

متقابدل   يو وابسدتگ  شود يممنجر  يمتقابل اقتواد يجاد وابستگيبه ا ياقتواد يها يارکه همکنيدارند  با توجه به ا

و  ياسدالم  يجمهدور  ياسدت خدارج  يرد، سيکد ن رويد دارد لدذا بدا ا   يرا در پد  ياسيس ييهمگرا ي عتا يطب ياقتواد

و اروپدا   يزكد مر يايآسد  يشورهاكه، ين، هند، روسيل چياز قب ين الملليو ب يمنطقه اگران يه با بازك ييها يارکهم

 يارکد هم هكد ن بود يا ين بررسيه حاصل اكشد  يبوده است بررس يارکهم يا در حال انعقاد قراردادهايداشته است 

ن يد رود ا يه انتظار مكبود اما آنگونه  يگسترده ا يها يارکه در قال  همين و روسيمانند چ ييشورهاكران با يا يها

گدر  يگران ديمدا و بداز   شدور كا بدر سدر راه   يکد مرآه كد  يل موانعياز قب يل مختلفيهنوز به دال ياقتواد يها يارکهم

ا يکد مرآجداد شدده از طدرف    يا ين را عالوه بدر چدالش هدا   يه اكمنجر نشده است  ياسيس ييقرارداده است به همگرا

دانسدت  در   ينندگان اندرژ كم با تقاضاکروابط مستح يشورمان در برقرارك يپلماسيدستگاه د يم به ضعم هايتوان يم

داشدته   يژه ايد ه توجده و ين، هند و روسيمانند چ يگرانيبه باز يخود در حوزه انرژ ياست خارجيران در سيمجموع ا

 گران برسد ين بازيبا ا ياسيو س ياقتواد يياست اما هنوز نتوانسته است به همگرا

 ران.یا یاسالم ین الملل، جمهوریب یاسی، اقتصاد سی، انرژیاست خارجی: سیدیلک واژگان

 

 مقدمه:.1

خدزر در   يايد ج فدارس و در يخلد  ييايد ت جغرافيد م نفت و گاز و موقعير عظيران با داشتن ذخايا ياسالم يجمهور   

خدود از   يان منداب  اندرژ  يد ارتبداط م  ييهرمز، تواندا  ي استراتژ يو واق  شدن در تنگه  يزكمر يايبا آس يگيهمسا

 را دارد  يياينندگان آسكبه مورف  يجنوب، شرق و شمال شرق

ن يد ه از اكد اسدت   ي، ضدرور ياندرژ  يت به مناب  زند ي، و با عناي تيت مناس  ژئوپلين موقعيشور ما با توجه به اك   

خدود در حدوزه    ياسدت خدارج  يس يياراكد ند و با باال بدردن  ك يش بهره برداريخو يتوان اقتواد يارتقا يفرصت برا

 سند چشم انداز جامه عمل بپوشاند  يابد و به اهداف اقتواديدست  يبه توسعه اقتواد يانرژ

ن حدوزه و متقدابال   يد خدود در ا  ييازمندد شدناخت تواندا   ين حدوزه ن يارآمد در اك ياست خارجيس يريارگكبه  يبرا   

ه در كباشد  يگران مين بازيبا ا يارتباط اقتواد يو برقرار يانرژ در حوزه ين الملليو ب يان منطقه ايمشتر ييشناسا

                                                           

 nahidmalasad@gmail.com  كارشناسي ارشد مطالعا  منطقه اي دانشگاه شهيد بهشتي،  1
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ت منجدر  يد در نها يين همگرايه اكد يبا آن ها رس ياقتواد ييارآمد بتوان به همگراك يپلماسيد يريارگكت با به ينها

نده  يدر زم يفعدال  ياست خارجياست س ين ضروريمنجر شود  بنابرا ياسيس ييو همگرا يمتقابل اقتواد يبه وابستگ

 يريارگكد ن است تا با بده  يا يحاضر در پ يشد  مقاله  ي م تا بتوان به اهداف سند چشم انداز نزديداشته باش يانرژ

 يپدس از دوره زمدان   يران را در حدوزه اندرژ  يد ا ياسدالم  يجمهور ياست خارجين الملل، سيب ياسيرد اقتواد سيکرو

 قرار دهد  يد بررسآن را مور يند و فرصت ها و چالش هاك يبررس 2001

ران پدس از سدال   يد ا ياسالم يه؛ جمهوركن سوال پاسخ داده شود ين مقاله به ايان اين راستا الزم است در پايدر ا   

 يياست هدا ي، چه سيمتقابل اقتواد يجاد وابستگيو ا يانرژ يجهان يگسترش حضورش در بازارها يدر راستا 2001

 داشته است؟  يارکهم يگرانيرده و با چه بازكاتخاذ 

از  ييشدورها كمتقابل بدا   يجاد وابستگيا يران در راستايا ياسالم يه؛ جمهوركن خواهد بود يه پژوهش هم ايفرض   

مالحظدا    يل برخد يد رده است اما به دلكرا منعقد  ييداشته و قراردادها ي   مراودات ه وين، هندوستان، روسيل چيقب

چندجانبه( نتوانسدته   يم هايا )تحريکآمر ياسيس يو فشارها 2001سال سپتامبر  11ژه پس از حوادث يبه و ياسيس

 يازمندد بررسد  يه پدژوهش، ن يابد  جهت اثبا  فرضيمتقابل دست  يو متقابال وابستگ ياقتواد ييهمگرا ي است به 

ه و ين، هندوسدتان، روسد  يل، چد يد از قب ين المللد يو بد  يگران منطقده ا يشدورمان بدا بداز   ك ياسيس -يروابط اقتواد

ن يد اسدت در ا  يم و ضدرور يباشد  يمشخص شده، م يزمان يبازه  يه اروپا طياتحاد يو حت يزكمر يايآس يشورهاك

گسدترش   يو حتد  يبرقرار يران برايا ياسالم يه جمهورك يياست هاين و سين طرفيامضا شده ب يراستا، قراردادها

 يت موان  و چدالش هدا  يم  در نهايقرار ده يبررسگران داشته است را مورد ين بازيبا ا يروابط دوجانبه در حوزه انرژ

