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مقدمه

جوامع  پیشروي همواره ، تاریخ درطول که چالش هایی مهمترین از یکی  

  اقتصادي، توسعه بر اثرگذار عنصر مهمترین بعنوان نیز امروزه و بوده بشري

 تامین می شود محسوب جهان کشورهاي کلیه اجتماعی حتی سیاسی،

 .است انرژي

افزایش و سو یک از ناپذیر تجدید و فسیلی انرژي هاي منابع محدودیت  

 موجب دیگر سوي از دارد بدنبال را انرژي مصرف افزایش که جهان جمعیت

  هم و عرضه حوزه در هم انرژي تامین محوریت با بین المللی تنازعات شده

 دو این دامنه در که است بحدي تنازعات شدت  .گیرد شدت تقاضا حوزه در

 سرمایه ، گذاري قیمت ، ترانزیت همچون دیگري چالشی فضاهاي حوزه

 .است آمده پدید نیز ... و گذاري

هست ,بوده المللی بین جامعه بقاي مهم فاکتورهاي از یکی همواره انرژي 

 برخی که رسیده حدي به اخیر دهه هاي در آن اهمیت لیکن بود خواهد و

 داخلی امور در دخالت از ناگزیر را خواه زیاده المللی بین قدرتهاي

 و نموده فارس خلیج و خاورمیانه نفتی کشورهاي بویژه سایرکشورها

 به بارها نیز رهبري معظم مقام روشنگرانه فرمایشات در که همانگونه

 سازي محدود از جهانی استکبار اصلی هدف است شده مشاهده وضوح

 با مرتبط مباحث در ریشه نیز منطقه کشورهاي المللی بین و ملی توان

.دارد انرژي

چیست؟ گویاي جهان انرژي وضعیت از تصویر آخرین اما
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انرژي جهان در یک نگاه  

ذخایر اثبات شده نفت جهان به تفکیک منطقه
)میلیارد بشکه(

سال

  

منطقه

20082009201020112012
سهم از کل 

جهان

%753.7753.1765.9797.9807.748.4خاورمیانه

%198.3237.0324.2326.9328.419.7آمریکاي جنوبی و  مرکزي

%216.5218.6221.9221.0220.213.2آمریکاي شمالی

%137.2138.0138.0140.3140.88.4اروپا و اوراسیا

%119.9122.6125.0126.6130.37.8افریقا

%42.440.841.741.441.52.5پاسفیک -آسیا 

%1024.41064.61163.31199.01211.972.6اوپک

% 1468.11510.11616.71654.11668.9100جهان 
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ده کشور برتر دارنده ذخایر اثبات شده نفت
)میلیارد بشکه(

سال

  

کشور

20082009201020112012
سهم از کل ذخایر 

جهانی

%172.3211.2296.5297.6297.617.8ونزوئال

%264.1264.6264.5265.4265.915.9عربستان سعودي

%176.3175.9175.2174.6173.910.4کانادا

%137.6137.0151.2154.6157.09.4ایران

%115.0115.0115.0143.1150.09.0عراق

%101.5101.5101.5101.5101.56.1کویت

%97.897.897.897.897.85.9امارات

%84.185.285.187.187.25.2روسیه

%44.346.447.148.048.02.9لیبی

%37.237.237.237.237.22.2نیجریه

تولید جهانی نفت به تفکیک منطقه
)هزار بشکه در روز(

سال

20082009201020112012منطقه

سهم از کل  

تولید  

جهانی

%131561344413843143351555717.5آمریکاي شمالی

%739573537367744973599.2مرکزيو آمریکاي جنوبی 

%176301781717755174511721120.3اروپا و اوراسیا

%264152472825763279882827032.5خاورمیانه

%102269848101238742944210.9افریقا

%811180718420824683139.6پاسفیک -آسیا 

%8293281261832728421086152100.0جهان

%362793397735097359543740543.2اوپک

* Includes crude oil, shale oil, oil sands and NGLs
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ده کشور برتر تولیدکننده نفت در جهان
)هزار بشکه در روز(

سال

20082009201020112012کشور

سهم از کل  

تولید جهانی

%10663966310075111441153013.3عربستان سعودي

%99501013910365105101064312.8روسیه

%678372637552786889059.6آمریکا

%381438054077407441555.0چین

%320732023332352637414.4کانادا

%439642494356435836804.2ایران

%302627232895331933803.7امارات

%278625112536288031273.7کویت

%242824522490280131153.7عراق

%316529782959294029113.5مکزیک

* Includes crude oil, shale oil, oil sands and NGLs

مصرف جهانی نفت به تفکیک منطقه
)هزار بشکه در روز(

سال

20082009201020112012منطقه

سهم از  

جهانکل 

%238602295923464233972304024.6آمریکاي شمالی

%589259216222640565337.3مرکزيو آمریکاي جنوبی 

%200171914919057189741854321.3اروپا و اوراسیا

%718575267861799283549.1خاورمیانه

%321833023463335935234.0افریقا

%258812620527766287542978133.6پاسفیک -آسیا 

%8605285064878338887989774100.0جهان
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ده کشور برتر مصرف کننده نفت در جهان
)هزار بشکه در روز(

سال

20082009201020112012کشور

سهم از  

کل جهان

%194901876919134189491855519.8آمریکا

%79478229927297501022111.7چین

%488244294473446547145.3ژاپن

%307732373319348836524.2هند

%286227722892308931743.6روسیه

%237825922790283529353.1عربستان سعودي

%243924672676274028053.0برزیل

%230823392370239424582.6کره جنوبی

%231521952316240424122.5کانادا

%250224092445236923582.7المان

منطقهبه تفکیک جهان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی 

)تریلیون متر مکعب (

سال

منطقه
20082009201020112012

  کلسهم از 

جهان

%9.09.811.011.210.85.8آمریکاي شمالی

%7.47.07.57.57.64.1و مرکزي آمریکاي جنوبی 

%46.847.349.858.458.431.2اروپا و اوراسیا

%75.475.979.380.480.543.0خاورمیانه

%14.714.814.614.714.57.7افریقا

%16.315.215.015.515.58.2پاسفیک - آسیا 

%169.7170.0177.3187.8187.3100.0جهان
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ده کشور برتر دارنده ذخایر اثبات شده گاز طبیعی
)تریلیون متر مکعب(

سال

کشور
20082009201020112012

سهم از کل  

جهان

%29.629.633.133.633.618.0ایران

%30.431.131.132.932.917.6روسیه

%25.425.325.025.025.113.4قطر

%7.37.310.217.517.59.3ترکمنستان

%6.97.78.68.88.54.5آمریکا

%7.67.98.08.28.24.4عربستان سعودي

%6.16.16.16.16.13.3امارات

%5.05.15.55.55.63.0ونزوئال

%5.35.35.15.25.22.8نیجریه

%4.54.54.54.54.52.4الجزایر

تولید جهانی گاز طبیعی به تفکیک منطقه
)میلیارد متر مکعب در سال(

سال

منطقه
20082009201020112012

سهم از  

کل جهان

%800.8807.4821.1866.5896.426.8آمریکاي شمالی

%160.4155.9166.6171.5177.35.3و مرکزي آمریکاي جنوبی 

%1079.3958.81031.21039.91035.430.7اروپا و اوراسیا

%384.2407.3472.7518.7548.416.3خاورمیانه

%212.2200.4214.3211.2216.26.4افریقا

%417.1439.6486.5483.6490.214.5پاسفیک -آسیا 

%3054.02969.33192.33291.33363.9100.0جهان
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ده کشور برتر تولیدکننده گاز طبیعی در جهان
)میلیارد متر مکعب در سال(

سال

کشور
20082009201020112012

سهم از کل  

جهان

%570.8584.0603.6648.5681.420.4آمریکا

%601.7527.7588.9607.0592.317.6روسیه

%116.3131.2146.2151.8160.54.8ایران

%77.089.3116.7145.3157.04.7قطر

%176.6164.0159.9159.7156.54.6کانادا

%99.3104.8107.7101.7114.93.4نروژ

%80.385.394.8102.7107.23.2چین

%80.478.587.792.3102.83.0عربستان سعودي

%85.879.680.482.781.52.4الجزایر

%69.771.982.075.971.12.1اندومزي

مصرف جهانی گاز طبیعی به تفکیک منطقه
)میلیارد متر مکعب در سال(

سال

منطقه
20082009201020112012

سهم از  

کل جهان

%821.5816.1849.6868.0906.527.5آمریکاي شمالی

%140.9136.8152.2156.4165.15.0و مرکزي آمریکاي جنوبی 

%1136.31049.51129.61105.81083.332.6اروپا و اوراسیا

%331.9344.6376.8394.7411.812.4خاورمیانه

%100.8100.1107.8114.0122.83.7افریقا

%480.0496.7560.4593.6625.018.8پاسفیک -آسیا 



١۴٣۴/١١/١۴

٩

ده کشور برتر مصرف کننده گاز طبیعی در جهان
)میلیارد متر مکعب در سال(

سال

کشور
20082009201020112012

سهم از کل  

جهان

%659.1648.7682.1690.5722.121.9آمریکا

%416.0389.6414.1424.6416.212.5روسیه

%119.3131.4144.6153.5156.14.7ایران

%81.389.5106.9130.5143.84.3چین

%93.787.494.5105.5116.73.5ژاپن

%80.478.587.792.3102.83.1عربستان سعودي

%96.194.995.0100.9100.73.0کانادا

%66.372.472.576.683.72.5مکزیک

%99.391.299.282.878.32.4انگلستان

%81.278.083.374.575.22.3آلمان

سیاست و اقتصاد
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 مسائل بین المللی بدون درك روشن چگونگی ارتباط سیاست و اقتصاد بسیار دشوار و شناخت

