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و  است،  مستقر  بغداد  در  آن  مركزی  دفرت  كه  ميباشد  غریانتفاعی  و  مستقل  مركزی  البيان،  برنارهمیزی  و  مطالعات  مركز 
است  خارجی  و  عمویم  سياستهای  مسائل  درخصوص  معترب  دیدگاهی  ارائۀ  دیگر-  مسائل  بر  -عالوه  آن  اصلی  مأموریت 
كه هبطور خاص به عراق، و هبطور عام به منطقه خاورميانه مروبط ميشود. این مركز همچننی در جهت انجام تحليلی مستقل، و 

یافنت راهحلهایی عملی و مربهن برای مسائلی پیچيهد ميکوشد كه مورد اهامتم حوزههای سيایس و دانشگاهی است.
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مسئلۀ تحریم و منع ایران از صادرات نفت، واکنش های چندگانه  ای را از سوی برخی 
کشورهای متخاصم با تهران، و یا آنهایی که با این کشور رابطه دارند، به  دنبال داشته است و 
این امر پیامدهای خطرناکی را برای تبادل تجاری در خاورمیانه و حتی اروپا و آمریکا در پی 

خواهد داشت.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در واکنش به این موضوع، در کنفرانسی خبری در 
ژنو سوئیس، گفت: »صادرات نفت منطقه ادامه خواهد داشت و هیچ توجیهی برای ممنوعیت 
صادرات نفت ایران وجود ندارد«1. همچنین حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: ایاالت متحدۀ آمریکا سیاستی متغایر را تحمیل 

کرده است و کارش نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی است.

باوجود امتناع آقای روحانی از روشن ساختن این امر که اظهارات وی تهدیدآمیز بوده 
است یا خیر، پس از گذشت یک روز از اظهاراتش، قیمت نفت خام ایاالت متحده با 1.17 دالر 
افزایش، به 75.11 دالر به ازاء هر بشکه رسید که باالترین قیمت از ماه نوامبر 2014 است، 
در  حالی  که قیمت نفت خام برنت 1.03 دالر افزایش یافت و به 78.33 دالر به ازای هر بشکه 

رسید.

صرف  نظر از بیانیۀ دولت مرکزی ایاالت متحده مبنی بر این  که نیروی دریایی آمریکا و 
متحدان منطقه ای آن ها از آمادگی الزم برای تضمین آزادی ناوبری و کشتیرانی آزاد در تنگۀ 
هرمز برخوردارند، بااین حال، ایجاد بحرانی جدید در منطقه، به نفع مصرف  کنندگان نفت در 
جهان نخواهد بود، به  ویژه با در نظر گرفتن این مسئله که حدود 46درصد نفت جهان از طریق 

این تنگه می  گذرد که خود تحت کنترل و سیطرۀ ایران است.

1- خبرگزاری مهر به نقل از رئیس جمهور: ایران می تواند تنگۀ هرمز و باب المندب را بر نفتکش ها ببندد.
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برآوردهای آژانس بین المللی انرژی

گزارش  های آژانس بین المللی انرژی )IEA( گویای این واقعیت است که قارۀ آسیا یکی 
از بزرگ ترین مقصد  های صادرات محموله های نفت خام در جهان است. این محموله  ها پس از 
عبور از تنگۀ هرمز وارد چین، ژاپن، هند، کرۀ جنوبی و سنگاپور می  شوند. اما سایر محموله ها به 
اروپا و آمریکا می روند. تقاضای جهانی برای انرژی به نسبت 2.1 در سال 2017 م افزایش یافته 

است، یا به  عبارتی با رشد اقتصاد جهانی، به بیش از دو برابر نرخ سال گذشته رسیده است.2

برآورد  های آژانس بین المللی انرژی )IEA( برای سال 2013 م از رشد تقاضای اساسی 
تا سال  میانگین جهانی  پیش  بینی  برابر  دو  از  بیش  به  آسیای جنوب شرقی  در  انرژی  برای 
2035 م حکایت دارد، که سبب رشد سریع اقتصاد می  شود. تاجایی  که تقاضا برای انرژی در 
منطقه طی سال  های 2011 تا 2035 م به میزان 83درصد افزایش یافته است که نشانگر رشد 

10درصدی مصرف انرژی در سراسر جهان است3.