 رد كم يخواه ين حوزه را بررسيران در ايا ياسالم يجمهور ياست خارجيس يش رويپ

 ن:یبا چ یروابط انرژ یبرقرار یران در راستایا یاسالم یجمهور یاست های. س2

 يخدود را در مقابدل فشدارها    يچانده زند  قددر   تواند  يمران يا ياسالم يه جمهوركاست  يگرانين از جمله بازيچ   

 ش دهد  يجانبه و چند جانبه( افزايک يم هاي)تحر ياسيس

 ياقتواد يم هايقدر  مقابله با تحرتواند  يمشور كن يبا ا ياقتواد ييهمگرا يران، به واسطه يا ياسالم يجمهور   

 ا را بدست آورد  يکآمر ياعمال شده از سو

 يبده اندرژ   يابيامال متأثر از دستكآن ها  يو نبض اقتواد ياتيان حيه شركاست  ياقتواد ييوفاکن در حال شيچ   

  سد يط مناسد  از جملده ر  ياز شدرا  يران به واسطه بهره منديه اكمت مناس  است ين شده و بلندمد  به قيتضم

 ( 79,80:1388،ي)پوراحمدشود يم ين دولت تلقيا ينه براين گزيبهتر ياسير امن و ثبا  سين، مسييپا يريپذ

 يد  ران قادر است بده عندوان نزد  ي  اشود يمدر جهان محسوب  يننده مهم انرژكمورف  ي نون كن ايدرواق ، چ   

ن ي، دارا بودن بزرگ ترکيج فارس از راه خشيران و خلين با اي، ارتباط داشتن چييايشور از نظر فواصل جغرافكن يتر

در تواندد   يمد ، يدور انتقدال اندرژ  يد ركبه صور   يانتقال انرژ يمناس  برات ير نفت و گاز جهان و داشتن موقعيذخا

برخدوردار   يژه ايد گداه و ين از جايچ ينده انرژيآ ين را برآورده سازد و در راهبردهايچ يانرژ يازهاي  نيوس ياسيمق

م نفت و گداز  ير عظيران با توجه به ذخاير شد، اكه ذك(  در واق  همانطور 59:1392،ي، محموديعقوبيباف، يباشد)قال

 ين اندرژ يتدأم  يبدرا  يا(، منب  مطمئند يکچندجانبه آمر يم هاي) تحر ين الملليب يت هايفشارها محدود ييو از سو
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بده عندوان عضدو نداظر      يسازمان شانگها يانه يسال يت در نشست هاكشر يبرا 2005ران از سال يباشد  ا ين ميچ

ژه يد دارد، بده و  يرو بده گسترشد   يها يارکشور، همكن يران با اي(  ا188:1391نژاد، حق شناس،  يدعو  شد) مول

شور ما ناچار بده گسدترش   ك، يزرب يشورهاكا و يکآمر ياعمال شده از سو يت هايم ها و محدوديد تحريپس از تشد

 ند ك يم ين بازيچ يت انرژيدر ساختار امن يشورمان نقش مهمكشور شد  در حال حاضر كن يبا ا يارکهم

نفت به  يننده كشور اول صادركسه  يفروشد و در زمره  ين ميون تُن نفت به چيليم 12تا  10ن يساالنه بران يا    

ن وجدود دارد)  يران بده چد  يد زان فدروش نفدت ا  يش ميافزا يبرا يش تريب يت هاين حال، ظرفين قرار دارد در عيچ

 ييشدور نهدا  كن دو يبد  يارکمهم هم يتفاهم نامه  يبا امضا ين در بخش انرژيران و چيا يها يارک(  هم196همان،

ه و ينده است، روسيآ ينندگان عمده انرژكه از مورف كن  يران در منطقه چيا يه رقباكرسد  يشده است  به نظر م

 قطر خواهند بود  

ن در مقابدل حجدم   يران و چد يد ا يارد دالريد ليم 26 يرسدم  يه؛ حجم مبادال  تجاركته توجه داشت کن نيد به ايبا

ا يکد آمر ياال  متحدده  يد ارد دالر به مبدادال  بدا ا  يليم 260ن رقم، تنها يه از اكن يچ يارد دالريليم 1500صادرا  

ران نشدد   يه ايت سازمان ملل متحد عليامن يشورا 1929 يشور به قطعنامه كن يمثبت ا ياختوا  دارد مان  از رأ

و قطدر   يه عربسدتان سدعود  کد ران، بليد شدور ا ك، نه يانرژ ين در عرصه يچ يتجار ياكن شريگر، مهم تريد ياز سو

اسدت  يه مدا در س كد باشدد   ين مد يد ا يته نشدان دهندد  کن ني(  ا38:1390،ي، صادقي، زفاريهستند) سجادپور، شهاب

 يه ضدرور كد م يد نبدوده ا  ياسيس ييهمگرا ي جاد ين، قادر به ايبا چ يارتباط اقتواد يرزم برقرار يخود عل يخارج

 ش گرفته شود ين راستا در پيدر ا يفعال تر ياست خارجيس ي است 

را بده مدوارد    يگريتوان موارد د يشور انجام شده است مكن دو يب يارکهم يه جهت برقرارك ياما درمورد اقدامات   

 يارد دالر در حدوزه گداز  يد ليم 16به مبلدغ   يه گذاريسرما يرا  براك، مذا2006رد  در اواخر سال كر شده اضافه كذ

پارس  يدان گازيم يتوسعه  يبرا يمقدمات يتفاهم نامه  2006دسامبر  21د و در يرسه يبه توافق اول يپارس شمال

ل سدال  يد ن در اواينفت چ يت ملكن منعقد شد  شريچ يت نفت فراساحلكران و شرينفت ا يت ملكان شريم يشمال

 يت ملد كبدا شدر   يپارس جندوب  يگاز يدر حوزه  يارد دالريليم 3,6 يه گذاريسرما يه خود را برايتفاهم اول 2007

از  يکدي  ياز توسدعه  يد ه امتكد رده اسدت  كران هم در مقابل تعهد مقابل موافقت يران انجام داده است  دولت اينفت ا

 ياديد ت زيد دوطدرف از اهم  يم بدرا ين تودم يد ند  اكن واگذار يادآوران( را به چي يدان نفتيخود )م ينفت يدان هايم

ج يخل ينفت يمنطقه  ي استراتژ يبه چاه ها يم ضمن دسترسين تومين با ايچ ينفت يت هاكبرخوردار است و شر

 ( 199:1391نژاد، حق شناس، يخواهد گذاشت) مول يپا يانرژ ين الملليدان رقابت بين ميفارس، به مهم تر