.سیاست قدرت را واقتصاد پول و تولید را در نظر می گیرد. شاید ناممکن باشد

 اما رویدادهاي سیاسی و واقعیات موجود در صحنه بین الملل نشان داده که پول و سود و قدرت

.به یکدیگر گره خورده اند

 سرشت و قلمرو مشارکت یک کشور در اقتصاد جهانی از تصمیمات سیاسی که در داخل مرزهاي

.آن گرفته می شود به شدت متأثر است

از مختلف هاي گروه که دارد قرار واقعیت این تاثیر تحت اغلب گیري تصمیم این سیاسی وجوه 

 در شوند می منتفع ها گروه برخی .پذیرند می تاثیر مختلف انحاء به جهانی اقتصاد در مشارکت

 سیاسی کشمکش بروز باعث امر همین و گیرند می قرار نامناسبی شرایط در سایرین که حالی

.کرد باید چه که شود می این برسر

تنها دولتها سایر با اقتصادي مذاکرات و ها تعرفه به مربوط تصمیمات بهره، هاي نرخ ،مالیاتها 

  : است مولفه دو برآیند کار، حاصل .هستند روند این در مطرح هاي گزینه از هایی نمونه

مربوط گروههاي منافع و قدرت روابط  

گروه ها این از دولتی رهبران عمل استقالل میزان.

در خصوصی تجاري نفوذ با هاي وگروه دولتها ارتباط چگونگی در را فرایند این تر کلی شکل 

 سرمایه کشورهاي در .است بوده مطرح دیرباز از که دید توان می اقتصادي هاي گیري تصمیم

 هاي گزینه شدن سیاسی باعث 1950 دهه تا 1930 دهه از جنگ و رکود تجربه غرب، داري

 .شد ملی حکومتهاي دردست  اقتصادي گیریهاي تصمیم شدن متمرکز و اقتصادي
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منافع ملی

عالیه منافع  

حیاتی منافع

راهبردي منافع

تاکتیکی منافع

عالیه منافع  

 آید می وجود به راستا دراین که سیاستی و کشور بقاي گفت، توان می وضوح به

  قیمت به کشور یک . است آن کننده تهدید دغدغه هاي با مبارزه براي ابزاري  ،

 از دارد اختیار  در که منابعی و ابزارها تمامی از  استفاده با و  منافع دیگر

 هر به ، کشور یک مردم . کرد خواهد دفاع خود  )استقالل ( مستقل موجودیت

 خواهند دفاع خود قومی و فرهنگی هویت از  ، اي هزینه هر  صرف با و قیمت

 تواند می ، کشور یک بقا طلبیدن چالش به و  . است ملی عالیه منفعت بقا، .کرد

 . شود منجر جنگ به
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حیاتی منافع

یعنی آن حیاتی منافع وجود این با ولی  ، کند نمی تهدید را کشور یک بقاي ، رویدادها و مسایل برخی: 

 شده  اطالق منافع این به جهت آن از حیاتی لفظ   . کند می مواجه چالش با را داخلی آرامش و رفاه امنیت،

. است شده حفظ  مردم توسط و ایجاد آنها ساختن آورده بر براي دولت که هستند اهدافی آنها که

 یک کشور حاضر خواهد شد براي حفظ منافع حیاتی خود ، بسیاري از منافع کم اهمیت  تر خود را قربانی

در صورتی که به این نتیجه برسد با این اقدام خود،  . کرده ، صدمات سنگینی را در جنگ متحمل شود 

منافع حیاتی یک کشور شامل . منفعت عالیه خود را که بقاي کشور است ، بی جهت به مخاطره نمی اندازد 

دفاع از یکپارچگی درون مرزهاي امن ،  تضمین مزایاي راهبردي و حفظ آن در مقابل مداخله دیگر کشورها 

یک کشور با استفاده از دیپلمات ها و نیروي نظامی خود می تواند به سرعت .  در امور داخلی آن ، است 

نسبت به خنثی کردن تهدیداتی که منافع حیاتی آن را به خطر می اندازد یا مغتنم شمردن فرصت ها براي 

.پیشبرد این منافع اقدام کند و این ، اصلی ترین منبع الهام منطق دولت است

راهبردي منافع

آرامش و رفاه ، کشور امنیت بر مستقیم طور به که شوند می منبعث رویدادهایی و مسائل از راهبردي منافع  

 منافع بر  مستقیم گذاري تاثیر براي الزم پتانسیل  ، نشود آنها به توجهی چنانکه اما ، گذارند نمی تاثیر داخلی

 ضعیف یا قوي نتیجه در که است آنهایی شامل راهبردي منافع .دارند را آن از دفاع یا پیشبرد توانایی یا حیاتی

 تغییر ، جدید هاي فناوري و منابع کشف ، نفوذ الگوهاي و المللی بین ترتیبات در تغییر به پیمانان هم یا رقبا شدن

 جدید الگوهاي پیدایش  است شده ایجاد آن درون که نظارتی هاي رژیم و دولت المللی بین نظام جایگاه در

 رفتار و جایگاه شدن طلبیده چالش به و جدید ایدئولوژیهاي و ها دکترین نیز و  تجارت و  اقتصادي توسعه

  کردن جایگزین یعنی ، سیاسی کیاست یا سیاستمداري .  شود می ناشی آنها خارجی هاي دارایی و شهروندان

 و ساختن متعادل یا گرایشات این پیشبرد موجب که سیاست هایی محتاطانه ترسیم و راهبردي تمایالت متناوب

 از غیر عملیاتی و  مانور ، نظامی تحرکات شامل میتواند هایی سیاست چنین  .  شود می آن مضر آثار از کاستن

  منافع  تامین براي را  ، زور از استفاده با نیرنگ از جداي نافذ، دیپلماسی اغلب کشور یک مقابل در . باشد جنگ

  .می یابد تر هزینه کم  خود راهبردي
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تاکتیکی منافع

ان  شهروندان و  کشور یک اقدامات از اي گسترده طیف نتیجه در تاکتیکی منافع  

 شامل تواند می تاکتیکی منافع . آید می وجود به  ، کشور آن مرزهاي  از  خارج در

  استفاده مورد  جانبه چند یا المللی بین شده پذیرفته هنجارهاي نقض از هایی نمونه

  یا خصوصی هاي شرکت هاي فعالیت  دیگر و  مسافرت  ، مالی امور ،  تجارت در

 فعالیت ، مرزها ، نهادها ، ملی هاي قانون به خارجی احترام  ، خارج مقیم  شهروندان

 دارایی ، نظامی افسران ، ها دیپلمات جایگاه ، ها هواپیما و  ها کشتی ، المللی بین

  ملی اعتبار و حاکمیت به احترام یا و مردمان و ها دولت بین ارتباطات دولت، هاي

 بافته آن از دیپلماسی عادي مسیر که هستند  پودي تارو منافع این از دفاع.باشد

.است شده

تعاریف ، متغیرها و مولفه هاي دیپلماسی
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نیکلسون بیان در دیپلماسی:

مذاکره معناي به گاهی)Negociation( مسائل گویند می مثال براي است، شده تعریف 

 این در.کرد وفصل حل دیپلماسی ه را از توان می را همسایه کشور در مرزي انگیز اختالف

 می عمل به مذاکره آن وسیله به که است کارهایی سازو و ها روش بر دال دیپلماسی رابطه

؛آید

 دیپلماسی در بیان آکسفورد:

.دیپلماسی اداره روابط بین الملل است از راه مذاکره

.روش اداره روابط بین الملل از مجراي ارگانهاي رسمی

کاربر–شغل و منصب دیپلمات 

.کاردانی ومهارت در پیشبرد مذاکرات

تعاریف سایر

ایران اسالمی جمهوري دیپلماسی گویند می چنانچه :است خارجی سیاست معادل گاهی 

نیست؛ روشن و واضح خزر دریاي رژیم تعیین قبال در

فالن:میگویند شود،چنانچه می تعبیر دولت هر خارجی امور از بخشی مفهوم به گاهی 

است؛ مشغول کار به خارجه امور وزارت در یعنی ، کند می خدمت دیپلماسی در شخص

می نسبت دیپلمات به که است مطلقی و ذاتی هاي قریحه و صفت معناي به گاهی 

 و است منظور مذاکرات پیشبرد در دیپلمات وزرنگی مهارت آن مثبت جنبه در دهندکه

.قراردارد توجه مورد فرد شیادي و ،مکر حیله نوعی آن ناپسند مفهوم در
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دیپلماسی گیري شکل در موثر هاي مولفه و متغیرها

