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Özet

Neoliberal düşünce1 bölgesel rekabette kaynakların rolünün 
yorumlanması hakkında geniş bir spektrum sunar. Kimlik, enerji 
ve su kaynakları uluslararası politikada rekabet için haklı sebepler 
olarak görülür. Stratejistlere göre Soğuk Savaş’ı takip eden dönemde 
bölgesel ve uluslararası arenada yeni rekabetlerin patlak vermesinin 
iyi bir nedeni vardı:  Ukrayna’daki kriz ve örnek olarak Irak, Suriye, 
Yemen ve diğer bölgelerdeki ülkelerde olan güvenlik krizlerinin temel 
sebebi, enerji kaynakları üzerine olan çatışmalardır. Bu krizlere ışık 
tutmak için ise şunları belirtmek gerekiyor: Çok uluslu bölgesel ve 
uluslararası seviyedeki işbirliği İran ve Suudi Arabistan’ın paylaşılan 
gelir ihtiyaçlarını temin etmesi için geliştirilmelidir. Petrol, ülkeler 
arası ilişkiyi ve işbirliğini arttırması gereken faktörlerden birisidir. 
Hammadde bölgesinde İran ve Suudi Arabistan ilişkilerini uyumlu 
hale getirmek için diplomasi ekonomik ve stratejik sorunları çözmenin 
neoliberal zorunluluklarından biridir.

 Bu makalede biz neoliberal düşünceyi İran ve Suudi Arabistan 
arasındaki ilişkilerinin doğasını geliştirmek için bir araç olarak 
kullanmaya çalıştık. Neoliberalizim, stratejik bölgelerde ekonomik 
işbirliğiyle ilişkileri geliştirme ihtimaline odaklanır. Buradaki kilit 
soru şudur: İran ve Suudi Arabistan arasındaki bölgesel ilişkiler nasıl 
yeniden yapılandırılabilir? Bu nedenle, makale İran ve Suudi Arabistan 
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arasındaki bölgesel ilişkilerin kaynak ekonomisine ve diplomasi 
üzerindeki etkilerine dayanarak yeniden inşa edilip edilemeyeceğine 
ilişkin hipotez bağlamında bu soruyu araştırmaktadır.

Giriş

Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel politika: kimlik, ekonomi, 
kaynaklar ve özellikle petrol gibi meselelerin etkisi altında kaldı. İran 
İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan, Ortadoğu ve dünyadaki 
en büyük petrol ve doğal gaz üreticileri arasındadır. Dünyanın 
gelişmiş sanayileşmiş ülkeleri, kendi uluslararası ticaret politikalarını 
izlediklerinde ve başta Orta Doğu olmak üzere dünyadaki yükselen 
güçleri dengelemek için bir güç bloğu oluşturmaya çalıştıklarında 
bile enerji ve özellikle petrol ve doğal gazdan vazgeçemediler.

İran ve Suudi Arabistan için enerji diplomasisi yaklaşımının 
kullanılma ihtimali, aksi bir durumda hoş olmayan bölgesel bir rolün 
temeli olabileceği ve aynı zamanda ilgili ülkeler arasındaki çıkarların 
karşılıklı temini için ekonomik bir platform da yaratabileceği 
için önemli bir husustur. Enerji ekonomisi uluslararası ilişkiler 
literatüründe stratejik bir mesele olarak düşünülür ve ekonomi, sosyal 
ve çevresel politika için sürdürülebilir kalkınmaya temel sağlar.  
Başka bir deyişle enerji diplomasisi bir ülkenin diğer uluslararası 
toplulukla yürüttüğü bir dizi hareket ve davranışlara verilen isimdir. 
Ayrıca uluslararası sahnede katılımcı olmak ve ülkenin uluslararası 
düzende yerini korumak için diplomatik bir enstrümandır. Enerji 
diplomasisinin kendine has uzun dönemli hedefleri vardır ki bunlardan 
biri de ülkenin enerji güvenliğini sağlamaktır. Bir ülkenin küresel 
enerji sahnesindeki iki ana hedefine ulaşmada başarılı olması için 
güçlü bir diplomatik çerçeve ön şarttır. Bu iki şeyden birincisi enerji 
kaynaklarını güvenlik altına almaktır. ikincisi ise ulusal güvenliği ya 
da ulusal çıkarları korumaktır.
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Dışişlerinde Enerji Diplomasisinin Rolü 

Geçen yüzyılın başından günümüze petrol her zaman stratejik bir 
emtia olmuştur. O zamanlar petrol daha çok savaşa devam edebilmek 
için esas ihtiyaç olan enerjiydi. Buna karşın Soğuk Savaş’ın ardından 
petrol endüstrileşmiş ülkelerin büyümesinde önemli bir faktör haline 
geldi. Çünkü dünyadaki ekonomi büyüdükçe hidrokarbon enerjiye 
olan ihtiyaç da büyük oranda artmıştı. 

