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 مقدمه

ایران از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ممتازی در جهان برخوردار است. این   
دومی  دارنده مهم از یک سو به واسطه داشت  میزان باالیی از منابع انرژی ) ویژگی

نقطنه اصانا     بیشتری  منابع گاز طبیعی جهان( و از سنوی دیرنر قنرار گنردت  در    
زمینی دو قاره آسیا و اروپا به دست آمده است. ای  شرایط زمیننه را بنرای صبندی     

بع انرژی دنرامم کنرده اسنت     به یکی از نقاط کانونی صادرات و صرانزیت منا شدن
کننیم ناکنامی در دسنتیابی بنه      اخیر ایران مشنامده منی   سا  40چه از صجربه  اما آن

است. از ای  رو  ای  مقاله در پی آن است که با  برصر جایراه متناسب با ای  شرایط
روسنیه و  )کنننده گناز    صنادر  بزرگصادرات گاز دو کشور مد   ای مقایسهبررسی 
بنا   دراصنر ردتنه و   یاقتااد صرف جنبه از در صحلی  مد  صادرات گاز ایران  (قطر

منای   سیاسنت آن و ممچنی  صوجنه بنه    مای مؤلفهاستفاده از مفهوم امنیت انرژی و 
منای   ه صبیینی در مورد چراینی شکسنت طنر    ب ایران امنیت ملی جمهوری اسالمی

پیشننهاداصی را بنرای بهبنود     دست یابد و بنر اسناآ آن   درات گاز ایرانپیشی  صا
   نماید. هیارامای اصخاذ شده کشور در ای  حوزه  سیاست

 مسنتند  عبنارت  پی پاسخرویی به آنان است در  که ای  پژومشی یما پرسش
در صعینی   مای امنیت ملی و مالحظات امنینت اننرژی صنا چنه حند       سیاست -1از: 

منای   آیا شکست اجنرای طنر    -2اند؟  داشتهصأثیر ای صادرات گاز ایران م سیاست
عوام  خنارجی از جملنه عندم اعتمناد کنشنرران       صأثیرپیشی  صادرات گاز صحت 

خنوانی صجربنه سنایر     با بناز  -3اصلی بازار انرژی و مشتریان گاز ایران بوده است؟ 
امنینت اننرژی  چنه     منای  مؤلفنه ه گازطبیعی و در نظر گردت  کنند کشورمای صولید
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منای مودنص صنادرات گناز اینران       برای صعیی  و اجرای سیاسنت  کارمای عملی راه
رابطنه  »ای  درضیه مسنتند کنه    ندآزمو درصددگران  پژومشصوان پیشنهاد داد؟  می

کنننندگان و  کنننندگان و ماننرف منیننت انننرژی صولینندی بننی  مالحظننات امسننتقیم
 صنأثیر صحنت  به نوبه خنود  مای صادرات گاز ایران وجود دارد و ای  رابطه  سیاست
مرگوننه   . از این  رو «مای امنیت ملی جمهوری اسنالمی اینران قنرار دارد    سیاست

گذاری صادرات گاز ایران وابستری مستقیم به صوجنه بنه    کامیابی یا ناکامی سیاست
 منیت انرژی طردی  مبادله در سایه مالحظات کالن امنیت ملی آنان خوامد داشت.  ا

  چارچوب نظری .1

کنه   دشنو  منی  مشنامده المللنی   نهادمای بی  با مروری بر اسناد صولید شده از سوی
مندت    منای بلندمندت و کوصناه    و دغدغنه  اسنت ابعاد متعددی دارای امنیت انرژی 
شود. چهار حوزه ریسنک بنرای    سیاسی را شام  میرجی  اقتاادی و داخلی و خا

ژئوپلتیکی  اقتاادی  قاب  اطمینان  :که عبارصند از شده استامنیت انرژی شناسایی 
منای  معیار 1سنوواکو   .(424 ص  2011زیسنت بنودن )بهجنت     محنیط  حادظ و 

دنرامم بنودن بنا ارز      -1کنند:   بندی منی  گونه دسته چهارگانه امنیت انرژی را ای 
 و اسنتقرار سیسنتم  اولینه اننرژی    مننابع  سازی شام  متنوعاستقال  و صنوع )  دیبنیا

بنه سنرعت احینا     ای حادثهمر د پس از بتوانخارج  وابستری بهحداق  با انرژی که 
و بنه حنداق  رسناندن     قیمت منافانه  قاب  خرید بودن با ارز  بنیادی -2  د(شو
 -4  ننوآوری و آمنوز     بنینادی  وری اننرژی بنا ارز    بهره -3  ما ثباصی قیمت بی

با ارز  بنیادی  پایداری اجتمناعی و زیسنت محیطنی )سنوواکو        مدیریت شده
  صنوان گفنت   منیت انرژی منی ا مای مؤلفهدر مورد طور خالصه   به .(49 ص  1392

  یدر دسترسن قابلیت صنداوم   ای  مفهوم در قالب چهار وجه عمده قابلیت دستیابی 
و  شنود  بنندی منی   و قابن  قبنو  بنودن چنارچو      ر قیمتبودن از نظ قاب  صحم 
 امنیت انرژی باید به ای  وجوه صوجه نمایند.   می أصگذاران انرژی جهت  سیاست

سنیر صحنو  صناریخی    . سنت نادبخشی از امنیت ملنی  صوان  را میامنیت انرژی 
وابسنتری  "و  "گراینی  واقنع "رمیادنت اصنلی   مفهوم امنیت ملی در مناظره بی  دو 
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ما  به حوزه امنیت انرژی نیز کشیده  شک  گردته است. ای  چالش رمیادت "متقاب 
گذاری صادرات گاز ایران در مقایسه  شده است و مبنای صحلی  ما در مورد سیاست

  دو صادرکننده بزرگ گاز دیرر خوامد بود.به عنوان با روسیه و قطر 
 بپنذیریم  اگنر »گویند:   درباره رابطه امنیت ملی و امنیت انرژی منی  1استانیسالو

 و عمنوم  رابطنه  اننرژی  امنینت  و ملی امنیت المل   بی  امنیت المل   بی  روابط بی 
 در پارادایمینک  صغیینرات  کنرد  ثابت صوان می راحتی به دارد  وجود مطلص خاوص

 مرگوننه  دیرنر  کنالم  بنه . داشت خوامد دیرری بر شرردی صأثیر ما ای  از کدام مر
 رویکنرد  در صغیینر  باعن   کنه  الملن   بنی   سطح در بازیرران بی  مناسبات در گذار

  2007 سنالو  یاستان) «.داشنت  خوامند  را صأثیرگنذاری  این   شنود  ما آن استراصژیک
 (5 -4 ص ص

 مطنر   نظنامی  صخاصنم  زمیننه  در ابتندا  انرژی امنیت مناظره صاریخی لحاظ به
 بنه  حمله مانند خامانه مای دعالیت با مرصبط مای ریسک روی بر بنابرای  و گردید
 عبنارت  بنه  یا دشم  حمله ریسک. شد متمرکز نفتی مناطص و انرژی انتقا  خطوط
 دسنتور  در گذشنته  سنا   صد در انرژی حیاصی مای سیستم در اختال  ریسک دیرر
 سنال  " "اعنرا   نفتی اسلحه" بح  مانند داشت زیادی اممیت سیاستمداران کار
 مینان  مننابع  بنه  دسنتیابی  سنر  بر جنگ" احتما  مورد در مایی بح  یا"روسیه گاز

 یمنا  ریسنک  اننرژی   امنینت  منورد  در حناکمیتی  انداز چشم ای  ."چی  و آمریکا
 چشنم  یک عنوان به را نظامی مانور برای دضا و قوا صوازن ائتالف  منادع  به مربوط
 (224 - 223 ص ص  1395پاشنگ  ) .کند می صحلی  و صجزیه حاکمیتی انداز

 صنری   بنزرگ  از یکنی  اننرژی  دنینای  در صغیینر "جوزف استانیسالو در کتنا   
 نینز  اننرژی  امنیت مفهوم»دارد:  در ای  باره بیان می "یکم و بیست قرن مای چالش
 چنارچو   در درآینند  این   و اسنت  صندریجی  صکام  یک دارای ملی امنیت ممانند
 صوجینه  بنرای  اننرژی  امنینت  1950 دمه در. است ادتاده اصفاق پارادایمیک صغییرات
 شنرایط  آن در داخلنی  عرضنه  از اطمیننان  و کشور داخ  در نفت صولید از حمایت
 نناظر  زیادی حدود صا زمان آن در انرژی امنیت واقع در شد  می استفاده جنگ بروز
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 از پنس  و 1970 دمنه  در. اسنت  بنوده  امنینت  نظامی ابعاد و نظامی مای آمادگی بر
 کشنورمای  ملنی  مننادع  از حماینت  بنرای  اننرژی  امنینت  1973 سنا   نفتی صحریم
 بنا  داشنت  امکنان  کنه  نفت صولیدکننده کشورمای از گرومی برابر در کننده مارف
 الشعاع صحت را کشورما ای  خارجی سیاست صا کنند صال  نفت اسلحه از استفاده
 از اسنتقال   بنا  متنرادف  اننرژی  امنینت  دوره ای  در. شد می برده کار به دمند  قرار

 امنیت  1990و1980 مای دمه در«. شد می محسو  نفت واردات کامش یا واردات
 از حمایت سمت به واژه ای  مفهوم و گردت خود به اقتاادی مامیتی بیشتر انرژی
 و عرضه قطع منفی آثار برابر در کننده وارد کشورمای دیرر و متحده ایاالت اقتااد
در ممی  بسنتر   (5 -4 ص ص  2007 استانیسالو . ) شد داده سوق نفتی مای شوک

گراینی   آرمنان "و  "گرایی امنیت اننرژی  واقع"صوان به صبیی  رویکردمای  صاریخی می
 پرداخت. "انرژی  امنیت

روینم   ت انرژی ای  است که مر چه پیش منی گرایان در مورد امنی دیدگاه واقع
منا   آن آیند.  زمیننه امنینت اننرژی پنیش منی     مای بیشتری در  ما و محدودیت چالش

آن می  أصن ما باید بنرای   انرژی کاالی استراصژیک است و کشور کنند که استدال  می
  2007)استانیسنالو    .نگ استفاده کننند گردته صا جاز صمام ابزار قدرت از دیپلماسی 

د: گوین گرایی در امنیت انرژی می در صوضیح رمیادت واقع 1لودت و کوری (. 4 ص
 و بندصر  روز منر  کنه  بینند می مایی چالش بند در را دنیا "انرژی امنیت گرایان واقع"

 نمودن دنبا  جهت مناسب زمینه کشورما  که کنند می درض آنان. شوند می صر عمیص
 بننابرای  . انند  آورده وجود به ملی مای صوانمندی از گیری بهره طریص از را منادعشان