کنند؛ می تعیین را دیپلماتیک هاي هدف و گیري جهت که ملی منافع به مربوط هاي برداشت

دهد؛ می تشکیل را دیپلماسی مبناي و پود و تار که کشور یک بر حاکم هاي ارزش

یا پیروزي به منجر تواند می هم و است موثر دیپلماسی گیري شکل در هم که محیطی فشارهاي 

شود؛ کشورها دیپلماسی شکست

طبیعی، منابع جمعیت، چون عناصري از کالسیک نظر از که ها محدودیت و امکانات یامیزان و قدرت 

شود؛ می تشکیل کشورها از هریک ایدئولوژي و نظامی نیروي جغرافیا،

نقش دیپلماسی برآیند در نیز ملی یکپارچگی و وحدت و عمومی مشارکت میزان سیاسی، ساختار 

داند؛

استفاده مورد گیري تصمیم نظام به ناچار به که کشور یک دیپلماسی و خارجی سیاست عامل دستگاه 

است؛ وابسته کشور آن در

توانایی و خصوصیات و بیرونی محیط العمل عکس دیگر، واحدهاي مشی خط الملل؛ بین نظام ماهیت 

.موثرند ها دولت دیپلماسی گیري شکل در همگی خارجی، سیاست مجریان هاي

سیر تکامل دیپلماسی 
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عصر دیپلماسی کالسیک

 شروع می شود، که در این مرحله فصل  1815این عصر با انعقاد عهدنامه وین به سال

در حقیقت در کنگره . جدیدي در روابط دیپلماتیک کشورهاي اروپایی گشوده شد

وین سعی شد که ضربات وارده برعرف و سنن روابط سیاسی بین دول که از راه خانواده 

هاي حاکم اروپایی صورت گرفته بود، تا حدودي ترمیم و در قواره و چارچوب معقولی 

.احیا شود، در این زمان ترکیه عثمانی نیز به خانواده جامعه اروپایی افزوده شده بود

 1814کنگره وین بعد از سقوط ناپلئون و خاتمه جنگ و انعقاد عهدنامه صلح در ژوئن 

در این کنگره چهار دولت بزرگ آن زمان یعنی . ادامه یافت 1815تشکیل و تا اکتبر 

اطریش، انگلستان ، روسیه و پروس و دول فرانسه ، پرتغال و سوئد که عهدنامه را امضا  

داشتندشرکت کرده بودند و دیگر دول اروپایی امضا کنند، عهد نامه 

 سده بیستم: (ظهور دیپلماسی نوین(

 در بررسی تاریخی استعمار اروپایی در آسیا، می توان به این نتیجه دست یافت که یکی از علل

عمده اي که به دول استعمارگر اروپایی در سده نوزدهم امکان تاخت و تاز در میدانی به وسعت 

از یک سو و ) 1823براساس دکترین مونروئه (آسیا می داد، همانا امتناع از دخالت در امور اروپا 

در این دوره . ضعف نسبی کشورهاي عمده آسیایی چون ایران، چین و ژاپن از سوي دیگر بود

اما این . رویدادها و وقایع خاور دور، چیزي جز تصویري از انعکاس اعمال دیپلماسی اروپا نبود

. تغییرات بنیادي شددستخوش وضعیت در اواخر سده نوزدهم به دالئلی 
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حاضر عصر در جانبه چند دیپلماسی

را راه بار نخستین براي هیجدهم سده در دیپلماتیک روابط جانبه دو الگوهاي 

 هاي سازمان ایجاد براي بعدها و موقت چندجانبه هاي گردهمایی تشکیل براي

.بازکرد فنی و دیپلماتیک دائمی جانبه چند

جنگ پی  در صلح مسائل به جانبه چند هاي کنفرانس اکثر نوزدهم سده اواخر تا 

  ها حکومت فرانسه، 1870-1871 جنگ از پس اما پرداختند، می اروپا مهم هاي

 تدوین به که کردند گردهمایی هایی به نمایندگی هاي هیات اعزام به شروع

]1907 و 1899 الهه، گردهمایی[.پرداختند می الملل بین حقوق

تکنیکهاي دیپلماسی
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 که جدیدي شیوه اساس بر کوشیدند می سیاستمداران بیستم سده آغاز در

 نهایی توافق به رسیدن از قبل گوها و بودند،گفت کرده اتخاذ اروپایی هاي دولت

 آگاهی از دور و آرام بستر در دیپلماسی که آنجا بماند،تا محرمانه امکان حد تا

 قوه اطالع بدون و کرد می  آنهابازي باسرنوشت ها توافق هاو قرار که مردمی

 جریان به بسته در هاي اطاق در مجریه قوه ماموران بدست تنها و قضاییه و مقننه

 مذاکرات تاز یکه ها دولت اجرایی قدرت اتکاي به کنندگان مذاکره بنابراین.افتد

.شدند سیاسی

هاي شیوه از است شده تشکیل غرب دیپلماسی امروزه اما
 گوناگون زیرکانه،فریب،نیرنگ،دسیسه،توطئه هاي
تهدید
گري مداخله
تطمیع قدرت به اتکاي و ها ضعف  ازنقطه استفاده سوء، ،
موسمی، و صوري هاي حمایت
اقتصادي، اصطالح به هاي کمک وعده
بینی خوش ایجاد و تحقیق ،
ظاهر وبه وسیع امکانات از گیري بهره و دموکراسی و بشر حقوق از دفاع 

، متحد ملل سازمان قانونی
الکترونیکی ابزار مدرنترین و تجسس پیچیده وسایل بر تکیه 
دیپلماسی سده چندین از آمده دست به وسیع تجارب وباالخره جاسوسی 

 آمیز مسالمت ارتباطات و مذاکرات پوشش در همه و همه که استعماري
میشود دنبال
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 این داراي سده نیم طی سرد جنگ دوران ودر پیش تاچندي نیز شرق بلوك استعماري دیپلماسی

:بود خصوصیات

خشک آب شبیه است وریا،چیزي تزویر بی دیپلماسی: گفت می استالین چنانکه وریا تزویر 

چوبی؛ ویاآهن

در تهدیدش که گفت می خروشچف چنانچه جدي وغیر وپایه مبنا بی اظهارات و وتهدید بلوف 
 جریان در ونیز سوئز کانال بحران جریان در اسراییل و وفرانسه انگلیس برابر در 1956 سال

است؛ نبوده جدي 1962 در کوبا موشکی بحران

و تسلط رانوعی آن استالین حاکمانه،که و آمرانه رفتار اتخاذ و مقابل طرف به خود تحمیل 

شمرد؛ می اخالقی برتري

آمیز مسالمت همزیستی که ناپذیر،تاجایی اجتناب و سخت شرایط برابر در پذیري انعطاف 
شد؛ می تلقی ناپذیر سازش ایدئولوژي از جزیی

و سیاسی هاي عرصه در مناسب هاي فرصت از وري بهره هنر تعبیري یابه طلبی فرصت 

نظامی؛ و اقتصادي،فرهنگی

می کار به دیپلماتیک روابط در برابر عنصر دو صورت به که وسیاسی نظامی قدرت از اي آمیزه 
  .رفت

کاربرد نظریه دیپلماسی
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 از متفکران وصاحب نظران در علوم سیاسی نظریه دیپلماسی راپذیرفته وآن رابه عنوان بسیاري

:شیوه منطقی در روابط خارجی به دالئل زیر ضروري دانسته اند

 زیرا توسل به مذاکره وسایر شیوه هاي دیپلماتیک در عین این که می تواند بسیاري از مشکالت

و اختالف ها را در روابط خارجی ملت ها حل کرده و به روابط  حسنه وهمکاري دو جانبه و تبادل 

نظر تبدیل شود، اصوالً خود راهی در جهت اجتناب از جنگ و شیوه هاي دیگر تخاصم است؛

 تالش در جهت رسیدن به صلح و زندگی مشترك و مسالمت آمیز در میان ملت ها میتواند انگیزه

دیگري براي ترجیح دادن شیوه هاي دیپلماتیک بر جنگ و مخاصمات باشد؛

 برخی نیز آرمان بشري نیل به حکومت واحد جهانی را که همواره یکی از قوي ترین عوامل

گرایش ملت ها به اتحاد و اتفاق و سازمان هاي بین المللی بوده است، دلیل منطقی برگسترش 