ن دو يد ه توافقدا  ا كد ، بلند مد  خواهد بود و همدانطور  يانرژ ين در حوزه يران و چيا يها يارکدر مجموع  هم   

ن مناسبا  بلند مدد  دوجانبده   يساله خواهد بود و ا 30تا  25ن يشور بكن دو يا يها يارکهم دهد مي شور نشان ك

، ياقتوداد  يدي داشدته باشدد  در واقد  همگرا    يرا در پ ياسيس يها يارکشورمان باشد و همكبه نف  اقتواد تواند  يم

ران يه اك يخواهد شد  در صورت ياسيس ييمنجر به همگرات يرد و در نهاكجاد خواهد يمتقابل را ا يوابستگ ينه يزم

 يد  توانندد   يمد ن روابط يرا گسترش دهند و در صور  تداوم ا يو اقتواد ين روابط دوجانبه در حوزه انرژين ايو چ
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 ين المللد يبد  يت هدا يل محدوديبه دل يين رابطه و همگرايجاد ايران به اينند و اكجاد يا ياسيس -ياقتواد ييهمگرا

 مناس  مغتنم بشمارد  ياست خارجين فرصت را با اعمال سياست ا ين ضرورياج دارد  بنابراياحت

 :ینه انرژیران و هندوستان در زمیا یها یارک. هم3

نندگان عمده كاز مورف  يکينده يرده است در آكرا تجربه  يريچشمگ يه رشد اقتوادکنيهندوستان با توجه به ا   

  لدذا  شدود  يمد فرصت محسوب  ي ران يا يشور براكن يبا ا يرابطه اقتواد ين برقراريباشد، بنابرا ينده ميدرآ يانرژ

 باشد  يم يبه انرژ يازمند دسترسيشبرد اقتواد خود نيپ ينوظهور، برا يقدر  اقتواد ي هندوستان به عنوان 

 يشورهاكن رو يخواهد شد  از ال ين تبديننده بزرگ جهان پس از چكن مورف يها، هند به دوم ينيش بيطبق پ   

، يعقدوب يبداف،  يهندد برخدوردار باشدند) قال    ياندرژ  يدر راهبردهدا  يژه ايگاه ويران از جايژه ايج فارس به ويحوزه خل

 ( 59:1392،يمحمود

 يانرژ يازهاياز ن يران به هند بخش مهميطرح احداث خط لوله گاز از ا يشور ما قادر خواهد بود در صور  اجراك   

شور برقرار كن دو يب يرابطه متقابل اقتواد ي ه كتوان انتظار داشت  ين امر ميند، در صور  انجام اكن يهند را تأم

سدتان بده   كه قرار اسدت از پا كن خط  لوله صلح يش رود  اين منطقه پيمتقابل با ا يجاد وابستگيران جهت ايشود و ا

ن هندوسدتان و  يب يخيتار يش هاکشمكاز  ياريبس يحتاند تو يمند كا عبور يشرق آس يشورهاكگر يهندوستان و د

 قرار دهد  ريتأثستان را تحت كپا

ش صادرا  آن، تالش يو افزا يبه بازار صادرات يتنوع بخش يچند سال گذشته، برا يشورما طك يپلماسيدستگاه د    

ه گفته شدد  كه همانطور كن خط لوله صلح است ين دستاورد آن احداث ايه مهم تركبه عمل آورده  يگسترده ا يها

 ( 8:1389، يند) آدمكن را به هم مرتبط ين است چکمم يستان، هند و حتكران، پاين خط لوله قرار است، ايا

نده  يدر زم يو داشتن تجربده طدوالن   ي تيت ژئوپليژه گاز، موقعينفت و به و يل دارا بودن مناب  زنيشور ما به دلك   

 يشوركدگاه ين ديت منطقه خواهد داشت و از ايجاد امنيمتقابل و ا يها يري  پذياهش آسكدر  ينقش مهم يانرژ

نده  ين اگدر در زم يند بنابراك يبه خوو  در حوزه گاز نگاه م يانرژ يننده كن يتأم ي ران به عنوان يمانند هند به ا

متقابدل   ين وابسدتگ يد ه اكد د را داشدت  يد ن اميتوان ا يرد ميل بگکش يمتقابل اقتواد يوابستگ ي و تجار   يانرژ

 گردد  يتيامن -ياسيس ييروابط و همگرا يمنجر به برقرار ياقتواد

ج فدارس و  يبده خلد   يزكد مر ياياز آسد  يانتقال اندرژ  يبرا يژه ايانا  وکه از امكاست  يشوركران تنها يدر واق  ا   

ن، ي(  بندابرا 14:1389 ي، بده نقدل از آدمد   45:1384، ييندا ين را دارد) مين شبه قاره هند و چيعمان و همچن يايدر

 يد  ت يد ه در نهاكد ندد  كجداد  يمتقابل ا يوابستگ ي تواند  يم يها در حوزه انرژ يارکر آن رفت، همكه ذكهمانطور 

ن موضوع توجه يخود به ا ياست خارجيز در سيران نيا ياسالم يه، جمهوركبرقرار شود  يت انرژيامن ييايآس يالگو

ن خط لوله صدلح  ياحداث ا يدارد، لذا اقدام برا يژه اين منظور به هند توجه ويا يخود برا ياست خارجيدارد و در س

 باشد   يشور مكن يبا ا يمتقابل اقتواد يجاد وابستگيشورمان جهت اك ياست خارجين اقداما  سياز مهم تر

ه يا عليکآمر يم هايو تحر ين الملليب يت به فشارهايه با عناكاست  يادآورين خط لوله الز م به يت ايدر مورد موفق

 يهدا  يارکد هم ياريمنجر به طفره رفتن هند از خط لولده صدلح و بسد   تواند  يمته کن نيه اكد توجه داشت يران بايا
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 يگسدترده ا  يايد ل مزاين خط لوله صلح  به دليار ببرد تا اكت را به يت درايران الزم است نهايه اك شود يم ياقتواد

 ستان دارد،  به سرانجام برسد كحل و فول اختالفا  هند و پا يحتشور و ك يه براك

ا خواهد بود و در صور  گسدترش آن بده سدمت    يان جنوب و زرب آسيم يمنطقه ا ين خط لوله صلح همچون پليا

