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خلیج فارس در معادالت جهانی پسابرجامامنیت انرژينقش ایران دربررسی 

2زهرا عزیزي، 1جابر قاسمیدکتر 

چکیده
- خلیج فارس در معادالت جهانی در پسا برجام میامنیت انرژيپژوهش حاضر به بررسی نقش ایران در 

ارس ارائه نمائید. این پژوهش با روش تري از ایران در امنیت انرژي خلیج فکوشد تصویر روشنپردازد، می
هاي جهانی علیه ایران چه تاثیري تحریمکه توصیفی در پی یافتن پاسخ به این سواالت است - تحلیلی

برجایگاه ایران در امنیت انرژي خلیج فارس گذاشت؟ اینکه توافقنامه برجام تا چه اندازه در دستیابی ایران به 
ي خلیج فارس کمک نموده است؟ امنیت انرژجایگاه اصلی خود در

ترین مناطق دنیاست. استدالل این پژوهش این است، خلیج فارس با داشتن منابع عظیم انرژي مهم
ایران با داشتن بیشترین خطوط مرزي با خلیج فارس و تسلط بر تنگه هرمز نقشی مهم در امنیت انرژي 

دنیال کردن ، ایران بابعد از انقالبشد اما سوب میهاي امنیتی محایران یکی از ستون،قبل از انقالبدارد.
و تبلیغات منفی از تحریم،گردیدغربباتعارض منافعسببايو دستیابی به انرژي هستهسیاست مستقل

سوي غرب باعث کاهش نقش ایران در امنیت انرژي خلیج فارس گردید. اماکاهش اختالفات با غرب، به 
برجام باعث افزایش نقش کشور در معادالت انرژي خلیج فارس شده است. گرچه سبب دستیابی به توافقنامه 

هاي منطقه هستیم.رسیدن به جایگاه اصلی در امنیت انرژي نیازمند اعتمادسازي و همکاري بین دولت

برجام، : اقتصاد انرژي، ایران، خلیج فارس، معادالت جهانیهاي کلیديواژه

Ghasemi.J2008@yahoo.comی دانشگاه پیام نور عسلویهعضو هیئت علم-1

zahras.azizi92@gmail.comاي خاورمیانه، کارشناس ارشد مطالعات منطقه- 2
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مقدمه

تامین امنیت انرژي جهانیتی که در ي اهمبه واسطهخلیج فارسو مشخصاً منطقه خاورمیانه
از مهمترین مناطق تامین سخلیج فارمنطقه اي بوده است. اهاي فردارد، همواره مورد توجه قدرت

هاي متمایزي در هاي گوناگون داراي ویژگیاین منطقه از جنبهدشوجهان محسوب میانرژي 
اي بخشیده است. هاي فوق العادهمقایسه با سایر مناطق جهان است که به آن اهمیت و برجستگی

زرگترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز است به طوري ). ب1385(واعظی:
).190:1386هاکاوي،وکمپ(اندنام نهاده» مخزن نفت جهان«که این منطقه را 

لل و اقتصاد المانرژي کاالیی راهبردي است که تامین و امنیت آن نقش کانونی در امنیت بین
ترین ترین و جدي، یکی از اصلیآني امنیت در این راستا، مقوله). 147:1386جهانی دارد(آقایی، 

خلیج فارسمزیتی که در خصوص انرژي منطقهاي است.اي و فرامنطقههاي منطقهي دولتدغدغه
ازن نفت در مناطق هاي کمتر در مقایسه بامخاستخراج با هزینهوجود دارد، فراوانی نفت و گاز،

یافته حمل و نقل جهت دسترسی به بازارهاي دیگر و قرارگرفتن در کنار مسیرهاي کارآمد و توسعه
هاي منطقه امنیت خود و ، برخی از دولتسخلیج فاربراي تامین امنیت منطقه باشدمختلف می

اند و از این طریق اي تعریف کردههاي بزرگ فرامنطقهي اتحاد و همراهی با قدرتمنطقه را در سایه
خلیج فارسي هاي منطقهاند. از طرفی، برخی دیگر از دولتسبب حضور و نفوذ آنها در منطقه شده

هاي حضور قدرتترین تولیدکنندگان انرژي در سطح جهان همچون ایران به عنوان یکی از مهم
اي را دنبال ي بدون حضور کنشگران غیر منطقهاند و مسیر منطقهبزرگ را نافی امنیت خود دانسته

).1391:( غالمیکنندمی
المللی قرار دارد: در بازار جهانی انرژي، ایران از دو نظر در کانون توجه و مرکز تعامالت بین

نخست موقعیت ژئوپلتیک کشور و سپس نقش حیاتی ایران در امنیت جهانی انرژي. در همین 
). 1386: 154(آقایی،اي پیوند ایران با جهان خارج استهتوان ادعا کرد انرژي یکی از حلقهراستا می

گاز مفهوم امنیت انرژي براي ایران که تولیدکننده عمده انرژي است و براي توسعه صنایع نفت و
توان مدعی شد اي برخوردار است. میالمللی نیاز دارد، از کاربرد دوگانهخود به سرمایه و فناوري بین

