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 سیاست خارجی
  از کشورگ

  *دکتر حسن روحانی

                                        
(rouhani@csr.ir 

  10/5/1389 :تاریخ تصویب
  .7-37، صص 

سیاست خارجی
گنفت و  ةو آیند

دکتر حسن روحانی

    

                                                                 
(rouhani@csr.ir. باشد می رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکروحانی حسن 

تاریخ تصویب  20/4/1389 :تاریخ دریافت
، صص 1389 پاییزم، سو، شماره دومسال  روابط خارجی، المللی فصلنامه بین

  

  

  

  
  

حسن دکتر  *
تاریخ دریافت
فصلنامه بین



سیاسـت خـارجی و اقتصـاد را    
که داشتن اقتصادي پویا و جهانی 

در . بدون اعمال سیاست خارجی فعال، تعاملی و اثرگذار، امري محال اسـت 
هاي اقتصـاد جهـانی،   
ه براي ایران که ضـمن داشـتن سـابقۀ پـر     
نفت و سیاست، یکی از تولیدکنندگان اصـلی نفـت و   
رو، این نوشتار ضمن بررسی رویکردهاي 
هـاي ابـزاري، مصـرفی، امنیتـی و     
سیاست خارجی، به برخـی نکـات   

 ةکننـد  پردازد و بر نقش تعیـین 
هـاي انـرژي بـراي بهبـود     

  .کند المللی تأکید می
  خارجی، نفت، گاز، تعامل

  
سیاسـت خـارجی و اقتصـاد را     الملل، امروزه پیوند میـان  تحوالت عرصه بین

که داشتن اقتصادي پویا و جهانی  طوري ؛ بهناپذیر ساخته است امري اجتناب
بدون اعمال سیاست خارجی فعال، تعاملی و اثرگذار، امري محال اسـت 

هاي اقتصـاد جهـانی،    ترین مؤلفه عنوان یکی از مهم این میان، بحث انرژي به
ه براي ایران که ضـمن داشـتن سـابقۀ پـر     داراي جایگاه خاصی است، به ویژ

نفت و سیاست، یکی از تولیدکنندگان اصـلی نفـت و    ۀفراز و نشیب در رابط
رو، این نوشتار ضمن بررسی رویکردهاي  ازاین. رود شمار می گاز جهان نیز به
هـاي ابـزاري، مصـرفی، امنیتـی و      شـامل دیـدگاه  (انـرژي   ۀمختلف در عرص

سیاست خارجی، به برخـی نکـات    ةنفت در حوز جایگاه ۀو مطالع) اي توسعه
پردازد و بر نقش تعیـین  کلیدي در پیوند نفت و سیاست خارجی می

هـاي انـرژي بـراي بهبـود      دستگاه سیاست خارجی کشور در حفظ ظرفیـت 
المللی تأکید می شرایط اقتصادي ایران از طریق تقویت تعامالت بین

خارجی، نفت، گاز، تعامل انرژي، سیاست :هاي کلیدي واژه     
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چکیده
تحوالت عرصه بین

امري اجتناب
بدون اعمال سیاست خارجی فعال، تعاملی و اثرگذار، امري محال اسـت 

این میان، بحث انرژي به
داراي جایگاه خاصی است، به ویژ

فراز و نشیب در رابط
گاز جهان نیز به
مختلف در عرص

توسعه
کلیدي در پیوند نفت و سیاست خارجی می

دستگاه سیاست خارجی کشور در حفظ ظرفیـت 
شرایط اقتصادي ایران از طریق تقویت تعامالت بین
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سرعت در حال تکامـل  
المللی چـه از نـوع سیاسـی و چـه از     

ده شـ اي وابسته به جایگاه و قدرت اقتصادي کشورها 
دهنـده بـه    توان یک سیاست خارجی نافذ و اثرگذار و جهـت 

از طرف دیگر دستیابی به یک اقتصاد قدرتمنـد و مبتنـی بـر    
اي مسـتلزم برخـورداري از یـک    

تواند از  اقتصاد یک کشور نمی
گرایی بـین ایـن دو مقولـه    

یکی از عوامل اقتصادي کلیدي در پیشرفت و رشد اقتصـادي، انـرژي و امنیـت    
الملـل نیـز    تـرین مسـائل سیاسـت خـارجی و روابـط بـین      

که  طوري اي دارد؛ به در این راستا نفت و گاز جایگاه خاص و ویژه
المللی در گذشته و حال بوده است؛ نقشی کـه در  
عنوان یکی از بازیگران عمـده در اقتصـاد و   

  .الملل خواهد بود

توسـط یـک   ) مـیالدي 
قراردادي بـا   1889در سال 

                                        
1. Loftus 

  
سرعت در حال تکامـل   اقتصاد قوي و هوشمند به ۀتحول کنونی، بر پای درحال

المللی چـه از نـوع سیاسـی و چـه از      که اساس تعامالت و روابط بین طوري است؛ به
اي وابسته به جایگاه و قدرت اقتصادي کشورها  طور گسترده نوع تجاري آن به

توان یک سیاست خارجی نافذ و اثرگذار و جهـت  و جدا از آن نمی
از طرف دیگر دستیابی به یک اقتصاد قدرتمنـد و مبتنـی بـر    . تحوالت بیرونی داشت

اي مسـتلزم برخـورداري از یـک     طور فزاینده تولید و صادرات در جهان امروز نیز به
اقتصاد یک کشور نمی ،تیبتر این به. استسیاست خارجی مدبرانه و تعاملی 

گرایی بـین ایـن دو مقولـه     سیاست خارجی آن جدا باشد و همواره پیوند وثیق و هم
  .وجود خواهد داشت

یکی از عوامل اقتصادي کلیدي در پیشرفت و رشد اقتصـادي، انـرژي و امنیـت    
تـرین مسـائل سیاسـت خـارجی و روابـط بـین       انرژي است که از اساسی

در این راستا نفت و گاز جایگاه خاص و ویژه. شود حسوب می
المللی در گذشته و حال بوده است؛ نقشی کـه در   بسیاري از تعامالت بین ةدهند

عنوان یکی از بازیگران عمـده در اقتصـاد و    ایران نیز به. آینده نیز تداوم خواهد یافت
الملل خواهد بود و جایگاه نفت در عرصۀ بین سیاست نفت، متأثر از این نقش

  آغاز داستان نفت در ایران
مـیالدي  1855در سـال  (سـال پـیش    150بـار   وجود نفـت نخسـتین  

در سال . در ایران کشف شد 1لفتوسنام شناس انگلیسی به 
                                                                 

  

  

  

  مقدمه
درحال جهانِِ

است؛ به
نوع تجاري آن به

و جدا از آن نمیاست 
تحوالت بیرونی داشت

تولید و صادرات در جهان امروز نیز به
سیاست خارجی مدبرانه و تعاملی 

سیاست خارجی آن جدا باشد و همواره پیوند وثیق و هم
وجود خواهد داشت

یکی از عوامل اقتصادي کلیدي در پیشرفت و رشد اقتصـادي، انـرژي و امنیـت    
انرژي است که از اساسی

حسوب میم
دهند شکل

آینده نیز تداوم خواهد یافت
سیاست نفت، متأثر از این نقش

آغاز داستان نفت در ایران
وجود نفـت نخسـتین  

شناس انگلیسی به  زمین



یک سال بعد پـس از ناامیـدي از اکتشـاف    
منطقه کرمانشاه کشـف  

آن طـی   ۀاین تالش مورگان به دعوت فرمانـدار کرمانشـاه انجـام شـد و نتیجـ     
در پاریس منتشر گردید؛ گزارشی که وجود ذخـایر نفـت را   

امتیـاز   ویلیام ناکس دارسـی 
کشی نفت را در سراسر ایران غیـر از  

ین چـاه  نخسـت  1287
(Ford, 2003.  

بشکه در روز آغاز شد و به بیش از 
زمـان  ( 1311تـا سـال   

میلیارد بشکه نفـت خـام در ایـران تولیـد شـده      
، 1306گل در سال  شهر و هفت

مهم تاریخی در سرگذشت صنعت نفـت ایـران تـأثیر اساسـی داشـته      
، احـداث پاالیشـگاه آبـادان در کنـار روسـتاي کـوچکی در نزدیـک        

تـرین واحـد    عـد ایـن پاالیشـگاه بـزرگ    
وینسـتون  دوم، تصـمیم دولـت انگلسـتان در زمـان     

دار بـود، مبنـی بـر تغییـر     
سنگ به نفـت کـه ایـن تصـمیم در     

د و از عوامـل  شـ از شروع جنگ اول جهانی اتخـاذ  

پس از لغو قرارداد دارسی، قرارداد جدیـدي بـه نـام    
بـا کشـف میـادین نفتـی جدیـد،      
تـا اعـالم ملـی شـدن     

، 1316مانند میدان نفتی آغاجاري در سال 
کشـف   1328و میادین نفتی دیگـري ماننـد اللـی در سـال     

: ك.ایـران ر براي اطالعات بیشتر در مورد تاریخچه نفت و شرکت ملی نفت 

یک سال بعد پـس از ناامیـدي از اکتشـاف     کهد، شبراي استخراج نفت منعقد 
منطقه کرمانشاه کشـف   در مورگان. دي.امبار توسط  نخستیننفت . نفت فسخ گردید

این تالش مورگان به دعوت فرمانـدار کرمانشـاه انجـام شـد و نتیجـ     
در پاریس منتشر گردید؛ گزارشی که وجود ذخـایر نفـت را    1882گزارشی در سال 

ویلیام ناکس دارسـی ،   ش. ه1280در سال . دکر رشیرین تأیید میقص ۀ
کشی نفت را در سراسر ایران غیـر از   برداري و لوله ساله اکتشاف، استخراج، بهره

1287در سال . دکرقاجار اخذ  مظفرالدین شاهمناطق شمالی کشور از 
(15 :2003 رسید ی به نفتیپا 1800نفت در مسجد سلیمان در عمق 

بشکه در روز آغاز شد و به بیش از  550با  سالتولید نفت خام ایران در همین 
تـا سـال    1290از سـال  . رسید 1311هزار بشکه در روز در سال 

میلیارد بشکه نفـت خـام در ایـران تولیـد شـده       5/0در مجموع ) لغو قرارداد دارسی
شهر و هفت ، نفت1287سلیمان در سال میدان نفتی مسجد

  .ندهستشده تا لغو قرارداد دارسی  میادین کشف
مهم تاریخی در سرگذشت صنعت نفـت ایـران تـأثیر اساسـی داشـته       ۀدو واقع

، احـداث پاالیشـگاه آبـادان در کنـار روسـتاي کـوچکی در نزدیـک        نخسـت 
عـد ایـن پاالیشـگاه بـزرگ    که تا پنجـاه سـال ب   1911خرمشهر در سال 

دوم، تصـمیم دولـت انگلسـتان در زمـان     . شد پاالیشی جهان محسوب می
دار بـود، مبنـی بـر تغییـر      که فرماندهی ناوگـان دریـایی انگلسـتان را عهـده     

سنگ به نفـت کـه ایـن تصـمیم در      غالزسوخت ناوگان نیروي دریایی انگلستان از 
از شروع جنگ اول جهانی اتخـاذ   پیشسال  یعنی یک 1913

  .شود مهم موفقیت انگلستان در جنگ اول جهانی محسوب می
پس از لغو قرارداد دارسی، قرارداد جدیـدي بـه نـام     1312ترتیب در سال  بدین

بـا کشـف میـادین نفتـی جدیـد،      . با شرکت نفت انگلستان منعقد شد 1933
تـا اعـالم ملـی شـدن      1312از سـال  . ام ایران نیز افزایش یافتشتاب تولید نفت خ
مانند میدان نفتی آغاجاري در سال  ،وسیع، میادین )1329(صنعت نفت ایران 
و میادین نفتی دیگـري ماننـد اللـی در سـال      1317گچساران در سال 

براي اطالعات بیشتر در مورد تاریخچه نفت و شرکت ملی نفت 
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براي استخراج نفت منعقد  رویتز
نفت فسخ گردید

این تالش مورگان به دعوت فرمانـدار کرمانشـاه انجـام شـد و نتیجـ     . شد
گزارشی در سال 

ۀدر منطق
ساله اکتشاف، استخراج، بهره 60

مناطق شمالی کشور از 
نفت در مسجد سلیمان در عمق 

تولید نفت خام ایران در همین 
هزار بشکه در روز در سال  135

لغو قرارداد دارسی
میدان نفتی مسجد. است

میادین کشف
دو واقع

نخسـت : است
خرمشهر در سال 

پاالیشی جهان محسوب می
 چرچیل

سوخت ناوگان نیروي دریایی انگلستان از 
1913سال 

مهم موفقیت انگلستان در جنگ اول جهانی محسوب می
بدین

1933قرارداد 
شتاب تولید نفت خ
صنعت نفت ایران 
گچساران در سال 

براي اطالعات بیشتر در مورد تاریخچه نفت و شرکت ملی نفت ( شدند
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هـزار بشـکه در روز در سـال    
تـا   1312هـاي   بـین سـال  

نفت و از آغاز تولید میلیارد بشکه 
دوران تسلط کامل انگلسـتان بـر نفـت    

 1290هـاي   طی سـال 
گذاري، کنترل میزان  سرمایه

و عوارض و استفاده از هرگونـه امکانـات   
تغییر کـرده بـود و کماکـان    

ریـزي و   گـزارش معاونـت برنامـه   

شـدن آن،   کشف نفت در ایران تـا زمـان ملـی   
اصلی در مورد نفت ایران بودند؛ اینکه در کجا اکتشاف کنند، 
چگونه استخراج کنند، چگونه صادر کنند و حتی نسبت به قیمت آن و اینکه چه مقدار 

 ةز ایـن دور بعد از ملـی شـدن نفـت و در آغـا    
. هاي خارجی، ایران با اُفت شدید تولید نفت مواجه شـد 

البته . واگذار شد  هاي خارجی
 16در این مقطع گرچه تنها شرکت نفت انگلیس نبود، بلکه یک کنسرسیوم متشـکل از  

اي را در  سـهم عمـده   
نزدیـک   ۀبنابراین از آغاز اکتشاف نفت در ایران همواره یک نـوع رابطـ  

اي در  بین نفت و سیاست خارجی وجود داشته و در مقاطع مختلف، نفت جایگاه ویژه
(Feshara.  

