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کات   ده وه یر باس له یدا، کله که شکی تری کتبه  به له
ستی  ت هه سه  هاتنی بۆ ده ر به رۆک بووش هه  سه که
ریکا بۆ وتانی بیانی  مه ترسی پاشکۆییبوونی ئه  مه به

 ئاساییشی  تی که  و زانیویه وت کردووه ن نه خاوه
تی وتان و  حمه  ژر ڕه ریکا له مه یی ئه وه ته نه

  ت به وه ده "  کهدا نا، وه دا ددانی به2001 ئازاری   بووش له ، بۆیه وتدایه ن نه تانی خاوه حوکوومه
بوو و بۆ  وتی هه ت گیروگرفتی نه وه  ده  بوو که وه ی ئه که ، ڕاستییه"ڕوا دا ده یرانی وزه قۆناخی قه

  . وه ی تر بکاته رچاوه  سه  بیر له بووایه رکردنیشی ده سه چاره
 National Energy Policy Development(ی نیشتمانی تی وزه پدانی سیاسه شه ی گه سته ده

Group-NEPDG (وی کرده که ویش بۆ یه ئهستاوه ریکا له مه ئه"  که وه م جار بی 20 بۆ   ئسا 
  کاته ش ده مه  بھنت، ئه وه ره  ده رمیلی له  به2ی  ب نزیکه وت ده رمیل نه  به3  داهاتوو له

ندی  وه رژه  به ن بهرگیز دیا   هه لکی بیانی که تگه سه  ده ستن به تی پشتبه زیادکردنی حاه
وه  بیر هاووتان هنایه ی وه وه وری خۆی ئه  ده بووشیش به. 57ل " ریکا ناسووتت مه ئه
 کات  ی وزه ی کشه وه الکردنه کی کورتدا ناکرت و البه یه  ماوه وت له ی نه ری کشه سه چاره" که
ی نارد بۆ  که یشدا تکای پالنه  کاتهو ر له هه". وت  و پالنی ده وه  بیرکردنه نت، چونکه خایه ده

NEPDG نی سه  کهنسه. رۆکی بوو  دیک چند  ڵ چه گه  بوو له زیری وزه  وه براهامیش که ر ئه سپ
 بوون، داوای  یه م لژنه ندامی چاالکی ئه بوو، ئه تیان هه سه  کۆشکی سپی ده  له ناودارکی تر، که

م  ن، به نجام بده ب ئه  ده2001تا مانگی ئایاری   هه مه  بهت باره کانیان سه  کاره ل کردن، که
ندکیشیان  بوو  و هه ڵ کۆمپانیاندا هه گه تی خۆیان له ندی تایبه وه رژه  به یه م لیژنه سانی ناو ئه که
اری  ک یاندا، بۆیه گه وبوون له  و زۆریش تکه وه یان بۆ برابووه  پاره وه م کۆمپانیانه ن ئه  الیه له
  وه رکیشیان ئه ، ئه وه وت بگرته  جی نه ی تردا که رچاوه  شون سه ڕان بوو به ، که گه یه م لژنه ئه

نت،  یخایه  ده ی که که ی تچوونی و ماوه نگاندنی پاره سه  هه ن به  کارکی جیددی بۆ بکه بوو که
نجام   ئه  به یه له سه و مه یان بۆ ئه کارکی گرنگ مانه  ئه وه ره ی سه و هۆیانه  هۆی ئه م به به
  .یاند گه نه
ر   سه  گوشارکی زۆر له وه کانی کۆمپانیاکانه ن پیاوماقوون و خه  الیه  له وه کی تریشه  الیه  له

رۆک   سه ورده  ورده ش وای کرد، که مه رکردنی، ئه سه له کردن و قسه) Lobby( لۆبی بووش کرا به
یدا زۆر جوان باس  که  ی کتبه61  ڕه  الپه یر، له کله.  وه تی سارد ببته پش م پالنه بووشیش له

 Kenneth(ی  کننت له ، که وه مایه  کۆتاییدا گومانی تدا نه له" کات و ده  ده وه ره ی سه مه له
Lay (وه ی بهنرۆ که ری یه به ڕن می کۆمپانیای ئ)Enron (نی تر له تی دۆست و هاوه  یارمه به  

