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چکيده
با تغییر ترکیب انرژی جهانی به سمت منابع کمکربن ،دنیای انرژی در حال ورود به عصر ازهمگسیختگی است.
گذار جهانی انرژی بیوقفه ادامه دارد ،اما آهنگ تغییرات در همه مناطق به یک اندازه نیستت .در ایتن میتان ،خلتیج
فارس چهره منحصربهفردی از گذار انرژی به نمایش گذاشته است که بر پایه آن اگرچه مجموع تقاضتای انترژی از
این منطقه طی دو دهه گذشته تقریباً ثابت مانده ،اما سهم منابع خلتیج فتارس در ستبد مصترش کهتورها و منتاطق
گوناگون جهان هیچ نسبتی با آن ندارد .گذار انرژی در خلیج فارس بیهتر به شکل تغییر الگتوی ترانزیتت انترژی از
منطقه به سمت بازارهای مصرش فهم میشود .از این رو ،دورنمای کلی مقاله حاضر را کهف پیامدهای گذار جهانی
انرژی بر امنیت دریانوردی خلیج فارس تهکیل میدهد .پرسش اصلی مقاله این است که «گذار جهانی انرژی تحت
چه شرایطی امنیت دریانوردی در خلیج فارس را متحول خواهد ساخت؟» پاسخ اولیه ایتن بتوده استت کته «گتذار
جهانی انرژی تنها در صورت ارتقای همکاریهای ژئواکونومی کهورهای عرب حوزه خلیج فارس-چین بته ستط
همکاری نظامی و امنیتی منجر به تغییر الگوی امنیت دریانوردی در خلیج فارس خواهد شتد» .چتارچوب مفهتومی
حاکم بر مطالعه حاضر را ژئوپلیتیک گذار انرژی تهکیل میدهد .یافتههای پژوهش که بر پایه روششناسی استنباطی
به دست آمدهاند ،عالوه بر تصدیق فرضیه مقاله به این نتیجه منتهی میشوند که اگرچه تغییر در ژئواکونومی احتمتاًً
با تغییر در ژئوپلیتیک همراه خواهد بود ،اما تحقق آن در شرایط فقدان تحوًت راهبردی و نظامی چندین دهه طول
خواهد کهید.

 .1دانهجوی دکتری علوم سیاسی ،واحد ًمرد ،دانهگاه آزاد اسالمیً ،مرد ،ایران.
 . 2استتتتادیار گتتتروه علتتتوم سیاستتتی ،واحتتتد ًمتتترد ،دانهتتتگاه آزاد استتتالمیً ،متتترد ،ایتتتران نویستتتنده
مسئول)ghafarzarei@yahoo.com
 .3استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد ًمرد ،دانهگاه آزاد اسالمیً ،مرد ،ایران.
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مقدمه و بيانيه مسئله
ژئوپلیتیک نفت طی  121سال گذشته نقهی محوری در روابط بینالملل ایفا کرده استت
تا جایی که علت بسیاری از تحوًت جهانی طی سده بیستم را متیتتوان بته رقابتت بترای
دسترسی و کنترل منابع نفتی و مسیرهای انتقال انرژیهای هیتدروکربنی بتهویتژه در خلتیج
فارس نسبت داد .با این همه امروزه پدیده گذار انرژی 1متأثر از رونق منابع نامتعارش نفتت
و گاز شیل ،2افزایش تجتارت گتاز طبیعتی متایع الانجتی) 3و گتاز طبیعتی فهتردهشتده
سیانجی) ،0استفاده گسترده از منابع برگهتپذیر انترژی 5و نیتز تغییتر الگتوی تقاضتای
جهانی انرژی بهطور بالقوه میتواند این وضعیت را بهکلی دگرگون سازد.
از این رو ،پدیده گذار انرژی میتوانتد و بایتد از ستوی کهتورهای ستنتی صتادرکننده
انرژی بهویژه در خلیج فارس بهمثابه یک دغدغه به لحتا ژئوپلیتیتک مهتم فهتم شتود .در
حقیقت ،از آنجا که گذار انرژی کمکربن و نفت و گاز نامتعارش رابطه میان تولیدکنندگان و
مصرشکنندگان انرژی را بهطور اساسی تغییر خواهد داد ،پیامتدهای ژئوپلیتیتک آن یکتی از
نگرانی های اصلی حکومتهای منطقه خلیج فارس به شمار میآید .نگرانی اصلی این است
که پدیده گذار انرژی منطقه خلیج فارس که در پویتاییهتای کنتونی انترژی جهتانی جتای
گرفته است را به لحا تأثیرگذاری بر معادًت جهانی انرژی به منطقهای پیرامتونی 7تبتدیل
نماید.
همزمانی کاهش وابستگی کهورهای غربی به نفت و گاز خلیج فارس با افتزایش ستهم
منابع هیدروکربنی این منطقه در سبد مصرش انرژی اقتصادهای نوظهور آسیا به شکاش میان
شتترکای امنیتتتی نیروهتتای ژئوپلیتیتتک/ژئوراهبردی) و شتترکای اقتصتتادی نیروهتتای
ژئواکونومی) منطقه منجر شده است .تا اوایل سده بیستویکم ،ایاًت متحده و دولتهتای

