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 دهیچک
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 مقدمه

تولید،  هایکانو  بحث این در. است جهانی اقتصاد در تاییرگذار معاحث از انرژی امروزه   

رو کشورهای  این از. باشند می برخوردار ای ویژه اهمیت از انرژی انتقال مسیرهای نیز و مصرف

 بالقوه توا  با انرژی ترانزیت مناسر یمسیرها یا  خایر انرژی از المللی بین و ای منطقه

 از موارد حایز الملل بین سطح در انرژی انتقال و تقاضا عرضه، امنیت تاییرگذاری برخوردارند و

 . است اهمیت

ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی    گره خورده و گذاری واژهسیاست   

و  منابع در مطلوب گذاریسیاست .امور عمومی استکنندۀ اقدام دولت در ادارۀ صحیح تداعی

 محسوب اخیر هایدر سال کشور اصلی و کلا  اهداف از یکی ملی منایع تأمین جهت در انرژی

 اع  موانع و مشکلات برخی دلیل به اجرا در هناام گذاریسیاست نو  هر قطع بور به .می شود

 مشکل دچار کشور کلا  بهینه اهداف به سید ر در را ما تواندمی ینی یا ساختاری اقتصادی، از

 مصرف .باشد همراه اختلاف با شده تعیین پیش از اهداف با عملکرد از حاصل نتایج و نماید

 ریتن بین از هوا، و  ب تغییرات مثل پیامدهایی بردارد، در پیامدهایی بعیعی منابع یزایندۀ

. بیاندازد مخابره به را جها  کشورهای میتما امنیت خود نوبه به می تواند که... و بعیعی تنو 

 پایدار و مالی تأمین قابل ابمینا ، قابل کایی، عرضه وجود معنای به بعیعی امنیت بنابراین

 کنندگا  عرضه از یکی عنوا  به را ایرا  تحولات، این. است جهانی اقتصاد به بعیعی منابع

 و داد  شکل که بوری به دهد؛ می قرار تریحساس جایااه در جها ، به بعیعی منابع اصلی

 را راهعردی تغییر حال در یضای یک در بعیعی منابع در نوظهور چالش های به پاسخاویی

 کند. می ایقاب

 

 . چارچوب مفهومی 1

 امنیت: .1-1

 در اما  شد ، ایمن بود ، ایمن در معانی امنیت معین، محمد شادروا  یارسی در یرهنگ     

 و باشدمی انسا  همزاد و نیاز اولیه ترینضروری است. امنیت،  مده ترس دنعو و بیمیبی بود ،

 به مختلف، جوامع هایریزیبرنامه و هاگذاریسیاست در ترین هدفمه  عنوا  به    به رسید 

 خیر است یک و بزرگ نعمت دیار امنیت، یک به ععارت است؛ تأکید مورد جانعه همه صورت

 تأمین امنیت ملی، هایدولت وجودی ی دارد. یلسفه حیاتی ارزشی شاو جامعه هریرد برای که
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شود، می غرض نقض تردیدگردد، بی یرض و معه  امنیت، معما که باشد. در صورتیمی هاملت

 هیچ برای تواندنمی و است غیرممکن عملا ابهام به نیل برای ریزیبرنامه و گذاریزیرا سیاست

 .(33: 0331تهامی، مقتعی، باشد ) داشته حکومتی موضوعیت

 اجتماعی، و های دیار علوم انسانیحوزه بسیاری از مانند نیز حوزه این در که گفت باید     

 یرهنگ معنای معینی ندارد. در و مشخص یغور و حدود مفاهی ، و نداشته وجود نظر اجما 

داد   دست از تهدید از یارغ ملتی که است حالتی ملی است: امنیت  مده چنین المللبین روابط

 (.50: 0331علی بابایی، برد )می سر به خود خاک یا جمعیت، دارائی از بخشی یا تمام

 گذاری:سیاست .1-2

گذاری، هدف نهایی سیاستز دارد. امکانات اجتماعی تمرک هگذاری بر توزیع عادلانسیاست     

ا  با احساس  رامش، به زمپیش برد  امور جامعه است به صورتی که در مقمو  جامعه ه 

گذاری جلر حمایت ایکار عمومی و نقش سیاست. شده گام برداردتعیینسمت اهداف از پیش

گذاری به یاری جامعه و تعدیل تحلیل سیاسی مردم به توصیۀ سیاسی برای دولت است. سیاست

گذارا  ست ید تا حلقۀ ارتعابی بین جامعه و قدرت باشد. درک این پیوند به سیاسیاسیو  می