- م امنیت انرژي تبلور میتبیین و تعریف راهبرد تعامل سازنده در حوزه صنعت نفت در قالب مفهو
دهد و از بابد. مفهوم امنیت انرژي از یک سو تداوم تولید و توسعه صنایع باالدستی را هدف قرار می

).157:1386سویی دیگر به توسعه میسرهاي انتقال انرژي توجه دارد (آقایی،
جهانی این تحقیق واکاوي نقش ایران در تامین امنیت انرزي جهان در معادالت هدف اصلی

برجام است. پسا
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در ارتباط با موضوع تحقیق، مقاالت و منابع در خور توجهی وجود دارد که براي طوالنی نشدن 

مقاله خدا رحم سهرابی با عنوان نقش -1. گرددسطور این نوشتار، به مهمترین آنان اشاره می
هاي ژئوپلتیک له قابلیتژئوپلتیک جمهوري اسالمی ایران در امنیت انرژي اتحادیه اروپا، این مقا

هاي موجود و آتی کشورهاي اتحادیه اروپا براي تقاضا و عرضه انرژي را انرژي ایران و با بیان ظرفیت
مقاله دکتر یحیی صفوي و حسین مهدیان با عنوان ژئوپلتیک انرژي ایران و -2کند. تبیین می

ن و امنیت انرژي کشورهاي چین و امنیت شرق(چین و هند) به بررسی ارتباط ژئوپلتیک انرژي ایرا
اي با عنوان امنیت انرژي و ي هشی و حمید رضا نصرتی در مقالهدکترمختار-3پردازد هند می

پردازد و به این نتیجه موقعیت ژئوانرژي ایران به جایگاه ژتوپلتیک و ژئواکونومیک ویژه ایران می
هاي منطقه اي قاي جایگاه کشور در عرصهها نسبت به ارترسند براي به فعلیت در آوردن ظرفیتمی

اللملی باید اقدام کرد. اما انجام این نوشتار به دلیل عدم جامعیت آثار نوشتاري موجود و نیز و و بین
از ضرورت قابل توجه عدم تحلیل بررسی نقش و جایگاه ایران در معادالت جهانی پسابرجام

برخوردار است.

فرضیه
ه اصلی خود در امنیت انرژي و افزایش تقاضاي مداوم انرژي از ایران با ایران براي یافتن جایگا

امنیت منطقه در معادالت جهانی پسا برجام به عنوان هاي معقول و حضور در ترتیباتقیمت
هاي کشوري که از منابع غنی انرژي برخوردار است نیازمند اعتمادسازي و همکاري بین دولت

باشد.سیر انتقال انرژي قرار دارند میاي و کشورهایی که در ممنطقه

روش تحقیق
اي و ها از نوع کتابخانهو روش گردآوري دادهتوصیفی است،–در این تحقیق روش از نوع تحلیلی 

اینترنتی است.

مبانی نظري
منیت انرژي به معناي در دسترس بودن مقدار کافی انرژي براي تداوم حرکت اقتصادي و رفع ا

گی، حمل و نقل و نظامی به قیمت مناسب و نسبتاً ثابت است. وراي این سطح پایه، نیازهاي خان
هاي سیاسی و بالیاي هاي حاد قیمت و عرضه، ناشی از تحریمسیاست امنیت انرژي اغلب به شوك

قول دانیل یرگین، مفهوم امنیت انرژي براي طبیعی مربوط بوده است. این در حالی است که به
کافی با ه یافته به معناي دسترسی به عرضمتفاوت است. براي کشورهاي توسعهکشورهاي مختلف 
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قیمت مناسب است. براي کشورهاي صادر کننده به معناي امنیت تقاضا براي حفظ درآمدهاي نفتی 

.)1386(موسوي شفائی: دولت است
لویت یافتن ها در انتخاب قلمروهاي ژئواستراتژیک پس از پایان جنگ سرد و اوبا تغییر شاخص

مسائل اقتصادي بر مسائل نظامی، انطباقی بین قلمروهاي ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک پدید آمد و 
در مباحت ژئواکونومیک، موضوع ژتوپلتیک نفت و امنیت استراتژیک منابع انرژي به عنوان 

در اغاز هاي جهانی مطرح گردید. براین اساس مهمترین عامل تعیین کننده در تعیین استراتژي
گیري مناطق ژئواکونومیک لی در شکلصسده بیست و یکم دو عامل عمده منابع و ارتباطات نقش ا

است که در عصر ). ادواردلوتراك معتقد58: 1381پور،(رحیمکنندو ژتواستراتژیک بازي می
یگزین کنند و ابزارآالت اقتصادي جاژئواکونومیکی، وسایل و علل مناقشه ماهیتی اقتصادي پیدا می

). 1385:61(حافظ نیا،شوداهداف نظامی می
-در این دوره، منابع تامین انرژي، مسیرهاي انتقال انرژي، بازارهاي مصرف، تجارت انرژي، فن

