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مقدمه
ایران از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ممتازی در جهان برخوردار است .این
ویژگی مهم از یک سو به واسطه داشت میزان باالیی از منابع انرژی (دومی دارنده
بیشتری منابع گاز طبیعی جهان) و از سنوی دیرنر قنرار گنردت در نقطنه اصانا
زمینی دو قاره آسیا و اروپا به دست آمده است .ای شرایط زمیننه را بنرای صبندی
شدن به یکی از نقاط کانونی صادرات و صرانزیت منابع انرژی دنرامم کنرده اسنت
اما آنچه از صجربه  40سا اخیر ایران مشنامده منیکننیم ناکنامی در دسنتیابی بنه
جایراه متناسب با ای شرایط برصر است .از ای رو ای مقاله در پی آن است که با
بررسی مقایسهای مد صادرات گاز دو کشور بزرگ صنادرکنننده گناز (روسنیه و
قطر) در صحلی مد صادرات گاز ایران از جنبه صرف اقتاادی دراصنر ردتنه و بنا
استفاده از مفهوم امنیت انرژی و مؤلفهمای آن و ممچنی صوجنه بنه سیاسنتمنای
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به صبیینی در مورد چراینی شکسنت طنر منای
پیشی صادرات گاز ایران دست یابد و بنر اسناآ آن پیشننهاداصی را بنرای بهبنود
سیاستمای اصخاذ شده کشور در ای حوزه ارایه نماید.
پرسشمایی که ای پژومش در پی پاسخرویی به آنان است عبنارت مسنتند
از -1 :سیاستمای امنیت ملی و مالحظات امنینت اننرژی صنا چنه حند در صعینی
سیاستمای صادرات گاز ایران صأثیر داشتهاند؟  -2آیا شکست اجنرای طنر منای
پیشی صادرات گاز صحت صأثیر عوام خنارجی از جملنه عندم اعتمناد کنشنرران
اصلی بازار انرژی و مشتریان گاز ایران بوده است؟  -3با بنازخنوانی صجربنه سنایر
کشورمای صولیدکننده گازطبیعی و در نظر گردت مؤلفنهمنای امنینت اننرژی چنه
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راهکارمای عملی برای صعیی و اجرای سیاسنتمنای مودنص صنادرات گناز اینران
میصوان پیشنهاد داد؟ پژومشگران درصدد آزمودن ای درضیه مسنتند کنه «رابطنه
مسننتقیمی بننی مالحظننات امنیننت انننرژی صولینندکنننندگان و ماننرفکنننندگان و
سیاستمای صادرات گاز ایران وجود دارد و ای رابطه به نوبه خنود صحنت صنأثیر
سیاستمای امنیت ملی جمهوری اسنالمی اینران قنرار دارد» .از این رو مرگوننه
کامیابی یا ناکامی سیاستگذاری صادرات گاز ایران وابستری مستقیم به صوجنه بنه
امنیت انرژی طردی مبادله در سایه مالحظات کالن امنیت ملی آنان خوامد داشت.
 .1چارچوب نظری
با مروری بر اسناد صولید شده از سوی نهادمای بی المللنی مشنامده منیشنود کنه
امنیت انرژی دارای ابعاد متعددی اسنت و دغدغنهمنای بلندمندت و کوصناهمندت
داخلی و خارجی اقتاادی و سیاسی را شام میشود .چهار حوزه ریسنک بنرای
امنیت انرژی شناسایی شده است که عبارصند از :ژئوپلتیکی اقتاادی قاب اطمینان
و حادظ محنیط زیسنت بنودن (بهجنت  2011ص  .)424سنوواکو  1معیارمنای
چهارگانه امنیت انرژی را ای گونه دستهبندی منیکنند -1 :دنرامم بنودن بنا ارز
بنیادی استقال و صنوع (شام متنوعسازی مننابع اولینه اننرژی و اسنتقرار سیسنتم
انرژی که با حداق وابستری به خارج بتواند پس از مر حادثهای بنه سنرعت احینا
شود)  -2قاب خرید بودن با ارز

بنیادی قیمت منافانه و بنه حنداق رسناندن

بیثباصی قیمتما  -3بهرهوری اننرژی بنا ارز
مدیریت شده با ارز

بنینادی ننوآوری و آمنوز

-4

بنیادی پایداری اجتمناعی و زیسنت محیطنی (سنوواکو

 1392ص  .)49به طور خالصه در مورد مؤلفهمای امنیت انرژی منیصنوان گفنت
ای مفهوم در قالب چهار وجه عمده قابلیت دستیابی قابلیت صنداوم در دسترسنی
قاب صحم بودن از نظر قیمت و قابن قبنو بنودن چنارچو بنندی منیشنود و
سیاستگذاران انرژی جهت صأمی امنیت انرژی باید به ای وجوه صوجه نمایند.
امنیت انرژی را میصوان بخشی از امنیت ملنی دانسنت .سنیر صحنو صناریخی

مفهوم امنیت ملی در مناظره بی دو رمیادنت اصنلی "واقنعگراینی" و "وابسنتری
1. Benjamin K. Sovacool
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متقاب " شک گردته است .ای چالش رمیادتما به حوزه امنیت انرژی نیز کشیده
شده است و مبنای صحلی ما در مورد سیاستگذاری صادرات گاز ایران در مقایسه
با روسیه و قطر به عنوان دو صادرکننده بزرگ گاز دیرر خوامد بود.
استانیسالو 1درباره رابطه امنیت ملی و امنیت انرژی منیگویند« :اگنر بپنذیریم
بی روابط بی المل

امنیت بی المل

امنیت ملی و امنینت اننرژی رابطنه عمنوم و

خاوص مطلص وجود دارد به راحتی میصوان ثابت کنرد صغیینرات پارادایمینک در
مر کدام از ای ما صأثیر شرردی بر دیرری خوامد داشت .بنه کنالم دیرنر مرگوننه
گذار در مناسبات بی بازیرران در سطح بنی الملن کنه باعن

صغیینر در رویکنرد

استراصژیک آنما شنود این صأثیرگنذاری را خوامند داشنت( ».استانیسنالو 2007
صص )5 -4
به لحاظ صاریخی مناظره امنیت انرژی ابتندا در زمیننه صخاصنم نظنامی مطنر
گردید و بنابرای بر روی ریسکمای مرصبط با دعالیتمای خامانه مانند حمله بنه
خطوط انتقا انرژی و مناطص نفتی متمرکز شد .ریسک حمله دشم یا بنه عبنارت
دیرر ریسک اختال در سیستممای حیاصی انرژی در صد سنا گذشنته در دسنتور
کار سیاستمداران اممیت زیادی داشت مانند بح

"اسلحه نفتی اعنرا " "سنال

گاز روسیه"یا بح مایی در مورد احتما "جنگ بر سنر دسنتیابی بنه مننابع مینان

آمریکا و چی " .ای چشم انداز حناکمیتی در منورد امنینت اننرژی ریسنک منای

مربوط به منادع ائتالف صوازن قوا و دضا برای مانور نظامی را به عنوان یک چشنم
انداز حاکمیتی صجزیه و صحلی میکند( .پاشنگ  1395صص )224 - 223
جوزف استانیسالو در کتنا

"صغیینر در دنینای اننرژی یکنی از بنزرگصنری

چالشمای قرن بیست و یکم" در ای باره بیان می دارد« :مفهوم امنیت اننرژی نینز
ممانند امنیت ملی دارای یک صکام صندریجی اسنت و این درآینند در چنارچو
صغییرات پارادایمیک اصفاق ادتاده است .در دمه  1950امنینت اننرژی بنرای صوجینه
حمایت از صولید نفت در داخ کشور و اطمیننان از عرضنه داخلنی آن در شنرایط
بروز جنگ استفاده میشد در واقع امنیت انرژی در آن زمان صا حدود زیادی نناظر
1. Joseph Stanislaw
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بر آمادگیمای نظامی و ابعاد نظامی امنینت بنوده اسنت .در دمنه  1970و پنس از
صحریم نفتی سنا  1973امنینت اننرژی بنرای حماینت از مننادع ملنی کشنورمای
مارفکننده در برابر گرومی از کشورمای صولیدکننده نفت کنه امکنان داشنت بنا
استفاده از اسلحه نفت صال

کنند صا سیاست خارجی ای کشورما را صحت الشعاع

قرار دمند به کار برده میشد .در ای دوره امنینت اننرژی متنرادف بنا اسنتقال از
واردات یا کامش واردات نفت محسو

میشد» .در دمهمای 1980و 1990امنیت

انرژی بیشتر مامیتی اقتاادی به خود گردت و مفهوم ای واژه به سمت حمایت از
اقتااد ایاالت متحده و دیرر کشورمای واردکننده در برابر آثار منفی قطع عرضه و
شوکمای نفتی سوق داده شد ( .استانیسالو  2007صص  )5 -4در ممی بسنتر

صاریخی میصوان به صبیی رویکردمای "واقعگرایی امنیت اننرژی" و "آرمنانگراینی
امنیت انرژی" پرداخت.