 يزكد مر يايا و آسد يج فارس، جنوب آسيگسترده از خل يه منطقه اك شود يمل کيتش ياز انرژ يه اکخزر، شب يايدر

 ي  مد يد ن ترتير خواهد داد  بدييمنطقه را به سمت شرق شرق تغ ي تي  ژئوپلين ترتيرد  بديگ يرا دربر م نيتا چ

ت يد ز بده لحداظ موقع  يد ژه گداز و ن يد ر نفدت بده و  يار خود از نظر ذخدا کآش يت هايران با توجه به مزيه اكتوان گفت 

ه يد متقابدل بده مثابده دو رو    يري  پذيآساهش كو  کمناف  مشتر يدر ارتقا ينقش محور يفاي، قادر به اييايجغراف

 ( 23:1389،ياست را دارد)آدميقاره آس يمتقابل در روابط دو سو يت وابستگيوضع

 يه فرصدت هدا  كد برقرار سدازد   يمثل هند روابط اقتواد يشوركه با كران وجود دارديا يت براين ظرفيدر مجموع، ا

ا است و هندد هدم   يران محيا يه براك يدر حوزه انرژ يارکهمژه روابط و يو به و يجاد روابط اقتواديا يش رو برايپ

ه كد باشدد   يگسترش روابط چندجانبه فراهم م يران چشم دارد، لذا فرصت برايا ياز صنعت خود به انرژيرف  ن يبرا

ر يت در مسد كد ن فرصدت را مغتدنم شدمرد و از آن در جهدت حر    يا يارآمدك ياست خارجيش گرفتن سيد با در پيبا

 يريارگكد ز صدرفا در بده   يد ن ين امريم  تحقق چنينكچند جانبه استفاده  يها يارکهم يو توسعه  يداخل يتوسعه 

 ر خواهد بود يان پذکام يدر حوزه انرژ يارآمدك ياست خارجيس

 :یه اروپا در حوزه انرژیدر رابطه با اتحاد یاسالم یجمهور یاست خارجی. س4

ران هدم  يران بوده است و ايبا ا يدر حوزه انرژ يارکژه، هميبه و يتوسعه روابط اقتواد يه اروپا همواره در پياتحاد   

 ياسد يه از قدر  سکنيدارد، به عالوه ا ينفوذ قابل توجه ين الملليه اروپا در اقتواد و تجار  بيه اتحادکنيبه واسطه ا

توجده   ين المللد يگر مهدم بد  ين بازيمواره به اند، هكاستفاده  ين الملليب يه اروپا در حل بحران ها و منازعه هاياتحاد

و در مقابدل   ين المللد يبد  يران را در عرصه يا يتواند، توان چانه زن يه اروپا مين، ارتباط با اتحاديداشته است  همچن

 ا، باال ببرد يکآمر يم هايتحر

ه بدا  كد  2001ازدهم سدپتامبر سدال   يد پدس از   يه اروپا در سال هدا يران و اتحاديا ياسالم يروابط جمهور يابيارز   

م يه اروپا به بدازتعر يل اتحادياز تما كيهمراه بوده است، حا ين االملليا در سطح بيکاال  متحده آمريا ييجانبه گرايک

ن يد ران به خودو ، گداز ا  يا يبه انرژ يژه ايه اروپا توجه ويه اتحادکنيران است  و ايا ياسالم يروابط خود با جمهور

ه و كيد ران بده تر يد ق ايو قفقاز از طر يزكمر يايمنطقه آس يانتقال انرژ ين راه ها براياز مناس  تر يکيمنطقه دارد  

 يگداز را پاسدخگو باشند)عباسد    ياز اروپا بده اندرژ  ياز ن يبخش مهمتواند  يمران يا يباشد  مناب  گاز يه اروپا مياتحاد

  مد كران يد ا ياقتواد يران به توسعه يدر ا يه گذاريماه اروپا هم متقابال قادر است با سري(  اتحاد239-240،ياشلق

  نفت يه اروپا در در صناياتحاد يه گذاريدارند و سرما ي نولوژکت تيران محبوبيا ين، برايشورها همچنكن يند و اك

 ند ك  مكمان  يشبرد توسعه اقتواديبه پتواند  يمشورمان كو گاز 

گر ين دو بداز يانجام داده بودند اما روند روابط رو به رشد ا 2001را تا قبل از سال  ييه اروپا گفتگوهايران و اتحاديا   

ار يد ران، متوقدم شدد  خاو  يد ا يز هسدته ا يد ه اروپا با برنامه صلح آميل مخالفت گسترده اتحاديو به دل 2003در سال 

ه يد اتحاد"اظهدار داشدت:    2004ل سال يآور24در مورخ  يه اروپا در مواحبه اياتحاد ياست خارجيسوالنا مسئول س
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ندد  امدا   كمنعقد  يو بازرگان ياقتواد يند و بر اساس آن قراردادهاكبرقرار  ينياديران روابط بنياروپا آماده است تا با ا

سم و روند صدلح  يشور، مبارزه با تروركط حقوق بشر در يران درمورد شرايه اكن خواهد بود يمشروط به ا ين آمادگيا

 ( 260)همان،"ق درآورديبه حالت تعل يز به صور  دائميخود را ن يت هسته ايبردارد و فعال ييانه گام هايخاورم

  بود يدر مراحل توو ير شد، گفتگوها و اقداماتكه ذكبود و همانطور  يه اروپا در حال برقراريران با اتحاديروابط ا   

دوجانبده   يو تجدار  يبر روابدط اقتوداد   يسايو س يتيامن يها ينگران 2001ازدهم سپتامبر ساليه با وقوع حوادث ك

رد و مدان  گسدترش روابدط    كد زلبده   يبر روابط اقتواد ي دئولوژيو ا يتيند و نقش عوامل هوکه افيگر ساين دو بازيا

 يت انقالبد يه نقش هوكنژاد  ياحمد يآقا ياست جمهوريدو طرف شد     عالوه بر آن، در دوره ر يو اقتواد يتجار

 ين باعدث گسدترده تدر شددن تضدادها     يد ران پررندگ تدر شدد و ا   يد ا ياسدالم  يجمهور يخارجاست يدرس يو اسالم

و  يما بتواند در حوزه انرژ ياست خارجيه، سكن امر شد يه اروپا شد و در مجموع مان  از ايران و اتحاديا يکيدئولوژيا