ر گۆڕانکی گرنگ  هه. ر بووش  سه وت و گازدا، کاری کرده سازی نه وت و پیشه کۆمپانیاکانی تری نه
ر داهاتووی   سه کاته  ده وره کی گه رییه  بگۆمان کاریگه  وزه ت به باره ریکادا سه مه تی ئه  سیاسه له

وامیی لۆبی  رده  به  توندی و به  به  سروشتیی بوو، که ، بۆیه م کۆمپانیایه وتن و قازانجی ئه پشکه
 حای بوو  وه نجام له ره  کۆشکی سپییدا سه ی له که ک  پشینه بووشیش وه.  یه م پرۆژه ن دژی ئه بکه
ختی  یش زۆر سه مه ر ئه هه. بینت ریکادا ده مه  تاودانی ئابووری ئه وت چ ڕۆکی گرنگ له  نه که
.  وه میشی بکاته ت که نانه  یا ته  الوه وت بخاته  ڕۆی نه ر شتکدا که نجامدانی  هه  ئه کات له ده

  )Blood and Oil( وت خون و نه
  Michael Klareیر  مایک کله: نووسینی

 Penguin Group: کانی  کراوه  بوه له
  2004مریکا،  م، ئه که چاپی یه



 گۆڕانکی  کانی تر بۆ دابینکردنی وزه رچاوه  سه وت به  گۆڕینی نه یشت که ش تگه وه بووش ئه
وری خۆی   ده ش به وه  ئه کات، که ریکادا، دروست ده مه کی ئه  شوازی ژیانی گشتی خه  له وره گه

تکی ترسناک بپارزت   سیاسه  خۆی له  بووش کرد که ش وای له مه ئه. وڵ بکرتبو  پیان قه گرانه
  ".بژارد نه ی هه وه نگاربوونه ره  ڕۆی به یه م شوه و به
ی   ساڵ ژماره  ساڵ به ک که یه وه ته نه.  ریکادا ئاسان نییه مه  ئه وت له ی نه رکردنی کشه سه چاره

ڵ  گه کسان بت له کانیان یه ی ئۆتۆمبیله  داهاتوودا ژماره  له ت و که زیادبووندا ب دانیشتووانی له
م پداویستی و  دا بت، به وه مبوونه  که وتیش له رهنانی نه یدا و ده که ی دانیشتووانه ژماره

  کرت، به ر ده سه  چۆن چاره لنی پداویستییه م که  ئه واته  زیادبووندا بت، که وت له داواکاری نه
ی  یه م کشه یر ئه  نین ڕۆی ژیانیان بگۆڕن؟ کله کان ئاماده ریکاییه مه  ئه  کاتکیشدا که ت له تایبه

ریکا  مه  ئه وت له رهنانی نه ده"  دا و ده رمی نیشان ده  ئاماری فه یدا به که ی کتبه62  ڕه  الپه له
 ڕۆژکدا  له:  زێ، واته به داده% 18ی   ڕژه ه ب2020 بۆ 2000 نوان سانی  له.  دایه وه مبوونه  که له
وت   کارهنانی نه  کاتکدا به  له مه رمیل ، ئه  میلیۆن به7زت بۆ  به  داده وه رمیله  میلیۆن به8.5  له
.  ڕۆژکدا رمیل له  به25.5ت بۆ  و که رده  سه وه رمیله  میلیۆن به19.5   له واته% 31ی   ڕژه به
  وه ره  سه چته وتی خۆیی ده  و نه وتی هاورده  جیاوازی نوانی نه وت، که انی نهش یانی هن مه ئه

ش  مه  ئه  ڕۆژکدا، که رمیل له  میلیۆن به18.5 بۆ  وه رمیله  میلیۆن به11  له:  واته% 68ی  بۆ نزیکه
  ". وه ردووکیانه  هه کارهنانی ئستای چین و هیند به  به  به کسانه یه
وتی  کی نه ده ی یه%68  ، که وه  کرده وه ر ئه  سه ختی له نراڵ تۆمی فرانک جه  دا جه2002 سای  له