دیدگاه واقعگرایان در مورد امنیت انرژی ای است که مر چه پیش منیروینم
چالشما و محدودیتمای بیشتری در زمیننه امنینت اننرژی پنیش منیآیند .آنمنا
استدال میکنند که انرژی کاالی استراصژیک است و کشورما باید بنرای صنأمی آن
از صمام ابزار قدرت از دیپلماسی گردته صا جنگ استفاده کننند( .استانیسنالو 2007
ص  .)4لودت و کوری  1در صوضیح رمیادت واقعگرایی در امنیت انرژی میگویند:
"واقعگرایان امنیت انرژی" دنیا را در بند چالشمایی میبینند کنه منر روز بندصر و

عمیصصر میشوند .آنان درض میکنند که کشورما زمینه مناسب جهت دنبا نمودن
منادعشان را از طریص بهره گیری از صوانمندیمای ملی به وجود آوردهانند .بننابرای
آنان انرژی را به عنوان زیر مجموعهای از ینک قندرت سیاسنی جهنانی و ابنزاری
قانونی و مشروع در سیاست خارجی نراه میکننند و بنه صواننایی بنازار اننرژی در
جهت صضمی عرضه بلندمدت شک دارند .واقعگرایان خاطر نشان میکننند کنه در
سراسر صاریخ برخی کاالما و به ویژه کاالمای انرژی معندنی آ
نظر از قیمت بازاریشان دارای ارز

و غنذا صنرف

استراصژیک میباشند و به ممنان انندازه بنه

ددعات صوسط صادرکنندگان به عنوان ابزار سیاسنت خنارجی منورد اسنتفاده قنرار
1. Gal Luft & Anne Korin
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گردتهاند و عام مهمی نیز برای ایجاد کشمکش در جننگمنا بنودهانند( .لودنت و
کوری

 2009ص )549
از سوی دیرر گستر

بازار در کنار قیمتمای کنم اننرژی از دمنه  1980صنا

اواسط دمه  2000موجب صوسعه رویکردمای لیبرا نسبت به امنیت اننرژی شند.
متنوعسازی بیشتر منابع و صغییر جهت صدریجی به سوی مارف ذغا سنگ و گناز
طبیعی موجب کامش صهدیند اسنتفاده از اسنلحه نفنت شند (پاشننگ  1395ص
 .)422ای دوران سرآغاز پیدایش رمیادت آرمانگرایاننه (ایندهآلیسنتی) بنه امنینت
انرژی بود .آرمانگرایان بر ای باور مستند که جنگ بر سر صااحب مننابع اننرژی
پایان یادته است و استفاده از نیروی نظامی دقط برای مبارزه با عملیات خرابکاراننه
و صروریستی مورد صوجه قرار خوامد گردت .آنان معتقدند به علت اینکنه صجنارت
نفت یک صجارت جهانی است اختال در عرضه در یک نقطه از جهان میصواند به
ادزایش قیمتما در ممهجا منجر شود و بنازیرران عرصنه اننرژی آنقندر منطقنی
مستند که به جای جنگ در پی سنود حنداکیری در سنایه ممکناریمنای متقابن
باشند(استانیسالو  2007ص .)4
آرمانگرایان به عوامن جغرادینایی درمنرنی و ایندئولوژیکی کمتنر اممینت
میدمند و آنما به صال

مارفکنندگان در جهنت "حفنظ اقتاادشنان از طرینص

خوداصکایی بیشتر" به صورت یک امر پوچ و ننامطلو

نرناه منیکننند .از طنرف

دیرر رقابت بی المللی و بازارمای به مم پیوسته بنه عننوان عوامن کنامشدمننده
دشار که باع

ادزایش اطمینان بازار شده و ایجنادکنننده ینک صعناد سنالم مینان

صمایالت اقتاادی مارفکنندگان و صولیدکنندگان میشوند نیز مدنظر آرمانگرایان
میباشد( .لودت و کوری

 2009ص )551

اص اساسی آرمانگرایی امنیت انرژی مبنی بر ایمان قوی به "قدرت بازار" و

مفهوم "استقال " به عنوان کلیدی برای صضمی امنیت انرژی میباشد .آرمانگرایان
یادآور میشوند که از آنجا که نفت و گاز در سنطح جهنانی منورد صجنارت قنرار
میگیرند قطع عرضه در مرجا بر قیمتما در صمامی جاما اثر خوامد گذارد .آنمنا
دارای یک اعتقاد زیربنایی مبنی بر اینکه "بازیرران بازار انرژی منطقی مستند و بنر
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اساآ اص حداکیرسازی منادع دعالیت مینمایند" منیباشنند( .لودنت و کنوری
 2009ص )550
 .2تأثیر امنیت ملی و امنیت انرژی روسیه در شکک گیکری سیاسکتهکای
صادرات گاز
روسیه یکی از بزرگصری دارندگان ذخایر سوختمای دسنیلی در دنینا اسنت .بنر
اساآ سالنامه آماری  2020شرکت بریتیش پترولیوم این کشنور در انتهنای سنا
 2019دارنده بزرگصری منابع گازطبیعی و دومی کشور دارنده ذخایر اثبات شنده
ذغا سنگ و ششمی دارنده ذخایر نفت خام بوده است .از سوی دیرر ای کشنور
پس از آمریکا و عربستان در جایراه سوم صولیدکنندگان نفت خام قرار دارد .روسیه
در حوزه گازطبیعی نیز پس از آمریکا دومی صولیدکننده بنزرگ بنه شنمار منیآیند
).(Biritish Petroleum. 2020
مدف سیاست خارجی و امنیتی روسیه صحقص رامبرد «قندرت بنزرگ مندرن
منجارمند» یا «قدرت بزرگ روسیه» است .در ای راستا روسیه کوشنیده اسنت صنا
خود را به عنوان یکی از مبادی مهنم نفنوذ و صنأثیرگنذار در صحنوالت منطقنهای و
جهانی مطر نماید .ای امر باع

شده صا بی مسکو و مراکز بی المللی قدرت در

ابعاد مختلف اختالف دیدگاه و رویکرد پیش آید .از ای رو ای کشنور اسنتراصژی
دوگانه ممرامی و صقاب با ای مراکز را در صدوی رامبرد امنیت ملی  2020مدنظنر
قرار داد (زمرانی و درجی لوحه سرا  1393ص .)4
گستر

ناصو به شرق مهمصری چالش میان روسیه و غر

است که مقاممنای

کرملی را بیش از پیش به سنمت موازننهسنازی در سیاسنت خنارجی -امنیتنی و
استفاده از سال انرژی مندایت کنرده اسنت .روسنیه نسنبت بنه حضنور نناصو در
مرزمای اروپایی خود و جهتگیریمای نظامی و امنیتی آن بسیار حساآ اسنت و
آن را عاملی در به مم خوردن موازنه استراصژیک خود در قبا غر

میدانند .این

مسأله موجب شده است صا ددراسیون روسیه ضم صقاب با اروپا و آمریکا در این
زمینه به یک سیاست خارجی صهاجمی روی آورد( .زمرانی و درجنی لوحنه سنرا
 1393ص  .)18روسیه برای مقابله با ای صهدید به صال

بنرای حناکم شندن بنر
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ممسایران نزدیک خود به ویژه اوکنرای ادامنه خوامند داد .در این منورد مندف
حداکیری وجود یک حلقه از دولتمنای دوسنت و ودنادار اسنت کنه خنطمشنی
سیاستمای خود را از مسکو میگیرند .مدف حداقلی آن یک حلقه از دولتمای
ضعیف و ناکارآمد است که از سوی رمبران داسد مدایت میشوند صا قادر به انجام
اصالحات و پیوست به ناصو و اصحادیه اروپا نباشند و ممنواره مطینع مسنکو بناقی
بمانند ( .)Wesslau & Wilson. 2016. P 6با صوجه به آنچه گفته شد منیصنوان ادعنا
کرد که رویکرد واقعگرایانه در صعریف امنیت ملی ای کشور غالب است.
بررسی اسناد مرصبط با امنیت ملی روسیه نشان میدمد که  5محور در صعریف
امنیت ملی روسیه بر شک گیری مفهوم امنیت انرژی و سیاستمای صنادرات گناز
ای کشور صأثیرگذار بودهاند .ای محورما عبارت مستند از -1 :نوسنازی اقتانادی
و زیرساختما  -2احیای روسیه بنه عننوان ینک ابرقندرت جهنانی  -3حفنظ و
گستر

نفوذ روسنیه در خنارج نزدینک (جمهنوریمنای پیشنی شنوروی) -4

جلوگیری از گستر

ساختارمای اقتاادی -امنیتنی غربنی بنه سنمت شنرق -5

مقابله با مژمونی آمریکا.
امنیت انرژی در استراصژی انرژی روسیه که در سا  2003صدوی شند مبتننی
بر محادظت از کشور شهروندان و اقتااد در مقاب صهدیدمای (خارجی و داخلی)
اعم از عوام ژئوپلتیکی و مخاطرات بازار اننرژی اسنت (لودنت و کنوری 2009

ص  .)143روسیه در صغییر صعریف امنیت انرژی با قرار دادن عبارت "امنیت انرژی
جهانی" در کنفرانس رؤسای جمهور مشت کشنور صننعتی در سنا  2006نقنش
ویژهای ایفا کرد (پاشنگ  1395ص  .)335روسیه از عبارت جدید (امنیت اننرژی
جهانی) برای به چالش کشیدن صعهدات قانونی موجود در آن زمان (معامده منشور
انرژی) استفاده کرد زیرا اعتقاد داشت ای معامده بیشتر به نفنع مانرفکننندگان
است صا صولیدکنندگان .امنیت انرژی جهانی از نراه روسیه ای گونه صعریف میشود:
"وضعیتی که عرضه مداوم و بدون وقفه انرژی به مارفکنندگان را صضمی کنند

در شرایطی صورت میگیرد که صمامی شرکتکنندگان در بازار را بنا کمتنری آثنار
زیست محیطی راضی کند و مدف صوسعه پایدار اقتاادی -اجتماعی صمنام جامعنه
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جهانی را صرغیب کند( ".پاشنگ  1395ص .)337

از دید صحلیرران حوزه روابط بی المل "امنینت اننرژی" نقشنی محنوری در

سیاستمای صادرات انرژی روسیه بازی میکند .ای سیاسنتمنا را منیصنوان بنه
ای گونه دستهبندی کرد -1 :صسلط دولت روسیه بر استخراج منابع انرژی داخلی و
منابع کشورمای مشترکالمنادع  -2انحاار انتقا انرژی کشورمای خارج نزدینک
از سوی شرکتمای روسی  -3متنوع کردن بازارمنای اننرژی و مسنیرمای انتقنا
انرژی به بازارمای مدف .ردتار عملی روسیه نشان میدمد که امنیت اننرژی بنرای
ای ن کشننور بننه معنننای جلننوگیری از مشننارکت بنناالی بخننش خاوصننی بننرای
سرمایهگذاری در پروژهمای انرژی ای کشنور دولتنی کنردن سنهام شنرکتمنای
انرژی روسیه و نظارت کام دولت بر دعالیت بخش خاوصنی در عرصنه اننرژی
است (صیادی خداپرست و امانی  1395ص  .)221انراره دیرر استراصژی امنینت
انرژی روسیه صحکیم نظارت بر منابع انرژی در سراسر اوراسیاست .روسنیه قاند
دارد مانع از به نتیجه رسیدن صال مای کشورمای اروپایی بنرای دسنت ینادت بنه
منابع انرژی دریای خزر شود و جهت نی به ای مقاود قراردادمای طوالنیمندت
را با کشورمای آسیای مرکزی در مورد خرید و صدور انرژی ای دولنتمنا از راه
خطوط انتقا انرژی روسیه امضا کرده است (احمدیان و مرادی ص  .)6یکنی از
راهکارمای صولیدکنندگان برای صضمی سهم خود در برابر صمای مارفکنندگان به
کامش وابستری به واردات نفت و گناز آنمنا اسنتراصژی متننوعسنازی بازارمنای
مارف و صادرات است .در اجالآ مشت کشور صنعتی در سا  2006در شنهر
س پترزبورگ روسیه از قاد خود برای ادنزایش صنادرات نفنت بنه کشنورمای
آسیایی از  3درصد به  30درصد در سا  2020و صادرات گاز از  5درصد بنه 25
درصد در طی ممی دوره خبر داد (پاشنگ  1395ص .)349
روسنیه در صننال