 نه برسد ين زميدر ا يتيتجار  به موفق

 يطين رابطده در شدرا  يد ا يران توجده دارد امدا برقدرار   يا ياسالم يبه جمهور يه اروپا در حوزه انرژين، اتحاديبنابرا   

م رنگ تر جلوه داده شوند  در كا حداقل ينار گذاشته شود ك يتيو هو يکيدئولوژيا ين تضادهايه اكسر خواهد بود يم

ر يبعد از بحران اخ ه، خووصا ين اتحاديبه ا يصدور انرژ ينه ياش را در زم ياست خارجيران بتواند سيه اکنيصور  ا

 يو تجدار  يه روابط اقتوداد ين اتحاديه با اكند كت ين سمت هدايه به ايه اروپا از جان  روسيم اتحادين و تحريراكاو

ن قداره باشدد و   يد ه از لحداظ صددور گداز بده ا    ين روسيگزيه بتواند جاكت را خواهد داشت ين ظرفيران ايند؛ اكبرقرار 

برسدد و در   ين المللد يگر مهم بد ين بازيبا ا ياقتواد ييهمگرا ي ند و به كن فرصت استفاده يد بتواند از ايشورما باك

ش دهدد  يافدزا  ين المللياش را در صحنه ب يقادر خواهد بود قدر  چانه زن يران به راحتين رابطه، ايا يصور  برقرار

ا را يکد آمر ي( اعمدال شدده از سدو   چندجانبده  يم هاي) تحر يت هايان را خواهد داشت تا فشارها و محدودکن اميو ا

ن سدند  يد ردن اكد  يتوسعه مقبول با توجه به اهداف سند چشم انداز برسد و قادر بده عملد   ي پشت سر بگذارد و به 

 خواهد شد  

ن يه، در اكه اروپا خواهد بود يو گاز با اتحاد يژه، در حوزه انرژيبه و يروابط تجار يدر گرو برقرار ين امر تا حدوديا 

ن امدر  يل اين دالياز مهم تر يکيانجام دهد و  يشورمان نتوانسته است اقداما  مثثرك ياست خارجينون سكتاراستا 

م و يند كه اروپدا را حدل و فودل    يد خود با اتحاد ي دئولوژيا يه، تضادهاكم يه ما موفق نبوده اكباشد  ين امر ميهم ا

ن راسدتا اقددام   يد د در ايد ه باكد رد كجاد يا يل اقتوادمتقاب يوابستگ ي توان  يم يتيو امن يکيدئولوژيد ايخارج از د

 شود 

 :یه در حوزه انرژیو روس یزکمر یایآس یشورهاکران با ی. روابط ا5

 يران جهدت خدروج از اندزوا   يد بده ا تواند  يمه دارد ك ياسيس يو حت ي، نفتياقتواد يت هايه با توجه به قابليروس   

در  يگداز   ل اوپد کيتشد  ياقدام آن ها بدرا تواند  يمه يران و روسيا يارکاز موارد مهم هم يکيبرساند   ياري ياسيس

ار حدائز  يه بسد يبدا روسد   يدي و همگرا يارکد جداد هم يا يما در راستا ياست خارجين امر در سيه اكباشد  2008سال 

شدور در  كن يران با ايه ارتباط اكاست  ين الملليگر مهم بيباز ي ه يه روسكر است كباشد  در واق  قابل ذ يت مياهم

شدود و   ياقتوداد  ييمنجر به همگراتواند  يماست؛  يننده انرژكديتول ي ه يه خود روسکني، با توجه به ايحوزه انرژ
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ن يگر مهم بيباز ي ه به عنوان يه روسكر است ك  الزم به ذشود يممنجر  ياسيس ييبه همگرا ياقتواد يين همگرايا

ش تدر از لحداظ   يشور بد كن يرابطه با ا يباشد، برقرار يز ميحق وتو ن يت سازمان ملل دارايامن يه در شوراك يالملل

 ت خواهد بود يشورمان حائز اهمك يبرا ياسيس

رقابدت  تواندد   يمد گر به عالوه قطدر  ين دو بازيا يگاز ياست هايه  و هماهنگ شدن  سيران و روسيا يها يارکهم   

ه كد  يزكد مر يايآس يشورهاكبا  يارکدهد  اما درمورد هم ت گاز را ارتقايت ترانزيفكياهش دهد و كان بار را يز يها

ت باشدد، بده   يد حائز اهمتواند  يمدارد  يافكت يشورها ظرفكن يژه گاز به ايبه و يت و صدور انرژيران از لحاظ ترانزيا

ه بده طدور   كد و خزر  يزكمر يايحوزه آس يشورهاك يت قائل شدن برايش تر و اولويتعامل ب يه؛ خط مشك يگونه ا

ز برخوردارندد؛  يشور نك يتيار امنكدر دستور  يگاه مهميشوند، و از جا يران محسوب ميگان بالفول اياز همسا عمده

 يشورهاكه ازل  کنيت به ايران باشد  با عنايا کق خايال  صادرا  و واردا  از طريارائه تسه يرنده يدربرگتواند  يم

ش تر با يب يارکهم يشورها براكن يبه ا ييا مشوق هان راستيشوند، در ا يمحسوب م کين منطقه محوور در خشيا

ران در منطقده و جهدان   يد گاه ايشورها و جاكن يه به بهبود روابط با اکنياست ها عالوه بر اين سي  اشود يمران اعطا يا

 ،ي)ذوالفقارشدود  يمد ز يران نيه اياال  متحده عليانه ايجانبه گرايک ياست هايس يساز يند، منجر به خنثك يم  مك

 ( 34:1388، ي، ذوالفقاريبه نقل از پوراحمد 1388

خدزر   يايد در يحدوزه   يشدورها كاز مرحله نخست طرح انتقال و فراورش نفت خدام   ي، بهره بردار1383در سال    

 يشدورها كه نفت خام کهزار بش120ن مرحله از طرح، انتقال و فراورش روزانه يآزاز شد  در ا "راسك"موسوم به طرح

ر بده بنددر   کق تدان يشورها از طركن ين طرح، نفت ايجان فراهم شد  در چارچوب ايآذربا يقزاقستان و جمهوره، يروس

ه و بده  يران تودف يا يشگاه هاي، نفت وارد شده در پاالير -اکق خط لوله نيو سپس  از طر ابدي يمران انتقال يا در اکن

  بده  شدود  يمد خزر، صادر  يحوزه  يشورهاكساب ران به حيزان نفت در جنوب ايرسد و به همان م يمورف داخل م