 ابنزاری  و جهنانی  سیاسنی  قندرت  ینک  از ای مجموعه زیر عنوان به را انرژی آنان
 در اننرژی  بنازار  صواننایی  بنه  و کننند  می نراه خارجی سیاست در مشروع و قانونی
 در کنه  کننند  می نشان خاطر گرایان واقع. دارند شک بلندمدت عرضه صضمی  جهت
 صنرف  غنذا  و آ  معندنی   انرژی  کاالمای ویژه به و کاالما برخی صاریخ  سراسر
 بنه  انندازه  ممنان  به و باشند می استراصژیک ارز  دارای شان  بازاری قیمت از نظر

 قنرار  اسنتفاده  منورد  خنارجی  سیاسنت  ابزار عنوان به کنندگان صادر صوسط ددعات

                                                                                                                                 

1  . Gal Luft & Anne Korin 



 1399تابستان  ♦ وسوم سیشماره  ♦م نهسال  ♦ راهبرد اقتصادی     42

 و لودنت . )انند  بنوده  منا  جننگ  در کشمکش ایجاد برای نیز مهمی عام  و اند گردته
 (549ص   2009 کوری  

صنا   1980اننرژی از دمنه    کنم مای  قیمتگستر  بازار در کنار از سوی دیرر 
  نسبت به امنیت اننرژی شند.   موجب صوسعه رویکردمای لیبرا  2000اواسط دمه 

سنگ و گناز   سازی بیشتر منابع و صغییر جهت صدریجی به سوی مارف ذغا  متنوع
 ص  1395طبیعی موجب کامش صهدیند اسنتفاده از اسنلحه نفنت شند )پاشننگ        

بنه امنینت    (آلیسنتی  اینده گرایاننه )  آرمان رمیادت پیدایشای  دوران سرآغاز  .(422
که جنگ بر سر صااحب مننابع اننرژی    ندمست گرایان بر ای  باور آرمانانرژی بود. 
کاراننه  با عملیات خراب برای مبارزه دقط و استفاده از نیروی نظامیاست پایان یادته 

صجنارت   آنان معتقدند به علت اینکنه  ت.و صروریستی مورد صوجه قرار خوامد گرد
صواند به    در عرضه در یک نقطه از جهان مینفت یک صجارت جهانی است  اختال

قندر منطقنی    نآو بنازیرران عرصنه اننرژی     جا منجر شود ما در ممه ادزایش قیمت
منای متقابن     ر پی سنود حنداکیری در سنایه ممکناری    د  مستند که به جای جنگ

 .(4 ص  2007 باشند)استانیسالو 
 اممینت  کمتنر  ایندئولوژیکی  و درمنرنی  جغرادینایی   عوامن   به گرایان آرمان

 طرینص  از اقتاادشنان  حفنظ " جهنت  در کنندگان مارف صال  به ما آن و دمند می
 طنرف  از. کننند  منی  نرناه  ننامطلو   و پوچ امر یک صورت به "بیشتر خوداصکایی

 دمننده  کنامش  عوامن   عننوان  بنه  پیوسته مم به بازارمای و المللی بی  رقابت دیرر
 مینان  سنالم  صعناد   ینک  کنننده  ایجناد  و شده بازار اطمینان ادزایش باع  که دشار

 گرایان آرمان مدنظر نیز شوند می کنندگان صولید و کنندگان مارف اقتاادی صمایالت
 (551 ص  2009 کوری   و لودت. )باشد می

و  "قدرت بازار"بر ایمان قوی به گرایی امنیت انرژی مبنی  اص  اساسی آرمان
گرایان  باشد. آرمان به عنوان کلیدی برای صضمی  امنیت انرژی می "استقال "مفهوم 

شوند که  از آنجا که نفت و گاز در سنطح جهنانی منورد صجنارت قنرار       یادآور می
منا   ما در صمامی جاما اثر خوامد گذارد. آن جا بر قیمت گیرند  قطع عرضه در مر می
بازیرران بازار انرژی منطقی مستند و بنر  "ی یک اعتقاد زیربنایی مبنی بر اینکه دارا
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 کنوری    و باشنند. )لودنت   منی  "نمایند اساآ اص  حداکیرسازی منادع دعالیت می
 (550 ص  2009

هکای   گیکری سیاسکت   در شکک   انرژی روسیه ملی و امنیت تأثیر امنیت .2

 صادرات گاز

مای دسنیلی در دنینا اسنت. بنر      دارندگان ذخایر سوختصری   روسیه یکی از بزرگ
سنا   انتهنای  شرکت بریتیش پترولیوم  این  کشنور در    2020اساآ سالنامه آماری 

ومی  کشور دارنده ذخایر اثبات شنده  دصری  منابع گازطبیعی و  دارنده بزرگ 2019
 سنگ و ششمی  دارنده ذخایر نفت خام بوده است. از سوی دیرر ای  کشنور  ذغا 

کنندگان نفت خام قرار دارد. روسیه  و عربستان در جایراه سوم صولید آمریکاپس از 
 آیند  منی بنه شنمار   کننده بنزرگ   دومی  صولید آمریکادر حوزه گازطبیعی نیز پس از 

(Biritish Petroleum. 2020) . 
قندرت بنزرگ مندرن    »مدف سیاست خارجی و امنیتی روسیه  صحقص رامبرد 

روسیه کوشنیده اسنت صنا     راستااست. در ای   «بزرگ روسیه قدرت»یا  «منجارمند
ای و  منطقنه گنذار در صحنوالت    صنأثیر ن یکی از مبادی مهنم نفنوذ و   خود را به عنوا

در   المللی قدرت بی مسکو و مراکز  بی صا  امر باع  شدهای   .جهانی مطر  نماید
اسنتراصژی  ای  کشنور  و ر ید. از ای ابعاد مختلف اختالف دیدگاه و رویکرد پیش آ

نظنر   مد 2020صدوی  رامبرد امنیت ملی  را در دوگانه ممرامی و صقاب  با ای  مراکز
  .(4 ص  1393د )زمرانی و درجی لوحه سرا  ادقرار 

 منای  مقاممیان روسیه و غر  است که   صری  چالش گستر  ناصو به شرق مهم
امنیتنی و   -خنارجی سنازی در سیاسنت    لی  را بیش از پیش به سنمت موازننه  کرم

در نناصو   حضنور  استفاده از سال  انرژی مندایت کنرده اسنت. روسنیه نسنبت بنه      
و  اسنت مای نظامی و امنیتی آن بسیار حساآ  گیری و جهتمرزمای اروپایی خود 

دانند. این     نه استراصژیک خود در قبا  غر  میمم خوردن مواز هبآن را عاملی در 
سیه ضم  صقاب  با اروپا و آمریکا در این   موجب شده است صا ددراسیون رو لهأمس

روی آورد. )زمرانی و درجنی لوحنه سنرا      صهاجمیسیاست خارجی زمینه  به یک 
به صال  بنرای حناکم شندن بنر     برای مقابله با ای  صهدید روسیه  .(18 ص  1393
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اوکنرای  ادامنه خوامند داد. در این  منورد مندف        به ویژهممسایران نزدیک خود 
مشنی   سنت و ودنادار اسنت کنه خنط     منای دو  حداکیری وجود یک حلقه از دولت

مای  یک حلقه از دولت  آنمدف حداقلی  .گیرند مسکو میمای خود را از  سیاست
قادر به انجام  صاشوند  رمبران داسد مدایت می ضعیف و ناکارآمد است که از سوی

پیوست  به ناصو و اصحادیه اروپا نباشند و ممنواره مطینع مسنکو بناقی     اصالحات و 
صنوان ادعنا    با صوجه به آنچه گفته شد منی  .(Wesslau & Wilson. 2016. P 6بمانند )

 گرایانه در صعریف امنیت ملی ای  کشور غالب است. کرد که رویکرد واقع
در صعریف محور  5دمد که  بررسی اسناد مرصبط با امنیت ملی روسیه نشان می

مای صنادرات گناز    گیری مفهوم امنیت انرژی و سیاست امنیت ملی روسیه بر شک 
نوسنازی اقتانادی    -1د از: مستن ای  محورما عبارت .اند بوده گذار صأثیرای  کشور 
حفنظ و   -3احیای روسیه بنه عننوان ینک ابرقندرت جهنانی        -2ما   و زیرساخت

 -4منای پیشنی  شنوروی(      مهنوری در خنارج نزدینک )ج   روسنیه نفوذ  گستر 
 -5امنیتنی غربنی بنه سنمت شنرق        -جلوگیری از گستر  ساختارمای اقتاادی

   مقابله با مژمونی آمریکا.
صدوی  شند  مبتننی    2003امنیت انرژی در استراصژی انرژی روسیه که در سا  
)خارجی و داخلی(  مایبر محادظت از کشور  شهروندان و اقتااد در مقاب  صهدید

  2009م از عوام  ژئوپلتیکی و مخاطرات بازار اننرژی اسنت )لودنت و کنوری      اع
امنیت انرژی "روسیه در صغییر صعریف امنیت انرژی با قرار دادن عبارت  .(143 ص

نقنش   2006کشنور صننعتی در سنا     جمهور مشت  سایؤردر کنفرانس  "جهانی
روسیه از عبارت جدید )امنیت اننرژی   .(335 ص  1395ای ایفا کرد )پاشنگ   ویژه

جهانی( برای به چالش کشیدن صعهدات قانونی موجود در آن زمان )معامده منشور 
کننندگان   شت ای  معامده بیشتر به نفنع مانرف  زیرا اعتقاد دا  انرژی( استفاده کرد

 شود: گونه صعریف می ای  کنندگان. امنیت انرژی جهانی از نراه روسیه است صا صولید
  کنندگان را صضمی  کنند  مداوم و بدون وقفه انرژی به مارفوضعیتی که عرضه "

کنندگان در بازار را بنا کمتنری  آثنار     گیرد که صمامی شرکت ایطی صورت میدر شر
اجتماعی صمنام جامعنه    -زیست محیطی راضی کند و مدف صوسعه پایدار اقتاادی
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 (.  337 ص  1395)پاشنگ   "جهانی را صرغیب کند.
نقشنی محنوری در    "منینت اننرژی  ا"المل   دید صحلیرران حوزه روابط بی از 
ه بن صنوان   منا را منی   کند. ای  سیاسنت  مای صادرات انرژی روسیه بازی می سیاست

صسلط دولت روسیه بر استخراج منابع انرژی داخلی و  -1بندی کرد:  دستهگونه  ی ا
کشورمای خارج نزدینک   انحاار انتقا  انرژی -2  المنادع منابع کشورمای مشترک

متنوع کردن بازارمنای اننرژی و مسنیرمای انتقنا       -3  مای روسی شرکت از سوی
دمد که امنیت اننرژی بنرای    ی مدف. ردتار عملی روسیه نشان میانرژی به بازارما