کنند. مسئله دسترسی و تامین انرزي براي نیازمندان اي پیدا میآوري انرژي و نظایر آن اعتبار ویژه
اهمیت فوق العاده رژي براي تولیدکنندگان و مصرف کنندگانآن و نیز امنیت مسیرهاي انتقال ان

- دارد. یکی از تحوالت عمده در عصر ژئواکونومیک شتاب گرفتن مصرف جهانی انرژي به ویژه نفت
وگاز است. که این باعث توجه ویژه به منطقه خلیج فارس شده است چرا که این منطقه با دارا بودن 

اي راهبردي در تامین درصد ذخایر گاز طبیعی، منطقه40م و درصد از ذخایر نفت خا59بیش از 
است. لیج فارسترین ناوگان حمل و نقل دریایی نفت در خیران داراي بزرگانرژي جهان است. ا

(موسوي هاي بسیار بزرگ در اختیار داردکشکشتی شامل نفت29کش ایران، شرکت ملی نفت
ارگیري در کنار خلیج فارس، که هارتلند انرژي فسیلی در این میان، ایران با قر).1386شفائی: 

دهنده کند نشانهاي بزرگ نفتکش از آن عبور میحهان است و تسلط بر تنگه هرمز که کشتی
انرژي جهان است و هرگونه تالش کشورهاي دیگر براي نادیده گرفتن این مقام نقش ایران در امنیت

واکنش منفی این کشور در حوزه خلیج فارس چیزي جز ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و اعمال فشار بر
). 1388:100نصرتی،و(مختاري هشیبه همراه نخواهد داشت

انرژي در جهان با امنیت و مسائل سیاسی پیوندي عمیق و تنگاتنگ دارد موضوع انتقال و امنیت
ر دستو کار خود قرار انرژي و انتقال آن را دالمللی امنیتی هم تامین امنیتناتو و نهادهاي بین

اند. امنیت انرژي به مرکز مفهوم منافع ملی در همان حال به تهدیدي علیه آن تبدیل شده داده
است. در برخی موارد کاربرد نیروهاي نظامی و تحریم هم براي پاسخ به تهدید مورد توجه 

پیشرفته اقداماتی را هايتواند سبب شود، دولتانرژي در بدترین سناریو میقرارگرفته است. امنیت
از جمله آنها است نظامی شدن تامین امنیت انرژي به معنی اجراي دنبال کنند که تحریم و جنگ
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کند. تهدید ایران که اگر هایی است که تولیدکنندگان عمده را وادار به تغیر مواضع خود میسیاست

رس به خطر خواهد افتاد، سبب آمریکا حرکت اشتباهی را انجام دهد، امنیت انتقال انرژي خلیج فا
را در تامین بروز نگرانی جدي در منطقه و جهان شد.کنترل ایران بر تنگه هرمز، ایفاي نقش مهم آن

زیرا بازار نفت جهان به عبور آن از این تنگه وابسته است از انرژي جهان در پی داشته است،امنیت
کشور در خاورمیانه 6-5هاي انی به تصمیمدرصد اقتصاد جه95دیدگاه سازمان بین المللی انرژي 

,Wall Street Jounal)بستگی دارد از جمله ایران در متطقه بازیگر مهمی در امنیت انرژي است
2005).

پیشینه امنیت انرژي خلیج فارس
مستقل در این هاي نیمهخلیج فارس به دنبال کشف نفت در ایران و سپس پیدایش سرزمین

ر زیادي یافت. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده نیز به حضور منطقه اهمیت بسیا
از شرق سوئز، آمریکا 1968نشینی انگلستان در سال جدي در این منطقه تمایل پیدا کرد. با عقب

با خروج انگلستان از ر را در منطقه خلیج فارس پر کند،رفته رفته کوشید تا جاي خالی این کشو
هاي عضو در آن ي دولتخواهان وجود یک نظام مشترك بود که همهآمریکاوره، در این د،منطقه

-کمک کند. این طرح مورد قبول واقع نشد، چون دولتهاهم به آنآمریکاحضور داشته باشند و 
ي اعضاء در آن حضور داشته باشند. در این دوره، دولت خواستند که همههاي منطقه طرحی را نمی

- هاي فرا منطقهتنها دولتی بود که خواهان وجود ترتیبات امنیتی مشترك بدون حضور قدرتایران
این شود. میهم دنبال ایراناي در آن بود. این سیاست هم اکنون توسط جمهوري اسالمی 

خواستند که ی را مینظامدر آن زمان مواجه شد. زیرا آنهاعراقو عربستانپیشنهاد با مخالفت 
).1385( واعظی:در آن حضور نداشته باشدایران

آن بود و الیستون معربستانستون نظامی آن و ایراندر نهایت طرح نیکسون ارائه شد که 
هاي دکترین دو و حذف یکی از ستونایرانرا به کنار گذاشتند. با وقوع انقالب اسالمی قعرادولت 

رو، اینایاالت متحده با شرایط جدید و متحول در ارتباط با ایران مواجه گردید. از ستونی نیکسون،
به جانب دشمن قبلی خود یعنی عراق براي ایجاد توازن با ایران متمایل 1980آمریکا و در دهه 