سازمان اطالعات انرژی ایاالت متحده )EIA( رکورد 18.5میلیون بشکه نفت صادراتی 
در روز از طریق حمل ونقل دریایی را برای سال 2016 م تخمین زده است، آن  هم با افزایش 
9درصدی در ناوبری سال 2015 م که 30درصد از کل نفت خام ترانزیتی از راه دریا در طی 

سال از طریق تنگۀ هرمز بوده است. همان  طورکه در نمودار شمارۀ )1( نشان داده شده است.

نمودار شمارۀ )1( میزان عبور محموله  های نفتی از طریق آبراهه  های اصلی را در سال 2016 نشان می دهد

2 - Global energy demand grew by 2.1% in 2017.
3- IEA:Southeast Asia Energy Outlook - WEO Special Report..
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ه  است  کرده  برآورد  نفت  به  مربوط  مسائل  تحلیل  درخصوص   ”Vortexa“ شرکت 
محموله  های نفت خام و میعاناتی که از طریق تنگۀ هرمز عبور کرده  اند، حدود 17.2 میلیون 
بشکه در روز در طی سال 2017 م، و در نیمه اول سال 2018 م، حدود 17.4 میلیون بشکه در 
روز بوده است.4 به  طوری  که نزدیک به 15.2میلیون بشکه در روز از این مقدار از طریق اقیانوس 
هند و از تنگۀ ماالکا در نزدیکی سنگاپور، روانۀ شرق آسیا می  شود؛ مسیر دوم به سوی تنگۀ 

باب المندب در جنوب دریای سرخ و سپس به سمت اروپا و ایاالت متحده است5.

کشورهای حاشیۀ خلیج نفت خود را از طریق نفتکش  هایی که از تنگۀ هرمز می  گذرند، 
به ویژه  باری،  کشتی های  طریق  از  تنگه  همین  از  آنها  واردات  درحالی که  می  کنند،  صادر 

کشتی  هایی که از سمت چین، ژاپن، کرۀ جنوبی، سنگاپور و تایوان می  آیند.

اهمیت اقتصادی تنگۀ هرمز

تنگۀ هرمز در ورودی خلیج فارس و میان عمان و ایران واقع شده است و خلیج فارس 
را با خلیج عمان و دریای عرب ربط می  دهد، و از نظر قوانین بین المللی، بخشی از دریاهای 
آزاد به  شمار می  رود. تازمانی  که عبور آنها به تمامیت ارضی کشورهای ساحلی آسیب نرساند یا 
بر نظام و یا امنیت آن ها تأثیر منفی نگذارد، همۀ کشتی ها حق و آزادی آن را دارند تا از این 
تنگه عبور کنند. همچنین ناوبری در آن تابع رژیم حقوقی عبور ترانزیت است؛ تازمانی  که عبور 
کشتی  ها سریع باشد و برای کشورهایی حاشیۀ آن تهدیدی ایجاد نکند، شرایطی را بر کشتی  ها 
تحمیل نمی  کند. روزانه حدود 30 کشتی نفتکش از تنگه عبور می کنند که 46درصد از تجارت 
جهانی نفت را تشکیل می  دهد و بیشترین حجم نفت خام صادراتی از ایران، عربستان سعودی، 

امارات متحدۀ عربی، کویت و عراق از طریق آن می  گذرد.

امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی تالش می کنند تا جایگزینی برای دورزدن تنگۀ 
هرمز پیدا کنند، اما آمارها نشان می دهد که کشورهای حاشیۀ خلیج فارس حدود 90درصد از 

نفت خود را از طریق تنگۀ هرمز صادر می  کنند.

این تنگه همچنین یک گذرگاه بسیار مهم برای گاز طبیعی مایع است، و شرکت نفت 
بریتانیا )BP( در این رابطه می گوید که کشور قطر بزرگ ترین صادرکنندۀ گاز طبیعی مایع 
است، به  طوری  که 30درصد از گاز مورد نیاز جهان در سال 2016 م را از طریق تنگۀ هرمز صادر 

شده است، بنابراین، یک سوم نفت و گاز طبیعی مایع مورد نیاز جهان از اینجا عبور می  کند.

4- FACTBOX-Strait of Hormuz: the world›s most important oil artery.
5- Strait Talk – The Strait of Malacca.
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نگرانی بازارهای نفت از تهدید بستن تنگۀ هرمز

در پرتو جنگ کالمی میان ایران و ایاالت متحده در چند روز گذشته، و تهدیداتی که 
از بدو توقف عمل به توافق هسته  ای از سوی ترامپ باال گرفت، وی گفت که توافق هسته ای با 

ایران حاشیه ها و نقص  های زیادی دارد6.