ی  نگه  ته دا به یه و ناوچه ی جیھانیش له وتی هاورده ی نه%43 و  نداودایه ی که  ناوچه جیھان له
ت   تایبه  به وه که  هۆی بارودۆخی ناوچه  به تی نییه مانه ش زه مه ئه. 71ڕت، ل په هورمزدا تده

   له ی که وه ر ئه به له.  واندایه ی ئه شه ڕه م هه رده  به ی هورمزیش له نگه  ته ئران و عیراق که
ی  ب بودجه  ده ووه بھنرت، وت زیاتر له ر بیار بت نه  گه ڕاستدا ئاساییش نییه تی ناوه ڕۆژهه

   کاتکدا که له. ر بکرت به سته  ده وته و نه یشتنی ئه رگری زیاد بکرێ تاکو بتوانرێ گه تی به زاره وه
ب بۆ  دیلکی تر  هه  به نگه  و گرفت، ڕه  کشه  له  په  که ڕاسته تی ناوه ی ڕۆژهه رجه لومه م هه ئه

   به وه ریکای التینه مه  ئه وت بت له  زیادکردنی هنانی نه نگه سه  الره م باره ی ئه وه ڕاستکردنه
ها ناوی  روه ، هه  دا باسکراوهNEGی  که  ڕاپۆرته  له مه ئه. نزوال و کۆۆمبیا کۆ و ڤهکسی ت مه تایبه

 ڕی   به  باکۆوه وت له ت هنانی نه  تایبه  به زوینیش هنراوه ریای قه ر زه ڕووسیا و وتانی سه
 – تبلیس –هی باکۆ :   واتهBTC  یش به م لووالنه  ئه ی تورکی که(Ceyhan)یھان  تبلیس و جه

  . رکردووه ناوی ده) Baku-Tiblis-Ceyhan(یھان جه
 هیزی   به ستنه وتی بیانی، پشتبه می پاشکۆییبوونی بۆ نه ریکی بۆ وه مه رۆکی ئه یر سه  ڕای کله به
خدا   بایه یدا له وه ره ی ده که ته ر س سیاسه  هه ریکی له مه  کارگی ئه وێ که که رده وا ده"شکری له
  :کو شتی و ئاساییشیان وه ئا به
  .وتی وتانی تردا ر نه  سه ریکا به مه یشتنی ئه ستپاگه زیادکردنی توانستی ده. 1
  .ی کارا کردن و زیادکردنی پرۆژه وره هزکردن و گه به. 2
  .تیرۆر ی دژه ر کرده  سه  له وه پیداگرتن و چبوونه. 3
   به وتی بیانی که ی نه  هاورده  له ش پارزگاریکردنه هم  ئه کگرتوودا که ک ستراتیژی یه نیا یه  ته له

  .73-72ل" کراوه  و پناسه د کراوه تیرۆر ناوزه نگی دژه  جه ئاسایی به
  ک له ده وتی یه ی نه  گشتی و ڕژه وت به ی نه له سه ر مه  سه ینکی زۆر له ینوبه یر پاش که کله

  ر له هنرێ، هه رده  ئستادا ده  له وه وتداره ن وتانی نه  الیه  له  که شه و به ش ئه وه جیھاندا و له



  وت له رهینانی نه ڵ  ده گه راورد له  به  به یه م ڕژه ها ئه روه ، هه2025 تا سای  وه  ه2002سای 
  . وه ی خواره یه م خشته ی ئه  ناو چوارچوه ته  دا خستووه76  ڕه  الپه ی له م زانیارییانه جیھاندا، ئه

  76 پڕە ، ال5مارەی ژ که خشته
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  کانی کارگی وزه  پی ڕاپۆرته به" دات که  نشان ده وه دا ئه وه ره ی سه یه و خشته یر له کله
و   تا به وه ڕاسته تی ناوه موو وتانی ڕۆژهه ن هه  الیه وت له کارهینانی نه می به رجه سه

 میلیۆن 8.9  گاته  دا ده2025 سای  ک تورکیا، له م ناهنن وه رهه وت به  نه  که وه یشه وتانه
 ب   به ، که وه ره  ده  بۆ ناردنه وه مینته رمیل ده  میلیۆن به39ش یانی  مه ئه.  ڕۆژیکدا رمیل له به
ش  ر بۆیه هه. 77ل"وت بن بۆ نه وت تینوو ده ی نه ریکا و وتانی تری هاورده مه ش ئه مه ئه