1. Energy Transition.
2. Shale Oil and Gas.
3. Liquefied Natural Gas (LNG).
4. Compressed Natural Gas (CNG).
5. Renewable Energy Resources (RER).
6. Peripheral.
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اروپایی هم خریدار عمده نفت خلیج فارس و هم ضامن امنیت آن به شمار میآمدند ،اما بتا
کاهش وابستگی غرب به منابع انرژی خلیج فارس و تبدیل چین بته متقاضتی بتزرف نفتت
خام خلیج فارس ،میان شرکای امنیتی و شترکای تجتاری کهتورهای منطقته فاصتله افتتاده
است .از این چهمانداز« ،گذار انرژی در خلیج فارس» بیش از آنکه به معنای تغییتر الگتوی
تقاضا باشد ،معادل «تغییر در الگوی کهورهای متقاضی» است کته نهتان از «تغییتر الگتوی
ترانزیت انرژی» در این منطقه دارد .تغییر الگوی ترانزیت انرژی در خلیج فارس عتالوه بتر
دارا بودن مفاهیم ژئواکونومی با پیامدهای قابل توجهی در عرصه ژئوپلیتیک همراه است.
هدش اصلی این مقاله ،ارزیابی تأثیرگذار جهانی انرژی تغییتر الگتوی تقاضتای انترژی
نفت و گاز طبیعی کهورهای منطقه) بر امنیتت دریتانوردی خلتیج فتارس بته دنبتال تغییتر
ژئوپلیتیک انرژی جهانی است .از این رو ،پرسش اصلی مقاله این است کته «گتذار جهتانی
انرژی تحت چه شرایطی امنیت دریانوردی در خلیج فتارس را متحتول خواهتد ستاخت؟»
پاسخ اولیه فرضیه) مقاله بر پایه مطالعات پیهینی این بوده است که «گتذار جهتانی انترژی
تنها در صورت ارتقای همکاریهای ژئواکونومی کهورهای عرب حوزه خلیج فارس-چین
به سط همکاری نظامی و امنیتی منجر به تغییر الگوی امنیت دریتانوردی در خلتیج فتارس
خواهد شد» .در حقیقت ،فرضیه پنهان مقاله این است که ترتیبات امنیتتی در خلتیج فتارس
بهویژه در رابطه با امنیت کهتیرانی تنها در صورت تمایل و عالقهمندی دولتهتای عوتو
شورای همکتاری خلتیج فتارس 1و چتین بترای حوتور نظتامی «مستتقیم» یتا دستتکتم
«غیرمستقیم اما محسوس» پکن در خلیج فارس تغییر خواهد کترد و در غیتر ایتن صتورت
ائتالش امنیت دریایی در خلیج فارس به رهبری ایاًت متحده بر آن حاکم خواهد ماند.
برای آزمون فرضیه مقاله ،ابتدا روند گذار جهانی انرژی در اثر توسعه منابع برگهتپذیر
انرژی و تولید نفت و گاز نامتعارش شیل در ایاًت متحده و نیز رونق تجارت گتاز طبیعتی
مایع تهری شده است .سپس دگرگونی در الگتوی توزیتع منتابع انترژی خلتیج فتارس در
مقیاس جهانی و تغییر مسیر آن از غرب به شرق بررستی شتده استت .در ادامته ،امکتان یتا
1. Gulf Cooperation Council (GCC).
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امتناع تحول در الگوی امنیت کهتیرانی در خلیج فارس بتر پایته تلفیتق پیامتدهای «گتذار
انرژی» و «تغییر در الگوی تقاضای منابع خلیج فتارس» دو موضتوع پتیشگفتته در حتوزه
انرژی) با « نگاه بته شترق عربستتان و احتمتال حوتور نظتامی چتین در خلتیج فتارس» و
«طرحهای ایاًت متحده و فرانسه برای تهکیل ائتالش امنیت دریایی در خلیج فتارس» دو
رویکرد تأثیرگذار در حوزه امنیتی و دفاعی) به بحث گذاشته شده استت .تحلیتل یافتتههتا،
استدًل پیرامون میزان درستی فرضیه و ارائه پاسخ نهایی پرستش مقالته و نتتایج در بختش
نتیجهگیری صورت گرفته است .در نهایت نیز پیهنهادهایی برای حفتظ و ارتقتای منتافع و
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به دنبال پدیده گذاری انرژی و پیامتدهای آن بتر امنیتت
دریانوردی در خلیج فارس ارائه شده است.
 .1ادبيات پژوهش
تا به امروز هیچ پژوهش فراگیر و مستقلی دست کم به زبان فارسی یتا انگلیستی بته
موضوع چیستی و چگونگی اثرگذاری پدیده گذار انرژی بر امنیت خلیج فارس بهطتور
عام و امنیت کهتی رانی در این منطقه به طتور ختان نپرداختته استت .بته طتور اولتی،
جستجو برای پژوههی که چهم انداز امنیتت دریتانوردی در خلتیج فتارس را در پرتتو
تلفیق پیامدهای ابعاد گوناگون گذار انرژی با رویکردهای امنیتی نگاه به شرق عربستان
و ائتالش های فرامنطقه ای برای تأمین امنیت دریایی خلیج فارس تحلیل کرده باشد نیتز
بی نتیجه بوده است .با این همه پژوهش های متعددی وجود دارند که تأثیر برخی اجزای
گذار انرژی شامل الف) رشد تقاضای انرژی از سوی برخی دولت ها و کتاهش تقاضتا
از سوی برخی دیگ ر ،ب) افزایش سهم انرژی عبوری از تنگته هرمتز در ستبد مصترش
انرژی دولت های آسیایی در برابر کاهش انتقتال آن بته کهتورهای غربتی ،ف) افتزایش
میزان و اهمیت نفت و گاز غیرمتعارش ،د) توجه بیشازپیش دولت ها بته منتابع انترژی
برگهت پذیر و هت) رشد تجارت الانجی و سیانجی در جها ن) بر محیط امنیتی خلیج
فارس را به صورت موردی به بحث گذاشتهاند.
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آثار پژوههی دیگری نیز وجود دارند که چهمانداز امنیت دریایی در خلیج فارس را بتر
پایه حوور نظامی احتمالی چین در منطقه تحلیل کردهاند .در رابطته بتا طترحهتای ایتاًت
متحده و فرانسه برای تهکیل ائتالش امنیت دریایی در خلیج فتارس ،تتازگی ایتن ابتکارهتا
باعث شده است تا گزارشهای علمی و تحلیلهای دانهگاهی پیرامون آنها در حال حاضر
اندک باشد .در مجموع ،ادبیات مربوط به حوزههای پیشگفته اگرچه الهامبخش نویسندگان
مقاله حاضر بوده است ،اما ایده اصلی این مقاله منحصربهفرد بوده و تحوًت امنیتتی خلتیج
فارس در پرتو پدیده گذار انرژی را بر پایه ترکیب مؤلفههای گوناگون و حائز اهمیتت هتر
دو حوزه امنیت و انرژی با استناد به مهمترین و تأثیرگذارترین واقعیتهای جتاری مطالعته
نموده است.
از میان آثار پژوههی فارسی نزدیک به موضوع مقاله حاضر میتوان به مقاله نامتداری و
برزگر  )1377تحت عنوان «منابع غیرمتعتارش نفتت شتیل) و رونتدهای ستازمان اوپتک»
اشاره کرد که در آن نویسندگان به این نتیجه رسیدهاند که «ورود و تداوم متغیر نفتت شتیل
به بازار بینالمللی انرژی ،همزمان میتواند عامتل تتداوم و استتحکام ستازمان اوپتک و یتا
ازهم گسیختگی این سازمان بین المللی بعد از چندین دهه فعالیتت در بتازار انترژی جهتانی
شود» .این مقاله تنها اشارههایی غیرمستقیم به تأثیر رشد تجارت نفت و گاز شتیل یکتی از
مؤلفههای گذار انرژی) بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کهورهای نفتخیز خلیج فارس دارد
و به موضوع امنیت دریانوردی در خلیج فارس وارد نمیشود.
زیباکالم و عرب عامری  )1373نیز در مقاله «منابع غیرمتعارش انرژی و جایگتاه خلتیج
فارس در سیاست امنیت انرژی ایاًت متحده» به این نتیجه دستت یافتتهانتد کته «افتزایش
بهره برداری از منابع غیرمتعارش انرژی در کاهش وابستگی آمریکا به نفت خلیج فارس مؤثر
بوده و میتواند در آینده این کهور را به رقیبتی بترای تولیدکننتدگان ستنتی انترژی تبتدیل
نماید» .نویسندگان همچنین «کاهش دخالت سنتی آمریکا در خاورمیانه همزمان بتا افتزایش
توجه آمریکا به منطقه آسیات پاسفیک در پی ظهور چین بهعنوان قدرت اقتصتادی ت نظتامی
عمده در این منطقه را بهعنوان نهانههایی از دگرگونی جایگتاه خلتیج فتارس از مهتمتترین
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تولید کننده انرژی فسیلی جهان به یکی از مناطق تولیدکننده انرژی در راهبرد امنیتت انترژی
آمریکا» در نظر گرفتهاند .تنها تهابه مقاله مذکور بتا مقالته حاضتر بته بررستی دو مؤلفته از
پدیده گذار انرژی یعنی استدًلهای مربوط به رشد تولید نفت و گاز شل در ایاًت متحده
و کاهش سهم منابع انرژی خلیج فارس در سبد مصرش کهتورهای غربتی ازجملته ایتاًت
متحده خالصه میشود .ضمن اینکه مقاله مذکور تأثیر ایتن دو مؤلفته را بتر «امنیتت انترژی
ایاًت متحده» مورد ارزیابی قرار داده است.
آثار پژوههی نزدیک به موضوع مقاله حاضر در زبان انگلیسی بهمراتب بیهتر از فارستی
است؛ اما در اینجا تنها پژوهشهای تازهای که تأثیر تحوًت امنیتی جدید در خلتیج فتارس
ازجمله ائتالشهای فرامنطقهای به رهبری ایتاًت متحتده و فرانسته را دستتکتم بتهطتور
غیرمستقیم و تلویحی لحا نمودهاند مورد اشاره قرار گرفتهاند.
استونز )2117 1در مقاله «پیامدهای ژئوپلیتیک آینده تقاضای نفت» ضمن پترداختن بته
محرکها و عوامل تقویت گذار انرژی در جهان امروز به ارزیابی تأثیر این پدیده بتر روابتط
قدرت میان بازیگران بزرف بهویژه ایاًت متحده و چین میپردازد .درحقیقت ،استونز بتیش
از آنکه به تأثیر پدیده گذار انرژی بر کهورهای صادرکننده انرژی و امنیت آنها عالقتهمنتد
باشد به ژئوپلیتیک بازارهای بزرف مصرش توجه نهان میدهد.
گراس 2و غفار )2117 3در مقاله «تغییر چهمانداز انرژی و چالش متنوعسازی اقتصتاد
خلیج فارس» با اذعان به کاهش تدریجی نقش انرژیهتای فستیلی و اهمیتت منتابع انترژی
خلیج فارس بر ضرورت متنوعسازی اقتصاد و منتابع درآمتد پایتدار در کهتورهای حاشتیه
خلیج فارس تأکید داشته اند .با اینکته دغدغته ایتن دو نویستنده پیرامتون امنیتت اقتصتادی
کهورهای حوزه خلیج فارس به دنبال پدیده گذار انرژی حائز ارزش استت ،امتا بتر پایته
شواهد و استدًلهای ارائهشده در مقاله حاضر) تأثیر این پدیده در خلتیج فتارس بتهجتای
تولید بر انتقال نفت است و بنابراین بیش از آنکه بر درآمدهای نفتی کهورهای خلیج فارس
1. Paul Stevens.
2. Samantha Gross.
3. Adel Abdel Ghafar.
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تأثیر داشته باشد ،نظم امنیتی حاکم بر منطقه را متتأثر متیستازد .در حقیقتت ،پدیتده گتذار
انرژی ،امنیت اقتصادی کهورهای خلیج فارس را برخالش بستیاری دیگتر از نقتاط جهتان
بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
دوریان )2117 1در مقاله «چالشهای گذار انرژی در کهورهای خلتیج فتارس» معتقتد
است که دنیای انرژی در حال ورود به دورهای ازهمگسیختگی است ،جایی کته شتیوههتای
سنتی استخراف ،استفاده و تجارت انرژی بهسرعت در حال تغییتر استت و قتوانین قتدیمی
دیگر اعمال نمیشوند .وی رهبران کهورهای نفتخیز خلیج فارس را به سرمایهگتذاری در
انرژیهای تجدیدپذیر برای حفظ سهم خود از بازار جهانی انرژی فرامیخواند.
با اینکه پژوهشهای باً و دیگر آثار علمی مهابه در زمینه ارزیتابی نقتش پدیتده گتذار
انرژی یا برخی از مؤلفههای آن بر وضعیت کهورهای خلیج فارس حائز اهمیت استت ،امتا
هیچکدام از آنها بهصورت جامع و مستقیم به موضوع تأثیر برهم خوردن توازن سهم منتابع
انرژی خلیج فارس در سبد مصرش دولتهای غربی و آستیایی بتر امنیتت خلتیج فتارس و
بهویژه امنیت دریانوردی در این منطقه نپرداختهانتد .ضتمن اینکته پتژوهش حاضتر امنیتت
دریایی در خلیج فارس را بر پایه ترکیب مؤلفههای حوزه انرژی گتذار انترژی و تغییتر در
الگوی تقاضای منابع خلیج فتارس) و حتوزه امنیتت نگتاه بته شترق عربستتان و ائتتالش
فرامنطقهای امنیت دریایی) مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است .عالوه بتر ایتن ،از آنجتا کته
ماهیت مقاله حاضر پژوههی و نه مروری است ،دادههای پژوهش عمدتاً از منابع دست اول
پایگاه دادههای مراکز معتبر تحلیل انرژی در سط جهانی) گردآوری شدهاند و تبدیل آنها
به یافته ها نیز بر پایه استنتاف منطقی و استنباط فردی نویسندگان بوده است .از این رو سعی
شده است تا از یافتهها و نتایج پژوهشهای پیهین در حد ضترورت و در شترایط مقتوتی
برای تقویت استدًلهای مقاله و رفتع کاستتیهتای موجتود در آن استتفاده شتود .از ایتن
چهمانداز ،مقاله حاضر کامالً اصیل و نوآورانه تلقی میشود.

