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Abstract 
Islamic Republic of Iran is an important country energy producer in the world. 
Iran in terms of proven oil reserves second in the world and the fourth largest oil 
producer in the world is. Iran's gas situation is equally impressive; Iran has the 
second largest proven gas reserves and is the fourth largest gas producer. In 
addition, geopolitical and geostrategic position of the Islamic Republic of Iran 
from access to sensitive marine waters and waterways connecting point between 
East and West, and energy production and consumption market is unique. 
However, Iran's high capacity is still not to their actual position in the field of 
energy. There are many internal and external factors that are threatening the 
Iranian energy sector. The main argument of this paper is that international 
sanctions is one of the most important factors of the external environment is 
targeting Iran's energy security; The purpose of this study was to evaluate the 
effect of international sanctions on energy risk, foreign investment and 
technology to the oil and gas industry in Iran. The results show that the sanctions 
disrupt the country's energy market, rising energy risk and prevent the entry of 
technology and investment in the oil and gas industry. The study "descriptive-
analytic" and methods of data collection "documents and library" is. 
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 چکیده
  از  ایران.  است  جهان  در  فسیلی  های  انرژی  حوزه  در  مهم  کشورهای  از  یکی  ایران  اسالمی  جمهوری

 نفت   اصلی  تولیدکنندگان  از  یکی  و  باشد  می  دارا  را  جهانی  سوم  رتبه  نفت،  شدهاثبات  ذخایر  لحاظ
  بزرگ   کشور  دومین  ایران  است؛  چشمگیر  اندازه  همان  به  ایران  گازی  موقعیت.  آید¬می  شمار  به  دنیا

 جایگاه  بر   عالوه.  شود¬می  محسوب   گاز  تولیدکننده  کشور  چهارمین  و  گاز  شده¬اثبات  ذخایر  دارای
  دسترسی   و  ژئواستراتژیک  و  ژئوپلیتیک   موقعیت  ازنظر  ایران  اسالمی  جمهوری  انرژی،  حوزه  در  رفیع

  و  جنوب  و  شمال  و  غرب  و  شرق  بین  اتصال  نقطه  و  دریایی  حساس  های¬آبراه  و  آزاد  هایآب  به
  مطلوب   چندان  باال،  پتانسیل   این  خروجی  حال،بااین.  دارد  ممتاز  موقعیتی   نیز  انرژی،  بازار  به  نزدیکی
  انرژی  حوزه  در  خود  واقعی   جایگاه  به  هنوز  دارد،  که  باالیی  های¬ ظرفیت  به  نسبت  ایران  و  نیست

 شده  ایران  انرژی  حوزه  تهدید  باعث  که  دارد  وجود  زیادی  خارجی  و  داخلی  عوامل.  است  نرسیده
  است  عواملی  ترینمهم از  یکی  المللی ¬بین  هایتحریم  که  است آن  مقاله این  اصلی  استدالل.  است

  پژوهش  این  هدف  بنابراین  است؛  داده  قرار  هدف  را  ایران  انرژی  امنیت  الملل،¬بین  محیط   از  که
 انرژی،  ریسک  بر  اروپا  اتحادیه  و  ملل  سازمان  امنیت  شورای  متحده،ایاالت  های¬تحریم  تأثیر  بررسی

 نشان  پژوهش  نتایج.  است  ایران  گاز   و  نفت  صنعت  به   فنّاوری  و   خارجی  گذاری¬سرمایه  ورود
 انرژی   بازار  در  اخالل  ایران،  اسالمی   جمهوری  انرژی  ریسک   رفتن  باال  باعث  ها¬تحریم  که  دهدمی

  پژوهش   روش.  است  شده  گاز  و  نفت  صنعت  به  گذاری¬سرمایه  و  فنّاوری  ورود   از  جلوگیری  و   کشور
 .است »ای¬ کتابخانه و اسنادی« اطالعات گردآوری شیوه و »تحلیلی -توصیفی«

 کلیدواژه ها: 
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گذاری خارجی و ورود فنّاوری  اسالمی ایران؛ با تأکید بر سرمایه المللی و امنیت انرژی جمهوری  های بین تحریم . رضایی دانش  یاری، احسان  دکتر
 )۲۰۱۵-۲۰۰۵نوین در بخش انرژی(

 مقدمه ١
و  شرکت  برای  سرمایه  مؤسسات ها  گذار 
با  سرمایه کشور  یک  در  دقیق  محاسبه گذاری  ی 

و   سرمایه  برگشت  در  دخیل  مختلف  عوامل 
از سرمایه سودده  و سود حاصل  گذاری ی، خروجی 

می  برآورد  را  به  خود  طریق  این  از  و  کنند 
سرمایهسرمایه عدم  یا  کشور  گذاری  آن  در  گذاری 

ر بخش انرژی نیز  گذاری داقدام خواهند کرد. سرمایه
قاعده   این  انرژی    مستثنااز  بخش  بود.  نخواهد 

به   انرژی،  تولیدکننده  کشورهای  در  خصوصاً 
راستای  سرمایه در  است.  نیازمند  فراوان  گذاری 

سرمایه جذب  کشور افزایش  این  درصدد  گذاری،  ها 
انرژی   ریسک  تا  هستند  شرایطی  کردن  فراهم 

انرژ ریسک  بیاورند؛  پایین  را  پایین کشورشان  تر ی 
سرمایهبه جذب  افزایش  زیرا  مثابه  است  گذاری 

دهند تا  گذاران این مسئله را مدنظر قرار می سرمایه
دست    مدت و بلندمدت سود بیشتری را به در کوتاه 

 آورند.

تواند کشورهای شرق  ایران کشوری است که می 
و غرب، شمال و جنوب را به یکدیگر ارتباط دهد و به  

تجارت انرژی جهان بدل شود. این در صورتی    دوریکر
های منطقه با عبور از  است که خط لوله گاز کشور 

ایران به یکدیگر متصل شوند. ارتباط ایران با آسیای  
پاکستان،   ترکمنستان،  ارمنستان،  ازجمله  مرکزی 

تر  گاز  هند،  بازار  توسعه  برای  اروپا  و  امارات  کیه، 
ریسک   خصوص  در  است.  مسئله  این  بر  تأکیدی 

کنند که ایران  انرژی در ایران، منابع غربی عنوان می 
تواند نوعی از  هنوز نتوانسته است ثابت کند که می 

به برنامه را  خود  گاز  و  نفت  توسعه  صورت  های 
گذاری و  یه اندازه کافی سرمامنسجم ایجاد کند که به

اهداف  فنّاور به  پاسخگویی  برای  را  خارجی  ی 
جذب   خود  انرژی  توسعه  و  اکتشاف  بلندپروازانه 

). جدای از اذعان  ۳۰۹:  ۱۳۸۶نماید (آذری و ابراهیمی،  
منابع غربی مبنی بر باال بودن ریسک انرژی در ایران،  

بین  تا    ۲۰۰۵های  المللی در بین سال شرایط موجود 
شی از آن علیه ایران باعث شد تا  و تهدیدات نا  ۲۰۱۵

ریسک انرژی جمهوری اسالمی ایران دوچندان شود.  

بین تحریم  زمینه المللی مهم های  این  عامل در  ترین 
تحریم است سوی    شدهعمال  ا های  .  از  ایران  علیه 

از  متحدهاالت یا امنیت،  شورای  و  اروپا  اتحادیه   ،
اری  گذی و سرمایهفنّاورمستقیم ورود    طوربه  سوک ی

از   و  کردند  ممنوع  را  ایران  انرژی  بخش  به  خارجی 
کردن مسائلی همچون حقوق   با مطرح  دیگر  سوی 

های اشاعه تسلیحات  ای و نگرانی بشر، ثبات منطقه
تهدید شرکت هسته و  و  ای  و کشورهای مختلف  ها 

جهت دادن افکار عمومی علیه ایران (نتایج و اثرات  
انرژیتحریم   میرمستقیغ امنیت  جمهوری    ها)، 

اسالمی ایران را دچار چالش کردند. بنابراین با توجه  
انرژی (نفت و گاز) در اقتصاد ایران    ت یپراهمنقش  

اهمیت باالی موضوع امنیت انرژی، در این    جهیدرنتو  
که   هستیم  سؤال  این  به  پاسخ  دنبال  به  پژوهش 

المللی چه تأثیری بر ریسک انرژی  های بین «تحریم
سرمای ورود  ورود  ه ایران،  و  خارجی  ی  فنّاورگذاری 

تر امنیت  طور کلی نوین به بخش انرژی کشور و به
انرژی جمهوری اسالمی ایران داشته است؟». فرضیه  

«تحریم  صورتن یبدنیز    شدهمطرح که  های  است 
باعث  متحدهاالت یا اروپا  اتحادیه  و  امنیت  شورای   ،

گذاری و  افزایش ریسک انرژی، کاهش ورود سرمایه 
به  فنّاور و  انرژی  بازار  در  اخالل  انرژی،  به بخش  ی 

این  همه  انرژی  دنبال  امنیت  کشیدن  چالش  به  ها 
 جمهوری اسالمی ایران شده است».

 بنیان نظری و مفهومی ٢

 امنیت و امنیت انرژی:  ٢٫١
شده   امنیت  مفهوم  از  مختلفی  تعاریف  تاکنون 

گزاره  تعاریف  این  تمامی  در  اما  مشترکی  است،  ی 
با  دا برابر  را  امنیت  مفهوم  نویسندگان  اکثر  رند؛ 

اند. در اینجا برای ارائه  رهایی از تهدید در نظر گرفته
نظر   به  امنیت،  از  جامع  تعریف  باید  ی میک  رسد 

شرایط خاص در نظر گرفته شود؛ یعنی با توجه به  
علوم   مفاهیم  اکثر  مانند  نیز  امنیت  مفهوم  اینکه 

معانی  مختلف  شرایط  در  پیدا    انسانی  مختلف 
(اصل  یم در    ال یسکنند  گفت  باید  بودن)، 

است   موقعیت ممکن  مختلف  زمانی)  و  های(مکانی 
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گذاری خارجی و ورود فنّاوری  المللی و امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران؛ با تأکید بر سرمایه های بین تحریم . دکتر احسان یاری، دانش رضایی
 )۲۰۱۵-۲۰۰۵نوین در بخش انرژی(

همه احوال  ین باامعانی مختلفی پیدا کند.    مفهوماین  
در این پژوهش «منظور از امنیت، رهایی و خالص  
شدن از تهدیداتی است که از سوی محیط داخل و  

ی) را مورد هدف  یا خارج، یک موضوع(در اینجا انرژ
این موضوع مربوط به فرد،    آنکهحال دهند»؛  ی مقرار  

بین  نظام  یا  دولت، ملت  برای  جامعه،  باشد.  الملل 
باید   نیز  موضوع  یک  برای  امنیت  میزان  سنجش 

پایه شاخص و  را  ها  موضوع  آن  اساسی  های 
پایهکناستخراج  این  که  تهدیداتی  میزان  و  را  یم  ها 

کنیم؛ هرچقدر تهدیدات    مشخص   اندداده هدف قرار  
این   هرچه  بالعکس؛  و  کمتر  امنیت  باشد  بیشتر 
شد.   خواهد  بیشتر  امنیت  باشد  کمتر  تهدیدات 

اما    نیست،  مطلق  امر  یک  امنیت  بااینکه  بنابراین 
برای رسیدن به امنیت باالتر باید با استفاده از ارتقاء  

پتانسیل قابلیت  و  رفع ضعفها  همچنین  و  و  ها  ها 
ها را تحت  جلوی تهدیدات را سد کرد و آن   ها،کاستی 

 کنترل و مدیریت قرار داد. 