.شیوه هاي دیپلماسی و بهره گیري از آنها در حل مشکالت و اختالف هاي موجود می دانند

دیپلماسی اقتصادي
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براي اقتصادي مختلف ابزارهاي از گیري بهره خود عام معناي در اقتصادي دپیلماسی 

 و جانبه دو سطوح در ملی منافع تامین جهت در خارجی هاي طرف رفتار بر گذاري تاثیر

  خارجی روابط در مهم ابزاري به اخیر، هاي دهه در اقتصادي دیپلماسی .است جانبه چند

 هاي مزیت همچنین و جانبه چند و جانبه دو هاي فرصت از استفاده منظور به کشورها

.است شده تبدیل ملی منافع تامین جهت در جهانی اقتصادي

دولت یک خارجی روابط در اقتصادي هاي فعالیت از بخش آن به اقتصادي دیپلماسی 

 در ویژه به اقتصادي هاي فرصت ایجاد و شناسایی راهبرد بر مبتنی که شود می اطالق

.است جهانی اقتصادي هاي مزیت و ها فرصت ار استفاده منظور به صادراتی بعد

اقتصادي دیپلماسی اهداف:

1- جهانی بازارهاي به دسترسی (global market access)

2- خارجی هاي سرمایه جذب (foreign investment)

3- جهانی اقتصاد هاي چالش مقابل در ملی اقتصاد حفظ (self- protection)
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انرژي دیپلماسی پیدایش

ذخایر بویژه انرژي زا منابع نوزدهم قرن در صنعتی انقالب شکل گیري با 

 رشد محور و توسعه  اصلی شاخص هاي از آنها به دسترسی میزان و هیدروکربوري

 جنگ هاي با همزمان و بیستم قرن در .شد شناخته صنعتی کشورهاي اقتصادي

 پیچیدگی هسته اي انرژي و نفت یعنی سنگ زغال جایگزین ،انرژي هاي جهانی

 با را کشورها استراتژیک اولویت هاي و بخشید بین المللی تعامالت به بیشتري

  این .نمود بنیادین تحوالت دستخوش تقاضا حوزه در بویژه انرژي امنیت به گرایش

 ذخایر بیشترین حاوي که فارس خلیج و میانه آسیاي منطقه در بویژه تحوالت

  .است برخوردار باالیی اهمیت از است هیدروکربوري
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انرژي ایران دیپلماسی پیشینه

 فقط و نگرفته صورت جامعی تحقیق و پژوهش ایران در انرژي دیپلماسی با ارتباط در

  که امر این به توجه با .است شده نگاشته ارتباط این در شمار انگشت مقاله چند

 اقدام هرگونه باشد می حیاتی و ضروري امر یک ایران براي انرژي دیپلماسی تدوین

 موجب مفهومی توسعه و آگاهی دامنه افزایش با تواند می زمینه این در پژوهشی

 فرایندهاي در کاربردي مکانیزم یک عنوان به و شده  حوزه این آکادمیک منابع غناي

.گیرد قرار استفاده مورد ایران اقتصادي و سیاسی گیري تصمیم

  و سو یک از توسعه با سازنده پیوندي در که اي گونه به ایران انرژي دیپلماسی تدوین

  اهمیت حائز گیرد، قرار سو دیگر از بیشتر نفوذ براي بستري شکل به خارجی سیاست

.باشد می ساله بیست انداز چشم تحقق در حیاتی
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 دو در کشور کالن گیري جهت ایران اسالمی جمهوري ساله بیست انداز چشم سند

 کرده معین جهان با سازنده تعامل بر مبتنی گرا برون توسعه مسیر در را آینده دهه

 از استفاده انگیزه با جهانی امور در ایران تعامل و مشارکت ضرورت معناي به این .است

  ارائه مهمتر همه از و المللی بین تهدیدات و موانع رفع ، توسعه براي خارجی امکانات

.است المللی بین فرصت یک عنوان به ایران از تصویري

 در انرژي، دیپلماسی اصلی مفهوم و محور عنوان به آن، امنیت و انرژي میان این در

  مهمترین از یکی به تواند می بخورد، پیوند گرا توسعه خارجی سیاست با که صورتی

 اروپا و آسیا در بویژه توسعه حال در کشورهاي و ها قدرت با ایران پیوند هاي محمل

.نماید کشور توسعه و انداز چشم سند الزامات تحقق به موثري کمک و شود تبدیل

برنامه در انرژي دیپلماسی بویژه انرژي حوزه در سازي تصمیم با ارتباط در ایران در 

 تمرکز منظور به )1381 سال( کشور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي توسعه سوم

 که شد بینی پیش انرژي عالی شوراي تشکیل کشور انرژي بخش در گذاري سیاست

 توفیق ساختاري، موانع برخی و بوروکراتیک موانع با مواجهه در عالی شوراي این

  عدم و جلسه یک به تنها انرژي عالی شوراي جلسات کل و نیاورد بدست چندانی

.شد منتهی آن مصوبات اجراي

اقتصاد از ناشی مقتضیات با انرژي عالی شوراي که است آن دهنده نشان امر این  

 امروز جهان سیاسی اقتصاد نظام در انرژي دیپلماسی هاي ضرورت  و ایران سیاسی

.ندارد کاملی هماهنگی
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انرژيدیپلماسی ابعاد 

:یک کشور موارد زیر را برگیردانرژي انتظار میرود دیپلماسی 

تعیین بازارهاي هدف انرژي•

)کاال، خدمات و یا حامل هاي انرژي(تعیین نوع حضور در بازارهاي مشخص شده •

مطالعات تعیین قیمت براي حضور در بازارهاي مشخص شده به عنوان مثال دیپلماسی •

انرژي مشخص می کند که منافع امنیتی وسیاسی حاصل از احداث خط لوله صلح براي 

؟ایران تا چه میزان می تواند قیمت قرار داد را تعدیل کند
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جذابیت و عدم جذابیت حضور در معاهدات و یا شرکت در سازمان هاي جهانی انرژي تحلیل •

و تصمیم سازي براي شرکت جستن در آن ها، ) نظیر اوپک و مجمع کشورهاي صادر کننده گاز(

به عنوان مثال دیپلماسی انرژي روسیه عدم حضور در اوپک و یا حضور موثر در مجمع کشورهاي 

.صادر کننده گاز را به این کشور دیکته می کند

به عنوان مثال موضع گیري آمریکا در مورد خط . موضع گیري در قبال تحوالت جهانی بازار انرژي•

.جیهان و یا موضع روسیه در مقابل احداث خط لوله نوباکو 0لوله باکو

ارائه راه کار براي استفاده حداکثري از موقعیت جغرافیایی در جهت تاثیر گذاري بر بازارهاي •

جهانی انرژي به عنوان مثال کشور ترکیه درصدد است به عنوان یک پل ارتباطی میان کشورهاي 

قرار گرفته و ) اروپا(و وارد کننده گاز ) ایران، روسیه و ناحیه دریاي کاسپین(صادر کننده 

.موقعیت خود را به عنوان یک مرکز انتقال گازي در جهان تثبیت کند

سبد حامل هاي انرژي صادراتی، به عنوان مثال سهم عمده سبد صادراتی انرژي در کشور تعیین •

. حال آن که برخی از کشورها تمایل به صدور برق دارند. روسیه نفت و گاز است

و سرمایه گذاري در زیر ساخت هاي انرژي سایر کشورها به عنوان مثال روسیه نه تنها حضور •

صادرات انرژي به اروپا را در دست دارد بلکه سهام عمده شرکت هاي اصلی تولیدبرق و گاز این 

.استکشورها را خریداري کرده 
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دیپلماسی انرژي  وظایف اصلی•

 منابع بین المللی براي توسعه  جذب

 و حفظ ثبات در محیط امنیتی  ایجاد

 کشور به عنوان فرصت جمعی   سازي تصویر

انرژيامنیت 
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ژئوپولیتیک در منابع نامتوازن شدن خالی روند و جهانی عرصه در انرژي منابع نامتقارن توزیع 

 عمده کنندگان وارد جایگاه در را دیگر برخی و کنندگان صادر جایگاه در را کشورها برخی انرژي،

 مالحظه مورد انرژي استراتژیک انداز چشم با مرتبط امنیتی مسائل جانب از که است داده قرار

 متعاقب که است خام مواد و بازارها براي رقابت با ارتباط در اخیر، امنیتی موضوعیت .گیرد می قرار

 می پیش به ها دولت نهاد در تغییري همراه به و جهانی سیاسی اقتصاد نظام در عمومی تغییري

.رود

مجزایی اشکال در را امنیت تدارك که انرژي، بخش گرفتن قرار امنیتی کار دستور در واسطه به 

 که .است شده متفاوتی تعاریف مختلف، کشورهاي میان در انرژي امنیت سازد،از می تعقیب قابل

 بسنده عرضه از اطمینان از عبارت را انرژي امنیت که .باشد می محور این حول تعاریف بیشتر

