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Coinciding with the fortieth anniversary of the Islamic Revolution, the Supreme 
Leader issued a statement of the second step, which is considered as a roadmap and 
future needs of Iran and even beyond that, the geopolitical axis of the resistance. In 
this regard, it is necessary that all political, economic, social, cultural and security 
pillars of the country, while carefully studying and analyzing and in order to achieve 
the goals of this statement, define and implement their strategies in line with this 
statement. Since Iran has long been one of the world’s energy producing hubs, active 
energy diplomacy within the framework of the second step can play an important 
role in achieving the goals of the revolution, including in the field of energy. Using 
a qualitative method and documentary analysis approach, the present study seeks to 
answer the question that from the perspective of the second step statement, what are 
the central challenges of energy diplomacy and what are the desirable opportunities 
for energy diplomacy from the perspective of the second step of the Islamic Revolu-
tion? The results show that the use of Islamic Resistance diplomacy capacity in the 
field of energy, concluding favorable contracts, diversifying and using the potential of 
neighboring countries, using the transmission pipeline route, using a new diplomatic 
approach and activating the capacity of countries subject to oil sanctions are the most 
important The requirements in energy diplomacy are in line with the statement.
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تبیین چالش ها و فرصت های ديپلماسی انرژی از منظر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
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چکیده

 مقام معظم رهبری مقارن با چهل سالگی انقالب اسالمی، بیانیه گام دوم را صادر فرمودند 
که به مثابه نقشه راه و بایسته های آینده ایران و حتی فراتر از آن ژئوپلیتیک محور مقاومت 
قلمداد می گردد. ازآنجاکه کشور ایران از دیرباز یکی از قطب های تولیدکننده انرژی در جهان 
محسوب می شود، دیپلماسی انرژی فعال در چارچوب بیایته گام دوم می تواند در تحقق 
اهداف انقالب اسالم یاز جمله حوزه انرژی نقش بسزایی داشته باشد. پژوهش حاضر با 
بهره گیری از روش کیفی و رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ این پرسش بوده که از منظر 
بیانیه گام دوم، چالش های محوری دیپلماسی انرژی چیست و فرصت های مطلوب دیپلماسی 
انرژی از منظر گام دوم انقالب اسالمی کدم اند؟ نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از ظرفیت 
دیپلماسی مقاومت اسالمی در حوزه انرژی، انعقاد قردادهای مطلوب، تنوع بخشی و استفاده 
از توانمندی کشورهای همسایه، استفاده از مسیر خط لوله انتقال، استفاده از رویکرد نوین 
دیپلماسی و فعال سازی ظرفیت کشورهای مشمول تحریم های نفتی از مهم ترین الزامات در 

دیپلماسی انرژی همسو با بیانیه مذکور است.

واژگان کليدی: بیانیه گام دوم، دیپلماسی انرژی، سازمان اوپک، محور مقاومت.
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مقدمه

 در پهنه جهانی واقع شدن برخی کشورها در مناطق جغرافیای خاص باعث شده تا بر 
منابع عظیمی از سوخت های فسیلی تسلط پیدا کنند. استخراج بهینه و به موقع این سوخت ها 
عالوه بر رونق کسب وکارهای داخلی می تواند به مثابه یک پیشران در حوزه ارزآوری خارجی 
ایفای نقش کند. بااین وجود تجمع سوخت های فسیلی در مناطق خاص و تهی بودن دیگر 
گستره ها از آن، همچنین پدیدار شدن رقابت در بازار استخراج و فروش این سوخت ها و 
از سوی دیگر ارتباطی که بعضاً استخراج و فروش انرژی با امنیت اقتصادی هم کشورهای 
تولیدکننده و هم مصرف کننده دارد باعث شده تا شرایط پیچیده ای شکل بگیرد. قرارگیری 
ایران در موقعیت جغرافیایی کم نظیر غرب آسیا و زیرسیستم منطقه ای خلیج فارس عالوه بر 
منابع روزمینی، این کشور را به لحاظ منابع ارزنده زیرزمینی به ویژه انرژی غنی ساخته است. 
انرژی چه به عنوان تأمین کننده نیاز اساسی کشور و ژئوپلیتیک مقاومت و چه به عنوان منبع 
تأمین درآمد، یکی از ابزارهای قدرتمند است به خصوص اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان عمده انرژی محسوب می شود. استفاده از ظرفیت راهبردی انرژی به غیراز 
منابع آن نیازمند یک دیپلماسی فعال چه در عرصه بازارهای بین المللی انرژی و چه در عرصه 
سیاسی است. دیپلماسی متناسب حوزه انرژی در راستای تحقق اهداف انقالب اسالمی از 
گام های ضروری در این زمینه است. ایران از ابتدای انقالب اسالمی، در عرصه دیپلماسی، 
استقالل از تمام قدرت های خارجی و استعماری و عدم وابستگی به قدرت های شرق و غرب 
را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است. همچنین درزمینه رویارویی با تحریم ها و مقاومت 
در مقابل مصائب و مشکالت آن سابقه ای طوالنی دارد؛ لذا در این کشور، مردم در زندگی 
روزمره خود با ادبیات تحریم آشنایی دارند. مسئله مهم در حوزه دیپلماسی انرژی این است که 
علی رغم سهم قابل توجه ایران در حجم منابع نفت و گاز جهان، ظرفیت انرژی کشور ایران، 
نتوانسته اهداف مطلوب انقالب اسالمی را در بازارهای بین المللی محقق سازد. درخور توجه 
است که یکی از راه هایی که ایران به وسیله آن می تواند سطح امنیت ملی خود را ارتقا دهد، 
تمرکز بر سیاست خارجی است که مبنای آن امنیت انرژی باشد. با توجه به میزان امنیتی بودن 
پرونده های مرتبط با ایران، دیپلماسی انرژی پاسخی به تهدیدات و محدودیت های ژئوپلیتیک 
کشورمان محسوب می شود. در این راستا می توان از طریق فعالیت های دیپلماتیک، برنامه ریزی 
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اقتصادی، افزایش توانمندی های فنی و استفاده از منابع اقتصادی، فضایی مناسب به منظور اعمال 
دیپلماسی انرژی فراهم آورد. پژوهش حاضر درصدد ارزیابی وضعیت موجود دیپلماسی انرژی 
و نبین وضعیت مطلوب دیپلماسی انرژی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است. سؤال 
اصلی مقاله این است که از منظر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، چالش ها و کاستی های محوری 
دیپلماسی انرژی چیست و فرصت های مطلوب دیپلماسی انرژی از منظر گام دوم انقالب 
اسالمی کدم اند؟ سازمان دهی مقاله به این صورت است که در بخش اول ادبیات نظری تحقیق 
و پیشینه پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد، سپس وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 