فـارس، میـدان    خلـیج 
از ایران بـه ترتیـب، عـراق    

، منطقـه آزاد  1940، قطر 
ریـزي و   گـزارش معاونـت برنامـه   

International Directory of Company Histories, 2007( .  
هـزار بشـکه در روز در سـال     149با کشف این میادین نفتـی، تولیـد نفـت از    

بـین سـال  . رسـید  1329هزار بشکه در روز در سـال   664، به 
میلیارد بشکه  9/1و اعالم ملی شدن صنعت نفت، حدود 

دوران تسلط کامل انگلسـتان بـر نفـت    ( 1329تا سال  1290نفت خام ایران در سال 
طی سـال . میلیارد بشکه نفت خام تولید شده است 4/2در حدود 

سرمایه ۀگیري در زمین ، انگلستان از حق هرگونه تصمیم1329
و عوارض و استفاده از هرگونـه امکانـات    )1(هاي مالیات از مزیت تولید، برخورداري

تغییر کـرده بـود و کماکـان     1933درواقع فقط ظاهر قرارداد . در ایران برخوردار بود
گـزارش معاونـت برنامـه   ( ها به سود انگلسـتان ادامـه داشـت    روند فعالیت

  . )7: 1378نظارت، 
کشف نفت در ایران تـا زمـان ملـی    ساله، یعنی از آغاز 40 ةدر این دور

اصلی در مورد نفت ایران بودند؛ اینکه در کجا اکتشاف کنند،  ةگیرند ها تصمیم انگلیسی
چگونه استخراج کنند، چگونه صادر کنند و حتی نسبت به قیمت آن و اینکه چه مقدار 

بعد از ملـی شـدن نفـت و در آغـا    . از قیمت فروش آن به ایران تعلق دارد
هاي خارجی، ایران با اُفت شدید تولید نفت مواجه شـد  جدید، به دلیل خروج شرکت

هاي خارجی ، بار دیگر نفت به شرکت1332مرداد  28بعد از کودتاي 
در این مقطع گرچه تنها شرکت نفت انگلیس نبود، بلکه یک کنسرسیوم متشـکل از  

  و امریکـایی   هاي انگلیسی مچنان شرکتشرکت فعال بود، ولی ه
بنابراین از آغاز اکتشاف نفت در ایران همواره یک نـوع رابطـ  . اختیار داشتند

بین نفت و سیاست خارجی وجود داشته و در مقاطع مختلف، نفت جایگاه ویژه
(Fesharaki, 1976)خارجی در سطح منطقه و جهان داشته است 

خلـیج  ةین اکتشاف میدان نفتـی در بـین کشـورهاي حـوز    نخست
از ایران بـه ترتیـب، عـراق     پس. میالدي در ایران است 1908مسجدسلیمان در سال 

، قطر 1938، کویت 1938، عربستان 1932، بحرین 1927در سال 
گـزارش معاونـت برنامـه   ( قـرار دارنـد   1966و دبـی   1958، ابوظبی 

   .)4: 1378نظارت، 
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با کشف این میادین نفتـی، تولیـد نفـت از    
، به 1312
و اعالم ملی شدن صنعت نفت، حدود  1329

نفت خام ایران در سال 
در حدود  ،)ایران

1329تا 
تولید، برخورداري

در ایران برخوردار بود
روند فعالیت

نظارت، 
در این دور

انگلیسی
چگونه استخراج کنند، چگونه صادر کنند و حتی نسبت به قیمت آن و اینکه چه مقدار 

از قیمت فروش آن به ایران تعلق دارد
جدید، به دلیل خروج شرکت

بعد از کودتاي 
در این مقطع گرچه تنها شرکت نفت انگلیس نبود، بلکه یک کنسرسیوم متشـکل از  

شرکت فعال بود، ولی ه
اختیار داشتند

بین نفت و سیاست خارجی وجود داشته و در مقاطع مختلف، نفت جایگاه ویژه
خارجی در سطح منطقه و جهان داشته است  روابط 

نخست
مسجدسلیمان در سال 

در سال 
، ابوظبی 1953

نظارت، 



ین کشـورهایی اسـت کـه در جهـان     
تنهـایی سـوخت    درواقع نفت ایران به

د کـر قرن بیستم تأمین 
در پـی ایـن مزیـت خـاص     
انگلستان نسبت به سایر کشـورها بـود کـه جایگـاه ایـران و پـس از آن خاورمیانـه        

خارجـه انگلسـتان   امور 
: در زمان جنگ جهانی اول در مـورد نقـش نفـت در پیـروزي در جنـگ گفتـه بـود       

(The Petroleum Age  و
  .الملل بود این امر دقیقاً آغاز مبحث مهم و گسترده امنیت انرژي در جهان و امور بین

قـدرت در   ۀطورکه بیان شد، ظهور پدیده نفت باعث تغییرات عظیمی در موازن
منطقـه خاورمیانـه بـا    

رو  هاي مسلط در به اختیار گـرفتن ایـن ثـروت طبیعـی روبـه     
المللـی   ت اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و بـین    

المللـی کشـورهاي    در عین حال، شرایط جدید اجتماعی، اقتصـادي و بـین  
نفت نیز دستخوش تغییرات عظیمـی شـد و پـارادایم جدیـدي تحـت      

 ۀبنابراین بررسی رویکرد بازیگران عرصـ 
اسـت  نفت از جمله مقوالت مهم در بررسی رابطه نفت و سیاست خارجی 

قیمت در رشد و پیشـرفت  
ـ  سودآفرینی آن در روند تولید، روابط تولیدکنندگان و مصرف  اکنندگان ب

 ةکننـد  بر این مبنا از نظـر کشـورهاي مصـرف   
گیـري سیاسـی و    هاي اصلی جهـت 

افـزایش سـود تجـاري    
مالیات (مستقیم  ۀتواند جنب

ین کشـورهایی اسـت کـه در جهـان     نخسـت د ایـران از  کـر توان ادعا  بنابراین می
درواقع نفت ایران به. خیز مطرح شده است عنوان یک کشور نفت

قرن بیستم تأمین  نخستسال  50تحوالت صنعتی و اقتصادي انگلستان را طی 
در پـی ایـن مزیـت خـاص     . عث برتري اقتصادي این کشور در سطح جهان شد

انگلستان نسبت به سایر کشـورها بـود کـه جایگـاه ایـران و پـس از آن خاورمیانـه        
امور  ، وزیرلرد کرزنکه  طوري به. دشدستخوش تغییرات عظیمی 

در زمان جنگ جهانی اول در مـورد نقـش نفـت در پیـروزي در جنـگ گفتـه بـود       
(The Petroleum Age, 2004: 6» رسیدندمتفقین روي دریاي نفت به ساحل پیروزي 

این امر دقیقاً آغاز مبحث مهم و گسترده امنیت انرژي در جهان و امور بین

  نفت ۀگران عرصرویکردهاي مختلف بازی
طورکه بیان شد، ظهور پدیده نفت باعث تغییرات عظیمی در موازن

منطقـه خاورمیانـه بـا     ویـژه  خیز و به که ایران، کشورهاي نفت طوري جهان گردید؛ به
هاي مسلط در به اختیار گـرفتن ایـن ثـروت طبیعـی روبـه      موجی از طمع قدرت

ت اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و بـین    ترتیب دچـار تحـوال   شدند و بدین
در عین حال، شرایط جدید اجتماعی، اقتصـادي و بـین  . گردیدند

نفت نیز دستخوش تغییرات عظیمـی شـد و پـارادایم جدیـدي تحـت       ةکنند
بنابراین بررسی رویکرد بازیگران عرصـ . عنوان پارادایم نفت در جهان شکل گرفت

نفت از جمله مقوالت مهم در بررسی رابطه نفت و سیاست خارجی انرژي و 
  .)185-197: 1368موزلی و طلوعی، 

  محور رویکرد مصرف: نخسترویکرد 
قیمت در رشد و پیشـرفت   شدن منافع حاصل از نفت ارزان با اکتشاف نفت و آشکار

سودآفرینی آن در روند تولید، روابط تولیدکنندگان و مصرفاقتصادي و 
بر این مبنا از نظـر کشـورهاي مصـرف   . محوریت مصرف ـ سود شکل گرفت 

هاي اصلی جهـت  اولویتجزء قیمت  سی به نفت ارزاننفت، دستر
افـزایش سـود تجـاري     راسـتاي هـایی در   در گام بعدي، اتخاذ سیاسـت . بود

تواند جنب سود می این. حاصل از این کاال در دستورکار قرار گرفت
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بنابراین می
عنوان یک کشور نفت به

تحوالت صنعتی و اقتصادي انگلستان را طی 
عث برتري اقتصادي این کشور در سطح جهان شدو با

انگلستان نسبت به سایر کشـورها بـود کـه جایگـاه ایـران و پـس از آن خاورمیانـه        
دستخوش تغییرات عظیمی 

در زمان جنگ جهانی اول در مـورد نقـش نفـت در پیـروزي در جنـگ گفتـه بـود       
متفقین روي دریاي نفت به ساحل پیروزي «

این امر دقیقاً آغاز مبحث مهم و گسترده امنیت انرژي در جهان و امور بین

رویکردهاي مختلف بازی
طورکه بیان شد، ظهور پدیده نفت باعث تغییرات عظیمی در موازن همان

جهان گردید؛ به
موجی از طمع قدرت

شدند و بدین
گردیدند
کنند مصرف

عنوان پارادایم نفت در جهان شکل گرفت
انرژي و 

موزلی و طلوعی، (

رویکرد 
با اکتشاف نفت و آشکار

اقتصادي و 
محوریت مصرف ـ سود شکل گرفت 

نفت، دستر
بودتجاري 

حاصل از این کاال در دستورکار قرار گرفت
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بـاالبردن قیمــت کاالهــاي تولیــدي از نفــت  
 ۀگیـري مسـابق   درواقع این نوع رویکرد به نفت باعث شکل

رویکـردي کـه نفـت را    
دانست،  کننده می سود باالي اقتصادي کشورهاي مصرف
درواقـع  . رو شـد  نفـت روبـه  

نفـت نیـز خواهـان برخـورداري از سـود کـالن ایـن کـاالي         
 ۀاستراتژیک بودند و در برابر منفعت پایینی که از تولید و فروش این کـاال در عرصـ  
 ةمسئله قیمت نفت و میـزان بهـر  

گان نفت بـراي  کنند کشورهاي تولیدکننده، در مقابل تالش روزافزون مصرف

هاي کشورهاي صـنعتی بـا وضـع مالیـات بـر      
کنندة نهـایی را در سـطح بـاالیی    

لـق  به این ترتیب، تنها بخشی از قیمت واقعی نفت به تولیدکنندگان تع
. باشـد  کننده مـی  هاي مصرف

این رویکرد نوعی نگاه امنیتی به کشورهاي صنعتی در مقابل کشـورهاي تولیدکننـده   
هـاي   ثباتی و وابستگی شـدید اقتصـادي و اسـتقرار دولـت    

، از اولویت کشـورهاي صـنعتی در   
هـاي   ثبـاتی سیاسـی و نـاآرامی   

شد که در مقابـل   اي هم نوعی دیگر از اعمال فشار بر کشورهایی محسوب می
مانـدگی   تولیدکنندگان هم بـه دلیـل عقـب   

سیاسی و نظام اجتماعی خود مقهور تسلط قرار گرفتند و قادر به دفاع از منـافع  

المللـی بـا تشـکیل اوپـک در سـال      
محافظـت از  نفت در قالـب یـک کارتـل بـراي     

و بعد از جنگ رمضـان بـین   

بـاالبردن قیمــت کاالهــاي تولیــدي از نفــت  (و یــا غیرمســتقیم ) گـزاف بــر فــروش 
درواقع این نوع رویکرد به نفت باعث شکل. داشته باشد) قیمت

رویکـردي کـه نفـت را    . هاي پس از پایان جنگ جهـانی شـد   مصرف انرژي در سال
سود باالي اقتصادي کشورهاي مصرف ةکنند ضمینعنوان کاالي ت

نفـت روبـه   ةتدریج با مخالفت و اعتراض کشـورهاي تولیدکننـد  
نفـت نیـز خواهـان برخـورداري از سـود کـالن ایـن کـاالي          ةکشورهاي تولیدکننـد 

استراتژیک بودند و در برابر منفعت پایینی که از تولید و فروش این کـاال در عرصـ  
مسئله قیمت نفت و میـزان بهـر  . آوردند، دست به اعتراض زدند دست می جهانی به

کشورهاي تولیدکننده، در مقابل تالش روزافزون مصرف
  .تولید بیشتر و سود بیشتر قرار گرفت

هاي کشورهاي صـنعتی بـا وضـع مالیـات بـر       هاي پایین نفت، دولت در قیمت
کنندة نهـایی را در سـطح بـاالیی     هاي نفتی، قیمت نفت براي مصرف فراورده

به این ترتیب، تنها بخشی از قیمت واقعی نفت به تولیدکنندگان تع. ندردا
هاي مصرف گیرد و بخش دیگري از آن، درآمد کشورها و دولت

این رویکرد نوعی نگاه امنیتی به کشورهاي صنعتی در مقابل کشـورهاي تولیدکننـده   
ثباتی و وابستگی شـدید اقتصـادي و اسـتقرار دولـت     که بی طوري بخشد، به

، از اولویت کشـورهاي صـنعتی در   نکنندوابسته که خارج از این منافع عمل 
ثبـاتی سیاسـی و نـاآرامی    بـی . تعامل سیاسی با کشورهاي تولیدکننده نفت بـود 

اي هم نوعی دیگر از اعمال فشار بر کشورهایی محسوب می
تولیدکنندگان هم بـه دلیـل عقـب   . این نظام حاکم بر تجارت انرژي بایستند

سیاسی و نظام اجتماعی خود مقهور تسلط قرار گرفتند و قادر به دفاع از منـافع  
  .ملی خویش نبودند

  مثابه اسلحه رویکرد نفت به :رویکرد دوم
المللـی بـا تشـکیل اوپـک در سـال       نفت و تعامالت بین ۀظهور این رویکرد به مسئل

نفت در قالـب یـک کارتـل بـراي      ةو اتحاد کشورهاي تولیدکنند
و بعد از جنگ رمضـان بـین    1973پس از آن در سال . قیمت و تولید نفت آغاز شد

  

  

گـزاف بــر فــروش 
قیمت ارزان

مصرف انرژي در سال
عنوان کاالي ت به
تدریج با مخالفت و اعتراض کشـورهاي تولیدکننـد   به

کشورهاي تولیدکننـد 
استراتژیک بودند و در برابر منفعت پایینی که از تولید و فروش این کـاال در عرصـ  

جهانی به
کشورهاي تولیدکننده، در مقابل تالش روزافزون مصرف ۀمالکان

تولید بیشتر و سود بیشتر قرار گرفت
در قیمت

فراوردهفروش 
دا نگه می

گیرد و بخش دیگري از آن، درآمد کشورها و دولت می
این رویکرد نوعی نگاه امنیتی به کشورهاي صنعتی در مقابل کشـورهاي تولیدکننـده   

بخشد، به می
وابسته که خارج از این منافع عمل  سیاسی

تعامل سیاسی با کشورهاي تولیدکننده نفت بـود 
اي هم نوعی دیگر از اعمال فشار بر کشورهایی محسوب می منطقه

این نظام حاکم بر تجارت انرژي بایستند
سیاسی و نظام اجتماعی خود مقهور تسلط قرار گرفتند و قادر به دفاع از منـافع  نظام 

ملی خویش نبودند

رویکرد دوم
ظهور این رویکرد به مسئل

و اتحاد کشورهاي تولیدکنند 1960
قیمت و تولید نفت آغاز شد



اي شد کـه اعـراب در مقابـل اسـرائیل از آن     
هـا و   اي براي دسـتیابی بـه خواسـت   

درواقع این رویکـرد کـه   
توسط کشورهاي تولیدکننده نفت اتخاذ شد، نوعی پاسخ در مقابل رویکـرد مصـرف   

تـر و   نفت را عمیـق  ۀ
اه منـافع  نفـت هرگـ   

بینند و توانایی احقاق حق خویش را ندارند، با توسل بـه  
هاي مقابل را تحت فشار قـرار  
فـارس یعنـی بعـد از اشـغال     

اگـر  . شـاهدیم  ،جنگ، تبدیل بـه جنـگ نفـت شـد    
کویت نفتی نداشت، عراق براي خروج از وضعیت بحرانی پس از جنگ بـا ایـران و   

ایـن   هـاي نفتـی کویـت بـه    
سـوي  عمدتاً عراق در پی تصرف منابع نفت کویت بـود و از  

لـذا در   ؛کـرد  به ایـن منطقـه لشکرکشـی نمـی    
  

در دوران پس از انقالب اسالمی نیـز پـس از مـاجراي النـۀ جاسوسـی در سـال       
 اي شـد، نخسـتین حربـه   