 .(McConnell A, 2010: 40) های بهتر و مؤیرتری بنویسندکند تا توصیهیاری می

 : امنیت انرژی .1-3

 از هدف .باشدمی المللبین ی روابطعرصه برجسته موضوعات مه  ترین از انرژی امنیت     

 و همچنین منابع تهدیدیابی از عاری اول: حصول .باشد می موضو  سه به یابیدست انرژی امنیت

 انرژی از تعادل: سوم و منابع به متعدد و دسترسی  سا : دوم. باشد داشته وجود انتقال برق

 بطور و مدت دراز در  نا  هایحکومت در تغییر عدم و احتمال یعات که گردد کسر منابقی

در  یاساس نقش    امنیت تأمین که است استراتژیک کالایی باشد. انرژی داشته وجود بولانی

 ی ینده نیازهای از شد  مطمئن توانایی را انرژی امنیت .دارد جهانی المللی و اقتصادبین امنیت

 استراتژیک  خایر یا و اقتصادی ضوابط در چهارچوب داخلی منابع از استفاده بخش ه  در انرژی

 با بین در این. دانندمی یعات با عرضه معادی به دسترسی به صورت خارجی بخش ه  در و

شمال  در مازندرا  دریای حوزه یعنی جها  انرژی بزرگ منعع دو میا  در ایرا  اینکه توجه به

 اولین  خایر ایرا  .دارد المللبین سطح در ایویژه جایااه شده، واقع جنوب در یارس خلیج و

بسیار  ترانزیت مسیرهای و .باشدمی دارا را جها  بعیعی نفت  خایر سومین بعیعی و گاز

 از کشورها (. برداشت5: 0333دارد )تقی پورجاوی،  اختیار در را هرمز ی تناه جمله از اسعیمن
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 سطح دسترس، در جغراییایی، منابع موقعیت جمله از مختلفی عوامل به بستای انرژی امنیت

 تولید معنای به انرژی کشورها امنیت از برخی برای. دارد شا حکومتی نظام و توسعه یایتای

-می مسئله این سایرین، برای. باشدخارجی می منابع به کمتر اتکای و داخل در رژیان بیشتر

 ارتعاط که ایتولیدکننده کشورهای با و اقتصادی سیاسی متقابل وابستای ایقاد معنای به تواند

 امنیت از کشورها برداشت در تنو  به رغ . دهد نیست، معنا مطلوبشا  چندا  نیز ها   با

 برای اصول این. است حاک  کشورها اکثر انرژی امنیت بر راهعرد مشخصی جهانی اصول انرژی،

 به اتکای در ابمینا  و امنیت": گردید مطرح 0303 سال در وینستو  چرچیل توسط بار اولین

 (. luft ,korin, 2009: 336)و تنها تنو  می باشد  تنو  در نفت

از ساده بود  و یا پیچیدگی در کشف یک امنیت انرژی به مسائل مختلفی بستای دارد.      

منعع در کشورهای تولیدکننده، تا بی یعاتی و شورش یا  رامش و توسعه در کشور نفت خیز، 

ها انتقال به وسیله خطوط لوله و یا کشتی، دزدی دریایی و یا حمله ای تروریستی به زیرساخت

ام، همه و همه در امنیت انرژی گذاری نفت خو لوله ها، کمعود عرضه و ایزایش تقاضا، قیمت

اند. می توا  دو دسته از شاخص های امنیت انرژی را از یکدیار ه  قابل بحث و ه  قابل توجیه

 های ساده هستندو  بخشی دیار، شاخص های تقمعی. تمییز داد؛ بخشی از    ها شاخص

 ایران انرژی دیپلماسی .1-4

 از حاصل در مدهای به وابستای دلیل به گازی های نفتی وتولیدکننده انرژی کشورهای     

 و نفت صنعت بخش در گذاری سرمایه و تقاضا امنیت به را خود انرژی سیاست اولویت انرژی،

 می معطوف خود تولیدی انرژی ایمن یروش همچنین و تر صریه به و بالاتر تولید منظور به گاز

 با و  سا  دستیابی و عرضه امنیت انرژی، خواها  و کننده مصرف کشورهای مقابل در کنند

 عوامل به توجه با نهایتاً. دهندمی قرار مدنظر را( گاز و نفت) یسیلی های سوخت به کمتر هزینه