کوشید تا با اتخاذ سیاستی خاص به نام مهار دو جانبه 1990شد. آمریکا در عین حال در دهه 
نظامی هر ایران و عراق نوعی موازنه قدرت بین این دو کشور به وجود آورد تا از رشد بیش از حد

و بدون حضور آمریکابا همکاري خلیج فارسشوراي همکاري ، از سویی، دو کشور جلوگیري نماید
بود. اما این شورا چون خلیج فارسانرژي منیت . هدف این شورا تأمین اشدتأسیس عراقو ایران

ین در شرایطی بود که ارا در برنگرفت در کار خود موفق نشد. خلیج فارسهمه ي اعضاي منطقه 
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شد و تحرکات فزاینده شوروي در شاخ آفریقا، یمن جنوبی عراق دوست اتحاد شوروي محسوب می

).1385( واعظی:و ظفار، امنیت انرژي را با خطرات جدي مواجه کرده بود
ي خلیج فارس به خصوص در نظر اي در میان کشورهاي حوزهجایگاه ویژهایران،با وجود اینکه

که ایران این ایده شدآوري و تکنولوژي هسته اي در این دهه باعث غرب دارد. به دست آوردن فن
ي خلیج فارس تهدیدي علیه هژمون و منافع ایاالت آمریکا و متعاقب آن کشورهاي عربی حوزه

هایی در ساختار سیاسی، سیستم منطقه با وجود اینکه از ضعفاست. غرب و کشورهاي عربی
برند، با القاي نوعی ایران هراسی به عنوان سیاست هاي اجتماعی رنج میاقتصادي رانتیر و شکاف

اند و ي غرب در منطقه دامن زدهفرافکنی و با واسطه ي تضمین امنیت منطقه به حضور و مداخله
نژاد و مه اه اصلی خود در امنیت انرژي از دست بدهد (جعفرياند که ایران جایگباعث شده

.)1393:208آبادي،

ایران برجایگاه ایران در امنیت انرژي خلیج فارسهاي بین المللی علیهتاثیر تحریم
ریزي شده یک یا چند دولت تحریم اقتصادي اقدام برنامهپردازیم ابتدا به تعریف تحریم افتصادي می

اقتصادي، براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی د کردن مناسباتاز طریق محدو
مبانی رفتاري و فلسفی جدیدي شکل ،با ظهور انقالب اسالمی ایران. )551است(سعادت و عیوضی:

گیري چنین شکلد.هاي جامعه ایران و اصول اسالم انقالبی دارگرفت. این امر ریشه در سنت
زیرا اصول و ;المللی تلقی نموداي و بینگام در تعارضات منطقهه عنوان اولینشرایطی را باید ب

با فلسفه سیاسی ،نمایان گردید1979هاي عملی و اجرایی آن از سال مبانی انقالب ایران که جلوه
منجر به (تصاعد اي توسط ایراناز طرفی دستیابی به انرژي هستهباشد. غرب در تعارض می

وها براي مهار فلسفه سیاسی انقالبمریکایی. ادر روابط ایران و امریکا گردید)تدریجی بحران
همچنین گسترش تدریجی اصول لیبرالی غرب در اي ایران وجلوگیري از گسترش فعالیت هسته

پیروزي انقالب اسالمی آغاز اوایلاند. این امر از ساختار سیاسی از الگوي تحریم استفاده کرده
سطح تحریم به گونه تصاعدي افزایش یافت. ،در این روندگردیده است.

کشورهاي جهان داراست. به همین علت فارس را در بینخلیجآمریکا بیشترین واردات نفت
خوردار رالعاده براي تداوم حیات اقتصادي آمریکا بامنیت صدور انرژي از خلیج فارس از اهمیت فوق

ه آمریکا از استقرار نیروي نظامی در خلیج فارس را حفظ توان نیت و هدف اولیاست. اساسا می
برتري و تفوق بر رقباي دیگر مثل اروپا و چین در بازار انرژي جهان دانست. در مقابل، تهدیدات 

توانند امنیت این پهنه ترانزیت انرژي را به مخاطره میمختلفی در خلیج فارس وجود دارند که 
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ن آن در منطقه، ایران مهمترین تهدید براي امنیت صدو انرژي خلیج اندازند. از نظر آمریکا و متحدا

).1389ت (مسعودي:فارس اس
ها از سایر ابزارهاي نظامی و سیاسی براي مقابله با در برخی از مقاطع زمانی, امریکایی

تداوم یافت. طبعا این ، 2000سال یم تاقواعد مربوط به تحرجمهوري اسالمی ایران بهره گرفتند.
تحریم و فشارهاي سیاسی و اقتصادي موثري را بر جمهوري اسالمی ایران وارد آورده است، امر

تاثیر آن بر نفت و گاز ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی روابط خارجی ایران با کشورهاي اروپاي 
انقالبی و هاي تحت الشعاع رابطه با آمریکا قرار گرفت. این تغییرات نتیجه اعالم و کاربست آرمان