هـاي امریکـایی را تحـریم    
زمسـتان  «بینید کـه تیتـر آنهـا،    

یعنی ایران در برابـر  . است
هاي بعد هم، وقتـی ایـران در   

متقـابالً امریکـا   . کند نفت استفاده می
(Howard, 2007: 12 and   و

از خریـد نفـت ایـران    
گذاري در نفت و گـاز ایـران تحـت عنـوان     

(Petroleum Intelligence Weekly.  
ن را ها و منافع تولیدکننـدگا 

اي شد کـه اعـراب در مقابـل اسـرائیل از آن      تبدیل به حربه ،اعراب و اسرائیل، نفت
اي براي دسـتیابی بـه خواسـت    عنوان وسیله این رویکرد از نفت به. بهره بردند

درواقع این رویکـرد کـه   . کند الملل استفاده می بین ۀصمنافع کشور تولیدکننده در عر
توسط کشورهاي تولیدکننده نفت اتخاذ شد، نوعی پاسخ در مقابل رویکـرد مصـرف   

ۀکننده بود و تقابل بین بازیگران عرص سود کشورهاي مصرف
 ةد که کشورهاي تولیدکنندکرشاید بتوان ادعا . نمود شدیدتر می

بینند و توانایی احقاق حق خویش را ندارند، با توسل بـه   ملی خویش را در خطر می
هاي مقابل را تحت فشار قـرار   کنند طرف تالش می ،نیاز کشورهاي صنعتی به انرژي

فـارس یعنـی بعـد از اشـغال      هایی از این رویکرد را در جنگ دوم خلیج نمونه
جنگ، تبدیل بـه جنـگ نفـت شـد    تدریج  کویت توسط عراق که به

کویت نفتی نداشت، عراق براي خروج از وضعیت بحرانی پس از جنگ بـا ایـران و   
هـاي نفتـی کویـت بـه     مانده، به طمع استفاده از ظرفیت هاي سنگین باقی

عمدتاً عراق در پی تصرف منابع نفت کویت بـود و از   .کرد کشور حمله نمی
به ایـن منطقـه لشکرکشـی نمـی     امریکار کویت نفت نداشت، 

  .معروف شد» جنگ نفت«، به جنگ نیز اینهاي آن زمان 
در دوران پس از انقالب اسالمی نیـز پـس از مـاجراي النـۀ جاسوسـی در سـال       

شـد، نخسـتین حربـه    که ایران از طرف امریکا تهدید به اشغال و جنگ  ، زمانی
هـاي امریکـایی را تحـریم     لذا فروش نفت بـه شـرکت  . که از آن استفاده کرد، نفت بود

بینید کـه تیتـر آنهـا،     را مالحظه کنید، می 1358هاي زمستان  اگر روزنامه
است» مردم امریکا در سرماي شدید«یا » سخت براي مردم امریکا
هاي بعد هم، وقتـی ایـران در    در سال. نفت استفاده کرد ۀحرب فشار امریکا بالفاصله از

نفت استفاده می ۀگیرد، بار دیگر از حرب برابر تهدید امریکا قرار می
(and 14 کنـد   نیز در مقاطعی، از همین حربه علیه ایران استفاده می

از خریـد نفـت ایـران     امریکایی به دستور دولت امریکاهاي  شرکت کلینتون ة
گذاري در نفت و گـاز ایـران تحـت عنـوان      هاي بعد سرمایه شوند و در سال

(Petroleum Intelligence Weekly, June 30, 2003 دشو ممنوع می» قانون داماتو

ها و منافع تولیدکننـدگا  تواند خواست طور مقطعی می اگرچه این رویکرد به
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اعراب و اسرائیل، نفت
بهره بردند

منافع کشور تولیدکننده در عر
توسط کشورهاي تولیدکننده نفت اتخاذ شد، نوعی پاسخ در مقابل رویکـرد مصـرف   

سود کشورهاي مصرف ـ
شدیدتر می

ملی خویش را در خطر می
نیاز کشورهاي صنعتی به انرژي

نمونه .دهند
کویت توسط عراق که به

کویت نفتی نداشت، عراق براي خروج از وضعیت بحرانی پس از جنگ بـا ایـران و   
هاي سنگین باقی بدهی

کشور حمله نمی
ر کویت نفت نداشت، اگ دیگر
هاي آن زمان  رسانه

در دوران پس از انقالب اسالمی نیـز پـس از مـاجراي النـۀ جاسوسـی در سـال       
، زمانی1358

که از آن استفاده کرد، نفت بود
اگر روزنامه. کرد

سخت براي مردم امریکا
فشار امریکا بالفاصله از

برابر تهدید امریکا قرار می
نیز در مقاطعی، از همین حربه علیه ایران استفاده می

ةدر دور
شوند و در سال منع می

قانون داماتو«
اگرچه این رویکرد به
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ـ   بـا رویکـرد مصـرف   
 ۀتقابـل بـین بـازیگران عرصـ    

مصرف انرژي و تولید بـا هـر شـرایطی و    
اي و جنـگ و تقابـل منجـر    

  .شود و در این صورت است که بازار نفت هرگز ثبات نخواهد یافت

هاي علمی این حقیقـت  
ترتیب نیاز به صـیانت و  

نفـت و   ۀرویکـرد سـوم بـه مسـئل    
براساس این نگاه، نفت و انرژي 

، بلکـه نفـت   نیسـت نسـل خـاص   
پـس  . سـت ها بشریت حیاتی و مورد نیاز ضروري انسـان 

 ةباید صیانتی تولید شود، بهینه مصرف شود و قیمت آن متناسب بـا ارزش ایـن مـاد   
کـه نفـت    طوري اي و جهانی است؛ به

عامل مهم رشد و پیشرفت اقتصادي در حال و آینده اسـت و  
کننده در راستاي حفاظت از منابع هیدروکربوري به 
این رویکـرد نـوعی تعامـل بـین تولیدکننـدگان و      

بر این مبنا . بنگرندد تا با یک نگاه یکپارچه به بازار نفت 
ــات     ــه تبع ــد صــیانتی و توجــه ب ــد نفــت و تضــمین تولی ــذاري در تولی گ
محیطی در کنار تأمین تقاضاي روزافزون انرژي جهان که از رشد بسیار بـاالي  

گوهـا بـین   و و گفـت 
. گیـرد  هاي مشترك شکل می

تنها موجب  د و امنیت انرژي نه
ثبات بازار و ثبات سیاسـی و اقتصـادي   

ه کشورهاي شدن شرایط و جایگا
هـاي   اولویـت  جـزء  

بـا رویکـرد مصـرف   (کنندگان  د، اما درواقع با افزایش شکاف بین مصرفکن
تقابـل بـین بـازیگران عرصـ    ) مثابه اسلحه با رویکرد نفت به(و تولیدکنندگان 
مصرف انرژي و تولید بـا هـر شـرایطی و     ۀاین امر به مسابق. دهد نفت را افزایش می
اي و جنـگ و تقابـل منجـر     هـاي منطقـه   به ناآرامی امري که. انجامد به هر قیمتی می

شود و در این صورت است که بازار نفت هرگز ثبات نخواهد یافت

  رویکرد امنیت انرژي و توسعه جهانی :رویکرد سوم
هاي علمی این حقیقـت   و تحوالت سیاسی و اقتصادي همراه با افزایش یافته 

ترتیب نیاز به صـیانت و   پذیرند و بدین که نفت و انرژي در جهان اتمام در پی داشت
رویکـرد سـوم بـه مسـئل    . هاي آینده وجـود دارد  حفاظت از آنها براي نسل

براساس این نگاه، نفت و انرژي . نگاه حاصل شد بازیگران عرصه نفت، از این تغییرِ
نسـل خـاص   معین و تنها براي یک  اي هدولتی در دور ي

بشریت حیاتی و مورد نیاز ضروري انسـان  ةکاالیی است که براي آیند
باید صیانتی تولید شود، بهینه مصرف شود و قیمت آن متناسب بـا ارزش ایـن مـاد   

اي و جهانی است؛ به این رویکرد نوعی رویکرد توسعه. حیاتی باشد
عامل مهم رشد و پیشرفت اقتصادي در حال و آینده اسـت و  منبع توسعه، حرکت و 

کننده در راستاي حفاظت از منابع هیدروکربوري به  لذا الزم است کشورهاي مصرف
این رویکـرد نـوعی تعامـل بـین تولیدکننـدگان و      . کمک کنندکشورهاي تولیدکننده 

د تا با یک نگاه یکپارچه به بازار نفت کن کنندگان ایجاد می
ــات     ســرمایه ــه تبع ــد صــیانتی و توجــه ب ــد نفــت و تضــمین تولی ــذاري در تولی گ

محیطی در کنار تأمین تقاضاي روزافزون انرژي جهان که از رشد بسیار بـاالي  
و گفـت  شـده شود، تبدیل به نوعی بـاور جهـانی    چین و هند ناشی می

هاي مشترك شکل می ژي در قالب اجالسکنندگان انر تولیدکنندگان و مصرف
د و امنیت انرژي نهشو انرژي می ۀتبدیل به تعامل در عرص ،واقع تقابل

ثبات بازار و ثبات سیاسـی و اقتصـادي   ساز  زمینهکه شود بل میامنیت عرضه و تقاضا 
شدن شرایط و جایگا رو بهتر ازاین. استکنندگان و تولیدکنندگان 

 ،اقتصادي ۀالملل و حمایت از رشد و توسع بین ۀجهان در عرص

  

  

کنتأمین 
و تولیدکنندگان ) سود

نفت را افزایش می
به هر قیمتی می

شود و در این صورت است که بازار نفت هرگز ثبات نخواهد یافت می

رویکرد سوم
 ها تقابل

در پی داشت
حفاظت از آنها براي نسل

بازیگران عرصه نفت، از این تغییرِ
يدرآمد

کاالیی است که براي آیند
باید صیانتی تولید شود، بهینه مصرف شود و قیمت آن متناسب بـا ارزش ایـن مـاد   

حیاتی باشد
منبع توسعه، حرکت و 

لذا الزم است کشورهاي مصرف
کشورهاي تولیدکننده 

کنندگان ایجاد می مصرف
ســرمایه
محیطی در کنار تأمین تقاضاي روزافزون انرژي جهان که از رشد بسیار بـاالي   زیست

چین و هند ناشی می
تولیدکنندگان و مصرف

واقع تقابلدر
امنیت عرضه و تقاضا 

کنندگان و تولیدکنندگان  عرضه
جهان در عرص



الملـل و   دن کشورها در ثبات اقتصادي و سیاسی بـین 
نوعی تأمین منافع کشورهاي اثرگـذار اقتصـادي از همـین نگـاه و رویکـرد حاصـل       

تنهـا از منـافع    خیز اینک نـه 
از دیـد سـند   . باشـد  خود کشورهاي منطقه، که به نفع سایر کشورهاي جهان نیز مـی 

یـک رویکـرد تعـاملی    
منطقـه از   نخستن به جایگاه 

شود کـه توجـه داشـته    
ترین عوامل تعامـل و اتصـال عینـی جمهـوري اسـالمی      

سـاله در   انـداز بیسـت  
الملـل   گرا و مبتنی بر تعامل سازنده با نظام بین

 ۀموتـور توسـع   ۀمثاب و در این راستا نفت ایران بالقوه این ظرفیت را دارد که به
لیت خود در تحقـق اهـداف سـند    

ـ ا ۀسال انداز بیست ران ی
 يسطح امنیت کشـور بـرا  

ن توسـعه  یچنـ  یاسی
 يا منطقـه  يسـاز  و مجموعـه 
و فراهم آوردن  »یفرصت جمع

رسـاندن   يبـرا . اسـت 
 یدرسـت  سـاله، بـه   سـت 

  اي؛  علمی و فناوري در سطح منطقه
  وموفق؛ 

  .دشو بازیگران این عرصه می
دن کشورها در ثبات اقتصادي و سیاسی بـین کردرواقع نگرش شریک 

نوعی تأمین منافع کشورهاي اثرگـذار اقتصـادي از همـین نگـاه و رویکـرد حاصـل       
خیز اینک نـه  که تضمین و تأمین ثبات در مناطق نفت طوري د؛ به

خود کشورهاي منطقه، که به نفع سایر کشورهاي جهان نیز مـی 
ـ   ۀسال  انداز بیست یـک رویکـرد تعـاملی     دکشور نیز رویکرد ایران با جهـان بای

ن به جایگاه انداز در پی دستیابی ایرا چراکه اساساً سند چشم
  .لحاظ اقتصادي، علمی و فناوري است

  گرا  جایگاه نفت در سیاست خارجی توسعه
شود کـه توجـه داشـته     زمانی بیشتر می »نفت و سیاست خارجی«میان  ۀاهمیت رابط

ترین عوامل تعامـل و اتصـال عینـی جمهـوري اسـالمی       باشیم اوالً نفت یکی از مهم
انـداز بیسـت   ثانیاً ایران با تصویب و ابالغ سند چشـم  ایران با جهان است و

گرا و مبتنی بر تعامل سازنده با نظام بین اي برون صدد حرکت در مسیر توسعه
و در این راستا نفت ایران بالقوه این ظرفیت را دارد که به

لیت خود در تحقـق اهـداف سـند    ملی و محور تعامل سازنده با جهان، نقش و مسئو
انداز بیست براساس سند چشم یدار داخلیتوسعۀ پا. انداز را ایفا کند

سطح امنیت کشـور بـرا   يه هدف آن، ارتقاکدهد  یارائه م یالگوی) 1384-
یانگارة س. است يا منطقه ياقتصاد نخستل شدن به قدرت 

و مجموعـه  یت جمعید امنیتول  نوعی ورود به عرصۀ، یگاه
فرصت جمع«عنوان  شور بهکم یعظ يها تیردن ظرفکمطرح 
اسـت  يا ران به قدرت تراز اول منطقهیل ایتبد يها نهیت و زم
سـت یبانـداز توسـعۀ    ، سند چشـم يا ستهیگاه شاین جایران به چن

  : دکن یم میترس يدیلکآن را حول سه محور  یاهداف خارج
علمی و فناوري در سطح منطقه  الف ـ کسب جایگاه راهبردي نخست اقتصادي،

موفق؛  یبخش در سطح جهان اسالم با ارائه الگوی الهام ـ 
  . تعامل سازنده و مؤثر در روابط خارجی ـ
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بازیگران این عرصه می
درواقع نگرش شریک 

نوعی تأمین منافع کشورهاي اثرگـذار اقتصـادي از همـین نگـاه و رویکـرد حاصـل       
د؛ بهشو  می

خود کشورهاي منطقه، که به نفع سایر کشورهاي جهان نیز مـی 
انداز بیست چشم
چراکه اساساً سند چشم. باشد

لحاظ اقتصادي، علمی و فناوري است

جایگاه نفت در سیاست خارجی توسعه
اهمیت رابط

باشیم اوالً نفت یکی از مهم
ایران با جهان است و

صدد حرکت در مسیر توسعه
و در این راستا نفت ایران بالقوه این ظرفیت را دارد که به است

ملی و محور تعامل سازنده با جهان، نقش و مسئو
انداز را ایفا کند چشم

)1404-
ل شدن به قدرت یتبد
گاهیو جا
مطرح  براي
ت و زمیمقبول

ران به چنیا
اهداف خارج

الف ـ کسب جایگاه راهبردي نخست اقتصادي،
 ب
ـ ج
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اسـتراتژي کـالن ایـران در دو    
آینده، جمهوري اسالمی ایران مایل و ناگزیر از حرکت در مسیر الگـوي امنیـت   

از . نفت و امنیت انـرژي اسـت  
ي برتـر اسـت تـا    فنـاور 

د و کنـ ملی ایفاي نقـش  
ایران براي تـأمین امنیـت   
 ةاي است که سرنوشت ایران و جهان را در حوز