رکت بنناالی بخننش خاوصننی بننرای اینن  کشننور بننه معنننای جلننوگیری از مشننا 
منای   ای  کشنور  دولتنی کنردن سنهام شنرکت      مای انرژی گذاری در پروژه سرمایه

انرژی روسیه و نظارت کام  دولت بر دعالیت بخش خاوصنی در عرصنه اننرژی    
انراره دیرر استراصژی امنینت   .(221 ص  1395است )صیادی  خداپرست و امانی  

بر منابع انرژی در سراسر اوراسیاست. روسنیه قاند    نظارتانرژی روسیه  صحکیم 
مای اروپایی بنرای دسنت ینادت  بنه      مای کشور نتیجه رسیدن صال دارد مانع از به 

مندت   قراردادمای طوالنی منابع انرژی دریای خزر شود و جهت نی  به ای  مقاود
منا از راه   ژی ای  دولنت را با کشورمای آسیای مرکزی در مورد خرید و صدور انر

یکنی از  . (6 ص  خطوط انتقا  انرژی روسیه امضا کرده است )احمدیان و مرادی  
کنندگان به  صمای  مارف کنندگان برای صضمی  سهم خود در برابر صولیدکارمای  راه

سنازی بازارمنای    اسنتراصژی متننوع   منا   وابستری به واردات نفت و گناز آن  کامش
در شنهر   2006مارف و صادرات است. در اجالآ مشت کشور صنعتی در سا  

زایش صنادرات نفنت بنه کشنورمای     س  پترزبورگ  روسیه از قاد خود برای ادن 
 25درصد بنه   5و صادرات گاز از  2020درصد در سا   30درصد به  3آسیایی از 

 .(349 ص  1395در طی ممی  دوره خبر داد )پاشنگ    درصد
تواننند روسنیه در صننال  اسنت بننا کنتنر  کرینندورمای مهنم انتقننا  اننرژی ب     

ر دمند. سیسنتم دعلنی خطنوط     دشار قرا زیررا   ما مشک  دارد کشورمایی که با آن
ای است کنه باعن  شنده روسنیه بنر       گونه  انتقا  نفت و گاز شوروی سابص به لوله

کام  داشته باشد.  نظارتجریان عرضه نفت و گاز کشورمای عضو شوروی سابص 
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و اسنت  صوسعه ای  سیستم در دوره پنوصی  باعن  ادنزایش قندرت روسنیه شنده       
اوکرای  و گرجستان را دور خوامند زد   مانندآدری   کننده مشک  کشورمای صرانزیت

شنود )لودنت    روسیه بر عرضه انرژی به اروپا میو از ای  راه باع  صقویت نظارت 
ضنو مرکننز مطالعنات رامبننردی و   ع  1کینت اسننمیت  .(145 ص  2009و کنوری    

کنند   یناد منی   2وان امپریالیسنم خطنوط لولنه   از ای  اقدامات روسیه با عن المللی بی 
 .  (25 ص  1396آباد   راد و صالحی دولت )درجی

ی اسنتراصژیک  الروسنیه اننرژی را کنا   سازد که  دقت در موارد دوق آشکار می
. بپنردازد  جننگ  هبن  برای حفنظ  صوسنعه و انتقنا  آن    استحاضر  و حتیداند  می
ای از یک قدرت سیاسنی جهنانی و ابنزاری     یه انرژی را به عنوان زیرمجموعهروس

ات سناختار  ای  کشور با درک الزامن نررد.  سیاست خارجی میقانونی و مشروع در 
الملن  پنس از جننگ سنرد و بنا درک این  مطلنب کنه          نوی  اقتااد سیاسی بنی  

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     

صنال  کنرده صنا بنا     آنکنه  یدئولوژی به ژئواکونومیک  ضم  چرخش صدریجی از ا
در اقتااد سیاسی ای  کشور کنه ممنان ذخنایر بسنیار      "وجه غالب"گیری از  بهره

مای خطوط انتقا  اننرژی اسنت     میدروکربنی و نیز سلطه بر شامراهسرشار انرژی 
به میزان بسنیار زینادی در   نقش یک امپراصور انرژی را که قادر است نفت و گاز را 

صوان نتیجه گردت که  پس می .(8 ص  1391ایفا نماید )صادقی    جهان عرضه کند
این  خنوانش خنود را در     باشند.  گرایانه می واقع نیزامنیت انرژی  خوانش روسیه از

زینر   منای  مؤلفنه مای گذشته در قالب  گذاری صادرات گاز روسیه در سا  سیاست
 :ه استکرد منعکس
در  :سازی و انحاار عمده صادرات گاز از سنوی شنرکت گنازپروم    ولتید. 1

ما شد  بسیاری  ایش شدید صقاضا باع  ادزایش قیمتزمانی که ادز 2000آغاز دمه 
صننری را نسننبت بننه   کننننده نفننت و گنناز موضننع صهنناجمی   از کشننورمای صولینند

                                                                                                                                 

1  . Keith C. Smith 

2  . Pipeline Imperialism 
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گ  مای اسنتراصژیک اصخناذ کردنند )پاشنن     مای خارجی در ای  بخش گذاری سرمایه
کنه   بنر این  بناور بودنند    پوصی  و ممفکنران وی  در روسیه نیز  .(152 ص  1395

مجندد   ظهنور برای صجدید حیات اقتااد روسنیه و    بر منابع طبیعی مالکیت دولتی
المللنی ضنروری اسنت و     ن یک ابرقدرت سیاسی در ابعناد بنی   ای  کشور به عنوا

منای   حماینت منای اقتانادی و    ار ابزار مناسنبی بنرای ایجناد درصنت    نیرومای باز
 .(10 ص  1389زاده و حسنینی    )رمضنان  نداجتماعی جهت صحقص ای  مدف نیست

صری  غو  اقتانادی و اننرژی روسنیه      شرکت گازپروم مهم بر اساآ ای  رویکرد 
بنه  را درصد صادرات گاز ای  کشنور   100درصد عملیات گاز روسیه و  90 صقریباً

 .(12 ص  1396آباد   راد و صالحی دولت )درجی اصحادیه اروپا بر عهده دارد
سیسات انتقا  و دنرآوری در  أمنابع گاز طبیعی و خرید ص کنتر صال  برای . 2

جریان نفت و گناز  انحاار اولویت روسیه از ابتدا حفظ  :المنادع کشورمای مشترک
 خدمات صرانزیتی  گاز آسیای مرکنزی را ه یاراآسیای مرکزی بوده است. گازپروم با 

دروشد. روسیه طی بیست سنا  گذشنته سنود     و دوباره آن را می کند خریداری می
کمنسنتان و  و صر اسنت  قاب  صوجهی از درو  گناز آسنیای میاننه بنه دسنت آورد     

از  .(159 ص  1395کننده عرضه صبدی  کرده است )پاشننگ    قزاقستان را به متوازن
منای اسنتراصژیک    خود بر زیرساخت کنتر ای  کشور درصدد ادزایش   سوی دیرر

 ماننند منای اننرژی    مسنتمر زیرسناخت  بنه طنور   انرژی در اوراسیا و اروپا است و 
کنند )لودنت و    مای برق و بنادر را خریداری منی  ما  نیروگاه خطوط لوله  پاالیشراه

   .(144 ص  2009کوری   
زیتنی  متنوع کردن مسیر و شیوه انتقا  جهت عدم اصکا بنه ینک کشنور صران   . 3
 کننده بنه  به کشورمای صرانزیت روسیه از وابستری مسیرمای صادراصی خود :خاص

 ازروی از شوگشدت نرران است. در حالی که در گذشته ممه مسیرمای صادراصی  
این  مسنیرما بایند از کشنورمای      اکننون گذشت   کشورمای عضو پیمان ورشو می

خوامنند شند )دمقنانی     عضنو نناصو   عضو ناصو یا کشنورمایی برنذرد کنه احتمناالً    
  جریان شنمالی خط لوله اندازی  پس از راه .(17 ص  1390دیروزآبادی و موسوی  

کریندورمای   مر چنند ": نویسد می باره ی در ای آکسفورد انرژی در گزارشسسه ؤم
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گنازپروم را دارای ظردینت دیزیکنی کنادی بنرای صحوین  گناز در قالنب           موجود
قراردادمای بلندمدت کرده است  اما این  شنرکت روسنی معتقند اسنت کنه داقند        

منایی در صرانزینت    بحران ناگوار آثاراز  باور . ای استظردیت قاب  اعتماد صرانزیت 
( 2009و  2006( و اوکننرای  )2010و  2004گنناز در مننر دو کرینندور بننالروآ )

 .(Dickel et.al. 2014. P 69) "گیرد نشات می
بنر مسنیرمای انتقنا      کنتنر  حفنظ   :بمای رقین  مقابله با احداث خط لوله. 4

صواند جنایرزینی   که می طرحیلذا با مر  و  انرژی بخشی از استراصژی روسیه است
 ص  2009کنند )لودنت و کنوری       مخالفنت منی    برای انتقا  انرژی به اروپا باشد

صوان به اقدامات روسنیه جهنت ناکنام گذاشنت  خنط لولنه        می  به طور میا  .(140
  2009اشاره کرد )لودت و کوری    "جریان جنوبی"پروژه  طریص پیریریناباکو از 

روسیه به کشورمایی که قاد داشتند صا منابع گاز خود را   عالوه بر ای  .(145 ص
آخنری  حرکنت   این  کشنور    2013سا  ر دشار آورد. د  به خط لوله ناباکو بدمند

در عمن   قیمنت گناز صنادراصی بنه اروپنا      با کامش محسوآ خود را انجام داد و 
اعتبار ساخت. اگر چه روسیه نتوانست مانع خط لولنه   کنسرسیوم دریای سیاه را بی

و از انتقا  گاز صرکمنستان بنه  کرد آناصولی بشود  اما طر  ناباکو را متوقف  -صرانس
 .(22 ص  1396آباد   راد و صالحی دولت یری کرد )درجیجلوگغر  
در مینان اعضنای    :ایجاد شکاف بی  کشورمای اروپایی خریدار گاز طبیعی. 5

اصحادیه اروپا در مورد به کار گردت  سیاست مشترک در برابنر روسنیه اصفناق نظنر     
بنرای  مای روسیه است.  ی منفی در برخورد اروپا با سیاستوجود ندارد و ای  عامل

یه و جننگ روسن   .برخی اعضای اصحادیه اروپا روسیه یک صهدید بزرگ امنیتی است
اما بنرای برخنی دیرنر روسنیه      .ما به صدا درآورد گرجستان زنگ خطر را برای آن

شریکی حیاصی به ویژه در مقابله با صهدیدمای جهانی است. اخنتالف چشنمریر در   
اسنت. برخنی    کاف در اصحادینه اروپا در وابستری به انرژی روسنیه از عوامن  شن   

ت صددرصد بنه اننرژی روسنیه    مانند لیتوانی و بلغارستان به صور صراعضای جدید
برخی دیرر مانند اسپانیا و ایرلند واردکننده انرژی از روسنیه نیسنتند    امااند   وابسته

