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ی امنیا  ملّا   ینتثمدر  فارس یجصلی  ره ران کشورهای ،اشی  ی با توج  ب  دغدغ 
انارئی یا  ضارورت     ی های دیپلااتی  در ،او    اقتصادی، ها اری ی و تويع 

با مش یت جدی  فارس یجصل  اتی با ار انرئی فرایند تويع  در منط    اي م با بی
توانند با ائتیف با ی دیار  ک  این کشورها می مواج  صواهد بودم ی ی ا  ابزارهایی

برداری کنند، دیپلاايی انارئی   ی صود ا  آن بهر امنی  ملّ ینتثمدر مسیر تويع  و 
 نای بااالیی در باا ار     چان  دورتی قدرت در فارس یجصل ی اي م کشورهای منط  

ان )و در قالا  ياا م   ای جهانی انرئی صواهند داش  کا  در روابا  درون منط ا    
چناین   اوپ ( روی رد مشترکی در ق ال کشورهای واردکنند  نف  ات ا  کننادم هام  

تواننااد در تعاماال بااا  بااا در پاای  یاارفتن دیپلااياای اناارئی، ایاان کشااورها ماای 
انرئی، ت نولوئی نف  و یا  صاود را در راياتای کااه      ی عاد  کنندیان مصرف

دادرات نف  صاام   یجا ب های انرئی  مصرف انرئی در منط   و دادرات فرآورد 
توانند با کشورهای مانناد   چنین می هم فارس یجصل ی تويع  دهندم کشورهای ،و  

جنوبی، ماالزی، ترکیا  ومم    های نوههوری مثل کر  ئاپن، چین و هند و يایر قدرت
های  هستند، برای تیارت انرئی و فرآورد  فارس یجصلک  بیشترین صریداران نف  

هاای   کا  قادرت   ا آنیايا  پردا ند  اهایا  ایان مسا ل     آن ب  ها اری پایدار ب
ای با  انارئی    رو افازون صاود نیاا  فزایناد      ی نوههور آيایایی در مسایر توياع    
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ناشای   تحاوالت   یرتث  هاوار  تح  يا مان ها اری صلیج فارسهای  دول  امنی 
ايا     قراریرفت ای فزایند   های منط   رشد و تن  ،ال ا  قیا  نف ، جاعی  در

ک  هم بر تولید و هام بار تو یاع رانا       یریتث  صاطر  ی انرئی ب  صصوص ،و    ب
م کناد  با ی مای  کشورهای ،و   صلیج فارسدارد، ن   مسلطی در اقتصاد يیايی 

(Tsai, 2018, p. 7 )        تو یع رانا  نفتای ت عاات جادی بار يیايا  و اقتصااد ایان 
 ی تويااع  درروناادهااایی را  کشااورها داشاات  اياا م چنااین وضااعیتی محاادودی 

 تناوع داصلای در راياتای    آوردم ادی،ات اقتصاادی  وجود می کشورهای منط   ب 