فرهنگ لغت وبستر و بریتانیکا، انرژی را «توان  
این تعریفی است  انجام کار» تعریف نموده   است؛ 

می  ارائه  فیزیکدانان  نگاه  از  اینجا    شود. که  در  اما 
انرژی از  که    منظور  نیست  چیزی  مطرح    هاآن آن 

علمی در  بین کنند؛  روابط  سیاسی،  و  وم  الملل 
علوم   در  از  یاست سهمچنین  منظور  انرژی،  گذاری 

منابع انرژی است که مستقیماً از کره زمین  انرژی؛ «
تحت   و  است  استحصال  قابل  زمین  اطراف  جو  و 

نام  اولیه»  «انرژی  معنوان  منابع  شودی گذاری  این   .
زغال  از:  است  انرژی  عبارت  گاز،  خام،  نفت  سنگ، 

و انرژی    ی آب(هیزم و فضوالت حیوانی) و برق   سنتی
انرژی    یرپذ   ید تجد بیوماس،  شامل  خود  که 

زم و  مد  و  جذر  باد،  »  است  گرمایی ینخورشیدی، 
 .)۱۲۲- ۱۲۱  :۱۳۸۵(هدایتی خمینی،  

تحلیلگران انرژی تعاریف متفاوت از امنیت انرژی  
های متفاوت این  جنبه  دهنده نشان اند که  ارائه داده 

بارتون مفهوم   باری  ریدول ١است.  کاترین  آنیتا ٢،   ،
 

1 . Barry Burton 
2 . Catherine Rydal 
3 . Anita Ron 
4 . Donald Zeeman 

زیمن ٣رون دونالد  و  را  ٤،  انرژی  امنیت   مثابهبه ، 
تعریف   و  ی موضعیتی  کشور  «یک  آن  در  که  کنند 

همه و یا بیشتر شهروندان و مشاغل به منابع انرژی  
آینده   برای  معقول  بهای  در  یر  پذ  بینییش پکافی 

خدمات،   در  بزرگ  اختالل  یا  جدی  خطر  از  عاری 
یرگین دانیل  دارند».  از    ٥دسترسی  انبوهی  بر 

تأکید  «بنیان انرژی»  امنیت  این  ی م های  کند. 
یتی متنوع و گوناگون هستند؛ کیفیت  های امنبنیان

اطالعات   و  میان  موقعبه باال  همکاری   ،
مصرفمصرف بین  و  و  کنندگان  کنندگان 

سرمایهتولید جریان  و  کنندگان،  پژوهش  و  گذاری 
 ). ۲۲:  ۱۳۹۳آوری (بهجت،  پیشرفت فن 

 8 :2006-(»  ٦در گزارش «اجالس جهانی اقتصاد 
واژه )9 یک  انرژی  امنیت  نظر    در   ٧گونه   چتری  ، 

تواند  گونه، می   شده است، که این مفهوم چترگرفته
های مربوط به انرژی، رشد اقتصادی و قدرت  نگرانی 

ازاین  دهد.  پوشش  خود  ذیل  در  را  این  سیاسی  رو 
ی امنیت انرژی موارد زیر را از تهدید  گونه  حالت چتر
می  زیرساخت حفظ  امنیت  عرضه،  کند:  امنیت  ها، 

ق تقاضا،  سرمایهامنیت  رژیم  ریسک  یمت،  گذاری، 
تروریسم و جنگ، امنیت عایدات انرژی، دستیابی به  

 منابع جدید. 

می  اسکیپرز انرژی  امنیت  تعریف  گوید:  در 
مطمئن   و  مداوم  عرضه  معنای  به  انرژی  «امنیت 

قیمت حامل با  انرژی  که  های  است  معقول  های 
اقتصادی،  یم ژئوپلیتیکی،  تهدیدات  ی،  فنتواند 

بازار محزیست  بر  ناظر  روانی  و  را  یطی  انرژی  های 
  کنندگانمصرفکاهش دهد. امنیت انرژی از دیدگاه  

اول دسترسی آسان    وهلهبه معنای آن است که در  
جهانی   گاز  و  نفت  منابع  به  خطر  احتمال  بدون  و 

در   و  باشد  داشته  منابع    وهلهوجود  این  دوم 
دارای    صورتبه گوناگونی    تنوعمنطقی    ازلحاظ و 

مسیرقهمنط همچنین  و  جغرافیایی  انتقال  ی  های 
باشد. نهایتاً اینکه جریان نفت و گاز عموماً از نقاطی  

5 . Daniel Yergin 
6 . World Economic Forum 
7 . umbrella term 
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گذاری خارجی و ورود فنّاوری  اسالمی ایران؛ با تأکید بر سرمایه المللی و امنیت انرژی جمهوری  های بین تحریم . رضایی دانش  یاری، احسان  دکتر
 )۲۰۱۵-۲۰۰۵نوین در بخش انرژی(

و   ثبات  احتمال  که  شوند  در  تغعدم تأمین  ییر 
مدت ی طوالنو    درازمدت  هاآن های  حکومت 
 ).Scheepers, 2007:33باشد»(

اصلی   اهداف  از  یکی  را  انرژی  امنیت  وینزر 
گوید این واژه،  داند. وی می گذاری انرژی می یاستس

باعث   مسئله  این  و  ندارد  واضحی  و  آشکار  معنی 
شده است که سنجش همه ابعاد این مفهوم سخت  

 .   )Winzer, 2011: 1( یرممکن گرددغو 

انرژی  به امنیت  ذاتی  پویایی  و  پیچیدگی  رغم 
مضامین مشترکی را از این    مرجع امنیت انرژیکتاب  

ی مورد  پنج نکته  . در این کتابکندی مفهوم بیان م
نکته سه  و  درزماختالف  موردتوافق  امنیت    یینهی 

اختالف   مورد  نکات  است.  کرده  تشریح  را  انرژی 
زا های انرژی چیستی امنیت انرژی، سوخت «  :شامل

فناوری  ارجحو  نقش    یتهای  فناوری،  نقش  دار، 
ی امنیت  ه چگونه باید به سطح بهینهحکومت و اینک

دست  نیز  یافت»انرژی  موردتوافق  نکات  هستند.   ،
به «هستند:    هاین ا قریب  نویسندگان  اعتراف  اتفاق 

بعدی است که  به اینکه امنیت انرژی مفهومی چند
چارچوب مقیاس و  دربر  ها  را  متعددی  زمانی  های 

ژی  های امنیت انر ها و سیاستگیرد، اینکه نگرانی می
کشور  نوع  به  بسته  و  نیستند  جوامع  همگون  و  ها 

می  و  فرق  رویکردها  از  بسیاری  اینکه  و  کنند 
دچار    یهاشاخص انرژی  امنیت  برای  موجود 

 . )۸۶۸  :۱۳۹۱، سوواکل (» محدودیت هستند

 ) ملکی  عنوان  ۱۳۹۳عباس  با  خود  کتاب  در   (
گیری در  گوید برای تصمیممی   گذاری انرژی یاستس

امنیت انرژی باید چهار مفهوم را در نظر گرفت:  مورد  
: این مفهوم به عناصری اشاره  ١قابلیت دستیابی   - ۱

یت فناوری انرژی در ارتباط هستند  وضعدارد که با  
های نفت و گاز را تعیین  و میزان دستیابی به حوزه 

بودن  -۲کند.  یم دسترس  دسترس  ٢در  در  عنصر   :
ی و میزان ذخایر در  یتیکی انرژژئوپلبودن با موقعیت  
است.   مفهوم  ٣بودن   تحملقابل   -۳ارتباط   :

 
1 . Availability 
2 . Accessibility 
3 . Affordability 

های انرژی است.  بودن مربوط به قیمت   تحمل قابل
: در این مفهوم بیشتر به تعامل  ٤بودن   قبول قابل   - ۴

زیست  یط محانرژی با ایمنی زندگی انسان و مسئله  
 است.  شدهپرداخته 

ر  بندی امنیت انرژی به چهایم تقساین    عالوه بر 
های زیر را  مفهوم باال، وی برای امنیت انرژی شاخص 

 ارائه داده است: 

تخمین شاخص   –  ۱ شامل:  که  ساده  های  های 
منابع (مقدار واقعی منابع موجود)، نسبت ذخیره به  
موقعیت   و  انرژی  نوع  در  (تنوع  تنوع  تولید، 
سیاسی،   ثبات  واردات،  به  وابستگی  جغرافیایی)، 

 قاضا.های ت قیمت انرژی و شاخص 

نوع  شاخص   –   ۲ این  در  که  تجمعی،  های 
کشور  شاخص انرژی  امنیت  ماهیت  به  بسته  ها، 

بودن)    کنندهمصرف یدکننده بودن یا  تول(موردمطالعه
ساده   شاخص  چند  ترکیب  از  محقق  ابتکار  و 

 ).۱۲۶-۱۴۳:  ۱۳۹۳است (ملکی،   شدهاستفاده

تعاریف   گرفتن  نظر  در  با  حاضر،  پژوهش  در 
با    هشدارائهمختلفی   و همچنین  انرژی»  «امنیت  از 

کرده  «امنیت»  مفهوم  از  که  تعریفی  به  ایم، توجه 
ی «امنیت انرژی را برابر با رهایی از تهدیدات  طورکل به

کنیم». این تهدیدات از نظر  بخش انرژی تعریف می 
انرژی اشکال مختلفی به   کنندهمصرف تولیدکننده و 

تولید کشور برای    گیرد.خود می  تهدیدات    کنندههای 
شاخص  د،  تولی،  گذاریسرمایه  ، تقاضا  مربوط 

و   انرژیترانزیت  فروش  را    همچنین  گاز)  و  (نفت 
بردیم نام  که   .توان  های  کشور   تهدیداتی 

قرار  کننده  مصرف هدف  را  شامل:  ی مانرژی  دهد 
انرژی تهدیدات بخش   در فروشندگان    ،عرضه  تنوع 

  ینه کمتر و با هز   به انرژی مناسب  دستیابیانرژی و  
   .است

برای    ٥در این پژوهش چارچوبی را که عباس ملکی 
قرار    مدنظر تعریف امنیت انرژی ارائه داده است را  

4 . Acceptability 
مرکز  . استفاده از این چارچوب برای اولین بار توسط  ٥

 انجام گردید.  ٢٠٠٧تحقیقات انرژی آسیا و اقیانوسیه در سال 
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الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
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گذاری خارجی و ورود فنّاوری  المللی و امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران؛ با تأکید بر سرمایه های بین تحریم . دکتر احسان یاری، دانش رضایی
 )۲۰۱۵-۲۰۰۵نوین در بخش انرژی(

ایم. بنابراین امنیت انرژی در اینجا یعنی رهایی  داده 
در   استاندارد  شاخص  چهار  که  تهدیدهایی  از 

  تحمل قابل دسترس بودن، قابلیت دستیابی داشتن، 
؛ یعنی  اندداده بودن را هدف قرار    قبول قابلبودن و  

ای از امنیت  کنیم هر تهدید چه حوزه باید مشخص  
قرار   هدف  را  می ی مانرژی  دیگر  نگاه  از  توان  دهد. 