Bugünlerde ise enerji tüketicileri ile üreticileri arasında kesin 
bir anlaşma olmadığı için ülkeler arası ilişkilerde güvensizlik ve 
korku temel meseleler haline geldi. Dış ilişkiler farklı seviyelerdeki 
diplomatik kanallar vasıtasıyla şekillenir. Enerjinin artan önemine 
bakacak olursak, ana petrol üreticileri ile tüketicileri arasındaki 
bölgesel etkileşimler ikili ilişkilerde anahtar bir bakış açısı haline 
gelmiştir. Enerji diplomasisi ülkeler arasındaki ilişkiyi kolaylaştıran 
asıl güçtür. Petrol rezervleri, net enerji ihracatı ve gelişmiş petro-
kimya teknolojisine sahip ülkelerle büyük tüketiciler arasındaki ilişki 
de buna göre yol almaya başlamıştır.2

Suudi Arabistan’ın Bölgesel Politikasında Enerji Diplomasisi 
Taktikleri  

Suudi Arabistan’ın uzun yıllardır küresel petrol piyasasını kontrol 
etmesini sağlayan büyük miktarda petrol rezervi vardır. Krallık 
tüm dünyaya büyük miktarlarda ham petrol üretme ve ihraç etme 
kapasitesine sahip. Şu an ülke günlük üç milyon varili rafine edebilme 
kapasitesine sahiptir. Bu kapasiteyi arttırmak isterse günlük 9.5 
milyon varile çıkabilir. Bu tür bir kapasite bölgeye stratejik önem 
katıyor.

 Bu sebepten dolayı Suudi Arabistan petrol piyasalarını 
istikrara kavuşturmada hayati bir rol oynuyor. Bu rolün önemi 
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geçtiğimiz yıllarda her fırsatta gelecek petrol talebine karşı belirtildi. 
Bir varsayıma göre yıllık enerji ihtiyacı küresel olarak tahminen 
2040 yılında 273.9 milyon varil seviyesinden 382.1 milyon varile 
çıkacaktır. Yıllık büyüme miktarı %1.3 ve bu büyüme onların mevcut 
53% olan pazar payını koruyacaktır.

 Yıllık doğal gaz büyümesindeki beklenti ise %2.1, diğer bir 
değişle bu büyüme kömür ve petrolün büyüme oranının her birinden 
%0.6 daha büyüktür. Güneş, rüzgar ve jeotermal kaynakların 
büyümesindeki talep ise %6.6 seviyesiyle bütün enerji kaynaklarından 
fazla; çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretmek için 
kullanılması büyük bir aciliyet taşıyor. Raporun devamında petrol için 
artışın pozitif yönde olacağı ve 2021 yılına gelindiğinde 99.2 milyon 
varile çıkması öngörülüyor. Bu aslında düşen petrol fiyatlarına bağlı 
olarak geçen sene beklenenden bir milyon varil daha fazladır. Günlük 
talebin 2040’ta tedricen 109.4 milyon varile çıkması bekleniyor ki bu 
geçen yıl beklenenden biraz daha az miktardadır. Fark yenilenebilir 
enerji ve elektrik yarışından kaynaklanıyor.