1. Kate Dourian.
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 .2مباني نظری
استدًلها و تحلیلهای ارائهشده طی این مقاله ذیل مفهوم «تغییرات ژئوپلیتیک متتأثر از
گذار انرژی» معنی مییابند .در حالی که ادبیات ژئوپلیتیتک پتس از جنتگ جهتانی دوم بتر
محور رقابت بتر ستر منتابع نفتتی و مستیرهای ترانزیتت آن متمرکتز بتود ،ادبیتات جدیتد
ژئوپلیتیک بر کاهش/افزایش مزایای ژئوپلیتیک دولتها در اثتر پدیتده گتذار انترژی تأکیتد
دارد( .)Hache, 2018: 127بتا ایتنهمته ،تتالش بترای ارزیتابی پیامتدهای گتذار انترژی بتر
ژئوپلیتیک تاکنون از مرحله شاخصسازی دستاوردها و زیانهتای کهتورها در ایتن زمینته
فراتر نرفته است (.)Overland et al., 2019: 1-14
از این رو ،در فقدان یک چارچوب نظری یکپارچه حاکم بر این مقاله ،سعی شده استت
با گزینش و ترکیب دستاوردهای نظتری موجتود درخصتون پیامتدهای گتذار انترژی بتر
ژئوپلیتیک و باز مفهومسازی آنها ،توجیهی نظتری بترای هتدایت پتژوهش حاضتر فتراهم
نمود.
انرژی یکی از اصلیترین مؤلفههای تغییر ژئوپلیتیک به شمار میآید

گلافتروز)217 :1370 ،

و محور گذار انرژی را نیز ژئوپلیتیک تهتکیل متیدهتد .درواقتع ،درستت همتانطتور کته
ژئوپلیتیک برای گذار انرژی اساسی است ،نفوذ گسترده انرژی پاک به سیستم انرژی جهانی
نیز تأثیر بهسزایی بر ژئوپلیتیک خواهد گذاشت (.)Scholten and Bosman, 2016: 273
گذار چندجانبه انرژی کمکربن اساساً ژئوپلیتیتک انترژی را بته چنتدین شتیوه ازجملته
دگرگونی روابط قدرت بتین تولیدکننتدگان و مصترشکننتدگان انترژی تغییتر خواهتد داد.
کهورهای صادرکننده هیدروکربن از اثرات بهطور بالقوه منفی اقتصادی و سیاستی ناشتی از
کاهش صادرات انرژی مواجه هستند ،در حالی که کهورهای واردکننده انرژی میتواننتد از
خوداتکایی بیهتر به انرژی و در برخی موارد ،صادرات فناوریهای انترژی پتاک بهترهمنتد
شوند (.)Griffiths, 2019: 1
تأثیرات ژئوپلیتیک منابع برگهتپذیر انرژی از ویژگیهای ذاتتی انترژی برگهتتپتذیر
ناشی میشود که میتوان آنها را در چهار نوع اصلی دستهبندی نمود:
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 وفور جهانی با دسترسی بسیاری از کهورها به منابع چندگانه برگهتپتذیر شتامل
خورشید ،باد ،برق-آبی ،زیستتوده ،1زمینگرمایی 2و اقیانوسی،
 ادواری بودن انرژی خورشیدی و بادی بهمثابه سریعترین شکلهتای رو بته رشتد
انرژیهای برگهتپذیر،
 امکان پراکندگی تولید در نقاط مصرش بهجای تکیه بر تولید متمرکز،
 وابستگی نسبی به فناوریهای متکی به مواد معدنی و فلزات خاکی کمیاب کته بته
لحا جغرافیایی در بخشهای خاصی از جهان متمرکز شدهاند.
در حقیقت ،جریان طبیعی منابع برگهتپذیر در مقایسه با مصرش جهانی انرژی بیکران
است .این واقعیت هم از دیدگاه نظری و هم از چهمانتداز فنتی صتادق استت ،امتا ستط
استفاده آتی آنها در وهله نخست به کارایی اقتصادی فنتاوریهتایی بستتگی دارد کته ایتن
جریانها را به کار میگیرند .در عین حال ،سیاستهای مروف توسعه و استفاده از فناوریها
و منابع برگهتپذیر انرژی نیز میتواند تفاوت قابل توجهی در حجم استتفاده از ایتن نتوع
منابع در مقایسه با منابع هیدورکربنی ایجاد کند زارعتی .)70 :1377 ،بتر پایته ایتن ویژگتیهتا،
روابط قدرت میان تولیدکنندگان انرژی و مصرشکنندگان انرژی تغییر خواهد یافت ،چراکته
بازارهای جدید انرژی بهطور فزایندهای بهجای ترکیب تاریخی کمبود منابع انرژی و تتراکم
جغرافیایی که مستلزم انتقال انرژی در مسافتهای طوًنی برای رسیدن به بازارهتای نهتایی
است با ترکیبی از وفور منابع ،اتکای به خود در زمینه انرژی و بههتمپیوستتگی شتبکههتای
انرژی تعریف میشوند .عالوه بر این ،اهمیت روزافزون برق بهعنتوان یتک حامتل انترژی،
دیجیتالی شدن را به مؤلفه کلیدی گذار انرژی کمکربن تبدیل میکنتد و کهتورهایی کته در
زمینه قابلیتهای دیجیتال پیهرو هستند را توانمند میسازد (.)Griffiths, 2019: 2
با توجه به اثرات ژئوپلیتیک مورد انتظار از گذار به انرژی کمکربن ،کهورها بایتد بترای
حفاظت از منافع ملی خود آمادگی سازواری روابط خارجی خود با شرایط در حتال ظهتور

1. Biomass.
2. Geothermal.
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را داشته باشند .این آمادگی بهویژه برای کهورهای عمده صادرکننده منابع سنتی انترژی حتائز
اهمیت است ،زیرا در صورت عدم انطباق سریع خود با ژئوپلیتیک جدید انرژی با آسیبهتای
متعددی در حوزه داخلی و بینالمللتی مواجته خواهنتد شتد ( .)Gielen et al., 2019: 40-41در
عین حتال ،پدیتده گتذار انترژی بترای صتادرکنندگان عمتده انترژی تنهتا بته رشتد منتابع
برگهتپذیر انرژی خالصه نمیشود و تولید نفت و گاز غیرمتعارش شتیل نیتز بتر جایگتاه
آنها در ژئوپلیتیک جدید انرژی تأثیر میگذارد

(2019: 37

 .)Overland,نقش ایاًت متحتده

در پرتو کهفیات اخیر نفت و گاز شیل در بازارهای جهانی انرژی بهتتدریج رو بته افتزایش
بوده و این کهور را به یک عرضهکننده اصلی انرژی در جهان تبدیل کرده است .این امر در
کنار تغییر الگوی تقاضای انرژی جهتانی کته بتهطتور عمتده تحتت تتأثیر نیتاز روزافتزون
اقتصادهای نوظهوری همچون چین و هند قرار دارد ،ژئوپلیتیک جهانی انرژی را بهطور عام
و ژئوپلیتیک انرژی در خلیج فارس را بهطور خان تحت تأثیر قرار میدهد.
 .3روششناسي تحقيق
با اینکه مقاله حاضر از دادههای کمی در کنار دادههای توصیفی بهتره بترده ،امتا فراینتد
تبدیل دادهها به یافتههای پژوهش بر پایه استنباط و تحلیتل کیفتی بتوده استت .از ایتن رو،
پژوهش حاضر در مجموع از نوع توصیفی-تحلیلی کیفی) به شمار میآیتد .چنانچته گفتته
شد ،در فرایند تحلیل دادهها از روششناسی استنباطی با استناد به قوه فهم پژوهشگران در
درک پویشهای مربوط به تغییر الگوی تقاضای انرژی از خلیج فارس و تأثیر آن بر منطقته)
و نیز تکیه بر قراین ،شواهد و واقعیتهای موجود استفاده شده است .با توجه به ماهیتت و
موضوع مورد مطالعه ،گردآوری اطالعات با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی بتا تکیته
بر دادههای عینی-تاریخی و اطالعات مراکز معتبر جهانی تحلیتل انترژی صتورت پذیرفتته
است.
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 .4تجزیهوتحليل یافتهها
 .0-0پوياييها و روندهای جهاني انرژی
 .1-1-4رشد تقاضای چين و هند

کل مصرش انرژی اولیه 1جهان در سال  2117میالدی معادل  57387اگتزاژول 2بتود کته
نسبت به سال پیش از آن  567823اگزاژول) تنها  183درصد رشد داشته استت ،یعنتی کمتتر از
نیمی از رشد مصرش  287درصدی که در ستال  2117متیالدی اتفتاق افتتاد .نترز افتزایش
ساًنه مصرش جهانی انرژی در بازه زمانی  2117-2117میالدی بهطور میتانگین در حتدود
 187درصد بوده است

(2020: 8

 .)BP,تقاضای روزافزون انرژی طی یک دهه گذشته اساستاً

از دو بازار اصلی انرژی چین و هند نهأت میگیترد .در مقابتل ،ایتاًت متحتده و اتحادیته
اروپا یک روند نزولی را تجربه میکنند .چین با اختصان بیش از سهچهارم رشتد ختالص
مصتترش انتترژی جهتتان در ستتال  2117متتیالدی بتته ختتود  5873اگتتزاژول از مجمتتوع 6876
اگزاژول) ،بزرفترین محرک انترژی بتوده استت و هنتد  1867اگتزاژول) و انتدونزی 1877
اگزاژول) به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار داشتتهانتد .در ستوی مقابتل ،ایتاًت متحتده و
آلمان به ترتیب بتا کتاهش مصترش  1875و  183اگتزاژول انترژی در ستال  2117متیالدی در
مقایسه با سال پیش از آن ،بیهترین افت مصرش انرژی را در جهان تجربه کتردهانتد .مجمتوع
مصرش انرژی در اروپا نیز طی این مدت  1870اگزاژول کاهش نهان میدهد (.)BP, 2020: 8
آمریکای شمالی ،اروپا ،چین ،هند و اندونزی طی دو دهته گذشتته همتواره در مجمتوع
بین  53تا  57درصد از تقاضای کل انرژی اولیه جهان را به خود اختصتان دادهانتد

