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چکیـده
در فضای پسابرجام ضرورت دیپلماسی انرریی در راسریای سعسر اقیصرادی و ارسقراء جایگرا
کنعنی ایران در منطق و جهان قابل سأمل است .در این رابط و در پرسع سیاست خارجی سعسر گررا
دولت یازدهم با ساکید بر س املگرائی و همزیسیی سرازند برا جهران اایردا گرایری و سرن زدائری
اایمادسازی و چند جانب گرایی بسیر را برای پیشبرد بهین دیپلماسی انریی فرراهم کررد اسرت .بر
ابارت دیگر دولت خعاهد سعانست در چارچعب سیاست خارجی سعسر گررا و برا لظرار کرردن
واق یتهای داخلی و معق ییی (هارسلند انرریی ،بر کررار فر رتهرای پدیردار کرد در فضرای
پسابرجام ب منظعر سعس اقیصادی بپردازد .حا این پرسر

مطرر اسرت کر اس را دیپلماسری

انریی در چارچعب سیاست خارجی سعس گرا با چ سرازوکاری زمینر را بررای سعسر اقیصرادی
فراهم خعاهد کرد؟ در پاسخ این فرضی مطرر اسرت کر اس را دیپلماسری انرریی در چرارچعب
سیاست خارجی سعس گرا معجب سعس اقیصادی کشعر خعاهد کد .یافی های مقال نشان میدهرد
ک قدم نهادن در مسیر سعس اقیصادی و داکین رویرردی آیند نگران ب جایگا ایرران در منطقر و
جهان ضرورت اس ا دیپلماسی انریی را در فضای پسابرجام برجسی سراخی اسرت .ایرن مقالر برا
اسیفاد از روش سع یفی ر سظلیلی و با هدفی کاربردی و بر منظرعر سرنش

رابطر برین سیاسرت

خارجی سعس گرا سعس اقیصادی و دیپلماسی انریی نگاکی کد است.
▪ واژگان کلیدی
سیاست خارجی سعس گرا دیپلماسی انریی سعس اقیصادی اقیصاد نفت مظعر نئعلیبرالیسم.

مقدمه
پترودالرهای حاصل از فروش و مبادله منهاع انهر ی عهرای کشهورهایی که دارای
موقعیت و مناع هیدروکرعُن 1هستند ،میتواند تأثیر مستقیمی عر رفاه ،صنعت ،معیشهت
و در یک کالم توسع اقتصادی 2داشت عاشد .اهمیهت عثه تهأثیر انهر ی و عه تبه
دیپلماسی انر ی عر توسع اقتصادی وقتهی دو ننهدا مهیشهود که عهدانی امهروزه عها
حاکمیت منطق واعستگی متقاعل 3در اقتصهاد عهینالملهل نوهولیبرا  ،4عسهیاری کشهورها
درصدد هستند عا اتخاذ سیاست خارجی توسع گهرا و کهارعرد سهنجیده اعهدار دیپلماسهی
انر ی ،5زمین های توسع اقتصادی داخلی خویش را مهیا نمایند .فوایهد اتخهاذ سیاسهت
خارجی توسع گرا عرای این کشورها عبهار اسهت :از توسهع اقتصهاد عهرو گهرا ،جلهب
سرمای گذاری خارجی ،6خصوصی سازی ،رقاعتی شد اقتصاد ،ورود تکنولو یهای جدید
و ع تب

رشد اقتصاد داخلی .اگر عپذیری که در فضهای پسهاجنس سهرد ،روشههای

اقتصادی ه تجاری جایگدین روشهای سیاسی -نظامی شهده اسهت ،در ایهن صهور عه
کارعرد سیاست خارجی توسع گرا و دیپلماسی انر ی در راستای تقویت و توا اقتصهادی
کشورهایی نظیر ج .ا .ایرا عیشتر پیخواهی عرد .از این رو مقال حاضر درصدد پاسخ عه
این سؤا است ک اتخاذ دیپلماسی انر ی در نارنوب سیاست خارجی توسع گرا عا نه
سازوکاری زمین را عرای توسع اقتصادی فراه خواهد کرد؟ در پاسخ ،این فرضی مطرح
است ک اتخاذ دیپلماسی انر ی در نارنوب سیاست خارجی توسع گرا ،موجهب توسهع
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اقتصادی کشور خواهد شد .در مجموع ،عر اساس یافت های مقال حاضر ،توسع اقتصادی
(ع عنوا هدف) عا اتخاذ دیپلماسی انر ی (ع عنوا اعدار رسید ع هدف) در نهارنوب
سیاست خارجی توسع گرا (منطبق عا اقتصاد سیاسی نوولیبرا ) مثقق مهیشهود .نچه
موجب نگارش این مقال شد ،فقدا اثر جام و راهگشا عود ک ع تبیین و تثلیل مفههوم
دیپلماسی انر ی و راعط

عا رشد و توسع اقتصاد ملی عپردازد.

پیشینه و اهمیت موضوع
مثمدیا و رضایی در مقال التین خود عا عنوا «تبیین سیاست خارجی ج .ا .ایهرا در
دوره حسن روحانی »1عر اساس تووری جیمد روزنا ،ع تثلیل سیاست خارجی دولت یهازده
میپردازند و ع این نتیج میرسند ک دو متغیر فردی و عینالمللی در میا دیگهر متغیرهها،
عیشترین تأثیر را عر سیاست خارجی ایهرا داشهت اسهت (مثمهدی و رضها،ی .)2016 ،پهور
احمدی و ذوالفقاری در مقال ای تثت عنوا «دیپلماسی انر ی و منهاف ملهی ج.ا.ایهرا » عه
این نتیج میرسند ک در فضای جهانی شد اقتصاد ،کشورها در سیاست خهارجی خهود عها
عهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و مناع انر ی و در نهارنوب دیپلماسهی انهر ی ،راهبهرد
نوین رشد و توسع اقتصادی و تأمین مناف و امنیت ملی را در پیش گرفت اند( .پوراحمدی و
ذوالفقاری .)1388 ،دهقانی فیهروز عهادی در مقاله ای عنهام «ضهرور و کهارعرد دیپلماسهی
اقتصادی در سیاست خارجی توسع گرا» ع ایهن نتیجه مهیرسهد که در شهرایو واعسهتگی
متقاعل و جهانی شد ؛ دیپلماسی اقتصادی عهتر میتواند ج.ا.ایرا را در ثمر عخشهی اههداف و
مناف ملی یاری رساند (دهقانی فیروز عادی .)1388 ،رضایی و تراعی نید در مقال خهود عنهام
«سیاست خارجی دولت حسن روحانی ،تعامل سازنده در نارنوب دولت توسع گرا» سیاسهت
خارجی دولت یازده را تعامل سازنده عا جها و دولت او را دولت توسع گرا معرفی میکننهد
(رضایی و تراعی .)1392 ،عیشتر مقاال مذکور عر اهمیت سیاست خهارجی توسهع گهرا عهرای
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رشد و توسع اقتصادی تاکید دارند .اما عجای دیپلماسی انر ی عیشتر ع دیپلماسهی اقتصهادی
متمرکد عودهاند .میتوا گفت ضعف مشترک هم نها غفلت از عیها نگهونگی تأثیرگهذاری
دیپلماسی انر ی عر توسع اقتصادی و عیا مکانیس ههای ایهن تأثیرگهذاری اسهت .از ایهن رو
نقط قو و نو وری مقال حاضر نسبت ع پژوهشهای قبلی در س نکت اساسهی مهیعاشهد.
یکی ،تاکید عر دیپلماسی انر ی ع جهای دیپلماسهی اقتصهادی دوم ،عیها راعطه دیپلماسهی
انر ی عا سیاست خارجی توسع گرا و سوم ،و از هم مهمتر تاکیهد عهر مکانیسه ههایی که از
طریق

دیپلماسی انر ی میتواند عسترها را عرای توسع اقتصادی فراه کند.

در این مقال از روش توصیفی – تثلیلی عهره گرفت میشود .در این نارنوب تالش
میگردد ضمن ادراک مسا،ل مورد عث  ،زمین های فکری – تثلیلی الزم عرای نرایهی و
نگونگی

نید مورد توج قرار گیرد .در این راستا از مناع کتاعخانه ای  -اسهنادی 1عه

عنوا شیوه گرد وری مطالب عهره گرفت میشود؛ عنهاعراین ،روش مهورد اسهتفاده روش
توصیفی -تثلیلی و روش گرد وری مطالب کتاعخان ای مبتنی عر مناع درج او و مناع
درج دوم خواهد عود.