.رکند کا قبول قابل روالی در سیاسی نظر از که شود می داده فرصت ملی اقتصاد به که است انرژي

درباره که هایی بیم با کنندگان وارد که است تغییر قابل گونه این انرژي امنیت وجود عدم لذا 

 نفت به وابسته را خود ملی امنیت که شرایطی تحت و دارند انرژي عرضه به دسترسی و قیمت

 قابل مشکالت با خارجی، بازارهاي و حاکمیت درباره شان نگرانی با کنندگان صادر و اند یافته

 به کشورها تمام براي مشترك ضرورتی بنابراین .هستند روبرو نظامی مداخله و تقاضا قطع مقایسه

.دارد وجود انرژي امنیت موضوع در المللی بین همکاري و هماهنگ اقدام منظور

به .یابد می انعکاس نیز انرژي دیپلماسی زمینه در انرژي حوزه در متقابل وابستگی امنیتی کارکرد 

 را ودرگیري کشمکش خطر یا و کند می جلوگیري آمیز مناقشه برخورد از که لحاظ این از ویژه

 حال در هاي کشمکش که انرژي المللی بین هاي همکاري چارچوب نبود در اما دهد می کاهش

 خام مواد و بازارها به دسترسی در رقابت از ناشی را جهانی بازیگران دیگر و کشورها میان ظهور

 اقتصاد نظام در اي زمینه چنین با است، روبرو مداوم چالش با ملی امنیت سازد، می گر جلوه

.رسد می نظر به محتمل آنها کنترل و منابع سر بر جنگ جهانی سیاسی
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امور با آن ارتباط به منجر داري سرمایه تمدن براي انرژي بخش امنیتی وجوه راستا این در 

 خود انرژي امنیت کشورها که حالی در نتیجه در .است شده کشورها ي گذار سیاست در راهبردي

 انرژي، به دستیابی براي کشورها نشده کنترل رقابت حاصل کنند، می دنبال منفرد طور به را

.است گاز و نفت هاي حوزه بر تسلط براي ژئوپولیتیک مناقشات

امکانات مهار یا تخریب، تصرف، امکان که است برخوردار بیشتري امنیت از زمانی عمالً کشور یک 

 در جانبه چند متقابل وابستگی مفهوم تبلور این و باشد کمتر دیگر کشورهاي طرف از آن ثروت

.است انرژي دیپلماسی الگوي

قدرت از که کشورهایی متناسبی بطور که کند می تاکید امر این بر نیز شدن جهانی منطق 

 موضوع در استدالل این .دارند اختیار در بیشتري سازي قاعده توان برخوردارند بیشتري اقتصادي

 به که کشور چند یا و دو میان انرژي تعامل صرف انرژي دیپلماسی که است امر این بیانگر حاضر

 اقتصاد در متعارف اربعاد از جداي بلکه نیست، اند، شده مرتبط هم به انرژي هاي شبکه واسطه

 تلقی همپایه کشورها امنیتی مالحظات با که است انرژي از وجهی بیانگر انرژي دیپلماسی انرژي،

.شود می

کننده مصرف کشورهاي و بزرگ هاي قدرت براي را انرژي امنیت مسئله که عواملی از یکی 

  تا حداقل گاز، و نفت منابع به جهانی وابستگی افزایش سازد می اهمیت پر و حساس عمده،

 ارائه تعاریف اکثر در انرژي عمده کنندگان مصرف اقتصاد بر تاثیرآن و بینی پیش قابل اي آینده

 و صادرکنندگان براي انرژي امنیت مفهوم .باشند می مشابه انرژي امنیت خصوص در شده

 به انرژي امنیت مفهوم نفت، صادرکنندگان منظر از .است متفاوت انرژي عمده کنندگان مصرف

  با نفت عرضه منظور به پایین بسیار پذیري ریسک با مطمئن و مداوم بازارهایی داشتن معناي

  صادر کشورهاي اکثر که است آن موضع این مهم دالیل از یکی .باشد می منطقی هاي قیمت

  این توسعه و ساالنه هاي بودجه و برنامه که باشند می محصولی تک اقتصاد داراي نفت کننده

 تواند می عرصه این در ریسک هرگونه و باشد می وابسته نفتی درآمدهاي به شدیداً کشورها

  .آورد وجود به کشورها این براي اجتماعی و اقتصادي جدي مشکالت
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وگاز، نفت منابع به آسان دسترسی از اطمینان معنی به انرژي امنیت مفهوم کنندگان، مصرف منظر از  

مناسب هاي قیمت و هدف بازارهاي به ریسک بدون انتقال نفت، کننده صادر مناطق در ثبات ایجاد 

 وجود بحرانی شرایط در نیاز مورد انرژي تامین براي نگرانی مدت دراز در که طوري به .باشد می

.باشد نداشته

راستاي در و المللی بین شرایط به توجه با و خود داخلی شرایط براساس بزرگ اقتصادي هاي قدرت 

  .کنند می تعریف را انرژي امنیت خود، اهداف و منافع

است ارتباط در امنیتی و اقتصادي سیاسی، متغیرهاي با انرژي بازیگر پر بازار در تحول هرگونه. 

 یکدیگر به پیش از بیش را انرژي کنندگان تولید و کنندگان مصرف کنونی شرایط در انرژي امنیت

.است نموده فراهم را آنها بین رایزنی و تعامل ضرورت و  کرده نزدیک

.

را انرژي امنیت توانند نمی تنهایی به گروه دو این از یک هیچ کنونی، شرایط در  

   چالش به را جهانی اقتصاد که انرژي جهانی بازار در بحران هرگونه و .کنند تامین

  روابط در مهم بسیار  و دیگر بیان به .بود خواهد گذار تاثیر طرف دو برهر بکشد

 پذیري آسیب میان پیوند گیرند، می قرار متقابل وابستگی وضعیت در که بازیگرانی

.است مشترك منافع و متقابل
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مروري بر دیپلماسی سایر کشورها

دیپلماسی انرژي آمریکا

 مسئله فارس، خلیج منطقه در آمریکا خارجی سیاست هاي مولفه ترین اصلی از یکی
 منطقه این از انرژي جریان امنیت به زیادي حد تا آمریکا ملی امنیت و است انرژي

 بیستم، قرن نیمه حدود از فارس خلیج منطقه به آمریکا ورود ابتداي از .است وابسته
 گونه به کرد، ایفا منطقه هاي دولت با کشور این روابط و ها سیاست در مهمی نقش نقت

 امنیت برابر در نفت معادله عنوان به سعودي عربستان و آمریکا روابط از هنوز که اي

.شود می یاد

 آمریکا خارجی سیاست هاي اولویت از یکی همواره گذشته قرن نیم در فارس خلیج
 مسئله جمله از سیاسی مهم مسائل بر عالوه امر این دالیل جمله از .است بوده

 راهبرد سند .کرد یاد انرژي موضوع از توان می عراق، اخیر هاي سال در و فلسطین
 اعظم قسمت که کند می تاکید انرژي، خصوص در 2006 سال در آمریکا در ملی امنیت
 وجود با شود می تامین نفتی ذخایر ویژه به و فسیلی هاي سوخت از جهان در انرژي
 از بیش اما است، جهان در نفت بزرگ کننده تولید سومین آمریکا متحده ایاالت اینکه
  که آنجا از و نماید می تامین المللی بین منابع از را خود سوختی نیازهاي از نیمی

 تامین المللی بین منابع از باالیی درصد و باشند می معدود نفت کننده صادر کشورهاي
 از باالیی درصد و باشند می معدود نفت کننده صادر کشورهاي که آنجا از و نماید می

 از تعداد این به جهان  وابستگی لذا شود، می تامین کشورها این توسط جهان نفت
ماند نخواهد پایدار و نیست مسئوالنه نفت کننده تامین کشورهاي



