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 چکیده

ترین صاادر کنناد  کند که ایران به بزرگشرایط ژئوپولیتیک و وجود منابع عظیم گازی ایجاد می
کناد باه ت. ایان تحقیاق تامی میگاز در جهان تبدیل شود اما این مهم تاکنون محقق نشد  اس

مندی ایاران از مناابع توانند در عدم بهر های مختلفی مییابی موضوع بپردازد. گرچه مؤلفهریشه
ترین عوامال و رسد یکای از اصالیگازی و شرایط ژئوپلیتیکی وجود داشته باشند اما به نظر می

بناابراین  مئاهله اصالی ایان اسات.  بود گیری نادرست در عرصه صادرات گاازها تصمیممؤلفه
ی ی و ناکامتحقیق بررسی چرایی استفاد  نکردن ایران از واقعیت ژئوپولیتیکی و ذخایر عظیم گاز

ای و جهانی در عرصه صادرات گاز است. فرضیه تحقیق چنین در نظر گرفتاه در بازارهای منطقه
ز شارایط ژئوپاولیتیکی بگان عامل عدم استفاد  بهیناه اگذاری نادرست نخشد  است که سیاست

های تحقیاق نشاان است. در واقاع  یافتاه بود  برای کئب جایگا  مناسب در صادرات گاز ایران
خود  تاا  یگرامهوری اسممی ایران  بنا بر دیدگا  فضیلت جگیرندگان اصلی دهد که تصمیممی

هاای رار  ریمه تحتا اینک اندنداشتهاعتقاد و برنامه خاصی برای صادرات گاز  1390اوایل دهه 
جایی که صادرات ایران مبتنی بر فروی نفات خاام و منباع اصالی تر شد. از آنعلیه ایران جدی

نگری دربار  صاادرات ریزی و آیند درآمد بود  است از صادرات گاز اساساً رفلت شد  و برنامه
 منابع دست اول حلیلی با استفاد  ازت-این تحقیق به شیو  توصیفی. این منبع صورت نگرفته است

 .کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است
 

هوری   جمنخبگانئیاسی صادرات گاز  سیاستگذاری  انرژی گازی  ژئوپولیتیک  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

کئاب و  یدارناد بارا یارکه در اخت یبر اساس منابع و امکانات یالمللنیببزرگ  یگرانباز

نقا    اماروز هاای فئایلی  انرژی. کنندیم یگرفته و باز تصمیم خود یحفظ منافع مل

ای کاه گوناهبه. ناداای یافتهی و منطقاهجهان یاثرگذارها و گیریتصمیمرا در  یابرجئته

عرضاه و  یماتمتناسب باا تصام  آن کنندگانمصرفو  یانو متقاض یانرژ منابع صاحبان

اما ناوع و شارایط . گذارندیم ی نما به یجهان عرصهدر را خود یخود اثرگذار یتقاضا

تواناد که امکان رعایت یا عادم رعایات آن می است هاییگیری خود دارای مولفهتصمیم

نکتاه حاائز اهمیات در عصار کناونی . اثرات یا تبعات متعددی برای جوامع داشته باشد

راج  های فئیلی است که بنا به مئائلی همچون اساتخای از انرژیگیری در حوز تصمیم

تواند برای محیطی و انتقال راحت و آسان می  داشتن حداقل مضرات زیئتارزانقیمت 

برای کشوری مثل ایران کاه  خصوص دارندگان آن نقطه عطفی در مئیر توسعه باشد؛ به

منادی از مواهاب نفئه ابزاری بارای بهر ی است که فیفرددارای ژئوپلیتیک منحصر به 

لی از کشورهای جهان را مهیاا کارد  اسات. ایان انارژی  امکان دسترسی و وابئتگی خی

اصلی این است که چرا ایران از این مواهب نتوانئاته اسات  مئأله حال همانا گاز است.

تاوان در نظار های متعادد و متفااوتی را میاستفاد  کند؟ ریشه مشکل کجاسات؟ پاسا 

 یگااز یمابع عظاعادم توجاه باه منابه کاوی پرداخات. اماا  هاآنگرفت و برای تبیین 

 ی بارایعناوان ابازار در استفاد  از آن به یو ناتوان طرفکیاز یتوسعه اقتصاد فراینددر

 کنادیمیجاا  ا یگر از طرف د یالمللنیبو  یامنطقه سطوحدر یاقتصاد -یاسی س یباز

ی بادانیم. در حاوز  صاادرات گااز یارانا یاستگذاریس یناکارآمد ی را دراصل یلکه دل

اریم دالیل بیرونی/ خارجی متعددی وجود دارد که بر عدم اساتفاد  بهیناه گرچه اذعان د

ایران از منابع گازی اثر گذارند اما معتقدیم که نوع و کیفیت عوامل خارجی معلول دالیل 

اند. از همین روی  در این تحقیاق  ماا بار روی دالیال داخلای متمرکاز و عوامل داخلی

را ذکار کارد کاه باعاک ناکارآماد  یمتعادد یالدال نتوایم حوز  داخلی نیز در ایم.شد 

 یرتخصصایهمچاون ر یلای؛ دالانادبود یاران ا گاز در حوز  صادرات هایگذاراستیس

ی ریناپاذانعطافگیرنادگان   میتصامی ذهنا یهاتیمحادود حاوز   یانا یرانبودن ماد

 ی هانو ج یامنطقهموجود  یهاتیواقع درست ازنادرک یم گیرند   داشتن تصمی نهادها
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 یار و ر یریگمیتصام سطوح مختلف یاناز لحاظ تبادل اطمعات م یارتباط یهایینارسا

 درصدد اساتاین مقاله . اما یرندقرار گ یبود  و مورد بررس یلدال یناز جمله ا توانندیم

عنوان  بهرا  یحوز  صادرات رندگانیگمیتصم یبرا یو عوامل محدودکنند  ساختار دالیل

در حاوز  صاادرات  یاساتگذاریس یبار ناکارآمادرا آن  ریتأثو  گرفتهظردر ن یاصل یلدل

گیری بنابراین  این تحقیق مشکل را در ساختار ایدئولوژیک تصامیم .یدنما یبررس یگاز

ها فرض کرد  و تمی کرد  اسات آن را تبیاین نمایاد. گذارینخبگان در حوز  سیاست

ایم تاا باا توصایف اساتفاد  کارد  تحلیلای –برای تبیین فرضیه فوق از روی توصایفی 

. بارای امینماائشرایط  امتیازات و موقعیت ژئوپلیتیک ایران بتوانیم این ناکامی را تبیاین 

گراهاام  گیری متوسال شاد  و عمادتاً از آرایرسیدن به هدف مذکور به نظریه تصامیم

ظری تحقیاق بهر  خواهیم گرفت. با این وصف  در ادامه  ابتدا به طرح رهیافت ن 1آلیئون

 پردازیم.می

 
 رهیافت نظری تحقیق .1

گیری برای تبیین فرضیه تحقیق استفاد  گونه که اشار  شد  از رهیافت نظری تصمیمهمان

 ینادبار فرا یکاه بار نقا  عوامال داخلاهاایی رهیافت نیتارمهمیکی از خواهیم کرد. 