چارچوب مفهومی
در اواخر ده هفتاد میالدی و عهویژه عها موفقیهت کشهورهایی نههو کههره ،تههایوا و
هنس کنهس در زمینه اسهتراتژی توسههع صههادرا  2و در نتیجهه تعامههل گسههترده عهها
جهها خارج ،مسهول پیونهد عهین سیاسهت خهارجی و توسهع یها عه عبار دیگر «سیاست
خارجی توسع گرا »3مطهرح شهد (رضا،ی و تراعی .)136 :1392 ،صاحب نظرا توسع  ،سبب
عالندگی اقتصادهای شرق سهیا را عرنام های توسع ملی عا اصهو حهاک عهر عهازار و توسهع
عرو گرای نوولیبرا در تطاعق عا الداما عینالمللی میدانند .ع عبارتی ،این کشهورها خهود را
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مقید عر اصو ساختار اقتصاد عینالملل نوولیبرا کردند .اما نوولیبرالیس در تووری ،اساسها در
مورد سا تر شد تجار میا کشورها میعاشد .این رویکرد ع حرکت زادان کاالها ،منهاع
و سرمای گذاری ،مناع ارزا تر ،عه حهداک ر رسهاند سهود و عههرهوری تأکیهد دارد ( Shah,

 .)2010نوولیبرالها عا وجود پذیرش نارشی در رواعو عینالملل ،عر این عاورند ک امکا رواعو و
همکاری عین عازیگرا عمومی و خصوصی وجهود دارد .نهها همچنهین عه واعسهتگی متقاعهل
کشورها تاکید دارند و عر این عاورند ک واعستگی متقاعل در عیشهتر زمینه ههای غیهر امنیتهی
همانند مسا،ل اقتصاد امکا پذیر است ( .)Ramirez, 2016عنهاعراین ،در نهارنوب دیهدگاه
نوولیبرا ها یکی از روی های حاک عر نظام عینالملل کنونی ،اصل واعستگی متقاعل است .ع
عبارتی دیگر عا مطرح شد ارزشها ،خطرها و نید سیبپذیری مشهترک و ورود عهازیگرا
جدید و غیر دولتی در صثن سیاست جهانی ،کشورهایی در زمین اتخاذ سیاست خهارجی
توسع گرا ،موفق خواهند عود ک ضمن پذیرش واقعیت دنیهای واعسهتگی متقاعهل ،مهادگی
الزم را عرای تعامل و همکاری عا عهازیگرا جههانی داشهت عاشهند .در ایهن راسهتا ،یکهی از
اعدارهای مفید عرای ورود ع مدار تعامال و همکاریهای عینالمللی اعدار دیپلماسی انهر ی
است .اساسا جایگاه تعیین کننده مناع انر ی در تعامال عینالمللهی« ،انهر ی» را نیهد عه
عنوا یکی از سطوح دیپلماسی ،تثت عنهوا «دیپلماسهی انهر ی »1فهراه کهرده اسهت.
میتوا گفت دیپلماسی انر ی ،مکانیس ههایی اسهت که عه واسهط

یهک کشهور در

زمین هایی نو مناع انر ی ،ظرفیت تولید ،مسیرها و شهیوهههای انتقها  ،امنیهت تولیهد،
امنیت انتقا  ،مبادل  ،مصرف ،تکنولو یهای فنی عا کشورهای دیگهر وارد مبادله و معامله
میشود .دولتها ع وسیل دیپلماسی انر ی درصدد تثقق اهداف راهبردی خهود در زمینه
توسع ملی و توسع اقتصادی هستند .ع این ترتیب ،در دنیای واعستگی متقاعهل پیچیهده،
دیپلماسی انر ی ه میتواند نقش میانجی را عرای حهلوفصهل مناقشها عهین کشهورها و

Energy Diplomacy
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موجب تعمیق پیوندها و مناسبا میا کشورها عاشد و ه مهیتوانهد در نهایهت زمینه را
عرای توسع اقتصادی کشورها فراه کند.
 -1سیاست خارجی توسعهگرای دولت یازدهم و دیپلماسی انرژی
دولت توسع گرا سیاست خارجی توسع گرا را نید ایجاب مهیکنهد .سیاسهت خهارجی
تعاملگرا ک اولویت دیپلماسی ایرا در سند نش انداز عیسهت سهال اسهت و شهرم الزم
عرای توسع یافتگی و ارتقای توا ملی کشور میعاشد ،نیازمند تعیین عرخی اولویهتهها در
سیاست خارجی میعاشد .نوعی سیاست خارجی عهرو گهرا ،کهنشگهر (فرصهتطلهب) یها
کنشمند (فرصت ساز) ک انفعالی و فرصت سهوز نمهیعاشهد .از سهوی مثققها  ،سیاسهت
خارجی عرو گرای تعاملی گدین ای عهین ع عنوا اعدار دولت توسع گرا پنداشت مهیشهود
(مثسهن زادگها و حسهینی کرانهی .)7-6 :1390 ،گفتمها روحهانی ضهمن رد سیاسهت
تهاجمی دولت پیشین ،عر اصولی نو ؛ اجتناب از تنش فرینی ،عقالنیهت ،اعتمهاد سهازی،
ارا ،تصویری م بت از ایرا  ،دیپلماسی فعاالن  ،تهالش عهرای عهبهود رواعهو عها کشهورهای
مختلف ع ویژه کشورهای همسای  ،مذاکرا عا اروپا در نارنوب احتهرام متقاعهل و فهراه
کرد مسیر عرای توسع اقتصادی در نارنوب اسناد عاال دستی ع ویژه نش انداز توسهع
 ،2028متمرکد عود ( .)Mohammadian& Rezaei, 2016:113ععالوه در راستای توسع
اقتصادی ،حسن روحانی ع منظور حل مشکال اقتصادی ایرا ک عمدتا ناشی از تثهری -
های عینالمللی علی این کشور عود ،عر لغو تثری و مذاکرا عهینالمللهی تاکیهد مهینمهود
( .)Shabafrou, 2016:17او در رقاعتهای انتخاعاتی خود عر حل مشکال کشور ع ویژه در
دو حوزه تثری های عینالمللی و در ععد داخلی ه عر حل مشکال اقتصاد داخلهی اصهرار
داشت .در همین راستا عود ک عر تعامل ایرا عا کشورهای دیگر و حتی ادغام ایرا عا جامع
عینالمللی ،عر نچ ک او

را «تعامل سازنده »1نامید ،تاکید میکرد .ع عبار دیگر ،او از
Constructive Engagement
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رویکرد جدید خود یعنی دیالوگ ،شتی و تعامل سازنده عا جها صثبت کرد (, 2014, 34

 .(Al-Zaman Abu Shuairسیاست خارجی توسع گهرای دولهت یهازده عهر مثورههای:
همدیستی مسالمت مید ،تنشزدا،ی ،اعتماد سازی ،و نند جانب گرایی در سهط جههانی و
منطق ای استوار است .در واق  ،فه دولت یازده از سیاست خارجی توسع گهرا

اسهت

ک "رویکرد همکاری و رقاعت" جایگدین "تقاعل یا همکاری عی قید و شرم" میعاشد عازی
عا حاصل جم م بت ک مورد تاکید نوولیبرا ها نید میعاشد جای عهازی عها حاصهل جمه
صفر را در رواعو عینالملل خواهد گرفت .از نظر دولت یازده دیپلماسی انهر ی مهمتهرین
اعدار نفوذ ایرا در منطق و جها مثسوب میگردد .عا تقویت مناسهبا تجهاری در حهوزه
نفت و گاز ع ویژه عا کشورهای عمده مصرف کننده انر ی ،ایرا میتواند ع سط مطلهوعی
از رواعو متقاعل عا نها عرسد .دولت پیش نیاز صنعتی شد و توسع اقتصادی را ورود ایرا
ع مدارهای همکاری و تعامل عیشتر عا جها خارج میداند و دیپلماسهی انهر ی را عهتهرین
اعدار عرای شکار فرصتها و امکانا موجود در فضهای پسهاعرجام در جههت رشهد و توسهع
اقتصاد داخلی فرض گرفت است.
عناعراین ،در نارنوب سیاست خارجی توسع گرا و دیپلماسی انر ی عود ک معاو او
ر،یس جمهوری عا اشههاره ع توفیقهای حاصل شهههده در عخهش صهادرا نفهت متهأثر از
فضههای پسههاعرجام گفت :در سا 1395میدا تولید و صادرا نفههت  2/2عراعهر افهدایش
یافت (مجل شعل  .)2 :1395 ،همچنین ،وزیر نفههت از افدایش صههادرا نفهت و میعانها
ایرا عهه روزان  2/5میلیو عشههک خبر داد ک از این میدا  400هدار عشک اش میعانا
گازی عود ).روزنام عصر ایرانیا  )1395 ،ک مصداق عارز دیپلماسی انر ی در دولت یازده
است .وزیر نفت پس از دیههدار عا میههگل ریههاس کانت  ،کمیسههیونر انر ی اتثادیهه اروپا
امضای قرارداد فروش  700هدار عشههک نفت ع کشورهای اروپایی را گدارش نمود (هوشی
سادا  .)2 :1395 ،یکی دیگر از مصادیق عارز دیپلماسی انر ی ،صادرا نفت خام ایرا عه
هند عود ک در مارس ( 2016اسفند  - 94فروردین  )95عا جهش  290ههدار عشهک ای عه
 505هدار عشک در روز رسید .)www.hamshahrionline( .کارنامه فهروش نفهت دولهت
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یازده نشا میدهد ک میدا در مدهای نفتی ع ماهان  1/5میلیارد دالر رسهیده اسهت.
این رق دو میلیارد دالر کمتر از میهانگین در مهدهای نفتهی سها ههای  88تها  91اسهت
( .)www.entekhab.irنباید فراموش کرد ک دولت روحانی در شرایطی امور کشهور را عه
دست گرفت ک تولید نفت ایرا ع حداقل