Suudi Arabistan’ın Enerji Ekonomisi

Suudi Arabistan’ın gelirlerinin %90’ı petrol ürünlerine 
dayanmaktadır.3 Ayrıca ülkenin enerji politikası da endüstrileşmiş 
ülkelerle aynı doğrultudadır. Krallık, Ortadoğu’da bulunan en 
büyük enerji piyasasıdır. Başka bir değişle dünyanın en zengin 
fosil yakıt kaynağı yine buradan çıkmaktadır. Bu durum devlet 
işlerini yeni teknolojik gelişimlere yeni enerji kaynaklarıyla birlikte 
açmaktadır. İran ile var olan rekabeti de kolaylıkla açıklamaktadır. 
Çatışmanın temelleri kaynak yönetimi ve politik ekonomik çatışmaya 
dayanmaktadır.
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Neoliberal bakış açısına göre, Suudi Arabistan gibi bir ülkedeki 
herhangi bir ekonomik programın, bölgesel ve uluslararası ekonomi 
politik için etkileri olacaktır. Çünkü ekonomik işbirliği esas olarak 
aktörlerin katılımına dayanmaktadır. Bunu petrol fiyatlarının 
%32 düşmesinden sonra OPEC’in kararında görebiliriz. Bu karar, 
Suudi Arabistan başta olmak üzere, etkili üye devletlerin ABD ve 
Kanada’daki şeyl petrolü arzını frenleme arzusuyla belirlendi. Amaç 
düşen şeyl petrol fiyatlarına ilerideki daha büyük bir düşüşe izin 
vermek amacıyla üreticilerin katlanmasını sağlamaktı. Bu durum şeyl 
petrolü çıkarmanın maliyetinin geleneksel petrolü çıkarmaktan daha 
fazla olduğundan beri bu şekilde devam ediyor. Petrol üretmenin 
Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde, Irak hariç, varil başına $5 
iken Amerika Birleşik Devletleri’nde bu maliyet $70 - $80’dır. 

 Bazıları petrol piyasasında olanların petrol üreticisi ülkelere 
bir çeşit ceza olduğuna inanıyor. Dünya’daki bazı büyük şeyl petrolü 
üreticileri, şeyl petrolündeki kayıplarına rağmen,  Rusya’yı Ukrayna 
krizindeki rolünden dolayı ekonomik amaçlı cezalandırmanın 
etkisini arttırmak için fiyatları düşürmeyi kabul etmiştir. Bu aynı 
zamanda yaptırımları zayıfladığı için ihracat kapasitesi gelişen İran’ı 
cezalandırmak için yapılmış bir hareketti.

 Bölgesel Politikalarda İran Enerji Diplomasisinin Rolü  

Petrol endüstrisi İran ekonomisinin önemli bir özelliğidir. Aynı 
şekilde ülke GSYİH’sinin önemli bir bölümünü de oluşturmaktadır. 
Bu nedenle devlet, ekonomiyi işletmek için petrole güvenmekte ve 
aynı zamanda devlet bütçesinin bağımsızlığını petrol gelirleriyle 
sürdürebilmekte ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı 
sağlayabilmektedir. Biz İran İslam Cumhuriyeti’ni örnek olarak 
kullanacağız. İran 137 milyar varil sıvı hidrokarbon ve 20 trilyon 
metreküp yenilenebilir doğal gaz rezervine sahiptir. Ayrıca enerji 
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alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisidir.4 İkinci olarak 
bu alanda Rusya çok sayıdaki gaz bölgeleriyle Avrupa’nın büyük 
çoğunluğunun gaz ihtiyacını Nabucco gibi projelerle karşılıyor.5 
Ancak Amerika’nın muhalefeti, İran’ın Avrupa’ya gaz ihracatı 
yoluyla büyük bir oyuncu olma şansını tehlikeye attı. Tahran dünya 
gaz piyasalarındaki payının küçük olmasına karşın ticaretini artıracak 
bir iç strateji takip ediyor.  Bununla birlikte istenmeyen politik ve 
ekonomik durumlar ve yaptırımlar, Tahran’ın uluslararası gaz 
piyasasında yaratıcı ve gelecek vadeden bir oyuncu olma hevesini 
perdelemiştir. Avrupa’ya giden Nabucco gaz hattı İran’ın payını iki 
katına çıkartacak potansiyele sahiptir. Fakat bu projeyle ilgilenirken 
pek çok zorluk ve engelle karşılaşıldı. Tahran gelecekte gaz hattının 
Irak-Suriye bölgesi üzerinden Avrupa’ya gitmesini umuyor.

 İran enerji sektöründeki özel pozisyonu açısından uluslararası 
alanda önemli bir yere sahip bulunuyor. Bu veçhile enerji alanında 
sağlam bir diplomatik çerçeve kurmayı istiyor. Geçmişte, bugünün 
aksine, İran’ın ülkenin enerji ekonomisini denetlemekle görevli 
devlet kurumları, bu alanda merkezi bir rol oynamaya alışık değildi.