( IEA,

)2020: 40؛ بنابراین ،هرگونه تغییر در سیستمهای انترژی ایتن بازارهتای بتزرف ،پیامتدهای
گسترده تری برای سیستم انرژی در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت .این در حالی است
که اگرچه مجموع سهم این بازارها طی دو دهه گذشته از تقاضای انرژی تقریباً ثابت بتوده،
اما این ثبات در نتیجه برقراری توازن میتان کتاهش مصترش در آمریکتای شتمالی ،اروپتا و
افزایش مصرش در چین ،هند و اندونزی ایجاد شده است .بخش عمتدهای از گتذار انترژی
1. Primary Energy.
2. Exajoules (EJ) is Equal to One Quintillion (1018) Joules.
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طی ربع قرن گذشته تحت تأثیر رشد مصرش انرژی در چین قرار داشته استت .ایتن کهتور
در حال حاضر بزرفترین مصرشکننده انرژی در جهتان بته شتمار متیآیتد .چتین شتاهد
بزرفترین تقاضای انرژی در مقایسه با سایر کهورها بوده  207درصد در مقایسه با ستط
 )1771و بهتنهایی  2083درصد  10186اگزاژول) تقاضای انرژی اولیه جهان در ستال 2117
میالدی را به خود اختصان داده است ( .)BP, 2020: 8تقاضای گاز طبیعی نیز در چین بتین
سالهای  2111-2117میالدی بتیش از ده برابتر شتده استت و اقتصتاد ایتن کهتور طبتق
سناریوهای جدید آژانس بینالمللی انترژی 1بتا مصترش  771میلیتارد مترمکعتب در ستال
 2101میالدی ،یکچهارم از افزایش پیشبینیشده در تقاضای جهانی گاز را جذب خواهتد
کرد (.)IEA, 2020: 181
در هند نیز تقاضای انرژی در سال  2117میالدی نسبت به سال  2111متیالدی بتیش از
 116درصد افزایش نهان میدهد که  780درصد از کل تقاضای انرژی اولیه جهان را شتامل
میشود .در آینده تا سال  2131و  ،)2101بیهترین رشتد تقاضتای جهتانی از ستوی هنتد
خواهد بود که باید از طریق واردات برآورده شود .با گسترش اقتصتاد و افتزایش جمعیتت،
انرژی بیهتری برای برآورده کردن نیازهای فزاینده انرژی در هند مورد نیاز خواهد بتود .در
حال حاضر در حدود  201میلیون نفر از جمعیت هند به برق دسترسی ندارند

( Vinayak et

 ،)al., 2019: 558اما این وضعیت برای دو دهه آینده نمیتواند همچنان ادامه داشته باشد.
 .2-1-4نفت و گاز نامتعارف شيل

برخالش کاهش تقاضای انرژی از سوی ایاًت متحده ،نقتش ایتن کهتور در بازارهتای
جهانی انرژی بهتدریج رو به افزایش است .دلیل اصلی این امتر را بایتد در کهتفیات اخیتر
نفت و گاز نامتعارش این کهور و تغییر جایگاه ایاًت متحده از یتک واردکننتده عمتده بته
یک عرضهکننده اصلی انرژی در جهان جستجو کترد .ایتن کهتور چهتار درصتد از ذختایر
ثابتشده نفت و  785درصد از ذخایر ثابتشده گتاز طبیعتی جهتان را در ختود جتای داده

1. International Energy Agency (IEA).
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است که اگرچه در مقایسه با مجموع منابع انرژی خلیج فارس و حتی اغلب کهورهای این
منطقه رقم باًیی به شمار نمیآید ،اما باًترین نرز رشد طی یتک دهته گذشتته را در بتین
تمام کهورهای جهان به خود اختصان داده است (.)BP, 2020: 14&31
تولید نفت ایاًت متحده از  682میلیون بهکه در روز طی سال  2117میالدی بته 16810
میلیون بهکه در روز طی سال  2117میالدی افزایش یافته است که با میانگین رشتد ستاًنه
 785درصد طی بازه زمانی  2117-2117میالدی ،بتاًترین نترز رشتد در جهتان بته شتمار
میآید .این کهور در حال حاضر با تولید  1687درصد از کل تولید نفت خام جهان در رتبته
نخست قرار دارد و عربستان سعودی  1280درصد) و روسیه  1281درصتد) در رتبتههتای
بعتدی قترار دارنتد

(2020: 16

 .)BP,همچنتین ایتاًت متحتده در ستال  2117متیالدی بتا

اختصان  2381درصد معادل  72187میلیارد مترمکعب) از تولید جهانی گتاز بته ختود در
رتبته نخستت جهتان ایستتاده استت

(2020: 34

 .)BP,رشتد استتخراف نفتت و گتاز شتیل

بزرف ترین دلیل افزایش تولید نفت و گاز در ایاًت متحده به شمار میآید .افتزایش تولیتد
نفت و گاز ایاًت متحده نهتنها پتروشیمیها و سایر صنایع پرانرژی در این کهور را تغذیته
کرده است ،بلکه بهتدریج در حال تبدیل ایاًت متحده بته یتک صتادرکننده ختالص نفتت
بهویژه نفت خام سبک 1و محصوًت پاًیششده نیز هست .بتا ایتن همته ایتاًت متحتده
همچنان یک واردکننده مهم نفت خام سنگین 2برای پاًیهگاههای خود باقی خواهد ماند.
 .3-1-4منابع برگشتپذیر انرژی

روندهای کنونی در بازار انرژی تمایل قابل توجته کهتورها بته استتفاده از انترژیهتای
برگهتپذیر بهویژه در بخش تولید برق همراه با پیهرفتهای عمده در الکترونیکتی کتردن
سیستمهای حملونقل را نهان میدهد .بهعنوان شاهد این روند ،انرژی برگهتپذیر بهجتز
برق تولیدی نیروگاههای برق-آبی بزرف ،3پاسخگوی  71درصد ظرفیت تازه تولید بترق در
1. Light Crude Oil.
2. Heavy Crude Oil.
3. Large Hydro.
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سراستتر جهتتان در ستتال  2116متتیالدی بتتود

(et al., 2017: 32

 .)McCroneستتهم منتتابع

برگهتپذیر انرژی بهجز زیستتوده جامد) 1از تقاضای انرژی اولیه جهتان در ستال 2117
میالدی در حدود  0876درصد  27اگزاژول) بتوده استت

(2020: 38

 .)IEA,میتانگین نترز

رشد ساًنه تقاضا برای انرژیهای پاک بین سالهای  2111-2117میالدی بر پایه دادههتای
آژانس بینالمللتی انترژیهتا برگهتتپتذیر 2در حتدود ههتت درصتد ثابتت بتاقی مانتده
است( )IRENA, 2020: 2که در مقایسه با نرز رشد سریع تقاضا برای مجمتوع انترژیهتا در
سال  2117میالدی  183درصد) رقم باًیی شمار میآید.
افزایش سریع تقاضا برای خرید خودروهای برقی از دیگر شواهد جایگزینی انرژیهتای
پاک بهجای سوختهای فسیلی است .در سال  2117میالدی حدود  581میلیتون ختودروی
برقی در سراسر جهان به فروش رسید که در مقایسه با ستال پتیش از آن  73درصتد رشتد
نهان میدهد .میانگین رشد ساًنه فروش خودروهای سواری برقی بین سالهتای  2115تتا
 2117میالدی تقریباً  71درصد بوده است

(2019: 32

 .)IEA,با توجته بته چنتین تحتوًتی،

طبق اعالم تأمین مالی انرژیهای تازه بلومبرف 3تا سال  2151میالدی ،انرژی برگهتتپتذیر
حدود  70درصد از تولید برق جهان را به خود اختصان خواهد داد ،در حتالی کته تولیتد
جهانی برق خود تقریباً تا  37،775تتراوات ستاعت  56درصتد بیهتتر از امتروز) افتزایش
خواهد یافت ( .)Griffiths, 2019: 2آژانس بینالمللی انرژیها برگهتپذیر در یک پیشبینتی
بلندپروازانهتر اظهار داشته است که اگر اهداش اقلیمی پیمان پاریس  02115بترآورده شتود،
 75درصد برق جهان تا سال  2151میالدی از منابع برگهتپذیر انرژی بهویتژه خورشتید و
باد تولید خواهد شد (.)IRENA, 2018: 10
در بخش حملونقل ،تأمین مالی انرژیهای تازه بلومبرف پیشبینی میکند که دستکتم
 56درصد از کل فروش خودروهای شخصی و مسافربری و  31درصد از کل وسایل نقلیته

1. Solid Biomass
2. The International Renewable Energy Agency (IRENA).
3. New Energy Finance Bloomberg (BNEF).
4. Paris Agreement 2015.
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شخصی و مسافربری در جادهها تا سال  2101میالدی برقی خواهند

بتود ()EENews, 2019: 1

که به معنای جایگزینی حدود  683میلیون بهکه در روز از ستوختهتای فستیلی بتا 2،111
تراوات ساعت تقاضای مازاد برق خواهد بتود .بته دلیتل رونتد ستریع الکترونیکتی کتردن
خودروها همراه با ارتقای بهرهوری وسایل نقلیه ،تقاضای نفت بترای تولیتد پتروشتیمی تتا
نیمه سده بیستویکم از تقاضای نفت بترای حمتلونقتل پیهتی خواهتد گرفتت .بتر پایته
دادههای آژانس بین المللی انرژی ،انتظار میرود که پتروشیمیهتا بتیش از یتکستوم رشتد
تقاضای جدید نفت از سال  2117تا سال  2131میالدی و نزدیک به نیمی از ایتن رشتد در
تقاضای نفت جدید تا سال  2151میالدی را به خود اختصان دهند (.)IEA, 2018: 11
اگرچه تقاضای برای انرژیهای برگهتپذیر بیش از همه در اتحادیه اروپتا و آمریکتای
شمالی دنبال میشود ،اما حتی چین نیز بهتدریج در حال دور شدن از یتک سیستتم انترژی
مبتنی بر سوختهای فسیلی که در حال حاضر  71درصد از تتأمین انترژی ایتن کهتور را
تهکیل می دهند) استت .ایتن کهتور از ستال  2113متیالدی بتا پتذیرش ستهم بزرگتی از
ظرفیتهای جدید تولید برق از باد ،خورشید و نیروگاههای برق-آبی کوچک ،شاهد تغییتر
عمدهای در جهتگیری سیستم انرژی به سمت انترژیهتای پتاک بتود .بته همتین جهتت،
پیشبینی میشود سهم سوختهای فسیلی در ترکیب انرژی چین در آینده به دلیل گسترش
فناوریهای کمکربن در این کهور رو به کاهش باشد.
 .4-1-4توسعه تجارت گاز طبيعي مایع