در سا های پس از انقالب ع است نای زما

جنس رسیده عود .اظهارا زنگن در زمین افدایش تولید نفهت و دیپلماسهی انهر ی دولهت
یههازده  ،نشهها از عههدم جههدی دولههت عههرای اسههتفاده عهین ه از فضههای پسههاعرجام اسههت.
ر،یسجمهوری عا تاکید عر اینک موضوع تراندیت و کریهدور شهما  -جنهوب از موضهوعا
اساسی میا دو کشور روسی و ایرا و کشورهای منطق است عراین عاور اسهت که اولهین
عخش این کریدور عا افتتاح و اتصا راه هن ستارا – ستارا و پایان ای ک در ایرا احهدا
میشود ،غاز خواهد شد و گام دوم ،اتصا راه هن ستارا ع رشت خواهد عود ک دو کشهور
عا مشارکت ه در این راستا سرمای گذاری خواهند کرد .از دیگر اقداما دولت روحانی در
راستای دیپلماسی انر ی مذاکره عها کشهورهای نهین ،روسهی و جمههوری ذرعایجها در
راستای تثقق کریدور عینالمللی تراندیتی شما  -جنوب است.
 -2نگاهی مختصر به وضعیت اقتصاد نفت محور ایران
ایرا همواره پدیده سیاسی ه امنیتی عوده است تا پدیدهای اقتصهادی .همچنهین از
جا ک عخش عظیمی از مناع در مهدی دولهت از طریهق در مهدهای ارزی حاصهل از
فروش نفت تأمین میگردد ،میتوا دولت ایرا را یک دولت «رانتیر »1نامید.
از نتایج خاص واعستگی دولت ع در مد نفت این واقعیت است ک در مد دولهت حاصهل
از گرفتن مالیا کافی نیست .همانند عسیاری از کشورهای در حا توسع  ،نظهام مالیهاتی در
ایرا مستعد فساد و فرار از پرداخت مالیا میعاشد .تنها یک سیست مؤثر مالیاتی مهیتوانهد
جایگدین در مد حاصل از عخش فروش نفت عاشد (.)Shabafrouz, 2016:7
Rentier

1.
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ع لثاظ تاریخی ،متعاقب شروع جنس تثمیلی صادرا نفت ایرا عا مشکل مواج
شد .در مدهای ارزی دولت کاهش یافت و کشور را عا کسری موازن  4/5میلیاردی رو عه
رو کرد .هر نند ک عا غاز سا های ده  ،60عا افدایش دوعاره قیمت نفت ،اقتصاد متکی
عر نفت یکی دو سا رشد م بت را از سهر گذرانهد و نهر تهورم در سها  1364عه 6/4
درصد ک پایینترین نر تورم در سا های ععد از انقالب ع حساب مهی یهد رسهید .امها
طوالنی شد جنس منجر ع ادامه کهاهش در مهد سهران و سهرمای گهذاری شهد و در
مدهای ارزی دولت تنها ع  6/2میلیارد دالر رسید .کهاهش در مهدهای ارزی

ننها

عود ک عودج کشور را تثت تأثیر خود قهرار داد و در سها ههای پایهانی جنهس کسهری
عودج ع حدود نیمی از کل عودج رسید و تورم ع  29درصهد و نهر عیکهاری هه عه
 15/8درصد رسیده عود (هاشمی و رشنو .)130 :1395 ،هر نند ک رشهد در مهد نفهت
همواره در ج.ا.ایرا عا افدایش تولید همراه عوده است .اما تاریخ سه دهه گذشهت ایهرا
نشا میدهد ک اتکای کشور ع در مدهای نفتی و ارز حاصل از صادرا نفهت ،از طریهق
تغییراتی ک در موازن پرداختها و ذخایر ارزی ایجاد میکنند ،اثهرا منفهی عهر اقتصهاد
کشور داشت است .نباید فراموش کرد تورم یکی از معضلهای پای ای اقتصاد نفت مثهور
و رانتی ایهرا در سه دهه گذشهت عهوده اسهت .اتکها عه در مهد نفهت و شهیوه تولیهد
هیدروکرعنی ،توسع اقتصاد را دستخوش سیکلهای تورمی و رکودی نموده و در نهایهت
مشکال اقتصادی نظیر فقر ،عیکاری و دال عازی در عازار اقتصاد و پایین مهد کیفیهت
زندگی و تند معیشت مردم را ع همراه داشت است .یکی از تبعا اقتصاد نفهت مثهور
ایجاد نوسا در مدهای ارزی کشور است ،از نجا که تجهار خهارجی ایهرا واعسهتگی
زیادی ع در مدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام دارد ههر گونه نوسهانا در قیمهت
نفت عر تبادال تجاری و نهایتا تولید ناخالص ملّی تأثیر گذاشت اسهت .از دیگهر تبعها
اقتصاد نفت مثور عر توسع اقتصادی در س ده گذشت  ،تأثیرپهذیری اقتصهاد ایهرا از
عثرا ها و شرایو جنگی و تثری های عینالمللی است.
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اقتصاد (نفت مثور) ایرا در طو جنس هشت سال تضعیف گردیده و اثرا منفی
و ماندگاری عر توسع اقتصادی عاقی گذاشت .هرنند ک از سها  1991تها سها 2007
یک دوره از رشد نسبتا پایدار را تجرع کهرد .عها ایهن وجهود در سها ههای ععهد تشهدید
تثری های عینالمللی در جواب ع جاه طلبیهای هست ای ایرا (ع زع امریکها) منجهر
ع کاهش نشمگیر رشد اقتصادی شد .ع همین دلیل ،در دسهامبر سها  2013اقتصهاد
ایرا پا،ین ترین میهدا رشهد اقتصهادی را پهس از دورا جنهس تثمیلهی تجرعه کهرد
( .)Magri & Perteghella, 2015:26نکت مه دیگر درعهاره اقتصهاد نفهت مثهور ایهن
است ک در سا های ععد از انقالب اسالمی و جنس تثمیلی عیش از  80درصهد اقتصهاد
ایرا تثت کنتر حکومت در مد .عناعراین در حوزه نفت نید ،سیاسهت جدیهد حکومهت
منجر ع خاتم کنتر کنسرسیوم نفتی ایرا در عخش تولید ،صادرا و عازار نفهت شهد
( .)Zahirinejad, 2010 : 4ر،یس دولت سهازندگی نیهد عالقه منهد عه حهل مشهکال
اقتصادی ،از جمل عیکاری ،تورم و ت بیت قیمتها عود .عخش عمده از مشکال اقتصادی
این دوره نتیج فقدا مناع مالی عود ک این مسهول خهود معلهو زیها ههای ناشهی از
حمال هوایی عراق و مثدودیت در صادرا نفت عود .پیش از ریاست جمهوری هاشمی
صادرا نفت ( bpd 500/000تعداد عشک در روز) در طو تاعستا سها  1986عهود و
دولت او قادر نبود تولید نفت را افدایش دهد .اما در سها ههای  1986-1987در نتیجه
تولید حدود دو میلیو عشک نفت در روز ،صادرا نفت ع طور متوسهو عه حهدود 1/3
میلیو عشک رسید .ععالوه ،زمانی ک ایرا نیازمند پو زیادی عهرای عازسهازی سهاختار
اقتصادیش عود قیمت پایین نفهت منجهر عه نهدو در مهدهای نفتهی دولهت شهده عهود.
همچنین دولت سازندگی در نتیج اعمها تثهری ههای ایهاال متثهده علیه ایهرا عها
نالشهای اقتصادی دیگری مواجه شهد (.)Amir Niakooee & Ejazee, 2014: 194
دورا ریاست جمهوری خاتمی ه ایرا م ل دورا دولهت سهازندگی عها دشهواریههای
اقتصادی نو افدایش نر تورم ،عثرا عدهیههای خهارجی و افهدایش کسهری عودجه
مواج شد و نقط اوج این مشکال در سا دوم ریاست جمهوری خهاتمی یعنهی سها
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 1988پدیدار شد .نرا ک در این سا قیمت نفت ع پایینترین حد خود در ظرف سی-
سا گذشت رسیده عود ( .)Zahirinejad, 2010:7اما قیمت عاالی نفت در دوره احمدی
نژاد نقش مهمی در خو مشیهای سیاسی او ایفا کهرد .در هشهت مهاه او سها 2007
درامد ایرا حاصل از صادرا فر وردهای نفتی و نفت خام ع عاالترین میدا خود یعنهی
 36میلیارد دالر رسید ( .)Zahirinejad, 2010:9در نتیج اعما تثری های کشورهای
غرعی ،ایرا از عازار نفت جهانی کنار گذاشت شد و تولید نفت ایرا دوعاره پایین مهد تها
نجا ک ایرا ع عنوا دومین تولید کننده عدرگ اوپک ،در سا  2013ععد از عرعسهتا ،
عراق و تا حدودی امارا متثده عرعی در رتب نهارم قرار گرفت .ههر ننهد انتظهار ایهن
است ک عا توافق هست ای ،راه عرای حذف تثری ها و عازگشت تهدریجی نفهت ایهرا عه
عازارهای جهانی مهیا شود . (Magri&Perteghella, 2016:40-41 ).از مباح مهذکور
میتوا استنبام کرد اتکاء صرف دولت ع در مدهای نفتی و عرنام ریدی توسع اقتصادی
عر پای اقتصاد نفتی ،عدو داشتن سیاست خهارجی توسهع گهرا و دیپلماسهی انهر ی راه
عجایی نخواهد عرد.
 -3دیپلماسی انرژی ابزار توسعه اقتصاد در دولت توسعهگرای یازدهم
امروزه عازیگرانی در عرص توسع اقتصهادی موفهق قلمهداد مهیشهوند و عه لثهاظ
رده عندی قدر در رأس سلسل مراتب جهانی قرار میگیرنهد که شاخصه ههایی نهو
در مد سران شهروندا  ،میانگین عمر ،حجه سهرمای گهذاری ،ارزش پهو ملهی ،سهط
پیچیدگی تولیدا