انرژی   امنیت  عنوانبه گفت  گرفته   ١مرجع  نظر  در 
شاخص می تهدید  باعث  که  عاملی  هر  و  های  شود 

شود   انرژی  امنیت  مرجع    عنوانبه چهارگانه 
 ). ۱۳۹۳گردد (ن.ک قرشی،  ننده مطرح می یدکتهد

که گفته شد قابلیت دستیابی داشتن    طورهمان 
شناسی مربوط است و این مفهوم به  ینزمبه عوامل  

یت فناوری انرژی در  وضععناصری اشاره دارد که با  
های نفت و  ارتباط هستند و میزان دستیابی به حوزه 

کند. بنابراین باید  ی مگاز و دیگر منابع انرژی را تعیین  
اند و  ی را هدف قرار داده فنّاورهایی که حوزه  تهدید 

منابع   دیگر  و  گاز  و  نفت  منابع  به  دستیابی  میزان 
کاهش   را  مفهوم  ی مانرژی  کرد.  کشف  را  دهد 

های اقتصادی مانند قیمت  بودن به معیار  تحمل قابل
با و  بین انرژی  و  داخلی  محیط  در  انرژی  المللی  زار 

رو، در این زمینه باید تهدیداتی  ین ازاشود.  ی ممربوط  
های انرژی و صادرات آن مؤثر هستند  که بر قیمت 

عناصر   با  بودن  دسترس  در  گردد.  شناسایی 
موقعیت    سروکاریتیکی  ژئوپل به  بیشتر  و  دارد 

رژی  ها و میزان ذخایر و نوع منابع ان جغرافیایی کشور 
می  بنابراین  است.  این  مربوط  تهدیدات  گفت  توان 

حالت   گونهحوزه  داشته   جبر  وجود  قبل  از  و  دارد 
میزان و تنوع منابع    ازلحاظاست؛ یعنی کشوری که  

نمی  تغییر انرژی ضعیف است،  را  این شرایط  تواند 
های  که با جنبه  قبول بودن قابل . نهایتاً مفهوم  ٢دهد 

در ارتباط است، بیشتر    ٣اجتماعی و محیط زیستی 

 
1 . referent object 

البته در اینجا تنوع مصرف انرژی هم مهم است. زیرا در .  ٢
ی برخی کشورها تنوع منابع انرژی داریم اما در استفاده از همه

 کنند.مل میآن منابع ناتوان ع
ای از صنعت با توجه به افزایش انتشار گازهای گلخانه.  ٣

انرژی و ارتباط با آن زندگی انسان، توجه به ابعاد محیط  

و   انسان  زندگی  با  انرژی  تعامل  زیست  یط محبه 
 پردازد. طبیعی می 

 المللی): (بین  تحریم  ٢٫٢
به  ادبیاتِ تحریم  در  مدرن  و  مدون  مفهومی    عنوان 

روابط   حقوق   جنگ  بین و  از  پس  که  است  الملل 
به متحد  ملل  منشور  در  و  دوم  صورت  جهانی 

تحریم،    مندنظام مورد  در  گرفت.  قرار  موردتوجه 
شده است که در اینجا سعی  تعاریف متعددی ارائه

از منابع مختلف    گردد یم را  تعاریف  این  از  تعدادی 
بازگو کنیم و سپس تعریف مدنظر این پژوهش ارائه  

 : شودیم

اند؛ تحریم را چنین تعریف کرده  واژه منابع معتبر 
ناروا داشتن، ناروا کردن و  تحریم در لغت به معنای  «

تحریم در  «  .)۱۰۳۷  :۱۳۸۴(معین،  »  حرام کردن است
لغت فارسی و عربی به معنای حرام کردن، بازداشتن  

«لغت    .)۴۲۰  :۱۴، ج ۱۳۴۱(دهخدا،  »  و منع شدن است
و    سنکسیون آالم  از  است  عبارت  فرانسه  زبان  در 

  : ۱۳۹۲(مؤمنی،    شود.»که عادالنه وضع می   یمجازات
اُاِگ    . )۱۱۵ و  مطرح    ٤در تعریف دیگری که هوفبوِر 

اجباری،  کنندیم الغای  از  است  عبارت  «تحریم   ،
روابط   و  مرسوم  تجارت  الغای  به  تهدید  یا  دولتی، 

به تحریم شده  کشور  یک  با  در  مالی  تغییر  منظور 
 .)Hufbauer, 2001: 2( های آن کشور»سیاست

دهد که  نشان می   انگلیسی  بررسی منابع مختلف
»،  Sanctionی «برای بیان مفهوم تحریم از سه واژه 

»Embargo» و «Boycott«  است. در   شدهاستفاده
ی تحریم، تحریم اقتصادی  متون فارسی نیز سه واژه 

المللی برای بیان مفهوم تحریم بکار  های بین و تحریم
اما در این پژوهش به این دلیل که  است.    شدهگرفته

المللی کلمه  های بین و بحث ها، اسناد  نوشته اکثر  در  

های اخیر بیش از پیش مد نظر کشورهای زیستی در دهه
جهان قرار گرفته است. دی اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، 

های زیست محیطی  و دیگر آالینده اکسیدهای نیتروژن
 درصورت عدم کنترل برای همه کشورها زیان آور خواهد بود. 

4 . Hufbauer and Oegg 
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الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
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گذاری خارجی و ورود فنّاوری  اسالمی ایران؛ با تأکید بر سرمایه المللی و امنیت انرژی جمهوری  های بین تحریم . رضایی دانش  یاری، احسان  دکتر
 )۲۰۱۵-۲۰۰۵نوین در بخش انرژی(

»Sanction های  ی تحریم رود، واژه » بیشتر بکار می
نهایتاً اینکه    .گیریمی المللی را معادل آن در نظر مبین

نوعی    عنوانبه لغوی    ازلحاظ   »Sanction«واژه  
  شونده   یمتحرواداشتن    باهدفجریمه (تحریم) که  

ی که در  بامعنشود که ی مبه اطاعت از قانون اطالق 
این پژوهش در نظر شده است، همخوانی بیشتری  

تحریم  از  «منظور  بنابراین  بین دارد.  یا  های  المللی 
»Sanction،«   ها ها، جریمه ای از محدودیت مجموعه

کشور  جانب  از  که  است  تهدیداتی  نهاد و  و  ها،  ها 
یه یک  علای یا منطقه المللی جهانیهای بین سازمان

 شود». ی میا چند کشور وضع 

گذاری خارجی اهمیت سرمایه ٣
ی در صنعت فنّاورو ورود 

 نفت و گاز ایران
سوم  فنّاورسطح   جهان  و  پیشرفته  کشورهای  ی 

فاصله،  این  کاستن  برای  دارد.  محسوسی  فاصله 
ی یک الزمه انکارناپذیر است. از طریق  فنّاورانتقال  

ای فنّاورانتقال   کشورهای    هاشکافن  ی  در 
رود و توسعه صنعتی در این  توسعه از بین می درحال 

های انتقال  ترین روش گیرد. مهمکشورها صورت می 
سرمایهفنّاور شامل  (ی  خارجی  )،  FDIگذاری 

گذاری مشترک، قراردادهای تحقیق و توسعه، سرمایه
و   مهارت  کسب  و  آموزش  متقابل،  بیع  قرارداد 

 همچنین همکاری است. 

های آغازین  گذاری خارجی از سال تبادالت سرمایه 
کشورهای  به  ۱۹۹۰دهه   از  چشمگیری  صورت 
هنگامی توسعه شد؛  شروع  کشورها  یافته  این  که، 
بهسرمایه را  خارجی  عطف  گذاری  نقطه  یک  عنوان 

) بودند  کرده  قلمداد  توسعه   :Demir, 2016برای 
) یک نقش  FDIگذاری خارجی (). جریان سرمایه 341

مهم در تجارت جهانی از طریق فراهم کردن بازارها  
تر، دستیابی  های بازاریابی، منابع ارزان جدید و کانال 

مهارتهایفنّاوربه   و  تولیدات  بازی  ،  جدید  های 
مهممی از  یکی  جنبهکنند.  سرمایه ترین  گذاری های 

ی نوین است  فنّاورخارجی برای کشور میزبان ورود  

طری آن  از  شرکت که  کارخانه ق،  و  و  ها  بومی  های 
گذاری یی جدیدی را که سرمایه های فنّاورداخلی به  

آن بین اختیار  در  می المللی  قرار  دسترسی  ها  دهد، 
 ).  Salim et al, 2015: 1پیدا کنند (

طبق گفته کارشناسان، نرخ تولید ساالنه مخازن   
عمر   افزایش  همچون  دالیلی  خاطر  به  ایران  نفتی 

و   نیمه مخازن  کردن  به  سپری  رفتن  و  مخازن  عمر 
پیاده نیمه فقدان  همچنین  و  خود  سازی عمر 

های مناسب جهت حفظ و یا افزایش فشار  سیاست
مخازن، کاهش پیداکرده است. برای حفظ تولید و یا  

گذاری نیاز است. این  افزایش میزان تولید به سرمایه
پروژهگذاریسرمایه به  باید  میدان ها  نفت ها  ی،  های 

های نفتی که  حفاری و اکتشاف جهت توسعه میدان
هستند، اختصاص داده    با کاهش نرخ تولید مواجه

شوند. عالوه بر این به توسعه میدان پارس جنوبی و  
افزایش فشار مخازن برای تثبیت و تقویت تولید نیز  

(می کند  کمک   :Abbaszadeh et al, 2013تواند 
612 . ( 

به  ایران  اسالمی  کشور  عجمهوری  یک  نوان 
خود  درحال  اقتصادی  رشد  افزایش  برای  توسعه 

سرمایه به به  است.  شدت  نیازمند  خارجی  گذاری 
نفت و گاز ایران از پتانسیل باالیی برای جذب    بخش 

موقعیت  سرمایه هستند.  برخوردار  خارجی  گذاری 
ژئوپلیتیک ایران، نزدیکی به شرق و غرب، دسترسی  

منابع فراوان انرژی این  های جهانی و  آسان به آبراه 
گذاری خارجی از دو  کنند. «سرمایهروند را تسهیل می 

تواند بر اقتصاد تأثیرگذار باشد: مستقیم و  طریق می 
و   اشتغال  افزایش  اثر مستقیم شامل  غیرمستقیم. 

ی و  فنّاورکاهش بیکاری، ورود سرمایه، استفاده از  
دیگر،   طرف  از  است.  پیشرفته  و  جدید  تجهیزات 
رقابت   ایجاد  طریق  از  داخلی  اقتصاد  روی  فشار 

ی  های چندملیتی شرکت های فنّاورداخلی و سرایت  
شود  به داخل کشور اثر غیرمستقیم آن را شامل می

)salim et al, 2015: 3 غیرمستقیم اثر   .«(
گذاری خارجی برای جمهوری اسالمی ایران از  سرمایه

رقابت   ایجاد  یعنی  است؛  برخوردار  باالیی  اهمیت 
تولید   افزایش  از  ها ی فنّاوربرای  استفاده  و  ی جدید 
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گذاری خارجی و ورود فنّاوری  المللی و امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران؛ با تأکید بر سرمایه های بین تحریم . دکتر احسان یاری، دانش رضایی
 )۲۰۱۵-۲۰۰۵نوین در بخش انرژی(

یت و کمیت  نیروی انسانی جهت ارتقای سطح کیف
از  هایفنّاور استفاده  همچنین  و  موردنیاز  ی 
بههایفنّاور جهت  وارداتی  آن ی  برای  کارگیری  ها 

زمان کمتر (خصوصاً در بخش  تولید بیشتر در مدت
 نفت و گاز). 

سرمایهفنّاورورود   و  بخش  ی  داخل  به  گذاری 
صنعت   توسعه  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  انرژی 

به و  گاز  و  زیادی    طورکلی نفت  اهمیت  از  انرژی 
انرژی   صنعت  در  توسعه  عدم  است.  برخوردار 

مثابه عقب افتادن ایران از رقبای خود در این حوزه  به
رقابت  منطقهاست.  به  های  دستیابی  در جهت  ای 

سرمایه  جذب  انرژی،  ورود  بازار  و  و  فنّاورگذاری  ی 
تواند امنیت انرژی  همچنین افزایش میزان تولید می 

با چالش مواجه  ی خلیجمنطقههای  کشور  را  فارس 
هایی هستند که  سازد. عربستان، عراق و قطر کشور 

رقیب   انرژی،  امنیت  و  گاز  و  نفت  صنعت  در 
چالشمنطقه اسالمی  ای  جمهوری  برای  برانگیزی 

توان ادعا  ها، میایران هستند. با توجه به این رقابت 
ی  المللی علیه جمهوری اسالم های بین کرد که تحریم 
فراهم  ایران فرصت  این کشورها  برای  را  زیادی  های 

گذاری خارجی و در دست  ساخت تا با جذب سرمایه 
ازدست  ایران  که  انرژی  بازارهای  به  گرفتن  بود  داده 

واقعیت   این  بپردازند.  خود  انرژی  بخش  توسعه 
انرژی  به جایگاه  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت 

داده است؛  جمهوری اسالمی ایران مورد تهدید قرار  
یک  و  از  استخراج  افزایش  با  رقیب  کشورهای  سو 

گذاری و استفاده  تولید (با توجه به افزایش سرمایه
میدانهایفنّاوراز   از  برتر)  با  ی  مشترک  نفتی  های 

وارد می ١ایران  زیان  به جمهوری اسالمی  از  ،  و  کنند 
بازارهای   به  تولیدات  این  صادرات  با  دیگر  سوی 

ایر  با  جهانی جایگاه  انرژی جهانی  را در جریانات  ان 
روبه جدی  می مخاطرات  ورود  رو  بنابراین  سازد. 