١۴٣۴/١١/١۴

٣٢

 حفظ یعنی »آزاد نفت« بر فارس خلیج در آمریکا سیاست قرن نیم حدود براي

 استوار فارس خلیج نفت صادرات آزادي و فارس خلیج نفت به آزاد دسترسی

 می حفظ ثبات با و مستمر طور به باید منطقه این نفت جریان اساس، این بر .بود

 کامل دسترسی منابع این به غربی صنعتی کشورهاي سایر و متحده ایاالت و شد

 استراتژي چارچوب در و سپتامبر 11 از پس آزاد نفت سنتی سیاست .داشتند

 تبدیل »آزادي ]براي [ نفت« اصطالح به سیاست به متحده ایاالت ملی امنیت

 منطقه در متحده ایاالت مخالف هاي رژیم تغییر ، سیاست این از منظور .شد

 دموکراسی گسترش براي ظاهراً نفتی، درآمدهاي از استفاده و فارس خلیج

 امنیت تامین ضمن نمود تالش بوش دولت ترتیب، بدین .بود منطقه در امریکایی

 کارگیري به احتمال بر مبنی متحده ایاالت امنیتی دغدغه امریکا، انرژي

.نماید برطرف را آمریکایی ضد مقاصد براي فارس خلیج منطقه نفتی درآمدهاي

 خود وابستگی میزان از طریق این از تا است خزر گاز و نفت توسعه درپی متحده ایاالت

 تقویت درصدد همچنین کشور این .بکاهد فارس خلیج نفت به جهانی اقتصاد و

 .است جهان نفت کننده صادر و کننده تولید دومین عنوان به روسیه با خود پیوندهاي

  بر تکیه بودن اعتماد قابل خصوص در تردید و سپتامبر یازده حوادث از پس مسئله این

.آمد پدید متحد یک عنوان به سعودي عربستان

 متحده ایاالت انرژي، کننده تولید کشورهاي قبال در فعال هاي سیاست اتخاذ دنبال به

 رقابتی و انرژي امنیت بحث به توجه با خود ملی امنیت راهبرد سند از بخشی در آمریکا

 ویژه به بزرگ، هاي قدرت میان انرژي مدت دراز تامین براي اخیر هاي سال در که

 وجود به مرکزي آسیاي و فارس خلیج مناطق در چین، مانند ظهور حال در هاي قدرت

 تعهدات به مسئول سهامدار یک مانند باید چین رهبران که کند می تاکید آمده،

 موفقیت موجب تاکنون که المللی بین نظام پیشبرد در آمریکا با و باشند بند خودپاي

 .کنند همکاري است، شده آنها
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دیپلماسی انرژي اتحادیه اروپا

 و مرکزي اروپاي کشور 10 عضویت تقاضاي پذیرش از پس و 2004 سال آخر تا اروپا اتحادیه

نمود می تامین گاز و نفت منبع دو طریق از را خود مصرفی انرژي از درصد 64مجموعاً شرقی

  میزان این از درصد 80 که دارد اختیار در را انرژي جهانی مصرف درصد 17 تقریباً اتحادیه این

 عمدتاً که را خود مصرفی نیاز از درصد 50 اروپا اتحادیه .است فسیلی هاي سوخت به مربوط

 سند« در مندرج هاي بینی پیش براساس .نماید می وارد هستند، گاز و نفت فسیلی هاي سوخت

 هاي انرژي به اروپا اتحادیه وارداتی نیاز 2030 سال تا ،2006 سال مصوب اروپا کمیسیون »سبز

 40 نفت ، اتحادیه مصرفی انرژي چرخه در .کرد خواهد افزایش درصد 70 به درصد 50 از فسیلی

  اتحادیه این اکنون هم .دهند می تشکیل را اتحادیه مصرفی نیاز درصد 24 طبیعی گاز و درصد

 عمل به هاي بینی پیش براساس .نماید می وارد را خود طبیعی گاز درصد 50 و نفت درصد 76

 گاز و درصد 90 به درصد 76 از اتحادیه وارداتی نفت ،2030 سال تا اروپا کمیسیون توسط آمده

.یافت خواهد افزایش درصد 80 به درصد 50 از وارداتی طبیعی



 بر این اساس پیش بینی شده است که در طول سه دهه آینده، تولید انرژي

کاهش ذخایر داخلی انرژي . درصد کاهش خواهد داشت 17اتحادیه اروپا 

اروپا در شرایطی صورت می پذیرد که انرژي وارداتی اتحادیه اروپا در طول 

از این میزان، وابستگی خارجی . درصد رشد خواهد داشت 15این سه دهه 

رسیددرصد خواهد  80درصد و گاز طبیعی به  90اتحادیه به نفت 

 واردات اتحادیه اروپا در زمینه انرژي نفت و گاز عمدتاً بر روسیه و خاورمیانه

درصد عرضه جهانی نفت و گاز را در  70این دو منطقه مجموعاً . متکی است

اتحادیه اروپا بزرگترین واردکننده نفت و محصوالت وابسته به . اختیار دارند

آن می باشد



١۴٣۴/١١/١۴

٣۴

 داده ارائه اروپا اتحادیه کمیسیون که است تعریفی تابع انرژي، امنیت مفهوم اروپا، اتحادیه براي

 روشی به خارجی و داخلی منابع طریق از انرژي اساسی نیازهاي پایدار تامین تضمین « : است

 استراتژي در و 2006 و 2000 سالهاي در که سبزي سند دو در اروپا اتحادیه .»صرفه به مقرون

 را انرژي صرفه به مقرون و پایدار مطمئن، دسترسی داد، ارائه 2007 سال در خود اروپایی انرژي

  : نمود اعالم هدف سه تحقق به منوط

؛ انرژي کننده عرضه کشورهاي بخشی تنوع )الف

انرژي؛ منابع بخشی تنوع )ب

.شونده تجدید و جایگزین هاي انرژي از فزاینده گیري بهره )ج

 روسیه از گاز واردات به خود وابستگی کاهش بر خود انرژي امنیت در اروپا اتحادیه تمرکز

 از را خود مصرفی گاز از درصد 30 به نزدیک اکنون هم اتحادیه این که چرا باشد، می معطوف

  تا میزان این اروپا، کمیسیون توسط آمده عمل به هاي بینی پیش براساس و کند می وارد روسیه

  .یافت خواهد افزایش 2030 افق در درصد 50

  چارچوب در اروپاي انرژي سیاست تصویب با اروپا اتحادیه انرژي امنیت اقدامات

 این .رسید نتیجه به لندن در )2005 اکتبر ( اروپا شوراي نشست در »سبز سند«

 مبناي عنوان به و »اتحادیه انرژي سبز سند« عنوان تحت 2006 سال در سند

 اروپا کمیسیون توسط امن و رقابتی پایدار انرژي تامین براي اروپا استراتژي

 : از عبارتند تغییر حال در انرژي سند در مندرج هاي سیاست .گردید منتشر

  گیاهی هاي سوخت از اروپایی اتحادیه انرژي مصرف کل درصد 10 حداقل تولید

 تنوع ،2020 سال تا درصد 20 میزان به انرژي وري بهره ارتقاي ،2020 سال تا

 20 حداقل تولید و آن، عرضه ثبات و امنیت و انرژي تامین منابع به بخشیدن

 وظایف سند این .2020 سال تا پذیر تجدید هاي انرژي از انرژي مصرف کل درصد

 اتحادیه از خارج و داخل در انرژي مختلف هاي حوزه در را اروپایی کشورهاي

.است اتحادیه اعضاي براي انرژي امنیت اهمیت بارز نشانه و کند می مشخص



١۴٣۴/١١/١۴

٣۵

 مراودات داراي هویتی، تاریخی پیوندهاي بر عالوه اروپایی کشورهاي مجموع در

 و فرهنگی ، )اجتماعی و تکنولوژیک( علمی تجاري، اقتصادي، گسترده و عظیم

 .باشند می آمریکا متحده ایاالت با جغرافیایی پیوستگی

 چند روش از آینده، در خود نیاز مورد انرژي امنیت تضمین براي اروپا اتحادیه

 جانبه دو هاي همکاري و المللی بین ساختارهاي ایجاد در همکاري گرایی، جانبه

 و انرژي به اروپا اتحادیه نیاز فزاینده افزایش .کند می استفاده جانبه چند و

 لزوم ، اخیر هاي سال در اتحادیه با روسیه انرژي روابط در شده ایجاد مشکالت

است داده قرار گیران تصمیم توجه مورد را انرژي تامین منابع به بخشی تنوع

دیپلماسی انرژي چین

 و سو یک از خارجی منابع از آن تامین به اجبار و چین انرژي تزاید به رو شدیداً مصرف

 متنوع استراتژي چین تا شده باعث »انرژي امنیت« پیرامون کشور این جدي هاي نگرانی

 تقریباً چین استراتژي، این مبناي بر .دهد قرار خود کار دستور در را انرژي منابع سازي

 روسیه آفریقا، ، فارس خلیج .است برآمده انرژي منابع جوي و جست در جهان سراسر در

.آیند می شمار به استراتژي این اعمال اصلی هاي کانون مرکزي آسیاي و

 اهمیت از جهانی سطح در خیزش حال در قدرت یک عنوان به چین انرژي هاي سیاست

 ناامنی« تزاید به رو احساس وارداتی، نفت به وابستگی افزایش .است برخوردار اي ویژه

 در اخالل که نگرانند آنان .است برانگیخته چین رهبران میان در را »انرژي حوزه در

  خطر به را کشور اقتصادي توسعه تداوم آن، قیمت زیاد بسیار افزایش یا و نفت عرضه

اندازد



١۴٣۴/١١/١۴

٣۶

 دنبال فارس خلیج منطقه در را وجهی سه استراتژي یک ها چین  راستا این در

  :از عبارتند آن وجوه که کنند می

 کشورهاي با بنایی زیر اتصاالت برقراري براي فعال دیپلماسی کارگیري به

 مشارکت اعالمیه .ماده این مدت دراز عرضه تضمین براي انرژي دارنده

 از یکی عنوان به توان می را1999 سال در عربستان و چین نفتی استراتژیک

.دانست دیپلماسی این نتایج

 سرمایه در چینی نفتی هاي شرکت حضور براي الزم شرایط آوردن فراهم

.منطقه نفتی میادین توسعه و گذاري

 بخش در خاورمیانه کشورهاي نفتی هاي شرکت متقابل گذاري سرمایه تشویق

چین انرژي بازار و پاالیشگاهی هاي

دیپلماسی انرژي روسیه

  جهانی ممتاز کامالً وضعیت یک در انرژي منابع از برخورداري لحاظ به روسیه
 درصد 20 نفت، ذخایر درصد 10 گاز، ذخایر درصد 30 از بیش کشور این .دارد قرار