ها ،میدا حضور شرکتها و نهادهای پولی -مالی در ایهن کشهور و

حج مبادال عینالمللی

عیشتر از دیگرا عاشد.

اساسا ایده دولت توسع گرا عدین معنی است ک دولت در عرص سیاسهت خهارجی
زمین و انگیده الزم عرای رشد و توسع اقتصادی مهیا سازد .ع عبار دیگهر ،دولهت عه
عنوا جاده صاف کن رشد و توسع اقتصادی عمل کند و فضا را عرای اقتصادی شهد و
اقتصادی دید و در نتیج تعامل عا جها  ،جذب سرمای ها و تکنولو یهای عهینالمللهی
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ماده نماید .در این زمین میتوا ع تجرعیا کشورهای نین و کره و تا اندازهای ترکی
اشاره نمود (رضایی و تراعی .)134 :1392 ،این کشهورها در فضهای نوهولیبرا عها قبهو
واقعیا عینالمللی کنونی و تقویت و پیوند اقتصاد داخلی خود عا اقتصهاد عهینالملهل تها
حدود زیادی توانستند اقتصاد خود را در معرض جههانی شهد اقتصهاد قهرار دهنهد و از
پیامدهای این عمل ،رقاعتی شد و هدفمند شد اقتصاد داخلی این کشورها عوده است.
در اغلب این کشورها همسوی عا جریانا اقتصادی نوهولیبرا  ،نهها را ملهدم عه تهدوین
سیاست خارجی توسع گرا و استفاده عیشتر و عهین تهر از اعهدار دیپلماسهی انهر ی کهرده
است .ع عبار دیگر ،سیاست خارجی توسع گرای این کشورها ع شهکلی سهاما یافته
است ک در کنار تعامهل سهازنده عها نظهام عهینالملهل در سهط دو جانبه  ،منطقه ای و
عینالمللی همدما میتوانند از مناع  ،امکانا  ،فرصتها و ثبا مثیو خارجی در جهت
توسع اقتصادی خود استفاده کنند.
یکی از وظایف اصهلی دولهت روحهانی عهادیسهازی رواعهو عها کشهورهای غرعهی و
زادسازی اقتصاد ایرا از تثری های عینالمللی عهود .اسهتراتژی دولهت روحهانی گهذار از
«اقتصاد ضعیف» ع «اقتصاد قدرتمند» است و در این راستا عود که نهر تهورم در ایهن
دوره از  40درصد ع  10درصد پایین مد ( .)Bobkin, 2016اما از سخنرانیها ،اظهارا
و نوشت های حسن روحانی میتوا پی عرد ک روحانی طرفدار اقتصاد نوهولیبرالی اسهت.
روحانی عر این عاور است ک راعط نددیکی عین توسع اقتصادی و ثبها سیاسهی وجهود
دارد .این ع معنی غاز گفتگو و داشتن راعط دوستان عا جها خارج (سیاسهت خهارجی
توسع گرا) است .رواعو پایدار عینالمللی زمین را عرای توسهع اقتصهادی فهراه خواههد
کرد و این مسول نید ع نوع خود عاع میشود کشور امنتر و عا ثبا تهر گهردد و کمتهر
در مقاعل تهدیدا خارجی سیبپذیر عاشد .عناعراین ،یک همبستگی م بت عین توسهع
اقتصادی و حفظ رواعو دوستان عا جها خارج وجود دارد ( .)Zabeh, 2014اگر ع عست
سیاستهای اقتصادی روحانی نگاه کنهی ایهن عسهت عهاری از ههر گونه طهرح توسهع
اقتصادی خاص و یا پرو ههای صنعتی است .این عدین معنی است که ر،هیس جمههور و
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مشاورین اقتصادی او دکترین اقتصادی دولهت را عهر پایه عهدم دخالهت دولهت در امهور
اقتصادی (نوولیبرالیس ) تدوین کردهاند و فقو در صورتی دولت میتوانهد مداخله کنهد
ک در راستای هموار کرد شرایو ع نف عملیا عازار زاد عاشد ( .)Zabeh, 2014حا
عا در نظر گرفتن سند نش انداز توسع ملی ع م اع استراتژی کال در دو ده ینهده،
جمهوری اسالمی ایرا مایل و ناگدیر از حرکهت در مسهیر الگهوی توسهع عهرو گرایهی
اقتصادی است و در این راستا دولت درصهدد اسهت در حهوزه نفهت و امنیهت انهر ی عها
شرکای ساعق و جدید خود وارد مذاکره شود .ع عبارتی ،هدف دولت این است ک عهرای
تقویت صنعت نفت کشور ،سرمای گذاری گسترده و فناوری عرتر روز را وارد کشور کنهد.
همچنین ،دولت عا توج ع مدیت نسبی ک مورد اشاره مکتب نوهولیبرا نیهد مهیعاشهد
تالش کند از مدایای موقعیت هارتلند انر ی ایرا در راستای توسع اقتصهاد سهود عبهرد.
اساسا دیپلماسی انر ی دولت یازده عر این مثور قرار دارد ک عا تهأمین امنیهت انهر ی
سرنوشت اقتصاد جهانی را در حوزه نفت و امنیت انر ی عا توسع اقتصادی ایهرا پیونهد
زند .دولت ،توسع اقتصاد داخلی را منوم ع ایجاد فضایی غیر متشنج در رواعو خهارجی
و عهرهگیری هر ن عیشتر از امکانا جهانی شامل تکنولو ی پیشهرفت و امکانها مهالی
عینالمللی میداند تا عدین وسیل شرایو کسهب و کهار و تثهرک اقتصهادی را در داخهل
فراه نماید .دولت معتقد است عا دیپلماسهی انهر ی مهیتوانهد شهرایو را عهرای اعتمهاد
سازی ،امنیت و رامش ،فضای مناسب سرمای گذاری خارجی و انتقا فنآوریهای نهوین
در جههت توسهع اقتصهادی فهراه کنهد .در نتیجه یکهی از اههداف سیاسهت خهارجی
توسع گرای دولت یازده از کارعرد دیپلماسی انر ی ،عهبود وضهعیت اقتصهادی کشهور و
در نهایت عهبود معیشت مردم است .این خود ع معنی «اقتصهاد مثهور کهرد سیاسهت
خارجی» میعاشد .دولت یازده از طریق دیپلماسهی انهر ی ضهمن تعمیهق پیونهدههای
دیپلماتیک کشور عا کشورهای دیگر زمین ساز ایجهاد تعامهل و گسهترش همکهاری ههای
اقتصادی و صنعتی عا این کشورها خواهد عود .در راعط عا اینک دیپلماسی انر ی نگونه
عستر را عرای توسع اقتصادی فراه میکند مهیتهوا گفهت حهل معضهههل عیهههکاری،
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کاهش نههر تورم و کنتههر نقدینگههی ،اشتغا زایی و ارتقهههای شهاخصههایی ماننهد
رشد اقتصادی ،سرمای گذاری ،سرمای گذاری مسههتقی خارجی ،تولید ناخالص داخلی،
افدایش در مد سران و کاهش فساد مالی ،سیاسهی و اداری همگهی از نشهان هها و نتهایج
کارعرد سنجیده اعهدار دیپلماسهی انهر ی و از تبعها مهدیریت صهثی منهاع نفتهی در
نارنوب سیاست خارجی توسع گرا است .در راسهتای مفهاد سهند نشه انهداز توسهع
عیست سال ایرا میتوا گفت ،اگر ج.ا.ایرا در نظر دارد «جایگاه او اقتصادی ،علمهی
و فناوری در سط منطق ای» را کسب نماید عاید در درج او عه لثهاظ داخلهی دارای
رشد و ثبا اقتصادی عاشد و پیش نیاز این رشد و ثبها هه داشهتن رواعهو همکهاری
جویان و دیپلماسی انر ی فعاالن است و دیپلماسی انر ی