 نیز بود  کننده مصرف و بود  تولیدکننده به بسته انرژی دیللماسی گفت توا می مذکور

  (.23: 0336 رضایی، و یاری) بود خواهد متفاوت

شود که یک کشور در حوزه انرژی انرژی، به مقموعه ریتارها و تعاملاتی گفته میدیللماسی     

برد. به ععارت دیار دیللماسی حداقل به دو منظور در تعامل با کشورهای جها     را به کار می

ای از ریتارها و تعاملاتی است که یک کشور با جامعه جهانی برای پیشعرد حداقل انرژی مقموعه

کند. این دو هدف یکی به حوزه انرژی و دیاری به حوزه امنیت ملی    استفاده میدو هدف از 

دیللماسی انرژی معتنی بر دیللماسی  .(23: 0333گردد )عادلی، یا منایع ملی کشور باز می
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، تعریف بازی جدید در 2، و مستلزم تعامل با دیار بازیارا  برای دستورالعمل سازی0مندکنش

ت انرژی یراگیر و تدوین قواعد ریتاری جهانی در بخش انرژی است. به این زمینه تأمین امنی

سیاسی تعدیل شده  -سیاسی به دیللماسی اقتصادی -دلیل که دیللماسی امروز از حالت امنیتی

است بر هماهنای و هدیمند بود  دستااه دیللماسی و اقتصادی تاکید بیشتری وجود دارد چرا 

دهد  می     د و ضریر اعتعار و امنیت کشورها را ایزایش پذیری اقتصاکه قدرت رقابت

 .(056: 0333)پوراحمدی و  والفقاری، 

 

 سوخت های فسیلی: .1-5

سوخت یسیلی به سوختی گفته می شود که از یسیل ها بدست می  ید و جزو انرژی های      

 گاز زغال سنگ، نفت واند از: سوخت های یسیلی ععارت د . تقدید ناپذیر محسوب می شو

بعیعی تقریعًا از چند صد هزار سال پیش در حال شکل گیری بودند. در    زما  زمین زیر 

انعاشتی از باتلاق ها، درختا  بزرگ، سرخس ها و دیار گیاها  برگدار پنها  شده بود. همینکه 

درختا  و گیاها  می مردند، در ژریای اقیانوس ها یرو ریته و به تدریج دین می شدند و لایه 

اسفنقی به نام پیت را تشکیل می دادند. بعد از گذشت چندین سال این لایه پیت زیر شن، 

خاک رس و مواد معدنی دیار پنها  می شد و به تدریج به گونه ای صخره رسوبی تعدیل می 

گردید. با گذشت زما  لایه های بیشتری روی ه   کنده می شدند و چو  وز  شا  زیاد بود، 

قرار می دادند و این لایه به قدری له و یشرده می شد تا  ب    خالی شده و پیت را تحت یشار 

 د.   بعد از میلیو  ها سال به زغال سنگ، نفت و گاز بعیعی تعدیل می ش

                                                                                  

 .  چارچوب نظری:2

 و انرژی اقتصاد و بحث انرژی نومرکانتیلیستی، برای ری، نظریهنظ چارچوب در بخش     

 نظر مورد است. خروجیدر نظر گریته شده گذاریسیاست بخش برایگیری تصمی های مدل

 اهداف تحقق جهت مذکور نظام ساختاری-کارکردی براحی باز حوزه این انرژی در گروه

ت. مندی داخلی در صنعت نفت و گاز اسمانند تولید صیانتی و ایزایش توان کشور بالادستی

 ملی یروت و ایزایش اقتصادی توسعه بر اقتصادی(-تقاری گرایی)حمایت نئومرکانتیلیس  نظریه

                                                                 
1 Proactive  
2 Agenda setting 
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 کلاسیک در مرکانتیلیس  صرف گرینظامی جای به المللبین نظام هژمو  در نقش ایفای برای

 و است اقتصادی یروت بر مده از سیاسی نظریه، قدرت این در دارد. سنتی( تأکید )استعمارگرایی

های سیاست بریق را از اقتصادیهای یعالیت هماهنای باید یروت، حکومت حداکثرسازی برای

 از دهد. سوق ملی منایع پیشعرد در راستای را اقتصادی منابع و گیرد عهده بر پشتیعا  کنترلی

 برای را یرد به منحصر یاقتصاد در امکانات دولت یروت، مداخله به قدرت رو، وابستای این

 اقتصادی، در گراییملی یا سازد. نئومرکانتیلیس می ضروری المللبین نظام در قدرت ایزایش

 جایااه تثعیت و دولتی منایع از حفاظت و خواها  دارد قرار لیعرالیس   زاد بازار با  شکار تقابل