اسات. هادف  2یریگمیتصامیه نظردارد  یدتأک هادولتی خارج یاستدر س یریگمیتصم

 6یدراسانا خصاوصبهو  5یمونساا  4بروک  3ساپین چون یدانشوران که در آثار هیافتر ینا

رد »آن را گئاتری دادناد   یئاونآل یگراهاامت و 7فرانکال جاوزفشد و سپس  یزیریپ

 یاندولات و ساپس شکئاتن ا کاردن فرض یا سه بر جعب یمبن هائتیرئال یکردن ادعا

 یاهنظر یکاردمهام در رو یرهایازجمله متغ(. 7: 1397یگران  و د زاد ینیجز) بود« جعبه

یکارد رو پردازانهیانظرکاه  گوناهآن یندفرا یناست. ا «یریگمیتصم یندفرا» یریگمیتصم

                                                           
1. Graham T. Allison 

2. decisions – making theory 

3. Sapin 

4. Bruck 

5. Simon 

6. Snyder 

7. Joseph Frankel 
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 -ی اجتمااع ی ذهنا -ی عوامل مختلاف فارد یردارند تحت تأث یدبر آن تأک یریگتصمیم

گیری کاه آلیئاون طارح تصامیم مدل عقمیی در .ردیگیمدو قرار یناز ا ترکیبیو یاسیس

بازیگر خردمند  فرایند سازمانی و سیاست دیوانئااالری تاکیاد  کرد  بر سه الگوی اصلی

 شد  است:

الف( در الگوی بازیگر خردمند تصمیم گیرند   انئانی کامال باه حئاا  آماد  کاه 

وجاه های مورد نظر را به بهتارین تصمیمات آن حداکثر مطلوبیت به دنبال دارد و ارزی

دهاد کاه در ایان الگاو از زاویاه بئایار نماید. ولی خود آلیئون هشادار میبرآورد  می

 کند.شود و در بعضی از موارد درست عمل نمیمحدودی به واقعیت نگریئته می

داند کاه  ( آلیئون در الگوی دوم خود که فرایند سازمانی است فرض را بر این می

ها  ادراک از ای از زمیناهکنناد  بلکاه محادود نمیعقمیی عمل  کاممًتصمیم گیرندگان 

 نمایند.توانایی تصمیم را لحاظ کرد  و در چارچو  آن عقمیی رفتار می وها بدیل

گیری محادود باه چاارچو  ضاوابط و ج( در الگوی سوم آلیئاون  دیگار تصامیم

کیاد معیارهای رسمی سازمان نیئت بلکه بر متغیرهای بار آماد  از سااختار حکومات تا

هاا و ها  ائتمفها حاصل کشامک شود و از دیدگا  این الگو سیاست خارجی دولتمی

: 1364آلیئاون ) اساتهای پیچید  در میان افاراد و عوامال حکومات داخلای چانه زنی

271-270.) 

یرهای بر متغ یحکومتیاست س یوانئاالری است ووابئته به د یاستسبر این اساس  

حکومات  ی یاکداخلا یهااساتیبرسالگاو  یندارد. ا یدتأکاز ساختار حکومت  برآمد 

 هاایوخروج هااانتخا  عناوان به خارجی در امور یماتمتمرکز است و مطابق آن تصم

 یاانم پوشاانهممتناوع  یزنچاناهی هاایباز یجنتاا یمات  بلکه تصامشوندینماستنباط 

و دیگران   زاد ینیجز) دارندی در دولت مقام یمراتبلحاظ سلئلهه به هئتند ک یگرانیباز

ه و ادارات با هاساازمانکاه  دیانمایماین بحاک را مطارح   در ادامه  نئوآلی (.8: 1397

که هریک برای خود نق  و صمحیتی قائل باود  و ممکان  شوندیمافرادی ادار   لهیوس

است در رقابت با یکدیگر قرار داشته باشند. در نتیجه تصمیم نه محصول فرآیناد کاار و 

کاه از موقعیات شاغلی  شاودیمافرادی تلقی  یزنچانهفه یک سازمان بلکه محصول وظی

 هااز یانگشخصی  شغلی   یهایژگیو. در نتیجه پردازندیمخود استفاد  و به ایفای نق  
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   باررونیاا از. دیانمایمایفا  یاعمد نق   یریگمیتصمو عقاید دیوانئاالران در فرآیند 

 داد بارونناه باه عناوان  هادولت های کمنیاستس االرانه یوانئد یاستاساس الگوی س

 یگرانبلکاه بااز  شاوندیمواحاد خمصاه  یگرباز یکو نه در  گردندیم یتلق هاسازمان

در الگاوی  یگران. باازرنادیگیمقارار  یمؤثرناد  ماورد بررسا یماتتصم در که یشتریب

طباق  یشاتربلکاه ب  نادکنینممحادود باازی  یدور  زماان یاکدر  یاست دیوانئاالرانهس

  کننادیمعمال  یشخصا یهاهادفو  هاساازمانچاارچو  و گونااگون یمل یاتفرض

 یاچاار بلکاه باه دنباال انتخاا   یی تنهاا باه را ناه یحکاومت یماتکه تصم یگرانیباز

تار باه نظرشاان  درساتکاه  مئایریاز را  انتقاد و کش  و کوش  در یخردمندانه ول

 یکناانمعتقاد اسات کاه باز آلیئاون (.239-240: 1364 ن یئو)آل کنندیماتخاذ   دیآیم

 یهااافتیدربلکاه   شاوندینمیت هادا یکیطارح جاامع اساتراتژ یچبا ها یوانئاالرید

. پاس شودیم گوناگونی موجب اقدامات یو شخص یوانید ی متعارض آنان از اهدف مل

ی تعاممت حاصل بلکه یئت ن یمبتن یعقل یهاتکشورها ضرورتاً به توج یخارج یاستس

 یانطباق ا. حاصل شاد  اسات هاسازمان یوستهپ هم است که از درون نظام متمرکز و به

و ناه  شودیمنه به عنوان انتخا  گرفته   دهندیم روی یکه در امور خارج یالگو  حوادث

درون حکومت  یگرانباز یانم یگوناگون کارانهکاسبی هایباز یندمثابه برآ بهبازد   بلکه 

 خارد»  1ساایمونترتیب  گرچه به بیاان بدین .(144: 1395صدیق  ) ابدییم یژگیو ی مل

باه اهاداف  یدسترسا یهاارا است که به انئان در انتخا  اهداف و بخصاوص  یابزار

( اما خردورزی ممکان اسات در چاارچو  برخای 54-55: 1390یب قر«)کندیمکمک 

حاکم بار هار جامعاه اسات. ساختار ایدئولوژی  هاآنساختارها صورت گیرد که یکی از 

هاا و اعتباارات وبناا بار ارزی باود  گرالتیفض یدئولوژیک ا یاسیس چنین ساختارهای

 .کندفضیلتی مئجل و حاکم در جامعه سیاسی عمل می

 یو مااد ینایع یااتبر واقع یذهن یلو فضا هاآرمان یدئولوژیک ا یاسیس ساختار در

ناآگاهاناه داشاته و باا  یداور یپ یطت به محانئان نئب»ساختار   ین. در اابندییمتقدم 