هنگام از کارایی عرخهوردار

است ک سیاست خارجی ما سیاست خارجی توسع گرا عاشد.
 -4مکانیزمهای تاثیرگذار دیپلماسی انرژی بر روی توسعه اقتصادی
 -4-1فراهم کردن بستر برای ورود فنآوریهای پیشرفته به اقتصاد داخلی
امروزه همسایگا ایرا مانند عرعستا سعودی ،امارا متثهد عرعهی ،قطهر و عهراق
میتوانند عا اختصاص سرمای های قاعل توج  ،ضمن افهدایش قهدر ملّهی خهویش از تهوا
انر یک ایرا عکاهند .فنآوری نوینی ک این کشهورها در میهادین مشهترک انهر ی عه کهار
انداخت اند ضریب عرداشتشا را از مناع تا حهدود شصهت درصهد افهدایش داده اسهت ،در
حالی ک تجهیدا مورد استفاده ایرا توانایی عرداشت  24درصد را دارا است و حهدود 36
درصد توا انر یک کشور ع خاطر عدم کارعست فنآوری مدر تلف میگردد .عدم سهرمای
گذاری کافی در مخاز موجود ،در عدیهیترین پیشعینی موجب انثراف سرمای ها و اخال
در نرخ اقتصادی کشور شده و عدین وسیل ضهریب امنیتهی کشهور را کهاهش مهیدههد.
مهمترین راهکار و موتور پیشرفت اقتصاد کشور عرای دستیاعی عه رشهد اقتصهادی تها حهد
زیادی و نگون ک در سند نش انداز مده کسب فناوری پیچیده عویژه در حهوزه صهنعت
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نفت و گاز است .ع عبارتی رمد عرو رفت کشور از فروش مواد خام در گرو تبدیل مواد خام
ع مشتقا و تولیدا عا فناوری پیشرفت است ک عا دیپلماسی انر ی مهیتهوا عه جهذب
تکنولو ی کشورهای هدف و تثقق هدف مذکور پرداخت ،این مسول در دراز مد میتواند
موجب عهرهوری عیشتر از مناع انر ی در راستای توسع اقتصاد داخلی شود.
 -4-2فراهم شدن بستر برای رشد خصوصیسازی اقتصاد
موفقیت مالدی ،سنگاپور ،کره جنوعی ،تایوا در زمین توسع اقتصهادی و عه طهور
فداینده ای در نین ،فیلیپین و عنگالدش ع واسهط مشهارکت نددیهک دولهت عها عخهش
خصوصی است( .سری القل  .)103 :1384 ،خصوصی سهازی موجهب افهدایش کهارایی و
قدر عنگاههای اقتصهادی ،گسهترش فرصهتههای سهرمای گهذاری عهرای سهرمای ههای
خصوصی ،استقرار حقهوق مالکانه خصوصههی ،تجهاری کهرد رفتهار مهدیریتی ،عهبهود
تخصیص مناع  ،ایجاد انگیده شخصی عرای مدیرا و کارکنها و ایجاد شرایو الزم عهرای
تسهلو شرکتها در اقتصهاد اسهت (فیروز عادی و صالثی .)102 :1391،مشهکل اقتصهاد
ما دولتی عود  ،انفعالی عود و غیر رقاعتی عود

است .عمده منهاع اقتصهادی کشهور

تثت تصدی یها کنتهر مسهتقی یها غیرمسهتقی دولهت اسهت و ایهن تصهدیگهری و
کنتر

دولت موجب شده ک از مناع استفاده عهین نشود ،انثصارها و رانتها ع صهور

عسیار گسترده در اقتصاد ع وجود عیاید ،سیست اقتصادی ناکار مهد شهود و سهط رفهاه
اقتصادی پایین عاشد (سری القل  .)103 :1384 ،در حا حاضر هرنند ک عانک جههانی
در گدارش سا  2015تاکید خاصی عهر اوضهاع و فراینهد تهداعیر اقتصهادی در ج.ا.ایهرا
داشت و ایرا را یکی از قطبهای مستعد رشد اقتصادی در منطق معرفی کرده است عها
این وجود عر اساس رده عندی سالیان ( )2015کشورها از نظر « زادی اقتصادی» ،ایهرا
در میهها  177کشههور در جایگههاه  168و در میهها  10کشههور عسههت جههها قههرار دارد.
(هاشمی و رشنو .)282-280 :1395 ،عنهاعراین از مدایهای دیپلماسهی انهر ی در زمینه
توسع اقتصادی ،فراه شد مشارکت و رقاعت عخش خصوص در اقتصهاد کشهور اسهت.
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حضور شرکتهای خصوصی موجبا تشدید رقاعت و در نتیج تثرک اقتصهادی کشهور
است .نهادها و شرکتهای خصوص داخلی و عینالمللی عا عسو همکاری در زمین تولیهد
و فروش مناع انر ی میهدا عههرهوری کشهور را از ذخهایر نفتهی و گهازی ایهرا عیشهتر
میکنند و این مسول خود ع طور غیرمستقی عستر را عرای رشد و توسع اقتصاد فهراه
میسازد.
 -4-3جلب سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی
عیش از نیمی از ثرو و سرمای موجود در کشور مالدی متعلق ع خارجیهاسهت و
مالدیاییها میتوانند از عکارگیری

در مالدی عهرهمند شوند .ع عبهار دیگهر ،در یهک

دادوستد سیاسی -اقتصادی ،مالدیاییها پذیرفت اند ک در ازای ورود سرمای خهارجی عه
نر عهتر اشتغا و تولید دست یاعند .عا رونهدهای موجهود ،نهین نیهد در همهین مسهیر
حرکت میکند (سری القل  .)99 :1384 ،در این راستا ،عرنام شش توسع ایرا  ،عهرای
خروج اقتصاد کشور از رکود ،متوسهو رشهد اقتصهاد  8درصهد پهیشعینهی کهرده اسهت.
مقاما دولت معتقد هستند ،دستیاعی ع ننین نر رشدی ع حداقل  150میلیارد دالر
سرمای گذاری مستقی در عخشهای مه و مولد اقتصادی کشور در طو عرنامه ششه
نیازمند است ک حداقل  40درصد