اسنت بننا کنتنر کرینندورمای مهنم انتقننا اننرژی بتواننند

کشورمایی که با آنما مشک دارد را زیر دشار قرار دمند .سیسنتم دعلنی خطنوط
لوله انتقا نفت و گاز شوروی سابص به گونهای است کنه باعن

شنده روسنیه بنر

جریان عرضه نفت و گاز کشورمای عضو شوروی سابص نظارت کام داشته باشد.
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صوسعه ای سیستم در دوره پنوصی باعن

ادنزایش قندرت روسنیه شنده اسنت و

کشورمای صرانزیتکننده مشک آدری مانند اوکرای و گرجستان را دور خوامند زد
و از ای راه باع
و کنوری

صقویت نظارت روسیه بر عرضه انرژی به اروپا میشنود (لودنت

 2009ص  .)145کینت اسننمیت 1عضنو مرکننز مطالعنات رامبننردی و

بی المللی از ای اقدامات روسیه با عنوان امپریالیسنم خطنوط لولنه 2یناد منیکنند
(درجیراد و صالحی دولتآباد  1396ص .)25
دقت در موارد دوق آشکار میسازد که روسنیه اننرژی را کناالی اسنتراصژیک
میداند و حتی حاضر است برای حفنظ صوسنعه و انتقنا آن بنه جننگ بپنردازد.
روسیه انرژی را به عنوان زیرمجموعهای از یک قدرت سیاسنی جهنانی و ابنزاری
قانونی و مشروع در سیاست خارجی مینررد .ای کشور با درک الزامنات سناختار
نوی اقتااد سیاسی بنی الملن پنس از جننگ سنرد و بنا درک این مطلنب کنه
اقتاادمای بزرگ صنعتی جهان و از جمله کشنورمای آمریکنای شنمالی اصحادینه
اروپا چی و ژاپ بسیار به منابع انرژی روسیه و دریای خنزر وابسنته مسنتند بنا
چرخش صدریجی از ایدئولوژی به ژئواکونومیک ضم آنکنه صنال

کنرده صنا بنا

بهرهگیری از "وجه غالب" در اقتااد سیاسی ای کشور کنه ممنان ذخنایر بسنیار
سرشار انرژی میدروکربنی و نیز سلطه بر شامراهمای خطوط انتقا اننرژی اسنت
نقش یک امپراصور انرژی را که قادر است نفت و گاز را به میزان بسنیار زینادی در
جهان عرضه کند ایفا نماید (صادقی  1391ص  .)8پس میصوان نتیجه گردت که
خوانش روسیه از امنیت انرژی نیز واقعگرایانه میباشند .این خنوانش خنود را در
سیاستگذاری صادرات گاز روسیه در سا مای گذشته در قالب مؤلفنهمنای زینر
منعکس کرده است:
 .1دولتیسازی و انحاار عمده صادرات گاز از سنوی شنرکت گنازپروم :در
آغاز دمه  2000زمانی که ادزایش شدید صقاضا باع

ادزایش قیمتما شد بسیاری

از کشننورمای صولینندکننننده نفننت و گنناز موضننع صهنناجمیصننری را نسننبت بننه
1. Keith C. Smith
2. Pipeline Imperialism
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سرمایهگذاریمای خارجی در ای بخشمای اسنتراصژیک اصخناذ کردنند (پاشننگ
 1395ص  .)152در روسیه نیز پوصی و ممفکنران وی بنر این بناور بودنند کنه
مالکیت دولتی بر منابع طبیعی برای صجدید حیات اقتااد روسنیه و ظهنور مجندد
ای کشور به عنوان یک ابرقدرت سیاسی در ابعناد بنی المللنی ضنروری اسنت و
نیرومای بازار ابزار مناسنبی بنرای ایجناد درصنتمنای اقتانادی و حماینتمنای
اجتماعی جهت صحقص ای مدف نیستند (رمضنانزاده و حسنینی  1389ص .)10
بر اساآ ای رویکرد شرکت گازپروم مهمصری غو اقتانادی و اننرژی روسنیه
صقریباً  90درصد عملیات گاز روسیه و  100درصد صادرات گاز ای کشنور را بنه
اصحادیه اروپا بر عهده دارد (درجیراد و صالحی دولتآباد  1396ص .)12
 .2صال

برای کنتر منابع گاز طبیعی و خرید صأسیسات انتقا و دنرآوری در

کشورمای مشترکالمنادع :اولویت روسیه از ابتدا حفظ انحاار جریان نفت و گناز
آسیای مرکزی بوده است .گازپروم با ارایه خدمات صرانزیتی گاز آسیای مرکنزی را
خریداری میکند و دوباره آن را میدروشد .روسیه طی بیست سنا گذشنته سنود
قاب صوجهی از درو

گناز آسنیای میاننه بنه دسنت آورد اسنت و صرکمنسنتان و

قزاقستان را به متوازنکننده عرضه صبدی کرده است (پاشننگ  1395ص  .)159از
سوی دیرر ای کشور درصدد ادزایش کنتر خود بر زیرساختمنای اسنتراصژیک
انرژی در اوراسیا و اروپا است و بنه طنور مسنتمر زیرسناختمنای اننرژی ماننند
خطوط لوله پاالیشراهما نیروگاهمای برق و بنادر را خریداری منیکنند (لودنت و
کوری

 2009ص .)144
 .3متنوع کردن مسیر و شیوه انتقا جهت عدم اصکا بنه ینک کشنور صرانزیتنی

خاص :روسیه از وابستری مسیرمای صادراصی خود به کشورمای صرانزیتکننده بنه
شدت نرران است .در حالی که در گذشته ممه مسیرمای صادراصی گاز شوروی از
کشورمای عضو پیمان ورشو میگذشت اکننون این مسنیرما بایند از کشنورمای
عضو ناصو یا کشنورمایی برنذرد کنه احتمناالً عضنو نناصو خوامنند شند (دمقنانی
دیروزآبادی و موسوی  1390ص  .)17پس از راهاندازی خط لوله جریان شنمالی

مؤسسه آکسفورد انرژی در گزارشی در ای باره مینویسد" :مر چنند کریندورمای
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موجود گنازپروم را دارای ظردینت دیزیکنی کنادی بنرای صحوین گناز در قالنب
قراردادمای بلندمدت کرده است اما این شنرکت روسنی معتقند اسنت کنه داقند
ظردیت قاب اعتماد صرانزیت است .ای باور از آثار ناگوار بحرانمنایی در صرانزینت
گنناز در مننر دو کرینندور بننالروآ ( 2004و  )2010و اوکننرای ( 2006و )2009

نشات میگیرد" (.)Dickel et.al. 2014. P 69

 .4مقابله با احداث خط لولهمای رقینب :حفنظ کنتنر بنر مسنیرمای انتقنا
انرژی بخشی از استراصژی روسیه است و لذا با مر طرحی که میصواند جنایرزینی
برای انتقا انرژی به اروپا باشد مخالفنت منیکنند (لودنت و کنوری

 2009ص

 .)140به طور میا میصوان به اقدامات روسنیه جهنت ناکنام گذاشنت خنط لولنه
ناباکو از طریص پیریری پروژه "جریان جنوبی" اشاره کرد (لودت و کوری

ص  .)145عالوه بر ای

2009

روسیه به کشورمایی که قاد داشتند صا منابع گاز خود را

به خط لوله ناباکو بدمند دشار آورد .در سا  2013این کشنور آخنری حرکنت
خود را انجام داد و با کامش محسوآ قیمنت گناز صنادراصی بنه اروپنا در عمن
کنسرسیوم دریای سیاه را بیاعتبار ساخت .اگر چه روسیه نتوانست مانع خط لولنه
صرانس -آناصولی بشود اما طر ناباکو را متوقف کرد و از انتقا گاز صرکمنستان بنه
غر

جلوگیری کرد (درجیراد و صالحی دولتآباد  1396ص .)22
 .5ایجاد شکاف بی کشورمای اروپایی خریدار گاز طبیعی :در مینان اعضنای

اصحادیه اروپا در مورد به کار گردت سیاست مشترک در برابنر روسنیه اصفناق نظنر
وجود ندارد و ای عاملی منفی در برخورد اروپا با سیاستمای روسیه است .بنرای
برخی اعضای اصحادیه اروپا روسیه یک صهدید بزرگ امنیتی است .جننگ روسنیه و
گرجستان زنگ خطر را برای آنما به صدا درآورد .اما بنرای برخنی دیرنر روسنیه
شریکی حیاصی به ویژه در مقابله با صهدیدمای جهانی است .اخنتالف چشنمریر در
اروپا در وابستری به انرژی روسنیه از عوامن شنکاف در اصحادینه اسنت .برخنی
اعضای جدیدصر مانند لیتوانی و بلغارستان به صورت صددرصد بنه اننرژی روسنیه
وابستهاند اما برخی دیرر مانند اسپانیا و ایرلند واردکننده انرژی از روسنیه نیسنتند
(احمدیان و مرادی  1393ص .)12
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 .3تأثیر امنیت ملی و امنیت انرژی قطکر در شکک گیکری سیاسکت هکای
صادرات گاز
در سالنامه آماری  2020شرکت بیپی قطر در رصبه چهاردمم جهانی ذخایر اثبنات
شده نفت خام و در رصبه سوم دارندگان ذخایر گاز قرار دارد .در زمینه صولید دارای
رصبه چهاردمم در نفت خام و رصبه چهارم در گاز طبیعی پس از آمریکنا روسنیه و
ایران است .ای کشور برای حفظ رصبه چهارم صولید رقنابتی صنراصننگ بنا چنی و
کانادا دارد ) .(Biritish Petroleum. 2020قطر از سا  2006رمبر صادرات ا انجنی
در جهان است و در سا  31 2014درصد از سهم بازار را به خود اختااص داده
بود .ای سهم در سا  2019به علت رشد قاب صوجه صادرات ا انجی از اسنترالیا
و آمریکا به  22درصد از سهم بازار کنامش یادتنه اسنت .اقتاناد قطنر نینز ماننند
بسیاری از ممسایرانش انرژیمحور است .بر اساآ گزار
درصد ک درآمد ای کشور در سا  2012از درو