طدرح   يل مرحله بعدد يمکا وجود دارد  با تکمنستان به نكتر -ان اتوال خط لوله قزاقستانکران، اميگفته مسئوالن ا

ن، در صدور   يد  همچند يه خواهدد رسد  کهزار بشد  500ت به  يهزار و در نها370ت مبادله نفت خام به يراس، ظرفك

ز وجدود دارد   يد ه نکون بشد يد ليم يد  ت انتقال نفت تدا  يش ظرفيان افزاک، امير -اکبا خط ن ياحداث خط لوله مواز

ه در صدور  مبادلده   كد شور درآمد داشته باشدد  ك يه براکسنت در هر بش 50حد اقل تواند  يمن راه يمبادله نفت از ا

 ( 44:1391،يعي، ربيرترابيرسد)م يون دالر ميليم 67,5ه در روز، سود خالص ساالنه آن به کهزار بش 370

ت يد بدالقوه و موقع  يهدا  ييوند خورده است  تواندا ين الملل پياست بيبا س  يزكمر يايآس يران در بازارهايحضور ا   

در منطقده بدوده و شداهراه     ينندگان بزرگ انرژكشور خود از صادركن يه اكند ك يجاب ميران در منطقه ايا يتيترانز

ه کون بشد يد ليت هر ميه ترانزكن مطل  يند  به خوو  با علم به اك يران عبور مير اياز مس يانتقال انرژ ياصل يها

شور به ارمغان خواهدد داشدت  امدا ضدعم دسدتگاه      كن يا يدر سال را برا يارد دالريليم ي  ينفت در روز درآمد ارز

 عبور خطوط لوله يبراافذ منطقه، گران نيز بازيبزرگ هژمون و ن يران و در مقابل، تالش قدر  هايا يانرژ يپلماسيد

 ر شرق به زرب و از جمله : يخزر از مس يايدر يو حوزه  يزكمر يايآس يشورهاك)نفت و گاز(  يانتقال انرژ

  خط 2خزر(؛  يايق بستر دريمنستان به اروپا از طركشور تركخزر )جهت انتقال گاز  ي خط لوله انتقال گاز ماورا1

ت در پروژه كران از مشارينارگذاشتن اكارز روم؛ و -سيتفل-دكله گاز با  خط لو3حان؛ يج-سيتفل-وكنفت با يلوله 
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، مجارستان و يه، بلغارستان، رومانكيتر يشورهاكر يمنستان از مسكو )جهت انتقال گاز قزاقستان و تركناباخط لوله 

پس از  يايدر دنران را يا يش رويبه وجود آمده در منطقه و در پ ييطال ير مناطق اروپا؛ فرصت هايش به ساياتر

ن يا يکيونومكت ژئوايموقع ياين الملل، جهت احيب ياسين در اقتواد سينو يساختار يريگ لکشجنگ سرد و 

را سل  نمود)  يت نسبين مزياز ا يرا بر باد داده و بهره بردار يانرژ يفعال در عرصه  ينقش يفايشور و اك

 ( 36:1390،ي، صادقي، زفاريسجادپور، شهاب

ه از آن به كده است ينرس ينون به نقطه اكحوزه خزر تا يشورهاكه و يران با روسيا يها يارکن، هميبنابرا      

شورمان در حوزه و ك ياست خارجيتوان در ضعم س يز ميم و علت آن را نينكاد ي ياقتواد ييعنوان همگرا

شورها را وادار به كن يه اكا دانست يکل امرياز قب ين الملليب يشورهاك يجاد شده از سويا يت هاين، محدوديهمچن

 ين مدعا ميند؛ به عنوان شاهد  اك يران ميبا ا يتجار -ياقتواد يارکو عدم هم يو اقتواد ياسيجاد فشار سيا

شورمان اما در جهت كبا  يو اقتواد يدر حوزه انرژ ييها يارکه با وجود هميه روسكرد كته اشاره کن نيتوان به ا

 يها يران نسبت به جمهوريخزر و مناب  آن حاضر به تقدم مناف  ا يايم بستر دريچ گاه در تقسيبا زرب ه ييهمسو

و  ياقتواد ييه هنوز ما به همگراك شود يمته مشاهده کن نيت به اين منطقه نشده است، با عنايافته ايتازه استقالل 

 م يده ايگر مهم نرسين بازيبا ا ياسيس

 ياصل يه از اعضاك يزكمر يايآس يشورهاكه، كرد ك يادآورين موضوع را يتوان ا يگر ميد يبه عنوان شاهد   

ت يامن يشورا يقطعنامه ها ياجرا يا و در راستايکهماهنگ با زرب و آمر يهستند، در اقدام يسازمان شانگها

ر زرب به شرق ياز مس هکران، بير ايخود را نه از مس يانتقال انرژ يران، خطوط لوله يه ايسازمان ملل متحد عل

 ( 38هدف در اروپا انتقال دادند)همان، يه به بازارهاكيق تريخزر و از طر يايدر

 :یران در حوزه انرژیا یاسالم یجمهور یاست خارجیس یموانع و چالش ها  6

و نظم جاد ثبا  يانه و ايارزان خاورم يبه انرژ يبا دو هدف؛ دسترس 2001ا پس از سال يکاال  متحده آمريا    

 يبرا يبه عامل يه انرژكن بوده است يا يسم وارد منطقه شد و همواره در پياز ترور يريانه و جلوگيدرخاورم

ه يجانبه و چندجانبه، عليک يم هايرا در قال  تحر ييت هاين راه، همواره محدوديل نشود  از ايتبد ييهمگرا

 يدر حوزه انرژ يارکو هم يارتباط اقتواد ياز برقرارگر را يد يشورهاكرده است، و كران اعمال يا ياسالم يجمهور

است ي، سيت ها در حوزه انرژين محدوديت به ايرده است  با عناكمن   2010ران از سال يم نفت ايژه با تحريو به و

 انجام دهد  يمهم جهان يدر حوزه گسترش حضورش در بازارها يما نتوانسته است اقداما  مثثر يخارج
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ترانس "و  "ترانس خزر"ران دو پروژه ياز ا ياز انتقال انرژ يريجلوگ يا درصدد است تا برايکآمربه عنوان مثال، 

ر يران، مسير اياز مس يريبهره گ يبه جا "ترانس خزر"ا  بخشند  در پروژه يدارند ح ياسيس يتيه ماهكرا  "افغان