شکی نیست که ایاالت متحده حیات اقتصادی ایران یعنی درآمدهای حاصل از فروش 
نفت را هدف گرفته است، و با وجودی که فروش نفت به شدت کاهش خواهد یافت، ایران خواهد 
توانست سهمیۀ خود در بازارهای جهانی نفت را به  موجب معاهدات دو جانبه یا چندجانبه توزیع 
کند. سؤالی که این  جا مطرح می  شود این  که این سهمیه چقدر خواهد بود و تحریم های آمریکا  

تا چه اندازه بر عرصۀ جهانی و تعامالت شرکت ها و بانک ها با ایران تأثیر خواهد گذاشت؟

بستن تنگۀ هرمز چه پیامدهایی به  دنبال خواهد داشت؟

این  اگر  افزایش قیمت نفت شد.  به  تهدید بستن تنگۀ هرمز، همچون همیشه، منجر 
تهدیدها تحقق یابد، به احتمال زیاد منجر به افزایش چشمگیر قیمت  نفت خواهد شد، و به 
محض این  که جهان احساس کند تهدید ایران برای بستن تنگۀ هرمز ممکن است به واقعیت 

بپیوندد، قیمت نفت به 70دالر در هر بشکه افزایش خواهد یافت 7.

سال  سه  عربی طی  متحدۀ  امارات  کیلومتری(   400( مایلی   240 لولۀ  پروژۀ خطوط 
گذشته توانسته است بزرگ ترین میدان  های نفتی امارات متحدۀ عربی را به دریای عمان وصل 
کند، و بدین ترتیب نگرانی ها دربارۀ بسته شدن تنگۀ هرمز کاهش یافته است؛ بااین وجود، تنگۀ 
هرمز هم چنان ابزاری کلیدی برای عبور محموله  های نفتی به سراسر جهان محسوب می شود.8

تنگۀ هرمز شریانی حیاتی است که انرژی جهان را از طریق کشورهای حاشیۀ آن تأمین 
می کند، بنابرین عواقب بسته شدن آن بی شک برای همه فاجعه  بار خواهد بود؛ اما کشورهایی که 
در سطح جهانی بیشتر تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار خواهند گرفت، عبارت اند از: چین، 
ژاپن، کرۀ جنوبی و سنگاپور. این کشورها اولین و بزرگ ترین شریک تجاری کشورهای حاشیۀ 
خلیج در سطح جهان به  شمار می  روند. زیرا نوعی تقسیم کار بین کشورهای جنوب شرقی آسیا 
وجود دارد و شرکت های کره ای در پروژه های زیربنایی همچون »پاالیش، انرژی و شیرین کردن 
آب دریا، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پل ها، نیروگاه های هسته ای در امارات متحدۀ عربی و عربستان 

سعودی« به  طور چشمگیری فعال هستند.

6- The economic: Out of the deal.
7- AA Energy: Rouhani slams US calls to halt Iranian oil exports.
8- The telegraph: In the shadow of Iran a new UAE oil port is transforming energy 
sector.
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در این  جا اطالعات اتحادیۀ پیمانکاران بین المللی کرۀ جنوبی )ICAK( اشاره می  کند که 
منطقۀ خلیج فارس، به  ویژه عربستان سعودی، یکی از مهم ترین مناطق جهان برای فعالیت های 

شرکت های کره  ای در این زمینه است.

از اواسط دهۀ 1960 م تاکنون، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کل 
بیش از یک سوم قراردادهای زیرساختی شان را با شرکت  های کره ای به امضا رسانده اند، که در 
ابتدای سال 2016 م، رقم آن به 725میلیارد دالر رسید، که 140میلیارد دالر به عربستان 

سعودی، 77میلیارد دالر به امارات و 49میلیارد دالر به کویت تعلق داشت.9

براساس پژوهشی که اخیراً مرکز تحقیقات خاورمیانه )شرکاء، MRP( انجام داده است، 
ارزش کل پروژه های در حال اجرا در کشورهای حاشیۀ خلیج به حدود 2.6 تریلیون دالر یا 
به  عبارتی دیگر، معادل بیش از 160درصد کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای 

همکاری خلیج فارس است10.

امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی در حال حاضر مشترکاً، حدود 70درصد ارزش 
پروژه های در حال انجام را دارا هستند و منطقۀ خلیج فارس با وجود کاهش قیمت جهانی نفت 
و پایین آمدن میزان اعتبارات دولتی، همچنان پرتکاپو و سرشار از فرصت های سرمایه گذاری 
است، به  ویژه پس از برگزاری پروژه های بزرگ در چشم  انداز عربستان سعودی برای سال 2030 
م و نمایشگاه دبی در 2021 م در امارات متحده عربی11، این فرصت ها افزایش نیز خواهد یافت.

در ایران اما حجم تبادل تجاری با چین از ابتدای ماه مارس 2017 تا فوریۀ 2018 م، 
به 80 میلیارد دالر رسیده است12.

اوپک  نفت  تولید کنندۀ  نفت خلیج، سومین  نسبتی حدود 20درصد  دارابودن  با  ایران 
به  شمار می  رود، تا  جایی  که صادرات نفت خام ایران در ماه مارس 2018 م، به آسیا و اروپا، به طور 
متوسط 2.45 میلیون بشکه در روز، و میعانات گازی هم 300 هزار بشکه در روز بوده است13.

از  را  آسیب  بیشترین  که  هستند  اروپایی  کشورهای  جملۀ  از  یونان  و  ایتالیا  اسپانیا، 
بسته شدن تنگه هرمز متحمل خواهند شد؛ زیرا آنها نفت ایران را از طریق دوره  های اعتباری 
خریداری می  کنند، همچنین توقف صادرات نفت روسیه به یونان پس از تعلیق توافق نظامی 

9- International Contractors Association of Korea.
10- Study: GCC construction market records 30% growth in 2017.
11-Ibid.

12- حجم التبادل التجاري إلیران بلغ 80 ملیار دوالر خالل 10 أشهر.
13- إیران: الصادرات الشهریۀ للنفط والمکثفات تخطت 2.75 ملیون برمیل یومیاً.
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میان دو کشور حاصل شد، و یک  سوم صادرات نفت ایران )بیش از 800000 بشکه در روز( به 
شرکت های اروپایی انتقال می  یابد14.

آیا جایگزین دیگری برای انتقال نفت منطقه به خارج از آن وجود دارد؟

تنها دو کشوردر منطقه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی،  قادرند تولید خود 
از نفت خام و گاز طبیعی را از طریق خط لوله به خارج از منطقه صادر کنند. بااین وجود، در 
لولۀ آن ها می تواند مقادیر  تنگۀ هرمز می  گذرد، شبکۀ خط  از  با مقادیر عظیمی که  مقایسه 

اندکی را پمپاژ کند.

آژانس بین المللی انرژی گزارش داد که عربستان سعودی در پایان سال 2016 م، توانایی 
پمپاژ 6.6میلیون بشکه را در روز از طریق ایستگاه ملک فهد )ینبع( در دریای سرخ داشته 
است، که نفت باقیمانده از خطوط لوله را از طریق آن صادر می  کند، بااین حال در آن زمان تنها 

2.8میلیون بشکه از این ظرفیت را صادر می  کرد.

چقدر احتمال دارد که ایران عماًل برای بستن تنگۀ هرمز اقدام کند

ایران  اسالمی  جمهوری  که  نداشته  سابقه  هرگز  است؛  دشوار  مسئله  این  پیش  بینی 
انجامید،  ایران و عراق، که 8 سال به طول  با پایان جنگ  تنگه هرمز را به  طور کامل ببندد. 

نا  آرامی  هایی میان ایران و آمریکا در تنگۀ هرمز باال گرفت.

آخرین تهدید ایران برای بستن تنگۀ هرمز به سال  های 2011 و 2012 م، برمی  گردد، 
زمانی که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به  سبب تحقیقات مرتبط با برنامۀ انرژی هسته ای 
ایران، کمپینی را برای وضع تحریم های جهانی علیه این کشور به راه انداخت، بااین حال، بستن 
تنگۀ هرگز انجام نگرفت، زیرا دولت اوباما تصمیم به انجام مذاکراتی گرفت که منجر به توافق 

هسته ای 5+1 در سال 2015 م شد.

با  این  حال، نفت  را تشکیل می  دهد،  ایران  اقتصاد  ایران همچنین شریان  صادرات نفت 
عرضه شدۀ ایران تنها یک  پنجم پتانسیل واقعی این کشور برای تولید است و نباید در قدرت 
دولت ایاالت متحده در اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم ها مبالغه کرد، زیرا تا  کنون بیش از 

36 نوع از تحریم ها را علیه ایران اعمال کرده است.