بانک ملنی قطنر 60

محانوالت میندروکربنی بنه

دست آمده است (موسوی  1393ص .)8
قطر کشوری کوچک واقع در منطقهای از لحناظ صناریخی ناپایندار اسنت .بنا
وجود ارصباطات نزدیک درمنری و سرزمینی با عربستان نراه حاکمان قطر بنه این
پادشامی به طور ممزمان مم به صورت یک متحد و مم یک قدرت سلطهگر بنوده
است .از سوی دیرر روابط ممسنایه شنمالی این کشنور یعننی اینران و شنورای
ممکاری خلیج دارآ و به صبع آن قطر به صورت صاریخی بنه علنت عندم اعتمناد
صعارضات و ادعامای ارضی ضعیف بوده است .صهدیدمای جدید ایدئولوژیکی که
از انقال

سا  1979نشأت میگینرد و بنر اسناآ صننش درقنهای شنیعه و سننی

چارچو بندی میشود خود به عنوان منبعی برای به چنالش کشنیدن مشنروعیت
حاکمان کشورمای جنوبی و صضعیف ارصباط بی شورای مذکور و ایران بنه شنمار
آمده و ضعف روابنط را صشندید کنرده اسنت ( .)Krane & Wright. 2014. P 18بنا
صوجه به ای شرایط حاکمان قطر به صورت سنتی به دنبنا حماینت قندرتمنای
خارج از منطقه مستند که با شبکه متحدان قبیلهای داخ منطقه پیونند منیخورنند.
رمبری ای کشور به صورت مداوم قاد دارد از ای ارصباطنات بنه عننوان امرمنی
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جهت صأمی الزامات امنیتی یک کشور کوچک استفاده کند صنا از این رمرنذر بنه
ثبات سیاسی رشد اقتاادی و استقال عم بیشتر در اعما سیاستمای داخلی و
خارجی برسد (.)Krane & Wright. 2014. P 18
سیاست خارجی قطر پر سر و صدا و جنجالی است .به طور مینا در چنند
دمه گذشته از روابط با بازیرران دولتنی و غیردولتنی ماننند اینران و عربسنتان ینا
حماآ و اسرائی که ممدیرر را رقیب یا دشم میپنداشتهاند استفاده کرده است.
دوحه به صورت جدی از اخوان المسلمی مار حمایت کرده است و یک بنازیرر
بزرگ در جنگ داخلی سوریه بوده است .ممچنی کمکمای قطری ابنزاری بنرای
کنار گذاشت دیکتاصور لیبی معمر قذادی از قندرت بنود .دوحنه ممچننی رمبنری
صال مای میانجیگرانه در راستای ردنع خانومتمنای منطقنهای را بنه وینژه در
سودان لبنان و یم به عهده گردته است (.)Bahgat. 2016. P 2
برای انتخا

چنی سیاستی سه دلی وجود دارد .نخستی و مهنمصنری دلین

آن صأمی امنیت و ثبات خود است .قطر با ادزایش وجه بنی المللنی خنود صنال
کرده است صا خود را از خطرات ناشناخته و آسیبپذیریمایی مشابه آنچنه کوینت
در سنا  1990صحمن کننرد محادظنت کننند .ادنزون بنر آن بننا مینانجیگننری در
صخاصمات جهان عر

صال

کرده اسنت صنا از گسنتر

دشنمنیمنا بنه داخن

مرزمای خود جلوگیری کند .قطر در پی آن است که از طریص حفظ روابط دوستانه
خود با ایران با نفوذ ای کشور نیز مقابله کند و در عی حا خود را به عنوان ینک
جایرزی عربستان سعودی و یک رمبر جدیند در خاورمیاننه و ینک متحند بنرای
غر

و به ویژه آمریکا معردی کند به گونهای که ای متحد ارز

برای غر

ددناع کنردن را

داشته باشد ( .)Rivlin. 2013. P 5به ای صرصیب میصنوان گفنت صعرینف

امنیت ملی قطر از دو سطح منطقهای با رویکرد واقعگرایانه و سطح بنی المللنی بنا
رویکرد آرمانگرایانه صشکی شده است.
نوع نراه قطر به مفهوم امنیت انرژی در مقام یک کشور عرضهکننده بر اسناآ
امنیت صقاضا و امنیت صرانزیت برای گاز طبیعی شک گردته است .پنج دولت عضو
شورای ممکاری خلیج دارآ با کسری منابع گاز طبیعی روبرو مسنتند در حنالی
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که قطر یک منبع عرضه ایدهآ را در اختینار دارد امنا نزدیکنی مسنادت و روابنط
دوستانه در شبه جزیره عربی نتوانسته زمینه را برای صجنارت کنادی درامنرزی گناز
طبیعی درامم آورد .دالی مختلفی برای ای مشک وجود دارد که به قیمتگنذاری
پایی نهادینه شده در شورای ممکاری خلیج دنارآ مربنوط منیشنود (
5

& Krane

 .)Wright. 2014. Pممچنی مسای و مشکالت قطریما در شورای ممکاری بنه

ویژه اختالدات با عربستان امکان احداث مرگوننه خنط لولنه بنرای صرانزینت گناز
طبیعی (به ویژه از خاک عربستان) را منتفی کرده است.
ای مشکالت سیاسی پتانسی الزم برای انجام طر مای جنایرزی صنادرات
گاز به صورت ا انجی را درامم کرد زیرا صادرات به ای شیوه نیازی به صرانزیت
گاز از خاک میچ یک از کشورمای شورای ممکاری خلیج دنارآ نداشنت (مینز
ویکتور و جف  .)265 :2006از ای رو قطر به دنبنا صنادرات گناز بنه صنورت
ا انج نی بننه مشننتریانی بسننیار دور ردننت کننه قیمننتمننای بنناالصری را در قالننب
قراردادمای دو طرده صضمی میکردند .مودقیت قطر در ای مسنیر این کشنور را
به بزرگصری صادرکننده ا انجی صبدی کرده و به ای کشور اجازه داده است کنه
از اثرگذاری جهانی غیرمعمو در جهت صوسعه امنیت ملی خود برخنوردار شنود.
ای موضوع از راه ارصباط مداوم با کشنورمای قدرصمنند واردکنننده کنه در صنداوم
امنیت عرضه قطر ذینفع بودند به دست آمد (.)Krane & Wright. 2014. PP 6-7
ای واقعیت که مهمصری منبع گاز قطر (میدان گاز گنبد شمالی) میدان مستق
گازی است به ای کشور انعطافپذیری بناالیی منیدمند زینرا صولیند گناز در آن
وابسته به صولید نفت نبوده و لذا محدودیتی از طرف اوپک بر آن اعما نمنیشنود.
میعاناتگازی که به ممراه گاز صولید میشوند نینز مشنمو محندویتمنای اوپنک
نیست .ای موضوع به ای پادشامی در کامش مژمونی عربستان سنعودی در ینک
رقابت طوالنی یاری رساند ( .)Krane & Wright. 2014. P 14در واقع صادرات گاز
قطر موجب میشد که ای کشور در محاسنبات امنینت اننرژی سنایر کشنورما در
منرام داصله گردت از عربستان نقش مهمی ایفا کند .وابسنتری کشنورما بنه گناز
قطر آنما را به ذینفعانی در ثبات سیاسی داخلی و امنینت خنارجی قطنر صبندی
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میکرد.
به واقع حکومت شیخ حمد از سیاست انرژی برای ساخت روابط استراصژیک
جهت برآورده ساخت نیازمای امنیتیش کمک گردت .این روابنط اسنتقال عمن

قطر را ادزایش داد و قطر را به آن چیزی مجهز کرد که بنا ننام "چنارچو

امنینت

متنوع شده" شناخته میشود که در مسیر آن اممیت روابط انرژی بنا قندرتمنای
آسیایی و اروپایی نباید دست کم گردته شود .ای روابط و قراردادمای مننتج از آن
برای ای کشورما یک انریزه قوی در جهت حفظ امنیت و ثبات جریان منابع قطنر
ایجاد میکند و ظردیت ژئوپلتیکی قطنر را ادنزایش منیدمند

(Krane and Wright.