زند و سیاست خـارجی، محـل وقـوع ایـن     
نفـت از الگـوي    ۀکند تـا در حیطـ  

ـ از ا.  ن نظـر، اتخـاذ   ی
ملـی، تولیـد   سـو در سـطح   

المللی به محور تعامـل  
ل یسـاله تبـد   سـت یانداز ب

افـزا   مهم آنکه سیاست خارجی، ابزار ایجاد این تعادل پویـا و تعامـل هـم   

افـزاي   بدیهی است سیاست خارجی مطلوب براي ایجاد تعادل پویا و تعامل هم
محـور   باید در عین توجه به مسائل امنیتی، از اسارت نگرش امنیت
سـوي   محض که عمدتاً حاصل تداوم تفکر دوران جنگ سرد است، رهایی یابد و بـه 

درواقع در . چرخش کند
صـدد اسـت امنیـت خـود را در     

 کـرده یک از دو الگوي بازدارندگی مثبت یا بازدارندگی منفی تأمین 
، الزامـات  مند در هریـک از ایـن دو الگـو   

ها و اهداف کالن ملی 
این بـدان معناسـت کـه    
دن اولویـت فضـاي کـنش خـود، ناچـار از پیگیـري رفتـار        

 راسـتاي ول و قواعد بـازي همـان فضـا در    

ـ  انداز به تصویب سند چشمبا درنظر گرفتن  اسـتراتژي کـالن ایـران در دو     همثاب
آینده، جمهوري اسالمی ایران مایل و ناگزیر از حرکت در مسیر الگـوي امنیـت   

نفت و امنیت انـرژي اسـت   ةدر حوز) زایی و بازدارندگی مثبت امنیت(المللی 
فنـاور گذاري گسترده و  سو، صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه

ملی ایفاي نقـش   ۀترین مزیت نسبی کشور و موتور توسع عنوان مهم بتواند به
ایران براي تـأمین امنیـت    ةآفرینی سازند از سوي دیگر بازار جهانی نفت محتاج نقش

اي است که سرنوشت ایران و جهان را در حوز این همان نقطه. جهانی انرژي است
زند و سیاست خـارجی، محـل وقـوع ایـن      ي با یکدیگر پیوند مینفت و امنیت انرژ

کند تـا در حیطـ   این واقعیت هر دو طرف را وادار می. پیوند است
. المللی حرکـت کننـد   ارچوب امنیت بینهسوي چ  امنیت ملی به

سـو در سـطح    از یـک  توانـد  میهاي متناسب در ارتباط با نفت 
المللی به محور تعامـل   اي و بین د و از سوي دیگر در سطح منطقهکنثروت و قدرت 

انداز ب سند چشم يا اهداف توسعه يران و جهان بر مبنایسازندة ا
مهم آنکه سیاست خارجی، ابزار ایجاد این تعادل پویـا و تعامـل هـم    ۀنکت

  .است) داخل(ملی  ۀو توسع )خارج( میان امنیت انرژي
بدیهی است سیاست خارجی مطلوب براي ایجاد تعادل پویا و تعامل هم

باید در عین توجه به مسائل امنیتی، از اسارت نگرش امنیت ناگزیریادشده نیز 
محض که عمدتاً حاصل تداوم تفکر دوران جنگ سرد است، رهایی یابد و بـه 

چرخش کند) انداز به عنوان هدف غایی سند چشم(محور  رویکرد توسعه
صـدد اسـت امنیـت خـود را در      سطح کالن، هر کشور باید تصـمیم بگیـرد کـه در   

یک از دو الگوي بازدارندگی مثبت یا بازدارندگی منفی تأمین  ارچوب کدام
مند در هریـک از ایـن دو الگـو    طبیعی است که رفتار کنش. و ارتقا بخشد

ها و اهداف کالن ملی  گیري طلبد که هر کشور پس از تعیین جهت خاص خود را می
این بـدان معناسـت کـه    . سازي و تمهید الزامات همان الگوست خود، ناگزیر از زمینه

دن اولویـت فضـاي کـنش خـود، ناچـار از پیگیـري رفتـار        کرهر کشور با مشخص 
ول و قواعد بـازي همـان فضـا در    مند در فضاي مربوطه، مبتنی بر اص

  .تأمین امنیت خود است

  

  

با درنظر گرفتن 
آینده، جمهوري اسالمی ایران مایل و ناگزیر از حرکت در مسیر الگـوي امنیـت    ۀده
المللی  بین
سو، صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه یک

بتواند به
از سوي دیگر بازار جهانی نفت محتاج نقش

جهانی انرژي است
نفت و امنیت انرژ

پیوند است
امنیت ملی به

هاي متناسب در ارتباط با نفت  سیاست
ثروت و قدرت 

سازندة ا
نکت. شود

میان امنیت انرژي
بدیهی است سیاست خارجی مطلوب براي ایجاد تعادل پویا و تعامل هم

یادشده نیز 
محض که عمدتاً حاصل تداوم تفکر دوران جنگ سرد است، رهایی یابد و بـه 

رویکرد توسعه
سطح کالن، هر کشور باید تصـمیم بگیـرد کـه در   

ارچوب کدامهچ
و ارتقا بخشد

خاص خود را می
خود، ناگزیر از زمینه

هر کشور با مشخص 
مند در فضاي مربوطه، مبتنی بر اص قاعده

تأمین امنیت خود است



هـاي   جنـوبی کـه بـا پیشـرفت    
سـرعت ارتقـا    المللـی و امنیـت خـویش را بـه    

سـازنده   مند مبتنی بر تعامـل 
عنوان اولویت خود تعیـین کـرده و بـا کـاهش اولویـت      
هاي کالن امنیـت کشورشـان، جایگـاه قـدرت     

 انـد  هـاي آتـی خـویش را کمرنـگ سـاخته     
سـرعت درحـال پیشـرفت    
مراتـب ثـروت و قـدرت    

گرایانـه، بـراي    و از طریق یک سیاست خارجی توسعه

هـاي کـالن یـک کشـور بایـد      
یـک از ایـن دو الگـو را    

 ـ  اي حیات در فضاي توسعه
و یا زندگی در فضاي امنیتی مبتنی بر 
معناي حذف دیگري از دسـتورکار  
نیست، بلکه مهم، تعیین اولویت بین این دو و حرکت در مسیر تحقق منافع ملی بـر  

ملـی   ۀتوان در عصـري کـه امنیـت و توسـع    
هاي صرفاً نظامی را مبناي 

یـافتگی و   کشور قرار داد و در عین حال انتظار تـأمین امنیـت پایـدار، توسـعه    
ـ     عکس، فضـاي  رشـده را داشـت؛ و یـا ب
زمـان انتظـار نفـوذ     هاي آن را مبناي امنیت کشور قلمداد کرد و هم

هریـک از ایـن   . اي را داشت
 هـا و مزایـاي خـاص خـود را دارد    

(.  
 ةهاي متناسب در هـر دو حـوز  

ناگفتـه پیداسـت کـه حـوزة سیاسـت خـارجی       
المللی از اهمیت بسـیار بـاالیی بـراي    

جنـوبی کـه بـا پیشـرفت     دسته از کشورها مانند مالزي، اندونزي و کـره 
المللـی و امنیـت خـویش را بـه     اقتصادي پرشتاب خود، جایگـاه بـین  

مند مبتنی بر تعامـل  اند، کشورهایی هستند که سیاست خارجی کنش
عنوان اولویت خود تعیـین کـرده و بـا کـاهش اولویـت       در فضاي تعامل با دنیا را به

هاي کالن امنیـت کشورشـان، جایگـاه قـدرت      هاي امنیتی محض در استراتژي
هـاي آتـی خـویش را کمرنـگ سـاخته      گیـري  سخت در تفکر حاکم بـر جهـت  

(Cordesman, 2004: 279.   سـرعت درحـال پیشـرفت     ايِ بـه این دسـته از کشـوره
مراتـب ثـروت و قـدرت     اند جایگاه نوینی در سلسـله  اقتصادي، از این محل توانسته

و از طریق یک سیاست خارجی توسعه کردهجهانی براي خود ایجاد 
  .زایی کنند خود امنیت

هـاي کـالن یـک کشـور بایـد       هـا و اسـتراتژي   گیـري  در چنین شرایطی، جهت
یـک از ایـن دو الگـو را     ند که مدیریت سیاسی و اقتصادي براساس کـدام مشخص ک

حیات در فضاي توسعه: ملت خود، در اولویت قرار داده است ةمین آیند
و یا زندگی در فضاي امنیتی مبتنی بر  »بازدارندگی مثبت«المللی و  تعاملی امنیت بین
معناي حذف دیگري از دسـتورکار   و، بهبرگزیدن هریک از این د. »بازدارندگی منفی

نیست، بلکه مهم، تعیین اولویت بین این دو و حرکت در مسیر تحقق منافع ملی بـر  
توان در عصـري کـه امنیـت و توسـع     نمی. مبناي اولویت اساسی کشور است
هاي صرفاً نظامی را مبناي  تعاملی است، مؤلفه ـ  اي منوط به پیوستن به فضاي توسعه

کشور قرار داد و در عین حال انتظار تـأمین امنیـت پایـدار، توسـعه    
ـ     پیشرفت اقتصادي در فضاي اقتصاد جهـانی  شـده را داشـت؛ و یـا ب

هاي آن را مبناي امنیت کشور قلمداد کرد و هم اي و مؤلفه
اي را داشت منطقهاي و حتی فرا وراي مرزهاي ملی، منطقه ة

هـا و مزایـاي خـاص خـود را دارد     ها، هزینه ها، چالش دو، اولویت، الزامات، فرصت
)298-308: 1386گرا،  مجموعه مقاالت سیاست خارجی توسعه

هاي متناسب در هـر دو حـوز   تأمین امنیت، نیازمند طراحی و اجراي سیاست
ناگفتـه پیداسـت کـه حـوزة سیاسـت خـارجی       . سیاست داخلی و خـارجی اسـت  

المللی از اهمیت بسـیار بـاالیی بـراي     بین ۀوصل یک کشور به عرص ۀعنوان حلق
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دسته از کشورها مانند مالزي، اندونزي و کـره  آن
اقتصادي پرشتاب خود، جایگـاه بـین  

اند، کشورهایی هستند که سیاست خارجی کنش بخشیده
در فضاي تعامل با دنیا را به

هاي امنیتی محض در استراتژي مؤلفه
سخت در تفکر حاکم بـر جهـت  

279-285)

اقتصادي، از این محل توانسته
جهانی براي خود ایجاد 

خود امنیت
در چنین شرایطی، جهت

مشخص ک
مین آیندأبراي ت

تعاملی امنیت بین
بازدارندگی منفی«

نیست، بلکه مهم، تعیین اولویت بین این دو و حرکت در مسیر تحقق منافع ملی بـر  
مبناي اولویت اساسی کشور است
منوط به پیوستن به فضاي توسعه

کشور قرار داد و در عین حال انتظار تـأمین امنیـت پایـدار، توسـعه     امنیت
پیشرفت اقتصادي در فضاي اقتصاد جهـانی 

اي و مؤلفه توسعه
ةدر حوز

دو، اولویت، الزامات، فرصت
مجموعه مقاالت سیاست خارجی توسعه(

تأمین امنیت، نیازمند طراحی و اجراي سیاست
سیاست داخلی و خـارجی اسـت  

عنوان حلق به
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شـود کـه    تـر مـی   نقش این حوزه هنگامی روشن
اله نیـز مبتنـی بـر    س انداز بیست

المللـی   گرا بوده و در تعامل با محیط بـین 
عنـوان   به بیان دیگر، بر مبناي این سند، توسعۀ علمی، اقتصادي و فناوري بـه 

کشور تلقی شده اسـت؛ انتخـابی کـه تمـامی منـابع بایـد در       
اساسی آن است که چنین هدفی بـراي  

درواقـع  . هـاي مناسـب اسـت   
 ۀمراتب منطقی تبدیل یک ایده بـه واقعیـت عینـی را شـامل سـه مرحلـ      

گـذاري، طراحـی و    هدف، سیاست و اسـتراتژي بـدانیم، اهمیـت مراحـل سیاسـت     
 ۀعبـارت دیگـر، بـدون ترجمـ    

هاي متناسـب، امکـان تحقـق آنهـا وجـود نخواهـد       

شود که دسـتیابی بـه   
بنـابر سـند   . پذیر است

هـایی   انداز چنین ویژگـی 

ساالري دینـی،   بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم
رگـذار بـر   توسعه کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثی

  هاي امام خمینی؛
داراي تعامل سازنده و مـؤثر بـا جهـان براسـاس اصـول عـزت، حکمـت و        

 
  :پردازیم

نقش این حوزه هنگامی روشن. نیل به این هدف برخوردار است
انداز بیست مدنظر سند چشم ۀتوجه داشته باشیم امنیت و توسع

گرا بوده و در تعامل با محیط بـین  اي برون المللی و توسعه الگوي امنیت بین
به بیان دیگر، بر مبناي این سند، توسعۀ علمی، اقتصادي و فناوري بـه 

کشور تلقی شده اسـت؛ انتخـابی کـه تمـامی منـابع بایـد در       » انتخاب استراتژیک
اساسی آن است که چنین هدفی بـراي   ۀاما نکت. آن بسیج شوندراستاي تحقق عینی 

هـاي مناسـب اسـت    ها و استراتژي تحقق عینی، نیازمند ترجمه به سیاست
مراتب منطقی تبدیل یک ایده بـه واقعیـت عینـی را شـامل سـه مرحلـ       اگر سلسله

هدف، سیاست و اسـتراتژي بـدانیم، اهمیـت مراحـل سیاسـت     
عبـارت دیگـر، بـدون ترجمـ     به. شود هاي مناسب بهتر روشن می جراي استراتژي

هاي متناسـب، امکـان تحقـق آنهـا وجـود نخواهـد        اهداف به استراتژي و سیاست
  

شود که دسـتیابی بـه    مهم در بحث نفت و گاز اشاره می ۀدر اینجا به چند مسئل
پذیر است ی، امکانیک سیاست خارجی اثرگذار و تعامل ۀآن تنها در سای

انداز چنین ویژگـی  ایران، جامعه ایرانی در افق این چشم ۀسال انداز بیست
  :خواهد داشت
بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم الهام

توسعه کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثی
هاي امام خمینی؛ اي براساس تعالیم اسالمی و اندیشه همگرایی اسالمی و منطقه

داراي تعامل سازنده و مـؤثر بـا جهـان براسـاس اصـول عـزت، حکمـت و        
 .)انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران سند چشم( مصلحت

پردازیم بر این مبنا به بررسی نکات کلیدي در رابطه با نفت می
 ؛قیمت نفت 
 ؛میادین مشترك نفت و گاز. 
 ؛جایگاه ایران در نفت و گاز. 
 ؛نقش فناوري پیشرفته. 
 .شدت انرژي. 

  

  

نیل به این هدف برخوردار است
توجه داشته باشیم امنیت و توسع

الگوي امنیت بین
به بیان دیگر، بر مبناي این سند، توسعۀ علمی، اقتصادي و فناوري بـه . است

انتخاب استراتژیک«
راستاي تحقق عینی 

تحقق عینی، نیازمند ترجمه به سیاست
اگر سلسله

هدف، سیاست و اسـتراتژي بـدانیم، اهمیـت مراحـل سیاسـت     
جراي استراتژيا

اهداف به استراتژي و سیاست
  .داشت

در اینجا به چند مسئل
آن تنها در سای

انداز بیست چشم
خواهد داشت

الهام ¢
توسعه کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثی

همگرایی اسالمی و منطقه
داراي تعامل سازنده و مـؤثر بـا جهـان براسـاس اصـول عـزت، حکمـت و         ¢

مصلحت
بر این مبنا به بررسی نکات کلیدي در رابطه با نفت می

1. 
2 .
3 .
4 .
5 .