: 1388  زاد فیسا«)زنادیمکورکورانه  یماتتصم و هاانتخا دست به  یاعتقاد یتجزم

 یایکمتر با اتکاا باه مادل عقم ی خودهایاستگذاریساساس است که در  ینبر هم (.45

                                                           
1. Simon 
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 یناتخاذ بهترقادر به » که شوندیممتوسل  بخ تیرضابر مدل  یشترو ب رندیگیم یمتصم

 یانا (. هر چند ممکن اسات در252: 1384قوام  «)یئتندآن ن یاقتصاد یدر معنا یمتصم

 یاصال یت کنناد توجه شاد  باشاد  اماا محارک و هادا یزموجود ن یهاتیواقعمدل به 

 حاکم است. یاسیساختار س یازمورد ن یهالتیفضکردن    برآورد رانیگمیتصم

 

 :ذخایر گاز جهان و ایران .2

کاه از  است شکل ضیای بیبی  از چهل درصد از منابع گازطبیعی جهان در داخل منطقه

 امارات متحد  عربی به مرکزیات ایاران  عربئتان سعودی و قزاقئتان تا جنو  روسیه و

امنیات جهاانی انارژی تحات  نیسبب شد  تا این بئتر فضایی استراتژیک با هدف تاأم

 در ت نوین جهانی مورد توجه ویژ  قارار گیارد.عنوان خاورمیانه بزرگ ودر عرصه سیاس

آن از نظار  یردر جهاان اسات و ذخاا یانارژ یاهمنبع بازرگ اول ینسومطبیعی گازواقع  

 (.Kuhn, 2012: 70است ) نفت یراز ذخا ترپراکند  یاییجغراف

تریلیاون متار مکعاب  4/208 شاد  در جهاان در حادود ییشناسایعی گاز طب یرذخا

بخصوص گاز  یانرژ یربع و ذخاااز نظر من یرانا ین ب ینا در (.BP, 2017: 26) باشدیم

متر مکعاب  یلیونتر 5/33 یگاز یر ذخ یزانبا داشتن م یرانا. دارد یاژ یویگا  جا یعیطب

اسات کاه  ییازجمله کشورها(  BP, 2017: 26) جهاندرصد از گاز  4/18گاز و حدود 

و  یتحقاق اساتراتژ یبارای فراوانا ینیع یهانهیزمبود  و از  یاد یعد یهاتیمزی دارا

(. 312: 1392یاب  )قر اساتبرخاوردار  یو تعامل جهان فعاالنه مشارکت یارتباط ینهگز

 یخیباه مناابع عرضاه آن فرصات تاار یابیو دست یبه تنوع انرژ روزافزون همچنین  نیاز

 کناد. یفااادر منطقاه و جهاان  مؤثر یقرار داد  است تا نقش یرانایاردر اخت یمیعظ یاربئ

سیاسی بررسی توانایی وقدرت یک کشور به میزان قابال تاوجهی باه مناابع  یایدرجغراف

برداری صحیح از منابع معدنی موجود از معیارهاای معدنی آن بئتگی دارد. تجهیاز وبهر 

هر انداز  دولتی از منابع وامکانات بیشتری  ؛رودیعمد  قدرت ملی یک کشور به شمار م

هاای مارآای بیشاتر اسات. بار اسااس نق  آن در روند تحوالت منطقاهبرخوردار باشد 

ایان درحاالی  .باشادایران شانزد  در صد ذخایر ثابت شد  گاز جهان را دارا می موجود 

 (.Eurogas.org, 2011/2/21اساات کااه فقااط یااک درصااد جمعیاات جهااان را دارد )
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لیون متر مکعب ذخایر گازی ایران با دراختیار داشتن بی  از بیئت و نه تری ترتیب نیبد

 ,Sadeghi and et al) اناهیبعد از روسیه مقاام دوم در جهاان را دارد و اول در خاورم

وجود منابع عظیم گازی از یک طرف و موقعیت ژئوپلیتیاک ایاران از طارف . (2 :2017

ای و جهاانی کند ایران دارای دست برتر در معاادالت منطقاهدیگر  در منطقه ایجا  می

برخااورداری از موقعیاات ژئوپولیتیااک وژئواکونومیااک  ین ایااران باااابنااابره باشااد. داشاات

دریاای خازر ورار  سایبری )آسایای   وموقعیت جغرافیایی مناساب در خلایج فاارس

از امکان ایجاد انتقال انرژی از شمال به جنو  ورر  باه شارق ویاا باالعکس  مرکزی( 

(. این در حاالی اسات کاه 95-124  1389هشی و همکاران  مختاریباشد )برخوردارمی

باه  گرچاه د.درصدور انرژی گاز دست یابمناسب اندازهای به چشم ستا نتوانئتهایران 

گیری توان از نوع تصمیمترین عامل باشد اما نمیارذهای رر  تاثیرگتحریمرسد نظر می

ند و بار گیری کنمتناسب با واقعیات موجود تصمیمکه نتوانئتند  غافل ماندنخبگان سیاسی

 یابند.بررقبا استیم  و های گازی دست برتر داشتههای خود در بازیاساس داشته

 

 رفتههای از دستهای ایدئولوژیک و فرصتگیریتصمیم .3

رفتاار کشاورها در صاحنه  یاصال یهااز یانگو  هاهدف یالمللنیباکثر کارشناسان امور 

 چاهآنمعتقدناد کاه  هااآن(. 180: 1388  د زافیسا) اندنهاد نام یمل منافعرا  یالمللنیب

حفاظ   منظاور باه یهمگا  دهندیمانجام  المللنیبو روابط  در صحنه سیاست هادولت

 یهاشااخ و    منافع ملیترروشنخودشان است. به عبارت  یتوسعه منافع مل یاکئب 

 یاساتس یرهبار یاصال ینمااقطبمثابه راهنماا و  بههموار   یئتیبایمآن  کنند نییتع

بر این اساس  منظور از منافع ملای  (. 11: 1385 ی )اسد ندینماکشور عمل  ی یکخارج

. طباق کندیمتمی  هاآنبه  دستیابی ملت برای یککه است عام و ماندگاری  یهاهدف

و  یحفاظ اساتقمل ملا معناای است که تنهاا باه یعیمفهوم وس ی منافع مل یف تعر ینا

باه انارژی  مناابع  دساتیابی که شامل یعیوس یطهاست حو ممکن  یئتن یارض یتتمام

در خاارج از  خود اقتصادی  منطقه نفوذ و دفاع از اتباع توسعه ید مواد خام  فناوری جد