گذاری خارجی به بخش انرژی (هم  ی و سرمایه فنّاور
ای  ای) جایگاه ویژه صنعت نفت و هم صنعت هسته

 برای تأمین امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران دارد. 
 

 برحسب هزار میلیون بشکه   فارس ج ی های خل شده نفت در کشور ذخایر اثبات   ١  نمودار 

 
 ٢) BP:2015(   های شرکت بریتیش پترولیوم منبع: ترسیم توسط نگارندگان بر اساس داده 

 

 
 ۱۸میدان مشترک هیدروکربوری شامل  ۲۸ایران دارای .  ١

میدان نفت و گاز با هفت کشور  ۶میدان گازی،  ۴میدان نفتی، 
 باشد.اش میهمسایه

2 . BP Statistical Review of World Energy June 2015 
(bp.com/statistical review, observed at 1/2/2016) 
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به   در عدم  سیاست  صورت  و  دیپلماسی  کارگیری 
سو سهم کمتری  انرژی فعال داخلی و خارجی، از یک 

انر  مخازن  کشور از  دیگر  با  که  مشترکی  های  ژی 
می  کشور  نصیب  داریم،  سوی  همسایه  از  و  شود، 

دیگر از توان تولید انرژی کشور کاسته خواهد شد و  
سیاست  اتخاذ  صورت  در  انرژی  بالعکس،  های 

انرژی   بخش  انرژی سنجیده،  دیپلماسی  و  مناسب 
هایی به دور خواهد بود. جذب  کشور از چنین تهدید 

که نتیجه دیپلماسی انرژی فعال و پویا  گذاری  سرمایه
تواند با فعال کردن بخش صنعت انرژی و  است، می 

افزایش  اندازی موتور پروژه راه به  های گازی و نفتی 
 توان تولید انرژی کشور کمک کند. 

بلندمدت   روابط  از    بخشیانرژ ایجاد  مهمی 
به است،  ایران  انرژی  خواهان  طوری دیپلماسی  که 

سرمایه  بینجذب  دوران  گذاران  یک  برای  المللی 
ای با گروه  طوالنی است. رسیدن به یک توافق هسته 

تحریم   ۱+۵ به  توجه  با  این  و  در  پیشین،  های 
موقعیت برای ایران یک فرصت برای دررفتن از حالت  

المللی با شرکای  انزوا و ناگهان به برقراری روابط بین 
روابط   تا  است  درصدد  تهران  یابد.  دست  خود 

همچنین  اقتصادی و  عرب  همسایگان  با  را  اش 
صادرات   طریق  از  خزی  دریای  شمال  همسایگان 
نفت، گاز، تولیدات نفتی و برق گسترش دهد. عالوه  

های  گذاری در بخش بر این با اصالح قوانین سرمایه
می  ایران  خود،  سرمایه باالدستی  با  گذاران تواند 

طوالنی بین روابط  سازد المللی  برقرار    مدت 
)Wakhshuri, 2015, 20.( 

گذاری در دو بخش تولید و فرآوری  جذب سرمایه 
انرژی به امنیت انرژی و امنیت اقتصادی یک کشور  

کرد.   از  کمک خواهد  ایران  اقتصاد  در  انرژی  بخش 
منحصربه  و  استراتژیک  برخوردار    ی فردموقعیت 

به تولید و صادرات    ی توجهاست اما خام فروشی و کم 
پتروشیمی،   فت،ن  ی هافرآورده و  و     گاز  تولید 

غ آس  نیترمهم    یرنفت یصادرات    ی ریپذب ینقطه 
یکی دیگر از    نیبنابرا .  رود ی اقتصاد ایران به شمار م

می  که  با  مواردی  انرژی  ریکارگبه توان  دیپلماسی  ی 
گذاری در صنایع  مناسب آن را رفع کرد، جذب سرمایه

فراورده  صادرات  افزایش  و  نفتی پتروشیمی  و    های 
بستر  ایجاد  طریق  از  کشور  با  گازی  همکاری  های 

 ها است. دیگر کشور 

المللی موثر بر های بینتحریم ٤
 بخش انرژی ایران

 متحدهاالت ی اهای تحریم  ٤٫١
های  ، کنگره و دولت آمریکا برای شرکت ۱۹۹۶از سال  

را اعمال کردند تا     ها و فشارهاییخارجی محدودیت 
ایاالت بازار  در  مشارکت  معاملهبین  و  و  متحده  ها 

ها با بخش انرژی جمهوری اسالمی ایران  تبادالت آن 
های انرژی ایران،  یکی را انتخاب کنند. هدف از تحریم 

فشار بر  اقتصاد کشور، محاسبات رهبری و همچنین  
ایران   مالی  منابع  دادن  اختصاص  در  از  جلوگیری 

ای و تسلیحاتی و کمک به  ارتقای برنامه هستهجهت  
بیان  (تروریسم  است  ).  Katzman, 2014: 54شده 

تحریم  چالش اولین  مهم  انرژی  های  امنیت  برانگیز 
می را  ایران  اسالمی  فرمان جمهوری  در  های  توان 

سال    ۱۲۲۱۱و  ۱۲۲۰۵،  ۱۲۱۷۰اجرایی  در  کارتر  جیمی 
اقال  ۱۹۷۹ برخی  تجارت  فرمان  این  طبق  و  دید؛  م 

تولیدات حوزه نفت ممنوع گردید. عالوه بر این، طبق  
اجرایی  فرمان بیل    ۱۲۹۵۹و    ۱۲۹۵۷های  سوی  از 

گذاری در  ، مستقیماً سرمایه ۱۹۹۵کلینتون در سال  
بخش نفت ایران ممنوع اعالم شد. کنگره این کشور  

های ایران و لیبی در سال  نیز با ایجاد قانون تحریم
تحریم  ۱۹۹۶ حجم  و  سرمایه گستره  و  های  گذاری 
رو صنعت نفت، یکی از  ی را افزایش داد. ازاین فنّاور

سال  بخش  از  قبل  تا  که  است  مهمی    ۲۰۰۵های 
داشته کم قرار  آمریکا  دولت  تحریم  مورد  وبیش 

 است.

سال   بر    ۲۰۰۵از  فشار  افزایش  برای  بعد  به 
بین  مجامع  ایران،  اسالمی  و  جمهوری  المللی 

ای متحده برای رسیدن  االتکشورهای غربی خصوصاً 
تحریم  اعمال  از  خود  اهداف  انرژی  به  بخش  ها، 
بیش را  ایران  اسالمی  چالش  جمهوری  به  ازپیش 

ورود سرمایهکشیده  و  اند. ممنوعیت  ی  فنّاورگذاری 
نوین به بخش انرژی جمهوری اسالمی ایران ازجمله  
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این فشارها بوده است که امنیت انرژی ایران را مورد  
 داده است.   تهدید قرار

تحریم  («قانون  ایران  اساس  ISAهای  و  پایه   «(
را  تحریم  ایران  اسالمی  جمهوری  انرژی  بخش  های 

های اجرایی  ها و فرمان دهد. معموالً قانونتشکیل می 
متحده، بر مبنا و با استناد به  صادره از سوی ایاالت 

می  انجام  یادشده  قانون  قانون  مثال  برای  گیرد. 
جامع،  تحریم  سرمایه های  عدم  و  گذاری  پاسخگویی 

) ایران  ژوئیه  SISADAدر  در  که  تصویب    ۲۰۱۰)  به 
های ایران است. بر  شده قانون تحریمرسید، اصالح

تحریم  «قانون  عدم  مبنای  و  پاسخگویی  جامع،  های 
(سرمایه ایران  در  ورود  ١) SISADAگذاری   «
ها به  نوین از برخی شرکت   ی فنّاورگذاری و  سرمایه

اولین   «سیساد»  بنابراین،  شد.  اعالم  ممنوع  ایران 
ایاالت  سوی  از  صادره  زمانی  قانون  دوره  در  متحده 

صورت مستقیم بخش انرژی  است که به   ۲۰۱۵-۲۰۰۵
دیگر امنیت  عبارترا مورد هدف قرار داده است و به 

مواجه   چالش  با  را  ایران  اسالمی  جمهوری  انرژی 
 است.ساخته 

بشر   حقوق  و  ایران  تهدید  کاهش  «قانون 
اوت    ٢سوریه»  در  بهتصویب   ۲۰۱۲که  صورت  شده، 

مستقیم امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران را مورد  
قانون   این  با  مطابق  است؛  داده  قرار  هدف 

هایی که کاال،  هایی علیه شرکت متحده تحریمایاالت 
ایران    تقویت بخش انرژی  منظوربه ی  فنّاورخدمات و  

از  است.  نموده  وضع  دهند،  اعمال  این ارائه  با  رو، 

ی مرتبط با بخش  فنّاورمحدودیت و ممنوعیت ورود  
ایاالت  حجم  انرژی،  به  زدن  ضربه  خواهان  متحده 

 تولیدی ایران در صنعت نفت و گاز بوده است. 

رئیس فرمان سوی  از  صادره  اجرایی  جمهور  های 
یادشده به تحریم    باراک اوباما نیز در راستای قوانین

بخش انرژی جمهوری اسالمی ایران پرداخته است.  
اجرایی   از  ۱۳۵۹۰فرمان  بعد  اجرایی  فرمان  اولین   ،

جمهوری    ۲۰۰۵سال   انرژی  و  نفت  بخش  که  بود 
است. طبق   داده  قرار  تحریم  مورد  را  ایران  اسالمی 

نوامبر   در  که  اجرایی  فرمان  گردید،    ۲۰۱۱این  صادر 
دمات بخش انرژی ایران را فراهم  افرادی که کاال و خ

به می همچنین  و  افزایش  کنند  در  مستقیم  صورت 
نفتی  منابع  توسعه  در  ایران  دخالت  توانمندی  اش 

دارند، را مورد تحریم قرار داده است. فرمان اجرایی  
از سوی باراک اوباما صادر    ۲۰۱۲که در اکتبر    ۱۳۶۲۸

نیز سرمایه  ورود  گردید  و  به    ی فنّاورگذاری خارجی 
بخش انرژی جمهوری اسالمی ایران را ممنوع اعالم  

و   قوانین  مجموعه  یادشده    هافرمانکرد.  اجرایی 
ورود   شدید   کاهش  افت  فنّاورباعث  و  ی 

گردید.  سرمایه ایران  گاز  و  نفت  صنعت  به  گذاری 
ایاالت ازاین تحریمرو،  این  اعمال  با  سعی  متحده  ها 

داش دستیابی  «قابلیت  شاخص  است،  تن»  نموده 
چالش   با  را  ایران  اسالمی  جمهوری  انرژی  امنیت 

دیگر امنیت انرژی کشور مورد  عبارتمواجه سازد و به 
 ) ۱- ۵تهدید قرار دهد (شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 . Comprehensive Iran Sanctions, Accountability 
and Divestment Act 

2 . Iran Threat Reduction and Syria Human Rights 
Act of 2012 
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ّاور تحریم    ١شکل    و امنیت انرژی ایران   متحده االت ی ا گذاری  ی و سرمایه فن

 
 

 سازمان ملل های تحریم  ٤٫٢
های سازمان ملل های تحریم ترین ویژگی یکی  از مهم 

ای  ها به بخش هسته علیه ایران، اختصاص آن تحریم
باوجوداینکه   است.  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری 

قدرت سیاست تصمیمات شورای  های  بر  بزرگ  های 
قطعنامه و  وضع امنیت  تأثیر  های  ایران  علیه  شده 

اما   است،  داشته  این  فراوانی  برای  اصلی  مسئله 
برنامه هسته سازمان  جمهوری  ی  موشکی  و  ای 

