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 مديريتي: خالصه

ويكم و افزايش اهميت انرژي و نقش با آغاز قرن بيستهاي ژئواكونوميك است. گيري قلمرو و مرزبندياقتصاد، اساس شكل
اي جديد به دوران جهاني شدن اقتصاد بازار آزاد و يا رسد كه نظام جهاني در تجربهآن در مناسبات جهاني، چنين به نظر مي

ويژه از سوي كشورهاي تازه صنعتي شده شرق و جنوب هنياز روزافزون به انرژي ب وارد شده است.اقتصادي شدن نظام جهاني 
برداري و انتقال انرژي و براي استخراج، بهره هاي سنتي ايجاد كرده و رقابتكنندهآسيا، رقيبان جديدي را براي مصرف

سابقه تقاضاي جهاني براي . بدين ترتيب افزايش بيمسيرهاي پيشنهادي، مسائل جديدي را در مباحث ژئوپليتيك گشوده است
ها و تا قدرت دهدپيش رو قرار ميويژه انرژي را ههاي ژئوپليتيك بر محور مسائل اقتصادي بانرژي، دوران جديدي از رقابت
ه و ادامه حيات كننده آن بتوانند ساختار جديدي از مناسبات و روابط چندجانبه را طراحي كردكشورهاي توليدكننده و مصرف

» ژئواكونومي«دوران انديشه يكم را دوره تسلط مفاهيم جديدي چون ژئواكونومي دانست. وتوان قرن بيستدر حقيقت مي دهند.
آفريني و موقعيت ست و نقشا هاي اقتصادي آنهاها و داشتهمنوط به داده كشورهاو اهميت عصر جديدي است كه نقش 

در گرو توان اقتصادي است كه به موجب آن بازيگر يا  هاي بزرگنيز در راهبردهاي كالن قدرتجغرافيايي كشورها و مناطق 
گر توزيع و يا كننده يا بازيگر تسهيلاي به نظام اقتصاد جهاني چه به عنوان توليدكننده انرژي، يا توزيعبازيگران منطقه

ر به بررسي جايگاه ژئوپوليتيك و ژئواكونوميك ايران در طرح حاض .خورنديپيوند م ،تنيدههاي مكمل اين نظام درهمحلقه
فصل سازماندهي شده است. در ذيل هر كدام از فصول به صورت مختصر مورد بررسي قرار  10منطقه پرداخته است كه در 

 گرفته است.

ن و جهاني شدامواج بررسي به فصل دوم  طرح شامل بيان مسئله و روش تحقيق تشريح شده است. در فصل اول كليات
موضوعات جهاني شدن و نظام اقتصاد جهاني، جغرافياي  ،اختصاص يافته است. در اين فصل هاي نظام اقتصاد جهاني،ويژگي

هاي موافقان، مخالفان و گذاري مستقيم خارجي و تأثير جهاني شدن بر اقتصاد بررسي شده است. در ادامه ديدگاهجديد سرمايه
جهاني شدن مورد نظر قرار گرفته و در نهايت تحليلي بر جهاني شدن اقتصادي و  )فان و موافقانمخال (مياني ديدگاه مياني

 جايگاه ايران ارائه شده است.

به بحث گذاشته شده است. در اين فصل،  ،هاي ژئواكونوميدر فصل سوم موج سوم جهاني شدن و پيدايي مفهوم و حوزه
ومي در دوران بعد از جنگ سرد و اهميت مجدد خاورميانه تشريح شده و قلمروهاي ابتدا تحول در ژئواستراتژي و آغاز ژئواكون

ويكم مورد بررسي قرار گرفته و جايگاه ايران در اين ميان مورد مداقه قرار گرفته است. در ادامه ژئواستراتژيك در سده بيست
در انتهاي نظران مختلف پرداخته است. احبهاي جديد جهاني از ديدگاه صبنديپس از تشريح مفهوم ژئواكونومي به تقسيم

هاي ژئواستراتژيك و ايران در حوزه ويكم و جايگاه خاورميانه وانداز ژئوپوليتيك ايران در قرن بيستاين فصل چشم
 ژئواكونوميك بررسي شده است.

يانه و ايران از نظر است؛ در اين فصل اهميت خاورم ،عنوان فصل چهارم ژئواكونوميك نفت و گاز و اهميت خاورميانه
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د، بررسي شده است. همچنين اهيمت خاورميانه و خليج فارس در نداري از منابع انرژي و نقشي كه در انتقال آن دارربرخو

 مباحث ژئواكونومي و استراتژي آمريكا در خليج فارس و علل آن، در اين فصل تشريح شده است.