کی  ره وری سه راست ده التی ناوه وتی ڕۆژهه نه" یاند که هیی ڕایگ وه ته ی نه ی وزه سته ی ده که ڕاپۆرته
  .78ل " بین وتی جیھانیدا ده رکردنی نه به سته  ده له
  
  رکردن و پاراستنی لووله به سته ی ده  ڕگه  بت له ش کارکی کرده مه ر دابینکردنی ئه گه الم ئه به
وتی وتانی  رهنانی نه  ده منت له  تر دهدا، هشتا گیروگرفتکی که کان و ئاساییشی ناوچه وته نه
 دا بۆ 2030 و 2001 نوان سانی   له  ملیار دۆالره523رفکردنی  ویش سه  ئه نداودا، که که

وت  وت داخوازی و داواکاری نه رهنانی نه کنۆلۆژی تا بتوانرت ده سگای ته ی داموده وه نوکردنه
وتی  رهنانی نه ی ده  بتوانت ڕژه ک سعوودییه تکی وهر و گه  ئه بۆ نموونه. ج بھنت به
خۆ .  دا2020 سای  رمیل له  میلیۆن به23.1  نته یه  بگه وه رمیله  میلیۆن به11.4   له زانه  ڕۆ

نیا  رف بکریت تاکو ته  ملیار دۆالری تدا سه7   که یه  هه وه  پویستی به مان شوه  هه عیراقیش به
. هنا رده رمیلی ده  میلیۆن به3.5   ، که ڕۆژانه1990ی سای   ڕاده وه وتی بگاته نی نهرهنا ی ده ڕاده
 ملیار دۆالری تیدا 20  ، که یه  هه وه رمیل پویستی به  میلیۆن به5.5  نته یه  بگه م بره ی ئه وه بۆ ئه
رمیلی   میلیۆن به3.7دا 1979 سای   عیراق له چت که  یاد نه شمان له وه ب ئه ده. رف بکرت سه
و  ر له ها ئرانیش هه روه رمیل، هه  میلیۆن به2.5زی بۆ  دا دابه2001 سای  م له هنا، به رده ده

  .رمیل  میلیۆن به3.7زی بۆ   دابه وه رمیله  میلیۆن به6  دا له یه ماوه
  

ی  م خانه ر ئه سه  تا کۆتایی بۆ تیشکخستنه تاوه ره  سه ر له یر هه ی کله که می باسه رجه سه
  : یه وه خواره

  
ش  مانه  له کان بووه  سروشتییه رچاوه ر سه  سه ی پشوو له ده کانی سه کدادانه یه ی زۆری به زۆربه. 1
  .وت تی نه  تایبه به
  .  ئاساییشیان تدا نییه شدا که و شونانه ت له  تایبه  گشتی و به وت به نه. 2
ر زیادبوونی  رانبه  به وتیش له ی نه وه مبوونه وت و که  نه نی تر بهریکا و وتا مه پداویستی ئه. 3

  .ری  سه داخوازی و داواکاری له
،  تمییه نجامکی حه ره کدادانی خوناوی سه یه وا به  ڕاست بن ئه وه ره ی سه و خانه ر ئه گه ئه. 4

 دۆپ  واته  خونی بۆ برژێ، کهب  ده وه وت ئه ستکه وتی ده وت نه ریکا بیه مه ر ئه گه ئه:  واته
  . نرختره ریکی به مه ربازکی ئه  دۆپ خونی سه وت له نه
  وه کی تر بدۆزته یه چاره ریکا ڕگه مه ب ئه  یا ده وه میش ڕاست بت ئه ر خای چواره گه خۆ ئه. 5

ی ڕابوردووی بدات و  ده تی سه  سیاسه  به ب درژه وت یا ده ی گیروگرفتی نه وه الکردنه بۆ البه
وت  ن نه کانی وتانی خاوه نگ و کوشتن و بینی خه گیرسانی جه  هه  به یه ده م سه تای ئه ره سه