اگر بخواهیم امروز قیمت نفت را با قیمت طال مقایسه کنیم، یکی از معیارها، مقایسه 
میالدي، قیمت هـر بشـکه   

. دالر بـود  100دالر رسید و قیمت یک اونس طال در همان سـال  
قیمت طال به بـیش از  

حـال اگـر    .برابـر شـده اسـت   
ایـن  . دالر باشـد  144

دالر رسـید و قیمـت   
اي  ، یعنـی بشـکه  14×

  )امریکادالر  بر حسب

  
Source: http://goldprice.org

ازاي  دالر بـه  5/2قیمت نفت خـام از  
مقایسـه بـا   افزایش یافت که در 
از سـال  . دالري در این دوره ایت

که با توجه بـه   دالر تقریباً ثابت ماند، درحالی

  قیمت نفت
  بررسی رابطه نسبی قیمت نفت و طال

اگر بخواهیم امروز قیمت نفت را با قیمت طال مقایسه کنیم، یکی از معیارها، مقایسه 
میالدي، قیمت هـر بشـکه    1974در سال . قیمت نفت استروند تغییر قیمت طال با 

دالر رسید و قیمت یک اونس طال در همان سـال   12نفت به حدود 
قیمت طال به بـیش از   اکنوناي بوده که  گونه ها روند تغییر قیمت طال به طی این سال

برابـر شـده اسـت    12به بیان بهتر، قیمت طـال  . دالر رسیده است
144اي  بشـکه  کـم  دسـت قیمت طال باشد، قیمت نفت بایـد  

دالر رسـید و قیمـت    14ش، قیمت نفت به حدود . ه1356درحالی است که در سال 
×12لذا مقیاس قیمت نفت در حال حاضر باید . طال تغییر نکرد
  . دالر باشد

بر حسب() 1974- 2008(سال  36هر اونس طال در طول قیمت  .1شماره  نمودار

http://goldprice.org 

  اوپک و تغییرات قیمت نفت
قیمت نفت خـام از   1327پس از پایان جنگ جهانی دوم، در سال 

افزایش یافت که در  1337ازاي هر بشکه در سال  دالر به 3هر بشکه، به 
دالري در این دوره ایت 18تا  17همانند قیمت  1385ارزش دالر در سال 

دالر تقریباً ثابت ماند، درحالی 3ها در حد  ، قیمت1350تا سال 
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قیمت نفت .1
بررسی رابطه نسبی قیمت نفت و طال. 1- 1

اگر بخواهیم امروز قیمت نفت را با قیمت طال مقایسه کنیم، یکی از معیارها، مقایسه 
روند تغییر قیمت طال با 

نفت به حدود 
طی این سال

دالر رسیده است 1200
قیمت طال باشد، قیمت نفت بایـد   ،معیار

درحالی است که در سال 
طال تغییر نکرد

دالر باشد 168
نمودار

اوپک و تغییرات قیمت نفت .1- 2
پس از پایان جنگ جهانی دوم، در سال 

هر بشکه، به 
ارزش دالر در سال 

تا سال  1337
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دالر نسـبت بـه    14دالر بـه  
(Noreng.  

پنج کشور ایران، عراق، عربستان، ونزوئال و کویت، سازمان اوپک را در سـال  
یـر، لیبـی،   اشش عضـو دیگـر نیجریـه، الجز   

یکـی از اهـداف تشـکیل ایـن     
سازمان، کنترل بر تولید و در نتیجه کنترل جهانی قیمـت نفـت خـام بـود کـه ایـن       

قیمـت  . محقـق نشـد  
دالر در هر بشـکه در سـال   

انقـالب اسـالمی   . دالر در نوسان بـود 
ایران و سپس جنگ تحمیلی، توان تولید نفت خام ایـران و عـراق را کـاهش داد و    

درصـد   10بـه میـزان   
ایـن رونـد   . ي که باعث افزایش قیمت نفت در سـطح جهـان شـد   

. ازاي هر بشـکه رسـید  
دنبال این افزایش غیرمترقبه، دولت امریکا اقدام به کنترل قیمت نفت کرد و پـس  

، قیمـت  1365که در اواسط سال 
و شـروع جنـگ خلـیج    

طـورکلی   دالر هم افزایش یافت، امـا بـه  
، قیمـت  1377در سـال  

پس از آن با رشد اقتصـادي کشـورهاي   
 70توسعه و افزایش تقاضا، قیمت نفت خـام رونـد صـعودي گرفـت و بـه      

 140و بـه بـاالتر از    
؛ 23: 1378ریـزي و نظـارت،   

دالر بـه   17کاهش ارزش دالر طی این دوره، درواقع قیمـت از  
(Noreng, 2006: 177-183 هش داشته استکا 1385ارزش دالر در سال 

پنج کشور ایران، عراق، عربستان، ونزوئال و کویت، سازمان اوپک را در سـال  
شش عضـو دیگـر نیجریـه، الجز    1350تشکیل دادند که در سال 

یکـی از اهـداف تشـکیل ایـن     . اندونزي، امارات و قطر نیز به این سازمان پیوستند
سازمان، کنترل بر تولید و در نتیجه کنترل جهانی قیمـت نفـت خـام بـود کـه ایـن       

محقـق نشـد   1352هدف عمالً تا شروع جنگ اعراب با اسرائیل در سـال  
دالر در هر بشـکه در سـال    12، به 1351دالر در هر بشکه در سال  3نفت خام از 

دالر در نوسان بـود  5/13تا  12بین  1357رسید و تا سال 
ایران و سپس جنگ تحمیلی، توان تولید نفت خام ایـران و عـراق را کـاهش داد و    

بـه میـزان    1359سبب شد که تولید نفت خام دنیا در مقطعـی از سـال   
ي که باعث افزایش قیمت نفت در سـطح جهـان شـد   کاهش یابد؛ امر

ازاي هر بشـکه رسـید   دالر به 35به  1360طوري بود که قیمت نفت خام در سال 
دنبال این افزایش غیرمترقبه، دولت امریکا اقدام به کنترل قیمت نفت کرد و پـس  

که در اواسط سال  طوري از آن روند کاهشی قیمت نفت آغاز شد؛ به
و شـروع جنـگ خلـیج     1369در سال . دالر در هر بشکه رسید 14نفت به کمتر از 
دالر هم افزایش یافت، امـا بـه   25ها براي مدت کوتاهی تا  فارس، قیمت

در سـال  . دالر در نوسان بود 20تا  14بین  1376قیمت نفت تا سال 
پس از آن با رشد اقتصـادي کشـورهاي    دالر کاهش یافت و 12نفت خام تا سطح 

توسعه و افزایش تقاضا، قیمت نفت خـام رونـد صـعودي گرفـت و بـه      
 1386دالر در انتهاي سـال   90و به  1386دالر در ابتداي سال 

ریـزي و نظـارت،    گـزارش معاونـت برنامـه   (رسید  1387دالر در سال 
  .)253-263: 1368موزلی و طلوعی، 

  

  

کاهش ارزش دالر طی این دوره، درواقع قیمـت از  
ارزش دالر در سال 

پنج کشور ایران، عراق، عربستان، ونزوئال و کویت، سازمان اوپک را در سـال  
تشکیل دادند که در سال  1339

اندونزي، امارات و قطر نیز به این سازمان پیوستند
سازمان، کنترل بر تولید و در نتیجه کنترل جهانی قیمـت نفـت خـام بـود کـه ایـن       

هدف عمالً تا شروع جنگ اعراب با اسرائیل در سـال  
نفت خام از 

رسید و تا سال  1353
ایران و سپس جنگ تحمیلی، توان تولید نفت خام ایـران و عـراق را کـاهش داد و    

سبب شد که تولید نفت خام دنیا در مقطعـی از سـال   
کاهش یابد؛ امر

طوري بود که قیمت نفت خام در سال 
دنبال این افزایش غیرمترقبه، دولت امریکا اقدام به کنترل قیمت نفت کرد و پـس   به

از آن روند کاهشی قیمت نفت آغاز شد؛ به
نفت به کمتر از 

فارس، قیمت 
قیمت نفت تا سال 
نفت خام تا سطح 

توسعه و افزایش تقاضا، قیمت نفت خـام رونـد صـعودي گرفـت و بـه       درحال
دالر در ابتداي سال 

دالر در سال 
موزلی و طلوعی، 

  
  
  
  



  )2008برحسب دالر 

  
کننــدگان بــه  مصــرف

کنندگان با نوعی مشـارکت و اتحـاد   
هـاي   ند براي حفظ منافع خود قدمی بردارند، قـدرت 

. پنهان بر تصمیمات این جمـع تـأثیر گذاشـتند   
 IEAبه ایجاد  اقدامنفت براي دفاع از منافع خود 
م و منافع جمعـی،  هرحال، براي دستیابی به تفاه

وجـود آمـد کـه طـی     
ــافع تولیدکننــدگان و  اهــداف مشــترك و من

برداري از میادین مشترك 
کـه   طـوري  ؛ بـه استنفتی و گازي در خشکی و دریا براي کشور بسیار حائز اهمیت 

بـرداري   برداري همسایگان از میـادین مشـترك و مقایسـه آن بـا بهـره     
 ۀدرواقـع یـک سـرمای   

مشترك بین ایران و همسایگانش قرار دارد که باید با یـک نگـاه منصـفانه، صـحیح،     

برحسب دالر ( 1947- 2008هاي  تغییرات قیمت نفت بین سال .2شماره نمودار 

مصــرف ســويتــا قبــل از تأســیس اوپــک، قیمــت نفــت همــواره از  
کنندگان با نوعی مشـارکت و اتحـاد    که مصرف از زمانی. شد تولیدکنندگان تحمیل می

ند براي حفظ منافع خود قدمی بردارند، قـدرت با تشکیل سازمان اوپک توانست
پنهان بر تصمیمات این جمـع تـأثیر گذاشـتند    هاي هصنعتی با انواع فشارها و مداخل
نفت براي دفاع از منافع خود  ةکنند حتی کشورهاي عمده مصرف

هرحال، براي دستیابی به تفاه به. ندکرد) المللی انرژي آژانس بین
وجـود آمـد کـه طـی      کنندگان نفت به گوي بین تولیدکنندگان و مصرفو ابتکار گفت

ــافع تولیدکننــدگان و  راســتايچنــدین دوره ایــن تعامــل در  اهــداف مشــترك و من
  .کنندگان نفت برقرار شده است

  میادین مشترك نفت و گاز
برداري از میادین مشترك  بهره. دومین مسئله، مسئله میادین مشترك نفت و گاز است

نفتی و گازي در خشکی و دریا براي کشور بسیار حائز اهمیت 
برداري همسایگان از میـادین مشـترك و مقایسـه آن بـا بهـره      چگونگی بهره

درواقـع یـک سـرمای   . یق قـرار گیـرد  کشورمان از این میادین باید تحت مراقبت دق
مشترك بین ایران و همسایگانش قرار دارد که باید با یـک نگـاه منصـفانه، صـحیح،     
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تــا قبــل از تأســیس اوپــک، قیمــت نفــت همــواره از  
تولیدکنندگان تحمیل می

با تشکیل سازمان اوپک توانست
صنعتی با انواع فشارها و مداخل
حتی کشورهاي عمده مصرف

آژانس بین(
ابتکار گفت

چنــدین دوره ایــن تعامــل در 
کنندگان نفت برقرار شده است مصرف

میادین مشترك نفت و گاز .2
دومین مسئله، مسئله میادین مشترك نفت و گاز است

نفتی و گازي در خشکی و دریا براي کشور بسیار حائز اهمیت 
چگونگی بهره

کشورمان از این میادین باید تحت مراقبت دق
مشترك بین ایران و همسایگانش قرار دارد که باید با یـک نگـاه منصـفانه، صـحیح،     
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مـورد توجـه     عادالنه، با دید بلندمدت و با توجه به منافع ملی هر دو کشور و ملـت 

میدان مشـترك دارد و براسـاس آخـرین    
ها، دولت عراق براي توسعۀ میادین نفتی خود کـه تعـدادي از ایـن میـادین در     

المللـی اقـدام کـرده     فهرست میادین مشترك قرار دارد، نسبت به برگزاري مناقصه بـین 
هاي مختلـف از   ه عقد ده قرارداد با گروه

هاي نفتی متعهد هسـتند  
 9/6گذاري و انتقال فناوري خود، ظرفیت ده میدان مورد قرارداد را به میـزان  

میلیـون   2/4از  میلیون بشکه در روز افزایش دهند و کل ظرفیت تولید کنونی عـراق را 
این درحالی است کـه  

  .)1388مینا، 
درواقـع یکـی از   . این مسئله براي منافع ملی ایـران بسـیار حـائز اهمیـت اسـت     

ایـران در  . ش دیپلماتیک در ایـن زمینـه اسـت   
میـدان   21. میدان مشترك با عراق دارد که درحال تولید و توسعه است

میدان  28بنابراین در مجموع، 
ـ     ا میـدان نفتـی مشـترك ب

میدان نفتی مشترك با عربستان سعودي، یک میدان نفتی مشترك بـا  
ترکمنستان و یک میدان نفتی مشترك با آذربایجان در دریاي خزر و یک میدان نفتـی  
در مورد میادین گازي نیز ایران یک میـدان مشـترك گـازي بـا     

در . ترین آن پارس جنـوبی اسـت  
کند و از  حال حاضر قطر نزدیک دو برابر ایران از این میدان مشترك گاز استخراج می

ایـن درحـالی   . این طریق به یکی از دو صادرکنندة اصلی گاز جهان تبدیل شده است
ر بنـابراین د . فـاز آن درحـال تولیـد اسـت    

(Howard, 2007: 5-15 .
اگر ایران بتواند یک کمیته فنی مشترك میان این کشورها تشـکیل دهـد و از طریـق    
ها، نحوه اکتشاف، اسـتخراج و  
فاهم و توافـق برسـد، توانسـته اسـت بـه منـافع       

عادالنه، با دید بلندمدت و با توجه به منافع ملی هر دو کشور و ملـت 
  . قرار گیرد

میدان مشـترك دارد و براسـاس آخـرین     28ایران با همسایه غربی خویش عراق، 
ها، دولت عراق براي توسعۀ میادین نفتی خود کـه تعـدادي از ایـن میـادین در     

فهرست میادین مشترك قرار دارد، نسبت به برگزاري مناقصه بـین 
ه عقد ده قرارداد با گروهسال گذشته، موفق ب  که طی یک طوري به

هاي نفتی متعهد هسـتند   برمبناي این ده قرارداد، شرکت. پانزده شرکت نفتی شده است
گذاري و انتقال فناوري خود، ظرفیت ده میدان مورد قرارداد را به میـزان   با سرمایه

میلیون بشکه در روز افزایش دهند و کل ظرفیت تولید کنونی عـراق را 
این درحالی است کـه  . )1388مینا، (میلیون بشکه در روز برسانند  12بشکه در روز به 

مینا، ( میلیون بشکه در روز است 4ظرفیت قابل دوام ایران حدود 
این مسئله براي منافع ملی ایـران بسـیار حـائز اهمیـت اسـت     

ش دیپلماتیک در ایـن زمینـه اسـت   وظایف مهم سیاست خارجی ایران تال
میدان مشترك با عراق دارد که درحال تولید و توسعه است 7حال حاضر 

بنابراین در مجموع، . مشترك دیگر هم در مرحلۀ مطالعات و اکتشاف است
ـ     4در عین حال ایران . مشترك بین ایران و عراق وجود دارد میـدان نفتـی مشـترك ب

میدان نفتی مشترك با عربستان سعودي، یک میدان نفتی مشترك بـا   4کشور امارات، 
ترکمنستان و یک میدان نفتی مشترك با آذربایجان در دریاي خزر و یک میدان نفتـی  

در مورد میادین گازي نیز ایران یک میـدان مشـترك گـازي بـا     . مشترك با عمان دارد
ترین آن پارس جنـوبی اسـت   ارد که مهممیدان مشترك گازي با قطر د 3کویت و 