است. در اين  پرداخته ژئواكونومي و جايگاه آن در حوزه ژئواكونومي خاورميانههاي ايران و برتريبه بررسي  فصل پنجم
الملل مورد بررسي قرار گرفته است و در اين ميان وضعيت ايران در جهان و خاورميانه وضعيت كشورها در صحنه بين فصل،

 ار گرفته است.هاي ژئواكونوميكي ايران مدنظر قرها و مزيتتحليل شده است. در اين تحليل قابليت
ر كريدورهاي نقش مركزيت ايران در حوزه توليد و مبادالت نفت و گاز و جايگاه آن دابتدا ، (فصل پاياني) در فصل ششم

وزه درياي خزر حدر ادامه تبعات امنيتي انتقال انرژي از طريق ايران از كشورهاي  تبيين شده است. حمل و نقل و ترانزيت،
كه موجب اهميت ايران در منطقه و جهان شده است قرارگيري ايران در مسير كريدورهاي  تشريح شده است. بحث ديگري

هاي كشور ناشي از اين ها و پتانسيلاصلي حمل و نقل جهاني است كه در ادامه تشريح شده است. در انتهاي فصل قابليت
 امكانات تشريح شده است.

بررسي شده  ،هاروپوليتيك مرزهاي ايران و نقش ژئواكونوميك آنهاي وابسته و هيددر فصل هفتم ژئواكونوميك و پديده
اي در گيري مفهوم ژئواكونوميك را تحليل نموده است و تاريخچهاست. در اين فصل محقق ابتدا تحوالت ژئواستراتژيك و شكل

و مسئله جنگ آب را مطرح مورد نفت در خاورميانه و اهميت برخورداري از منابع نفتي را بيان كرده است. سپس ژئواكونومي 
ساخته و وضعيت آب را در خاورميانه بررسي كرده است. در ادامه هيدروپوليتيك رودهاي ايران، بحران آب در كشور و 

 هاي مشترك ايران با كشورهاي همسايه مدنظر قرار گرفته است.رودخانه
 ،انداز رشد و توسعه آن در حال و آيندهمدر فصل هشتم وضعيت ايران به منزله پايگاه اقتصادي/ صنعتي منطقه و چش

هاي فراروي ايران تحليل شده است. براي اين منظور ابتدا تحليل ضعف و قوت ساختار سياسي ايران ارائه شده و سپس فرصت
 هاي اقتصاديعضويت در سازمان همكاري -1هاي مدنظر محقق عبارتند از: برخي از فرصتسال آينده ارائه شده است.  20در 

انتقال نفت و گاز خزر به اروپا،  -3ها، غيرنظامي كردن درياي خزر از طريق اعمال برخي از مقررات و محدوديت -2شانگهاي، 
 تأسيس سازمان همكاري و امنيت درياي خزر. -5ارتباط بيشتر با تركمنستان، افغانستان و آذربايجان،  -4

است. در اين فصل، ابتدا واقعيات اقتصاد  ارائه شده فصل نهمدر  هانيانداز نقش اقتصادي ايران در منطقه و اقتصاد جچشم
ها و تهديدها برجسته شده است. در ادامه روابط ايران بيان شده و جايگاه ايران در خاورميانه و اهميت آن، بيان شده و فرصت

 ه است. دشسوريه، لبنان و افغانستان بررسي ايران با كشورهاي منطقه از جمله: عراق، 
، مورد بررسي ريزي استراتژيك و آمايش سرزمين در ايرانانداز و نقش مديريت و برنامهالزامات تحقق و چشم در فصل دهم
هاي پيدايش تئوري بومي مديريت ريزي استراتژيك تشريح شده و زمينهابتدا مديريت و برنامه ،. در اين فصلقرار گرفته است

 ها در ايران تشريح شده است.هاي آنريزي استراتژيك و آمايش سرزمين و چالشامه برنامهمدنظر قرار گرفته است. در اد

ايران اهميت خود را كشور  ،هابينينتايج طرح حاضر بيانگر آن است كه پس از پايان جنگ سرد برخالف پيش ،در مجموع
منطقه ستراتژيك نفت و گاز و قرار گرفتن در دليل برخورداري از منابع مهم ابهو  در معادالت جهاني از دست نداده است
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همچنان اهميت خود را حفظ كرده است. عالوه بر اين قرار گرفتن در مسير يكي از چهار كريودور اصلي حمل و  ،خاورميانه

اهيمت ژئواكونومي و ژئواستراتژي ايران را  درياي خزر،نقل در جهان و نقش گسترده در انتقال نفت و گاز كشورهاي حوزه 
 بيش از پيش محرز نموده است.

 