ر ئاساییشی   سه ترسی له مه:  وت زیاد بکات، واته ر نه  سه ترسی له  مه سکی تر که رکه یا هه
 دا 2002 سای  هام له بره ر ئه  سپنسه ریکا دروست بکات، چونکه مه یی ئه وه ته نه

  ".یی وه ته ی نه یی یانی دابینکردنی وزه وه ته رکردن و دابینکردنی ئاساییشی نه به سته ده"وتی



کی  یه وه چت و توژینه کان ده له سه  و هدی هدی بۆ مه یره ی کله که  کرۆکی باسه مه ئه
   دووباره وه  ئه ، بۆیه وه بیته نیشدا شۆڕدهکا ره سه  ڕیزی چاره کات و به ر ده  سه یان له زانستییانه

وت  کبت، نه ره وتی گه  بری خون نه کان له ریکییه مه شی ئه ماری له ر شاده گه  ئه  که وه کاته ده
  وه کی تریشه  الیه له. ریدا بشکت  سه  توانای کینیان به رزانی وا بت که  نرخکی هه ب به ده
یش ئاشتی تدا  مه  ئه ڕاستدا بت که تی ناوه نداو و ڕۆژهه  وتانی که ه زۆری ل ش به وته م نه ئه
م   بۆ دابینکردنی ئه کانی تره رکی تر، ڕووکردنه شونه سه  چاره واته بت، که رار نه رقه به
ن و ربایجا نگۆال و کۆۆمبیا و ڕووسیا و ئازه نزوال و نایجیریا و ئه کسیکۆ و ڤه ک مه ، وه یه رچاوه سه

  .بات  ناو ده8 گرووپی   به مانه یر ئه  کله کازاخستان، که
  
 ملیار 197.6) 8گرووپی ( م وتانه موو ئه  هه  به دات که  نیشان ده وه  ئه وه ی خواره یه م خشته ئه
   له ، که کی جیھانه ده وتی یه نه% 18.9ی   ڕژه ش به مه  ئه ، که یه کیان هه ده وتی یه رمیل نه به
ی   ڕژه ش به مه ،ئه یه کیان هه ده وتی یه رمیل نه  ملیار به697  نداودا که ر وتانی که رانبه به
  . مه زۆر که% 64.8دییش  سه

  
  

  117 ل 6ی  خشته
نوتی یدەك و برهمھنراو و بی نردراوی سلمندراو بدەر ل  نوتی وتانی 

کۆتایی  ل نداوی فارسی لری کنمھرهاد2200 ب  
والتانی 

  ر ھینهم رهه به
کی  ده یه
لمنراو  سه
 ملیار  به
  رمیل به

یدەکی 
لمنراو  سه
ڕژەی  به
می  رجه سه
  جیھان وتی نه

مھنراو  رهه به
ب ملون 

  رمیل به

مھنراو  رهه به
 ڕژەی  به
می  رجه سه
  وتی جیھان نه

  کارهنانی به
  ناوخۆیی به

  رمیل ملون به

ئامادە بۆ 
 ناردن

   به وه ره ده
ملون 

  رمیل به
  

  1.80  1.79  5.0  3.59  1.2  12.6  کسیکۆ مه
  2.44  0.50  4.3  2.94  7.4  77.8  ڤنزوال
  0.38  0.22  0.8  0.60  0.2 1.8  کۆلۆمبیا
  5.23  2.47  10.7  7.70  5.7  60.0  ڕوسیا

  0.24  0.07  0.4  0.31  0.7  7.0  ربایجان ئازه

  0.86  0.13  1.3  0.99  0.9  9.0  کازاخستان
  1.72  0.29  2.8  2.01  2.3  24.0  نایجیریا

0.88 0.03 1.3 0.91 0.5 5.4  نگۆال ئ 
وتی   هنمی رجه سه
  نراو ب لهره ده

  نداو والتانی که

  
197.6 

  
18.9 

  
19.05 

  
26.6 

  
5.50 

  
13.55 

می  رجه سه
وت  نانی نهره ده
ن والتانی    الیه له
   وه نداوه که

679.0 64.8 19.9 26.9 2.98 19.92 

  
و  ریکی له مه ی ئه زیری وزه تی وه رۆکایه  سه ریکی به مه کی ئه یه دا لژنه2002 سای  بوو له وه ئه