Bölgesel Ortamda İran-Suudi Diplomatik Mekanizması   

Bölgesel üstünlük dengesi, hem İran hem de Suudi Arabistan 
tarafından takip edilen stratejik politikalardandır. Krallık bölgedeki 
herhangi bir dengesizliğin diğer ülkelerin müdahalesiyle olacağını 
düşünüyor. Krallık, bölgedeki herhangi bir dengesizliğin, dengeyi 
yeniden tesis etmek ve daha da önemlisi Suudi Arabistan’ın 
çıkarlarının ve özellikle de KİK ülkelerinin zayıflığı göz önüne 
alınarak vizyonunun güçlendirilmesinin dış müdahaleyi gerektirdiğine 
inanmaktadır. Bu ilk Körfez Savaşı sırasında belliydi. KİK ülkeleri, 
çok kutuplu kuvvetlerin dengesini korumak için, Birleşik Devletler 
tarafından yönetilen uluslararası düzene döndüğünde, herhangi 



9

İran’la Suudi Arabistan Arasındaki Artan Şiddetli Rekabette Kaynakların ve Ekonominin Rolü

bir bölgesel gücün üst elden kazanmasına izin vermeden, konsey 
ülkelerinin güvenliğini ve egemenliğini koruyorlardı.

Tarihsel olarak, Körfez devletlerinin ilk Körfez Savaşı’ndan 
kurtulduktan sonra, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el-
Faysal’ın Tahran’a yaptığı ziyaretle belirginleşen İran’a yönelik Suudi 
politikasında bir değişiklik oldu. Bu tansiyonu düşürüp karşılıklı 
güven oluşturmak için çok önemli bir adımdı. Ziyaret bölgesel petrol 
politikasının dengelenmesine yönelik bir denemenin işaretiydi. Suudi 
Arabistan bu çerçevede politik ilişkilerini yeniden yapılandırdı.  
İran’ın mezkûr petrol düzenlemelerinin avantajlarından faydalanmak 
için tüm politik yeteneklerini kullanmaya çalıştığından bahsetmek 
gerekir. Bu sırada İran ve OPEC ülkeleri arasında, bilhassa Suudi 
Arabistan’da, yeni bir yaklaşım vardı. Çünkü İran ile birlikte petrol 
ihraç eden ülkeler arasında Riyad’ta petrol fiyatlarının düşmesini 
engellemek için anlaşma imzalanmak üzereydi.

Anlaşmanın imzalanmasını takip eden günlerde İran Cumhurbaşkanı 
Muhammed Hatemi, Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Sonradan 
dışişleri bakanı olan Harrazi, Hatemi’nin Suudi Arabistan ziyaretini 
bölgede güvenliğin ve istikrarın gelişimi için gerçek bir platformun 
oluştuğu “tarihi ziyaret” olarak tanımlamıştı. 1998 Mart’ında iki 
ülke arasında imzalanan anlaşma petrol fiyatlarının varil başına 
$14.50’ye çıkmasını sağladı.6 Hatemi ve bir takım görevlilerin Suudi 
Arabistan’ı ziyareti sonrasında İran ve Suudi Arabistan arasındaki 
ilişkiler politik, ekonomik ve güvenlik alanlarında gelişmeye başladı. 
Duyurulan işbirliği anlaşması listesinin başında güvenlik, ekonomi, 
eğitim ve enerji konuları vardı. Güvenlik meselelerine dair ilişkilere 
askeri fırsatları keşfetmek için ayrı bir önem verilmişti. Güvenlik 
konularıyla ilgili olarak, özellikle eğitimde askeri işbirliği fırsatlarını 
araştırmaya ve teknisyenler ve askeri personel tarafından karşılıklı 
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ziyaretler yapmaya vurgu yapıldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı, 
Tahran  ve Riyad arasındaki karşılıklı ve çok uluslu işbirliği fırsatlarını 
konuşmak için İran’a ayrı bir ziyarette bulundu. İki ülke OPEC 
politikaları konusunda işbirliğine gitmeye de karar verdi. İki ülkenin 
dünya petrol rezervlerinin %60’ına sahip olduğunu düşünürsek 
verilen karar önemliydi.