 یریگمیتصامساختار  اما (.38: 1374)روشندل   دهددر خود  جای  یزرا ن ریر  مرزها و

و  رندگانیگمیتصااماساات کااه  یگاااهیمراتب و جاسلئااله معنااای بااه یاسااتگذاریو س
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و اجاارای  ینتاادو ینااددر فرا یاسااتگذارو س رند یگمیتصاام گذاران و نهادهاااییاسااتس

 یگرانتوساط بااز های کامنیاستدر س یریگمیتصم. کنندیم یترعا های کمنیاستس

و مرتباه  یگا جا یریگمیتصم یندکه در فرا ردیگیم صورت ییهاسازمانفردی  نهادها و 

اسات:  یاتله حائز اهمأتوجه به دو مئ یریگمیتصمساختار  در .نددار ینیمشخ  و مع

توجه  یگر دی است و ریگمیتصم یررسمیو ر یو نهادهای رسم ی ساختارنخئت  بررس

از  یبرخا یگار . باه عباارت دهای کمنیاستدر س ریگمیتصم عناصر یتبه نق  و اهم

 معطاوف ریگمیتصمناصر ع یگا توجه خود را به جا یخارج یاستلعه س محققان در مطا

یی را ماورد شناساا یریگمیتصامدر  یرگاذارعنصر تأث یبترت ینو قصد دارند بد کنندیم

واقاع اشاار  باه مقادورات و  ی درریگمیتصامماؤثر بار  ناصاردهناد. منظاور از ع قرار

 نظرباهلحاظ قرار دهاد.  یم مورداتخاذ تصم یندر ح یدبا ریگمیتصماست که  یمحذورات

قدرت کشاور در عرصاه  میزان  باشدیمکنند  یینمهم و تع ینب ینکه در ا چهآن رسدیم

: 1380) یرمضاان یرکه به تعب است یو خارج یو مجموعه عوامل داخل یو خارج یداخل

است که هر کشوری کاه از مناابع  . بدیهیخورد  است یوندپ «آزادی عمل»با مفهوم ( 38

این منابع  برخوردار است. یریگمیتصم ی دربرخوردار باشد  از منابع مؤثرتر قدرت قوی

. از جملاه در قاانون شاوندیمدر قانون اساسی هر کشوری تبیین و گاهی مواقع تحدیاد 

منادرج  155تاا  152گیری در ذیال اصاول اساسی جمهوری اسممی ایران منابع تصمیم

لطه پاذیری  های کمن بایئتی نکاتی مانند نفی سگیریدر تصمیم هاآناست که مطابق با 

حفظ استقمل همه جانبه  ممنوع بودن قراردادهایی که باعک سالطه بیگانگاان بار مناابع 

شود را ممحظه کرد و بر آرمان خود دانئاتن ساعادت طبیعی  اقتصادی  فرهنگی و... می

در کل جامعه بشری و دفاع از مبارز  حق طلبانه مئتضعفین در برابر مئاتکبرین  هاانئان

هاا ایان ذهنیات در جمهاوری متناسب با ایان آرمان ای از جهان تاکید کرد.در هر نقطه 

هاای فئایلی؛ اسممی حاکم بود  است که بایئتی استفاد  از منابع طبیعی  از جمله انرژی

خصوص نفت و گاز  رایگان باشد. این ذهنیت در مباحک مربوط باه هدفمناد کاردن  به

احئااس شاود. « های ایرانایوی نفت سر سفر ب»ها نیز رونق گرفت و قرار شد که یارانه

هاا علیاه ایاران تشادید نشاد  باود که تحریم 1390در سایه همین ذهنیت  تا اوایل دهه 

های اقتصادی در این حوز  صورت گیرینگاهی اقتصادی به گاز وجود نداشت و تصمیم
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توجهی باا گرفت و تولید آن صرفاً برای مصرف داخلی بود. نتیجه این تصمیمات بینمی

شرایط ژئوپلیتیکی ایران و رقابت موجود در عرصه صاادرات گااز باود. اماا باا افازای  

ی اقتصادی به ساوی مصارف گااز روی آورد  و ایان امار باعاک هاقدرتقیمت نفت  

در حاالی اسات کاه  نیا( اAlvera and et al, 2018: 12) .) افزای  مصرف گاز شاد

ترین بازارهاایی کاه یکی از مهمد داشته و دارد: روی خوهای زیادی را پی ایران فرصت

تواند با هزینه کم و منافع زیااد باه آن دسترسای داشاته باشاد صادور گااز باه ایران می

کشورهایی مانند پاکئتان  هندوستان  کشورهای حوز  خلیج فارس  ترکیه و عراق اسات 

طق به علت فقادان های زیادی برای صادرات گاز به این مناهای اخیر فرصتکه در سال

راحتی از دست رفته است. یکای از  بههای ناکارآمد مدیریت صحیح و حاکمیت سیاست

 اردیلیم 10رفته  مذاکرات با کشور عمان برای صادرات گاز به میزان های از دستفرصت

(. 21/10/97خبرگازاری مهار اسات )نتیجه ماند  مکعب گاز در سال است که تاکنون بی

فرصات  ین قرار داد عرصه را برای کشورهای رقیب خالی کارد  اسات.تعلل دراجرای ا

دوم خط لوله گاز ایران به شبه قار  هند و طیفی از کشورهای پاکئتان  هندوستان  چاین 

گااز ایاران باه  صادرات 1386باشد که قرار بود درسال و سایر کشورهای این منطقه می

امتداد یاباد. چاین نیاز تمایال خاود باه پاکئتان در قالب لوله صلح امضا شود و تا هند 

پیوستن به این خط لوله را اعمم کرد اما به دلیل تشدید تن  بین هند و پاکئتان در سال 

این قرارداد بین روسای  1388گیری هند از این خط لوله شد. در سال   باعک کنار 1387

 1000ایاران و لولاه در  لاومتریک 1100جمهور ایران و پاکئاتان امضاا و مقارر گردیاد 

میلیون مترمکعب گاز از طریق این خط لولاه  60کیلومتر آن در پاکئتان احداث و روزانه 

به علت اختمفات سیاسی بین حاکمیت ایران و آمریکا از . از ایران به پاکئتان صادر شود

بتدای اجرا شدن قرارداد  آمریکا با شدت به آن مخالفت کرد و تمام توان خود را  آهمان 

ررم همه این فشارها بعاد کار بئت تا پاکئتان این قرارداد را لغو کند اما پاکئتان علی به