حال حاضر قطر نزدیک دو برابر ایران از این میدان مشترك گاز استخراج می
این طریق به یکی از دو صادرکنندة اصلی گاز جهان تبدیل شده است

فـاز آن درحـال تولیـد اسـت     10جنوبی فقـط   فاز پارس 28است که از 
(15 کشور منطقه اسـت  8میدان مشترك با  43مجموع ایران داراي 

اگر ایران بتواند یک کمیته فنی مشترك میان این کشورها تشـکیل دهـد و از طریـق    
ها، نحوه اکتشاف، اسـتخراج و   این کمیته در مورد مباحث فنی و تخصصی این میدان

فاهم و توافـق برسـد، توانسـته اسـت بـه منـافع       با این کشورها به ت )2(تولید صیانتی

  

  

عادالنه، با دید بلندمدت و با توجه به منافع ملی هر دو کشور و ملـت 
قرار گیرد

ایران با همسایه غربی خویش عراق، 
ها، دولت عراق براي توسعۀ میادین نفتی خود کـه تعـدادي از ایـن میـادین در      گزارش

فهرست میادین مشترك قرار دارد، نسبت به برگزاري مناقصه بـین 
به. است

پانزده شرکت نفتی شده است
با سرمایه

میلیون بشکه در روز افزایش دهند و کل ظرفیت تولید کنونی عـراق را 
بشکه در روز به 

ظرفیت قابل دوام ایران حدود 
این مسئله براي منافع ملی ایـران بسـیار حـائز اهمیـت اسـت     

وظایف مهم سیاست خارجی ایران تال
حال حاضر 

مشترك دیگر هم در مرحلۀ مطالعات و اکتشاف است
مشترك بین ایران و عراق وجود دارد

کشور امارات، 
ترکمنستان و یک میدان نفتی مشترك با آذربایجان در دریاي خزر و یک میدان نفتـی  

مشترك با عمان دارد
کویت و 

حال حاضر قطر نزدیک دو برابر ایران از این میدان مشترك گاز استخراج می
این طریق به یکی از دو صادرکنندة اصلی گاز جهان تبدیل شده است

است که از 
مجموع ایران داراي 

اگر ایران بتواند یک کمیته فنی مشترك میان این کشورها تشـکیل دهـد و از طریـق    
این کمیته در مورد مباحث فنی و تخصصی این میدان

تولید صیانتی



وجود  ها یک رقابت ناسالم به
بـرداري از   به بیان بهتر نوعی رقابت ناسالم در بهـره 

کننـد   ن سـعی مـی  که طـرفی 
هرچــه زودتــر ایــن مخــازن را تخلیــه کننــد و بنــابراین در کنــار تخریــب مخــازن، 
رو الزم است این نکتـه  
درواقع این میادین مشـترك  
د؛ چراکـه اگـر ایـران در    
این زمینه اقدام نکند، همسایگان ایران به این روند ادامه خواهند داد و از این میادین 

 44هاي گذشـته حـدود   
که تقریبـاً نیمـی از    طوري

از ابتداي کشف نفت تا پایـان  
تـا   1357از سـال  . اسـت 
در مجموع تا سال . است

 85میلیارد بشکه از ذخایر نفت استفاده شده و آنچه باقی مانده، حـدود  
شده از نفـت   ریزي شده و برنامه

فـت درحـال افـزایش    
، در مـورد  (BP)شرکت بـریتیش پترولیـوم   

درصـد از تولیـد    13، ایـران  
(BP Statistical Review of World Energy. 

طی بیست سال آینده 
گویی به این تقاضا، تولیدکننـدگان  

(Cordesman.  
تقاضـاي جهـانی بـراي نفـت از     

                                        
1. OPEC World Energy Model

ها یک رقابت ناسالم به برداري از این میدان اما اگر در بهره. خویش دست یابد
به بیان بهتر نوعی رقابت ناسالم در بهـره . آید، به ضرر طرفین خواهد بود

که طـرفی  طوري د، بهشو بردار ایجاد می این مخازن بین طرفین بهره
هرچــه زودتــر ایــن مخــازن را تخلیــه کننــد و بنــابراین در کنــار تخریــب مخــازن، 

رو الزم است این نکتـه   ازاین. برداري و ضریب بازیافت به حداقل خواهد رسید
درواقع این میادین مشـترك  . در روابط خارجی ایران با همسایگان، مدنظر قرار گیرد

د؛ چراکـه اگـر ایـران در    نخارجی ایران محسوب شو هاي سیاست اولویت ء
این زمینه اقدام نکند، همسایگان ایران به این روند ادامه خواهند داد و از این میادین 

  . کنند چه بسا غیرصیانتی استفاده می
هاي گذشـته حـدود    در سال. منابع نفت و گاز ایران داراي محدودیت است

طوري رد استفاده قرار گرفته، بهدرصد از منابع نفت خام کشور مو
از ابتداي کشف نفت تا پایـان  . استفاده شده و نیم دیگر باقی مانده است ،منابع ایران
اسـت   میلیارد بشکه نفت خام تولید کرده 7/27، ایران 1357

است میلیارد بشکه نفت خام رسیده 6/37نیز این تولید به 
میلیارد بشکه از ذخایر نفت استفاده شده و آنچه باقی مانده، حـدود   3/65

شده و برنامه طور حساب بنابراین ایران باید به. میلیارد بشکه است
  . دکناستفاده  هماند و گاز باقی

فـت درحـال افـزایش    جدید، تقاضـاي جهـانی بـراي ن    هاي گزارشبنابر آمار و 
شرکت بـریتیش پترولیـوم    2009براساس گزارش آماري سال 

، ایـران  2009آمار تولید نفت کشورهاي عضو اوپـک در سـال   
(BP Statistical Review of World Energy, 2009 اوپک را به خود اختصاص داده اسـت 

طی بیست سال آینده  ،المللی، تقاضا براي نفت ف بینبینی مراجع مختل براساس پیش
گویی به این تقاضا، تولیدکننـدگان   کماکان روند صعودي خواهد داشت و براي پاسخ

(Cordesman, 2004: 250-274 بر میزان عرضه خود بیفزایند باید

تقاضـاي جهـانی بـراي نفـت از      1،بینی مدل انرژي جهانی اوپـک  براساس پیش

                                                                 
. OPEC World Energy Model 
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خویش دست یابد
آید، به ضرر طرفین خواهد بود

این مخازن بین طرفین بهره
هرچــه زودتــر ایــن مخــازن را تخلیــه کننــد و بنــابراین در کنــار تخریــب مخــازن، 

برداري و ضریب بازیافت به حداقل خواهد رسید بهره
در روابط خارجی ایران با همسایگان، مدنظر قرار گیرد

ءباید جز
این زمینه اقدام نکند، همسایگان ایران به این روند ادامه خواهند داد و از این میادین 

چه بسا غیرصیانتی استفاده می
منابع نفت و گاز ایران داراي محدودیت است

درصد از منابع نفت خام کشور مو
منابع ایران

1357سال 
نیز این تولید به  1387
1387 ،3

میلیارد بشکه است
و گاز باقی

بنابر آمار و 
براساس گزارش آماري سال . است

آمار تولید نفت کشورهاي عضو اوپـک در سـال   
اوپک را به خود اختصاص داده اسـت 

براساس پیش
کماکان روند صعودي خواهد داشت و براي پاسخ

بایدنفت 
براساس پیش
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میلیـون   6/105، بـه حـدود   
میلیـون بشـکه در روز از   

(OPEC.   
2030  

  
Source: World Oil Outlook 
Countries (OPEC)

نفـت خـام کشـورهاي عضـو     
کـه جمهـوري    میلیون بشکه خواهد بود و درصورتی

را از تولیـد نفـت اوپـک حفـظ     
میلیون بشـکه در روز  
میلیـون بشـکه در روز در افـق    
ساله، با توجه به افت تولید طبیعی ساالنه کـه بـا آن مواجـه هسـتیم، مسـتلزم      
بـر پوشـش افـت تولیـد،     

ریـزي و نظـارت،    گـزارش معاونـت برنامـه   
در  2030گذاري مورد نیاز در بخش باالدستی نفت تـا سـال   

نفـت   ۀها، عرضـ  گذاري

، بـه حـدود   2008میلیون بشکه در روز در ابتداي سـال   6/85
میلیـون بشـکه در روز از    20افزایش خواهد یافت کـه   2030بشکه در روز در سال 

(OPEC, 2009 بیشتر خواهد بود 2005میزان تقاضاي نفت در سال 

2030انداز تقاضاي جهانی نفت تا سال  چشم .1 جدول شماره

World Oil Outlook 2009, Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) 

نفـت خـام کشـورهاي عضـو      ۀبینی مدل مذکور، عرضـ  و پیش 2طبق جدول شماره 
میلیون بشکه خواهد بود و درصورتی 1/41برابر  2030اوپک در سال 

را از تولیـد نفـت اوپـک حفـظ     درصدي کنونی خود  13اسالمی ایران بخواهد سهم 
میلیون بشـکه در روز   34/5برابر  کم باید دست 2030د، تولید نفت کشور در سال 

میلیـون بشـکه در روز در افـق     34/5افزایش تولید نفت از میزان فعلی آن بـه  
ساله، با توجه به افت تولید طبیعی ساالنه کـه بـا آن مواجـه هسـتیم، مسـتلزم      

بـر پوشـش افـت تولیـد،      تا بتواند عالوه استاري الزم در بخش باالدستی گذ
گـزارش معاونـت برنامـه   ( سهم سنتی ایران را در اوپک حفظ کند

گذاري مورد نیاز در بخش باالدستی نفت تـا سـال    میزان سرمایه. )6
گذاري سرمایهتنها با انجام این  .قابل مشاهده است 2جدول شماره 
  . گوي این افزایش تقاضا باشد تواند پاسخ

  

  

6حدود 
بشکه در روز در سال 

میزان تقاضاي نفت در سال 

Organization of Petroleum Exporting 

طبق جدول شماره 
اوپک در سال 

اسالمی ایران بخواهد سهم 
د، تولید نفت کشور در سال کن

افزایش تولید نفت از میزان فعلی آن بـه  . باشد
ساله، با توجه به افت تولید طبیعی ساالنه کـه بـا آن مواجـه هسـتیم، مسـتلزم       بیست
گذ سرمایه

سهم سنتی ایران را در اوپک حفظ کند
1378 :6

جدول شماره 
تواند پاسخ می
  



  )ازاي هر بشکه در روز

  
Source: World Oil Outlook 
Countries (OPEC)

2030  

  
Source: World Oil Outlook 
Countries (OPEC)

اي که از دیـد   مسئله سوم، جایگاه ایران در تولید و صادرات نفت و گاز است؛ مسئله
دوم در  جایگـاه ایـران در  

میلیون بشکه در روز  

ازاي هر بشکه در روز به(گذاري در بخش باالدستی نفت  بینی میزان سرمایه پیش. 2جدول شماره 

World Oil Outlook 2009, Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) 

2030انداز عرضه جهانی نفت تا سال  چشم .3جدول شماره 

World Oil Outlook 2009, Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) 

  جایگاه ایران در نفت و گاز
مسئله سوم، جایگاه ایران در تولید و صادرات نفت و گاز است؛ مسئله

ایـران در   درحال حاضـر . یت استسیاست خارجی بسیار حائز اهم
 32/7میلیون بشکه و صادرات  8/10عربستان با تولید  
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جدول شماره 

Organization of Petroleum Exporting 

Organization of Petroleum Exporting 

جایگاه ایران در نفت و گاز .3
مسئله سوم، جایگاه ایران در تولید و صادرات نفت و گاز است؛ مسئله

سیاست خارجی بسیار حائز اهم
 واوپک 
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27  

، از 44/2و بـا صـادرات   
از حفـظ ایـن جایگـاه    

چراکه بعضی از کشورها هماننـد عـراق بـا تـالش فـراوان      

، ایـران  نخستدر حال حاضر از لحاظ تولید نفت خام در اوپک، عربستان مقام 
مقام دوم، امارات سوم، کویت چهـارم، ونـزوئال پـنجم و عـراق مقـام ششـم را دارا       
از لحاظ صادرات اوپک نیز عربستان اول، ایـران دوم، امـارات سـوم، عـراق     
بنابراین حفظ جایگاه ایـران در تولیـد و   

  2008ترین تولیدکنندگان نفت خام دنیا در سال 

  سهم از تولید جهانی  

9/12  
3/12  
6/7  
4/5  
8/4  
0/4  
9/3  
7/3  
5/3  
5/3  

Source: Key World Energy Statistics (IEA)
2009. 

میلیون بشـکه در  

و بـا صـادرات    1/4اوپک قرار دارد، ایران نیز بـا تولیـد    نخستدر جایگاه 
حفـظ ایـن جایگـاه     سـت و لحاظ تولید و صـادرات، مقـام دوم را در اوپـک دارا   

چراکه بعضی از کشورها هماننـد عـراق بـا تـالش فـراوان      . استهاي ایران 
  .هستنددرحال گرفتن این جایگاه از ایران 

در حال حاضر از لحاظ تولید نفت خام در اوپک، عربستان مقام 
مقام دوم، امارات سوم، کویت چهـارم، ونـزوئال پـنجم و عـراق مقـام ششـم را دارا       
از لحاظ صادرات اوپک نیز عربستان اول، ایـران دوم، امـارات سـوم، عـراق     

بنابراین حفظ جایگاه ایـران در تولیـد و   . چهارم، ونزوئال پنجم و کویت ششم است
  .باشد صادرات از موضوعات مهم و اساسی کشور می

ترین تولیدکنندگان نفت خام دنیا در سال  عمده .4جدول شماره 

  تولید نفت خام  کشور
  )میلیون تن(

  تولید نفت خام
  )میلیون بشکه در روز(

  96/9  509  عربستان سعودي
  49/9  485  روسیه
  87/5  300  امریکا
  19/4  214  ایران
  72/3  190  چین

  11/3  159  مکزیک
  03/3  155  کانادا
  84/2  145  کویت
  68/2  137  ونزوئال
  66/2  136  امارات

Source: Key World Energy Statistics (IEA) International Energy Agancy, 

میلیون بشـکه در  «باشد که به  به میلیون تن می IEAآمارهاي سازمان : توجه
  .اند تبدیل شده »روز

  

  

در جایگاه 
لحاظ تولید و صـادرات، مقـام دوم را در اوپـک دارا   

هاي ایران  اولویت
درحال گرفتن این جایگاه از ایران 

در حال حاضر از لحاظ تولید نفت خام در اوپک، عربستان مقام 
مقام دوم، امارات سوم، کویت چهـارم، ونـزوئال پـنجم و عـراق مقـام ششـم را دارا       

از لحاظ صادرات اوپک نیز عربستان اول، ایـران دوم، امـارات سـوم، عـراق     . ندهست
چهارم، ونزوئال پنجم و کویت ششم است

صادرات از موضوعات مهم و اساسی کشور می

  رتبه

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

International Energy Agancy, 

توجه
روز



  2007ترین صادرکنندگان خالص نفت خام در سال 

  ∗)میلیون بشکه در روز( خالص صادرات
63/6  
01/5  
54/2  
19/2  
05/2  
90/1  
74/1  
62/1  
60/1  
59/1  

Source: Key World Energy Statistics (IEA)
2009. 