). 5:1386اهداف منافع ویژه و همسویی اروپا با آمریکا و اسرائیل بود (آقایی،
اي ایران از سوي تعدادي از کشورهاي جهان به تحریم نفت ایران و اقداماتی علیه برنامه هسته

رهبري آمریکا با هدف محروم کردن ایران از درآمدهاي نفتی و واردکردن آن به همکاري با جامعه 
ها با ابزار مستقیمی همچون تحریم اي شکل گرفت این تحریمجهانی براي رفع ابهامات برنامه هسته

هاي نفتکش، تحریم بانکی و اي کشتیخرید یا خریدارن و ابزار غیرمستقیمی همچون تحریم بیمه
کنندگان این کاال روي داد انصراف خریداران نفت ایران و روي آوردن آنها به دیگر عرضه

). 1392:164سهرابی،(
درصد 13.1میلیارد بشکه یا معادل 157ایرانطبق آمارهاي تارنماي اوپک، میزان ذخایر نفت 

نظر ایران پس از ونزوئال و عربستان سعودي قرار دارد. به رغم این ي اوپک است و از ایننفت ذخیره
درات نفت ایران وضعیت مطلوبی تولید و صاها بعد از تحریمجایگاه مهم در زمینه ي ذخایر نفتی، 

از میلیون بشکه می رسید اما 6ندارد. این در حالی است که در گذشته این میزان حتی به بیش از 
میلیون بشکه، حدود یک میلیون بشکه 2.5ایران با تولید نزدیک به هابا تشدید تحریم2011سال 

دخایر معادل نفت جهان موقعیت ممتایزي در این میان ایران با دارا بودن بزرگترینکرد.صادر می
ها نتوانسته را در حوزه خلیج فارس را در راستاي جذب سرمایه گذاري دارا بوده اما به سبب تحریم

).6:1391صیادي و برکشلی، (گیري کند هاي بالقوه بهرهاز کلیه ظرفیت
باشد. ذخایر ایران جه میدر35تا١apl28نفت خام ایران با میزان سولفور متوسط و با درجه 

ساحل خلیج فارس نبوده بلکه پتانسیل ایجاد شده براي اکتشافات محدود به پارس جنوبی و فرا
بیشتر ایران را صاحب ذخایري در دریاي خرز نموده است. ایران همچنین میادین ساحلی و 

متحده عربی دارد فراساحلی مشترکی با کشورهاي همسایه شامل عراق، کویت، قطر و امارات
)EIA:2011المللی انرژي و هاي بینگذاري شرکتهاي نفتی تنها محدود به میزان سرمایه). تحریم

ایجاد محدودیت براي جریان مالی متکی به حضور آنها در ایران نشده و بعد از مدتی یا شدت 
تعددي را مجبور هاي مهاي نفتی علیه بخش نفت کشور و تهدیدهاي امریکا، شرکتگرفتن تحریم
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هاي نفت و گاز ایران شده و یا متعهد به خروج در افق زمانی معین و همچنین به خروج از پروژه

هایی که ویژه بنزین به ایران گردیدند. جدول زیر لیست شرکتعدم ارسال فرآوردهاي پاالیشی به
کنده میاند اشاربه فعالیت خود در ایران خاتمه داده2011-2009در فاصله زمانی 

ایران را ترك کردند2011-2009اصله زمانی هاي که در فشرکتفهرست:1جدول 

www.state.gov

هاي ي وضع شده علیه ایران از سوي آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به ترك تدریجی شرکتهاتحریم
هاي نفتیخروج شرکتن باقی ماندند. هاي هندي و چینی در ایرامهم نفتی غرب شد و تنها شرکت

2008منجر به کاهش صادرات نفتی ایران شد و از چهار میلیون بشکه به طور متوسط در روز در سال 
رسید. هرچند با این اوضاع باز هم ایران جزو پنج 2014میلیون بشکه در روز در سال 2.81به 

بعد از ). 1394ماه نیاي اقتصاد: فروردین(روزنامه دتولیدکننده بزرگ عضو کارتل نفتی اوپک است
گذاري مستقیم به دلیل کاهش سرمایهانرژي ایرانبه بعد، صنعت 90ها از سال شدت گرفتن تحریم

رو شد که این امر موجب هایی روبهخارجی و در پی آن کند شدن ظرفیت تولید نفت و گاز، با بحران
دهد که در بازه زمانی شت. آمارهاي منتشر شده نشان میتضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی انرژي گ

فعالیت شرکت کشور
گذاري در ایران پایان داده استبه سرمایه Total فرانسه

از ایران 2013کلیه فعایت تحاري خود را در ایران متوقف نمود تا سال 
خارج شدا

Linde
Schlumberger آلمان

رمایه گداري در ایران پایان داد.به س Enispa ایتالیا
از میدان نفتی آزادگان خارج شد. Inpex Crop ژاپن

فروش فراوردهاي پالیشی به ایران را متوقف نموده است Independent
Petroleum Group کویت