   .(12 ص  1393)احمدیان و مرادی  
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هکای   سیاسکت گیکری   در شکک   قطکر انرژی  ملی و امنیت امنیتتأثیر  .3

 صادرات گاز

پی  قطر در رصبه چهاردمم جهانی ذخایر اثبنات   شرکت بی 2020سالنامه آماری  در
شده نفت خام و در رصبه سوم دارندگان ذخایر گاز قرار دارد. در زمینه صولید دارای 

مریکنا  روسنیه و   آ در نفت خام و رصبه چهارم در گاز طبیعی پس از چهاردممرصبه 
رقنابتی صنراصننگ بنا چنی  و       کشور برای حفظ رصبه چهارم صولید . ای ایران است
جنی   ان رمبر صادرات ا  2006قطر از سا  . (Biritish Petroleum. 2020) کانادا دارد
درصد از سهم بازار را به خود اختااص داده  31  2014و در سا   استدر جهان 

جی از اسنترالیا   ان ت ا صوجه صادرا   به علت رشد قاب 2019ای  سهم در سا   بود.
اقتاناد قطنر نینز ماننند      درصد از سهم بازار کنامش یادتنه اسنت.    22و آمریکا به 

 60محور است. بر اساآ گزار  بانک ملنی قطنر     بسیاری از ممسایرانش  انرژی
از درو  محانوالت میندروکربنی بنه     2012درصد ک  درآمد ای  کشور در سا  

 . (8 ص  1393دست آمده است )موسوی  
اسنت. بنا   از لحناظ صناریخی ناپایندار    ای  کوچک واقع در منطقه یطر کشورق

بنه این     نراه حاکمان قطر  وجود ارصباطات نزدیک درمنری و سرزمینی با عربستان
 بنوده گر  صورت یک متحد و مم یک قدرت سلطه پادشامی به طور ممزمان مم به

اینران و شنورای    یعننی ممسنایه شنمالی این  کشنور     روابط   دیرر سویاست. از 
ممکاری خلیج دارآ و به صبع آن قطر به صورت صاریخی بنه علنت عندم اعتمناد      

ی که صعارضات و ادعامای ارضی  ضعیف بوده است. صهدیدمای جدید ایدئولوژیک
ای شنیعه و سننی    و بنر اسناآ صننش درقنه     گینرد  می تأنش 1979از انقال  سا  

مشنروعیت  ی برای به چنالش کشنیدن   منبع به عنوان خود  شود بندی می چارچو 
 شنمار ه بن و صضعیف ارصباط بی  شورای مذکور و ایران  حاکمان کشورمای جنوبی

بنا   .(Krane & Wright. 2014. P 18آمده و ضعف روابنط را صشندید کنرده اسنت )    
منای   ت سنتی به دنبنا  حماینت قندرت   ره صوحاکمان قطر ب  صوجه به ای  شرایط

خورنند.   ای داخ  منطقه پیونند منی   ا شبکه متحدان قبیلهه مستند که بخارج از منطق
بنه عننوان امرمنی     ای  ارصباطنات از رمبری ای  کشور به صورت مداوم قاد دارد 
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صنا از این  رمرنذر بنه      استفاده کندامنیتی یک کشور کوچک  الزامات صأمی جهت 
و  مای داخلی ستقال  عم  بیشتر در اعما  سیاستثبات سیاسی  رشد اقتاادی و ا

 .(Krane & Wright. 2014. P 18برسد ) خارجی
در چنند    به طور مینا   .پر سر و صدا و جنجالی است  سیاست خارجی قطر

دمه گذشته از روابط با بازیرران دولتنی و غیردولتنی ماننند اینران و عربسنتان ینا       
استفاده کرده است.   اند پنداشته ی  که ممدیرر را رقیب یا دشم  میحماآ و اسرائ

و یک بنازیرر  است وحه به صورت جدی از اخوان المسلمی  مار حمایت کرده د
مای قطری ابنزاری بنرای    کمکبزرگ در جنگ داخلی سوریه بوده است. ممچنی  

رمبنری  کنار گذاشت  دیکتاصور لیبی معمر قذادی از قندرت بنود. دوحنه ممچننی      
بنه وینژه در    ای را منای منطقنه   گرانه در راستای ردنع خانومت   میانجیمای  صال 

  .(Bahgat. 2016. P 2سودان  لبنان و یم  به عهده گردته است )
صنری  دلین     د. نخستی  و مهنم برای انتخا  چنی  سیاستی سه دلی  وجود دار

المللنی خنود صنال      خود است. قطر با ادزایش وجه بنی   امنیت و ثبات می أص  آن
مایی مشابه آنچنه کوینت    پذیری از خطرات ناشناخته و آسیب صا خود رااست کرده 

گننری در  بننا مینانجی   صحمن  کننرد  محادظنت کننند. ادنزون بنر آن     1990در سنا   
بنه داخن     منا  صنا از گسنتر  دشنمنی   اسنت  صخاصمات جهان عر   صال  کرده 

دوستانه  روابط از طریص حفظ کند. قطر در پی آن است کهمرزمای خود جلوگیری 
ه کند و در عی  حا  خود را به عنوان ینک  با نفوذ ای  کشور نیز مقابل خود با ایران

خاورمیاننه و ینک متحند بنرای     یک رمبر جدیند در  جایرزی  عربستان سعودی و 
ای که ای  متحد ارز  ددناع کنردن را    گونه  بهغر  و به ویژه آمریکا معردی کند  

صنوان گفنت صعرینف     صرصیب میبه ای   .(Rivlin. 2013. P 5برای غر  داشته باشد )
المللنی بنا    گرایانه و سطح بنی   ای با رویکرد واقع لی قطر از دو سطح منطقهامنیت م

 گرایانه صشکی  شده است. رویکرد آرمان
کننده بر اسناآ   نوع نراه قطر به مفهوم امنیت انرژی در مقام یک کشور عرضه

امنیت صقاضا و امنیت صرانزیت برای گاز طبیعی شک  گردته است. پنج دولت عضو 
ر حنالی  ی خلیج دارآ با کسری منابع گاز طبیعی روبرو مسنتند  د شورای ممکار
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  امنا نزدیکنی مسنادت و روابنط     در اختینار دارد آ  را  که قطر یک منبع عرضه ایده
دوستانه در شبه جزیره عربی نتوانسته زمینه را برای صجنارت کنادی درامنرزی گناز     

گنذاری   قیمت که بهطبیعی درامم آورد. دالی  مختلفی برای ای  مشک  وجود دارد 
 & Krane) شنود  منی مربنوط  پایی  نهادینه شده در شورای ممکاری خلیج دنارآ  

Wright. 2014. P 5).   بنه   ما در شورای ممکاری مسای  و مشکالت قطریممچنی
بنرای صرانزینت گناز     ستان امکان احداث مرگوننه خنط لولنه   ویژه اختالدات با عرب

 نتفی کرده است.  طبیعی )به ویژه از خاک عربستان( را م
مای جنایرزی  صنادرات    اسی پتانسی  الزم برای انجام طر ای  مشکالت سی

جی را درامم کرد  زیرا صادرات به ای  شیوه نیازی به صرانزیت  ان صورت ا ه گاز ب
گاز از خاک میچ یک از کشورمای شورای ممکاری خلیج دنارآ نداشنت )مینز     

از ای  رو قطر به دنبنا  صنادرات گناز بنه صنورت       .(265: 2006ویکتور و جف  
الننب مننای بنناالصری را در ق ی بننه مشننتریانی بسننیار دور ردننت کننه قیمننتجنن ان ا 

ر ای  مسنیر  این  کشنور را    مودقیت قطر د کردند. قراردادمای دو طرده صضمی  می
  کشور اجازه داده است کنه  جی صبدی  کرده و به ای ان صری  صادرکننده ا  به بزرگ

گذاری جهانی غیرمعمو  در جهت صوسعه امنیت ملی خود برخنوردار شنود.    ز اثرا
با کشنورمای قدرصمنند واردکنننده کنه در صنداوم       مداوم  ارصباط ای  موضوع از راه

  .(Krane & Wright. 2014. PP 6-7نفع بودند  به دست آمد ) امنیت عرضه قطر ذی
مستق  میدان شمالی( گنبد گاز صری  منبع گاز قطر )میدان  ای  واقعیت که مهم

در آن دمند زینرا صولیند گناز      پذیری بناالیی منی   ای  کشور انعطافبه   استگازی 
 .شنود  یتی از طرف اوپک بر آن اعما  نمنی وابسته به صولید نفت نبوده و لذا محدود

منای اوپنک    شوند نینز مشنمو  محندویت    گازی که به ممراه گاز صولید می میعانات
به ای  پادشامی در کامش مژمونی عربستان سنعودی در ینک    نیست. ای  موضوع

ر واقع  صادرات گاز د .(Krane & Wright. 2014. P 14رقابت طوالنی یاری رساند )
شد که ای  کشور در محاسنبات امنینت اننرژی سنایر کشنورما در       قطر موجب می

گناز  نقش مهمی ایفا کند. وابسنتری کشنورما بنه     منرام داصله گردت  از عربستان
اخلی و امنینت خنارجی قطنر صبندی      نفعانی در ثبات سیاسی د ما را به ذی آن  قطر
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   کرد. می
استراصژیک  حکومت شیخ حمد از سیاست انرژی برای ساخت  روابطبه واقع 

این  روابنط اسنتقال  عمن       دت.کمک گر ی امنیتیشنیازما جهت برآورده ساخت 
چنارچو  امنینت   "کرد که بنا ننام    قطر را ادزایش داد و قطر را به آن چیزی مجهز

منای   انرژی بنا قندرت  شود که در مسیر آن  اممیت روابط  ه میشناخت "متنوع شده
ای  روابط و قراردادمای مننتج از آن  گردته شود. آسیایی و اروپایی نباید دست کم 

و ثبات جریان منابع قطنر  یک انریزه قوی در جهت حفظ امنیت  ای  کشورمابرای 
 .Krane and Wright) دمند  ی قطنر را ادنزایش منی   و ظردیت ژئوپلتیک کند ایجاد می

2014. P 20).  
منایی کنه    امنیت ملی خود و ممچنی  محندودیت  مای قطر با صوجه به اولویت

در راستای صحقص امنیت انرژیش به عنوان یک صادرکننده مواد میدروکربنی داشنته   
منای دو جانبنه مسنتحکم سیاسنی       برقراری ارصبناط  با دوری از نراه ایدئولوژیک 

ده اننرژی مسنتند را   کننن  مانرف نظامی و اقتاادی با کشورمای بزرگ جهنان کنه   
امنیت  . بر اساآ ای  رویکرد  قطرمای صادرات گاز خود قرارداد سرلوحه سیاست