گاز طبیعی مایع طی دو دهه گذشته بیهترین رشد را در میان تمام بخشهای صنعت
انرژی جهان تجربه کرده است .در سال  2111میالدی ،بخش عمده ای از مجمتوع گتاز
صادراتی از طریق خطوط لوله جابهجا می شد و گاز طبیعی مایع قابتل حمتل از طریتق
کهتی تنها  2785درصد از بازار مصرش گاز جهان را در اختیار داشت .این رقم در سال
 2117میالدی به  06درصد رسید و بر پایه پیشبینیهای آژانس بین المللی انرژی ،حجم
تجارت گاز طبیعی مایع و گاز طبیعی فهردهشده بهزودی از خطوط لوله پیهی خواهتد
گرفت( .)IGU, 2020: 10
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حجم و گوناگونی جریانهای تجاری گاز طبیعی مایع بتهسترعت بتا ظهتور کهتورهای
جدید صادرکننده و واردکننده رو به افزایش است .تعداد کهورهای واردکننده گتاز طبیعتی
مایع از یک مورد در سال  1770میالدی به  15مورد در سال  2115متیالدی و  37متورد در
سال  2117میالدی افزایش یافت .همچنین در حالی کته ستال  1770متیالدی الجزایتر تنهتا
کهور صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان شتناخته متیشتد ،تعتداد آنهتا در ستال 2117
میالدی به  17مورد رسید ( .)IGU, 2019: 12یازده پایانه واردات گتاز طبیعتی متایع تنهتا در
سال  2117میالدی در جهان افتتاح شد که نیمی از آنها در آسیا و بتهطتور عمتده در هنتد
واقع شدهاند

(2020: 13

 .)IGU,پایانههای ارسال و دریافت گاز طبیعی مایع برخالش نفت و

گاز طبیعی پیچیتده بتوده و تأستیس آنهتا نیازمنتد بتهکتارگیری فنتاوریهتای پیهترفته و
سرمایهگذاریهای هنگفت است؛ بنابراین ،افزایش سریع تعداد کهورهایی که به این عرصته
وارد شدهاند ،نهان از آینده رو به رشد بازار جهانی گتاز طبیعتی متایع دارد کته بته معنتای
کاهش نسبی اهمیت مسیرهای اصلی ترانزیت منابع هیدروکربنی و نیز منابع ستنتی نفتت و
گاز طبیعی است.
 .2-0ژئوپلیتیک جديد انرژی در خلیج فارس
تغییرات و جابهجاییها در بازارهای بزرف انترژی پیامتدهای گستتردهای بترای منطقته
خلیج فارس به دنبال خواهد داشت .تقاضای انرژی ازجمله برای نفتت همچنتان در چتین،
هند و دیگر کهورهای آسیایی رو بته افتزایش استت .برختی از کهتورهای آستیایی ماننتد
اندونزی نفت تولید می کنند ،اما برای برآورده ساختن نیازهای فزاینتده انترژی آنهتا کتافی
نیست .از این رو ،کهورهای آسیایی برای تأمین نیازهای خود بهطور روزافزونتی بته منتابع
نفت و گاز کهورهای خلیج فارس وابسته میشوند .در این میتان ،رشتد تصتاعدی واردات
نفت چین از سال  1773میالدی تا به امروز و روند نزولی وابستگی دولتتهتای غربتی بته
منابع انرژی خلیج فارس ،دو متغیری به شمار میآیند که از ظرفیت بتاًیی بترای تتأثیر بتر
ژئوپلیتیک انرژی و امنیت منطقه خلیج فارس برخوردار هستند.

 / 72فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال یازدهم ،شماره چهلودوم ،زمستان  1011تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

سال  1773میالدی معموًً بهعنوان یک نقطه عطف تعیینکننده به لحتا ژئوپلیتیتک در
نظر گرفته نمی شود .در آن زمان ،اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده بود ،کهتورهای زیتادی
در اروپای شرقی ،آسیای مرکزی و قفقاز به استقالل دست یافته بودند و جنتگ اول خلتیج
فارس به پایان رسیده بود .بیل کلینتون همزمان با ادای سوگند ریاستجمهتوری در ژانویته
 1773میالدی با استناد به رویدادهای بزرف ژئوپلیتیک چند سال گذشته ،لحظته تتکقطبتی
آمریکایی را نیز جهن گرفت .در آن زمان کمتر کستی در شناستایی قتدرت بتزرف جهتان
دچار تردید بود و چنان تصور میشد که هیچ دولتی توان به چالش کهیدن ایتاًت متحتده
در آینده نزدیک را نخواهد داشت .با این همه یک رویداد با پیامدهای غیرقابل پیشبینی در
آن سال ژئوپلیتیک خلیج فارس را بتهطتور نامحستوس تغییتر داد ،در حتالی کته بتهآرامتی
نهاندهنده ظهور قدرت جدید بالقوهای در آینده سیاست جهانی بتود .ایتن نهتانه کمرنتگ
بود و صدای سهمگینی از آن به گوش نمیرستید .در آن ستال ،خطتوط عرضته-تقاضتا در
نمودار انرژی چین به هم رسیده بودند و تأمین داخلی نفت چین دیگتر نتوانستت تقاضتای
این کهور برای مصرش انرژی را برآورده سازد (.)Leung et al., 2011: 483
در آن زمان ،نهانههای کمرنگی از رشد ژئواکونومی چهتمگیر چتین در دستت بتود ،امتا
برخی تحلیلگران بهدرستی پیشبینی میکردند که رشد اقتصادی چین سرانجام ایتن کهتور را
به یک خریدار عمده نفت خام جهانی تبدیل خواهد کرد .با این همته متدتی طتول کهتید تتا
تقاضای انرژی چین به رشد قابل توجهی دست یابد .یک دهه بعد ،ایتن نهتانه دیگتر منقطتع
نبود ،بلکه بهطور مداوم قرمز بود و خط تقاضای انرژی چین همچنان بته صتعود ختود ادامته
داد .چین مانند بسیاری دیگر از منابع خام و کاًهای اولیه روی زمین در صتدر واردکننتدگان
بزرف نفت خام جهانی قرار گرفت .در این شرایط ،نزدیکی تدریجی سیستم بزرف عرضته در
کهورهای خلیجفارس به سیستم تقاضای بزرف چین غیرقابتل اجتنتاب بتود (.)Molavi, 2019
واردات نفت خام چین از خلیج فارس در سال  1772میالدی در حدود  226هزار بهکه در
روز بود که تنها طی هفت سال  222درصد رشد یافت و در سال  1777میالدی بته حتدود
 632بهکه در روز رسید ( .)Lewis, 2002: 7چین از سال  2110میالدی به بعد بیش از نیمی
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از نیاز خود به واردات نفت خام را از منابع انرژی خلیج فتارس تتأمین کترده استت و ایتن
روند با کمی فرازونهیب تا به امروز ادامه داشته است (.)Statista, 2017; Workman, 2020
در مقابل ،واردات نفت خام ایاًت متحتده از کهتورهای خلتیج فتارس بنتا بتر اعتالم اداره
اطالعات انرژی ایاًت متحده 1از بیش از سه میلیون بهکه در روز در آوریل  2113متیالدی بته
کمتر از  711هزار بهکه در روز در نوامبر  2117میالدی رسیده استت ) .)EIA, 2020(Aایتن در
حالی است که ایاًت متحده بهرغم افزایش کهفیات نفت شتیل ،همچنتان نیازمنتد واردات
نفت خام سنگین برای پاًیهگاههای خود است .خالص واردات نفت ختام ایتن کهتور در
سال  2115میالدی بالغ بر ده میلیون بهکه در روز بود که در سال  2117میالدی به حتدود
 585میلیون کاهش یافت () .)EIA, 2020(Bمقایسه ایتن دو آمتار نهتان متیدهتد کته شتیب
کاهش صادرات نفت خام خلیج فارس به ایاًت متحده تقریباً  285برابر ستریعتتر از شتیب
کتتاهش واردات نفتتت ختتام ایتتن کهتتور استتت .در حقیقتتت ،ایتتاًت متحتتده ختتوراک
پتروشیمیهای و بسیاری از صنایع داخلی این کهور را با نفت و گاز شیل تأمین میکنتد و
بخش بزرگی از نفت خام سنگین مورد نیاز پاًیهگاههتای ختود را از منتاطقی جتز خلتیج
فارس ازجمله الجزایر ،نیجریه و گابن وارد میکند.
کهورهای اروپایی نیز پس از جنگهای خلیج فارس بهتدریج از وابستگی خود به منابع
انرژی خلیج فارس کاستهاند تا جایی که روسیه طی سال  2117میالدی همچون ستالهتای
گذشته در رأس صادرکنندگان نفت  2683درصد) و گاز  0182درصد) به این اتحادیه قرار
داشت حبیبی و دیگتران .)01 :1377 ،در این شرایط ،اگرچه رهبتری کهتورهای خلتیج فتارس در
بازار نفت خام در آینده نزدیک به چالش کهیده نخواهد شد زیبتاکالم و عترب عتامری،)177 :1373 ،
اما وابستگی رو به کاهش شرکای تجاری سنتی همچتون ایتاًت متحتده و اروپتا در برابتر
وابستگی روزافزون کهورهای آسیایی بهویژه چین و هند به منابع انرژی این منطقه ،تعتادل
پیهین میان نیروهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومی در خلیج فارس را برهم خواهد زد.