 -سيتفل -وكر باي، مسشود يم يمنتهه كيحان تريت به بندر جيه در نهاكجان يمنستان و آذرباكقزاقستان و تر

ه از يران و روسياال  متحده حذف ايا ير هدف اصلين مسيت قرار دارد  در ايها مورد جما ييايکامر يحان از سويج

ق افغانستان از يستان از طركمنستان به پاكز انتقال گاز ترين "ترانس افغان "منطقه است  در مورد يانرژ يچرخه 

جاد اختالف در ياست جهت ايهر دو پروژه دخالت عنور س ک  مخرج مشترشود يمها دنبال  ييايکآمر يسو

 ي نند ضمن تحرك يها تالش م ييايکران است  آمريا يو اقتواد ياسيس يمنطقه و به تب  آن انزوا يشورهاك

ن مطالبا  يتنش ب و به تب  آن بروز يجاد رقابت پنهانيمنستان، بستر الزم را جهت اكقطر، عمان و تر يشورهاك

از مختوا   يريران جهت بهره گيار عمل اکن رهگذر مان  ابتينند و از اكد يران تشديور با اكمذ يشورهاك ياقتواد

را جهت  يمثثر ياست خارجيز نتوانسته است سيران نيا ياسالم ي(  جمهور78:1388،يشوند)پوراحمد ي تيژئوپل

 ند  كرده است، اعمال كل ين حوزه تحميا در ايکه امرك يرف  موانع

 يشورهاك يه گذاريسرما ي، جهت جذب طرح هاينه انرژيشورمان در زمك يپلماسيدرواق  ضعم دستگاه د   

 يران در بازارهايا و متحدانش در ضعم حضور ايکجاد شده از طرف امريا يت هاينار محدودكتوان در  يمنطقه را م

 قرار داد  يانرژ

شورمان با آن ها است  ك يکيدئولوژيا يران، تضادهايت بر سر راه ايجاد محدوديران و ايم ايتحر يا برايکل آمريدل  

م بر ساختار كحا يخود در جهت انطباق با هنجارها ياست خارجيدر س يشورمان نتوانسته است چرخشكنون كتا

ه دارد ك يت انرژيمز شورمان با توجه بهكبرتر انجام نداده است   يبا قدر  ها يارکن الملل و همين اقتواد بينو

ند  اما با كش ثرو  استفاده يدر جهت افزا ين الملليب يو تعامل با قدر  ها يارکدر جهت ارتباط و همتواند  يم

 ند ك ين فرصت بهره بردارينتوانسته است از ا يتيو هو يکيدئولوژيا يتوجه به تضادها

 يرسم يراه انداز"آن  ياز نمونه ها يکيه كانجام داده است  ياقدامات ينفت يم هايشورمان جهت عبور از تحرك   

نفت  ين بورس، انواع معامال  بر رويه در اكرده است كران مقرر يباشد  ا يم1390رماه سال يران در تيبورس نفت ا

ز دالر صور  ر ايز ياز ارزها يا سبديورو يران، يال ايا شامل ريکر از دالر امريز يبا ارزها ينفت يخام و فرآورده ها

 يمثبت فراوان يامدهايمبادال  نفت در منطقه پ يبرا يزكجاد مريشور در اكت بورس نفت يرد  در صور  موفقيبگ

بورس نفت  يگذارريتأثستن انحوار موجود در بازار معامال  نفت جهان، کجاد خواهد شد  از جمله: شيران ايا يبرا
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ت تجار  و ياز طرف ين بازار، بهره بردارياز داد و ستد در ا يدرآمد ناشش ينفت در بازار، افزا يجهان يران بر بهايا

، يرترابي  )م در بخش نفت و يخارج يه گذاريش تر سرمايجذب ب ،انه و خزريم يايمبادله نفت با آس

 ( 54:1391،يعيرب

ل آن به موتور يو تبد يجهت اعتماد ساز يرا به عنوان ابزار يم انرژيخود هنوز نتوانسته ا ياست خارجيما در س   

د تالش يه باك يم در صورتيش برده ايرا پ يما  در حوزه انرژيتوم يتيم و با نگاه امنيار بركشور به ك يتوسعه 

ن، يم  همچنيداشته باش يو اقتواد يش نگاه توسعه ايش از پيشورمان بك يم انرژيو مناب  عظ يشود تا به انرژ

منجر شود  يجهان ياسيگران نظام اقتواد سيگر بازيشورها و دكد يروابط جد يريگ لکشبه تواند  يم يانرژ يپلماسيد

 ( 20:1388،ي، ذوالفقاريگذار باشد)پوراحمد ريتأث يتيو امن ياسيد سينه ساز گسترش معادال  جديو زم

 

 گیری نتیجهو  یبند جمع

راه  يه در ابتداكن را يمانند هند و چ ييشورهاك يانرژ ياز هايه نكدارد  يانرژ يت را در حوزه ين قابليران ايا   

ن يه بتواند با اكت را هم دارد ين ظرفين ايند  همچنكن يدارند، تأم يبه انرژ يعياز وسيشدن هستند و ن يصنعت

 يت هايدرحال صعود، ظرف يشورهاكن يه اك ييداشته باشد، از آنجا ياسيو س يرابطه متقابل اقتواد ي شورها ك

و  يکينولوژکت يازهاين نيو تأم يدا  صنعتياز لحاظ تولتواند  يمن مناطق يند و ارتباط با ادار يقابل توجه يصنعت

 ي   ين ترتيبرآورده سازد و به اتواند  يمن مناطق را يا يران هم متقابال انرژينند و اك  مكران يبه ا يصنعت

 ييمتقابال به همگرا ياقتواد يين همگرايو ا شود يمجاد يشورها اكن ين ما و ايمتقابل ب يو وابستگ ييهمگرا

 منجر خواهد شد  ياسيس

ن يب يين گاز اروپا داشت و گفتگوهايژه از لحاظ تأميبه و يانرژ يارکهم يت هايظرف 2001ران قبل از سال يا   

 شورها انجامكن يران و اين ايمتقابل ب يارکهم ي ه اروپا در حال انجام شدن بود و قرار بود يران و اتحاديدولت ا

ران و اروپا درحال رقم خوردن بود مان  انجام ين ايه بك يگريرخ داد و مسائل د 2001ه در سال ك يشود اما با اتفاقات