تری وابسن "برد برای طردی  صعریف کرد کنه از خنال    -انرژی را در چارچوبی برد
برداری از منابع انرژی بنه   زمینه بهره  مای اقتاادی کاریایجاد شده در مم "متقاب 

صوان گفنت   میسود صوسعه اقتاادی طردی  عرضه و صقاضا را درامم سازد. بنابرای  
   باشد. گرایانه می شور قطر از نوع آرمانکه صعریف امنیت انرژی در نراه ک

 هکای  گیکری سیاسکت   در شکک   ایکران انرژی  ملی و امنیت امنیت تأثیر .4

 صادرات گاز

  ذخنایر گناز   2019پی از انرژی جهان در سنا    اساآ بررسی آماری شرکت بی بر
صریلیون مترمکعب برآورد شده است. در ای  میان اینران بنا    8/198ک  جهان برابر 

ی  دارننده ذخنایر گناز    دومن   درصد ک  ذخایر جهنان(  16صریلیون مترمکعب ) 32
منیالدی بنا صولیند     2019ر پاینان سنا    جهان است. بر اساآ ای  گزار   اینران د 

کننده گناز جهنان پنس از     میلیارد مترمکعب گاز سومی  صولید 2/244ساالنه حدود 
درصندی در صولیند را از آن    1/6رود و سنهم   ایاالت متحده و روسیه به شمار منی 
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درصند از   7/5میلینارد مترمکعنب گناز )    6/223ایران با مانرف  خود کرده است. 
رصبه چهارم را در جهان پس از آمریکا  روسیه و  2019مارف ک  جهان( در سا  

میلیارد مترمکعبنی   6/20  از ظردیت 2019چی  داشته است. در واقع ایران در سا  
ارد مترمکعنب  میلی 9/16پی  برای صادرات گاز برخوردار بوده که طبص اطالعات بی

آن از طرق خط لوله صادر شده است که از ک  حجم صجارت گاز طبیعی در جهان 
 Biritish)گیرد  درصد آن را دربرمی 3/1میلیارد مترمکعب است  6/1286که بالغ بر 

Petroleum. 2020). 
اممیت موضوع صادارت گاز طبیعی برای اقتااد کشور در حدی است که در 

ابنال    1392اقتااد مقاومتی که صوسنط رمبنری در سنا      مای کلی سیاست 12بند 
پذیری درآمند حاصن  از صنادرات نفنت و گناز  بنر        گردید  جهت مقابله با ضربه

منای   شده است. در راستای صحقص ای  بنند از سیاسنت   صأکیدادزایش صادرات گاز 
صهیه شده صوسط شورای عنالی اننرژی     "رامبرد انرژی کشور"مذکور  در سند ملی 

صخایص بهیننه  "بر  12و  8بخش رامبردمای نفت و گاز ای  سند  در بندمای  در
اصخناذ صندابیر   "و  "نرنری مننادع ملنی     گاز طبیعی صولیدی کشور بر اسناآ جنامع  

کارآمد در حوزه دیپلماسی انرژی برای ادزایش سهم ایران از صجارت جهنانی گناز   
 اشاره شده است. "مای نفتی طبیعی و درآورده

صنا سنا     1396سنا    در برنامه ششم صوسنعه کنه از   صأکیدات ه ای  صوجه ببا 
گردد  مقرر شده است ظردیت صولید روزانه گاز طبیعی اینران بنه    اجرایی می 1400

درصت بسیار خوبی از نظر موقعیت  گذاری ای  مدفبرسد.  مترمکعبمیلیارد  3/1
اننرژی بنرای     میأصن بتواند بنه لحناظ    دمد صا مییک پیش روی کشور قرار استراصژ
سنازی کشنورمای    مای منطقه نقش حیاصی به عهده گیرد و ممچنی  با وابسته کشور

  ممسایه در حوزه انرژی  امنیت پایدار را برای کشور به ارمغان آورد.
المللنی بنوده    مای بنی   واره در کانون صوجه قدرتایران ممباید صوجه کرد که 

گنذار  صأثیرجی جمهوری اسالمی است. ای  موقعیت به دو صورت بر سیاست خار
طردنی و انزواگراینی    به علت ای  که این  موقعینت بنا بنی     بوده است؛ از یک سو 

گرا و دعا  را ایجا  کرده و از سوی  ری ندارد  نوعی سیاست خارجی برونسازگا
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گیننری نننوعی  المللننی موجننب شننک  یخی مننداخالت بننی ی صننار دیرننر  خنناطره
را ای  جویاننه  سیاست خارجی صقابلی و مواجهه وستیزی شده  و بیرانهمراسی  بیرانه

رضی امنداف کنانونی آن را   در پی آورده که امنیت ملی  استقال  و حفظ صمامیت ا
در کننار    یمساای   .(95–94 ص ص  1388دمد )دمقانی دیروزآبادی   صشکی  می
در قنانون  مای منتهی به انقال  اسالمی موجب آن شده کنه    المللی سا شرایط بی 

المللنی   مناسبات بنی   مواضع به شدت رادیکالی در مورد  اساسی برآمده از انقال 
 داشته است.  کشوربندی سیاست خارجی  نقش مهمی در چارچو  اصخاذ گردد که

گنری و   نفنی مرگوننه سنتم   "اساسنی آشنکارا بنر    در اصو  مختلنف قنانون   
و اسنتکبار   "  استعمارطرد کام"و  "نفی نظام سلطه"  "قسط و عد "  "کشی ستم

شده است. مطابص خنوانش رسنمی جمهنوری اسنالمی       کیدأصو حتی مبارزه با آن 
 بخش انقال  اسالمی  دینی است درازمانی و سالم به عنوان ایدئولوژی مشروعیتا

منا صعلنص دارد و این  مامینت دراملنی اسنالم         درامکانی که به ممه عارما و نس 
کنند )دمقنانی    منای دیرنر ایجنا  منی     امع و ملتانقال  اسالمی را به جوصدور 

صا صال  بنرای   است سبب شده لهأمسای   .(162–161 ص ص  1388دیروزآبادی  
  شنود  که رک  اصلی مویت نظام محسنو  منی   صدور الروی اسالم سیاسی شیعی

اینران صبندی    کننده سیاست خارجی جمهوری اسنالمی   صری  اص  مدایت به بنیادی
مای سیاسنت   قد به اسالم سیاسی یکی از اولویتمای معت جنبششود و حمایت از 

بر اساآ مطالنب گفتنه    .(218-217 ص ص  1394خارجی ایران باشد )قهرمانپور  
ست خارجی در جمهوری اسنالمی را  بندی مفهوم امنیت ملی و سیا شده چارچو 

ننوی    صال  بنرای اسنتقرار نظنم    -1بندی کرد:  دسته ما مؤلفهصوان در قالب ای   می
مننای  حمایننت از جنننبش -4  صنندور انقننال  -3  غننر  سننتیزی -2  جهننانی
منوارد ذکنر شنده منا را بنه این  نتیجنه         .گستر  اسنالم سیاسنی  -5  بخش آزادی
دن به دنبا  برمم ز که پایه در جهان امروز ایران به عنوان کشوری میانرساند که  می

اورمیانه و جهان اسالم و ای خ صری  قدرت منطقه نظم جهانی  صبدی  شدن به بزرگ
به چالش کشیدن منادع قدرت مژمون یعنی ایاالت متحده آمریکنا در اقانی نقناط    

امنینت ملنی خنود     صنأمی  گرایی برای  گریزی از انتخا  رویکرد واقع  جهان است
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 ندارد.
دمنده عدم اشاره به مفهوم امنیت اننرژی   مطالعه اسناد حوزه انرژی ایران نشان

ذین  مفهنوم امنینت     ت  مر چند در بعضی اسناد بنه مفنامیمی کنه   در ای  اسناد اس
منای   سیاسنت  23بند مانند   سازی منابع انرژی مانند متنوع  شوند انرژی صعریف می

ایجاد صننوع در  "مای سایر منابع به  در قسمت سیاست کلی نظام در بخش انرژی یا
بنرای  محیطی و صنال    زیست  یمسامنابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت 

 اشاره شنده اسنت.   "مای آبی مای صجدیدپذیر با اولویت انرژی ادزایش سهم انرژی
ملنی اننرژی کشنور بیشنتر بنه چشنم        مای مختلف امنیت اننرژی در رامبنرد   جنبه
گفتنه    با صوجه به مشکالت صجارت نفنت و گناز   23خورد. به طور میا  در بند  می

ادرات نفنت خنام و میعاننات گنازی و     دقندان امنینت عرضنه در صن    ": شده است
و در ادامه در امنداف کنالن بخنش     "بازارمای بلندمدت و نبود مشتریان رامبردی

  به ارصقا امنیت عرضه انرژی مطمئ   پایندار و بنا کیفینت    9و  8انرژی در بندمای 
به علت دقندان   شده است. مناسب و صنوع بخشی اقتاادی سبد انرژی کشور صوجه

منای   کننیم بنا بنازخوانی پنروژه     سبت به امنیت انرژی صال  میرویکرد مشخص ن
سا  گذشته و دالی  شکست آنان از نظر کارشناسان  به  20صادرات گاز کشور در 

 گذاران ای  حوزه در مورد امنیت انرژی دست پیدا کنیم. رویکرد سیاست
مننای مکتننب  الملنن  از زیرشنناخه در روابننط بننی  "ثبننات مژمونیننک"ریننه نظ
المللی لیبرا  مسنتلزم   ن  جریان منظم و ثبات اقتااد بی ایی است و مطابص آگر واقع

ن مدیریت یک قدرت برصر است. طبص نظریه ثبات مژمونیک  رمبر مژمون در جهنا 
ند مسنت  عبنارت  1صری  آن از نظر سایمون بروملنی  باید دارای شرایطی باشد که مهم

بنر   کنتنر   -2بر اقتاادمای حمایتی صرویج اقتااد بازار آزاد و لیبرا  در برا -1از: 
برصنری صسنلیحاصی و    -3منابع انرژی و مواد خام بازار از جمله منابع نفتنی جهنان   

در  "رقبای ممتا"جلوگیری از پیدایش  -4المل   جانبه در نظام بی  صفوق نظامی یک
چه گفته شد مژمنونی مسنتلزم پشنتوانه منادی و     المل . بر اساآ آن عرصه نظام بی 

ایاالت متحده واجد این  شنرایط    کادی قدرت است و در حا  حاضر نیز صنها منابع

                                                                                                                                 

1  . Simon Bromley 
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 ذخایر انرژی منطقه خلیج دنارآ  برباشد. مطابص نظریه ثبات مژمونیک  نظارت  می
صوان یکی از ارکان مهم الزم برای صداوم مژمونی آمریکا ارزینابی   را می خاورمیانهو 

داری این  اسنت کنه     ام سرمایهصال  نظ .(197 -196 ص ص  1389کرد )واعظی  
ینک  پیندایش  میچ قدرصی نباید به صنهایی مجاز به کنتر  منطقنه خاورمیاننه باشند.    