Mahmud Ahmedinejad’ın 2005 Temmuz’unda seçilmesiyle İslami 
Devrim’in dokuzuncu hükümeti, ilgisini dış ilişkileri ve politikalarını 
belirli bazı prensipler çerçevesinde yeniden düzenlemeye çevirdi. 
Bu prensipleri İslam Cumhuriyeti Rehberi’nin önerilerinin ışığında; 
vakarlıca, hikmetlice ve ülke çıkarları sistemine göre düzenlendi. İran 
Anayasası’nın akıl ve politikanın eşit şekilde kullanıldığı ve sosyal 
ekonomik fırsatların eşit dağıtıldığı 48. Maddesi yürürlüğe konuldu.7 
İran’ın iç ve dış politikası büyük bir değişim geçirmekle birlikte yeni 
değişimler dış dünyaya öncekinden çok daha farklı mesajlar yaydı. 
8 Sonuç olarak İran’ın yeni politik söylemleri bölgede ve özellikle 
Körfez ülkelerinde ihtiyat ve huzursuzluk duygusuna yol açtı.

Ruhani Hükümeti Döneminde Kaynak Ekonomisini Değiştirme 
Süreci 

Kapitalizm uluslararası politikayı enerji politikası vasıtasıyla 
etkiliyor. Politik, sosyal, ekonomik ve yasal meselelerin birbirine 
olan bağlılığı yeni bir konsepti ortaya çıkardı: Enerji Diplomasisi. 
Enerji diplomasisi, diplomatik aygıtların kullanılmasını ve enerji 
meselelerinde işbirliği eksenli platformların kurulmasını içerir. 

Ruhani Hükümeti’nin bölgesel politikasının bir kısmı enerji 
politikasına göre belirlenmiştir. İran Petrol Bakanı enerji diplomasisi 
mekanizması yoluyla bankacılık, ticaret ve finansal piyasalara 
erişim imkânı arayışındadır. Bu yaklaşım İranlı Petrol Bakanı Bijan 
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Zangana’nın Viyana’daki OPEC’in bakanlar toplantısında verdiği 
demeçlerden çıkartılabilir. Bu yaklaşım aynı zamanda İran ve 
Suudi Arabistan gibi bazı bölgesel ülkelerin de farklılıklarını enerji 
diplomasisi aracılığıyla çözebileceklerini göstermektedir.

Fakat İran ve Suudi Arabistan’ın durumu böyle bir çözüm için uygun 
değildi. Bunun nedeni, yirmi birinci yüzyılın enerji ekonomisinin, 
günümüz çatışmalarının rasyonelleştirilmesi için daha karmaşık bir 
sürece ihtiyaç duyan kaynak ekonomisiyle birlikte, yavaş yavaş, 
kaynak ekonomisinden birine dönüştüğü fikrini kuşatan şüphelerdir. 9 

Durumun kanıtları mevcut düşük petrol fiyatlarında ve bunun 
bölgesel ve küresel diplomasiye etkisinde bulunabilir.

Tarihsel ve Stratejik Bakış Açısı

• İran ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik kaynaklar 
üzerindeki rekabet, temel değişimlere uğradı. Uluslararası 
politik ekonominin istikrarı düzeltme görevi sadece finansal, 
bankacılık ya da ticari kaynakların yaratılması ile başarılmış 
değildir. Su, enerji ve hüviyet gibi jeopolitik kimlikler ve 
bileşenler uluslararası ekonomi politikasının yeni belirleyicileri 
haline geldi.

• İran’ın ekonomi politikasının bir parçası olarak enerji diplomasisi 
denemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Hatemi 
döneminde buzların eriyip geliştiği 1991’e kadar uzanıyor. 
OPEC içindeki açık değişim ve petrol piyasaları üzerinde 
kontrolü arttırma çabaları da İran ve Suudi Arabistan arasındaki 
yakın işbirliğinin kanıtıdır. Arz ve talebi dengelemek ve OPEC 
dışındaki ülkeleri kurumun kararlarına uymaya çalıştırmak 
da bu kanıtlardan birisidir. Aslında iki ülke arasındaki OPEC 
dâhilinde çıkan stratejik birliktelik Cumhurbaşkanı Hatemi’nin 
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dış politikada tansiyonu düşürme ve İran-Suudi Arabistan 
ilişkilerini güven üzerine kurmanın açık bir işaretiydi.

• İran-Suudi ilişkileri 2003 yılının başında gerginleşmeye 
başladı. İlişkilerin ayrılma noktasına gitmesi, tarafların bölgesel 
sorunlardan IŞİD ve diğer gruplar ile ilgili fikirlerinin ortaya 
çıkmasıyla oluştu.