،  ۱۷۳۷،  ۱۶۹۶های  اسالمی ایران بوده است. قطعنامه
هایی هستند  ازجمله قطعنامه  ۱۸۳۵و    ۱۸۰۳،  ۱۷۴۷

سازی و فرآوری اورانیوم، سالح  های غنی که بر بخش 
و  هسته هسته هاسامانه ای  سالح  پرتاب  و  ی  ای 

برنامه موشکی    هایهمچنین  و  تسلیحاتی 
های مختلفی را اعمال کرد.  ها و محدودیت ممنوعیت 

تحریم  اعمال  در  امنیت  شورای  سیاست  در  اما  ها 
به    ۲۰۱۰شورای امنیت که در ژوئن    ۱۹۲۹قطعنامه  

های گذشته تصویب رسید، در مقایسه با قطعنامه
برگیرد، و عالوه بر بخش  های متنوعحوزه را در  تری 

ها و همچنین بخش  مالی و بانک  ای بر بخش هسته
نفت و گاز ایران ممنوعیت اعمال نموده است. طبق  

گذاری خارجی در عرضه اوراق  این قطعنامه سرمایه
ونقل برای  بهادار ایرانی؛ بیمه کردن قراردادهای حمل 

المللی  گذاری بین های مرتبط با ایران؛ سرمایهکشتی 
به ایران، یا    در بخش انرژی ایران؛ ارائه اعتبارات ملی



 

260 

 . ۲۷۴تا  ۲۴۹ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۹  شماره .۵ دوره

 

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 

گذاری خارجی و ورود فنّاوری  المللی و امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران؛ با تأکید بر سرمایه های بین تحریم . دکتر احسان یاری، دانش رضایی
 )۲۰۱۵-۲۰۰۵نوین در بخش انرژی(

با بانک  ایرانی ممنوع اعالم  همه معامالت ملی  های 
شورای    ۱۹۲۹توان گفت قطعنامه  رو، می گردید. ازاین 

گذاری خارجی به  امنیت با جلوگیری از ورود سرمایه
بخش نفت و گاز ایران، باعث تهدید امنیت جمهوری  

تحریم  است.  شده  ایران  این  اسالمی  مالی  های 
امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران    قطعنامه نیز بر

های مالی  تأثیرگذار بوده است، که در قسمت تحریم 
 شود. به آن پرداخته می 

 
 های سازمان ملل در حوزه صنعت نفت و گاز تحریم   ٢  شکل 

 
 

 های اتحادیه اروپاتحریم  ٤٫٣
بر   عالوه  که  است  دهه  یک  به  های  تالش نزدیک 

از فعالیتچندجانبه بین های  المللی برای جلوگیری 
تحریم هسته اروپا،  اتحادیه  ایران،  اقتصادی  ای  های 

عدم  جانبهیک  به  واکنش  در  کشور  این  علیه  را  ای 
هسته تعهدات  از  مستمر  اتخاذ  اطاعت  خود،  ای 

های اقتصادی اتحادیه  نموده است. برخی از تحریم 
های شورای امنیت و برخی  مهموازات قطعنااروپا به 

طور نامشروع  ها و به دیگر نیز فراتر از این قطعنامه
 ). Calamita, 2009: 1397صورت گرفته است (

های بازرگانی،  های اتحادیه اروپا بر فعالیتتحریم 
سرمایه  و  شرکت مالی  ایران  گذاری  در  اروپایی  های 

تا سال  طوری تأثیر منفی برجا گذاشت، به    ۲۰۱۰که 
فعالیت  خرین شرکت آ ایران  در  که  اروپا  نفتی  های 

های یادشده از  داشتند از کشور خارج شدند. شرکت 
دو جنبه اقتصادی و سیاسی در ایران حضور ندارند؛  

تحریم  به  توجه  با  اقتصادی،  جنبه  و  از  بانکی  های 
عدم انتقال پول، امکان ارتباط و تعامل وجود ندارد و  

های اروپایی  و مؤسسهها  از جنبه سیاسی که شرکت 
تحریم  و  قوانین  از  کنند.  باید  تبعیت  اروپا  های 

مدیرعامل شرکت نفتی توتال در این خصوص اظهار  

شرکت   و  است  قانون  ایران  علیه  تحریم  داشت: 
کند، اما اعالم عدم رابطه  توتال قوانین را رعایت می 

گذاری در  نکرده است. در حال حاضر امکان سرمایه 
ارد. مدیرعامل شرکت نفتی شل، «بیتر  ایران وجود ند

ها یک موضوع سیاسی  وسر» نیز اعالم کرد: تحریم 
اند  شدهوسیله آمریکا و اروپا وضع ها بهاست. تحریم

و شرکت شل، چون یک شرکت اروپایی است باید از  
 ).۱۵۱:  ۱۳۹۳ها پیروی کند (انصاریان،  این تحریم 

بخش نفت  اتحادیه اروپا سعی نمود    ۲۰۱۰از سال  
بخش   بر  عالوه  را  ایران  اسالمی  جمهوری  گاز  و 

تحریمهسته هدف  مورد  دهد.  ای  قرار  خود  های 
باعث اعمال ممنوعیت و    ۲۰۱۰موضع شورا در ژوئیه  

و  محدودیت  کلیدی  تجهیزات  صادرات  بر  هایی 
تکنولوژی برای تولید، استخراج و پاالیش نفت و گاز  

  CFSP/۴۱۳وضع(  طبیعی ایران گردید. عالوه بر این م
کمک  ممنوعیت  و  )،  آموزش  مهندسی،  و  فنی  های 

های خود  تأمین مالی بخش انرژی ایران را به تحریم 
رو تحریم یادشده، اولین موضعی بود که  افزود. ازاین 

ورود   کردن  کمک  راستای  در  اروپا  اتحادیه 
ی به بخش انرژی ایران  فنّاور گذاری خارجی و  سرمایه

شاخ  کشیدن  چالش  به  دستیابی  و  قابلیت  ص 
اتخاذ   ایران  اسالمی  جمهوری  انرژی  امنیت  داشتن 

1929قطعنامه 
شورای امنیت

ی تحریم سرمایه گذار
در بخش صنعت 

نفت و گاز

تهدید شاخص 
قابلیت دستیابی

داشتن و ایجاد چالش
برای امنیت انرژی 
جمهوری اسالمی 

ایران
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ژانویه   در  اتحادیه  شورای  موضع    ۲۰۱۲نمود. 
)۲۰۱۲ /۳۵/CFSP  دومین تحریمی است که از سوی (

به  و  انرژی  بخش  بر  اروپا  بر  عبارتاتحادیه  دیگر 
بوده   امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار 

مو این  با  مطابق  انتقال  است.  یا  فروش  شورا  ضع 
اعالم شد.  فلزات گران  ایران ممنوع  به  الماس  و  بها 

کاربردی  از  یکی  برای  الماس  که  است  موادی  ترین 
کنند.  حفاری در صنایع نفت و گاز از آن استفاده می 

الماس  ازاین ورود  تحریم  از طریق  اروپا  اتحادیه  رو، 
ل  سعی نمود، در روند حفاری و استخراج انرژی اخال

با   را  انرژی کشور  امنیت  این طریق  از  و  ایجاد کند 
سازد. آخرین موضع اتحادیه اروپا در    چالش مواجه 

ی به بخش صنعت نفت  فنّاورراستای کاهش ورود  
این شورا است. طبق این    CFSP/۶۳۵و گاز موضع  

حوزه  برای  کلیدی  تجهیزات  ورود  ی صنعت  موضع  
وه بر این در  نفت و گاز به ایران ممنوع اعالم شد، عال

تحریمی   فناوری  و  تجهیزات  دامنه  موضع  این 
تر شد. بنابراین، سه موضع یادشده از سوی  گسترده 

ی  فنّاوراتحادیه اروپا در راستای محدود کردن بخش  
اتخاذ   ایران  گاز  و  نفت  صنعت  به  سرمایه  ورود  و 
افتادن   مخاطره  به  باعث  تحریم  اعمال  این  شدند. 

اسال جمهوری  انرژی  کاهش  امنیت  و  ایران  می 
 دستیابی ایران به منابع انرژی شده است. 

های شورای اتحادیه اروپا، مقررات  عالوه بر موضع 
اعمال   تحریم  گاز  و  نفت  بخش  علیه  اتحادیه  این 

  ۲۶۷/ ۲۰۱۲طورکلی، طبق مقررات شماره  نمودند. به 
تأمین  ممنوعیت  برای  اخذ مجوز  و شرایط خاص  ها 

بط به حوزه نفت و گاز و  کاال، فناوری و خدمات مرت
ها و شرایط خاص اخذ مجوز برای  همچنین ممنوعیت 

سرمایه یا  سرمایه  ایرانی  تأمین  اشخاص  در  گذاری 
می ذی  اعمال  گاز  و  نفت  صنعت  در  شود.  دخل 

شماره   اروپا    ۲۰۱۲/۱۲۶۳مقررات  اتحادیه  شورای 
راستای گسترده  سازی  دومین مقرراتی است که در 

مقررات  تحریم  این    ۲۰۱۲/۲۶۷های  شد.  تصویب 
ی  فنّاور هایی که بر ورود مقررات عالوه بر محدودیت 

می  اعمال  انتقال  کلیدی  یا  تأمین  فروش،  نمود، 
که  نرم  ایران  به  فرآیندهای صنعتی  تکمیل  افزارهای 

وساز، افزارهایی است که در صنایع ساخت شامل نرم 
ای  مالی، هوایی، دریایی، نفت و گاز، نظامی و هسته

 داستفاده قرار بر اتحادیه اروپا ممنوع اعالم شد. مور 

و     کاال  ورود  برای  فنّاورممنوعیت  کلیدی  ی 
تولید  بخش  طبیعی،  گاز  و  خام  نفت  اکتشاف  های 

گاز   مایع کردن  فرآوری و   ، گاز طبیعی  و  نفت خام 
افزارهایی که  طبیعی و همچنین ممنوعیت ورود نرم 

فرایند  تکمیل  گاز  برای  و  نفت  صنعتی  های 
است  قابل فشارهایی  اعمال  ازجمله  باشد  استفاده 

که از سوی اتحادیه اروپا در راستای آسیب رساندن  
قابلیت دستیابی داشتن» امنیت انرژی    به «شاخص

 (نفت و گاز) ایران اتخاذشده است.
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ّاورانه های  تأثیر تحریم   ٣شکل    گذاری اتحادیه اروپا بر امنیت انرژی ایران و سرمایه   فن

 
 

های میزان تأثیرگذاری تحریم ٥
 گذاریی و سرمایهفنّاور

سال   از  پیش  به ۲۰۱۱تا  سالیانه  ،  متوسط    ۴طور 
دالر   سرمایه به   FDIمیلیارد  در  صورت  گذاری 

بخش  .  ١شدهای جدید به اقتصاد ایران وارد می پروژه 
عمده  بخش  دو  تولید  و  گاز)  و  (نفت  ای  استخراج 

کردند. از این  را دریافت می   FDIبودند که ارقام باالی  
از   نیمی  از  بیش  گاز  و  نفت  صنایع    FDIمیان، 

 
 و نفت بخش در خارجی گذاری سرمایه درصدی  ٦٠ از بیش.  ١

  درصد  ١٠ حدود  و صنعت بخش در درصد ٢٤ تا ٢٠ پتروشیمی،
  گردشگری  و کشاورزی نیرو، خدمات، ساختمان، های بخش در

 است.