میلیون بشـکه در  

  2008ترین کشورهاي داراي ذخایر اثبات شده نفت خام در پایان سال 
  سهم از کل

  )درصد(
0/21  
9/10  
1/9  
1/8  
9/7  
8/7  
3/6  

Source: British Petroleum Statistical

ترین صادرکنندگان خالص نفت خام در سال  عمده .5جدول شماره 

خالص صادرات  )میلیون تن( خالص صادرات  کشور  
  339  عربستان سعودي

  256  روسیه
  130  ایران
  112  نیجریه
  105  امارات
  97  نروژ

  89  مکزیک
  83  آنگوال
  82  کویت

  81  عراق  
Source: Key World Energy Statistics (IEA) International Energy Agancy, 

میلیون بشـکه در  «که به  استبه میلیون تن  IEAآمارهاي سازمان : توجه* 
  .اند تبدیل شده »روز

ترین کشورهاي داراي ذخایر اثبات شده نفت خام در پایان سال  عمده .6جدول شماره 

  شده نفت خام ذخایر اثبات  کشور  
  )هزار میلیون بشکه(

  1/264  عربستان سعودي
  6/137  ایران
  0/115  عراق
  5/101  کویت
  4/99  ونزوئال
  8/97  عربی امارات متحده
  0/79  روسیه

British Petroleum Statistical, 2009. 

  

 

ین
ه ب
نام
صل
ف

 
ی 
رج
 خا
بط
روا

ی 
ملل
ال

® 
وم 
ل د
سا

® 
شم

ره 
ا

وم
س

 
® 

یز 
پای

13
89

28  

  رتبه
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

International Energy Agancy, 

 *
روز

جدول شماره 

  رتبه

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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مسئله چهارم در بحث سیاست خارجی و نفت، توجه به این واقعیت است که ایـران  
خارجی، مدیریت  ۀبه جلب سرمای
سیاست خـارجی   ةو فناوري نوین نیاز دارد و جلب این منابع از وظایف مهم و عمد

گذاري خارجی نیـز مسـتلزم اعمـال سیاسـت خـارجی فعـال و       
درواقع اگرچه ایران به لحـاظ فنـاوري بـومی داراي جایگـاه مناسـبی      

  
هاي نوین در مسـئله ضـریب بازیافـت مخـازن هیـدروکربوري کشـور       
میزان نفت موجود در مخازن نفتی که نفت درجـا نامیـده   
، لذا نفتـی کـه قابـل استحصـال     
نسبت نفـت قابـل استحصـال بـه نفـت درجـا،       
ضریب بازیافـت در حـال حاضـر در مخـازن نفتـی      
درصـد، بسـیار پـایین    
میلیارد بشکه نفت درجا حـدود یکصـد میلیـارد    

امکـان   ،هـاي موجـود  

میلیـارد   400با توجه به اینکه مجموع نفت درجا در مخازن نفتی ایـران حـدود   
هـاي   ، افزایش یک درصد ضـریب بازیافـت از طریـق فنـاوري    

لیارد بشکه نفت به مجموع تولید نفت کشور در طول عمر مخـازن  
) دالر 75حـدود  (هـاي امـروز نفـت در بـازار     

هـاي نـوین در مسـئله    
(Howard, .  

با فعال کردن سیاست خارجی خویش و اتخـاذ رویکـرد تعـاملی بـا     
هـاي الزم بـراي افـزایش ضـریب بازیافـت و      

میلیـارد دالر در   5همواره کمتـر از  
علت افزایش ناگهانی قیمت نفت و افـزایش تولیـد   

  نقش فناوري پیشرفته
مسئله چهارم در بحث سیاست خارجی و نفت، توجه به این واقعیت است که ایـران  

به جلب سرمای ،میادین و اکتشاف در خشکی و دریا ۀبراي توسع
و فناوري نوین نیاز دارد و جلب این منابع از وظایف مهم و عمد

گذاري خارجی نیـز مسـتلزم اعمـال سیاسـت خـارجی فعـال و        جلب سرمایه
درواقع اگرچه ایران به لحـاظ فنـاوري بـومی داراي جایگـاه مناسـبی      . است

  . کند نیاز نمی هاي نوین بی ياست، اما این امر کشور را از فناور
هاي نوین در مسـئله ضـریب بازیافـت مخـازن هیـدروکربوري کشـور        فناوري

میزان نفت موجود در مخازن نفتی که نفت درجـا نامیـده   . نمایاند اهمیت خود را می
، لذا نفتـی کـه قابـل استحصـال     نیستطور کامل قابل استحصال و تولید  شود، به

نسبت نفـت قابـل استحصـال بـه نفـت درجـا،       . استجا است، درصدي از نفت در
ضریب بازیافـت در حـال حاضـر در مخـازن نفتـی      . شود ضریب بازیافت نامیده می

درصـد، بسـیار پـایین     35درصد است که نسبت به متوسط جهـانی   26ایران حدود 
میلیارد بشکه نفت درجا حـدود یکصـد میلیـارد     400اینک از  به بیان دیگر هم

هـاي موجـود   ابل استحصال است، یعنی در حال حاضـر بـا فنـاوري   
  .میلیارد بشکه نفت وجود ندارد 300برداشت حدود 

با توجه به اینکه مجموع نفت درجا در مخازن نفتی ایـران حـدود   
، افزایش یک درصد ضـریب بازیافـت از طریـق فنـاوري    استبشکه نفت خام 

لیارد بشکه نفت به مجموع تولید نفت کشور در طول عمر مخـازن  می 4نوین، معادل 
هـاي امـروز نفـت در بـازار      امري که با قیمت. کند نفتی اضافه می

هـاي نـوین در مسـئله     بنابراین موضوع فناوري. میلیارد دالر افزایش دارد 300
(Howard, 2007: 12-19) اي است افزایش ضریب بازیافت داراي نقش ویژه

با فعال کردن سیاست خارجی خویش و اتخـاذ رویکـرد تعـاملی بـا      دایران بای
هـاي الزم بـراي افـزایش ضـریب بازیافـت و       فنـاوري  نیزخارجی و  ۀجهان، سرمای

  . دکنتضمین تولید صیانتی را فراهم 
همواره کمتـر از   1352از سال  پیشدرآمدهاي نفتی ایران تا 

علت افزایش ناگهانی قیمت نفت و افـزایش تولیـد    به 1353در سال . ل بوده است

  

  

نقش فناوري پیشرفته .4
مسئله چهارم در بحث سیاست خارجی و نفت، توجه به این واقعیت است که ایـران  

براي توسع
و فناوري نوین نیاز دارد و جلب این منابع از وظایف مهم و عمد

جلب سرمایه. است
استتعاملی 

است، اما این امر کشور را از فناور
فناوري

اهمیت خود را می
شود، به می

است، درصدي از نفت در
ضریب بازیافت نامیده می

ایران حدود 
به بیان دیگر هم. است

ابل استحصال است، یعنی در حال حاضـر بـا فنـاوري   بشکه ق
برداشت حدود 

با توجه به اینکه مجموع نفت درجا در مخازن نفتی ایـران حـدود   
بشکه نفت خام 

نوین، معادل 
نفتی اضافه می

300معادل 
افزایش ضریب بازیافت داراي نقش ویژه

ایران بای
جهان، سرمای

تضمین تولید صیانتی را فراهم 
درآمدهاي نفتی ایران تا 

ل بوده استسا



 1357در سـال  . میلیـارد دالر رسـید  
 1357میلیارد دالر، که باالترین درآمد ارزي از ابتداي تولید تا سـال  

و شروع جنـگ تحمیلـی، درآمـدهاي ایـران از     
بـا پایـان   . کـاهش یافـت  

دیده، درآمدهاي ارزي بـه  
(Gelb.    طی سـالیان اخیـر
میلیـون بشـکه در    4افزایش قیمت نفت و افزایش تولید نفت خام ایران به بیش از 

کـه درآمـدهاي    طـوري 
میلیـارد دالر در   62، به 

  . افزایش یافته است
ة گرفته براي به اوج رسیدن تولید نفت یا پدید

در چند سال آینده، با محدودیت رشد تولید جهانی نفـت خـام و افـزایش    
هـاي آتـی    شود درآمدهاي ارزي ایران در سال

فروشـی نفـت و گـاز و    
هایی با ارزش افـزوده  
بر افزایش درآمد ارزي کشور با افزایش تولید ناخـالص داخلـی   

در جریان تولید نفت خام از مخازن نفتی، مقادیري گاز محلول در نفت هم کـه  
د که با تأسیسـات سـرچاهی   
اما در تداوم تولید از مخزن 

شود و افت فشـار   تدریج با خروج گازهاي همراه، فشار مخزن دچار افت می
مخزن باعث کاهش ضریب بازیافت و عدم امکان تولید حـداکثر از میـدان نفتـی در    
هاي پیشرفته براي افـزایش  

بینـی سـرعت    با توجه بـه پـیش  
هـاي   کـارگیري روش 

                                        
1. Oil Peak 

میلیـارد دالر رسـید   23خام ایران، درآمدهاي ارزي به بیش از 
میلیارد دالر، که باالترین درآمد ارزي از ابتداي تولید تا سـال   26این درآمد به 
و شروع جنـگ تحمیلـی، درآمـدهاي ایـران از     از انقالب اسالمی  پس. است، رسید

کـاهش یافـت   1365میلیـارد دالر در سـال    5/6محل فروش نفت خام به 
دیده، درآمدهاي ارزي بـه   جنگ تحمیلی و شروع بازسازي کشور و تأسیسات آسیب

(Gelb, 1988: 59-88 یابد افزایش می 1369میلیارد دالر در سال 

افزایش قیمت نفت و افزایش تولید نفت خام ایران به بیش از 
طـوري  روز، درآمدهاي ارزي ایران هم روند صعودي پیدا کـرده؛ بـه  

، به 1382میلیارد دالر در سال  28حاصل از فروش نفت خام از 
افزایش یافته است 1387سال میلیارد دالر در  75و به حدود  1386

گرفته براي به اوج رسیدن تولید نفت یا پدید هاي صورت بینی با توجه به پیش
در چند سال آینده، با محدودیت رشد تولید جهانی نفـت خـام و افـزایش     1قله نفت

شود درآمدهاي ارزي ایران در سال خام، برآورد می  روزافزون نیاز به نفت
فروشـی نفـت و گـاز و     درصورت اجتنـاب از خـام  . توجهی داشته باشد افزایش قابل

هایی با ارزش افـزوده   وردهاه فرتبدیل آن ب برايدستی نفت و گاز  ایجاد صنایع پایین
بر افزایش درآمد ارزي کشور با افزایش تولید ناخـالص داخلـی    توان عالوه بیشتر، می

  .نرخ رشد اقتصادي را افزایش داد
در جریان تولید نفت خام از مخازن نفتی، مقادیري گاز محلول در نفت هم کـه  

د که با تأسیسـات سـرچاهی   وش هاي نفت تولید می شود، از چاه گاز همراه نامیده می
اما در تداوم تولید از مخزن . شود در میادین نفتی گازهاي همراه از نفت خام جدا می

تدریج با خروج گازهاي همراه، فشار مخزن دچار افت می
مخزن باعث کاهش ضریب بازیافت و عدم امکان تولید حـداکثر از میـدان نفتـی در    

هاي پیشرفته براي افـزایش   کارگیري فناوري لذا به. ر مخزن خواهد شدعم ةطول دور
با توجه بـه پـیش  . فشار مخزن و انجام تولید ثانویه بسیار اهمیت دارد
کـارگیري روش  هاي آینده، بـه  گرفتن روند صعودي قیمت نفت و گاز در سال
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خام ایران، درآمدهاي ارزي به بیش از  نفت 
این درآمد به 
است، رسید

محل فروش نفت خام به 
جنگ تحمیلی و شروع بازسازي کشور و تأسیسات آسیب

میلیارد دالر در سال  20
افزایش قیمت نفت و افزایش تولید نفت خام ایران به بیش از  با

روز، درآمدهاي ارزي ایران هم روند صعودي پیدا کـرده؛ بـه  
حاصل از فروش نفت خام از 

1386سال 
با توجه به پیش

قله نفت
روزافزون نیاز به نفت

افزایش قابل
ایجاد صنایع پایین

بیشتر، می
نرخ رشد اقتصادي را افزایش داد

در جریان تولید نفت خام از مخازن نفتی، مقادیري گاز محلول در نفت هم کـه  
گاز همراه نامیده می

در میادین نفتی گازهاي همراه از نفت خام جدا می
تدریج با خروج گازهاي همراه، فشار مخزن دچار افت می نفتی به

مخزن باعث کاهش ضریب بازیافت و عدم امکان تولید حـداکثر از میـدان نفتـی در    
طول دور

فشار مخزن و انجام تولید ثانویه بسیار اهمیت دارد
گرفتن روند صعودي قیمت نفت و گاز در سال
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همچنـین مشـخص   . 
ـ        در  دتـرین روش ازدیـاد برداشـت هـر مخـزن نیـز بای

مهندسی مخزن ثابت شده است که تولید از مخـازن نفتـی بـا    
دنبـال   خزن را بهو کمترین بازدهی از م

تـر از سـیال    قیمـت  ین قدم در تولید صیانتی، تزریق سـیال ارزان 
گاز سایر مخازن گازي، گاز تولیـدي همـراه نفـت، تزریـق آب و     
منظور جلوگیري از افـت فشـار شـدید مخـزن و     

ریـزي و   گـزارش معاونـت برنامـه   

 5/1(میلیـون   1500کل تولید نفت ایـران در سـال،   
میلیـون   600میلیون بشکه صـادر و  

هـزار   200بر آن روزانه حدود 
و  اسـت میلیـون بشـکه   

میلیارد مترمکعب در سال اسـت کـه تقریبـاً    
میلیارد بشکه نفت  1/

این رقم، از حد متوسط مصرف 
 ةکننـد  ترین مصـرف  ایران بزرگ

بـر  . کننده بزرگ جهـان تعیـین شـد   
برابـر   4برابـر ژاپـن،   

، ایـران  1399ایـن رونـد، در سـال    
انرژي نخواهد بود، بلکه براي تأمین نیاز انرژي خویش تبـدیل بـه   

ـ  مقایسه کنیم، نخسـت    دبای
میـزان   :بنا به تعریف، شـدت انـرژي عبـارت اسـت از    

. سـد ر نظر می ازدیاد برداشت مناسب براي هر مخزن ضروري به
ـ        کارگیري مناسـب  دن و به تـرین روش ازدیـاد برداشـت هـر مخـزن نیـز بای

  .هاي تولیدي نفت و گاز قرار گیرد دستورکار شرکت
مهندسی مخزن ثابت شده است که تولید از مخـازن نفتـی بـا     دیدگاهامروزه از 

و کمترین بازدهی از م یستاستفاده از انرژي طبیعی مخزن اصولی ن
ین قدم در تولید صیانتی، تزریق سـیال ارزان نخست. خواهد داشت

گاز سایر مخازن گازي، گاز تولیـدي همـراه نفـت، تزریـق آب و     (موجود در مخزن 
منظور جلوگیري از افـت فشـار شـدید مخـزن و      به) گاز، گازهاي غیرهیدروکربوري

گـزارش معاونـت برنامـه   (اسـت  بـه آن  ناپـذیر   وارد آمدن خسارت جبـران 
  .)38: 1378نظارت، 

  شدت انرژي
کل تولید نفت ایـران در سـال،   . مسئله پنجم، شدت انرژي است

میلیون بشکه صـادر و   900که از این میزان حدود  استبشکه ) 
بر آن روزانه حدود  عالوه. دشو مانده صرف مصرف داخلی می باقی

میلیـون بشـکه    70شود که معادل ساالنه  بشکه بنزین و نفت و گاز وارد می
میلیارد مترمکعب در سال اسـت کـه تقریبـاً     150همچنین مصرف ساالنه گاز طبیعی 

/6 ،به بیان بهتر در مجموع. میلیون بشکه نفت است 930
این رقم، از حد متوسط مصرف . دشو ادل آن انرژي در داخل کشور مصرف می

ایران بزرگ 2008که در سال  طوري به. جهانی بسیار باالتر است
کننده بزرگ جهـان تعیـین شـد    انرژي در منطقه خاورمیانه و دوازدهمین مصرف