 روسیه .باشد می دارا را جهانی اورانیوم ذخایر درصد 14 و سنگ ذغال ذخایر
 چهارم یک و )شده یاد برتر سوخت چهار( انرژي جهانی ذخایر پنجم یک تقریباً
باشد می دارا را جهان گاز و نفت منابع

 بازیگران از یکی نفت، کننده صادر و کننده تولید کشور دومین عنوان به روسیه
 تولید در اساسی سهمی نفت صنعت .شود می محسوب نفت جهانی بازار در اصلی

 توجه با .دارد کشور این دولتی و خصوصی درآمدهاي تولید و روسیه ملی ناخالص
  شده مواجه زیادي نوسانات با روسیه خام نفت تولید ،1990 دهه ابتداي از این،

است

 سایر به نسبت چشمگیري شکل به طبیعی گاز صادرات و تولید فرایند در روسیه
 اگر و دارد اختیار در را گاز جهانی تولید درصد 22 کشور این .است پیشتاز رقبا
 از پس لحاظ این از و( باشد می درصد 3/15 کشور این گاز داخلی مصرف چه

 پتانسیل ،)دارد قرار کننده مصرف کشورهاي دوم رتبه در آمریکا متحده ایاالت
 جهان، در طبیعی گاز کننده صادر مناطق و کشورها سایر از آن صادراتی

.می رود فراتر بسیار التین آمریکاي و آفریقا ، خاورمیانه
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٣٧

 شده تعریف چنین ،2003 سال در روسیه انرژي استراتژي سند در انرژي امنیت

: است

 تهدیداتی برابر در ملی اقتصادي و دولت جامعه، شهروندان، کشور، از حمایت «

 استراتژي در.»اندازد می مخاطره به را فسیلی هاي سوخت عرضه و تامین که

  : است استوار پایه سه به انرژي امنیت روسیه، انرژي

خارجی؛ و داخلی تقاضاهاي تامین در انرژي بخشی توان )الف

انرژي؛ از بهینه استفاده در کننده مصرف قابلیت )ب

 و داخلی طبیعی و فنی اقتصادي، تهدیدات برابر در انرژي بخشی ثبات )ج

.خارجی

 طریق از گاز و نفت هاي حوزه توسعه بر انرژي امنیت زمینه در روسیه تمرکز

 خود نظارت و کنترل دادن دست از بدون خارجی گذاران سرمایه مشارکت جلب

 که است امر این از ناشی مسئله این اهمیت .باشد می معطوف زمینه این در

 خود گاز صنعت توسعه براي روسیه انرژي، المللی بین آژانس آمارهاي براساس

 تامین براي تضمینی لزوماً که رقمی دارد، نیاز سرمایه دالر میلیارد 10 به ساالنه

.ندارد وجود آن

 و آمریکا با رقابت در اوراسیا منطقه در خود منافع احیاي پی در چند هر روسیه

 11 حادثه از پس انرژي حوزه در اما است، مرکزي آسیاي و قفقاز مسائل در غرب

 بزرگ هاي شرکت گذاري سرمایه جلب صدد در جدي صورت به ،2001 سپتامبر

 آنها مدیریت و آوري فن ، سرمایه از بتواند وسیله بدین تا است بوده غرب نفتی

.نماید استفاده خود گاز و نفت تولید افزایش براي
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٣٨

دیپلماسی براي انرژي  

یا 

انرژي براي دیپلماسی؟

عارضه ناپذیرترین انکار ایران انرژي دیپلماسی از اولیه شناسی بیدرآس 
 مسئول اجرایی دستگاه دو و اساسی رکن دو مابین فی عمیق شکاف مشهود

خارجه امور وزارت و نفت وزارت است؛ امر این

عنوان به نفت مدیریت دستگاه به خارجه امور وزارت دیپلماتهاي نقد شایعترین  
 و صنعت امر در دستگاه این صرف بودن تخصصی اقتصادکشور، رکن بزرگترین

است آن در دیپلماتیک توان ضعف

تکنوکرات نیز کشور دیپلماسی دستگاه به نفت وزارت مدیران نقد شایعترین  
 بزرگ صنعت این فنی نکات و نفت بازار ظرائف بر اشراف نبود و دیپلماتها بودن
است
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٣٩

طرف یک از

  سیاست در ایران زنی چانه براي قدرت ابزارهاي مهمترین از یکی انرژي که است بدیهی 

 باشد می خارجی

 دیگر طرف از و

  عامل ترین اصلی کشورها سایر با ایران دیپلماتیک برش میزان و المللی بین روابط سطح

.باشد می ایران انرژي تجارت موفقیت

.است کشور ملی منافع ارتقاي و حفظ و نظام بقاء است تر اهمیت با میان این در آنچه اما

:است این فوق موارد مشترك وجه

  و قدرت ابزار بعنوان کشور انرژي توان سازي حداکثر هرگونه

  به افزامنجر هم بصورت کشور دیپلماسی توان سازي حداکثر

.شد خواهد ملی منافع و امنیت شدن حداکثر

انرژي برنامه اي است راهبردي، جامع و کارآمد که  دیپلماسی 

تعامالت بین المللی در حوزه انرژي را براي یک کشور مدون 

که  کند می را به نحوي روشن نموده و چارچوب کلی توافقات 

.به باالترین سطح خود برسدو منافع ملی امنیت 
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۴٠

سند ملی دیپلماسی انرژي  

جایگاهی آینده در انرژي امنیت اوالً که است این می باشد مهم آنچه , ایران ملی منافع منظر از 

 و چین خصوص به توسعه حال در آسیاي ثانیاً و داشت خواهد المللی بین امنیت کار دستور در ویژه

 .شد خواهند تبدیل گسترده بسیار نیازهاي حجم با انرژي عمده کنندگان مصرف به آینده در هند

 اما ,راند می پیش به را توسعه , چین به نسبت تر کند رشدي و تاخیر با هند چه اگر میان، این در

 تصاعدي اي گونه به را انرژي به نیاز , آن اقتصادي سریع رشد تداوم نیز و گسترده هاي پتانسیل

.داشت خواهد همراه به آن براي

تامین به قادر , هند با جغرافیایی قرابت نیز و انرژي عرصه در ممتاز جایگاهی از برخورداري با ایران 

 نیازمند , قابلیت این تحقق جهت ریزي برنامه . است کشور این نیازهاي از توجهی قابل بخش

.است موضوع این به اقتصادي و فنی نگاه از فراتر نگاهی

دیپلماسی ملی سند تدوین نیاز پیش ,دیگر ملی سند هر مانند که است این اهمیت حائز نکته 

 یک انرژي استراتژي به دستیابی براي و است کشور انرژي استراتژي به دستیابی کشور انرژي

 تدوین راستاي در اقدام هرگونه .باشد می اصلی شرط پیش ملی امنیت استراتژي داشتن نیز کشور

 انرژي استراتژي و ملی امنیت استراتژي  ایجاد به منجر یا و نیازمند انرژي دیپلماسی ملی سند

.شد خواهد کشور
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امکانات بر ابتنا از فارغ ستی باالد اسناد بر کشور گاز و نفت حوزه انرژي دیپلماسی ابتناي 

 انرژیکی ژئو و ژئواکونومیکی و ژئوپلتیکی ,محیطی هاي قابلیت ,سرزمینی موقعیت ، سرزمینی

 با تنگاتنگ ارتباط در ساختاري نه و الزامی نگاهی با انرژي دیپلماسی ,دلیل همین به .است

 کشور سرزمینی موقعیت از حداکثري استفاده هدف با و بوده کشور تجاري -اقتصادي دیپلماسی

 .شود می تدوین

هاي پتانسیل با رقابت در تواند می ایران سرزمینی موقعیت از استفاده با ژئوپولتیکی دیدگاه از 

 انتقال داالن و منطقه انرژي هاب به تبدیل اروپا اتحادیه ویژه به مصرف بازارهاي براي همسایگان

.باشد آن

و چالش ها باید اول وهله در لذا .است روبرو انرژي دیپلماسی زمینه در زیادي چالش هاي با ایران 