1. U.S. Energy Information Administration (EIA).
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 .0-0تحول در الگوی امنیت کشتيراني در خلیج فارس
خلیج فارس دستکم از زمان کهف نفت فاقد الگوی امنیت درونزا بوده و ثبات در آن
تحت تأثیر دیدگاههای قدرت بزرف قترار داشتته استت .در ابتتدا بریتانیتا و از دهته 1761
میالدی ایاًت متحده رهبری امنیتی-نظامی خلیج فتارس را بتر عهتده داشتتهانتد

هرستیج و

تویسرکانی .)110-115 :1377 ،واشنگتن طی نیم قرن حوور در منطقه ،راهبردهای متعددی را اعم
از استقرار پایگاههای نظامی و یا تکیه بتر هتمپیمانتان منطقتهای بترای اطمینتان از استتمرار
جریان انتقال انرژی بهسوی غرب اتخاذ کرده است.
در حال حاضر نیز «سنتکام»« ،ناوگان پتنجم دریتایی مستتقر در بحترین»« ،پایگتاههتای
ایاًت متحده در سط منطقه خلیج فارس»« ،ناوهتای هواپیمتابر اعزامتی بته منطقته خلتیج
فارس» و «رژیم صهیونیستی» پنج سازوکار ایاًت متحده بترای کنتترل تحتوًت در خلتیج
فارس به شمار میآیند آجیلی و رضایی.)167-171 :1376 ،
رهبری مستقیم نظامی واشنگتن ،وجه مهترک تمام این راهبردها و سازوکارها به شتمار
میآید و به همین جهت خلیج فارس هیچگاه سیستم امنیت دستهجمعی منطقهای یا درونزا
را تجربه نکرده است .اغلب راهبردهای گذشتته بتر محتور موازنته قتدرت منطقتهای و بته
عبارت بهتر موازنه دور از ساحل 1تدوین شتده بودنتد کته ایتاًت متحتده در آنهتا نقتش
موازنهگر را ایفا مینمود (.)Lilli, 2018: 1
استمرار جریان نفت و میعانات گازی از خلیج فارس به بازارهای مصترش ،پهتتیبانی از
موجودیت رژیم صهیونیستی و مهار نیروهای ضدسلطه و در رأس آنها جمهوری استالمی
ایران ،سه هدش و انگیزه اصلی ایاًت متحده از حوور در منطقه خاورمیانته و زیرسیستتم
امنیتی خلیج فارس را تهکیل میدهند .به همین جهت ،حتی با وجود کاهش وابستگی نفتی
ایاًت متحده و همپیمانان غربی این کهور به منابع انرژی خلیج فارس ،واشنگتن همچنتان
به دنبال تقویت حوور خود در منطقه و ایجاد پایگاههای نظتامی در کهتورهای هتمپیمتان
است .تا آنجا که به موضوع پژوهش حاضر مربوط میشود ،حتی در صورت حتذش دیگتر
1. Offshore Balancing.
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اهداش و انگیزههای اصلی ایاًت متحده ،این کهور به حوتور ختود در خلتیج فتارس بتا
انگیزه استمرار جریان انرژی به خارف ادامه خواهد داد.
رشد اقتصاد جهانی در گروی تداوم جریتان آزاد و مقترونبتهصترفه نفتت از بازارهتای
عمده انرژی به بازارهای بزرف مصرش است و بقای نظام سرمایهداری جهتانی بته رهبتری
ایاًت متحده نیز به استمرار رشد متوازن اقتصاد در قطبهای بزرف اقتصتادی جهتان گتره
خورده است ( .)Blumab and Legeya, 2012: 1982هرگونه اخاللی در روند تولیتد و انتقتال
نفت و گاز به بازارهای بزرف مصرش ،آسیب عمدهای بر امنیتت انترژی در ستط جهتانی
وارد خواهد ساخت .از این رو ،اطمینان از استمرار جریان آزاد نفت از خلیج فارس بهمثابته
بزرفترین کانون انرژی جهان ایاًت متحده برای ایاًت متحده حتائز اهمیتت استت ،چته
این کهور خود مصرشکننده عمده نفت خلیج فتارس باشتد و چته نباشتد .درهتمتنیتدگی
اقتصاد سرمایه داری جهانی ،اقتصتادهای بتزرف را در برابتر هتر بحتران اقتصتادی مهتم در
هرکجای دنیا بهشدت آسیبپذیر ساخته است .در این شرایط ،یک بحران اقتصادی بهانتدازه
کافی بزرف تهدیدی جدی بر ضد کل نظام سرمایهداری به شمار میآید.
شوکهای نفتی دهه  1761میالدی مخاطرات و هزینههای اخالل در جریان نفتت بترای
دنیای سرمایهداری را بهخوبی آشکار ساخت محمتدی و میکامته)01 :1372 ،؛ بنتابراین ،واقعیتت
کاهش وابستگ ی ایاًت متحتده و دنیتای غترب بته منتابع انترژی خلتیج فتارس ،آنهتا از
پیامدهای منفی بیثباتی در این منطقه مصون نمیسازد .از این رو ،بتهرغتم اعتالم چنتدباره
دونالتتد ترامتتن مبنتتی بتتر واگتتذاری حفتتظ امنیتتت خلتتیج فتتارس بتته کهتتورهای منطقتته و
واردکنندگان اصلی منتابع انترژی آن ،هتیچ نهتانهای دال بتر تتالش ایتاًت متحتده بترای
پیادهستازی ایتن موضتع مهتاهده نمتیشتود .ترامتن در حتالی حوتور در خاورمیانته را
بزرفتترین اشتتباه تتاریخ ایتاًت متحتده برمتیشتمارد ( )Solomon and Sexton, 2018کته
بهتازگی درصدد افزایش تعداد پایگاههای نظامی خود در کهورهای منطقته ازجملته عتراق
برآمده و مصوبه قانونی پارلمان عراق مبنی بر خروف فوری نیروهای نظتامی بیگانته از ایتن
کهور دویچهوله فارسی 16 ،دی  )1377را نادیده میانگارد.
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پیوند منافع ایاًت متحده با تحوًت خلیج فارس باعث شتد تتا ههتدارهای ضتمنی و
آشکار ایران بهویژه در دو برهه زمانی ارسال پرونده هستهای ایران به شتورای امنیتت ملتل
متحد اوایل دهه  )1371و خروف ایاًت متحده از برجام  )1376مبنی بر بستن تنگه هرمز
در صورت عدم صادرات نفت این کهور از سوی واشنگتن بهشدت تهدیدآمیز تلقی شتود.
واکنش شدید ایاًت متحده در برابر این ههتدارها و برنامتهریتزیهتای متعاقتب آن بترای
تهکیل ائتالش دریایی به رهبری واشنگتن در خلیج فارس نهتان داد کته هتدش ترامتن از
کماهمیت جلوه دادن تحوًت خلیج فتارس در معتادًت امنیتتی و منتافع ایتاًت متحتده،
ترغیب و تهدید همپیمانان جهانی و منطقهای این کهور به مهارکت در تتأمین هزینتههتای
حوور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس بوده است.
ایاًت متحده بههیچ وجه حاضر به از دست دادن کنتترل بتر منتابع و مستیرهای انتقتال
انرژی خلیج فارس نخواهد بود .با این همه ترامن بر پایه محاسبات اقتصادی خود به فکتر
وادار ساختن سایر کهورهای ذینفع در خلیج فتارس بته پرداختت بخهتی از هزینتههتای
حوور ایاًت متحده در منطقه است .ترامن بهخوبی آگاه است که امنیت انترژی چتین در
گرو ثبات در خلیج فارس .عالوه بر چین ،هند و سایر کهورهای آسیایی نیز بهطور مستقیم
از بیثباتی احتمالی در خلیج فارس بهشدت متورر خواهند شد .همچنین اتحادیته اروپتا و
بهویژه اقتصادهای بزرگی همچون آلمان ،بریتانیا ،فرانسته و ایتالیتا و نیتز کانتادا و استترالیا
بهرغم واردات ناچیز منابع انرژی از خلیج فارس به دلیل درهتمتنیتدگی نظتام سترمایهداری
جهانی و سرایت بحرانهای اقتصادی از اخالل احتمالی در روند انتقال نفتت و گتاز خلتیج
فارس به بازارهای عمده مصرش بهشدت متأثر خواهند شتد .بترای اقتصتادهای نوظهتوری
همچون برزیل و آفریقای جنوبی نیز وضیعت به همتینگونته خواهتد بتود .در ایتن میتان،
روسیه جزو معدود کهورهایی است که از اخالل در انتقال انرژی از خلتیج فتارس احتمتاًً
منتفع خواهند شد.
در حال حاضر ،نگرانی اصلی در خلیج فارس نه تولید انرژی بلکه انتقال انترژی از ایتن
منطقه است .رشد فزاینده تولید نفت اوپک بهویژه در کهورهای حوزه خلیج فارس و خطر
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سقوط قیمتها ،سقف سهمیه تولید اوپک طی یک دهه گذشته را بهرغم برخی فرازونهیبها
و استثناهای محدود درمجموع کوتتاهتتر ستاخته استت نامتداری و برزگتر .)317-317 :1377 ،تتأثیر
افزایش تولید بر کاهش قیمت نفت بهاندازهای است که بخهی از رفتارهای منطقهای خهتن
عربستان سعودی به آن نسبت داده میشود امیتریمقتدم و همکتاران .)27 :1377 ،عتالوه بتر ایتن،
پراکندگی سایتهای تولید در سط کهورهای منطقته و بختشهتای داخلتی آنهتا امکتان
بهخطر افتادن تولید نفت را در عمل کاهش داده استت و موضتوع تولیتد انترژی در خلتیج
فارس بیهتر تحت آثار روانی ضربهها بر ضد این بخش قرار دارد.
در مقابل ،بخش عمده انرژی تولیدی در کهورهای خلیج فارس از تنگه هرمتز بتهمثابته
بزرفترین شاهراه انتقال انرژی جهان عبور میکند و بنابراین انتقال انترژی از خلتیج فتارس
موضوعی بهغایت حساس و آسیبپذیر تلقی متیشتود .بتر پایته دادههتای اداره اطالعتات
انرژی ایاًت متحده ،در سال  2117میالدی روزانه در حدود  21میلیون بهکه نفت ختام و
مهتقات آن از این تنگه عبور نموده که معادل  21درصد کل مصرش روزانه نفت در جهتان
است

(2019

 .)EIA,این میزان در بازه زمانی سالهتای  2111-2115متیالدی در حتدود 16

درصد بود ( .)EIA, 2017: 2مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللتی 1آمریکتا بتر پایته تحلیتل
دادههای اداره اطالعات انرژی ایاًت متحده ،سهم واقعی تنگته هرمتز از نفتت و مهتتقات
نفتی عبوری را  17درصد در سال  2110میالدی 17 ،درصتد در ستال  2115متیالدی و 21
درصد در سالهای  2117-2117میالدی برآورد کرده است (.)Stanley, 2019
همچنین حدود  71درصد از نفت تولیدی در کهورهای غنی از منابع نفت خلیج فتارس
ازجمله عربستان سعودی ،عراق ،کویت و امارات عربی متحده از این تنگه گذشته و عمتدتاً
به بازارهای آسیایی عرضه میشود