فروش فراوردهاي پالیشی به ایران را متوقف نموده است Petronas مالزي
د که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران ارسال نکندمتعهد گردی Vitol Glencore

Trafigura سوئیس
عرضه سوخت جت به ایران ایر در فرودگاه هامبورگ المان را متوقف 

و شرکت ملی نفت ایران در میدان BPنمود توقف مشارمت در تولید 
rhum

BP انگلیس

قراددهاي عرضه بنزین را لغو نموذ Tupras رکیهت
خط لوله براي انتقال گاز ایران به اروپا به کار گرفته نخواهد شد -Transخط لولھ 

Adriatic
بین المللی
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) روند واردات نفت کشورهاي چین، ژاپن، هند، ترکیه، کره 2014تا مه 2011و بعد از تحریم (ژانویه 

جنوبی که از خریداران سنتی نفت ایران بودند، نسبت به سال قبل تقریباً نصف شد. 
هایی را براي خرید و انتقال نفت و گاز به اروپا یتمحدود2012ها از سال چراکه تشدید تحریم

به وجود آورد که بخش نفت ایران را بشدت تحت تأثیر قرار داد و در عرض یک سال صادرات نفت 
2012، به زیر یک میلیون بشکه در جوالي 2011میلیون بشکه در روز در جوالي 8/2ایران از 

هاي اروپایی از واردات نفت ایران از منع شرکتکاهش شدید یافت. نیمی از کاهش صادرات نفت 
همچنین ممنوعیت .شدایران بود و نیمی دیگر نیز کاهش خرید کشورهاي آسیایی را شامل می

م ایران به همه مشتریان هاي نفتی ایران مانع از فروش نفت خاهاي اروپایی از بیمه محمولهشرکت
ها، صادرات نفت کمی بهبود یافت خشی از تحریمبه این سو با لغو ب2014از سال اماخود شد. 

اي شرکت عضو هاي دیگري براي جایگزینی پوشش بیمهچون همه کشورهاي غیر اتحادیه اروپا راه
2011اتحادیه اروپا یافتند. اگرچه از سرگیري صادرات نفت ایران و بازگشت آن به مقادیر قبل از 

میلیون بشکه نفت خام و 40الی 30نش آنی خود مدتی زمان خواهد برد اما بازار نفت در واک
میعانات نفتی ذخیره ایران در خلیج فارس را در نظر خواهد گرفت (بانک جهانی منطقه خاورمیانه و 

). 4: 2015شمال افریقا،
گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي حوزه خلیج فارسروند سرمایه: 2جدول 

رتبه در منطقه م خارجی( میلیون دالر)گذاري مستقیحجم سرمایه
1386 1385 1384 1386 1385 1384 کشور

5 5 5 683 521 930 ایران
2 2 2 13253 12806 10900 امارات متحده عربی
1 1 1 24318 18293 12097 عربستان سعودي
5 6 4 1138 159 1298 قطر
4 3 6 1756 2915 1049 بحرین
7 7 7 123 122 234 کویت
3 4 3 2377 1623 1688 عمان

)248:1387(ماجد، معینیان و سلطانی،
تا 1384گذاري خارجی در صنعت انرژي ایران از سال جدول باال متغیر بودن نرخ سرمایه

گذاري خارجی در ایران نسبت به سایر کشورهاي عربی روندي دهد، سرمایهرا نشان می1386
ایران که در تضعیف شده است.رژي خلیج فارسانموقعیت ایران در بازار جهانی نزولی داشته است. 

اي در اوپک و در بازار جهانی انرژي داشت بعد از پیروزي انقالب کننده، نقش تعیین1974سال 
و بعد تحریم که عواملی چون جنگنقشی بسزا در امنیت انرژي ایفا کنداسالمی دیگر نتوانسته 

هاي نفت کشور دالیل اصلی این امر لید چاهگذاري محدود، و نرخ باالي افول توسرمایهباعث 
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هاي نفت ایران نیازمند بازسازي ساختاري و احیا گستردة نفتی است. نرخ شوند. چاهمحسوب می

% در دریا است و در عین حال 10% در خشکی و 8هاي نفت ایران معادل کاهش تولید ساالنه چاه
). 1391پور لیاولی:(نوريانی استتر از متوسط جه% پایین10هاي ایران نرخ احیا چاه

گذاري خارجی به جریان سرمایهو رو شدصادرات نفت باکاهش روبهها،بنابراین با تشدید تحریم
گذاري سرمایه2011ها کاهش یافت. به طوري که قبل از سال ایران نیز در اثر اعمال تحریم

دالر در سال بود که صنعت و نفت و میلیارد 4مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط، در حدود 
ها داد. بعد از اعمال شدید تحریمگذاري خارجی را به خود اختصاص میگاز سهم زیادي از سرمایه

گذاري در صنعت نفت و گاز ایران صورت نگرفت و در گونه سرمایههیچ2014تا 2012در سال 
).3: 2015و شمال افریقا،بانک جهانی منطقه خاورمیانه میزان آن اندك بود2015سال 