 براینفت  می أصصواند در  بالقوه می صورت   به جو در منطقه خاورمیانه سلطهدولت 
نرراننی ایناالت    .(164   ص1394سایر مناطص جهان اختال  ایجاد کند )موسویان  

ره گاه درماندمان نظامی ایران مبنی بر بست  صن ا از صهدیدمای گاه و بیمتحده آمریک
جنگ بی  دو کشور یا یک المللی در صورت وقوع  مرمز و صهدید امنیت انرژی بی 

بنر   .صری  آبراه صرانزیت نفت در جهنان اسنت   صنره مرمز مهم ای است. جنگ منطقه
بنه   2018در سا    2019 ژوئ  20اداره اطالعات انرژی آمریکا در  گزار اساآ 

میلیون بشکه نفت از ای  صنره عبور کرده است کنه   21صورت متوسط در مر روز 
باشد. عالوه بر ای   مای نفتی در جهان می درصد مارف روزانه درآورده 21معاد  

از ای  گذرگاه عبور  2018جی جهان در سا   ان مای ا  بیش از یک چهارم محموله
 The Strait ofگنردد. )  مکعب در سنا  منی   صریلیون دوت 1/4بر  کرده است که بالغ

Hormuz. 20 June 2019) 
مننابع سرشنار نفنت و گناز و     بنه   ایران یکی از کشورمایی است که با صوجنه 

موقعیت ژئوپلتیک خود در مرکز بیضی انرژی جهانی کنه نقطنه اصانا  دو کنانون     
صوانند بنا صوجنه بنه      اسنت  منی  ه دریای خزر و خلیج دارآ انرژی دنیا یعنی حوز

مای امنیت ملی خود که در پی به چالش کشیدن نظم جهانی است نقنش   چارچو 
مخربی در صفوق ایاالت متحده آمریکا بر منابع انرژی ای  منطقنه و خطنوط انتقنا     

یکنی از  بنر این  اسناآ    . (47 ص  2010)منانتر    زمینی و دریایی آن بنازی کنند  
ریکا پس از سقوط اصحادجمامیر شوروی دست به اعما  مایی که آم زمینهصری   مهم

حوزه انرژی بنوده اسنت. این  سیاسنت از ابتندای دمنه         محدودیت علیه ایران زد
منای علینه اینران و     قانون مجازات 1375مرداد ماه  14 آغاز شد. کلینتون در 1370
نون کنه بنه دامناصو معنروف شند       ماو  کنرره را امضا کنرد. طبنص این  قنا     لیبی
گذاری کننند   ش نفت و گاز ایران و لیبی سرمایهمای غیرآمریکایی که در بخ کتشر
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در ادامنه   .(423 – 422 ص ص  1388مجازات خوامند شد )دمقانی دیروزآبنادی   
مای اعما  صحریم بر حوزه انرژی ایران ادنزوده شنده اسنت کنه      ای  مسیر بر شیوه

صحننریم دننرو    -2خرینند نفننت   صحننریم -1اشننکا  مختلننف آن عبارصننند از:  
 -5صحنریم صکنولنوژی و دنناوری     -4گنذاری   صحریم سرمایه -3مای نفتی  درآورده

گنذاری در نهادمنای    محندود کنردن اثنر    -6ت صوسعه منابع صحریم خدمات مدیری
 منای  پنروژه  شندن  محدود – 8 صرانزیت و صوزیع مای پروژه صحریم – 7المللی  بی 
   .(611 ص  1389جهیزات و قطعات )واعظی  صحریم درو  ص -9المللی  بی 

ما صال  آمریکا معطوف به آن است که جمهوری اسالمی  با اعما  ای  صحریم
ایران به عنوان شریک مطمئنی در درو  صلقی نشود و جایراه جمهنوری اسنالمی   

بنه   .(367 ص  1386 به عنوان یک بازیرر بزرگ کامش یابند )آذری و ابرامیمنی   
خارجی آمریکا در منطقه بر پایه ممه چیز بندون اینران شنک      ممی  علت سیاست

گردته است. آمریکا برای محدود کردن صوان ژئوپلتینک اینران در زمیننه اننرژی از     
مای ای  کشور بابت امنیت انرژی  برخوردار است که مم از نررانیمنادع گوناگونی 

جلنوگیری از  گیرد و مم ریشه در  می تأنشسایر کشورمای بزرگ صنعتی خود و 
در ادامنه  گر برای نظم جهانی دارد.  ای چالش بدی  شدن ایران به یک قدرت منطقهص

مای آمریکا برای محدود کردن صوان صادرات گاز و نیز منواردی   بعضی از سیاست
منای صنادرات    به اصو  امنیت انرژی در طر  یایران گذارن هی سیاستصوجکم از 

 گاز مورد بررسی قرار خوامد گردت.

 خط لوله صلح .4-1

منای   مخالفنت   بودن مذاکرات خط لوله صلحبخش ن صری  عوام  نتیجه یکی از مهم
مای انتقنا  اننرژی در    طر  داند که مودقیت ایران در اجرای آمریکاست. آمریکا می
مای سیاسی در مورد امنینت   در معادالت جهانی و صغییر دیدگاهادزایش صوان کشور 
ه که آزادی عم  ایران بنابرای  سعی دارد ای  گزین  است ثرؤمانتقا  انرژی از ایران 

برد محدود کند. در ای  راستا اعما  دشار بر مندوستان و پاکستان جهنت   را باال می
سننتور کننار آمریکننا قننرار دارد خننودداری از مشننارکت در خننط لولننه صننلح در د

جننو    آمریکنا از مسنیر   .(12 ص  1394راد  بایی الشکی و جهنانبخش    )درجی
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از یک سنو از   زیراکند   ز صرکمنستان به مند حمایت جدی میشرق جهت انتقا  گا
کامند و از   قدرت مانور ایران در بح  انرژی و درو  گاز به مند و پاکسنتان منی  

راد  بنایی   کنند )درجنی   ی  خود یعنی روسیه را محدودصر میسوی دیرر رقیب دیر
دیرر پیشینه شش دمنه روابنط پنر    از سوی . (23 ص  1394الشکی و جهانبخش  

 صنش مند و پاکستان  نررانی مقامات مندی را در مورد طنر  انتقنا  گناز اینران و    
ا  در دست پاکستان  رد که گلوگاه انرژیصواند بپذی پاکستان به دنبا  دارد. مند نمی

ما  پاکستان از ای  خط لولنه بنه عننوان ابنزاری      اختالف باشد و در صورت صشدید
ار به مند استفاده کند و با قطع گاز ای  کشور را در موقعیت انفعالی قنرار  برای دش

عندم صوجنه    مورد ای  .(13 ص  1394راد  بایی الشکی و جهانبخش   )درجی دمد
ایران به امنیت مسیر صرانزیت انرژی در زمنان طراحنی خنط لولنه صنلح را نشنان       

گنذاری خنارجی بنرای     یهوجه کرد مزینه پروژه بدون سرمادمد. ممچنی  باید ص می
پاکسنتان از  -پاکستان بسیار زیاد است. بر خالف خط لوله صناپی  خنط لولنه اینران    

حمایت مالی بانک صوسعه آسیایی برخوردار نیست. در ای  مورد نیز ایران صنوجهی  
یعنی صوان پرداخت مزینه ایجناد خنط و ممچننی  گناز       امنیت صقاضامای  مؤلفه به

 دار را نکرده است.دروخته شده به کشور خری

 صادرات گاز به اروپا   .4-2

خنط لولنه نابناکو بنوده و یکنی از      از صری  پروژه صادرات گاز ایران به اروپا  اصلی
منابع گازی الزم برای صزریص به ای  خنط لولنه    می أصمشکالت پروژه ناباکو مشک  

 1ریچنارد مورنیننگ اسنتار     بوده است. در مورد انتقا  گاز ایران به ای  خنط لولنه  
اگر »: بیان داشت 2009درستاده ویژه دولت اوباما در کمیته خارجی سنا در جوالی 

گردنت  ای خنود   خود بنا آمریکنا شنام  برنامنه مسنته      ایران صامیم به ح  مسای 
 Nabucco Gas Line. 16) «مای انرژی بهره ببرد صواند از مزایای حضور در پروژه می

July 2009). ر آوری  ممان سا  در کنفرانسنی در بلغارسنتان احتمنا  حضنور     او د
ایران در پروژه ناباکو را رد کرد و پیشنهاد داد که باز کردن دضا در حوزه انرژی بنه  

 Iran can. 26 April)منا باشند    روابط در سنایر حنوزه  عنوان یک مویج برای بهبود 

                                                                                                                                 

1  . Richard L. Morningstar 
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  اسنت کنه اینران در    نکته قاب  صوجه در بح  صادرات گاز بنه اروپنا این    .(2009
ای من  گینری از صوانمنندی   ه جنای بهنره  شرایط پس از دروپاشی اصحناد شنوروی بن   

سناز بنرای روسنیه صبندی  شنده اسنت.        راه و منم  جغرادیایی خود  به بازیرری مم
ی صقاب  با آمریکا و اروپا بنه نفنع    مای رقابت را برای ادامه رصهبازیرری که ممه ع

گیری از موقعیت ممتاز جغرادیایی خنود  بنرای    بهرهبه جای روسیه واگذار کرده و 
صسنهیالت بنرای    هیاراانتقا  انرژی از آسیای مرکزی و قفقاز به بازارمای جهانی و 

منادع  می أصگامی با روسیه جهت  مم یابی بازیرران جهانی به حوزه دریای خزر  راه
منای   وی آ نرژی از مسیرمای جنوبی بنه سن  انحااری آن کشور در کنتر  انتقا  ا

 .(21-22 ص ص  1389آزاد جهان را مدف قرار داده است )کوالیی  

 گاز به كشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات. 4-3

در دو دمنه آیننده رشند     دمد که خاورمیاننه  اندازمای انرژی نشان می بررسی چشم
کنند. کشنورمای حاشنیه خلنیج      ی را در مارف گاز طبیعی صجربنه منی  قاب  صوجه

ممری به واردات گاز برای ماارف داخلنی خنود نیناز دارنند.       قطر دارآ به جز
منا   رما ممواره صمای  داشته صنا بنه آن  ایران نیز به دلی  داصله بسیار کم با ای  کشو
   :رندموانع وجود دا دسته ازگاز صادر کند اما در راه صحقص ای  مدف دو 

کشنورمای   در مورد موانع سیاسنی صنادرات گناز بنه     ؛موانع سیاسی .4-3-1
کنند:   شرکت ملی گاز ایران بینان منی  پیشی  عام  حاشیه خلیج دارآ  عراقی مدیر

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        

منا بنا کوینت و سنایر کشنورمای      سفارت عربستان  کار را خرا  و پن  ارصبناطی   
(. از سنوی دیرنر   1396)معناون وزینر نفنت      «.حاشیه خلیج دارآ را قطع کردند
اسنناد ادشنا شنده از سنوی     گذار بوده است. صأثیردشارمای آمریکا در ای  بازار نیز 