می  اختصاص  خود  به  را  از  واردشده  پس  و  دادند 
های فلزات و تولید در جایگاه بعدی قرار  ها، بخش آن

تحریم  تشدید  بداشتند.  بر  ین های    FDIالمللی، 
ویژه در صنعت نفت تبعات  واردشده به ایران و به

شدید   افت  باوجود  است.  داشته    FDIمنفی 
، ایران در  ۲۰۰۸به ایران پس از بحران مالی   واردشده

حدود    ۲۰۱۰سال   برای    ۴هنوز  عمدتاً  دالر  میلیارد 
های تولید و نفت خود دریافت کرد. طبق گفته بخش 

) تحریم ۲۰۱۶کاتزمن  ایاالت)،  اتحادیه  های  و  متحده 

)http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1901309 ( 
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میلیارد دالر    ۶۰حدود    ۲۰۱۱اروپا باعث شد تا  در سال  
ایران   انرژی  صنعت  بخش  و  به  واردشده  صدمه 

گذار در این  های بزرگ سرمایه تعداد زیادی از شرکت 
 FDIهای های خود را رها کردند. تخمین بخش پروژه 
MARKET    ورود که  است  آن  از  حاکی  نیز 

پروژه سرمایه جهت  خارجی  مستقیم  های  گذاری 
سال   از  ایران  به  افت شدیدی    ۲۰۱۰جدید  بعد  به 

کالً    ۲۰۱۲ها در  داشته است و پس از تشدید تحریم
کمی از سر گرفته شدند   ۲۰۱۵متوقف گردیدند و در  

 ). ۲- ۵(نمودار

 
 ) ٢٠٠٣- ٢٠١٥بخش (   برحسب گذاری خارجی به ایران و  ورود سرمایه   ٢  نمودار 

 WORLD BANKو    FDI MARKETهای  )، بر اساس داده ٢٠١٥منبع:دوارجان و متقی ( 

 

سرمایه فنّاورورود   همراه  به  نیز  خارجی  ی  گذاری 
شرکت  زیرا  است.  داشته  محسوسی  های  کاهش 

سرمایه همراه  به  که  نوین  فنّاورگذاری  خارجی  ی 
المللی  های بین کردند با تحریم بخش انرژی تأمین می 

های بزرگی که در توسعه انرژی  شرکت   ١رو شد. روبه

 
تحریم.    ١ افزایش  بین با  به های  آلمان  زیمنس  المللی، شرکت 

شرکت از  یکی  تامین  عنوان  بزرگ  توربوکمپرسور های  کننده 
گازی   تجیهزات  این  تامین  در  جنوبی  پارس  مختلف  فازهای 

های این میدان مشترک گازی تحمیل خیراتی را به برخی از طرح أت
است سال  کرده  در  شرکت  این  تحریم  ١٣٩١.  دلیل  های  به 

پارس جنوبی خداحافظی کرد.بین با  از    المللی  زیمنس  شرکت 
د که  بود  خارجی  شرکتهای  برخی جمله  ارسال  تحریم  دوران  ر 

ها از این  اعمال تحریم ایران مشارکت داشتند بعد از  
ی و سرمایه خود را از ایران  فنّاورصنعت جداشده و  

خارج کردند. تا جایی که پارس جنوبی بعد از اعمال  
بین تحریم  بخش  های  در  و  فنّاورالمللی  ی 

گذاری کاهش رشد محسوسی از خود نشان  سرمایه

را  جنوبی  پارس  فازهای  کمپرسورهای  جمله  از  نفتی  تجهیزات 
ها برای تحویل  مسدود کرده بود که بالفاصله پس از لغو تحریم

وزیر از مذاکرات  و پس  آمادگی کرد  اعالم  و مدیران   آنها  نفت 
شرکت نفت ارسال تجهیزات از سوی این شرکت به ایران شروع  

 .شد
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توسط شرکت ملی    منتشرشدهآمارهای رسمی  داد.  
  ۹۱و    ۹۰،  ۱۳۸۹که در سال    ددهی م نفت ایران نشان  

میلیارد دالر در فازهای    ۱۰و حدود    ۲۰،  ۱۶به ترتیب  
است   شده  هزینه  جنوبی  با    گر یدعبارتبه پارس 

میلیارد دالری در طول    ۴۶گذاری حدود  صرف سرمایه 
اما حتی یک مترمکعب    ) ۹۱و    ۹۰،  ۱۳۸۹(  سه سال 

فازهای   ی اندازراههم افزایش تولید و استخراج گاز با 
به نظر    جدید در پارس جنوبی حاصل نشده است.

رسد دلیل عمده تأخیر در پیشرفت فازهای پارس  می
تحریم حوزه  جنوبی  رفتن  فنّاورهای  بیرون  و  ی 

می شرکت  جنوبی  پارس  از  خارجی  «در  های  باشد. 
های شل و رپسول اسپانیا حدود  شرکت   ۲۰۰۷فوریه  

فازهای    ۴٫۳ در  دالر  جنو   ۱۴و    ۱۳بیلیون  بی  پارس 
به    ۲۰۱۰ها در سال  گذاری کردند. این شرکت سرمایه

تحریم  اعمال  ادامه    متحدهاالتی اهای  دلیل  از 
نیز شرکت نفتی    ۲۰۰۷همکاری سرباز زدند. در ژوئیه  

،  ۱۲میلیارد دالر در فازهای    ۱۲) حدود  TPAOترکیه (
گذاری کردند؛ هدف از  پارس جنوبی سرمایه  ۲۴و    ۲۳

صاد و  توسعه  همکاری  طریق  این  از  ایران  گاز  رات 
بود. این    شدهاعالم ی ترکیه و اروپا  سوبه خطوط لوله  

تحریم تأثیر  تحت  نیز  بین قرارداد  قرار  های  المللی 
گرفت و به تعویق انداخته شد. شرکت سینوپتیک  

)CNPC(    ۲۰۱۰چین آخرین شرکتی است که در سال  
گذاری کرده است. این  پارس جنوبی سرمایه  ۱۱در فاز  
های  نیز پروژه خود را به دلیل اعمال تحریم   شرکت 

 :Katzman, 2016» (١المللی به تعویق انداخت بین
60-64.( 

 
 ١٣٩٢آخرین وضعیت پیشرفت فازهای پارس جنوبی تا تیرماه سال    ١جدول  

 پارس جنوبی نام فاز  پیشرفت اجرایی  ۱۳۹۲تا سال تیر   پروژهآغاز زمان اجرای 

 ۱۲ درصد  ۹۲ ماه  ۶۰
 ۱۳ درصد   ۶۴نزدیک به  ماه  ۳۷
 ۱۴ درصد  ۵۰ ماه  ۳۷
 ۱۶و  ۱۵ درصد  ۹۲ ماه  ۷۲
 ۱۸و  ۱۷ درصد  ۸۲ ماه  ۷۲
 ۱۹ درصد   ۶۰نزدیک به  ماه  ۳۷
 ۲۱2و  ۲۰ درصد   ۵۱ ماه  ۳۷

 ۲۴و  ۲۳، ۲۲ درصد  ۶۳ ماه  ۳۷
 http://www.irdiplomacy.irمنبع:  

 

 
 فاز  این  قرارداد  ، دیپلماسی  ایران   از  نقل  به  و  مهر   گزارش  به.    ١

 گذاشتن  کنار  با  ١٣٨٨  سال  خردادماه  جنوبی  پارس  مشترک
  شتاب   برای  مالزی،  پتروناس  و  فرانسه  توتال  همچون  شرکتهایی

  ارزش   به  چین  به  قطر  با  گازی  مشترک  میدان  این  توسعه  در
  های شرکت  تأخیر  با  که  بود  شده   واگذار  دالر  میلیارد  پنج  تقریبی

  کشی   وقت  و  تاخیر  البته  شد.   همراه  هاییبدقول   و  چینی
  و   نیست  جنوبی  پارس  ١١  فاز  به  مربوط  تنها  چینی  هایشرکت

  پارس   گازی  میدان  توسعه  طرح  در  آسیایی  هایشرکت  این

  روبرو   متعددی  تاخیرهای  با  یادآوران  و  جنوبی  آزادگان  شمالی،
 . هستند

  ٢٠و  ٢١طرح توسعه فازهای  ٢٠مهمترین تجهیزات سکوی .  2
پارس جنوبی شامل مخازن جداسازی آب و مواد هیدروکربنی، 

تا قبل از  توربواکسپندرها و شیرهای برقی و پمپهای گاز مایع
برجام تحریم شده بودند. مخاذن جداسازی آب و مواد 

برای تکمیل   ١٣٩٥هیدروکربنی پس از رفع توقیف در مرداد 
ها به یارد خرمشهر منتقل شد مراحل نهایی ساخت این سکو

)http://www.shana.ir/fa/newsagency/267029.( 

http://www.shana.ir/fa/newsagency/267029
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ی  بیشتر از  فنّاور گذاری خارجی و ورود  افت سرمایه 
چون همه رساند،  آسیب  نفت  صنعت  به  که  چیز 

ها مانع دسترسی ایران به فناوری، دانش فنی  تحریم 
سرمایه  میدان و  تولید  ظرفیت  شدند.  های  گذاری 

تخمین  گردید.  محدود  گاز  و  ن نفت  کلی  شان  های 
از تشدید تحریم می ایران    ۲۰۱۲ها در  دهد که پس 

گذاری در آن بخش را از دست  میلیاردها دالر سرمایه 
بین داد چون شرکت  پروژه های  برخی  از  های  المللی 

گذاری بیشتر خودداری  ایران خارج شدند و از سرمایه 
سرمایه  یا  به  گذاریورزیده  را  خود  موجود  های 

ایران برای توسعه میادین    های دیگر فروختند.شرکت 
به شرکت  خود  معدودی  نفتی  تعداد  و  داخلی  های 

های چینی  شرکت آسیایی متکی شده است. شرکت 
طور مستقیم هایی بودند که به و روسی تنها شرکت 

و غیرمستقیم در توسعه میادین نفتی شرکت کردند.  
های موجود در  خاطر محدودیت   اما این کشورها به 

 گذاری خود را کاهش دادند. ایران سرمایه تجارت با 

المللی، ریسک های بینتحریم ٦
سرمایه گذاری و امنیت انرژی 

 جمهوری اسالمی ایران
گذاری در  گذار برای سرمایه ها و افراد سرمایه شرکت 

یک کشور با یک حساب سرانگشتی، خروجی و سود  
از سرمایه  برآورد می حاصل  را  از  گذاری خود  و  کنند 

گذاری در  گذاری یا عدم سرمایه یق به سرمایه این طر 
گذاری در بخش  آن کشور اقدام خواهند کرد. سرمایه

این قاعده مستثنا نخواهد بود. بخش   از  انرژی نیز 
به   انرژی،  تولیدکننده  در کشورهای  انرژی خصوصاً 

راستای  سرمایه در  است.  نیازمند  فراوان  گذاری 
سرمایه جذب  کشور افزایش  این  درصدد  گذاری،  ها 

سرمایه   ریسک  تا  هستند  شرایطی  کردن  فراهم 
ریسک   بیاورند؛  پایین  را  کشورشان  انرژی  گذاری 

مثابه افزایش جذب  تر بهسرمایه گذاری انرژی پایین 
نوین  سرمایه فناوری های  ورود  آن  تبع  به  و  گذاری 

گذاران این مسئله را مدنظر قرار  است، زیرا سرمایه 
و بلندمدت سود بیشتری    مدتدهند تا در کوتاه می

 دست آورند.  را به

از دیدگاه تاریخی، در ایران برای چندین دهه بعد  
در   تالشی  هیچ  نفت،  استخراج  عملیات  آغاز  از 
صنعت نفت برای تأسیس نهادی در داخل کشور و  
به منظور ظرفیت سازی و ارتقای مهارت فنی برای  
که   ای  گونه  به  نشد؛  انجام  عملیاتی  دانش  جذب 
کشور،   در  نفت  تولید  از  بعد  سال  چهل  حدود 

مدرسه فنی آبادان را    ۱۳۲۷کارشناسان انگلیسی در 
نشان   خوبی  به  تاریخی  شواهد  کردند.  تأسیس 
دهنده آن است که نه تنها فقدان نهادهای مناسب  

های  برای ظرفیت سازی جهت ارتقای سطح مهارت 
ه  های نفتی بفنی، از موانع جدی در انتقال تکنولوژی 

فقدان   و  تشویق  عدم  بلکه  است،  بوده  ایران 
خالقیت حمایت  از  الزم  نوآوری های  و  بومی  ها  های 

ماندگی تکنولوژیک  نقش غیر قابل انکاری در عقب 
تکلیف،   و  (درخشان  است  داشته  نفت  در صنعت 