عاید از مناع خارجی تأمین شهود ).فیروز عهادی و

دامن پاک جامی .)42 :1394 ،در صور سرمای گذاریهای مناسب در صهنعت نفهت تها
سا  2020میالدی ،ایرا عا تولید روزان  7/5میلیهو عشهک نفهت ،هفهت درصهد رقه
صادرا این انر ی را در جها ع خود اختصاص خواهد داد (درخشا  .)120 :1389 ،عها
توج ع ضرور و اهمیت تضمین انر ی ،کشورهای صنعتی نارهای جد سرمای گهذاری
و پشتیبانی از صنعت نفت و گاز ایرا ندارند .از ایهن رو دیپلماسهی انهر ی مهیتوانهد عها
جذب سرمای های خارجی ،نیازهای عخش صنعت و تولید در عخش انر ی را عا ارز حاصل
از مبادل نفت و گاز عرطرف کند و عستر الزم جهت نفوذ عه عازارههای جههانی را فهراه
نماید .در نتیج  ،در علند مد شاهد افدایش تولیهد و صهادرا و ارز وری عیشهتر عهرای
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رشد اقتصادی خواهی عود .از تبعا کارعرد عه موقه و صهثی دیپلماسهی انهر ی ورود
سرمای های مهالی ،تکنولههو ی عهها ارزش و مههه  ،تجرعیهها ارزشههمند ،مههار ههای
مهدیریتی ،عازاریهاعی و حضهور در عازارهای جهانی است ک در صهور

مهادگی داخلهی،

دولت میتواند از نتایج نها عرای رشد اقتصادی منتف گردد .نظری پردازی نو کینهد
عرگههر ،ه ه عههر ایههن عههاور اسههت قبههل از شههروع ع ه توس هع اقتصههادی ،مبههالگ هنگفتههی
سرمای گذاری عرای ایجاد ساختارهای زیرعنایی کشور الزم است .عناعراین ،سرمای گهذاری
مستقی خارجی عاع

افدایش ظرفیتهای تولیدی ع ویژه در مهورد کاالههای صهادراتی

میشود و در زمین عرقراری پیوند و ارتبام عا اقتصاد عینالمللی از طریق توسع عازارهای
صادراتی و پیشرفت در زمین های تثقیق و توسع اقتصادی ع ایهرا عه عنهوا کشهور
میدعا کمک میکند .ع طور کلی مدایای سرمای گذاری خهارجی که در نتیجه تهداعیر
دیپلماسی انر ی از

منتف خواهی شد عبارتند از :جلب و جذب تکنولهو ی پیشهرفت

ع کشور و متعاقبا اشتغا زایی ،افهدایش صهادرا و پیهرو
ذخایر ارزی کشور ،ورود روشهای مدیریت جدید و مناسب عا
رقاعتی شد

ارز وری عیشهتر و افهدایش
 ،متنوع شهد تولیهد و

و در نتیج سود وری عیشتر اقتصاد داخلی.

 -4-4تنوعپذیری و رقابتی کردن اقتصاد داخلی
عراسهاس نظهر مجمه جهانی اقتصاد ،رقاعتپذیری تعامل مجموعه ای از نهادههها،
سیاستها و عواملی است ک سط عهرهوری یک کشور را تعیین میکنند .سهط عههره-
وری نید ع نوع خود سط رفاه اقتصادی مردم در اقتصاد کشور را مشهخص مهیسهازند.
اقتصادهایی ک رقاعتپذیر هستند ،سط عاالتری از در مد را عرای شهروندا خود ایجهاد
میکنند (فیروز عادی و صالثی .)95 :1391،تنوع اقتصادی از طریق زاد سازی عازار یک
استراتژی تشویق و تجوید عرای غلب عر اثرا منفی مرعوم ع واعستگی ع صادرا نفهت
است .در ایرا نید ،سیاستمدارا تأکید ویژه عهر ههدف تثهو اقتصهاد ایهرا عه دور از
واعستگی نفتی دارند ( .)Shabafrouz, 2016:1اگر اقتصاد ایرا خصوصیا رقاعتی پیهدا
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کند ،خارجی ها نید در صثن این رقاعتها میتوانند نقش ایفا کننهد و عه درجه ای که
سط و حج این رقاعتها افدایش یاعد ،سط دادوسهتد اقتصهادی و عازرگهانی و تجهاری
عاال خواهد رفت.
ایرا در یک موقعیت ،واستراتژیک عهین شهرق و غهرب قهرار دارد و دارای پتانسهیل
زیادی عرای تأثیرگذاری عر عازارهای عینالمللی انر ی است .اما طهی دهه ههای گذشهت دو
عامل تأثیر منفی عر این پتانسیل داشت است .یکی تثری ها عینالمللی در ارتبام عا مسهول
هست ای ،ک کشور را عا کمبود سرمای کافی عرای سرمای گذاری در زیرساختهای نفتهی و
گاز مواج کرد .و دوم نوع ر ی (قوانین) حاک عر قراردادهای نفتی ایرانهی عهود ،که ههی
جذاعیتی عرای شرکتهای عینالمللی نفتی نداشت ( .)Olivier, 2016عناعراین ،یکی دیگهر
از مکانیدمهایی ک از طریق

دولت خواههد توانسهت دیپلماسهی انهر ی را در خهدمت

توسع اقتصاد ایهرا قهرار دههد ایهن اسهت که دیپلماسهی انهر ی مهیتوانهد عها ایجهاد
جذاعیتهای کافی و تسهیل قوانین داخلی موجب جلب عازیگرا عینالمللی و مشارکت و
سهی کرد

نها در اقتصاد داخلی شود .یکی از پیامدهای ایهن مسهول  ،متنهوع شهد و

رقاعتی شد اقتصاد کشور است .ع ویژه اینک در اقتصاد سیاسی فعلی تاکید خاصهی عهر
مدیت نسبی کشورها در زمین تولید و مصرف کاال میشود ک ج.ا.ایرا ه مهیتوانهد عها
توج ع موقعیت ،واکونومی خود و در نارنوب عث مدیت نسبی عستر را عرای رقهاعتی
کرد اقتصاد کشور فراه کند .همچنین عا توج عه تجهارب کشهورهای موفهق در امهر
توسع اقتصادی ،تنوعپذیری و رقاعتی شد اقتصاد کشور زمین توسع اقتصادی داخلهی
را فراه خواهد کرد.
 -5مهمترین پیش نیازها برای تقویت دیپلماسی انرژی و در نتیجه توسعه اقتصادی
 -1-5اصالح الگوی مصرف داخلی
در دورا پساعرجام ،یکی از نالشهای فرا روی ایرا عرای ورود ع عازار جهانی انر ی
مسول افدایش عیش از حد مصرف داخلی انر ی است .این مسول هی سودی عرای عهرهوری
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اقتصادی در کشور ندارد ( .)Olivier, 2016اساسا رشد اقتصادی ،جمعیت عاال ،وسعت خاک
و روند روزافدو توسع شهری جملگی از عوامل عمده افدایش عازار مصرف انر ی در کشور
عسیار

میعاشند .عطوری ک میدا مصرف انر ی در کشور نسبت ع تولید ناخالص
عاالست .عا کاهش صادرا نفت ع دلیل ارتبام تنگاتنس در مدهای انر ی و تأثیر

عر

کاهش عودج ساالن کشور ،زندگی روزمره مردم تثت فشار قرار میگیرد .از این رو زمانی
ج.ا.ایرا موفق خواهد شد ک ع کشور تاثیرگذار در معادال

،وپلتیک و ،واکونومیک

منطق و جها تبدیل شود ک در ععد داخلی صاحب الگوی مصرف انر ی عاشد .ع عبار
دیگر ،خود در داخل دارای ثبا

و ساما در مصرف انر ی عاشی در غیر این صور

نمیتوانی از دستگاه دیپلماسی انر ی انتظار فراه کرد زمین عرای رشد اقتصادی و
توسع ملی را داشت عاشی  .عرای داشتن نش انداز موفق از دیپلماسی انر ی نیازمند اصالح
الگو و مدیر مصرف انر ی در داخل هستی  .عاید عا اجرای سیاستها و تداعیری صثی از
شد مصرف انر ی کاست شود و تالش نمایی از مناع نفت و گاز در جهت تولید ثرو
ملی و توسع اقتصادی استفاده کنی .
 -2-5بازسازی چاههای نفتی
زیر ساخت صنای گاز ایرا ع طور نشمگیری در طو سالیا سپری شده توسع
نیافت عاقی مانده است .این مسول تأثیر عمیقی عر کاهش تولید و مشارکت ایرا در عازارهای
گاز داشت است .در حالی ک کشور همسای قطر موفقیت نشمگیری در زمین توسع
پرو ههای پیشرفت در عخش گاز داشت است ( .)Magri& Perteghella, 2015:45در
مجموع ،ناههای نفت ایرا نیازمند عازسازی و احیای گسترده نفتی است .ععالوه ،نر احیای
ناههای ایرا

عسیار پا،ینتر از متوسو جهانی

است .از این رو ایرا

سرمای گذاری در صنعت نفت است ک دست ک نیمی از

نیازمند

عاید از خارج تأمین شود.