).2014. P 20
قطر با صوجه به اولویتمای امنیت ملی خود و ممچنی محندودیتمنایی کنه
در راستای صحقص امنیت انرژیش به عنوان یک صادرکننده مواد میدروکربنی داشنته
با دوری از نراه ایدئولوژیک برقراری ارصبناطمنای دو جانبنه مسنتحکم سیاسنی
نظامی و اقتاادی با کشورمای بزرگ جهنان کنه مانرفکنننده اننرژی مسنتند را
سرلوحه سیاستمای صادرات گاز خود قرارداد .بر اساآ ای رویکرد قطر امنیت
انرژی را در چارچوبی برد-برد برای طردی صعریف کرد کنه از خنال "وابسنتری

متقاب " ایجاد شده در ممکاریمای اقتاادی زمینه بهرهبرداری از منابع انرژی بنه
سود صوسعه اقتاادی طردی عرضه و صقاضا را درامم سازد .بنابرای میصوان گفنت
که صعریف امنیت انرژی در نراه کشور قطر از نوع آرمانگرایانه میباشد.
 .4تأثیر امنیت ملی و امنیت انرژی ایکران در شکک گیکری سیاسکتهکای
صادرات گاز
بر اساآ بررسی آماری شرکت بیپی از انرژی جهان در سنا  2019ذخنایر گناز
ک جهان برابر  198/8صریلیون مترمکعب برآورد شده است .در ای میان اینران بنا
 32صریلیون مترمکعب ( 16درصد ک ذخایر جهنان) دومنی دارننده ذخنایر گناز
جهان است .بر اساآ ای گزار

اینران در پاینان سنا  2019منیالدی بنا صولیند

ساالنه حدود  244/2میلیارد مترمکعب گاز سومی صولیدکننده گناز جهنان پنس از
ایاالت متحده و روسیه به شمار منیرود و سنهم  6/1درصندی در صولیند را از آن
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خود کرده است .ایران با مانرف  223/6میلینارد مترمکعنب گناز ( 5/7درصند از
مارف ک جهان) در سا  2019رصبه چهارم را در جهان پس از آمریکا روسیه و
چی داشته است .در واقع ایران در سا  2019از ظردیت  20/6میلیارد مترمکعبنی
برای صادرات گاز برخوردار بوده که طبص اطالعات بیپی  16/9میلیارد مترمکعنب
آن از طرق خط لوله صادر شده است که از ک حجم صجارت گاز طبیعی در جهان
که بالغ بر  1286/6میلیارد مترمکعب است  1/3درصد آن را دربرمیگیرد (

Biritish

.)Petroleum. 2020
اممیت موضوع صادارت گاز طبیعی برای اقتااد کشور در حدی است که در
بند  12سیاستمای کلی اقتااد مقاومتی که صوسنط رمبنری در سنا  1392ابنال
گردید جهت مقابله با ضربهپذیری درآمند حاصن از صنادرات نفنت و گناز بنر
ادزایش صادرات گاز صأکید شده است .در راستای صحقص ای بنند از سیاسنتمنای
مذکور در سند ملی "رامبرد انرژی کشور" صهیه شده صوسط شورای عنالی اننرژی

در بخش رامبردمای نفت و گاز ای سند در بندمای  8و  12بر "صخایص بهیننه
گاز طبیعی صولیدی کشور بر اسناآ جنامع نرنری مننادع ملنی" و "اصخناذ صندابیر
کارآمد در حوزه دیپلماسی انرژی برای ادزایش سهم ایران از صجارت جهنانی گناز

طبیعی و درآوردهمای نفتی" اشاره شده است.

با صوجه به ای صأکیدات در برنامه ششم صوسنعه کنه از سنا  1396صنا سنا
 1400اجرایی میگردد مقرر شده است ظردیت صولید روزانه گاز طبیعی اینران بنه
 1/3میلیارد مترمکعب برسد .ای مدفگذاری درصت بسیار خوبی از نظر موقعیت
استراصژیک پیش روی کشور قرار میدمد صا بتواند بنه لحناظ صنأمی اننرژی بنرای
کشورمای منطقه نقش حیاصی به عهده گیرد و ممچنی با وابستهسنازی کشنورمای
ممسایه در حوزه انرژی امنیت پایدار را برای کشور به ارمغان آورد.
باید صوجه کرد که ایران ممواره در کانون صوجه قدرتمای بنی المللنی بنوده
است .ای موقعیت به دو صورت بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی صأثیرگنذار
بوده است؛ از یک سو به علت ای که این موقعینت بنا بنیطردنی و انزواگراینی
سازگاری ندارد نوعی سیاست خارجی برونگرا و دعا را ایجا

کرده و از سوی
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دیرننر خنناطرهی صنناریخی مننداخالت بننی المللننی موجننب شننک گیننری نننوعی
بیرانهمراسی و بیرانهستیزی شده و سیاست خارجی صقابلی و مواجههجویاننهای را
در پی آورده که امنیت ملی استقال و حفظ صمامیت ارضی امنداف کنانونی آن را

صشکی میدمد (دمقانی دیروزآبادی  1388ص ص  .)95–94ای مسای در کننار
شرایط بی المللی سا مای منتهی به انقال
اساسی برآمده از انقال

اسالمی موجب آن شده کنه در قنانون

مواضع به شدت رادیکالی در مورد مناسبات بنی المللنی

اصخاذ گردد که نقش مهمی در چارچو بندی سیاست خارجی کشور داشته است.

در اصو مختلنف قنانون اساسنی آشنکارا بنر "نفنی مرگوننه سنتمگنری و

ستمکشی" "قسط و عد " "نفی نظام سلطه" و "طرد کام استعمار" و اسنتکبار
و حتی مبارزه با آن صأکید شده است .مطابص خنوانش رسنمی جمهنوری اسنالمی
اسالم به عنوان ایدئولوژی مشروعیتبخش انقال

اسالمی دینی است درازمانی و

درامکانی که به ممه عارما و نس منا صعلنص دارد و این مامینت دراملنی اسنالم
صدور انقال

اسالمی را به جوامع و ملتمنای دیرنر ایجنا

منیکنند (دمقنانی

دیروزآبادی  1388صص  .)162–161ای مسأله سبب شده است صا صال
صدور الروی اسالم سیاسی شیعی که رک اصلی مویت نظام محسنو

بنرای

منیشنود

به بنیادیصری اص مدایتکننده سیاست خارجی جمهوری اسنالمی اینران صبندی
شود و حمایت از جنبشمای معتقد به اسالم سیاسی یکی از اولویتمای سیاسنت
خارجی ایران باشد (قهرمانپور  1394صص  .)218-217بر اساآ مطالنب گفتنه
شده چارچو بندی مفهوم امنیت ملی و سیاست خارجی در جمهوری اسنالمی را
میصوان در قالب ای مؤلفهما دستهبندی کرد -1 :صال
جهننانی  -2غننر

سننتیزی  -3صنندور انقننال

آزادیبخش -5گستر

بنرای اسنتقرار نظنم ننوی
 -4حمایننت از جنننبشمننای

اسنالم سیاسنی .منوارد ذکنر شنده منا را بنه این نتیجنه

میرساند که ایران به عنوان کشوری میانپایه در جهان امروز که به دنبا برمم زدن
نظم جهانی صبدی شدن به بزرگصری قدرت منطقهای خاورمیانه و جهان اسالم و
به چالش کشیدن منادع قدرت مژمون یعنی ایاالت متحده آمریکنا در اقانی نقناط
جهان است گریزی از انتخا

رویکرد واقعگرایی برای صنأمی امنینت ملنی خنود
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ندارد.
مطالعه اسناد حوزه انرژی ایران نشاندمنده عدم اشاره به مفهوم امنیت اننرژی
در ای اسناد است مر چند در بعضی اسناد بنه مفنامیمی کنه ذین مفهنوم امنینت
انرژی صعریف میشوند مانند متنوعسازی منابع انرژی مانند بند  23سیاسنتمنای
کلی نظام در بخش انرژی یا در قسمت سیاستمای سایر منابع به "ایجاد صننوع در
منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسای زیستمحیطی و صنال

بنرای

ادزایش سهم انرژیمای صجدیدپذیر با اولویت انرژیمای آبی" اشاره شنده اسنت.

جنبهمای مختلف امنیت اننرژی در رامبنرد ملنی اننرژی کشنور بیشنتر بنه چشنم
میخورد .به طور میا در بند  23با صوجه به مشکالت صجارت نفنت و گناز گفتنه
شده است" :دقندان امنینت عرضنه در صنادرات نفنت خنام و میعاننات گنازی و
بازارمای بلندمدت و نبود مشتریان رامبردی" و در ادامه در امنداف کنالن بخنش

انرژی در بندمای  8و  9به ارصقا امنیت عرضه انرژی مطمئ

پایندار و بنا کیفینت

مناسب و صنوع بخشی اقتاادی سبد انرژی کشور صوجه شده است .به علت دقندان
رویکرد مشخص نسبت به امنیت انرژی صال

میکننیم بنا بنازخوانی پنروژهمنای

صادرات گاز کشور در  20سا گذشته و دالی شکست آنان از نظر کارشناسان به
رویکرد سیاستگذاران ای حوزه در مورد امنیت انرژی دست پیدا کنیم.

نظریننه "ثبننات مژمونیننک" در روابننط بننی المل ن از زیرشنناخهمننای مکتننب

واقعگرایی است و مطابص آن جریان منظم و ثبات اقتااد بی المللی لیبرا مسنتلزم
مدیریت یک قدرت برصر است .طبص نظریه ثبات مژمونیک رمبر مژمون در جهنان
باید دارای شرایطی باشد که مهمصری آن از نظر سایمون بروملنی 1عبنارت مسنتند
از -1 :صرویج اقتااد بازار آزاد و لیبرا در برابر اقتاادمای حمایتی  -2کنتنر بنر
منابع انرژی و مواد خام بازار از جمله منابع نفتنی جهنان  -3برصنری صسنلیحاصی و

صفوق نظامی یکجانبه در نظام بی المل  -4جلوگیری از پیدایش "رقبای ممتا" در
عرصه نظام بی المل  .بر اساآ آنچه گفته شد مژمنونی مسنتلزم پشنتوانه منادی و
منابع کادی قدرت است و در حا حاضر نیز صنها ایاالت متحده واجد این شنرایط
1. Simon Bromley
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میباشد .مطابص نظریه ثبات مژمونیک نظارت بر ذخایر انرژی منطقه خلیج دنارآ
و خاورمیانه را میصوان یکی از ارکان مهم الزم برای صداوم مژمونی آمریکا ارزینابی
کرد (واعظی  1389صص  .)197 -196صال

نظام سرمایهداری این اسنت کنه

میچ قدرصی نباید به صنهایی مجاز به کنتر منطقنه خاورمیاننه باشند .پیندایش ینک
دولت سلطهجو در منطقه خاورمیانه به صورت بالقوه میصواند در صأمی نفت برای
سایر مناطص جهان اختال ایجاد کند (موسویان  1394ص  .)164نرراننی ایناالت
متحده آمریکا از صهدیدمای گاه و بیگاه درماندمان نظامی ایران مبنی بر بست صنره
مرمز و صهدید امنیت انرژی بی المللی در صورت وقوع جنگ بی دو کشور یا یک
جنگ منطقهای است .صنره مرمز مهمصری آبراه صرانزیت نفت در جهنان اسنت .بنر
اساآ گزار

اداره اطالعات انرژی آمریکا در  20ژوئ  2019در سا  2018بنه

صورت متوسط در مر روز  21میلیون بشکه نفت از ای صنره عبور کرده است کنه
معاد  21درصد مارف روزانه درآوردهمای نفتی در جهان می باشد .عالوه بر ای
بیش از یک چهارم محمولهمای ا انجی جهان در سا  2018از ای گذرگاه عبور
کرده است که بالغ بر  4/1صریلیون دوتمکعب در سنا منیگنردد( .