با  يروابط انرژ يبرقرار يتوانست در ازا يران ميافتاد، ا ياتفاق م يارکن هميشد و اگر ا يارکو هم يين همگرايا

شد در جهت توسعه خود استفاده  يران فراهم ميا يبرا يارکن همياز اه ك ياسيو س ياقتواد يايه اروپا از مزاياتحاد

م ها ين تحريش تر شد و ايران بيه اروپا بر اياتحاد يارکا با هميکآمر يم هايتحر 2001ژه بعد از ساليند  به وك
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 يشورهاكگر يبا د يانرژ يت و ارتباط در حوزه يترانز يران برايبالقوه ا يت هايت رساندن ظرفيبه فعل ياجازه 

 را نداد  يياروپا

ر يه در مسکنيل ايمانند هندوستان به دل يشورك ين و ژاپن و حتيژه چيبه و  يجنوب شرق يايآس يشورهاكاما    

ل يران هم به دلياز دارند و اين يش از گذشته به انرژيشده اند ب يشرفته ايپ يشدن قرار دارند و قدر  ها يصنعت

عامل تعامل  ي شورها باشد و كن يا ين انرژيجهت تأم يمنبعتواند  يمم نفت و گاز منطقه را دارد ير عظيه ذخاکنيا

 ند كران يبه توسعه ا يمثثر  مكشورها باشد و كن يران و اين ايق بيوند عميو پ

ه، به حوزه کمحدود نمانده است بل يها در بعد انرژ يارکن هميه، اكداشته است  ييها يارکز هميه نيران با روسيا   

ه ين، هند و روسير چينظ يگران شرقين تعامال  با بازيده شده است و ادامه ايشك يو اقتواد يتي، امنياسيس يها

 ده شود يشكران يا يتيو امن ياسي، سيکياستراتژ يبه حوزه هاتواند  يم

منطقه را  يشورهاكبا  يتيو امن ياسيس ييو به تب  آن، همگرا ينه انرژيدر زم ييجاد همگرايت ايظرف يران حتيا   

ن يب ييش تر شود و همگرايبا هم ب يياين منطقه جغرافيا يشورهاك يو تجار ياقتواد يها يارکه هرچه همكدارد 

   ابدي يماهش كدر روابط متقابل آن ها  ياسيس يابد تنش هايگسترش  يگران منطقه اين بازيا

ر گاز يت ذخاينند، ظرفكت كجر يمناف  جمع ين در راستايستان، هند و چكران، افغانستان، پاين چنانچه ايبنابرا   

مناس  در  يرديکبه عنوان رو ييهمگرا يطين شرايپاسخگو خواهد بود و از رهگذر چن يافكو بازار مورف به اندازه 

 ( 81:1388،ين جلوه گر خواهد شد)پوراحمديما ب يروابط ف

 يجهان يگسترش حضورش در بازارها يران در راستايم: اييش رجوع نماپژوه يت الزم است به سثال اصليدر نها   

ر كن پژوهش ذيه در اكرده است؟ همانطور كاتخاذ  يياست هايچه س يو اقتواد ياسيمتقابل س يجاد وابستگيو ا

داشته  يمراودا  انرژ ين الملليو ب يگران مختلم منطقه ايار برده است تا با بازكرا به  يياست هايران سيشد، ا

ه ك يز موانعيو ن ياسيل مختلم سيباشد اما به دال يم يا در حال بررسيرا به امضا رسانده است  ييباشد و قراردادها

ران دارند در يا ياسالم يه با جمهورك يتيو هو يکيدئولوژيا يل تضادهايا به دليکبزرگ از جمله آمر يقدر  ها

ا به يها  يارکن هميردند، اكجاد يشورمان اك ياست خارجيس جانبه و چند جانبه بر سر راهيک يم ايقال  تحر

 رده است كر ييرشان تغيا، مسيکا تحت فشار امريده يسرانجام نرس

، و با توجه به يه در حوزه انرژين و روسيمانند چ ييشورهاكن يجاد شده بيا يها يارکدر مجموع با توجه به هم    

 ياسيس ييد شاهد همگرايبا يگسترده اقتواد يها يارکجاد هميصور  اه در كن الملل يب ياسيرد اقتواد سيکرو
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 يتيامن -ياسيس ييآن همگرا يو در پ يمتقابل اقتواد يوابستگ ي شورها هنوز به كن يز بود اما ما در رابطه با اين

است يس ي ه كاست  يشورمان است، ضرورك يبرا يت نسبيمز ي  يه انرژکنين، با توجه به ايم  بنابرايده اينرس

 م *يريش بگيدر پ ييو همگرا يارکهم ي جاد يا يو در راستا يدر حوزه انرژ يفعال تر يخارج

 

 منابع

 :یفارس

، فولنامه مطالعا  شبه قاره دانشگاه "ران با شبه قارهیا یها یارکبر گسترش هم یانرژ ریتأث"(، 1389) ي، عليآدم

 سوم، تابستان   چستان، سال دوم، شمارهستان و بلويس

، فولنامه "رانیا یاسالم یانه بر منافع جمهوریا در خاورمیکامر یاهداف راهبرد ریتأث"(، 1388ن )ي، حسيپوراحمد

 ، سال اول، شماره دوم، تابستان يروابط خارج ين الملليب

، ياسي، دانش س"رانیا یاسالم یجمهور یو منافع مل یانرژ یپلماسید"(، 1388) ي، مهدين، ذوالفقاري، حسيپوراحمد

 سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 

، ي، فولنامه روابط خارج"2001مت نفت پس از یا در نوسانات قیکنقش امر"(، 1389ن  )ي، زين، صدوقي، حسيپوراحمد

 سال دوم، شماره چهارم، زمستان 

ن اقتصاد یساختار نو "(، 1390ن)يد شمس الدي، سي، مسعود، صادقي، سهراب، زفارياظم، شهابكدمحمد يسجادپور، س

  ين الملليب يافت هاي، ره"رانیا یانرژ یكتین الملل و ژئوپلیب یاسیس

ران: یا یاسالم یجمهور یاست خارجیدر س یزیبرنامه ر "(، 1389ر)يان، اردشياظم، نوركد محمد يسجاد پور، س

، فولنامه راهبرد، سال نوزدهم، "براساس سند چشم انداز یاست خارجی، اقتصاد و سیرابطه قدرت منطقه ا یبررس
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