 است . بازار لیالملبین و داخلی به عملکردهای داد  شکل برای نظامی و سیاسی

 و رقابت سوی به را المللبین گرایی، نظام  نارشیکنوواقع با نئومرکانتیلیس  موایق      

کند. )رییع و بختیاری جامی، می یرض امنیت ملی و حاکمیت تثعیت برای قدرت حداکثرسازی

برای  نقره و بلا از یراتر نقشی 20 قر  در انرژی نئومرکانتیلیس ، منابع نظریه در (35: 0335

 حاضر و قر  ژئوپلیتیککننده تعیین انرژی، عامل کند.می ایفا کلاسیک مرکانتیلیس های دولت

 برای انرژی منابع حیاتی است. نقش نظامی قدرت به کشورها نزول حال در اتکا از انعکاسی

 سیاست اولویت در را    به دستیابی حداکثری تضمین بزرگهای قدرت اقتصاد و صنعت

 سوی از انرژی حوزه در نئومرکانتیلیستیهای سیاست است اجرای داده قرارها    جیخار

 نقش ایفای و یروت، قدرت حداکثرسازی امنیت، هدف با ایو منطقه جهانی بزرگهای قدرت

 به واگرایی انرژی اساس، متغییر همین گیرد. برالملل صورت میبین سیاست حوزه در برتر

 منابع برداری ازدر بهره همکاری برای المللیبینهای اتحادیه تشکیل وجود ، بانفعهای  یقدرت

 (Shaffer, 2012: 32است. ) داده شکل انرژی

های همچنین، با در نظر گریتن اهمیت انرژی های یسیلی خصوصا گاز بعیعی و مزیت      

کشور خودنمایی پرشمار    برای کشور،  نچه بیش از هر مقوله دیاری در مورد صنعت انرژی 

های گوناگو     است. ، با به شمار  ورد  جنعهدر مورد منابع ریزیکند، پرداختن به برنامهمی

عنوا  گیری بههای تصمی با توجه به این موضو ، در بخش نظری سیاستاذاری ها، نظریه مدل

ه مه  ک مسائلچارچوب نظری بحث در نظر گریته شده است. به این دلیل که یکی از 

رو، انتخاب نظریه گیری هاست. ازاینسیاستاذارا  در این حوزه با    مواجه هستند، تصمی 

های جهت است که ضمن تشریح انوا  مدل از این گذاریسیاست گیری در بحثی تصمی هامدل

ها و دهد که با توجه به محدودیتگیری و ابعاد   ، این امکا  را به سیاستاذارا  میتصمی 
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های خود مدنظر قرار داده که بیشترین و بهترین گذاریا بتوانند مدلی را در سیاستپیامده

سیاست گذاری  بخشید  به ارتقاءنتیقه را به همراه داشته باشد.و با بهترین تصمی  گیری ها و 

 را برای کشور به همراه داشته باشد.  های انرژی های یسیلی ایزایش امنیت 

 

 ای فسیلی : استفاده یا جایزگینی ؟.سیاستگذاری و  سوخت ه 3

گذارا  حوزه های سیاستبندی  نها یکی از چالشهای ملی و اولویتتعریف و تعیین ارزش     

امنیت ملی است. زیرا بحث و بررسی در مورد امنیت ملی بدو  مشخص شد  ارزش های ملی 

به یرهنگ و ایدئولوژی بندی  نا  تقریعا غیر ممکن است. کشورهای مختلف با نظر و اولویت

های محوری خود انتخاب های گوناگونی را به عنوا  ارزشحاک  بر حکومت مطعو  خود، ارزش

نمایند. که گاهی اوقات همانند بحث حفاظت از محیط زیست جها  شمول و در بعضی می

ست از های اعتقادی و دینی در تعارض با یکدیارند. در واقع امنیت قرار اموارد همانند ارزش

امنیت ارزش های یک ملت پاسداری و حفاظت نمود و این مفهوم ارتعاط بسیار نزدیکی با علائق 

و اهداف ملل دارد. دکتر حسن روحانی در تعیین لزوم اولویت بندی ارزش ها و  رما  های ملی 

ما  در ملاحظات امنیت ملی بیا  می دارند: ما باید همیشه این اصل را مدنظر قرار دهی  که  ر

ها را اه  و مه  نمایی  و برای    چیزی که اه  است در صورت لزوم مه  را قربانی نمایی   

 .(33: 0330روحانی، )

کننده روند که تأمینترین منابع تولید انرژی به شمار میهای یسیلی از جمله اصلیسوخت     

اخیر، با توجه به ایزایش  هایبخش قابل توجهی از میزا  انرژی مورد نیاز بشر هستند. در سال