برجاماجرايامنیت انرژي خلیج فارس پس از 
یکی از تولیدکنندگانی است که دومین کشور از لحاظ ذخایر انرژي در خلیج فارس استایران 

گذاري به چندین دهه عدم سرمایه.دالر در هر بشکه) را دارد15کمترین هزینه تولید نفت(حدود 
هزار 800طمه زده است و تولید نفت این کشور از روزانه سه میلیون و بخش نفت و گاز ایران ل

با توجه .تنزل پیدا کرد2015هزار بشکه در سال 800به روزانه دو میلیون و 2010بشکه در سال 
خود در تامین امنیت انرژي سابق جایگاهایران مایل به پس گرفتن و اجراي برجامهابه لغو تحریم

اعالم 2015ژانویه 22ترین پاالیشگاه نفت یونان موسوم به هلنیک پترولیوم در است. بزرگجهان
در حالی است که ایران هنوز براي . این کرد که با ایران براي خرید نفت به توافق رسیده است

نشان دادن جایگاه اصلی خود در افزایش تولید نفت خود با موانع بزرگی مواجه است. ایران براي 
تا یک سري مسائل سیاسی را با موفقیت حل کند ز لحاظ تامین امنیت انرژي بایدخلیج فارس ا

.)1394( روزنامه عصر ایران اسفند ماه: خارجی جذب کندسرمایهبتواند 

: تولید نفت خام ایران1شکل 
http://www.tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production
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تولید نفت خام ایران رشد خوبی 2015کنیم که از سال براساس این نمودار ما مشاهده می

داشته است.
میلیون بشکه در روز 1/24هاي اداره اطالعات انرژي امریکا بازارهاي جهانی نفت با دادهبراساس 

تواند باعث ورود حداقل اي میهاي ایران پس از توافق هستهممازاد عرضه مواجه است و لغو تحری
هاي ي موجود ) شود و قیمتهاهزار بشکه در روز نفت خام ایران (به غیر از ذخیره سازي700

دالر در هر بشکه کاهش دهد . اما این شرایط موقتی است و عوامل 15تا 5جهانی نفت را بین 
هانی به ویژه در کشورهاي در حال توسعه مثل چین و هند، گوناگونی مثل تسریع رشد اقتصاد ج

هاي کند شدن رشد تولید منابع غیرمتعارف نفتی و سرمایه گذاري در بخش نفت تحت تاثیر قیمت
هاي ژئوپلیتیکی در مناطق تولید به ویژه در خلیج فارس و دیگر عوامل پایین نفت، تشدید بحران

د در میان مدت نه تنها باعث جذب مازاد تولید در بازار شود بلکه توانبنیادین و غیربنیادین دیگر می
هاي نفت را در پی داشته وتقاضا را به نفع تقاضا برهم بزند و افزایش شدید قیمتتوازن بین عرضه

گذاري و ورود منابع گسترده نفت ها و در پی آن افزایش سرمایهباشد. در چنین شرایطی لغو تحریم
در تامین امنیت خلیج فارسنقش بسیار عمده دهنده نشانتواند ازارهاي جهانی میو گاز ایران به ب

)1394(پاشنگ،عرضه جهانی باشد
منابع گسترده نفت خام و گاز طبیعی بودنداراي- 1ایراندالیل امتیاز وارد کردن انرژي

گر مناطق جهان و که هزینه تولید آن به مراتب از هزینه تولید در دیایران در خلیج فارسمتعارف
خلیج خاورمیانه و ایران جزیره ثبات در منطقه پر آشوب - 2استمنابع غیر متعارف نفت خام کمتر 

اش که عمدتا در زمره تولیدکنندگان عمده نفت و گاز که کشورهاي همسایهفارس است در حالی
ایران در ثبات ، نندکاي و داخلی و خارجی دست و پنجه نرم میههاي فرقهستند با انواع ناآرامی

جذابیت بیشتري را براي هاتواند با رفع تحریممیاین ثبات و امنیت داخلی .بردکامل به سر می
ي مختلف باالدستی و پایین دستی صنعت نفت ایران هاسرمایه گذاران خارجی براي توسعه بخش

- 3ایران رقم خواهد زدي بین المللی و صنعت نفت هابردي را براي شرکت- ایجاد کند و بازي برد
شاهراه مهمی براي انتقال و سواپ کهخلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز راه داردتسلط ایران بر

المللی منتقل اي و بینهدیگر بازارهاي منطقبهفارس و منابع نفت و گاز کشورهاي خلیجاست
). 1394، (فاطمیکندمی

تواند ها به ویژه بر صنعت نفت ایران میلغو تحریمتوافق هسته اي بین ایران و غرب ودر نهایت 
به طوري که با پیوند .یک الزام استراتژیک براي تامین امنیت انرژي بین الملل در بلندمدت باشد

اي و جهانی مثل چین و هند و امنیت انرژي و در نتیجه امنیت اقتصادي ایران با بازیگران منطقه
هاي موجود در زمینه کمبود منابع فسیلی قابل در زمینه رفع دغدغهاتحادیه اروپا نه تنها گام مهمی
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شود بلکه این مهم به نوعی بر شرایط امنیتی و سیاسی منطقه خلیج فارس دسترس برداشته می