 ). ۱۲؛ ۱۳۹۴

مسائل انقالب    لیهم به دال  رانیبعد از انقالب ا
اه ها و مراکز  دانشگ  تی به تقو   یو جنگ، توجه جد

تکنولوژ  ی علم ب  ی نفت  یها  یدرخصوص    ژن ینشد. 
سال بعد از  ۱۰۱  ی عنی۱۳۸۱وقت نفت در    ر یزنگنه وز

  ی : «متأسفانه ط دیگو  یم   نیچن  ی دارس  ازیامت  یاعطا
ها دال   یطوالن   یسال  جنگ    ل یبه  ازجمله  متعدد 

  د یبا توجه به اطالعات جد   ی مطالعة نو  چیه  ،یلیتحم
در بخش نفت و با هدف    یجهان   یرشد تکنولوژ  زیو ن

ها، صورت نگرفته بود.    دانیم  نی از ا  نهیبه  برداشت
  ی م  ریاجتناب ناپذ   یمهم ضرورت  نیلذا، پرداختن به ا 

  ن یچن۱۳۸۰وقت نفت در     ر یوز  گر،ید  ینمود.» در جا 
کشور   دیگو   یم نفت  صنعت  تمام  «در  نفر  ۱۵۰: 

توان    ی مجموعه را نم  نی مهندس نفت وجود ندارد. ا 
صنعت    یدستنفر اداره کرد. کل استادان باال ۱۵۰باّ  

از    کمتر  کشور  است»۷نفت  ا   نفر  در    ران یالبته 
  ی و توسعة دانشها   سیدر مورد تأس  یهایاقدامات پا

تکنولوژ  ن یادیبن بخش    ی ها  ی در  در  نفت  صنعت 
تالش    نیاز ا   یآغاز شد و مجموعه ا۱۳۸۰از     یباالدست 

شد   باعث  ظرفها  حاضر،  حال  در    ت ی رضا  ت یکه، 
  ی کاربرد  یو مهارت ها  نی ادیبن  ی در دانش ها  یبخش 

برخ  کل  یدر  نفت    مرتبط  یدیموضوعات  با صنعت 
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برا الزم  شرط  که  باشد  داشته  و    ی وجود  انتقال 
ا  ی توسعة تکنولوژ متأسفانه در    ن،ی است. با وجود 

نهادساز  رانیا   ی آنچه مورد غفلت واقع شده است 
و کارآمد    ح یصح یو بهره بردار   ت ی ریمدالزم در   یها

(درخشان و    است   یو فن  ی علم  ی ها  یتوانمند  ن یاز ا
 ).۵۶؛ ۱۳۹۴تکلیف، 

مقاله عدم  نتایج  شناسی  "آسیب  عنوان  با  ای 
توسعه از  توفیق  ایران  نفت  صنعت  تکنولوژیک  ی 

امیر   توسط  که  نروژ"  با  تطبیقی  مطالعه  طریق 
است   شده  نگاشته  همکاران  و  می  قدسی  نشان 

از  تاکنون،    ل یتشک  ی ابتدا  دهد:  نفت    ا یصنعت 
برا  تیظرف را  الزم  و    یتکنولوژ  ی جذب    ا ینداشته 

ا  نکهیا تکنولوژ  تیظرف   جادی درصورت    ، یجذب 
مد  ی ها  ی نهادساز در  بردار   ت یریالزم  بهره    ی و 

ا   ح یصح از  کارا  فن   ی علم  ی ها  یتوانمند   ن یو  را    یو 
ا  صنعت نفت    ن،ی کند و بنابرا  جاد ینتوانسته است 

  ی و مهارت ها  یعلم   تی در طول عمرخود ظرف  رانیا
  ی دگیچی ها و درك کامل پ  دهیالزم جهت جذب ا  یفن
و نحوة    ی واردات   د یجد   یها   ی موجود در تکنولوژ  ی ها

و تجه ابزار  از  ا   شرفتةیپ  زاتیاستفاده  با    ن یمرتبط 
و   ی ساز ی بوم ی گام برا  ن یها را ـ که نخست  یتکنولوژ

  ن یا   یساز   یو توسعه و تجار  کیژ تکنولو  ی ها  ی نوآور
درحال  ی تکنولوژ است.  نداشته  ـ  با    ی هاست  که 

م  خچةی تار  یبررس مشخص  نروژ  نفت    ی صنعت 
گردد که در دهة آغاز شروع صنعت نفت در نروژ،  

تر ارتقا  ن یمهم  نروژ  دولت  تأم  یهدف    ن یصنعت 
توسعة   اتیعمل  یساز   یبوم   زیو خدمات و ن  زاتیتجه

قبل   ی نفت   ن یادیم تجارب  البته  که  در    وژ نر   ی بوده 
  مت یق  زیو ن  گرید   یعیبر منابع طب  یمبتن  یاقتصادها

کشور   نی صنعت در ا  نی نفت در زمان شروع ا  یباال
دورة   بتواند  نروژ  موفق  یریادگیباعث شد  با    ت ی را 

برا  ی ها  ت یو ظرف  یسپر تکنولوژ  یالزم  را    ی جذب 
 حاصل کند 

ای شرق،  تواند کشورهایران کشوری است که می 
و   دهد  ارتباط  یکدیگر  به  را  جنوب  و  شمال  غرب، 
درواقع قلب کریدور گاز جهان شود. این در صورتی  

های منطقه با عبور از  است که خط لوله گاز کشور 

ایران به یکدیگر متصل شوند. ارتباط ایران با آسیای  
میانه ازجمله ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، هند،  

وپا برای توسعه بازار گاز تأکیدی بر  ترکیه، امارات و ار 
این مسئله است. جدای از اذعان منابع غربی مبنی  
بر باال بودن ریسک انرژی در ایران بر مبنای شرایط  

و    ۲۰۱۵تا    ۲۰۰۵های  المللی در بین سال موجود بین 
تهدیدات ناشی از آن علیه ایران باعث شده است تا  

دان شود.  ریسک انرژی جمهوری اسالمی ایران دوچن
بین تحریم  زمینه المللی مهم های  این  عامل در  ترین 

سو با مطرح کردن مسائلی همچون  باشد. از یک می
منطقه ثبات  بشر،  نگرانی حقوق  و  اشاعه  ای  های 

کننده    ای از سوی کشورهای تحریمتسلیحات هسته
و قرار دادن افکار عمومی علیه کشور و از سوی دیگر  

تحریم  بین همه های  اعمال  و  تهدید  جانبه  و  المللی 
های شدید  گذاران (و محدودیت ها و سرمایه شرکت 

  ها) شرایطی را به کنندگان تحریم اعمالی علیه نقض 
وجود آورد که ماحصل آن افزایش ریسک انرژی ایران  

سرمایه  کاهش  و  و  گاز  نفت،  صنعت  در  گذاری 
 ای کشور شد.همچنین صنعت هسته 

بین تحریم  حوزه    شدهاعمال   المللی های  علیه 
ها منطقه، انرژی ایران باعث شده است دیگر کشور 

آمده استفاده کرده  یشپ مانند عراق و قطر از فرصت  
ارتقاء دهند. کشور   انرژی  بازار  را در  و جایگاه خود 
قطر بعد از ایران دارای بیشترین میزان ذخایر گازی  

گازی  یجخلی  منطقه منطقه  است.  پارس  فارس 
بین ایران و این کشور مشترک است و هر دو  جنوبی  

، قطر و ایران  درواقعکنند.  ی می برداربهره کشور از آن  
باشند ی مدرصدد تولید و استخراج گاز تا حد ممکن  

ای را در برابر یکدیگر ایجاد  تا سیاست پیشدستانه 
های اخیر باعث شده است تا قطر از  نمایند. تحریم 
سطح تولید گازی خود  رو استفاده کند و  فرصت پیش 

دهد.   افزایش  نمودار    طور همان را  در    ۳- ۵که 
این  می گاز  تولید  میزان  اخیر  سال  چند  در  بینید 

رشد   این  یندهفزا کشور  و  است  داشته   مثابه به ای 
با   است؛  ایران  اسالمی  جمهوری  شدن  متضرر 

یک  از  ایران  در  انرژی  ریسک  گاز  افزایش  بازار  سو 
های  ه و از سوی دیگر شرکت ایران را دچار اخالل شد
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از   ناشی  (ریسک  باالی  ریسک  دلیل  به  خارجی 
بین تحریم  سرمایههای  ایران،  المللی)  در  گذاری 

را   خود  منطقه سوبه سرمایه  کشورهای  دیگر  ی 
افزایش    ازجمله باعث  و  داده  حرکت  عراق  و  قطر 

برداری و استخراج از میدان گازی پارس جنوبی  بهره 
مشتر  میادین  دیگر  حوزهو  کشورهای  با  ی  ک 

انرژی  یجخل امنیت  به  نهایتاً  که  است  شده  فارس 
 کند.ایران خدشه وارد می 

 
 وضعیت تولید گاز قطر (میلیون تن معادل نفت)   ٣  نمودار 

 
 ) BP:2015(   های شرکت بریتیش پترولیوم منبع: ترسیم توسط نگارندگان بر اساس داده 

 

منابع  یندهفزا   طوربه ایران   به  پارس  ز ای  یرزمینی 
جنوبی وابستگی پیدا نموده است تا جایی که آن را  

های توسعه اقتصادی خود قرار داده  در مسند برنامه 
است   رسیده  میزانی  به چنان  وابستگی  این  است. 
که در بدترین سناریوی ممکن، تحرکات تهدیدسازانه  

لیه تولیدات و استخراج بیشتر قطر  و غیر اجماعی ع

در پیش خواهد گرفت. در حقیقت، طراحان توسعه 
کشور   دو  گاز  و  منابع  یندهفزا   طوربه نفت  این  ای 

بازی با حاصل جمع صفر    عنوانبهگازی مشترک را  
از  اهراندازه رو،  ین ازاشناسایی نمودند. و   ی که قطر 

بهره  بیشتر  میدان  دیاین  سوی  از  کند،  گر  برداری 
 ایران ضرر خواهد کرد. 
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 بشکه در روز)   ١٠٠٠  برحسب (   ٢٠١٤تا    ٢٠٠٥تولید نفت در ایران از سال    ٤  نمودار 

 
 ) BP: 2015(   های شرکت بریتیش پترولیوم منبع: ترسیم توسط نگارندگان بر اساس داده 

 

صنعت گاز، صنعت نفت و بازار نفت تحت  عالوه بر  
گذاری  ها، و افزایش ریسک سرمایه تأثیر این تحریم 

رقابت  و همچنین  نفت  امنیت عرضه  تهدید  های  و 
با افزایش    قرارگرفتهکشورهای نفتی منطقه   است. 

نفت  تحریم  بازار  و  صادرات  تولید،  نفتی،  های 
تهدید  با  ایران  اسالمی  مواجه  جمهوری  جدی  های 

رقبای نفتی ایران این فرصت را غنیمت شمرده    شد.
ارتقاء   را  جایگاه خود  مناسب  دیپلماسی  اتخاذ  با  و 

نشان     ۶-۵و    ۴- ۵که در نمودارهای    طورهمان دادند.  
اخیر  داده  سال  چند  در  عراق  کشور  است،  شده 

توانسته است توان تولید نفت خود را افزایش دهد  
تحت    برعکسو   ایران  نفت  تولید  تأثیر  میزان 

یداکرده است. کشور  پالمللی کاهش  های بین تحریم 
های غربی، اروپایی  گذاری کشور عراق با جذب سرمایه 

تأمین   در  را  ایران  جایگاه  تا  است  درصدد  و شرقی 
 نفت اروپا و غرب پر کند.