هایی که به منابع عظی  چشمایر جمعیت جها  و در پی   ، رشد سریع تقاضای انرژی، کشور

اند. به ها دسترسی دارند تا حد زیادی اقتصاد سایر کشورها را به خود وابسته نمودهاین سوخت

یایته، گرایش به سوی هسعر ادامه روند رو به شد نیاز جها  به انرژی به ویژه در جوامع توسع

منابع جایازین انرژی که علاوه بر تأمین تقاضا، به استقلال اقتصادی کشورها نیز کمک کند به 

ها جایااه مهمی پیدا کرده است. های کلا  اغلر دولتگذاریعنوا  یک اولویت مه  در سیاست

د سیست  یکسانی از سوی دیار، نوسانات قیمت ارزهای مختلف نسعت به یکدیار، ضرورت وجو

دهد. در این راستا، برخی برای سنقش یروت واقعی کشورها را بیش از پیش مورد توجه قرار می

گیری میزا  دارایی کشورها های انرژی را به عنوا  واحدی مناسر برای اندازهدانا  حاملاقتصاد

     د.                                                  نماینپیشنهاد می
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 در به ویژه جدید اقتصادی قدرت های ظهور پی انرژی در برای جهانی تقاضای ایزایش با     

 از انرژی کنندگا  مصرف ویژه به کشورها تفسیر انرژی یسیلی، منابع بود  محدود و  سیا قاره

 گسترش انرژی نوین منابع در تنو  به انرژی تأمین در تنو  جغراییایی به ویژه تنو  اصطلاح

 بریق از نیازشا  مورد انرژی متنو  سازی پی در کنندگا  مصرف ععارت دیار به. است یایته

 انرژی سعد در تقدیدپذیر انرژی های و هسته ای انرژی مانند جایازین کرد  سوخت های وارد

 0333باشند )زیعاکلام،  می هیدروکربنی منابع به وابستای مخرب ایرات کاهش منظور خود به

 انرژی منابع بر    ها کنترل میزا  با تنکاتنای ارتعاط جهانی های قدرت ایول و عودص . (013:

 ایالات در نویسندگا  و رهعرا  از برخی دید از .دارد    انتقال و مصرف مناسعات تنظی  و

 این از سیاسی گفتما  در حاضر حال در و است« استقلال انرژی» مترداف انرژی امنیت متحده،

-نمی پشتیعانی چندا  دیدگاه این حالیکه، در. می شود استفاده یکدیار جای به اصطلاح دو

 به در نتیقه و خام نفت به وابسته عمیقاً بعدی دهه چندین در کشورها انرژی امنیت. شود

 پاک ها،حامل سایر با مقایسه در  نکه دلیل به بعیعی گاز .است انرژی ایمن المللیبین تقارت

به  همچنین و است برخوردار بالایی نیز حرارتی ارزش از و بوده زیست یطمح با سازگارتر و تر

 گریته قرار توجه مورد خام، نفت به وابستای کاهش و انرژی تامین منابع سازی متنو  منظور

 (200: 0330است )ملکی، 

تدوین دیللماسی انرژی ایرا  به گونه ای که در پیوندی سازنده با توسعه از یک سو و      

است خارجی به شکل بستری برای نفو  بیشتر از دیار سو قرار گیرد، حائز اهمیت حیاتی در سی

ی جمهوری اسلامی ایرا ، انداز بیست سالهباشد. سند چش انداز بیست ساله میتحقق چش 

گرایی معتنی بر تعامل ی برو گیری کلا  کشور در دو دهه ی  ینده را در مسیر توسعهجهت

جها  معین کرده است. این به معنای ضرورت مشارکت و تعامل ایرا  در امور جهانی سازنده با 

المللی و از همه با انایزه ی استفاده از امکانات خارجی برای توسعه، ریع موانع و تهدیدات بین

المللی است. در این میا ، انرژی و امنیت تر ارائه تصویری از ایرا  به عنوا  یک یرصت بینمه 

به عوا  محور و مفهوم اصلی دیللماسی انرژی، در صورتی که با سیاست خارجی توسعه گرا   ، 

ها و کشورهای در های پیوند ایرا  با قدرتترین محملتواند به یکی از مه پیوند بخورد، می

انداز حال توسعه به ویژه در  سیا و اروپا تعدیل شود و کمک مویری به تحقق الزامات سند چش 

عه کشور نماید. دقت در این نکته ضروری است که برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای و توس