14- المصدر نفسه.
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نتیجه  گیری

آشفتگی موجود در واقعیت امنیتی منطقۀ خلیج فارس، کشورهای آسیایی مصرف  کنندۀ 
انرژی و کشورهای حوزۀ خلیج فارس را از نوعی بی  ثباتی در منطقه آگاه می  سازد؛ مسئله  ای 
که می تواند استراتژی تنوع  بخشی به واردات انرژی را در صدر موضوعات جهان قرار دهد. به 
عبارتی دیگر، بحران خلیج ممکن است به عقد قراردادهای معامالت انرژی از سوی شرکت های 
آسیایی با شرکت های آمریکایی، روسی و حتی کشورهای آفریقایی سرعت ببخشد، تا خود را 

از جنگ در منطقۀ خلیج فارس دور نگه دارند.

سیاست خارجی ایران با دور  اندیشی و قرائت واضح و مبرهن از وضعیت منطقه ای متمایز 
است و همچنین از اشراف خوبی نسبت به رویدادهای سیاسی در بسیاری از مسائل منطقه، 
برخوردار است و از عناصری اساسی برای ایفای نقشی امنیتی در منطقه بهره  مند است و تالش 
می  کند تا قدرتی بین المللی و بانفوذ در عرصۀ مسائل جهانی باشد. ایران نمی تواند از نیروی 
مفرط در منطقه استفاده کند، و نمی  توان بحران را از طریق جنگ حل  و  فصل کرد، و این چیزی 

است که باید به  خوبی مدنظر ریاست جمهوری ایران قرار گیرد.



مركز مطالعات و برنارهمیزی البيان

10

منابع

1- خبرگزاری مهر: ایران می تواند تنگۀ هرمز وباب المندب را بر نفتکش ها ببندد-

 https://www.mehrnews.com/news/4339364/

2- کانال العالم: اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در خصوص نفت 
ایران -

 http://www.alalam.ir/news/3659076/

3- Global energy demand grew by 2.1% in 2017, and carbon 
emissions rose for the first time since 2014. https://www.iea.org/
newsroom/news/2018/march/global-energy-demand-grew-by-21-
in-2017-and-carbon-emissions-rose-for-the-firs.html

4- IEA: Southeast Asia Energy Outlook - WEO Special Report- 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
SoutheastAsiaEnergyOutlook_WEO2013SpecialReport.pdf

5- Reuters - FACTBOX-Strait of Hormuz: the world’s most 
important oil artery- https://af.reuters.com/article/africaTech/
idAFL8N1U13OA

 6- Strait Talk – The Strait of Malacca - http://texasurj.com/wp/strait-
talk-the-strait-of-malacca /

7- The economic: Out of the deal - https://www.economist.com/
democracy-in-america/2018/05/08/donald-trumps-huge-iran-
gamble

8- AA Energy: Rouhani slams US calls to halt Iranian oil exports- 
https://www.aa.com.tr/en/energy/oil/rouhani-slams-us-calls-to-halt-
iranian-oil-exports/20730



واقعيِت مقاصد و اهداف ایران از بسنت تنگۀ هرمز

11

9- The telegraph: In the shadow of Iran a new UAE oil port is 
transforming energy sector- https://www.telegraph.co.uk/finance/
newsbysector/energy/oilandgas/11127089/In-the-shadow-of-Iran-a-
new-UAE-oil-port-is-transforming-energy-sector.html

10- International Contractors Association of Korea- http://eng.icak.
or.kr/kcw/kcw_01.php

11- Study: GCC construction market records 30% growth in 2017- 
http://www.constructionweekonline.com/article-47262-study-gcc-
construction-market-records-30-growth-in-2017

12- حجم تبادل تجاری ایران طی 10 ماه به 80 میلیارد دالر رسید -

 http://ar.farsnews.com/iran/news/13961204001268

13- ایران: صادرات ماهانۀ نفت و میعانات گازی به بیش از 2.75میلیون بشکه در روز رسید-

 http://ar.farsnews.com/iran/news/13970301000933

14- EIA: Country Analysis Brief: Saudi Arabia- http://www.marcon.
com/library/country_briefs/SaudiArabia/saudi_arabia.pdf.