دا  ردانه و سه له.  کرد وه  ڕووسیاشه ی به م وتانه ردانکی ئه هام، سه بره ر ئه دا، سپنسه کاته



ریکا  مه وت بۆ ئه توانن ناردنی نه نهش  م وتانه  ئه نگه  ڕه وت، که رکه یان بۆ ده وه  ئه که لژنه
و  ودا له  و ئاساییش له یه  گیروگرفتیان هه ه ک کۆمه مانیش یه  ئه ن، چونکه ر بکه به سته ده

  ی بیره کسیکۆ زۆربه  مه  له بۆ نموونه. ر بکات به سته  ده وته و نه  ناردنی ئه ، که دا نییه ئاسته
  له.  دا وشک بوون ی دواییه م سانه ندکیشیان له  و هه دایهمتریان ت  سروشتی که کان به وته نه
   له ڕووسیاش، که. هنرن رده وتیان ل ده  نه که یه ده  سه کان زیاتر له  بیره ندێ له نزوال هه ڤه

و  ی سۆڤیت ئه وه شاندنه وه  دوای هه هنا، له رده رمیلی ده  میلیۆن به12.5   دا ڕۆژانه1988سای 
  .رمیل  میلیۆن به6زی بۆ   دابه یه هڕژ

  
کسیکۆ   مه له. ڕوات  ده ی نده کی زۆر بۆ  گه یه دا پاره م وتانه ی ئه  زۆربه ی له وه  له  بجگه مه ئه

ی  نده و گه" تاوان" ملیار بۆ 4   نایجیریا سانه له. ڕوات  ده و بواره  ملیار دۆالر بۆ ئه1  سانه
کان و  شکرییه  له رکرده ک سه سانی وه  حیسابی بانکیی که  له که  پارهی  زۆربه ڕوات، که ده

نزوال   ڤه له. ڕوات ی ده نده  گه ک ملیار بۆ ی یه  ڕاده نگۆالش به  ئه ها له روه هه.  کاندایه نکاره خاوه
بۆ . ڕوا هقامگیریی سیاسی د بوونی سه کی زۆر بۆ نه یه م پاره ، به  نییه ستییه و خه ی به نده گه

ریکا و  مه ری ئه تیده ر و یارمه  هانده  مانگرتنی گشتی بوو به دا، که2002 سای   له نموونه
 ، BPوتی بریتانی   پی کۆمپانیای نه کانی میدیا، به تییه سگا تایبه وت و داموده کۆمپانیاکانی نه

 2.9 بۆ  زیوه  دا دابه1998 سای  ه ڕۆژکدا ل  له وه رمیله  میلیۆن به3.5  وت له رهنانی نه ی ده ڕاده
وای  رمانه  نوور سوتان فه  کازاخستانیش، که خۆ له%. 17  کاته   ده که. دا2003 سای  میلیۆن له
  .وی تر ست ئه  ده یدایه   ده ک یه بوو،  کشه

  
ریا و ڕووسیا، ربایجان، کۆۆمبیا، نایجی نگۆال، ئازه ئه:  شته م گرووپی هه  له5  وه کی تریشه  الیه له

کانیان تدا  ییه یه وه ته  نه مینه  یا گیروگرفتی که ر ڕیانه  سه ڕیون یا له نگی نوخۆدا تپه  جه یا به
نزوال، مانگرتن و  کسیکۆ و ڤه کازاخستان، مه: ی تریشیاندا که  سیانه له.   ڕووداندایه  یا له بووه
بوونی   هه دیاره. ن ی سیاسییان تدا هه کانی ئاژاوه  شوه ک له یه کدادانی توندوتیژ یا شوه  بھیه
کو   به وه کانیانه که ن خه  الیه  له بووه وت و خوازراو نه کدادان کارکی ڕککه یه  و به ئاژاوه

 )درژەی هی (.ختییان دبه  هۆی به ته  بوونه ن که  نایابانه  سروشتییه رچاوه و سه نجامی ئه ره ده