ایننران و عمننان   2007نامننه سنا    دمنند کنه پننس از صفنامم   ویکیلنیکس نشننان منی  
 نیناز  منورد  اند که گناز  وده و به دولت عمان دشار آوردهما با آن مخالف ب آمریکایی

   .(1392 صا   حس ) نماید صأمی  قطر از را خود
صنری  مشنک     از نظر بسیاری از کارشناسان مهم ؛گذاری مشک  قیمت. 4-3-2
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بنا   در عدم مودقیت اکیر قراردادمای صادرات گاز اینران اخنتالف بنر سنر قیمنت     
صحم  بنودن  ارصباط مستقیمی با مفهوم قاب  له أمسکشورمای متقاضی است که ای  

شوند   بندی می مای مختلفی صورت کند. ای  اختالف به شک  قیمت انرژی پیدا می
کننند. برخنی آن را    گاز صعبیر منی  "خوری مفت"ای آن را صال  مشتریان برای  عده
را  دانند و برخی دیرنر آن  ران در درو  گاز بر خالف نفت میانعطاف الزم ای عدم

نهند. بایند صوجنه    اوت بازارمای گوناگون گاز نام میعدم صوجه ایران به شرایط متف
پایی  است و ممی  خود  ینسببه طور ای گاز در خلیج دارآ  قیمت منطقهکرد که 

 شود.   تی میقیم  یمساعاملی برای صشدید 

  صادرات گاز به تركیه .4-4

صرکیه منعقد شند. بنر اسناآ این       قرارداد صادرات گاز بی  ایران و 2001در سا  
از  میلینارد مترمکعنب گناز    5/8صرکیه باید ساالنه حنداق  حندود     ساله 25قرارداد 

ایران در چند سا  گذشته به علت عدم صوازن صولیند و مانرف   ایران دریادت کند. 
گناز صنادراصی بنه    می  أصن چند بار در داو  زمستان به صورت ناخواسته قادر بنه  

که موجنب صندمه دیندن مبحن  امنینت      عالوه بر اینله أمسای  ت. صرکیه نبوده اس
صرکیه علینه اینران    مای تشکایموجبات   عرضه گاز از دید مشتریان گاز ایران شده

له در حنا  حاضنر صرکینه بنرای صحقنص      أدر کنار ای  مسن  را نیز درامم کرده است.
ینران  ی اآرزوی صبدی  شدن به ما  انرژی منطقه در غیا  رقیب اصلی خنود یعنن  

مای ژئوپلتیکی خود در نزدیک به سنه دمنه گذشنته     که به صدریج از صمامی ظردیت
با روسیه در حا  اجرای خط لوله جریان صرکی بنرای   ممصهی شده است  مم زمان 

مای ایناالت متحنده    سیاست در ممرامی بامم انتقا  گاز ای  کشور به اروپاست و 
حا  ساخت خنط لولنه    وری آذربایجان درآمریکا و اصحادیه اروپا با مشارکت جمه

برداری ای  دو خط لوله امکان انتقا  انرژی غر  درینای   است. بهره صرانس آناصولی
سازد و در صورت احداث خط  منتفی می یباًصقربه خلیج دارآ را خزر از راه ایران 

لوله صرانس خزر و پیوست  صرکمنستان به خطوط لولنه عبنوری از صرکینه  ظردینت     
بنندی   در جمنع  کند. زیت ایران در مورد منابع شرق دریای خزر را نیز عقیم میصران

آمریکنا   "ممه چیز بدون اینران "روابط انرژی ایران و صرکیه باید گفت که سیاست 
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بنه چنالش کشنیدن نظنم جهنانی بنه       که به دنبا  صال  جمهوری اسنالمی بنرای   
چه را کنه بایند از   صرکیه مر آن مای گوناگون اصخاذ شده است  موجب گردیده شیوه

 تأجربا  .ن خود کندرا از آ  است  شده رژی منطقه خزر نایب ایران میصرانزیت ان
صرکینه   خارجی ایران در حوزه انرژی  ن گفت برندگان اصلی انعکاآ سیاستصوا می

  اند. و روسیه بوده
  صوان گفت جمهوری اسنالمی اینران ممنواره صنال     می با صوجه به موارد باال
در حنالی کنه در    . اینران ادی را از روابط سیاسی جدا سازدکرده است روابط اقتا

در بعند    کشند  منای مختلنف بنه چنالش منی      هانی را به شنیوه نظم ج  بعد سیاسی
اقتاادی دست ممکاری به سوی ممسایران خود و کشورمای صنعتی جهان دراز 

ادرات گاز به دنبا  ن صگذارا رسد سیاست . بر اساآ ای  رویکرد به نظر میدکن می
انند کنه بیشنینه کنردن مننادع اقتانادی        گرایانه از امنیت انرژی بوده خوانشی آرمان

نیازمنای چننی     دمند امنا بنه پنیش     ن را مدف قرار میکشور و صداوم بخشیدن به آ
رویکردی که الزام اولویت یادت  امنیت نرم مبتنی بنر اقتاناد بنر امنینت سنخت و      

انند. رویکنرد    صوجه ننموده  امنیت ملی ایران استمای   در صعریف چارچو نظامی
گونه که در ابتدا شر  دادیم مبتنی بنر وابسنتری    نیت انرژی ممانگرایانه به ام آرمان

 کنه  اسنت  معاملنه  طنردی   بنی   برد-متقاب  و صعریف روابط اقتاادی و سیاسی برد
 پنیش  این   می أصن  به قادر ایران اسالمی جمهوری ملی امنیت کنونی مای چارچو 

منای   بنرد طنر    باشند و به خاطر ممی  عندم انطبناق اسنت کنه پنیش      ما نمی مینهز
اوان بنا مواننع   رغم موقعیت ژئوپلتیک مناسنب و مننابع دنر    ان علیصادرات گاز ایر

صادرات گاز نیاز بنه پشنتوانه   گیری  است. عالوه بر ای   جهت مواجه شدهبسیاری 
امنینت   می أصن یداران گناز طبیعنی اینران را از    مازاد صولید قاب  صوجهی دارد که خر

عرضه در مر زمان مطمئ  نماید که ای  مهم نیز با صوجه به مارف ادسار گسنیخته  
گناه محقنص نشنده     منیچ   واسطه صحنریم  هاری کادی بذگ داخلی و عدم صوان سرمایه

 گاز کشنور  وارد کنندهصری   قدیمیرا به روابط صجاری ایران با  است و آسیب خود
یعنی صرکیه وارد نموده و بدبینی نسبت به عدم وجود گاز مازاد بنرای صنادرات را   

 کنندگانش ایجاد کرده است. رهدر سایر خریداران بالقوه و مذاک
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  گیری نتیجه

منای صنادرات گناز     گیری سیاست برای یادت  چرونری شک  یومش  صالشای  پژ
 صنأثیر  نحنوه  ژی و ممچننی  نیت اننر ام مای مؤلفههوری اسالمی ایران در قالب جم

بر این  دو مقولنه    بندی امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی چارچو 
بوده است. از ای  رو درضیه پژومش که مدعی است مرگوننه کامینابی ینا ناکنامی     

گذاری صادرات گاز ایران وابستری مسنتقیم بنه صوجنه بنه امنینت اننرژی        سیاست
 ن امنیت ملی خوامد داشت  با نرامی صطبیقنی طردی  مبادله در سایه مالحظات کال

مای صادرات گاز کشنورمای بنزرگ صولیند و صنادرکننده گناز طبیعنی        به سیاست
 قرار گردت. بررسی)روسیه و قطر( مورد 

ا را بنیش از  امنینت صقاضن    ما با صوجه به جایراه صادرات اننرژی خنود   روآ
ی نی  به دمند و در راستا مای خود مد نظر قرار می گذاری امنیت عرضه در سیاست
مای امنیت ملی خود  سنه سیاسنت عمنده صسنلط دولنت       آن و با صوجه به اولویت

روسیه بر استخراج منابع انرژی داخلی و منابع کشورمای مشترک المنادع  انحانار  
روسنی و متننوع کنردن    مای  شرکت انتقا  انرژی کشورمای خارج نزدیک از سوی

المللنی پیرینری    را در محیط بنی   مقاصد مدفبه  رژیو مسیرمای انتقا  ان بازارما
ای از  بنه عننوان زیرمجموعنه   صوان گفت روسیه انرژی را  می اساآاند. بر ای   کرده

و مشنروع در سیاسنت خنارجی نرناه      یک قدرت سیاسی جهانی و ابزاری قانونی
 ی مأصن بخشی از امنیت ملی است و باید برای   امنیت انرژی  کند. از دید روسیه می

صنوان گفنت کنه     با اطمینان باالیی میآن از صمامی ابزار قدرت استفاده کرد. بنابرای  
خوانشنی  به مانند رویکرد آن در عرصه امنیت ملی  امنیت انرژی خوانش روسیه از 

 گرایانه است. واقع
در مقاب  قطر به عنوان کشنوری کوچنک بنا جمعینت کنم ممنواره درصندد        

و اینران   رت بزرگ ممسایه خنود یعننی عربسنتان   محادظت از خود در قبا  دو قد
ای بنه متنوازن کنردن     مای درامنطقنه  صال  داشته با کسب حمایت از قدرتبوده و 

سنتقال   نفوذ ای  دو کشور بپردازد  صا از ای  راه به ثبات سیاسی  رشد اقتاادی و ا
صوجنه بنه   بنا   مای داخلی و خارجی خود دست یابد. عم  بیشتر در اعما  سیاست
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گراینی در سنطح منطقنه و     )واقنع  منای امنینت ملنی    ی  نوع صعریف از چارچو ا
و ممچنی  مطالعه اختالدنات اقتانادی و ارضنی کنه      گرایی در سطح جهان( آرمان

مانع قطر برای انتقا  گاز طبیعی به ممسایران عر  خود در منطقنه خلنیج دنارآ    
  در مسیری که صوجنه  کننده گاز با قدم گذاشت   ای  کشور به عنوان یک صادربوده
داشنت    مهمنی منای خریندار در آن نقنش     داکیری به منادع پذیردته شده طنرف ح

برد بنرای طنردی  صعرینف کنرد کنه از خنال         -امنیت انرژی را در چارچوبی برد
زمیننه بهنره بنرداری از      مای اقتانادی  کاریایجاد شده در مم "وابستری متقاب "

ا را دنرامم سنازد. از   منابع انرژی به سود صوسعه اقتاادی طنردی  عرضنه و صقاضن   
گرایاننه   قطر از امنیت انرژی از نوع آرمنان صوان گفت صعریف حاکمان  ممی  رو  می