مه ، علاوه بر منایع اقتصادی، منایع امنیتی قابل توجهی برای ایرا  در بر خواهد داشت، زیرا 
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این کشورها را برای تأمین یک کالای استراتژیک تا حدودی به ایرا  مرتعط می سازد. همین 

  و حساس است که توسعه ی صنعت نفت و گاز را به کانو  توسعه ی ملی تعدیل جایااه مه

می کند. به این ترتیر، می توا  گفت که موضو  انرژی و چاونای توسعه    برای جمهوری 

اسلامی ایرا ، علاوه بر اینکه بستری برای تعامل سازنده یراه  می کند، زمینه ساز دیللماسی 

 (.03: 0333اهداف سیاست خارجی نیز می باشد )پرویز، انرژی مطلوب در راستای 

یرد در جمهوری اسلامی ایرا ، به واسطه قرار داشتن در موقعیت ژئوپلتیکی منحصربه     

ای در حوزه انرژی است خاورمیانه و برخورداری از منابع غنی هیدروکربوری دارای جایااه ویژه

 اصلی نقل و انتقال منابع نفتی به کشورهای واردتوا  شاهراه از سوی دیار تناه هرمز را می

های برنده تواند از برگهکننده نفت از خاورمیانه دانست که امکا  کنترل    توسط ایرا  می

سازد تا ایرا  در یضای جهانی محسوب شود. موقعیت جغراییایی ایرا  این امکا  را یراه  می

نطقه به خارج از منطقه و یا در میا  کشورهای دهنده نفت و گاز مبتواند نقش واسط و انتقال

العته ضعف تکنولوژیک ایرا  در صنایع  های خطوط لوله ایفا نماید.منطقه را از بریق شعکه

تواند در برداری از میادین نفتی مشترک شده است که مینفتی موجر ضعف این کشور در بهره

اغلر کشورها از جمله ایرا  تعهدات زیست  روند دیللماسی انرژی ایرا  تاییر منفی داشته باشد.

راستا  پذیریته و سعی می کنند سیاست های خود را با این تعهدات ه نیز محیطی را 

ی دارای مزایایاگر چه ممکن است ها تحری همچنین  .(036: 0333.)علیزاده و همکارا ، نمایند

، ولی عدم مدیریت صحیح    ، خودکفایی ،رهایی از اقتصاد تک بعدی و... باشدنظیر استقلال

 ید که به منظور ایقاد و کند. به نظر میالملل یراه  میزمینه ضعف ایرا  را در جامعه بین

بایست حفظ یک نظام کار مد و قدرتمند در دیللماسی انرژی برای جمهوری اسلامی ایرا ، می

   به موارد زیر توجه کرد:

 .یرصت به هدیداتت تعدیل و هاتحری  دقیق و صحیح مدیریت

 حفظ و مشتریا  حفظ جهت در مختلف، کنندگا مصرف و انرژی متنو  سعد ایقاد 

 .مناسر قیمت

 های نفتی با ارزش ایزوده بالاتر و جلوگیری از خام یروشیعدیل مواد خام به یر وردهت 

  و نفت حوزه در خارجی و داخلی نیاز مورد مالی منابع جذب برای قانونمند دهیسازما 

 .ازگ
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 صدور و جذب مراکز ایقاد متخصص، انسانی نیروی تربیت بنیادین، تحقیقات گسترش 

المللی و ارتقای و توسعه یناوری خدمات ینی و مهندسی انرژی در سطح بین و دانش

 .(61: 0331عامری و احدی، در زمینه منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)یقفی

 مقابله برای جمعی قدرت حفظ جهت در المللی نبی مقامع و نهادها بستر از استفاده. 

 و خرز دریای حاشیه و یارس خلیج حاشیه کشورهای میا  همکاری معاهدات عقد 

 معاهدات. این در کلیدی و محوری نقش ایفای

 یک.گاز صادرکننده کشورهای مقمع و اوپک در خویش جایااه بهعود و دقیق تععین 

 واعظی،) باشد هاویژگی این دربردارنده اندتومی انرژی عرضه در مناسر دیللماسی

0333 :033.) 