(2019

 .)Lee,نفت عبوری از تنگته هرمتز در حتدود 67

درصد نیاز ژاپن 73 ،درصد نیاز کره جنوبی 71 ،درصد نیاز هند و  37درصد نیتاز چتین بته
نفت خام سنگین را برآورده میسازد .در این میان ،سهم ایاًت متحده از نفت خام عبتوری
از تنگه هرمز در سال  2117میالدی تنها  16درصد بوده است (.)Stanley, 2019
1. The Center for Strategic and International Studies (CSIS).
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مجموع شواهد و استدًلهای باً نهان از تغییر وضعیت ژئواکونومی منطقه و مقاومتت
نیروهای ژئوراهبردی و ژئوپلیتیک در برابر این تغییرات دارد .تغییترات ژئوپلیتیتک هماننتد
تغییر مسیر کهتیهای بزرف ناگهانی نیستند .تثبیت این تغییترات معمتوًً چنتدین دهته بته
طتول متی انجامتد .تغییترات ژئتوراهبردی نیتز بتیش از تحتوًت ژئواکونتومی از تغییترات
ژئوپلیتیک پیروی می کنند .بادهای تجارتی تغییرات ژئواکونومی) بهطور کلتی ستریعتتر از
بادهای سیاسی تغییرات ژئوپلیتیک و ژئوراهبردی) حرکت میکنند .کهتورهای نفتتخیتز
خلیج فارس از ابتدای هزاره سوم میالدی تغییر جهت بادهای تجاری در بازار انرژی منطقته
را با ظهور طبقات متوسط تهنه انرژی در آسیا بهخوبی احساس کردند.
عبداهلل بن عبدالعزیز آل سعود ،پادشاه پیهین عربستان سعودی بالفاصله پس از رستیدن
به این سمت در سال  2115میالدی ،چین و هند را بهعنوان نخستین مقصتد دیتدار رستمی
خود در سمت پادشاه عربستان سعودی انتختاب کترد .علتی النعیمتی ،وزیتر نفتت پیهتین
عربستان سعودی نیز طی دیدار خود در سال  2111میالدی با مقامهای پکتن در اعالمیتهای
عربستان را بهجای کهوری خاورمیانهای« ،دولت عربستان ستعودی غترب آستیا» 1خطتاب
کرد تا از این طریق نزدیکی خود را با مصرشکنندگان بتزرف انترژی در آستیا را یتادآوری
کند .حتی بر روی دیوار شرکت ملی نفت آرامکوی سعودی این جمله نقش بسته است که:
رشد تقاضای آینده از سوی آسیا و نه ایاًت متحده آمریکا یا اروپتا استت (.)Molavi, 2019
هند نیز بهشدت به انرژی خلیج وابسته است و شرکتهای ملتی نفتت هنتد در کهتورهای
خلیج فارس جایگاه مهمی کسب میکنند که مهمترین آنها کسب سهم قابلتوجه از امتیتاز
خرید نفت ابوظبی است.
مطمئناً بازارهای غربی پایدار و همچنان برای کهورهای خلیج فارس قابتلتوجته بتاقی
خواهند ماند ،اما آینده انرژی منطقه با آستیا گتره ختورده استت .در ایتن میتان ،پیونتدهای
ژئواکونومی میان عربستان سعودی و چین میتواند در آینده امنیتت کهتتیرانتی در خلتیج
فارس مؤثر باشد .دیدار محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی از چین ،هند و پاکستان
1. The West Asian State of Saudi Arabia.
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در فوریه  2117میالدی به مباحث در خصون «محور آسیا» 1یا «تغییر به سمت شترق» 2را
میان برخی تحلیلگران بازار انرژی و مسائل منطقهای و جهتانی برجستته ستاخت .ایتن در
حالی است که تغییر جهت کهورهای نفتخیز خلیج فارس به سمت شرق دستتکتم یتک
دهه پیش اتفاق افتاده بود و این تغییر امروز وارد مرحلته راهبتردیتتری از همکتاریهتای
ژئواکونومی شده است.
همکاری اعراب خلیج فتارس و چتین در حتال حاضتر وارد مرحلته رشتدیافتهتتری از
سرمایه گذاری مستقیم دوجانبه خارجی در پروژههای سنگین سرمایهگذاری بلندمدت ماننتد
پاًیهگاهها و مبادله ارز ،گسترش جوامع کارشناسان و تجار چینی در ریاض ،دبی و دوحته
و تعهدات سط باًی کهورهای عرب خلیج فارس بترای سترمایهگتذاری در پتروژههتای
ابتکار کمربنتد و راه چتین شتده استت .همته کهتورهای حتوزه خلتیج فتارس بته بانتک
سرمایهگذاری زیربنایی آسیا 3پیوستهاند و بر سر همکاری با چین با یکدیگر رقابت دارند.
با این توصیف ،تهدید بر ضد کهتیرانی در خلیج فارس بتیش از همته چتین و ستپس
کهورهای ساحلی این منطقه و دیگر کهورهای آسیایی را متورر خواهد ستاخت .بتا ایتن
همه چین تاکنون مایل به تحمل هزینههای حوور نظامی در این منطقه نبوده است .چین از
مدتها پیش حوور نظامی و داراییهای دریایی خود را از مدتها پیش با احتیاط حوتور
نظامی و دارایی های دریایی خود را در خارف از مرزهتای ایتن کهتور گستترانده استت در
خارف از مرزهای این کهور گسترانده ،اما حوور نظامی این کهور در خلیج فارس بهطتور
عمده به برگزاری مانورهای مهترک با ایران و روسیه محدود مانده است .عتالوه بتر بحتث
هزینههای مالی ،پکن خواهان تحریک حساسیتهای ایاًت متحده بر ضتد ختود در برهته
رشد اقتصادی مستمر چین نیست .ایاًت متحده نیز بتا درک ایتن واقعیتتهتا ،بتا مجبتور
ساختن همپیمانان منطقهای و جهانی خود به دنبال تقویت ائتالش دریایی در خلیج فارس با
هدش تأمین بخهی از هزینههای حوور نظامی این کهور در منطقه است.
1. Asia pivot.
2. Eastward Shift.
3. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
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ائتالش دریایی ایاًت متحده کته فرمانتدهی عملیتاتی آن در ژانویته  2121متیالدی بته
بریتانیا تحویل داده شد ،در نوامبر  2117میالدی در بحترین ،محتل استتقرار ناوگتان پتنجم
نیروی دریایی ایاًت متحده رسم ًا افتتتاح شتد .ایتاًت متحتده ،بریتانیتا ،استترالیا ،آلبتانی،
بحرین ،عربستان سعودی و امارات عربی متحده هفت عوو کنونی ایتن ائتتالش را تهتکیل
میدهند و از کویت ،قطر و رژیم صهیونیستی بهعنوان کاندیداهای احتمالی حوتور در ایتن
ائتالش نام برده میشود ( .)Katzman et al., 2020: 15; CrisisGroup, 2020عالوه بتر ائتتالش
دریایی آمریکایی-بریتانیایی ،فرانسه نیز رهبری یک ائتالش اروپایی مستقل در خلیج فتارس
تحت عنوان «مأموریت به رهبری اروپا در تنگه هرمز »1را بر عهده گرفته است.
به نظر میرسد دولتهای اروپایی با هدش نجات برجام ،حاضر بته شترکت در ائتتالش
آمریکایی -بریتانیایی نهدند و مأموریتت مستتقل ختود را تتدارک دیدنتد .ائتتالش دریتایی
اروپایی که مقر آن در پایگاه نظامی فرانسه در ابتوظبی واقتع شتده استت ،در فوریته 2121
میالدی به مرحله عملیاتی رسید .ههت کهور اروپایی فرانسته ،آلمتان ،بلژیتک ،دانمتارک،
یونان ،ایتالیا ،هلند ،پرتغال تاکنون به بخش نظامی این ابتکار تحت عنوان عملیتات آژنتور2
پیوستهاند (2020: 4

 .)Rider,بهرغم استقالل عمل دو ائتالش آمریکایی-بریتانیایی و اروپایی،

هماهنگی و تماس میان آنها برقرار است .در مقابل ،تهران ضمن مخالفت با هتر دوی ایتن
ائتالشها ،گفت وگوی منطقه ای برای کاهش تنش را در قالب «ابتکار صل هرمتز» پیهتنهاد
کرده است.
 .5نتيجهگيری
سیستم انرژی جهانی در حال گذار از وابستگی تقریباً کامل به سوختهتای فستیلی بته
سمت اتکای بیهتر به منابع انرژی پاک و برگهتپذیر است .عالوه بتر ایتن ،تغییتر الگتوی
مصرش جهانی انرژی ،نوآوریهای مهم فناوری در بازارهای انرژی ،کهفیات اخیتر نفتت و