• İki ülke arasındaki ilişkinin temeli (ve hala) petrol, enerji ve 
OPEC’e dayanıyor. İran ve Suudi Arabistan başından itibaren 
organizasyonun en önemli ülkeleri oldu. Suudi Arabistan 
dünyadaki petrol rezervlerinin dörtte birine sahip olup OPEC 
ülkelerinin içinde en çok petrol üreten ülkedir. İran ise Suudi 
Arabistan ve Irak’ın ardından dünyanın üçüncü en büyük petrol 
ihracatçısıdır. Bu yüzden iki ülkenin enerji politikaları doğal 
olarak bölgedeki yeni oluşan olaylarla baş etmelerine bağlıdır.

İran ile bölgedeki Arap ülkeleri - özellikle Suudi Arabistan - 
arasındaki ilişkilerde yaşanan krizin temel nedeni, kaynaklar eksenli 
ekonomik ve politik mücadele ve rekabettir. Bölgesel çatışmaların 
çeşitliliği ve enerji ekonomisi ile kaynak ekonomisi ve kimlik 
arasındaki bağlantı, yirmi birinci yüzyılın ikinci on yılı boyunca hem 
İran hem de Suudi Arabistan için bir dizi güvenlik ve stratejik meydan 
okumanın genişletilmesiyle sonuçlandı.

Sonuç

Enerji diplomasisi pazarlık süreçlerini ve uluslararası bölgesel ve 
ülkesel işbirlikleri gibi geniş bir alanı kapsar. Ayrıca muhtemel 
yasal sorunlar ve çıkar çatışmalarını çözmeye çalışmayı da 
içerir. Günümüz dünya ekonomisi tarihi problemler ve mütevazi 
görünümlü bir büyüme öngörüsüne bağlı olarak bir dereceye kadar 
belirsizlik içinde devam etse de bazı olumlu işaretler de mevcuttur. 



13

İran’la Suudi Arabistan Arasındaki Artan Şiddetli Rekabette Kaynakların ve Ekonominin Rolü

İran ve Suudi Arabistan arasındaki büyük politik farklılıkların 
çözümü, iki ülkenin de enerji sektörü merkezli ekonomik ve politik 
büyümesini arttıracaktır. Bunun gerçekleşmesi doğal olarak kolay 
değildir. Ama umut her zaman var. 

Enerji diplomasisi, iki taraf arasında bölgenin ortak iyiliği için bir 
denge oluşturma potansiyeline sahiptir; bu, hem İran hem de Suudi 
Arabistan’ın ilişkilerinde stratejik bir gerekliliktir. Dahası, iki ülke 
arasındaki ilişkinin kaçınılmazlığı neredeyse kesin bir sonuçtur. 

İki ülke davranış kalıplarını uyumlu hale getirdiklerinde, 
petrol politikası ve enerji diplomasisi alanlarında bir denge 
kuracak ve bu da işbirliğini sürdürmeye ve siyasi farklılıkları 
siyasi perspektiften ortadan kaldırmaya olanak tanıyacaktır. Hem 
İran hem de Suudi Arabistan için açık bir gerçek mevcuttur: Körfez 
bölgesi karşılıklı nefret duyguları ve çatışma ile yaşamak zorunda 
değil.  Hatta bölge, küresel ekonomi için çok sayıda ekonomik, 
güvenlik eksenli ve jeopolitik fırsatlar sunabilir.
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Klasik liberalizmin ekonomik bileşenidir.  Mutlak kapitalizmi ve 
devlet müdahalesinin olmadığı bir sistemi savunur.

2- Vaezi, Mahmoud. (2010) Iran’s Energy Diplomacy and the Great

Powers in the Persian Gulf; a collection of articles on oil and foreign

affairs; The Centre for Strategic Research at the Expediency 
Council.

3 - Saudi Arabia: Tackling Emerging Economic Challenges to

Sustain Growth IMF

http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=%D8%A7%D9%
84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D
8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B
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%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8
%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A
7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D
8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9+%D9%84
%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8+%EF%BB%8B%EF%BB
%A0%EF%BB%B0+%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%A7%EF%BB%A3
%D9%88&Lan=ara&col=EXTARA&submit.x=0&submit.y=0 

4- Refer to Iran’s Energy Balance Sheet for 2008.

www.saba.org.ir/saba_content/media/image/2010/05/524_orig.pdf

5- The Nabucco pipeline supplies gas from the Caspian Sea and the

Middle East to Europe. https://www.hydrocarbons-technology.
com/projects/nabuccopipeline/
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