سال عزم خود را برای اجرای این قرارداد جزم کرد تا این خط لولاه باه سارانجام  11از 

ها طرح جدیدی پیشنهاد دادند که طبق آن گااز ترکمنئاتان از طریاق برسد اما آمریکایی

الشاکی  عزتای و باییدهناد )ر افغانئتان به پاکئتان و هند انتقاال خط لوله تاپی از مئی
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و  نیتاأمها اعمم کردند که حاضرند تمام هزینه این خط لوله را ( آمریکایی16-1: 1394

 (.20/9/1397انمین  اقتصاد (وظیفه احداث و امنیت آن را به عهد  بگیرند

 ایاالت متحد  در تضاد بود  و آنهای کمن ایدئولوژیک ایران با منافع گذاریسیاست

کند. اقدامات آمریکا از یک سو های گازی ایران تهییج میکشور را برای تقابل با سیاست

نشینی پاکئتان از واردات گاز های مئهوالن پاکئتانی از سوی دیگر باعک عقبو رایزنی

ن اسات پاکئاتا از ایران شد. البته این فقط آمریکا نیئت که مخالف صدور گاز ایران باه

یشنهاد پبلکه کشور عربئتان نیز از این موضوع بئیار خشمگین بود  و به کشور پاکئتان 

ت ا با قیماداد  که درقبال انصراف از این قرارداد حاضر است انرژی مورد نیاز پاکئتان ر

هاای باا دادن وام کرد  و خئارت وارد  به پاکئاتان از ایان قارارداد را نیتأمتر را پایین

 والنی مدت جبران کند.ط

 یشرکت ملا ینب که است یگاز قرارداد 1کرسنتفرصت سوم قرارداد کرسنت است. 

( منعقاد 1381) 2001کاه در ساال  یدوبا یومکرسنت پترول یو شرکت امارات یراننفت ا

ساال یات  در آرااز شاد و در نها 1997قارارداد از ساال  ینا یهشد  است. مذاکرات اول

در  یکشالوله از طریاققارارداد   یانشترک شد. بر اساس مفااد امنجر به تفاهم م 2001

روزاناه  یازان(  باه میسلمان به امارات )مخزن مشترک با اباوظب یدانم ازفارس  گ یجخل

 یاراند. براسااس ماذاکرات انجاام شاد   اشوفوت مکعب به امارات صادر  یلیونم 500

ساال  25سلمان را به مدت  یگاز یدانم یدینشد ( تول یگاز تری )فراور شدیمتعهد م

صادر کند. حجم صادرات هم قارار  بیبه امارات متحد  عر یمدیم 2005و از آراز سال 

مترمکعب در روز  یلیونم 800به  یجمترمکعب گاز آراز شود و به تدر یلیونم 500بود از 

 یاکمتر مکعاب گااز  معاادل  1000 یهشد  بر پا یادفروی گاز در قرارداد  یبرسد. بها

 یماتان قیارسال اول فروی گاز ا 7 یقرارداد  برا ینه نفت در نظر گرفته شد. در ابشک

فاروی  یشد  و بهاا یینهر بشکه نفت تع یدالر برا 18 یزانصورت ثابت و به منفت به

سال  18 یدالر در نظر گرفته شد. برا 5/17 نئبت ینبه هم یزمتر مکعب گاز ن 1000هر 

نفت  یمتق یهفروی گاز بر پا یمتساله قرارداد  ق 25زمان  یانو تا پا یهسال اول 7بعد از 

یین دالر تع 85/38متر مکعب  1000صورت ثابت هر در هر بشکه(  به الرد 40) یخام دب

                                                           
1. Crescent 
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در  یماتق یاتگااز و تثب یاهاول یینپاا یاربئ یمتعمو  بر ق(. 21/11/1394ایرنا ) دیگرد

صاورت گرفات و  ییاساتثنا یطرادر شا یماانساله قرارداد  امضاا  پ 18ساله و  7دوران 

 دادی بااقارار ینبه عقد چنا یببود که بدون رق یشرکت تجار ینشرکت کرسنت نخئت

باا  یماًفاروی گااز مئاتق یشاینپ یقراردادها یهکه کلی است در حال نیا .نائل شد یرانا

سودآور باودن قارارداد فاروی گااز باه  ینیبی پ .صورت گرفته بود یدارخر یهادولت

در باورس « 1داناا»بود که بعد از عرضه ساهام شارکت  یدر حد ی کرسنت با ارقام نجوم

ی  دالر افازا یلیاردم 80به  یکسهم  نزد ی  بهایافزا یلآن  به دل یاسم ییامارات  دارا

ض دولات های مختلف درونی سیاستگذاران ایران که باا تعاوییافت. اما اختمف دیدگا 

کند و روی نامتعارفی که دراین قرارداد طی شد  بود این قرارداد هم در مرحلاه تغییر می

اجرا عقیم ماند و نه تنها به سرانجام نرسید بلکه با شکایت کشور امارات از ایران که این 

قرارداد را یکطرفه لغو کرد  بود خئارت سنگینی هم بایاد باه کشاور اماارات پرداخات 

گااز باه  اسات. اگرچاه صاادرات اروپاا یاهگااز باه اتحاد چهار صاادرات فرصت شود.

انجام آن در  یلیقرار دارد و به دال یراندوم ا یتمهم است اما در اولو ییاروپا یکشورها

منطقه   ینا یاروپا و کشورها یهتحادنیئت. در وحله اول  امقرون به صرفه  یفعل یطشرا

و  کنند نیتأم یکشورها یاناز م کهیحالدر گاز است.  یدر عرصه جهان یهخط قرمز روس

به اروپا گاز صادر کند و عممً بازار  تواندیاست که م یتنها کشور یرانصادرکنند  گاز  ا

 یارانکه ا کندیبه شدت تمی م یهروس  رواز این  د.منطقه را تصاحب کن یندر ا یهروس

کشاور در  یانا یبارا یبیبه رق انیرا دهدیاروپا نشود و اجاز  نم یهوارد بازار گاز اتحاد

 یارخط لوله بئ یدنصادرات گاز به اروپا مئتلزم کشعمو  براین  شود.  یلمنطقه تبد ینا

 یمنطقا یرفارس است. تنهاا مئا یجحوز  خلی همئایه و نئبت به کشورها یتریطوالن

 یتعددانتقال م یرهایاست هرچند که در گذشته مئ یهبه اروپا  ترک یرانصادرات گاز از ا

قرار گرفتند  یارمنئتان و گرجئتان مورد بررس ی خط لوله اسمم یه از جمله عراق  سور

صادرات گاز به اروپاست. خاط لولاه  یبرا یرانمناسب ا ینهگز یهاما در حال حاضر  ترک

صاادرات . است یلومترهزار ک 2حدود  یهبه مرز ترک یهانتقال گاز از عئلو یبرا یازن ردمو