1. The European-led Mission in the Strait of Hormuz (EMASOH).
2. AGENOR.
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گاز نامتعارش شیل در آمریکای شمالی و گسترش تجارت گاز طبیعی متایع نیتز ژئوپلیتیتک
انرژی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده استت .گتذارهای پیهتین انترژی بته دنبتال عتواملی
برانگیخته شده بودند که گسترهای از تالطتمهتای بتازار تتا دگرگتونیهتای فناورانته را در
برمیگرفت.
جهان امروز نیز شاهد پویاییهایی مهابه همچون محرکها و عوامل تقویتکننتده گتذار
از سوخت های فسیلی استت .گتذار کنتونی در سیستتم انترژی جهتانی در درجته نخستت
بهواسطه نگرانیها در مورد تغییر آبوهوا و به رسمیت شناخته شدن ضرورت چرخش بته
سمت اقتصاد کمکربن برانگیخته شده است .حتی در برخی کهورها ،نگرانیهای فزاینده در
مورد کیفیت هوای شهری بهمثابه پیهران سیاستهای حکومتی در حمایت از گتذار انترژی
از مالحظات اقلیمی پیهی گرفته است.
همه این عوامل در کنار هم نقهی که بهطور سنتی کهورهای تولیدکننتده نفتت در نظتم
جهانی انرژی ایفا می کردند را به چتالش کهتیده استت .بتا ایتن همته جایگتاه کهتورهای
حاشیهای خلیج فارس در این نظم به لطف موقعیت جغرافیایی ،فراوانی ذخایر سوختهای
فسیلی ،زیرساختهای موجود و پیوندهای سیاسی تاریخی آنها با مصرشکننتدگان عمتده
انرژی تا حدودی حفظ شده است .در حقیقت تا آنجا کته بته خلتیج فتارس بتازمیگتردد،
نهانهها حاکی از به چالش کهیده شدن امنیتت تقاضتای انترژی کهتورهای منطقته در اثتر
پدیده گذار انرژی نیست .کاهش فرصتهای اقتصادی ناشی از انتقال انرژی کمکربن هنتوز
خلیج فارس را بهطور جدی تحت تأثیر قرار نداده است .دلیل این امر را بایتد در بازارهتای
آسیایی تهنه انرژی بهویژه در چین و هند جستجو کرد .با ایتن همته مفتاهیم گتذار انترژی
برای امنیت خلیج فارس گسترده است .تغییر الگوی تقاضای انرژی در سط جهانی همتزاد
پدیده گذار انرژی تلقی میشود و میتواند امنیت کهتیرانتی در خلتیج فتارس را بتهطتور
خان تحت تأثیر قرار دهد .این تأثیر فارغ از کاهش/عتدم کتاهش نقتش خلتیج فتارس در
ژئوپلیتیک جهانی انرژی ،پیامدهای تعیینکنندهای برای آینده ثبات و امنیت منطقته بتهویتژه
بهواسطه تغییر الگوهای تأمین امنیت کهتیرانی به دنبال خواهد داشت.
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پدیده گذار انرژی خلیج فارس را از سه جهت اساسی تحت تتأثیر قترار داده استت کته
برآیند آنها در نهایت یکدیگر را به لحتا تقاضتای ختالص انترژی خنثتی ستاختهانتد .از
یکسو ،اقبال عمومی به استفاده از منابع برگهتپذیر انترژی بته کتاهش مجمتوع تقاضتای
جهانی برای سوختهای فسیلی منجر شده است .از سوی دیگر ،از میتزان صتادرات نفتت،
مهتقات نفتی و میعانات گازی خلیج فارس به غرب به دنبتال افتزایش تولیتد نفتت و گتاز
شیل در آمریکای شمالی و رشد وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه و اوراستیای مرکتزی
به شدت کاسته شده است .در برابر ،جهت سوم تغییرات یعنتی تقاضتای فزاینتده انترژی در
آسیا بهاندازهای قوی بوده است که توانسته آثار منفی هر دو ضلع پیهین را خنثی نماید.
بنابراین ،چهره واقعی پدیده گذار انرژی در خلیج فارس را بیش از همه میتوان بته شتکل
تغییر الگوی تقاضای انرژی ترسیم نمود .از این چهمانداز ،پدیده گذار انرژی نتوانستته استت
خلیج فارس را در معادًت انرژی جهانی بته بتازیگری پیرامتونی تبتدیل کنتد و ایتن منطقته
کماکان در محور پویاییهای انرژی جهان باقی مانده است .در این میان ،تغییر الگوی تقاضتای
انرژی در خلیج فارس بیهترین تأثیر را بر الگوی امنیت کهتیرانی گذاشته است .این تأثیر تتا
به امتروز بته شتکل ایجتاد شتکاش میتان نیروهتای ژئواکونتومی بتا نیروهتای ژئوپلیتیتک و
ژئوراهبردی بوده است ،اما در آینده میتواند با تغییرات اساسیتری همراه باشد.
چین طی دو دهه گذشته بهتدریج به شریک راهبردی اغلب کهتورهای ستاحلی خلتیج
فارس در حوزه انرژی تبتدیل شتده و ایتاًت متحتده و اروپتا را پتس زده استت .امتروزه
دولتهای خلیج فارس برای نزدیکی اقتصادی بیهتر به چین و ارتقتای مناستبات ختود بتا
پکن به سط راهبردی به رقابت با یکدیگر میپردازند و در عین حال از روابتط انترژی بتا
هند نیز غافل نیستند .تا همینجا نیز تغییر الگوی تقاضای انرژی در خلتیج فتارس بتا گتره
زدن امنیت اقتصادی چین و هند به امنیت مسیرهای انتقال انرژی در خلیج فارس ،الگوهتای
کهتیرانی در این منطقه را متحول ساخته است .الگوی تحولیافتته کهتتیرانتی در خلتیج
فارس بیهتر به سمت ائتالش و نیز ترغیتب مداخلته دولتتهتای آستیایی در تتأمین ثبتات
منطقهای گرایش دارد .با این همه ایاًت متحده بهرغم تمایل برای تهکیل ائتتالش دریتایی
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در خلیج فارس بهمنظور کاهش هزینههای حوور خود در منطقه ،تمایلی برای بته اشتتراک
گذاشتن امنیت دریانوردی در خلیج فارس با چین از خود نهان نداده است.
هدش ایاًت متحده ،تقویت ائتالش دریایی در خلیج فارس با حوور هتمپیمانتان جهتانی و
منطقهای خود است ،نه اینکه بخواهد به دست خود پای چین را به معتادًت امنیتتی خاورمیانته
بازنماید .از سوی دیگر ،چین نیز تاکنون به جهت بار مالی چنین حووری و نیز برانگیخته شتدن
حساسیتهای غیرضروری در هنگامه رشد چهمگیر اقتصادی این کهور تمایل چندانی از ختود
برای حوور نظامی در خلیج فارس نهان نداده است .چین همچنتان تترجی متیدهتد از چتتر
امنیتی ایاًت متحده در خلیج فارس استفاده کند و بهجتای درگیتر شتدن در معتادًت نظتامی-
امنیتی منطقه ،انرژی خود را مصروش توسعه اقتصادی در داخل نماید.
الگوی تحولیافته امنیت کهتیرانی در خلیج فارس با جدایی میان نیروهای ژئواکونومی
با نیروهای ژئوپلیتیک/ژئوراهبردی تا حدودی از الگوی تحمیلی همهجانبته ایتاًت متحتده
دور شده است ،اما تحول اساسی در آن تنها در صورت ایجاد همکاری نظامی-امنیتتی میتان
چین و کهورهای حوزه خلیج فارس رز خواهد داد .تا آن زمان ،ایتاًت متحتده همچنتان
رهبری امنیتی منطقه را با ایجاد ائتالفی از دولتهای همپیمان جهانی و منطقتهای در دستت
خواهد داشت و آسیا نیز به رهبری چین ،رونق اقتصادی آنها را حفظ خواهد کرد.
با این توصیف ،پاسخ اولیه به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه «گذار جهانی انترژی
تحت چه شرایطی امنیت دریانوردی در خلیج فارس را متحول خواهد ساخت؟» را میتوان
تا حد زیادی قانع کننده دانست و اظهار داشتت کته گتذار جهتانی انترژی و تغییتر الگتوی
تقاضای نفت و گاز طبیعی خلیج فارس تنها در صورت ارتقای همکاریهتای ژئواکونتومی
کهورهای عرب حوزه خلیج فارس-چین به سط همکاری نظامی و امنیتی منجر بته تغییتر
الگوی امنیت دریانوردی در خلیج فارس خواهد شد.
پيشنهاد
پیامدهای تأیید این فرضیه میتواند برای ایران بسیار حائز اهمیت باشتد .رشتد فزاینتده
سهم چین ،هند و دیگر کهتورهای آستیایی از منتابع انترژی خلتیج فتارس اگرچته چهتره
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ژئواکونومی منطقه را بهشدت متحول ساخته ،اما تغییرات ژئوپلیتیک و ژئوراهبردی متعاقتب
آن بسیار اندک بوده است .انگیزههای پکن و دهلینو برای حوور نظامی در خلیج فارس و
واشنگتن برای خروف از آن هیچ نسبتی با تغییر الگوی کهتورهای متقاضتی انترژی خلتیج
فارس ندارد .سرعت حرکت بادهای سیاسی بهمراتب کنتدتر از بادهتای اقتصتادی استت و
بنابراین در کوتاهمدت و حتی میتانمتدت نته ًزم استت نگتران همکتاریهتای اقتصتادی
عربستان سعودی و چین بود و نه انتظار نقشآفرینی بیهتتر پکتن در ازای کتاهش حوتور
نظامی ایاًت متحده در خلیج فارس را داشت.
حال از آنجا که شرایط برای تحقق ایتده تهتران مبنتی بتر «تتأمین امنیتت خلتیج فتارس بتا
مهارکت کهورهای ساحلی بدون دخالت قدرتهای بیگانته» دستتکتم در میتانمتدت فتراهم
نیست ،تداوم حوور نظامی ایاًت متحده در خلیج فارس و تقویت ائتتالش امنیتت دریتایی بته
رهبری این کهور محتملترین گزینه به نظتر متیرستد .ایتن گزینته بترای کهتورهای آستیایی
مصرشکننده انرژی خلیج فارس شامل چین و هند نیز مناسبترین انتخاب محستوب متیشتود.
در این شرایط ،تهدیدهای جدی بر ضد امنیت دریانوردی در خلیج فارس اگرچه ممکتن استت
چین یا هند را به حوور نظتامی محتدود در منطقته مجبتور نمایتد ،امتا ایتن حوتور احتمتالی
بههیچوجه به معنای کاهش نقش واشنگتن در ترتیبات امنیتی خلیج فارس نخواهد بود.
تهدید بر ضد امنیت کهتیرانی در خلیج فارس به هر شکلی و از هر طرفی که رز دهد
بر مهروعیت ساختگی حوور واشنگتن در منطقه میافزاید و به کاز سفید امکان میدهد تا
با کهاندن همپیمانان ایاًت متحده از سراسر جهان به خلیج فارس از هزینتههتای متادی و
معنوی حوور مستقیم خود در منطقه بکاهد .از این روً ،زم استت تتا ضتمن پاستداری از
منافع ایران در خلیج فارس ،طرحهای خرابکارانه احتمالی بتر ضتد امنیتت دریتانوردی کته
میتواند ضمن برهم زدن مناسبات حسنه ایران با کهورهای آسیایی به حوتور گستتردهتتر
قدرتهای بیگانه در خلیج فارس منجر شود را با هوشیاری خنثی نمود.
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