The Strait of

)Hormuz. 20 June 2019
ایران یکی از کشورمایی است که با صوجنه بنه مننابع سرشنار نفنت و گناز و
موقعیت ژئوپلتیک خود در مرکز بیضی انرژی جهانی کنه نقطنه اصانا دو کنانون
انرژی دنیا یعنی حوزه دریای خزر و خلیج دارآ اسنت منیصوانند بنا صوجنه بنه
چارچو مای امنیت ملی خود که در پی به چالش کشیدن نظم جهانی است نقنش
مخربی در صفوق ایاالت متحده آمریکا بر منابع انرژی ای منطقنه و خطنوط انتقنا
زمینی و دریایی آن بنازی کنند (منانتر  2010ص  .)47بنر این اسناآ یکنی از
مهمصری زمینهمایی که آمریکا پس از سقوط اصحادجمامیر شوروی دست به اعما
محدودیت علیه ایران زد حوزه انرژی بنوده اسنت .این سیاسنت از ابتندای دمنه
 1370آغاز شد .کلینتون در  14مرداد ماه  1375قانون مجازاتمنای علینه اینران و
لیبی ماو

کنرره را امضا کنرد .طبنص این قنانون کنه بنه دامناصو معنروف شند

شرکتمای غیرآمریکایی که در بخش نفت و گاز ایران و لیبی سرمایهگذاری کننند
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مجازات خوامند شد (دمقانی دیروزآبنادی  1388صص  .)423 – 422در ادامنه
ای مسیر بر شیوهمای اعما صحریم بر حوزه انرژی ایران ادنزوده شنده اسنت کنه
اشننکا مختلننف آن عبارصننند از -1 :صحننریم خرینند نفننت  -2صحننریم دننرو
درآوردهمای نفتی  -3صحریم سرمایهگنذاری  -4صحنریم صکنولنوژی و دنناوری -5
صحریم خدمات مدیریت صوسعه منابع  -6محندود کنردن اثنرگنذاری در نهادمنای
بی المللی  – 7صحریم پروژهمای صوزیع و صرانزیت  – 8محدود شندن پنروژهمنای
بی المللی  -9صحریم درو

صجهیزات و قطعات (واعظی  1389ص .)611

با اعما ای صحریمما صال

آمریکا معطوف به آن است که جمهوری اسالمی

ایران به عنوان شریک مطمئنی در درو

صلقی نشود و جایراه جمهنوری اسنالمی

به عنوان یک بازیرر بزرگ کامش یابند (آذری و ابرامیمنی  1386ص  .)367بنه
ممی علت سیاست خارجی آمریکا در منطقه بر پایه ممه چیز بندون اینران شنک
گردته است .آمریکا برای محدود کردن صوان ژئوپلتینک اینران در زمیننه اننرژی از
منادع گوناگونی برخوردار است که مم از نررانیمای ای کشور بابت امنیت انرژی
خود و سایر کشورمای بزرگ صنعتی نشأت میگیرد و مم ریشه در جلنوگیری از
صبدی شدن ایران به یک قدرت منطقهای چالشگر برای نظم جهانی دارد .در ادامنه
بعضی از سیاستمای آمریکا برای محدود کردن صوان صادرات گاز و نیز منواردی
از کم صوجهی سیاستگذارن ایرانی به اصو امنیت انرژی در طر منای صنادرات
گاز مورد بررسی قرار خوامد گردت.
 .1-4خط لوله صلح

یکی از مهمصری عوام نتیجهبخش نبودن مذاکرات خط لوله صلح مخالفنتمنای
آمریکاست .آمریکا میداند که مودقیت ایران در اجرای طر مای انتقنا اننرژی در
ادزایش صوان کشور در معادالت جهانی و صغییر دیدگاهمای سیاسی در مورد امنینت
انتقا انرژی از ایران مؤثر است بنابرای سعی دارد ای گزینه که آزادی عم ایران
را باال میبرد محدود کند .در ای راستا اعما دشار بر مندوستان و پاکستان جهنت
خننودداری از مشننارکت در خننط لولننه صننلح در دسننتور کننار آمریکننا قننرار دارد
(درجیراد بایی الشکی و جهنانبخش  1394ص  .)12آمریکنا از مسنیر جننو
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شرق جهت انتقا گاز صرکمنستان به مند حمایت جدی میکند زیرا از یک سنو از
قدرت مانور ایران در بح

انرژی و درو

گاز به مند و پاکسنتان منیکامند و از

سوی دیرر رقیب دیری خود یعنی روسیه را محدودصر میکنند (درجنیراد بنایی
الشکی و جهانبخش  1394ص  .)23از سوی دیرر پیشینه شش دمنه روابنط پنر
صنش مند و پاکستان نررانی مقامات مندی را در مورد طنر انتقنا گناز اینران و
پاکستان به دنبا دارد .مند نمیصواند بپذیرد که گلوگاه انرژیا

در دست پاکستان

باشد و در صورت صشدید اختالفما پاکستان از ای خط لولنه بنه عننوان ابنزاری
برای دشار به مند استفاده کند و با قطع گاز ای کشور را در موقعیت انفعالی قنرار
دمد (درجیراد بایی الشکی و جهانبخش  1394ص  .)13ای مورد عندم صوجنه
ایران به امنیت مسیر صرانزیت انرژی در زمنان طراحنی خنط لولنه صنلح را نشنان
میدمد .ممچنی باید صوجه کرد مزینه پروژه بدون سرمایهگنذاری خنارجی بنرای
پاکستان بسیار زیاد است .بر خالف خط لوله صناپی خنط لولنه اینران-پاکسنتان از
حمایت مالی بانک صوسعه آسیایی برخوردار نیست .در ای مورد نیز ایران صنوجهی
به مؤلفهمای امنیت صقاضا یعنی صوان پرداخت مزینه ایجناد خنط و ممچننی گناز
دروخته شده به کشور خریدار را نکرده است.
 .2-4صادرات گاز به اروپا

اصلیصری پروژه صادرات گاز ایران به اروپا از خنط لولنه نابناکو بنوده و یکنی از
مشکالت پروژه ناباکو مشک صأمی منابع گازی الزم برای صزریص به ای خنط لولنه
بوده است .در مورد انتقا گاز ایران به ای خنط لولنه ریچنارد مورنیننگ اسنتار

1

درستاده ویژه دولت اوباما در کمیته خارجی سنا در جوالی  2009بیان داشت« :اگر
ایران صامیم به ح مسای خود بنا آمریکنا شنام برنامنه مسنتهای خنود گردنت
میصواند از مزایای حضور در پروژهمای انرژی بهره ببرد»
)2009

(Nabucco Gas Line. 16

 .Julyاو در آوری ممان سا در کنفرانسنی در بلغارسنتان احتمنا حضنور

ایران در پروژه ناباکو را رد کرد و پیشنهاد داد که باز کردن دضا در حوزه انرژی بنه
عنوان یک مویج برای بهبود روابط در سنایر حنوزهمنا باشند

(Iran can. 26 April

1. Richard L. Morningstar

مطالعه تطبیقی سیاستگذاری صادرات گاز طبیعی در چارچوب مؤلفههای امنیت انرژی در59 ...

) .2009نکته قاب صوجه در بح

صادرات گاز بنه اروپنا این اسنت کنه اینران در

شرایط پس از دروپاشی اصحناد شنوروی بنه جنای بهنرهگینری از صوانمنندیمنای
جغرادیایی خود به بازیرری ممراه و منمسناز بنرای روسنیه صبندی شنده اسنت.
بازیرری که ممه عرصهمای رقابت را برای ادامهی صقاب با آمریکا و اروپا بنه نفنع
روسیه واگذار کرده و به جای بهرهگیری از موقعیت ممتاز جغرادیایی خنود بنرای
انتقا انرژی از آسیای مرکزی و قفقاز به بازارمای جهانی و ارایه صسنهیالت بنرای
راهیابی بازیرران جهانی به حوزه دریای خزر ممگامی با روسیه جهت صأمی منادع
انحااری آن کشور در کنتر انتقا انرژی از مسیرمای جنوبی بنه سنوی آ منای
آزاد جهان را مدف قرار داده است (کوالیی  1389صص .)21-22
 .3-4صادرات گاز به كشورهای حاشیه خلیج فارس

بررسی چشماندازمای انرژی نشان میدمد که خاورمیاننه در دو دمنه آیننده رشند
قاب صوجهی را در مارف گاز طبیعی صجربنه منیکنند .کشنورمای حاشنیه خلنیج
دارآ به جز قطر ممری به واردات گاز برای ماارف داخلنی خنود نیناز دارنند.
ایران نیز به دلی داصله بسیار کم با ای کشورما ممواره صمای داشته صنا بنه آنمنا
گاز صادر کند اما در راه صحقص ای مدف دو دسته از موانع وجود دارند:
 .1-3-4موانع سیاسی؛ در مورد موانع سیاسنی صنادرات گناز بنه کشنورمای
حاشیه خلیج دارآ عراقی مدیرعام پیشی شرکت ملی گاز ایران بینان منیکنند:
«صادرات گاز به کشورمای ممسایه صحت صأثیر مسای سیاسی اسنت ممزمنان بنا
مذاکره با کویت برای صادرات گاز بنه این کشنور برخنی بنا بناالردت از دینوار
سفارت عربستان کار را خرا

و پن ارصبناطی منا بنا کوینت و سنایر کشنورمای

حاشیه خلیج دارآ را قطع کردند( ».معناون وزینر نفنت  .)1396از سنوی دیرنر
دشارمای آمریکا در ای بازار نیز صأثیرگذار بوده است .اسنناد ادشنا شنده از سنوی
ویکیلنیکس نشننان منیدمنند کنه پننس از صفناممنامننه سنا  2007ایننران و عمننان
آمریکاییما با آن مخالف بوده و به دولت عمان دشار آوردهاند که گناز منورد نیناز
خود را از قطر صأمی نماید (حس صا