آینده     ترین مهمکه    رسدمی   نظر  بهدر 
گاز جهان عربستان سعودی،  و  نفت    تولیدکنندگان 

که به    حال درعین ، عراق و ایران باشند و  روسیه  قطر،
قیمت   در   نشیب  و  فراز  و    انرژی  هایحامل دلیل 

امنیتی و  در    گذاریسرمایه ، رویکرد  مسائل سیاسی 
بخش   داشت.این  خواهد  فراوانی  با    نوسانات  اما 

و   مالی  منابع  کمیابی  اصل  به  های  رقابت توجه 
  جمهوری اسالمی ایران در جهت ،  ای و جهانیمنطقه

از   تدوین    گذاریسرمایه استفاده  نیازمند  جدید 
سرمایه    های برنامه جذب  با  ارتباط  در  آنی  و  فوری 

انرژی   خارجی ریسک  کاهش  طریق  .  باشدمی   از 
استدالل  محمدعل « اوپک  ایرانی  مدیر   ، خطیبی  ی 

و  می نیازمند صلح  ایران  و نفت  گاز  کند که صنایع 
برای سرمایه  و  ثبات  پاالیش است.  گذاری در تولید 

منطقه ثبات  و  صلح  برای  ضرورت  بر  و  افزون  ای 
تشویق  بین برای  باید  ایرانی  مقامات  المللی، 

انرژی  سرمایه بخش  در  خارجی  و  خصوصی  گذاری 
ی، یک محیط سیاسی و تجاری  باالدستی و  دستن ییپا

). در  ۲۱۷: ۱۳۹۳تری را ایجاد کنند» (بهجت،  مطلوب
صورت  این  همچ  غیر  کشورها  عربستان،  دیگر  ون 

گذاری  سرمایه  آرامآرامقطر، امارات، روسیه و کویت  
آن در  را به داخل مرزهای خود کشانده و از    خارجی
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بخش  توسعه  استفاده  جهت  خود  گاز  و  نفت  های 
 ١کنند.می

 
 به بعد   ٢٠٠٥وضعیت تولید نفت عراق از    ٥نمودار  

 
 ) BP:2015(   های شرکت بریتیش پترولیوم رندگان بر اساس داده منبع: ترسیم توسط نگا 

 

ایران  همان  انرژی  ریسک  شد  داده  نشان  که  گونه 
بهره  میزان  باشد،  و  باالتر  (گاز  انرژی  تولید  و  وری 

های  ها در سال نفت) کاهش پیدا خواهد کرد. تحریم 
شدن   محدود  انرژی  ریسک  افزایش  باعث  اخیر 

ها عالوه  نرژی ایران گردیده است؛ تحریم دیپلماسی ا 
به  اینکه  سرمایه بر  بر  مستقیم  ورود  طور  و  گذاری 

و همچنین صادرات انرژی ایران تأثیر داشتند،    یفنّاور
با باال بردن ریسک انرژی ایران موجبات عدم تمایل  

گذاری و  های مختلف برای سرمایه ها و کشور شرکت 
از  فنّاورانتقال   انرژی  و خرید  واردات  و همچنین  ی 

ی بزرگی بر امنیت انرژی  ایران را فراهم کرده و لطمه 
های  راستای کاهش تهدید ایران وارد کرده است. در  

ها، جمهوری اسالمی خود دیپلماسی  ناشی از تحریم 
انرژی خود را متوجه شرق کرد تا بتواند خألهایی را  

از سوی تحریم  را  ها حوزهکه  انرژی کشور  ی صنایع 
شرق   چون  اما  دهد.  کاهش  بود،  کرده  تهدید 

تأمین  و  جوابگو  تقاضای  نتوانست  امنیت  کننده 
شود ایران  از  انرژی  پیروی  در  نیز  هند  و  چین  و   ،

روابط  تحریم  امکان  انرژها  تا حد  را  ایران  با  ی خود 
 کاهش دادند.

 

 
  .  برای مثال، میدان مشترک فروزان بین ایران و عربستان وجود دارد کھ  1

ستان با جذب سرمایھعرب گذاری خارجی و توسعھ بخش انرژی خود توانستھ  

میدان    ۱۰است   نیز در  نفتی برداشت کند. قطر  میدان  این  از  ایران  برابر 
برابر بیشتر از ایران از این میدان گاز برداشت    ۵�۲مشترک پارس جنوبی  
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 المللی بر امنیت انرژی ایران های بین تأثیر افزایش ریسک انرژی ناشی از تحریم   ٤شکل  

 

 یریگجهینت ٧
به ایران  اسالمی  کشور  عنواجمهوری  یک  ن 

خود  درحال  اقتصادی  رشد  افزایش  برای  توسعه 
سرمایه به به  است.  شدت  نیازمند  خارجی  گذاری 

نفت و گاز ایران از پتانسیل باالیی برای جذب    بخش 
موقعیت  سرمایه هستند.  برخوردار  خارجی  گذاری 

ایران،   کریدوری    شدنواقع ژئوپلیتیک  چهارراه  در 
های جهانی  آبراه منطقه و جهان، دسترسی آسان به  

می  تسهیل  را  روند  این  انرژی  فراوان  منابع  کنند. و 
که   دارند  وجود  زیادی  خارجی  و  داخلی  تهدیدهای 
مواجه   چالش  با  انرژی  حوزه  در  را  ایران  جایگاه 

المللی  های بین ی گذشته تحریم سازند؛ در دو دهه می
یک تهدید جدی، امر توسعه و اقتصاد کشور    عنوان به
صنعت نفت و گاز را تحت تأثیر خود    خصوصبه و  

محدودیت  و  ممنوعیت  و  داده  های  قرار 
ورود  سرمایه و  انرژی  فنّاورگذاری  صنعت  به  را  ی 

ایران اعمال نموده است. در این راستا، سؤال اصلی  
«تحریم که  بود  این  حاضر  بین پژوهش  المللی  های 

تأ ورود  چه  ایران،  انرژی  ریسک  بر  ثیری 
ی نوین به بخش  فنّاورگذاری خارجی و ورود  سرمایه

به  و  کشور  این  کلی انرژی  انرژی  طور  امنیت  تر 
جمهوری اسالمی ایران داشته است؟». در پاسخ به  

های  این سؤال این فرضیه مطرح گردید که «تحریم
باعث  متحدهاالت یا اروپا  اتحادیه  و  امنیت  شورای   ،

گذاری و  فزایش ریسک انرژی، کاهش ورود سرمایه ا
به  فنّاور و  انرژی  بازار  در  اخالل  انرژی،  به بخش  ی 

این  همه  امنیت  دنبال  جدی  کشیدن  چالش  به  ها 
 انرژی جمهوری اسالمی ایران شده است».

می یافته نشان  پژوهش  کاهش  های  که  دهد 
به صنعت نفت    یفنّاورگذاری خارجی و ورود  سرمایه

مهم  از  یکی  گاز  تحریم و  پیامدهای  های  ترین 
بوده است.  وضع  ایران  علیه جمهوری اسالمی  شده 

تحریم ایاالت  قانون  تصویب  با  جامع،  متحده  های 
)،  SISADAگذاری در ایران (پاسخگویی و عدم سرمایه 

سوریه،   بشر  حقوق  و  ایران  تهدید  کاهش  قانون 
از ورود    ۱۳۳۸۲اجرایی  و فرمان    ۱۳۵۹۰فرمان اجرایی  

گذاری خارجی به ایران ممانعت به  ی و سرمایه فنّاور
آورده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز در  عمل

شورای امنیت،    ۱۹۲۹با صدور قطعنامه    ۲۰۱۰ژوئن  
گذاری خارجی به بخش نفت و گاز ایران  ورود سرمایه 

  های اتحادیه اروپا نیزرا مورد تحریم قرار داد. تحریم
فعالیت سرمایه بر  و  مالی  بازرگانی،  گذاری های 

برجا  شرکت  منفی  تأثیر  ایران  در  اروپایی  های 
های  آخرین شرکت   ۲۰۱۰که تا سال  طوری گذاشت، به

کشور   از  داشتند  فعالیت  ایران  در  که  اروپا  نفتی 
خارج شدند. شورای اتحادیه یادشده با وضع مقررات  

مقررات  ۱۲۶۳/ ۲۰۱۲شماره   رویه    ،۲۶۷/ ۲۰۱۲، 
۴۱۳/CFSP  رویه  ،۳۵/CFSP  رویه  ،۶۳۵/CFSP  
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ی به صنعت  فنّاورگذاری و های سرمایه باعث تحریم 
است.   شده  ایران  اسالمی  جمهوری  گاز  و  نفت 

تحریم  شدید  مجموعه  کاهش  باعث  یادشده  های 
گذاری به صنعت نفت و  ی و افت سرمایهفنّاورورود  

بین اتحاد  گردید.  ایران  رهبری  گاز  به  المللی 
تحریم ایاالت  این  اعمال  با  شاخص  متحده  ها، 

جمهوری   انرژی  امنیت  داشتن»  دستیابی  «قابلیت 
و   ساخته  مواجه  چالش  با  را  ایران  اسالمی 

قرار  عبارتبه تهدید  مورد  کشور  انرژی  امنیت  دیگر 
 داده است. 

ثانویه   تأثیرات  ازجمله  انرژی  ریسک  افزایش 
بین تحریم  بخش   شدهضع والمللی  های  های  علیه 

مختلف صنعت انرژی کشور است. به هر میزان که  
بهره  میزان  باشد،  باالتر  ایران  انرژی  و  ریسک  وری 
تحریم  کرد.  خواهد  پیدا  کاهش  انرژی  در  تولید  ها 

های اخیر باعث افزایش ریسک انرژی و محدود  سال 
ها  شدن دیپلماسی انرژی ایران گردیده است؛ تحریم 

این بر  به عالوه  بر سرمایه که  و  طور مستقیم  گذاری 
تأثیر  فنّاورورود   ایران  انرژی  صادرات  و همچنین  ی 

داشتند، با باال بردن ریسک انرژی ایران موجبات عدم  
شرکت  کشورتمایل  و  برای  ها  مختلف  های 

ی و همچنین واردات و  فنّاور گذاری و انتقال  سرمایه
رو باال  ین ااز خرید انرژی از ایران را فراهم کرده است.  

المللی از  های بین رفتن ریسک انرژی ناشی از تحریم 
گذاری خارجی  ی و سرمایهفنّاورطریق کاهش ورود  

به صنعت انرژی و همچنین از دست رفتن بازارهای  

شاخص  تهدید  باعث  دستیابی  انرژی،  قابلیت  های 
و   جمهوری    تحملقابل داشتن  انرژی  امنیت  بودن 

 شده است. اسالمی ایران 

این پژوهش نشان می طورکل هب نتایج  دهد که  ی 
بین تحریم  ایاالت های  رهبری  به  متحده، المللی 

محدودیت  و  ورود  ممنوعیت  علیه  را  فراوانی  های 
و  سرمایه انرژی  فنّاور گذاری  صنعت  به    ران ی ای 

عالوه  است.  تحریم داشته  افزایش  براین،  باعث  ها 
رفتن   باال  است؛  شده  ایران  انرژی  ریسک  ریسک 
سرمایه  ورود  کاهش  باعث  نیز  کشور  گذاری انرژی 

ی به صنعت نفت و گاز و همچنین  فنّاورخارجی و  
اخالل و نابسامانی در بازار انرژی ایران شده است.  

ی  فنّاوری و ورود  گذارهی سرمااز طرف دیگر کاهش  
به صنعت نفت و گاز ایران و افزایش ریسک انرژی  

ی در  گذاره یسرما  ایران، باعث افزایش مزیت نسبی 
رقیب   و    خصوص بهکشورهای  همسایه  کشورهای 

این  هادان یمدارای   است.  شده  ایران  با  مشترک  ی 
موقعیت   این  از  استفاده  با    اند توانستهکشورها 
ی  برداربهره جایگاه خود را در بازار انرژی ارتقاء داده و  

را  هادانیماز   مشترک  ای مالحظهقابل   طوربهی 
دهند.   تأثیرات    رفته هم ی ور افزایش  این  مجموعه 

و   داشتن  دستیابی  قابلیت  شاخص  تا  شده  باعث 
بودن امنیت انرژی جمهوری اسالمی ایران    قبول قابل

و   چالش  با  کشور  انرژی  امنیت  و  شده  تهدید 
 محدودیت مواجه شود. 
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