خط لولاه  یگرد یلومترک 2000مئتلزم حداقل  یزن ییکشور اروپا ینبه نخئت یهگاز از ترک

                                                           
1. Dana gas 
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فاارس طاول  یجخلا یهحاش یبه کشورها یلومتریک 200با خط لوله  یئهاست که در مقا

 یهااساتیس یالباه دل یهترک یطرف از (.4-3: 1396سر  شکری کله) دارد یباالتر یاربئ

است باه عناوان هاا   یلکشور ما ین. اتیئن یرانگاز ا یتخود  حاضر به ترانز یاتخاذ

ماورد  وجاهچیهله باه أمئا یانکنند  گاز باشاد کاه ا یعکنند  و توز یافتخود در یگاز

 یمتقاضا ییاروپاا یاز کشورها یشههم یرانموارد  ا ین. با توجه به ایئتن یرانا یریپذ

متقاعاد  کشاور را یانوارد ماذاکر  شاوند و ا یهبا ترک یمخواسته که خود مئتق یرانگاز ا

 یخاود باه باازار مصارف دسترسا یراناکتفا کند و اجاز  دهد ا یتکنند که تنها به تراتز

موجود در رابطه باا صاادرات گااز  یتیکیو ژئوپل یکیداشته باشد. افزون بر مئائل لجئت

 یعملا صورتبهاقدام  ینبه ا توانیم یهم مطرح است. زمان یمتبه اروپا  بحک ق یرانا

منطقاه را پوشا  داد  و ماازاد آن را باه  یازهاایبااال  ن یهاامتیقبا  که بتوان یشیداند

باتوجه به توضیحاتی که در روند ایان نوشاته از دیادگا   حال .اروپا صادر کرد یبازارها

 ریتاأثهای درون سازمانی بر قادرت انتخاا  رهباران سیاسای آلیئون داد  شد  جبریت

میم الگوی بازیگر خردمند  قواعد حاکم بار ای دارند. بنابراین بر خمف تصمحدود کنند 

گیرند و عقمنیات گیری در کانون توجه قرار میهای درگیر در تصمیمها و برنامهسازمان

شاک  فرایناد (. بی270: 1376زاد   سایف) کننادگیری محادود میمطلق را در تصامیم

ارتباط دارند و هم  گیری تابع بئیاری از عوامل مختلفی است که هم با رفتار افرادتصمیم

های بزرگ است  نق  تصمیم گیری را هم سیئتم و هم تفئیر فارد تابع ساختار سازمان

دهد و نفوذ شخصایت در مقایئاه باا ایادئولوژی اجتمااعی از یاک از سیئتم شکل می

: 1384دوئرتای و فاالتزگراف  ) اساتسیئتم به سیئتم دیگر به میازان باارزی متفااوت 

های کمن بر توجیهات عقلی مبتنی نیئت بلکه حاصل مات سیاست(. بنابراین تصمی762

های دولتای حاصال تعاممتی است که از درون نظام متمرکز و باه هام پیوساته ساازمان

 شود.می

گرفتاه  نشأتهای کلی نظام جمهوری اسممی ایران گونه که اشار  شد سیاستهمان

محور ها کاه فضایلته این سیاساتاز قانون اساسی و ایدئولوژی حاکم بر آن است. نتیج

بودن تصامیمات  از نظار عقمنای  را چنادان مطماح نظار ندارناد. هماین هئتند بهیناه

فرما بود  و در تمام قراردادهایی گرا در حوز  صادرات گاز هم حکمهای فضیلتسیاست
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توانئت باعک تنوع صادرات گاز ایران شود را ناکارآماد کارد  و باعاک تحریاک که می

های حاکم در منطقه گردیاد  اسات کاه نموناه باارز آن تقابال ایاران و ر ایدئولوژیدیگ

گرا که دفاع از مئتضعفین و های مختلف نفتی است. این نظام فضیلتعربئتان در حوز 

داند  هرگونه قراردادی که شائبه تئلط بیگانگان بار مبارز  با مئتکبران را افتخار خود می

سو باا خاود ندانئاته و باا آن مخالفات باشد به هیچ وجه همهای اقتصادی داشته حوز 

شاود و هایی که در زمینه صاادرات گااز اتخااذ میکند. بنابراین در کلیه سیاستگذاریمی

تاااثیر همااین نظااام شااود تحتتصاامیمات کاامن سیاساای کااه در ایاان حااوز  گرفتااه می

در درون چنین نظامی  بنابراین نخبگان سیاستگذار در حوز  گازی نیز ایدئولوژیک است.

ایران گرچه درتولید داخلی گاز موفق بود  است ولی هر گز نتوانئته ناکارآمد بود  است. 

 به اهداف صادراتی گاز خاود دسات یابد.

 

 پیامدهای تصمیمات ایدئولوژیک .4

رواباط مناساب باا  یجاادا یخارج یاستشد تا س موجب یراندر ا یانقم  اسمموقوع 

تقابل  یخارج یاستبه س یانهدر خاورم یکادوست آمر هاییماروپا و رژ ل یاسرائ یکا آمر

در منطقاه  یو اصامح یانقمبا یهاااز حرکت یتو حما یل شودتبد یلبا رر  و اسرائ

بودناد   گرفتاه سکوالر را هدف هایحکومتدار رر  و طرف یهاکه دولت یانهخاورم

سااله آمریکاا در ایاران   25ور . این چارخ  باعاک پایاان حضادر دستور کار قراردهد

 ینفای  بر وحادت اسامم یدتأک  سکوالر یگرابر اسمم باستان یاسیاسمم س یگزینیجا

در  گرایاتمعنو یدفااع یهبن یتتقویی واستقمل و خودکفایکا ستیزی  و آمر یریپذسلطه

(. ناوع نگاری 51: 1397سایرت خانی و محمدیحئن) شد ائتمف یهبرابر اقتدار در سا

در  هاایریگجهتدر سیاستگذاری  پیامدهای گوناگونی برای ایران داشاته اسات و ایان 

در  یاادیز یاتنفات و گااز از اهم یباالدسات یااتدر عمل گذارییهسرماحالی است که 

مهمای مانناد  یهااچال وجاود  نفت و گاز برخوردار اسات. یادیناکتشاف و توسعه م

ایران در رواباط خاارجی  وجاود  سیاسی یاهتن تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا  

کارآماد و کاافی بارای تعامال و  یهاناهیزم   نباودیالمللانیبو  یامنطقاهفضای پرتن  

 در ایران  موانع حقاوقی و قاانونی در کشاور یگذارهیسرما  ریئک یالمللنیبهمگرایی 
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 دد قاوانین و  تعیریناپذانعطافقانون اساسی و برخی مواد قانون نفت(   81و  44اصل )