.)1392

 .2-3-4مشک قیمتگذاری؛ از نظر بسیاری از کارشناسان مهمصنری مشنک
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در عدم مودقیت اکیر قراردادمای صادرات گاز اینران اخنتالف بنر سنر قیمنت بنا
کشورمای متقاضی است که ای مسأله ارصباط مستقیمی با مفهوم قاب صحم بنودن
قیمت انرژی پیدا میکند .ای اختالف به شک مای مختلفی صورتبندی میشوند
عدهای آن را صال

مشتریان برای "مفتخوری" گاز صعبیر منیکننند .برخنی آن را

عدمانعطاف الزم ایران در درو

گاز بر خالف نفت میدانند و برخی دیرنر آن را

عدم صوجه ایران به شرایط متفاوت بازارمای گوناگون گاز نام مینهند .بایند صوجنه
کرد که قیمت منطقهای گاز در خلیج دارآ به طور نسبی پایی است و ممی خود
عاملی برای صشدید مسای قیمتی میشود.
 .4-4صادرات گاز به تركیه

در سا  2001قرارداد صادرات گاز بی ایران و صرکیه منعقد شند .بنر اسناآ این
قرارداد  25ساله صرکیه باید ساالنه حنداق حندود  8/5میلینارد مترمکعنب گناز از
ایران دریادت کند .ایران در چند سا گذشته به علت عدم صوازن صولیند و مانرف
چند بار در داو زمستان به صورت ناخواسته قادر بنه صنأمی گناز صنادراصی بنه
صرکیه نبوده است .ای مسأله عالوه بر اینکه موجنب صندمه دیندن مبحن

امنینت

عرضه گاز از دید مشتریان گاز ایران شده موجبات شکایتمای صرکیه علینه اینران
را نیز درامم کرده است .در کنار ای مسنأله در حنا حاضنر صرکینه بنرای صحقنص
آرزوی صبدی شدن به ما

انرژی منطقه در غیا

رقیب اصلی خنود یعننی اینران

که به صدریج از صمامی ظردیتمای ژئوپلتیکی خود در نزدیک به سنه دمنه گذشنته
صهی شده است مم زمان مم با روسیه در حا اجرای خط لوله جریان صرکی بنرای
انتقا گاز ای کشور به اروپاست و مم در ممرامی با سیاستمای ایناالت متحنده
آمریکا و اصحادیه اروپا با مشارکت جمهوری آذربایجان در حا ساخت خنط لولنه
صرانس آناصولی است .بهرهبرداری ای دو خط لوله امکان انتقا انرژی غر

درینای

خزر از راه ایران به خلیج دارآ را صقریباً منتفی میسازد و در صورت احداث خط
لوله صرانس خزر و پیوست صرکمنستان به خطوط لولنه عبنوری از صرکینه ظردینت
صرانزیت ایران در مورد منابع شرق دریای خزر را نیز عقیم میکند .در جمنعبنندی
روابط انرژی ایران و صرکیه باید گفت که سیاست "ممه چیز بدون اینران" آمریکنا
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که به دنبا صال

جمهوری اسنالمی بنرای بنه چنالش کشنیدن نظنم جهنانی بنه

شیوهمای گوناگون اصخاذ شده است موجب گردیده صرکیه مر آنچه را کنه بایند از
صرانزیت انرژی منطقه خزر نایب ایران میشده است را از آن خود کند .با جرأت
میصوان گفت برندگان اصلی انعکاآ سیاستخارجی ایران در حوزه انرژی صرکینه
و روسیه بودهاند.
با صوجه به موارد باال میصوان گفت جمهوری اسنالمی اینران ممنواره صنال
کرده است روابط اقتاادی را از روابط سیاسی جدا سازد .اینران در حنالی کنه در
بعد سیاسی نظم جهانی را به شنیوهمنای مختلنف بنه چنالش منیکشند در بعند
اقتاادی دست ممکاری به سوی ممسایران خود و کشورمای صنعتی جهان دراز
میکند .بر اساآ ای رویکرد به نظر میرسد سیاستگذاران صادرات گاز به دنبا
خوانشی آرمانگرایانه از امنیت انرژی بودهانند کنه بیشنینه کنردن مننادع اقتانادی
کشور و صداوم بخشیدن به آن را مدف قرار میدمند امنا بنه پنیشنیازمنای چننی
رویکردی که الزام اولویت یادت امنیت نرم مبتنی بنر اقتاناد بنر امنینت سنخت و
نظامی در صعریف چارچو مای امنیت ملی ایران است صوجه ننمودهانند .رویکنرد
آرمانگرایانه به امنیت انرژی ممانگونه که در ابتدا شر دادیم مبتنی بنر وابسنتری
متقاب و صعریف روابط اقتاادی و سیاسی برد-برد بنی طنردی معاملنه اسنت کنه
چارچو مای کنونی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران قادر به صنأمی این پنیش
زمینهما نمیباشند و به خاطر ممی عندم انطبناق اسنت کنه پنیشبنرد طنر منای
صادرات گاز ایران علیرغم موقعیت ژئوپلتیک مناسنب و مننابع دنراوان بنا مواننع
بسیاری مواجه شده است .عالوه بر ای

جهتگیری صادرات گاز نیاز بنه پشنتوانه

مازاد صولید قاب صوجهی دارد که خریداران گناز طبیعنی اینران را از صنأمی امنینت
عرضه در مر زمان مطمئ نماید که ای مهم نیز با صوجه به مارف ادسار گسنیخته
داخلی و عدم صوان سرمایهگذاری کادی به واسطه صحنریم منیچگناه محقنص نشنده
است و آسیب خود را به روابط صجاری ایران با قدیمیصری وارد کننده گاز کشنور
یعنی صرکیه وارد نموده و بدبینی نسبت به عدم وجود گاز مازاد بنرای صنادرات را
در سایر خریداران بالقوه و مذاکرهکنندگانش ایجاد کرده است.
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نتیجهگیری
ای پژومش صالشی برای یادت چرونری شک گیری سیاستمنای صنادرات گناز
جمهوری اسالمی ایران در قالب مؤلفهمای امنیت اننرژی و ممچننی نحنوه صنأثیر
چارچو بندی امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی بر این دو مقولنه
بوده است .از ای رو درضیه پژومش که مدعی است مرگوننه کامینابی ینا ناکنامی
سیاستگذاری صادرات گاز ایران وابستری مسنتقیم بنه صوجنه بنه امنینت اننرژی
طردی مبادله در سایه مالحظات کالن امنیت ملی خوامد داشت با نرامی صطبیقنی
به سیاستمای صادرات گاز کشنورمای بنزرگ صولیند و صنادرکننده گناز طبیعنی
(روسیه و قطر) مورد بررسی قرار گردت.
روآما با صوجه به جایراه صادرات اننرژی خنود امنینت صقاضنا را بنیش از
امنیت عرضه در سیاستگذاریمای خود مد نظر قرار میدمند و در راستای نی به
آن و با صوجه به اولویتمای امنیت ملی خود سنه سیاسنت عمنده صسنلط دولنت
روسیه بر استخراج منابع انرژی داخلی و منابع کشورمای مشترک المنادع انحانار
انتقا انرژی کشورمای خارج نزدیک از سوی شرکتمای روسنی و متننوع کنردن
بازارما و مسیرمای انتقا انرژی به مقاصد مدف را در محیط بنی المللنی پیرینری
کردهاند .بر ای اساآ میصوان گفت روسیه انرژی را بنه عننوان زیرمجموعنهای از
یک قدرت سیاسی جهانی و ابزاری قانونی و مشنروع در سیاسنت خنارجی نرناه
میکند .از دید روسیه امنیت انرژی بخشی از امنیت ملی است و باید برای صنأمی
آن از صمامی ابزار قدرت استفاده کرد .بنابرای با اطمینان باالیی میصنوان گفنت کنه
خوانش روسیه از امنیت انرژی به مانند رویکرد آن در عرصه امنیت ملی خوانشنی
واقعگرایانه است.
در مقاب قطر به عنوان کشنوری کوچنک بنا جمعینت کنم ممنواره درصندد
محادظت از خود در قبا دو قدرت بزرگ ممسایه خنود یعننی عربسنتان و اینران
بوده و صال

داشته با کسب حمایت از قدرتمای درامنطقنهای بنه متنوازن کنردن

نفوذ ای دو کشور بپردازد صا از ای راه به ثبات سیاسی رشد اقتاادی و اسنتقال
عم بیشتر در اعما سیاستمای داخلی و خارجی خود دست یابد .بنا صوجنه بنه
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ای نوع صعریف از چارچو منای امنینت ملنی (واقنع گراینی در سنطح منطقنه و
آرمانگرایی در سطح جهان) و ممچنی مطالعه اختالدنات اقتانادی و ارضنی کنه
مانع قطر برای انتقا گاز طبیعی به ممسایران عر

خود در منطقنه خلنیج دنارآ

بوده ای کشور به عنوان یک صادرکننده گاز با قدم گذاشت در مسیری که صوجنه
حداکیری به منادع پذیردته شده طنرفمنای خریندار در آن نقنش مهمنی داشنت
امنیت انرژی را در چارچوبی برد -برد بنرای طنردی صعرینف کنرد کنه از خنال

