
 2911 تابستان ♦ 1شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     033

برنامده چهدارم  یهابده پاکسدتان و هندا در سدال ربنیشاه بست که صادرب  گاز ب
سرنوشدت رب  نینرسا. هم جهیکه صور  گرفته بود به نت یباوجود مذبکربت ،توس ه

: 1۸۳1 ،یانیو ک ی)بفض مشاهاه کرد  زیبه بروپا ن ربنیب یدر پروژه گازرسان توبنیم
11۸.) 

آن باع  شا که آمریکدا بز  ییزبتیو حساس ربنیج.ب.ب یعا غرب یهااستیس
 یبو منطقده یبلم  دنیب یهداتیبز  رف ربنیدمحدروم کدردن ب زمینۀفرصت در  نیب

 هدایسدازمحروم نیدبز ب یبآمریکا بر هنا و پاکستان، نمونه یبستفاده کنا. فشارها
آن  یجاو بده اینرسد یبدردبربده بهره «خط لوله ص  »بوده بست که بر بساس آن 

 نیدنتوبنسدت بز ب ربنیدب جدهیخط لوله صد   شدا. درنت نیگزیجا «یخط لوله تاپ»
 گدرید ۀنکتد(. 1۸۶: 1۸۳1 ،یانیو ک ی)بفض  اکنصادرب  گاز بستفاده  یفرصت برب

بست کده در  «یسوآپ بنرژ»به آن توجه دبشت، بح   ایبا یبنرژ یپ ماسیکه در د
نشاه بست. هرچنا که قرح سوآپ بنجام  ربنیب یبز سو یحوزه بقابما  مؤثر نیب

 _ بحابث خط لوله نکدا با بص احا و  یسازناگ یهادولت یگذبرهیبا سرما ینفت
( توسدط 1۸۳۳دولدت دهدم ) در قدرح نیدب، شدا یاتیعم  1۸۱۱در سال  (2)نبتهر

 (.۳۱: 1۸۳۳ ،یپاک جامو دبمن یروزآبادیف ی)دهقان  نفت متوقف شا وزبر
بنا بدود، توبنسدته میدر تحر ربنیکه ب یطیدر شرب گانیبز همسا یبرخ نیهمچن

 نیبز ب جانبهکی یبردبرو به بهره ناکنبه نفع خودشان بستفاده  یبلم  نیب طیبز شرب
 ۀتوسد  یبدرب ربنیدمسئ ه کده ب نیبا شناخت ب ییبروپا یبپردبزنا. کشورها نیادیم
 یهااسدتیگرفتندا تدا س میدبرد، تصم ازین یگذبرهیبه سرما یبنرژ یهارساختیز

 و شیپالدا یفنّداور بنتقال تیممنوع. ناینما بعمال ربنیب به نسبت رب یبربنهیگسخت
-11: 1۸۳۶ ی،مانی)سد  بست بوده هااستیس نیب بزجم ه عیما به ی یقب گاز لیتبا
 کده گدرددیبرم 1۳۳۱ سال به گاز و نفت صن ت حوزه در میتحر سابقه بلبته(. 11

دلدار  ونید یم ۶۵بز  شیب یگذبرهیسرما ،1۳۳۱( در سال ILSA) «دبماتو» قانون قبق
دلدار  ونی یم 1۵سال ب ا به  کیرقم  نیممنو  شا و ب ربنیدر صن ت نفت و گاز ب

 ربنیدب تیمحروم و یریپذتیمسئول ها،میقانون جامع تحر زین 1۵1۵سال  در. ایرس
(CISADAتصو )دلدار  ونی یم 1۵بز  شیکه ب ییهاموجب آن، شرکتشا که به  بی