توا  بر این ادعا بود که تا چند دهه  ینده با ایزایش  با در نظر گریتن بهای انوا  انرژی می     

های های تولید انرژیهای یسیلی و بطور همزما ، کاهش هزینهچشمایر ارزش سوخت

های یسیلی تا حد منابع، مصرف مستقی  سوختپذیر، حتی قعل از تلاقی قیمت این تقدید

ها استفاده مواد اولیه تولید سایر یر ورده  زیادی کاهش یابد و از این منابع عمدتاً به عنوا 

تواند در نتیقه کاهش روزایزو   خایر منابع و یا به های یسیلی میگردد. ایزایش بهای سوخت

ف  نها رخ دهد. این موضو ، راه را برای محیطی ناشی از مصرهای زیستعلت تشدید جریمه

پذیر هموار خواهد نمود. اگرچه های تقدیدگرایید  به سوی سایر منابع انرژی از جمله انرژی

پذیر به  سانی و در های سوخت یسیلی موجود با منابع تقدیدبدیهی است که جایازینی مولد

ای نیاز خواهد داشت. اما به مرور گذاری گستردهمدت زما  کوتاه صورت ناریته و به سرمایه

های یسیلی موجود و بطور همزما  ایزایش راندما  و کاهش زما  و با حرکت یرسایشی واحد

پذیر، این روند جایازینی از دیدگاه اقتصادی توجیه پذیر تر هزینه تولید انرژی از منابع تقدید

 .       شود

                                                                                                              

 انرژی: گذاران سیاست .چالش های 4

 و گاز به نفت بخش از اولویت انتقال کشور، انرژی هایسیاست اجرای در دولت گذاریهدف     

 بالا گاز لیداخ مصرف این وجود با. است بوده    دستیپایین صنایع در ارزش زنقیره تکمیل

-بهره یا کار یی هاناکار مدی از انواعی از مسئله این که( دنیا کننده مصرف سومین) باشد می

 و است گازی ملاحظه قابل هاینشت چو  عواملی از ناشی عمدتاً گاز توزیع و انتقال در وری
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 قرار وخمنس هایتکنولوژی و اییارانه های قیمت منفی تأییر تحت نیز گاز مصرف در کار یی

های نو در سعد  سه  انرژی (.30: 0335 تولیدی، امور و زیربنایی هایپژوهش معاونت) دارد

مصرف انرژی کشور کمتر از یک صدم درصد است، در حالی که میاناین مصرف این نو  انرژی 

لودگی هوا و  های یسیلی علت اصلی  مصرف انرژی .درصد رسیده است 01در جها  به بیش از 

استفاده از انرژی های نو و تقدید پذیر موجر کاهش  لودگی هوا و انتشار  ت،قلی  استغییر ا

گازهای گلخانه ای و همچنین کاهش وابستای به نفت، حفظ محیط زیست و در نهایت منقر 

به توسعه پایدار می شود و از سویی رویکرد اصلی توسعه پایدار در دنیا تکیه بر انرژی های نو و 

درصد  05تا 01های نو در سعد مصرف انرژی در کشورهای دنیا به  سه  انرژی. تقدیدپذیر است

میلادی، این بر ورد به بیش از  2151درصد رسیده و بعق ایق  21و در کشورهای اروپایی به 

های یسیلی در ایرا  موجر شده تا  متاسفانه یراوانی و ارزانی انرژی درصد خواهد رسید. 51

ز انرژی های نو و تقدیدپذیر باشی ، حال  نکه رویکرد دنیا به سمت بهره کمتر به یکر استفاده ا

توانسته است بخش  نیز المللیهای بینهای اخیر تحری  در دهه گیری از انرژی های نو است.

توا  گفت مهمی از تولید و صادرات انرژی این کشور را تحت تأییر خود قرار دهد. از اینرو می

ای تأییر بسزایی بر حوزه انرژی و به ععارت بهتر امنیت انرژی رامنطقهای و یتحولات منطقه

  نها، مانده باقی روانی ایر و هاتحری  دلیل به خارجی های(. شرکت212: 0333)بهقت،  دارند

 در سازیتصمی  و گذاریسیاست مسئولا  همکاری عدم این. ندارند ایرا  با همکاری به تمایل

 مشکل این. کندمی مواجه ایعدیده هایچالش و مشکلات به گذاریستسیا در را انرژی حوزه

 در. کندمی مواجه اخلال با انرژی دیللماسی همچو ، مورادی در را انرژی گذاریسیاست امر

 برای خارجی هایشرکت و است زیاد ایرا  مورد در المللی بین هایحساسیت که شرایطی

 جذب برای هستند، مواجه روانی و سیاسی یشارهای ک  دست یا هامحدودیت با ایرا  در حضور

 تحری  شرایط چالش های مهمترین از یکی بنابراین. شود داده یراوانی امتیازات است لازم  نها

 استراتژیک های بررسی مرکز)است  ایرا  در حضور برای خارجی هایشرکت به زیاد امتیاز داد 