 بانکی  مالی یهااستیسداخلی مانند  یهااستیسو برخی  هاآنمقررات و شفاف نبودن 

متفاوت مانند ریئک سیاستگذاری اقتصاادی  ریئاک سااختار  یهائکیرگمرکی که  و

 یگذارهیسارمادنبال داشته  موجاب تضاعیف جاذ   بهاقتصادی و ریئک نقدینگی را 

درحالی است  نیوا .شد  استدر حوز  گاز  ژ یوبه مختلف کشور یهابخ خارجی در 

 یههئاتند. روسا هاای گااز طبیعای جهاانبه دنبال تصاحب بازار یرانقطر و ا یه روس که

 حاق و یقدرتمند در سطح جهان و دارا یکشور ینهمچن ی وگاز یرذخا یشترینب یدارا

 یانباا ا یارانو رقابت ادر دست گرفته  تقریباً بازار گاز اروپا را یگر د یتو بود  و از سو

بخ  گاز انجاام دهاد و  یمی درعظ یگذارهیسرما یدبا یرانسخت است. ا یکشور رقابت

. کناد برقارار مطرح و از جمله هندوساتان یبا کشورها یقو یاسیس یپلماسید ینهمچن

یاق خود  رتبه اول در صادرات گاز از طر L.N.G1در صنعت  یمعظ یگذارهیسرماقطر با 

L.N.G و  رقابت درکئب بازار گاز هند ییتوانا یجهان را کئب کرد  و تاحد در سطح

 یردارناد  ذخاا ینعنوان دوم به یرانا یان م ینا د. دررا دارسایر کشورهای مصرف کنند  

 یمناسب  امکاان صاادرات گااز باه بازارهاا یت جغرافیاییموقع ینجهان و همچن یگاز

گذشاته باا  یهاساال ی. اماا طااسات امانند هناد را دار یاآس یمنطقه بخصوص بازارها

 یبارا یموضاوع باه ابازار ینا از حد درآمد کشور به فروی نفت  عممً ی ب یوابئتگ

 یبارا ایران کشور مبدل شد  است. یبرا یو به نقطه ضعف یکاآمر یهامیتحرو  یدهاتهد

  یخاو ینیاستفاد  از تماام امکاناات سارزم یازمنددر منطقه و جهان  ن مؤثرنق   یفایا

تامی شاود  یادراساتا با ین. در ارودیشمار م به هاآن ینتراز مهم یاست و بخ  انرژ

شود که بر  هایییتبه قابل یلتبد یبالقو  کشور در حوز  انرژ هاییتظرف تریعهرچه سر

را  یارانا المللیینب یگا و منزلت و جا یفزایدکشور ب یاسیس یتو در نها یقدرت اقتصاد

و  یارانا ینو روابط ب گازتوسعه صنعت  یمعن به هایتقابل ینکردن ا کند. بالفعل یتتقو

 یانا یو نوسااز یادتول یاتظرف ی که عمو  بار افازا یامنطقه است  توسعه یکشورها

باشد و نقا   داشتهیپنفت و گاز را در  تیبانپش یعصنا یشرفترشد و پ تواندیصنعت  م

حیطاه  در دهاد. ی افازا یاالت منطقاهو معااد یانارژ المللایینرا در معاممت ب یرانا

                                                           
1. L.N.G (Liquefied natural gas) 
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ی هااپروژ ی خاارجی و تحقاق اهاداف گذارهیسرمامانع برای جذ   نیترمهمخارجی 

ی آمریکا باود  اسات. چراکاه ایاران و آمریکاا در بئایاری از هایکارشکنصادرات گاز  

ک ماهیت تعارض ایران و آمریکاا از یا رسدیمبا یکدیگر تعارض دارند. به نظر  هامقوله

 2  باه تعبیار هابرمااس1جهاان -زیئتکه ناشی از دو  بردیمتناقض نما )پارادوکس( رنج 

است. متمایل نبودن ایران به نفوذ آمریکا در کشاور باا تامی ایاران بارای دساتیابی باه 

. کماک باه ردیاگیمی و مئاائل حقاوق بشار در تضااد و تنااقض قارار اهئتهفناوری 

و  پارورهراسی هاگرو ی اسممی نیز با حمایت از هاآموز کشورهای مئلمان بر اساس 

  مئاأله حقاوق بشار در حاالنیعدر  استمخالفت با موضوع صلح خاورمیانه در تضاد 

سطح بنیادین با تلقی کشورهای رربای و آمریکاا در تنااقض قارار دارد. کناار گذاشاتن 

قاوقی ی جزایای و کیفاری و حهاابحکبئیاری از حدود و قواعد شریعت اساممی در 

مقابال  آمریکاا باا  در .شاودیمایران  معادل کنار گذاشتن آیین و شریعت اسمم پنداشته 

فرهنگ و سبک زندگی خود را به دیگر کشورها صادر  کندیمتأکید بر حقوق بشر سعی 

کند. در واقع  آزادی و دموکراسی کاممً آمریکایی را در خاورمیانه تحقق بخشاد. تحقاق 

به ایجاد حکومتی در ایران منجار شاود کاه آمریکاساتیز نباشاد یاا  ئتیبایمدموکراسی 

حداقل تضادی بین منافع ملی و منافع آمریکا ایجاد نکناد و ساازی مناساب پدیاد آورد 

و  یگاا نقا  و جار این میان  ایادئولوژی و باه تعبیاری (. د6-7: 1384زندی  )ررایاق

باا اهاداف  یصددرصاد یاددر تضا یرانا یاسمم یجمهور ینید یاسیآمال س ینهمچن

 یارانا یاسمم یجمهور یخارج یاستقرار دارد. در واقع اهداف س یانهدر خاورم یکاآمر

 یراهبارد یگاا جا یارتقا ین ملت فلئط یژ بر دفاع از مئلمانان به و یمبتن یانهدر خاورم

بار مشاارکت  یمبتنا یجمعدسته یتامن ی و مذهب یتخاصمات قوم اه جهان اسمم  ک

 یاسامم یجمهور یمل یتامن ینمعطوف به تأم یاو... است که عمدتاً  یاسمم یکشورها

یابی رساد قادرتباه نظار می گاردد. لاذایطرح م یدر قالب مصالح امت اسمم یااست 

ای جمهوری اسممی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیاک و ژئواساتراتژیک ایاران  خاورمیاناه

 کند.مواجه میمتناسب با اهداف آمریکایی را با مشکل 

                                                           
1. Life-World 

2. Jurgan Habermas 
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دیپلماتیک  هاای اقتصاادی  فشاار سیاسایبه همین جهت  اقاداماتی از قبیال تحریم

جلوگیری از رشد علمی  تکنولوژیکی و مخصوصاً  برایتهدید به استفاد  از زور  تمی 

یابی ایران  در دستور کار آمریکا قرار داشاته ای و... برای جلوگیری از قدرتدان  هئته