براي نقش افرینی بیشتر در تامین امنیتگذارد و دست ایران و شرکاي استراتژیکش راتاثیر می
د.کنمنطقه بازتر می

فارس و همچنین اي در خلیجاي زیرمنطقهکند جبههمقطع پسابرجام، ریاض تالش میراما د
ایدئولوژیک از کشورهاي سنّی نظیر قطر، بحرین، ترکیه، اردن، مصر، سودان و... - اي عربیجبهه

علیه جمهوري اسالمی ایران ایجاد نماید که البته در یک اتحاد نامقدس در هماهنگی کامل با رژیم 
صهیونیستی در جریان - نیستی نیز قرار دارد. لذا اساساً یک طرح آمریکایی با اجرایی عربیصهیو

براي دوران پسابرجام «پیشنهاد کرده بود: » امنیت نوین آمریکا«تر مرکز است. در همین راستا پیش
هاي نظر در مورد مباحث دفاعی و اطالعاتی، کمکتقویت روابط امنیتی نظامی از جمله تبادل

سلیحاتی نظامی، تشکیل یک نیروي ضربت مشترك چندملیتی با متحدان عرب با هدف مقابله با ت
سازي در خطرهاي غیرمتعارف از سوي انقالب اسالمی و... با کشورهاي عربی منطقه براي جبهه

(Goldenberg & other, 2015: 7)دبرابر ایران در دستور کار آمریکا قرار گیر

گیرينتیجه
از سه بعد لیج فارسو ذخایر نفتی آن است. خخلیج فارس متمرکز بر امنیت انرژيکانون 

136ایران .اي کلیدي براي امنیت جهانی انرژي استذخایر اثبات شده، تولید و انتقال نفت، منطقه
نفت جهان ه% ذخایر اثبات شد10نفت در اختیار دارد که معادل ه میلیارد بشکه ذخایر اثبات شد

. و از سویی بر شودنفت اوپک محسوب میهپس از عربستان سعودي، دومین تولید کننداست و
هاي امنیتی خلیج فارس بعد از تنگه استراتژیک هرمز تسلط دارد. با وجود اینکه ایران یکی از ستون

خروج انگلستان از منطقه بود بعد از انقالب به دلیل تعارض فلسفه انقالب ایران با منافع غرب در
اي باعث بدبین غرب نسبت به ایران گردید که منطقه و از سویی دستیابی ایران به انرژي هسته

هاي اقتصادي علیه صنعت انرژي که اقتصاد کشورمان وابسته به آن است.تحریم علیه صنعت تحریم
د کرد به جایی برسمیلیون بشکه در روز تولید می6) که 1974نفت باعث شد که ایران در زمانی (

شدت نیازمند بهصنعت نفت کشوربه کمتر یک میلیون نفت صادر کند. 2014- 2013که در سال 
و گذار خارجی زیادي به سبب تحریمهاي سرمایهشرکتالمللی است،سرمایه و تکنولوژي بین

گذاري در ایران زیاد است دست از فعالیت در ایران تبلیغات منفی مبنی بر اینکه ریسک سرمایه
با دستیابی توافق 2015اما در سال هاي سیاسی موجود میان ایران و غرب،رغم تنشعلی. کشیدند
ایران اماتا حدودي توانسته صادرات بیشتري را به بازارهاي جهانی انرژي داشته باشد5+1ایران با 

ي در براي دستیابی به جایگاه اصلی خود در امنیت انرژي به عنوان کشوري که بیشترین ذخایر انرژ
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خلیج فارس دارد و از طرفی تسلط بر تنگه استراتژیک هرمز که کشتیهاي بزرگ نفتکش از آن عبور 

کند نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج است. می
ترین اصلیانرژيصنعت این تعامل سازنده ار طریق تامین امنیت انرژي امکانپذیر است چرا که 

تواند از طریق توسعه و افزایش سهم ایران در بازار لملل است، میانظام بینمحور و محل تماس ما با
و همچنین ارتقاي مشارکت کشور در تامین امنیت جهانی انرژي، هم به محملی انرژيجهانی 

درآمد، سرمایه و امکانات الزم هالملل و هم به تامین کنندقدرتمند براي اعتمادسازي با نظام بین
گذاري صنعت نفت ایران نیازمند سرمایهي توسعه ملی تبدیل شود. هاجهت اجراي سایر برنامه

ایران هگسترده و انتقال تکنولوژي است از سوي دیگر بازار جهانی نفت نیازمند ایفاي نقش سازند
براي تامین امنیت جهانی انرژي است. این نیاز متقابل و نفع مشترك در صورتی قابل تامین است 

باخت -هاي مبتنی بر امنیت ملی و بازي برددیدگاهصنعت جهانی نفت،هکه هم ایران و هم مجموع
.برد گام بردارند-المللی مبتنی بر همکاري و بازي بردرا رها کرده و در مسیر نگرش امنیت بین
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