فناوریهای نوین در مسول ضریب عازیافت مخاز هیدروکرعونی کشور اهمیت خود را
مینمایاند .میدا نفت موجود در مخاز نفتی ک نفت "درجا" نامیده میشود ،ع طور کامل
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قاعل استثصا و تولید نیست ،لذا نفتی ک قاعل استثصا است ،درصدی از نفت درجا
است .نسبت نفت قاعل استثصا ع نفت درجا ،ضریب عازیافت نامیده میشود .ضریب
عازیافت در حا حاضر در مخاز نفتی ایرا حدود  26درصد است ک نسبت ع متوسو
جهانی  35درصد ،عسیار پایین است .ع عیا دیگر ،ه اینک از  400میلیارد عشک نفت
درجا حدود یکصد میلیارد عشک قاعل استثصا است ،یعنی در حا حاضر عا فناوریهای
موجود ،امکا عرداشت حدود  300میلیارد عشک نفت وجود ندارد (روحانی.)29 :1389 ،
عر وردها نشا میدههد ایرا ع حدود  85میلیارد دالر سهرمای گهذاری در صهنعت گهاز
خهود نیازمنهد اسهت .تها عتوانهد زیرساختهای الزم را عرای این عخش ع وجود ورد (شهاعی،
عخشی و رفسنجانی نژاد .)136 :1392 ،دیپلماسی انر ی و شرکت نفت عاید شههرایو و
عسترها را عرای افدایش میدا تولید و صادرا نفت خام در دستور کار خود قرار دهند .عرای
م ا  ،عاید تعمیرا  ،عازسازی و نوسازی در عخش اسههکل های عارگیری نفت در دریا ،تعمیر
مخد ذخیرهسازی نفت خام در پایان و عازرسی خطوم لول انتقا نفت را در راسههتای
اهداف سیاست خارجی توسع گرا عر مثور ،واکونومیک و دورا پسا عرجام در دستور کار
خود قرار دهی .
 -3-5حضور فعالتر در سازمانهای منطقهای و جهانی
در عرص سیاست خارجی ،دیپلماسی انر ی ایجاب میکند تا اقهداما ویهژهای عهرای
شکل داد ع رواعو عا کشورهای عضو سازما اوپک و غیر اوپهک که از لثهاظ ،وپلتیهک
انر ی حا،د اهمیت میعاشند ،صور عگیرد .از اینرو ،در حالی ک عه واسهط خهاص عهود
نظام جمهوری اسالمی ،ایرا عا عمده روندهای جاری عینالمللی ناسازگاری و عهدم تطهاعق
دارد ،عاید عرای تثقق اهداف کال خود و عرای پیشبرد نها ع ا،هتالف و در نهایهت ،اتثهاد
عیندیشد (پوراحمدی و ذوالفقاری .)17 :1388 ،عنهاعراین ،ایهرا عها اسهتفاده از دیپلماسهی
انر ی عاید تالش کند زمین ورود ع سازما ها و نهادهای منطق ای و فرامنطق ای را فراه
کند .از جمل امکاناتی ک عا عضویت در سازما های عینالمللی نظیر اوپهک عهرای کشهورها
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فراه خواهد شد مدیریت قیمت نفت است .اوپک مه ترین سازما نفتی است که نقهش
قاعلتوجهی در تعیین میدا عرض و تقاضای جهانی نفت دارد .در عین حها  ،عهرای اینکه
عتوا از این ظرفیت استفاده نمود عاید دیپلماسی انر ی فعهالی را در پهیش گرفهت که عه
عهترین نثو ،مناف اقتصادی را تأمین نمایهد .اسهتفاده از ظرفیهت سهازما ههای منطقه ای
همانند اوپک ،شانگهای و اکو ع نوع خود عرص های قاعل توج و مهمی را عرای دیپلماسی
انر ی ج.ا.ایرا ایجاد می نماید .دیپلماسی انر ی عایستی عتواند اهداف و انتظهارا ایهرا از
حضور در پیما های عینالمللی انر ی؛ نظیر اوپک و یا مجم کشورهای صادرکننده گهاز را
مشخص نموده تا کسب مناف حداک ری ایرا از شرکت در این پیما ها را موجب شهود .از
جمل مجام و پیما هایی ک ایرا سعی در حضور پررنس و مشارکت فعاالن در نهها دارد
عبارتند از؛  ،D81شانگهای .3G15 ،2ACD ،البت عاید توج داشت ک نباید ثهار و توقعها
حضور در هر معاهده عینالمللی ع صور مبه عاقی عماند و جلوگیری از ننین امری تنها
عا تنظی دیپلماسی انر ی ممکن است.
 -4-5تقویت صادرات کاالهای غیر نفتی برای آسیبپذیری کمتر در برابر بحرانها
نو در اقتصاد ایرا صادرا نفتی سبب میشود ک یک جریا ارز وارد کشور شهود
و قیمتهای داخلی عاال رود ،لذا صادرا کاهش و واردا افدایش مییاعد ،عناعراین صادرا
نفتی جانشین صادرا غیر نفتی شده است و موجبا تضعیف صادرا غیر نفتی را فهراه
ورده است .موفقیت سیاستهای زاد سازی تجاری منوم ع افدایش صدور کاالههای غیهر
نفتی است .از طرفی استراتژی توسع صادرا غیر نفتی نمیتواند عرای اقتصاد ایرا م مهر
ثمر عاشد و استراتژی جانشینی واردا نید اقتصاد ایرا را ع نتیج مطلوب نخواهد رسهاند
(علیپور و قدکجی .)52-51 :1392 ،اگر عپذیری ک ثبا  ،عقاء ،و در نهایت ،گسترش اقتدار

Developing-8 Countries

1.

)Asia Cooperation Dialogue (ACD

2.

(GROUP OF FIFTEEN)The Summit Level Group of Developing Countries

3.

دیپلماسی انرژی و توسعه اقتصادی203 /

هر نظام سیاسی منوم ع عرخورداری از تواناییهای مالی ،تولیدی ،تجاری و اقتصادی ملی،
در راستای پاسخگویی ع درخواستهای شهروندا است در ایهن صهور پهی عه اهمیهت
دیپلماسی انر ی در راستای تقویهت توسهع اقتصهادی خهواهی عهرد .ععهالوه ،اگهر دولهت
میخواهد در عراعر سیبها و عثرا های متناوب در اقتصاد سیاسی عینالمللی کمتر سیب-
پذیر عاشد عهتر است ضمن تقویت صادرا کاالهای غیر نفتی ،ع موازا دیپلماسی انهر ی
ع تقویت دیپلماسی اقتصادی ه عپردازد.
 -5-5تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مصرف کننده انرژی
پیوند میا مسهول منهاف ملهی و انهر ی نظه جدیدی را ایجاد نموده ک طی
کشورها عا عبور از سیاستهای جمعی شروع ع پهیریدی رواعو دوجانبه و ننهد جانبه
در زمینه خریهد و فهروش خواهند کرد (نیهاکو،ی و کریمهیپهور .)31 :1394 ،در حها
حاضر یکی از کشورهایی ک عا ایرا رواعو خوب در عرص انهر ی دارد نهین مهیعاشهد.
پیشعینی انس عینالمللی انر ی این است ک در سا  2030نین  20درصد تقاضهای
انر ی جها را ع خود اختصاص خواهد داد ( .)Fact Sheet China,2007نین در سا
 2007دومین مصرفکننده عدرگ انر ی پس از مریکا عود .تنهها از سها  2001تها 2005
مصرف انر ی نین  60درصد رشد داشت ک عیانگر نیمی از رشهد مصهرف انهر ی جههانی
است ( .)Downs, 2006:8ععالوه ،در حا حاضر نندین حوزه مناسب همکاری عین ایرا ،
ترکی و روسی در زمین انتقا انر ی در دریای خدر وجود دارد .پرو ه خو لول گاز طبیعی
ترکمنستا ه اروپا ک از ایرا و ترکی میگذرد یکهی دیگهر از مصهادیق نگهونگی تبهدیل
شد رقاعتهای منطق ای ع همکهاریههای منطقه ای اسهت ( .)Hendi, 127تها قبهل از
اعما تثری ها علی ایرا در سا  ،2012اتثادی اروپا حدود  800،000عشهک نفهت و
میعانا نفتی را از ایرا وارد میکرد .اما در حاضر ک تثری ها ع پایا رسیده شهرکت-
های اروپایی اجازه خواهند داشت از نو نفت ایرا را خریداری کنند .عا ایهن نشه انهداز
انتظار میرود شاهد رونق گرفتن دوعاره تولید نفت خام در کشور عاشهی  .در اوایهل سها
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 ،2016دولت ع شرکت ملی نفت دستور داد ک سط تولید نفت را ع  500،000عشهک
در روز عرساند و تا نیم دوم سا  2016این حج را ع یک میلیو عشک در روز ارتقهاء
دهد ( .)Olivier, 2016عناعراین ،کشورهای مصرف کننده انر ی ماننهد نهین و اتثادیه
اروپا فرصت خوعی عرای ایرا در راستای عقد قراردادهای دوجانب و نندجانب در زمین
انر ی فراه خواهند کرد .در این راستا ج.ا.ایرا عا پهیریهدی دیپلماسههی انههر ی عایهد
تالش کند کشورهای هدف را ع خود واعست کنهد .عه نهوعی توسهع داخلهی و توسهع
اقتصادی خهویش را عا مناف ملی کشورهای هدف پیوند دهد .اما در حوزه انهر ی ،ایهرا
در سط دو جانب و نندجانب میتوانهد همکهاریههای مطلهوعی عها کشهورهای سهیای
مرکدی و قفقاز ه داشت عاشد .در واق  ،ایرا ع م اع یک پهل سهرزمینی کوتهاهتهرین،
امنترین و عاصرف ترین مسیر عهرای انتقها نفهت و گهاز عه عازارههای جههانی مثسهوب
میشود .عر اساس نظری «کمرعندهای شکننده »1اس .عی کوهن ،2ایرا عاید عا گهاهی از
فرصتها و نالشهای موقعیتی خود ،عتواند از این موقعیت ع نثهو مطلهوب در راسهتای
توسع اقتصاد داخلی استفاده کند .نمون ایهن موقعیهت و فرصهت تراندیتهی صهدور گهاز
ترکمنستا از طریق ایرا ع ترکی است ک ع عنوا عهترین راه ع اروپا شهناخت شهده
است .ععالوه ،همکاری عا اتثادی اروپا عه عنهوا مجموعه ای از کشهورهای دارای تهوا
مالی ،تکنولو ی عاال و سرمای گذاری میتواند مهورد توجه ایهرا عاشهد و از طریهق یهک
همکاری منفعت مید عرای دو طهرف ،ظرفیهتههای عالاسهتفاده کشهور از طریهق جلهب
مشارکت و سرمای گذاری کشورهای ذیرعو اروپایی در طرحهای عدرگ نفت و گاز ،مهورد
عهرهعرداری قرار گیرد.