های فراروی خود را بارای اساتقرار بتواند تمام چال  کهآنراین آمریکا برای و دارد. بناب

های ماؤثری را بار ایاران محادودیت یدنظم مورد نظری در خاورمیانه از میان بردارد  با

 یدرصاددند تاا بارا هااییکایآمر  رونیاا. از (115: 1387یان  و نور ید)تخش کنداعمال 

 یتیرا که ماه« ترانس افغان»و « ترانس خزر»دو پروژ   رانیاز ا یاز انتقال انرژ یریجلوگ

 یاران ا یراز مئا یریاگبهر  یبجاا« ترانس خزر»بخشند. در پروژ   یاتح  دارند یاسیس

 یه منتهایاترک یحاانباه بنادر ج یاتکه در نها یجانقزاقئتان و ترکمنئتان و آذربا یرمئ

قارار دارد. در  یاتماورد حما هاییکایآمر یاز سو یحانج -یستفل -باکو یر  مئشودیم

منطقه اسات.  یاز چرخه انرژ یهو روس یرانمتحد  حذف ا یاالتا یهدف اصل یرمئ ینا

 یافغانئتان از ساو یقانتقال گاز ترکمنئتان به پاکئتان از طر یزن« ترانس افغان»در مورد 

جهات  یاسات. مخرج مشترک هر دو پروژ  دخالات عنصار سشودیم الدنب هاییکایآمر

است. در  یرانا یو اقتصاد یاسیس یمنطقه و به تبع آن انزوا یاختمف در کشورها ادیجا

 یرانا یاسمم یجمهور یهعل یمتحر 1447و  1437 یهاقطعنامه یکانراستا  نوک پ ینهم

 یهامیتحر یرسا یزو ن یدرس یبتصو هسازمان ملل ب یتامن یدر شورا یکاکه با فشار آمر

 یاادینتوسعه م یهاطرحدر  یخارج یگذارهیسرما یتممنوع ن یراا یهعل یکاآمر یکجانبه

. کنندیمرا دنبال  یراندر ا یاز مخازن انرژ یبرداربهر سطح و توان  ینفت و گاز و ارتقا

طی گزارشی که روی ایران تمرکاز کارد  باه  1به طوری که ادار  اطمعات انرژی آمریکا 

دی تولید در پاارس جناوبی کاه مرکاز گااز باعک کن هامیتحرکند که این نکته اشار  می

 یجدر خلا یکااآمر ینظاام . حضاور(Cordsman, 2016: 3-4)ایران است شاد  اسات 

در  یگذاراساتیسدر  ژ یوباه یاقتصااد یهاامیتحرکشور در  ینا یهااستیسفارس و 

منطقاه  یاسایکشاور در تحاوالت س یانکاه ا یو نق  مهم یرانا و گاز نفت یهاحوز 

 یبارا و عرضه نفت خاام یتدر معادالت امن یعامل مهم  فارس دارد یجخل و یانهخاورم

ی هایگذارهیسارمایا پاسافیک و آس یصنعت یکشورها یرو سا ینژاپن  چ ی ررب یاروپا

                                                           
1. U.S. E.I.A (Energy Information Administration) 
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در منطقاه  یاسات تاا موضاوع انارژ یادوارام یکاا. در واقاع آمرشودیممحئو  گازی 

: 1388ی  )پوراحمادیای مگراشود ناه ه یتلق ییجهت واگرا یعامل یانه حئاس خاورم

88-57). 

 

 گیرینتیجه

محور ذهنیت ابتغایی بار واقعیات ماادی گرا و فضیلتهای آرمانگیریدر ساختار تصمیم

خاوان نیئاتند. های کمن با واقعیات روز همیابد. بر همین اساس  سیاستگذاریتقدم می

ه عمادتاً واقعیات گیری عقمنای کامتناسب با رهیافت نظری تحقیق خود  مدل تصامیم

بخ  در جمهوری اساممی ایاران داد  اسات. باه جای خود را به مدل رضایت محورند

گیران کمن کشوری قادر به اتخاذ بهترین تصمیم در معنای اقتصاادی همین دلیل  تصمیم

گیری بود  است کاه در جمهاوری اساممی اند. در چارچو  همین مدل تصمیمآن نبود 

ی به تولید و استخراج گاز طبیعی وجاود نداشاته و از آن باه عناوان ایران نگاهی اقتصاد

 1390کاه در اوایال دهاه منبعی طبیعی و صرفاً برای مصرف داخلی یاد شد  یود تاا این

تشادید شاد.  ترین و تنها منبع درآماد اقتصاادیاصلی، های رر  علیه نفت ایرانتحریم

وز  گاز و صاادرات آن روی آورد کاه گیری در حایران زمانی به مدل عقمنی در تصمیم

رقبای گازی ایران  یعنی قطر و روسیه  بازار را قبضه کرد  بودند. بنابراین  ایاران زماانی 

وارد رقابت صادرات گاز شد اوالً  رقبا بازارها را به دست گرفته بودند و ایران با پیشنهاد 

باود رقباایی مثال روسایه  اوپک گازی در صدد برآمد تا معادله را تغییر دهد که طبیعای

  ایاران در "گونه پیشنهادات و تغییر معادله را به نفع خود مدیریت خواهند کرد. دومااین

گرا تاراوی هایی گرفتار شد  است که از همان تصمیمات سااختاری فضایلتدام تحریم

د  ها منابع درآمد اقتصادی ایران را هادف قارار داکه نوک پیکان تحریم یافته است. وقتی

منابع مالی بیشاتر  ها اجاز  نخواهند داد ایران از طریق صادرات گاز بهاست همین تحریم

رساد و دسترسی داشته باشد. به همین دلیل است که قرارداد خط لوله صلح به نتیجه نمی

هاا و هماه ایان ناکامی مباد و  منشاأگاردد. امکان ایجاد خط لوله به اروپاا ممکان نمی

رساد باا نهایت باه نظار می در گراست.های ساختاری و فضیلتگیریها تصمیمناکارآیی

این تصمیمات و اقدامات بتوان به جایگا  گاز و صادرات آن در جمهوری اسممی ایاران 
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ترتیب کاه سازی در بین همئایگان باود. بادینتر شد: الف( نخئت به فکر شبکهنزدیک

های انرژی خود قارار داد تگذاریصادرات گاز را به کشورهای همئایه در اولویت سیاس

راحتی نتواناد صاادرات گااز تا کشورهای همئایه به گاز ایران وابئته شوند و آمریکا به

زدایای باا همئاایگانی ایران را مورد تحریم قرار دهد.  ( الزام ایان سیاساتگذاری تن 

خاود باا  مقدار ممکن گاز را صادر کرد که نیتربزرگتوان است که با کمترین هزینه می

توجه به مقدار تقاصا و قیمت مناسب باالترین درآمد ارزی برای کشور به دنباال خواهاد 

 داشت.
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