های مربوط به تخصیص انرژی به بخش تراتژیسیاست ها و اس (.01 :0335 ،یجمهور ریاست

شوند و ایرات پویایی این تصمیمات در های مختلف مصرف غالعا به صورت توصیفی اتخا  می

بلند مدت و به خصوص  یار غیر اقتصادی همچو  ایرات زیست محیطی مورد غفلت واقع می 

ر این حوزه توجه به ایرات شوند. در واقع یکی از موانع موجود در تصمی  گیری های مدیریتی د

 (003: 0335اقتصادی بیش از سایر اهداف است )کاظمی و حسین زاده، 
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 گیرینتیجه

زم است قانو  جامع انرژی در چارچوب لاگذاری یراگیر در بخش انرژی،  برای سیاست     

ی  سریصلهایی مدو  شود که بتواند ابعاد مختلف انرژی را پوشش بدهد. قانو  باید چنا  تنظ

شود که بتواند کاربرد ابزارهای اقتصادی یا ابزارهای متکی به بازار را برای ایرگذاری مؤیر و 

کار مد بر منابع اقتصادی تسهیل کند و در عین حال زمینه را برای دستیابی به هدیهای بخش 

ودگی، در سند قانو  باید نحوه کاربرد ابزارهای قانونی، مانند مالیات، بخش .انرژی یراه   ورد

ح ساخت بخش انرژی در مسیری شفاف قرار لایارانه و امثال    مشخص باشد و جریا  اص

بری نسلها، نحوه حرکت از  ازجمله هزینه  لایندگی، سه )بایرد. ابزارهای اقتصادی ایستا و پویا 

 یسیلی  سوخت های :مشخص و شفاف شود (پذیر به انرژیهای تقدیدپذیر، و .. انرژیهای پایا 

های رسند و باید در اندیشه بهره جویی از انرژیدر  ینده نزدیک به اتمام میکن است مم

های یسیلی را به . مشکلات اخیر زیست محیطی در جها ، بهره گیری از سوختبود جایازین 

های پیشریته در حال توسعه های نو و تقدید پذیر سوق داده است و اکثر کشورسوی انرژی

قانو  باید بتواند وضعی را ایقاد کند که دولت در بول زما  . ی نو می باشندهاتکنولوژی انرژی

سمت ضوابط بازار حرکت کند تا در بول زما  قیمت درواقع  پذیری بیشتری بیابد و به انعطاف

در قانو  باید . مت درست ه  برای بخش دولتی و ه  برای بخش خصوصی محسوب شودلاع

 ف باشد. این ضوابط و اصول درواقع مرزهایی را نشا  میضوابط و اصول پایه مشخص و شفا

در هر صورت قانو  باید بتواند محدوده زمانی را که . تواند از  نها عدول کند دهدکه دولت نمی

تواند مورد استفاده قرار بایرد، مشخص کند. وضعیت مشابهی در مورد  این نو  سیاستها می

داشته باشد. هر جا که با استفاده از اقدامات مشابه،  ای باید در قانو  وجود های منطقهسیاست

حاتی باید انقام شود، قانو  باید بتواند تصویر درستی از وضعیت را نشا  بدهد و روال لااص

المللی و  در قانو  انرژی باید محدوده پذیرش قوانین و چارچوبهای بین .تحول را بازگو کند

المللی  مواردی که قوانین انرژی در سطح بیندلایل این پذیرش ه  مشخص شده باشد. در 

چنا  وضع شده باشد که اباعت از    برای کشورهای مختلف الزامی شمرده شود، مانند 

سازی  های پیادهمشخص کند و در روش مالیات بر کربن، قانو  باید بتواند جایااه خود را

المللی و بدلیل استفاده از بینبر اساس معاهدات  ضوابط و اصول قانونی را با روشنی نشا  بدهد

های مورد نیاز در این بخش بصورت بلاعوض و دراز های پاک، جذب بخشی از سرمایهانرژی

های مثعت سیاستاذاری های انرژی مذکور نیز از پیامدمدت به اندازه مدت زما  عمر مولد
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ه  پیوسته نیازمند ابمینا  یایتن از سطح مناسعی از امنیت انرژی، در جها  به  .خواهد بود

گذرای در زمینه انرژی برخورداری از منابع سوختی و نیز عرضه کنندگا  متنو  است. سیاست

 صه، برای قانو لابور خ به. های عظی  استهای دراز مدت و سرمایهپیچیده، نیازمند براحی

 .شش بدهدهای زیر را پو زم است چارچوبی ایقاد شود که تمام زمینهلاگذاری در بخش انرژی 
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