Fragile Belts

1.

 .2ایرا عین دو قدر عری و عثری واق شده است و لذا در زیر فشار این دو قدر خرد میشود .تقسهی ایهرا در
در جنس جهانی او و دوم گویای این امر است.
سا  1915 ،1907و اشغا
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 -6-5توسعه و تقویت میادین مشترک نفت و گاز
از میدا های کشف شده و توسع یافت کشور ،س میدا نفتی دهلرا  ،پایدار غرب و
نفت شهر ،در ناحی غرب ایرا عا عراق مشترک هستند .میدا های زادگا و یاد ورا نیهد
جدو میدا های نفتی مشترک عا عراق ع شمار میروند .ایرا در دریا نهار میهدا توسهع
یافت فروزا  ،سلما  ،مبارک و نصر را عا همسهایگا جنهوعی در خلهیج فهارس مشهترک
است .میدا فروزا را عا عرعستا مشترک است و میدا های سلما  ،نصر و مبارک را عا
امار مشترک میعاشد .میدا نفتی رش را نیهد عها کویهت مشهترک اسهت .میهدا ههای
سرخس و گنبدلی در شما شرق را نید عا ترکمنستا مشترکند .میدا پهارس جنهوب عها
قطر مشترک است (میرتراعی .)253 :1386 ،در مورد میادین مشترک ایرا عها عهراق عایهد
گفت ایرا در حا حاضر  7میدا مشترک عا عراق دارد ک در حا تولید و توسع اسهت.
 21میدا مشترک دیگر ه در مرحل مطالعا و اکتشاف است .عنهاعراین در مجمهوع28 ،
میدا مشترک عین ایرا و عراق وجود دارد (روحانی .)23 :1389 ،اما امروزه عرداشت ایرا
از میدا های مشترک عا عراق و قطهر صهفر اسهت .در خصهوص میهدا ههای مشهترک عها
عرعسههتا و کویت ه وض همین طور است .عناعراین ،میلیاردها دالر که مهیتوانسهههت
ساالن وارد اقتصاد کشور شود عمال از دست میرود و ع جیب همسایگا وارد میشهود .در
واق  ،ع دلیل فقدا امکانا و فناوریهای پیشرفت از یک طهرف و از طهرف دیگهر فقهدا
دیپلماسی انر ی ،این سرمای های مشترک ع نف همسایگا و ع ضرر ایرا مورد اسهتفاده
قرار میگیرد .در نهایت ،اینک دیپلماسی انر ی میتواند انواع گوناگونی قراردادهای نفتی در
زمین توسع میادین نفتی گازی در اشکالی نو مالکیت انثصاری ،1قراردادهای مشارکت
در تولید 2و قراردادهای خرید خدمت 3را در دستور کار خود قرار دهد .در حا حاضهر نیهد
در جهت نیل ع شرایو عرد ه عرد شرکت ملی نفت ایرا درصدد است عا داد امتیازی که
Concession

1

Production Sharing Agreement

2

Service Contracts

3
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در ارزش سهام شرکتهای عینالمللی تأثیر داشت عاشد راه را جهت تشویق این شرکتها ع
حضور در صنعت نفت و گاز ایهرا فهراه سهازد .عه نظهر مهیرسهد در ایهن راسهتا مهد
قراردادهای عی متقاعل مورد توج مسوولین امر واق شده است.
نتیجهگیری
مسول نگونگی دستیاعی ع توسهع اقتصهادی از طریهق سهازوکارهای دیپلماسهی
انر ی ،کانو مقال حاضر عود .ایرا عا اتخاذ سیاست خارجی توسهع گهرا و در نهارنوب
دیپلماسی انر ی میتواند از ظرفیتهای اقتصادی جههانی نوهولیبرا کنهونی و موقعیهت
،واکونومیک خود در راستای رشد و توسع اقتصهادی عههرهمنهد شهود .عنهاعراین ،اتخهاذ
دیپلماسی انر ی ع ویژه در فضای پساعرجام عرای ایرا یهک ضهرور حیهاتی مثسهوب
می شود .پیش فرض مقال این عود ک انر ی مهمترین نقط پیوند اقتصاد ایرا عا اقتصاد
جهانی است .از این رو دولت عاید در نارنوب منطق اقتصاد جههانی نوهولیبرا کنهونی،
اقتصاد داخلی را ع گون ای ساما عبخشد ک عتوانند از فرصتها و امکانها جههانی عه
منظور توسع اقتصادی داخلی استفاده نمایند .در واق  ،سیاست خارجی توسههع گههرای
دولت یازده عهدین معناسهت که دولهت مهیخواههد عرصهه سیاسههت خهارجی را عها
عرص داخلی پیوند عدند و از این طریق عسترها و مکانیدمهایی را عرای توسهع اقتصهادی
داخلی مهیا کند .جمهوری اسالمی ایرا عا دیپلماسی انر ی مهیتوانهد شهرایو را عهرای
اعتمههاد سههازی ،امنیههت و رامههش ،فضههای مناسههب سههرمای گههذاری خههارجی و انتقهها
فنآوریهای نوین در جهت توسهع اقتصهادی فهراه کنهد .در نتیجه  ،یکهی از اههداف
سیاست خارجی توسع گرای دولت یازده از کارعرد دیپلماسی انهر ی ،عهبهود وضهعیت
اقتصادی کشور و در نهایت عهبود معیشت مردم است ک ایهن خهود عه معنهی «اقتصهاد
مثور کرد سیاست خارجی» می عاشد .اما ضرور دیپلماسی انر ی در وضعیت کنهونی
ع الداما و نتایجی نو تقویت موقعیت اقتصادی کشور ،عدم واعستگی ع صدور نفت و
گاز ،پرهید از تبعا اقتصاد رانتیر ،افدایش رشد عالقوه تولیهد ناخهالص داخلهی ،پرکهرد
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شکاف فناوران عا جها  ،ارتقاء کیفیت کاالهای تولید شهده در داخهل ،عه دسهت ورد
فرصتهای تجاری عرای کشور و تاکید عر عرو گرا،هی شهد اقتصهاد کشهور و در نهایهت
توسع اقتصادی مرعوم میعاشد.
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