 است.
 در اسنناد  روشنیکه مفهوم امنیت انرژی از جایراه  در ایران  بر خالف روسیه

مای انرژی ای  کشور برخنوردار اسنت  مننوز بنه      ملی و سیاستمربوط به امنیت 
صورت مشخای به ای  مفهوم پرداخته نشده است. به طنور مینا   بننا بنه اعتقناد      

گنذاری   در مذاکرات صادرات گاز ممواره با مشک  قیمت صر کارشناسان  ایران بیش
ار به دنبا  مای مر باز گاز صادراصی خود مواجه بوده است و بدون صوجه به ویژگی

صحمی  قیمت گاز صادراصی به صرکیه به سایر متقاضیان واردات گناز از اینران بنوده    
صوجهی به مؤلفه قابن  صحمن  بنودن قیمنت اننرژی       است. ای  مورد به نوعی از بی

له کنه ناشنی از   أصنوان از ابعناد سیاسنی این  مسن      گینرد  منر چنند نمنی     ت میأنش
اسنی اینران و ینا دشنارمای سیاسنی      طلبی مشنتریان بنه خناطر اننزوای سی     درصت

عننوان ارزان دروشنی گناز      صحنت کننندگان   غیرکارشناسی داخ  کشور به منذاکره 
منای امنینت اننرژی در قنرارداد      صوجهی بنه مؤلفنه   پوشی کرد. میا  دیرر  بی چشم

صادرات گاز به پاکستان خود را به صورت نادیده گردت  ضعف مالی این  کشنور   
ی الزم برای انتقا  گاز صادراصی به مراکز جمعیتی خنود و  ما ساخت برای ایجاد زیر

دمد. ای  امر در صناقض آشنکار بنا امنینت     یا پرداخت بهای گاز صادراصی نشان می
بندی امنیت ملی و  چرونری چارچو عالوه بر ای  باید صوجه کرد  باشد. صقاضا می

جهانی و  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که در پی به چالش کشیدن نظم
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سنتیزی و بنه وسنیله ابزارمنایی      استقرار نظم دلخواه خود صحت لوای مفهوم غنر  
بخش و گستر  اسنالم سیاسنی    مای آزادی انند صدور انقال   حمایت از جنبشم

است  باع  شده که ایاالت متحده آمریکا به عننوان قندرت مژمنون در سنه دمنه      
منای   و صهنی کنردن ظردینت    سنازی اینران   ای محندود گذشته صمام صوان خود را بر

منای   این  کشنور بنا اعمنا  صحنریم      کار ببنرد.  هبژئوپلتیک و ژئواکونومیک کشور 
در حوزه صادرات گوناگون از صمام صوان خود برای اینکه ایران را شریکی نامطمئ  

از اینران  شنده   سناخته . صانویر  استفاده کنرده اسنت  کند   معردی یا صرانزیت انرژی
عننوان صهدیندی بنرای امنینت      آمریکا در حوزه انرژی  صحتصوسط ایاالت متحده 
دسننترآ بننودن امنن  انننرژی بننرای    در مؤلفننهکننننده  تنن انننرژی جهننانی و مخ

 .باشد میان کنندگ مارف
بندی امنیت ملی جمهوری اسالمی اینران و اننزوای    از سوی دیرر  چارچو 

صنری    بنزرگ  بنه روسنیه نمنوده اسنت. روسنیه     ناشی از آن  ایران را ناچار به اصکا 
تنری  شنک  در جهنت    صادرکننده انرژی به اروپا است و از ای  مزیت خود بنه به 

خنینی کنردن    در جهتصمام صال  خود را  . روسیهبرد ا  بهره می منادع ملی می أص
بندی امنینت ملنی    دارد. چارچو  اروپا معطوف می زبای جدی به بازار گاورود رق

اصمی با آمریکنا منانع اسنتفاده از ظردینت     جمهوری اسالمی ایران و نوع رابطه صخ
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      

 ندارد.را ایران صمایلی به رقابت با یکی از معدود متحدان خود در جهان 
بنندی دعلنی امنینت     یادت که چارچو صوان در ه آنچه گفته شد  میبا صوجه ب

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       

در این   جهت عدم اجازه ورود رقبا به بازار اروپا جهت حفظ امنیت صقاضای خود 
در ادامه امم موارد مطنر  شنده در این  مقالنه در جندولی اراینه       بازار شده است. 

 گردد: می
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روسیه،  در امنیت انرژی های مؤلفهگذاری صادرات گاز طبیعی در چارچوب  تطبیقی سیاستبررسی  .1جدول 

 ایران و قطر

 فیرد
 نام

 کشور 
 حوزه
 تیفعال

 ک دیرو
 یمل تیامن

 ک دیرو
 تیامن
 یان ژ

 گاز صادرات یها استیس
 زا یم

 تیموفق
 یناکام لیدال

 ییگ ا واقع ییگ ا واقع یجنان هیروس 1

  اسلط دولت ب  استخ اج
و منابع  یداخل یمنابع ان ژ
 المنافع مشت ک یکشورها

 از یانحصار انتقال ان ژ 
 اوسط کیخارج نزد یکشورها
 یروس یها ش کت یسو

  متنوع ک د  بازارها و
به  یانتقال ان ژ ی هایمس

 هدف مقاصد

 اریبس
 ادیز

- 

 یجنان قط  2

 ییگ ا واقع
 -منطقه در

 ییگ ا آرما 
 جنا  در

 ییگ ا آرما 

 صورت به صادرات ب  ام کز 
 زد  دور جنت یج ا  ال

 هیهمسا یکشورها

  در یان ژ تیامن فیاع 
در قالب  ب د-دب  یچارچوب

به  یاز منابع ان ژ یب دار بن ه
 نیط ف یسود اوسعه اقتصاد

 اقاضا و ع ضه

 به گاز ف وش ام کز 
 جنت یصنعت بزرگ یکشورها
 متقابل یوابست  جادیا

 اریبس
 ادیز

- 

 یا منطقه  ا یا 3

 کیدئولوژیا
گ ا تی)هو
-(یی
 ییگ ا واقع

 ییگ ا آرما 

 مواضع کیافک یب ا االش 
 یها یهمکار از یاسیس

 یاقتصاد

 جذب یب ا االش 
 جنت یخارج یگذار هیس ما

 دیاول شیافزا

 لوله خط با صادرات ب  ام کز 
 هیهمسا یکشورها به

 یلیخ
 کم

 تیامن ک دیرو یخوان هم عدم 
 و الزامات آ  یژ ان  تیو امن یمل

  احت فشار ق ار گ فتن از
 با کایآم  متحده االتیا یسو
 ع ضه تیرنگ ک د  نبود امنپ 

  ا یا یسو از

 فشار ق ار گ فتن از  احت
 انحصار حفظ جنت هیروس یسو

 اروپا بازار در

 تیامن یها مؤلفهاوجه به  عدم 
 گاز صادرات یق اردادها در یان ژ

 یداخل ختهیافسارگس مص ف 

 های سیاستی: توصیه

گونه که در بخش قب  نشان داده شد  مودقیت در صنادرات گناز در گنرو     ممان. 1
انطباق رویکرد امنیت ملی و امنیت انرژی کشور و ص  دادن بنه الزامنات آن اسنت.    

بنندی دعلنی خنود از امنینت ملنی و       جمهوری اسالمی ایران با صوجه به چارچو 
گناز بنر اسناآ     سیاست خارجی کشور در صورصی که به دنبا  ادنزایش صنادرات  

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        

را از نظر منابع و زیرسناخت اننرژی بنه خنود     ما  انحاار در بازار ای  کشورما  آن
بنرد   اندازی از صوان کشنور بنرای پنیش    وابسته نماید )مد  روسیه(. اگر چنی  چشم

ن به جهان و بهبنود  اصال  رویکرد ایراگرایانه وجود ندارد  گریزی از  رویکرد واقع
انرژی  گرایانه در امنیت وجود ندارد؛ زیرا رویکرد آرمانمای بزرگ  روابط با قدرت

و صال  برای حداکیرسازی منادع اقتاادی کشنور از طرینص صنادرات گناز بندون      
خنارجی جمهنوری اسنالمی     دعلی امنیت ملی و سیاسنت   صجدیدنظر در چارچو 

رسد. در مر صورت بایند صوجنه کنرد درصنت چنندانی       نظر می ایران غیرممک  به 
منای   صنر شندن اننرژی    یزیرا بنا اقتاناد  نمانده است   برای صادرات گاز ایران باقی

مدت بنه   مای مختلف دنیا در میان و گستر  استفاده از آنان در قسمتصجدیدپذیر 
 (1).دوره طالیی گاز طبیعی خوامیم بودصدریج شامد عبور از 

نیاز بنه    درات گاز ایرانمای صا بهبود سیاستنکته مهم دیرر ای  است که . 2
یص اصالحات نهادی در بخش انرژی دارد صا با یکپارچه دیدن بخش انرژی  صخا

و مندیریت طنرف    منای جنایرزی    منای اننرژی   صحیح منابع  اسنتفاده از ظردینت  
   .صقاضای انرژی در داخ  کشور به ایجاد ظردیت برای صادرات بپردازد

ننرژی در عقند   امنینت ا  منای  مؤلفنه بنه   گذاران حوزه انرژی بایند  سیاست .3
 دو مقولنه کنامالً  را  نفت و گناز  به طور میا  ؛صوجه کنندقراردادمای صادرات گاز 

. نفت خام ینک محانو  بنا بنازار جهنانی  قیمنت صیبینت شنده و         ببینندمتفاوت 
ساختارمای معی  صجناری اسنت امنا گناز محانولی اسنت کنه پنیش از صولیند و          

 آن به دقت مشنخص شنود.  رو  صادرات  بایست مارف و بازار و صادرات  می
شود. به ممنی    گذاری می مایی متفاوت قیمت از در مر منطقه جغرادیایی با رو گ

صادرات نفت در مورد گاز استفاده کنرد و بایند سناختارمای     دلی  نباید از رویکرد
 حقوقی و اجرایی جدا و متناسب برای صحقص صوان بالقوه منابع گاز ایران پدید آورد

 .(166 ص  1393)ملکی  
 



 

 

 نوشت پی
 یمنابع اننرژ برداری از  بهره صیدر صشو ینقش مهم ریپذدیصجد یانرژ استیس یابزارما. 1

دارد. ابزارمنا  این   ننوع  بسنتری بنه   منا   آن یاما اثربخشن   کنند یم فایا ریدپذیصجد
 تیظردبرداری بیشتر از  بهره یبرامای کمی نشان داده است که  ی پژومشما ادتهی

 یمنا  زهین مناقانه و انر  و صعردنه کاربرد   برقصولید  یبرا ریپذدیصجد یانرژمنابع 
 .مستندمؤثرصر بندی  گذاری و جیره هیسهمیعنی ابزار معمو  در مقایسه با  یاصیمال

Schaffer and Bernauer. 2014 and Kilinc-Ata. 2016 
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