ـ  مؤلفۀ ،آمارهاي رسمی برابـر ژاپـن،    17ران شدت مصرف انرژي در ای
ایـن رونـد، در سـال     ۀبا ادام .)1388مینا، (است برابر چین  2کانادا و 

انرژي نخواهد بود، بلکه براي تأمین نیاز انرژي خویش تبـدیل بـه    ةتنها صادرکنند
  .انرژي خواهد شد ةواردکنند

مقایسه کنیم، نخسـت  براي اینکه شدت انرژي ایران را با کشورهاي دیگر 
بنا به تعریف، شـدت انـرژي عبـارت اسـت از    . یمکنشدت انرژي را تعریف 

  

  

ازدیاد برداشت مناسب براي هر مخزن ضروري به
دن و بهکر

دستورکار شرکت
امروزه از 

استفاده از انرژي طبیعی مخزن اصولی ن
خواهد داشت

موجود در مخزن 
گاز، گازهاي غیرهیدروکربوري

وارد آمدن خسارت جبـران 
نظارت، 

شدت انرژي .5
مسئله پنجم، شدت انرژي است

) میلیارد
باقی ۀبشک

بشکه بنزین و نفت و گاز وارد می
همچنین مصرف ساالنه گاز طبیعی 

930معادل 
ادل آن انرژي در داخل کشور مصرف مییا مع

جهانی بسیار باالتر است
انرژي در منطقه خاورمیانه و دوازدهمین مصرف

آمارهاي رسمی ۀپای
کانادا و 

تنها صادرکنند نه
واردکنند

براي اینکه شدت انرژي ایران را با کشورهاي دیگر 
شدت انرژي را تعریف 



دالر تولیـد ناخـالص داخلـی مصـرف     
دالر تولیـد ناخـالص   
تن معادل نفـت خـام، در اروپـا    
  .تن معادل نفت خام است

  2004میلیون دالر، در سال 

نـرژي،  المللـی ا   

ازاي هزار دالر تولید ناخالص داخلـی  

  شدت انرژي اولیه ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهاي منتخب جهان

المللـی انـرژي،     

دالر تولیـد ناخـالص داخلـی مصـرف      1000انرژي معادل نفت خام که براي ایجـاد  
ن معادل نفت خام بـراي ایجـاد    9/0در ایران .  دالر تولیـد ناخـالص    1000تُ

تن معادل نفـت خـام، در اروپـا     12/0انرژي در ژاپن  شدت. دشو داخلی مصرف می
تن معادل نفت خام است 35/0تن معادل نفت خام و در ترکیه  3/0طور متوسط 
میلیون دالر، در سال /شدت انرژي براساس تن معادل نفت خام .3شماره  نمودار

المللـی ا  ، مؤسسه بین1387ترازنامه هیدروکربوري کشور سال : منبع
  .وزارت نفت جمهوري اسالمی ایران

ازاي هزار دالر تولید ناخالص داخلـی   ارقام براي محاسبه شدت انرژي به ∗
  .دشوتقسیم  1000باید بر 

شدت انرژي اولیه ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهاي منتخب جهان .4شماره  نمودار

المللـی انـرژي،    ه بین، مؤسس1387ترازنامه هیدروکربوري کشور سال : منبع
  .وزارت نفت جمهوري اسالمی ایران
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انرژي معادل نفت خام که براي ایجـاد  
. دشو می

داخلی مصرف می
طور متوسط  به

منبع
وزارت نفت جمهوري اسالمی ایران

∗
باید بر 

نمودار

منبع
وزارت نفت جمهوري اسالمی ایران
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امروز و فرداي کشور، شـدت انـرژي اهمیـت فراوانـی دارد و یکـی از      
گـذاري   راهکارهاي اصلی براي متعادل کـردن شـدت انـرژي، اصـالح نظـام قیمـت      

 دربنابراین سیاسـت خـارجی   
حفظ و استحصال مخازن کشور و براي امنیت تولید و توزیع و صادرات نفت، نقش 
تـوان از نفـت و گـاز    

توان نتیجه گرفت که سیاست ایـران در  
ساله باشد؛ یعنی هدف اصـلی  

 راسـتاي هـایی در   جاي سیاست
توان گفـت طراحـی و   
انـداز، نقشـی بسـیار    
سیاست خارجی متناسب با این هدف را بـا توجـه بـه مـوارد یادشـده      

گونه  گرا همان سیاست خارجی توسعه
سازي براي تحقق فراینـد توسـعه   
به بیان دیگر، چنین سیاستی درواقع، یکی از 

ایـن  . اسـت بخشـی بـه اهـداف خـود     

تـاریخ توسـعه در دوران پـس از    
روشنی گواه آن است که یک کشور هرچنـد بـه لحـاظ داخلـی     
. غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مـورد نیـاز خـود در رونـد توسـعه را نـدارد      

اهمیـت  . للی کسب کنـد 
المللـی   شـدن، منـابع بـین   

از ایـن نظـر،   . است اي نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده 
تواند نقش مهمـی در  

امروز و فرداي کشور، شـدت انـرژي اهمیـت فراوانـی دارد و یکـی از       ۀبراي توسع
راهکارهاي اصلی براي متعادل کـردن شـدت انـرژي، اصـالح نظـام قیمـت      

بنابراین سیاسـت خـارجی   . هاي انرژي و دستیابی به فناوري پیشرفته است
حفظ و استحصال مخازن کشور و براي امنیت تولید و توزیع و صادرات نفت، نقش 

تـوان از نفـت و گـاز     بسیار مؤثر و اساسی دارد که با اتخاذ یک سیاست مدبرانه مـی 
  . برداري بهتري نمود استفاده و بهره

  هابندي و پیشنهاد
توان نتیجه گرفت که سیاست ایـران در   در این مقاله می شده حبا توجه به مسائل مطر

ساله باشد؛ یعنی هدف اصـلی   انداز بیست ویژه نفت باید با توجه به چشم اقتصاد و به
جاي سیاست تعامل مؤثر و سازنده به برايهایی  باید اتخاذ سیاست

توان گفـت طراحـی و    نا میبر این مب. ایجاد فضاي تقابلی و امنیتی درنظر گرفته شود
انـداز، نقشـی بسـیار     اجراي سیاست خارجی متناسب با هـدف کـانونی سـند چشـم    

سیاست خارجی متناسب با این هدف را بـا توجـه بـه مـوارد یادشـده      . دارد
سیاست خارجی توسعه. نام نهاد» گرا توسعه«توان سیاست خارجی 

سازي براي تحقق فراینـد توسـعه    رسالت اصلی خود را، زمینهآید،  می که از نام آن بر
به بیان دیگر، چنین سیاستی درواقع، یکی از . کند در راستاي اهداف نظام تعریف می

بخشـی بـه اهـداف خـود      عینیـت  برايگرا  ابزارهاي اصلی دولت توسعه
  :اصلی را در دستور کار دارد ۀسیاست خارجی، سه وظیف

تـاریخ توسـعه در دوران پـس از     : المللی براي توسعه نابع بینالف ـ جذب م 
روشنی گواه آن است که یک کشور هرچنـد بـه لحـاظ داخلـی      جنگ دوم جهانی به

غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مـورد نیـاز خـود در رونـد توسـعه را نـدارد      
للی کسب کنـد الم ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین رو به

شـدن، منـابع بـین    فراینـد جهـانی   ۀشود که در نتیجـ  این امر از آنجا ناشی می
اي نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده 

تواند نقش مهمـی در   ها و نوع تعامل آنها با سایر کشورها می سیاست خارجی دولت
  .نماید جذب این منابع ایفا

  

  

براي توسع
راهکارهاي اصلی براي متعادل کـردن شـدت انـرژي، اصـالح نظـام قیمـت      

هاي انرژي و دستیابی به فناوري پیشرفته است حامل
حفظ و استحصال مخازن کشور و براي امنیت تولید و توزیع و صادرات نفت، نقش 

بسیار مؤثر و اساسی دارد که با اتخاذ یک سیاست مدبرانه مـی 
استفاده و بهره

بندي و پیشنهاد جمع
با توجه به مسائل مطر

اقتصاد و به
باید اتخاذ سیاست

ایجاد فضاي تقابلی و امنیتی درنظر گرفته شود
اجراي سیاست خارجی متناسب با هـدف کـانونی سـند چشـم    

دارد  اساسی
توان سیاست خارجی  می

که از نام آن بر
در راستاي اهداف نظام تعریف می

ابزارهاي اصلی دولت توسعه
سیاست خارجی، سه وظیف

الف ـ جذب م 
جنگ دوم جهانی به

غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مـورد نیـاز خـود در رونـد توسـعه را نـدارد      
رو به ازاین

این امر از آنجا ناشی می
اي نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده  توسعه

سیاست خارجی دولت
جذب این منابع ایفا



کشـوري کـه پیشـبرد توسـعه را     
دهد، نیازمند محیط امنیتـی باثبـات اسـت، زیـرا بـین      

اگـر آشـوب و   . ثبات و امکان پیشبرد توسعه، رابطۀ مستقیم و تنگاتنگی وجـود دارد 
یگر باشـد، طبیعـی اسـت کـه بخـش      

شـود و فرصـتی    اصلی زمان و توان آن بازیگر صرف مقابله با تهدیدات محیطی مـی 

سـومین کـارکرد مهـم    
عنـوان   اي یک کشـور، تصویرسـازي آن بـه   

آن تهدیـدي بـراي سـایرین    
المللی این روند را فرصتی براي خـود تلقـی   

عنـوان یـک    المللی بـه 
هـاي ایـن عرصـه     واند از امکانات و فرصت

آن  ۀتراشـی در مسـیر توسـع   

گرا اصـل بـر همکـاري و همـاهنگی در     
طـور   البته اصالت یافتن همکاري در این سیاست همان

تفـاوتی و پـذیرش    معنـاي بـی  
المللی نیست، بلکه با حفظ اصول و با استفاده از قواعـد  
صورتی هدفمند، بـا کشـورهاي همسـو و در راسـتاي     

 زمینـۀ در شرایط فعلی و با توجه به مشکالتی که براي جمهوري اسـالمی ایـران در   
اي بـروز کـرده اسـت، دسـتگاه سیاسـت خـارجی داراي نقـش مهـم و         

هـاي انـرژي    حفـظ ظرفیـت  

طـور   هاي نفتی بر صنعت نفت ایران بـه 

کشـوري کـه پیشـبرد توسـعه را      :ب ـ ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتـی  
دهد، نیازمند محیط امنیتـی باثبـات اسـت، زیـرا بـین       استراتژیک خود قرار می

ثبات و امکان پیشبرد توسعه، رابطۀ مستقیم و تنگاتنگی وجـود دارد 
یگر باشـد، طبیعـی اسـت کـه بخـش      اغتشاش، روند مسلط در محیط امنیتی یک باز

اصلی زمان و توان آن بازیگر صرف مقابله با تهدیدات محیطی مـی 
  .ماند براي پیشبرد توسعه باقی نمی

سـومین کـارکرد مهـم     :عنوان فرصت جمعی ج ـ تصویرسازي یک کشور به 
اي یک کشـور، تصویرسـازي آن بـه    سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه

آن تهدیـدي بـراي سـایرین     ۀاي که اوالً رشد و توسـع  گونه رصتی جمعی است؛ به
المللی این روند را فرصتی براي خـود تلقـی    د و ثانیاً اکثریت بازیگران بیننشو

المللی بـه  بین ۀطبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرص
واند از امکانات و فرصتت تنها این کشور نمی تهدید جلوه کند، نه

تراشـی در مسـیر توسـع    مقابلـه و مـانع   راستايبهره گیرد، بلکه این امکانات در 
  .دشو بسیج می

گرا اصـل بـر همکـاري و همـاهنگی در      طورکلی، در سیاست خارجی توسعه
البته اصالت یافتن همکاري در این سیاست همان. الملل است روابط بین

معنـاي بـی   کند، بـه  الملل پرهیز می که از تنش و تقابل با نظام بین
المللی نیست، بلکه با حفظ اصول و با استفاده از قواعـد   بین ۀوضع موجود در عرص

صورتی هدفمند، بـا کشـورهاي همسـو و در راسـتاي      المللی و ایجاد اجماع و به
  .اردد منافع و اهداف کشور گام برمی

  هاي اخیر
در شرایط فعلی و با توجه به مشکالتی که براي جمهوري اسـالمی ایـران در   

اي بـروز کـرده اسـت، دسـتگاه سیاسـت خـارجی داراي نقـش مهـم و          مسئله هسته
حفـظ ظرفیـت  براي اي در رابطه با سه موضوع محوريِ زیر  کننده

  :ن استبراي بهبود شرایط اقتصادي ایرا
هاي نفتی بر صنعت نفت ایران بـه  کاهش اثرات تحریم برايتالش  ـ  الف
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ب ـ ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتـی  
استراتژیک خود قرار می ۀگزین

ثبات و امکان پیشبرد توسعه، رابطۀ مستقیم و تنگاتنگی وجـود دارد 
اغتشاش، روند مسلط در محیط امنیتی یک باز

اصلی زمان و توان آن بازیگر صرف مقابله با تهدیدات محیطی مـی 
براي پیشبرد توسعه باقی نمی

ج ـ تصویرسازي یک کشور به 
سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه

رصتی جمعی است؛ بهف
نشوتلقی 
طبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرص. کنند

تهدید جلوه کند، نه
بهره گیرد، بلکه این امکانات در 

بسیج می
طورکلی، در سیاست خارجی توسعه به
روابط بین ۀعرص

که از تنش و تقابل با نظام بین
وضع موجود در عرص

المللی و ایجاد اجماع و به بین
منافع و اهداف کشور گام برمی

هاي اخیر چالش
در شرایط فعلی و با توجه به مشکالتی که براي جمهوري اسـالمی ایـران در   

مسئله هسته
کننده تعیین

براي بهبود شرایط اقتصادي ایرا
الف
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طور عام از طریق افزایش تعـامالت اقتصـادي چندجانبـه    

انـرژي از   ةهاي خارجی جدید در حـوز 

هـاي نفتـی و گـازي ایـران بـا      
ي و انعقاد قراردادهاي 

طور عام از طریق افزایش تعـامالت اقتصـادي چندجانبـه     خاص و بر اقتصاد ایران به
 با کشورهاي مختلف؛

هاي خارجی جدید در حـوز  گذاري تالش براي جذب سرمایه ـ  
 طریق پیگیري یک دیپلماسی فعال و سازنده؛

هـاي نفتـی و گـازي ایـران بـا        افـزایش پیونـدها و همکـاري    بـراي تالش  ـ  
ي و انعقاد قراردادهاي کشورهاي مختلف ازجمله تقویت جایگاه ایران در اوپک گاز

  ù .جدید گازي

    

  

  

خاص و بر اقتصاد ایران به
با کشورهاي مختلف؛

  ب
طریق پیگیري یک دیپلماسی فعال و سازنده؛

  ج
کشورهاي مختلف ازجمله تقویت جایگاه ایران در اوپک گاز

جدید گازي
  

  



ازاي  درصـد مالیـات بـه   

  .تولید صیانتی به مفهوم حداکثر نمودن برداشت نهایی از مخازن و نه افزایش دبی تولید

  ها یادداشت
درصـد مالیـات بـه    4انگلستان موظف شـد  ، شرکت نفت ایران و 1933در قرارداد 
  .هاي نفتی در ایران به دولت ایران بپردازد فعالیت

تولید صیانتی به مفهوم حداکثر نمودن برداشت نهایی از مخازن و نه افزایش دبی تولید
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یادداشت
در قرارداد . 1

فعالیت
تولید صیانتی به مفهوم حداکثر نمودن برداشت نهایی از مخازن و نه افزایش دبی تولید. 2
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