 از یکی ایران در انرژي مصرف کنونی الگوهاي .شوند شفاف موجود امکانات بالتبع و مسائل

 انرژي جایگزین هاي بایست می مشخص انرژي دیپلماسی نوعی طرح با .است اساسی چالش هاي

 تا کشور این هیدروکربوري منابع از برداشت در تا شود ترسیم ایران در انرژي آینده براي دیگري

  .شود ایجاد جویی صرفه توجهی قابل حد

و بزند دست کلی شناسی آسیب یک به باید ایران ,موفق انرژي دیپلماسی یک براي 

  به آن پیرو و نموده شناسایی را کشور در گاز و نفت صنعت داخلی کاستی هاي و معایب

 انرژي دیپلماسی .بپردازد خود محور انرژي بین المللی سیاست هاي معایب و ناکارآمدي

 .است بوده طبیعی گاز تولید افزایش و داخلی نیاز تامین بر متمرکز بیشتر ایران در سنتی

 در که است دار معنی زمانی تنها طبیعی گاز تولید افزایش که داشت توجه باید اما

 چنین ,مدت کوتاه در .شود تعریف جانبه همه و کلی انرژي دیپلماسی یک چارچوب

 پذیر تجدید انرژي منابع  کردن جایگزین هم و انرژي جویی صرفه شامل هم باید سیاستی

  منابع از انرژي تامین کامل انتقال به منجر تواند می سیاست این نیز بلندمدت در .باشد

  .شود تجدیدپذیر انرژي هاي تکنولوژي و منابع به فسیلی

الوصول صعب انرژي هاي دوره در گرفتن قرار و آسان انرژي هاي دوره یافتن پایان با, 

 به که می یابند نمود پیش از بیش ماهر انسانی نیروي و برتر تکنولوژي هاي چون عناصري

 به باید عناصر این به دستیابی سناریوهاي ,ایران نوین انرژي دیپلماسی در رسد می نظر

  .شود طراحی دقت
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۴٢

ماژولهاي دیپلماسی انرژي کشور

 بخش نفت و گاز

 بخش آب وبرق و..

 بخش انرژي اتمی

بخش انرژیهاي نوین و تجدید پذیر

در حوزه نفت وگاز  انرژيکالن دیپلماسی چالش هاي 

تحلیل  و

SWOT
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امر این .دارد کارآمد و جامع دیپلماسی یک فقدان از نشان انرژي حوزه در ما کشور خارجی سیاست بررسی 

.شود غفلت )راهبردي( مدت بلند مسائل از که است شده باعث

 -بزرگ هاي پروژه برخی در ها هزینه و منافع تناسب عدم  

اوپک موثر اعضاي برخی با مقایسه در ایران نقش شدن کمرنگ

ابتکار علیرغم گازي اوپک یا گاز کننده صادر کشورهاي مجمع نهادي موقعیتهاي و فرصتهاي دادن دست از 

آن بنیانگذاري در ایران عمل

اروپا چون جذابی بازارهاي در ضعیف حضور و هدف بازارهاي درتعیین ابهام

از( آن هاي فراورده و نفت تبادل حجم بردن باال براي کشور جغرافیایی موقعیت از مناسب برداري بهره عدم 

)عمان دریاي به مرکزي آسیاي

المللی بین مشترك هاي طرح برخی در ضعیف حضور  

روسیه و اوکراین مناقشات( اروپا به گاز صادرات براي آمده بوجود فرصت از استفاده عدم(

SWOTتحلیل

فرصتها

طبیعی گاز به جهانی نیاز شدید رشد

گذاران سرمایه توجه سبب تواند می که طبیعی گاز وارداتی مبادي به بخشی تنوع به جهان نیاز 

.شود گازي میادین توسعه جهت در ایران به خارجی

بزند رقم ایران رابراي متعددي بازارهاي تواند می کشورمان جغرافیایی ممتاز موقعیت.

زغال صادرات ، آزاد  هاي آب  و فارس خلیج حاشیه کشورهاي به میانه آسیاي نفت و برق ترانزیت 

 امکان و آن گاز و نفت منابع و کاسپین دریاي به دسترسی آن، از حاصل یابرق و شده فراوري سنگ

 هند، و چین در انرژي مصرف رشد اقدام و کشور جنوب و آزاد هاي آب طریق از ها آن )سوآپ( تبادل

.دانست ایران جغرافیایی موقعیت از ناشی را ها آن می توان که است هایی فرصت جمله از
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تهدیدها

منطقه در صهیونیستی رژیم و آمریکا حضور ، ها سیاسی،تحریم فشارهاي

تواند می خود عامل این.شود می نفت هاي قیمت ثباتی بی سبب که فارس خلیج منطقه بودن خیز بحران 

 کسب مبناي بر کشور در ها ریزي برنامه این از بسیاري اساس که چرا ، شود ها ریزي برنامه در اخالل سبب

.است نفتی آمدهاي در

مشترك گاز و نفت منابع از همسایه کشورهاي سریع برداشت

 است گاز و نفت صادرات کننده تهدید که فزاینده داخلی مصرف.

حدي تا و میانه آسیاي و اروپا در روسیه حضور ،مانند ایران نظر مد بازارهاي در قدرتمند رقیبان حضور 

.فارس خلیج حاشیه کشورهاي به گاز و دور شرق به LNG فروش براي قطر هاي برنامه نیز و دور شرق

هاضعف 

 نفت ویژه به  انرژي صنایع تکنولوژیک ضعف و فناوري به نیاز

تکنولوژي صاحب کشورهاي با ضعیف ارتباط

کشور در انرژي هاي پروژه اجراي جهت مالی منابع کمبود

هاي چالش و خصوصی بخش ضعیف ،حضور)نفت،گازوبرق( انرژي حوزه صنایع بودن دولتی 

سازي خصوصی راه در موجود

همسایگان با انرژي تبادل شبکه ضعیف ارتباط

 مانع که موجود واقعیات و زمانی شرایط دقیق ارزیابی با سیاسی اقتصادي سیاستگذاري عدم 

.است شده المللی بین و اي منطقه هاي همکاري

است شده اي سرمایه نگاه آمدن بوجود از مانع که انرژي به آمدي در نگاه



١۴٣۴/١١/١۴

۴۵

قوتها

کشور در برق تولید جهت مناسب ظرفیت ونیز گاز و نفتی غنی منابع کشوراز رخورداريب.

گاز کننده صادر کشورهاي مجمع تشکیل در موثر حضور و اوپک در کشور مناسب موقعیت.

جوان و متخصص ، ،مستعد کافی انسانی نیروي از برخورداري.

آبی مرز کیلومترها از برخورداري دلیل به ایران وژئواستراتژیکی ژئوپولیتیکی ممتاز موقعیت 

  صادراتی بنادر و ها اسکله ایجاد قابلیت و المللی بین آب هاي با ارتباط و

اطالعات فناوري برتر،نظیر فناوري هاي حوزه ورودبه)IT(  بیوتکنولوژي )BT( 

هسته اي انرژي و )NT(نانوتکنولوژي

و برق،گاز جمله از انرزي تامین هاي وظرفیت نقلی و حمل شبکه هاي ساخت زیر وجود 

.انتقال هاي شبکه

انتظارات وزارت نفت  
همکاران وزارت امور خارجهاز 
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آشنایی و شناخت کافی از توانمندیهاي صنعت نفت کشور

آشنایی و شناخت کافی از توانمندیهاي بخش انرژي در حوزه ماموریت

تسهیل ارتباط موثر بین فعاالن بخش انرژي حوزه ماموریت با همتایان ایرانی

 برگزاري سمینارها و اجالسها در حوزه ماموریت با استفاده از نمایندگیها و کارشناسان صنعت

شناسایی بازارهاي هدف و کمک به ارتباط طرفین

ارتباط  هدفمند و موثر با واحدهاي مرتبط صنعت نفت

 تشویق بخش خصوصی حوزه ماموریت ابتدا به شناسایی صنعت نفت ایران و بعد ترغیب به

حضور در ایران

 شناسایی منابع و مراکز فن آوریها ي مرتبط با صنعت نفت و گازدر حوزه ماموریت وبرنامه

ریزي براي انتقال تکنولوژي

 شناسایی منابع انسانی ماهر بخش انرژي حوزه ماموریت براي تبادل نیروي

انسانی فنی بین دو کشور

 شناسایی کانون هاي تصمیم ساز و تصمیم گیر پنهان و آشکار بین المللی در

حوزه نفت و گاز

  پایش تحوالت بخش انرژي حوزه ماموریت وانعکاي آن به صنعت نفت

 ایجاد مکانیزم هوشمند و هدفمند ارتباط بین سفراي ایران در حوزه ماموریت

و سفیران حوزه ماموریت در ایران بویژه در بخش انرژي
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با تشکر از توجه شما