"وابستری متقاب " ایجاد شده در ممکاریمای اقتانادی زمیننه بهنره بنرداری از
منابع انرژی به سود صوسعه اقتاادی طنردی عرضنه و صقاضنا را دنرامم سنازد .از
ممی رو میصوان گفت صعریف حاکمان قطر از امنیت انرژی از نوع آرمنانگرایاننه
است.
در ایران بر خالف روسیه که مفهوم امنیت انرژی از جایراه روشنی در اسنناد
مربوط به امنیت ملی و سیاستمای انرژی ای کشور برخنوردار اسنت مننوز بنه
صورت مشخای به ای مفهوم پرداخته نشده است .به طنور مینا بننا بنه اعتقناد
بیشصر کارشناسان ایران در مذاکرات صادرات گاز ممواره با مشک قیمتگنذاری
گاز صادراصی خود مواجه بوده است و بدون صوجه به ویژگیمای مر بازار به دنبا
صحمی قیمت گاز صادراصی به صرکیه به سایر متقاضیان واردات گناز از اینران بنوده
است .ای مورد به نوعی از بیصوجهی به مؤلفه قابن صحمن بنودن قیمنت اننرژی
نشأت میگینرد منر چنند نمنیصنوان از ابعناد سیاسنی این مسنأله کنه ناشنی از
درصتطلبی مشنتریان بنه خناطر اننزوای سیاسنی اینران و ینا دشنارمای سیاسنی
غیرکارشناسی داخ کشور به منذاکرهکننندگان صحنت عننوان ارزان دروشنی گناز
چشمپوشی کرد .میا دیرر بیصوجهی بنه مؤلفنهمنای امنینت اننرژی در قنرارداد
صادرات گاز به پاکستان خود را به صورت نادیده گردت ضعف مالی این کشنور
برای ایجاد زیرساختمای الزم برای انتقا گاز صادراصی به مراکز جمعیتی خنود و
یا پرداخت بهای گاز صادراصی نشان میدمد .ای امر در صناقض آشنکار بنا امنینت
صقاضا میباشد .عالوه بر ای باید صوجه کرد چرونری چارچو بندی امنیت ملی و
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که در پی به چالش کشیدن نظم جهانی و
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استقرار نظم دلخواه خود صحت لوای مفهوم غنر سنتیزی و بنه وسنیله ابزارمنایی
مانند صدور انقال
است باع

حمایت از جنبشمای آزادیبخش و گستر

اسنالم سیاسنی

شده که ایاالت متحده آمریکا به عننوان قندرت مژمنون در سنه دمنه

گذشته صمام صوان خود را برای محندودسنازی اینران و صهنی کنردن ظردینتمنای
ژئوپلتیک و ژئواکونومیک کشور به کار ببنرد .این کشنور بنا اعمنا صحنریممنای
گوناگون از صمام صوان خود برای اینکه ایران را شریکی نامطمئ در حوزه صادرات
یا صرانزیت انرژی معردی کند استفاده کنرده اسنت .صانویر سناختهشنده از اینران
صوسط ایاالت متحده آمریکا در حوزه انرژی صحت عننوان صهدیندی بنرای امنینت
انننرژی جهننانی و مختنن کننننده مؤلفننه در دسننترآ بننودن امنن انننرژی بننرای
مارفکنندگان میباشد.
از سوی دیرر چارچو بندی امنیت ملی جمهوری اسالمی اینران و اننزوای
ناشی از آن ایران را ناچار به اصکا بنه روسنیه نمنوده اسنت .روسنیه بنزرگصنری
صادرکننده انرژی به اروپا است و از ای مزیت خود بنه بهتنری شنک در جهنت
صأمی منادع ملیا

بهره میبرد .روسیه صمام صال

خود را در جهت خنینی کنردن

ورود رقبای جدی به بازار گاز اروپا معطوف میدارد .چارچو بندی امنینت ملنی
جمهوری اسالمی ایران و نوع رابطه صخاصمی با آمریکنا منانع اسنتفاده از ظردینت
ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی ایران جهت صادارت گاز طبیعی کشور و صرانزیت گناز
آسیای مرکزی از مسیر ایران به بازارمای جهانی به وینژه اروپنا شنده اسنت زینرا
ایران صمایلی به رقابت با یکی از معدود متحدان خود در جهان را ندارد.
با صوجه به آنچه گفته شد میصوان دریادت که چارچو بنندی دعلنی امنینت
ملی باع

صحت دشار قرار گردت صنادرات گناز اینران از سنوی ایناالت متحنده

آمریکا با پررنگ کردن نبود امنیت عرضنه از سنوی اینران و نینز از سنوی روسنیه
جهت عدم اجازه ورود رقبا به بازار اروپا جهت حفظ امنیت صقاضای خود در این
بازار شده است .در ادامه امم موارد مطنر شنده در این مقالنه در جندولی اراینه
میگردد:
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جدول  .1بررسی تطبیقی سیاستگذاری صادرات گاز طبیعی در چارچوب مؤلفههای امنیت انرژی در روسیه،
قطر و ایران
ردیف

نام
کشور

حوزه
فعالیت

رویک د
امنیت ملی

رویک د
امنیت
ان ژی

1

روسیه

جنانی

واقعگ ایی

واقعگ ایی

2

قط

جنانی

واقعگ ایی
در منطقه-
آرما گ ایی
در جنا

آرما گ ایی

3

ای ا

منطقهای

ایدئولوژیک
(هویتگ ا
یی)-
واقعگ ایی

آرما گ ایی

سیاستهای صادرات گاز
 اسلط دولت ب استخ اج
منابع ان ژی داخلی و منابع
کشورهای مشت کالمنافع
 انحصار انتقال ان ژی از
کشورهای خارج نزدیک اوسط
سوی ش کتهای روسی
 متنوع ک د بازارها و
مسی های انتقال ان ژی به
مقاصد هدف
 ام کز ب صادرات به صورت
الا جی جنت دور زد
کشورهای همسایه
 اع یف امنیت ان ژی در
چارچوبی ب د-ب د در قالب
بن هب داری از منابع ان ژی به
سود اوسعه اقتصادی ط فین
ع ضه و اقاضا
 ام کز ف وش گاز به
کشورهای بزرگ صنعتی جنت
ایجاد وابست ی متقابل
 االش ب ای افکیک مواضع
سیاسی از همکاریهای
اقتصادی
 االش ب ای جذب
س مایهگذاری خارجی جنت
افزایش اولید
 ام کز ب صادرات با خط لوله
به کشورهای همسایه

میزا
موفقیت

دالیل ناکامی

بسیار
زیاد

-

بسیار
زیاد

-

خیلی
کم

 عدم همخوانی رویک د امنیت
ملی و امنیت ان ژی و الزامات آ
 احت فشار ق ار گ فتن از
سوی ایاالت متحده آم یکا با
پ رنگ ک د نبود امنیت ع ضه
از سوی ای ا
 احت فشار ق ار گ فتن از
سوی روسیه جنت حفظ انحصار
در بازار اروپا
 عدم اوجه به مؤلفههای امنیت
ان ژی در ق اردادهای صادرات گاز
 مص ف افسارگسیخته داخلی

توصیههای سیاستی:
 .1ممان گونه که در بخش قب نشان داده شد مودقیت در صنادرات گناز در گنرو
انطباق رویکرد امنیت ملی و امنیت انرژی کشور و ص دادن بنه الزامنات آن اسنت.
جمهوری اسالمی ایران با صوجه به چارچو بنندی دعلنی خنود از امنینت ملنی و
سیاست خارجی کشور در صورصی که به دنبا ادنزایش صنادرات گناز بنر اسناآ
اسناد باالدستی است بایستی به دنبا چنان نفوذ سیاسنی و نظنامی بنر کشنورمای
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پیرامونی (مانند صسلطی که روسیه بر کشورمای مشترک المننادع و اقمنار شنوروی
دارد) برود که صادرات گاز خود بنه این کشنورما را صحمین نمایند و بنا ایجناد
انحاار در بازار ای کشورما آنما را از نظر منابع و زیرسناخت اننرژی بنه خنود
وابسته نماید (مد روسیه) .اگر چنی چشماندازی از صوان کشنور بنرای پنیشبنرد
رویکرد واقعگرایانه وجود ندارد گریزی از اصال رویکرد ایران به جهان و بهبنود
روابط با قدرتمای بزرگ وجود ندارد؛ زیرا رویکرد آرمانگرایانه در امنیت انرژی
و صال

برای حداکیرسازی منادع اقتاادی کشنور از طرینص صنادرات گناز بندون

صجدیدنظر در چارچو

دعلی امنیت ملی و سیاسنت خنارجی جمهنوری اسنالمی

ایران غیرممک به نظر میرسد .در مر صورت بایند صوجنه کنرد درصنت چنندانی
برای صادرات گاز ایران باقی نمانده است زیرا بنا اقتانادیصنر شندن اننرژیمنای
صجدیدپذیر و گستر

استفاده از آنان در قسمتمای مختلف دنیا در میانمدت بنه

صدریج شامد عبور از دوره طالیی گاز طبیعی خوامیم بود.

()1

 .2نکته مهم دیرر ای است که بهبود سیاستمای صادرات گاز ایران نیاز بنه
اصالحات نهادی در بخش انرژی دارد صا با یکپارچه دیدن بخش انرژی صخایص
صحیح منابع اسنتفاده از ظردینتمنای اننرژیمنای جنایرزی و مندیریت طنرف
صقاضای انرژی در داخ کشور به ایجاد ظردیت برای صادرات بپردازد.
 .3سیاستگذاران حوزه انرژی بایند بنه مؤلفنه منای امنینت اننرژی در عقند
قراردادمای صادرات گاز صوجه کنند؛ به طور میا نفت و گناز را دو مقولنه کنامالً
متفاوت ببینند  .نفت خام ینک محانو بنا بنازار جهنانی قیمنت صیبینت شنده و
ساختارمای معی صجناری اسنت امنا گناز محانولی اسنت کنه پنیش از صولیند و
صادرات میبایست مارف و بازار و رو

صادرات آن به دقت مشنخص شنود.

گاز در مر منطقه جغرادیایی با رو مایی متفاوت قیمتگذاری میشود .به ممنی
دلی نباید از رویکرد صادرات نفت در مورد گاز استفاده کنرد و بایند سناختارمای
حقوقی و اجرایی جدا و متناسب برای صحقص صوان بالقوه منابع گاز ایران پدید آورد
(ملکی  1393ص .)166

پینوشت
 .1ابزارمای سیاست انرژی صجدیدپذیر نقش مهمی در صشویص بهرهبرداری از منابع اننرژی
صجدیدپذیر ایفا میکنند اما اثربخشنی آنمنا بسنتری بنه ننوع این ابزارمنا دارد.
یادتهمای پژومشمای کمی نشان داده است که برای بهرهبرداری بیشتر از ظردیت
منابع انرژی صجدیدپذیر برای صولید برق کاربرد صعردنه و مناقانه و انرینزهمنای
مالیاصی در مقایسه با ابزار معمو یعنی سهمیهگذاری و جیرهبندی مؤثرصر مستند.
Schaffer and Bernauer. 2014 and Kilinc-Ata. 2016
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