دیپلماسی انرژی کشور از منظر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بررسی و تبیین می شود.

1. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

1ـ  1. پیشینه پژوهش

 ستوده )1398( در مقاله ای تحت عنوان »الزامات سیاست خارجی ایران در بیانیه گام 
دوم« با رویکردی آینده نگر، درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان الزامات 
سیاست خارجی ایران در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را تبیین نمود؟ نویسنده الزامات 
سیاست خارجی ایران را با توجه به روندها و پیامدها و رویدادهای مؤثر بر آن بررسی 
کرده و پیشران ها و موانع آن را استخراج نموده است. یافته های پژوهش نشان مس دهد 
حفظ دستاوردهای گذشته و نهادینه کردن موازنه قدرت نوین منطقه ای با اتکا بر شناخت 
و بهره گیری از فرصت های بین المللی و تبیین راهبردهای کنترل تهدیدها مهم ترین مسائل 

مربوط به حوزه سیاست خارجی ایران در گام دوم انقالب اسالمی محسوب می شود.

انرژی  دیپلماسی  »بایسته های  عنوان  تحت  مقاله ای  در   ،)1396( همکاران  و  صادقی 
ایران در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل« درصدد پاسخ به این پرسش است که ضرورت ها و 
بایسته های اصلی ایران در نظام اقتصاد سیاست بین الملل کدم اند؟ نگارنده با استفاده از روش 
کیفی این فرض را مطرح می سازد که بهره گیری از دیپلماسی انرژی، زمینه الزم برای کاهش 
محدودیت های بین المللی علیه ایران را فراهم می سازد. در جهانی که امنیت ملی کشورها 
با تأمین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی 
استراتژیک دارد. وی بر این اعتقاد است که در وهله اول، استراتژی گسترش بازار در سیاست 
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اقتصادی ایران موردتوجه قرار نگرفته است، دوم اینکه، محدودیت های بین المللی عامل اصلی 
حاشیه ای شدن ایران در ارتباط با بازار انرژی می باشد و سوم اینکه، دیپلماسی انرژی می تواند 

زمینه های الزم برای عبور ایران از تحریم های اقتصادی و بین الملل را فراهم سازد.

رحمانی و همکاران )1398( در مقاله ای تحت عنوان »بررسی و تحلیل عزت ملی در بیانیه 
گام دوم انقالب بر اساس مدل SWOT« درصدد پاسخ به این سؤال هستند که شاخص های 
عزت ملی در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی کدم اند؟ این پژوهش به روش توصیفی و با 
توانایی ها، ضعف ها، فرصت ها و  استراتژیک«SWOT«به شناسایی  از مدل تحلیل  استفاده 
تهدیدهای موجود در عرصه سیاست خارجی جهت اجرایی نمودن بیانیه گام دوم انقالب 
بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقالب پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد 
که عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سه شاخصه از اصل عزت، حکمت و 
مصلحت در روابط بین المللی هستند. درصورتی که بتوان بر اساس رهنمودهای مقام معظم 
رهبری ضعف ها را از میان برده و از توانایی ها و ظرفیت های قابل توجه ایجادشده انقالب 
اسالمی در عرصه سیاست خارجی استفاده نمود، می توان از فرصت پیش آمده در گام دوم 

انقالب جهت کاهش تهدیدها استفاده نمود.

طریقی و طاهری )1398(، در مقاله ای تحت عنوان »دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی 
سیاست خارجی ایران«، درصدد پاسخ به این سؤال هستند که مقوله دیپلماسی انرژی با 
توجه به اهمیت راهبردی آنچه جایگاهی در میان اسناد راهبردی جمهوری اسالمی ایران 
دارد؟ بر اساس نتیجه پژوهش، بازخوانی و بازبینی اسناد باالدستی نشانگر این است که سهم 
دیپلماسی انرژی در گفتمان های اصلی و رسمی مؤثر سیاست خارجی و توسعه اقتصادی، 
سهمی شایسته و بایسته نبوده است. برای کشوری چون ایران که بخش انرژی واجد نقش 
دوگانه ای در تأمین نیازهای داخلی و البته تأمین درآمدهای ارزی می باشد و به مثال زیربنای 
اصلی توسعه داخلی و مؤلفه ای قدرت آفرین در سیاست خارجی محسوب می شود، غفلت 
از ظرفیت ها و کارکردهای بخش انرژی در سیاست خارجی، برخالف روند تأمین مصالح و 

منافع ملی ارزیابی می شود.

انقالب  اول  گام  حکمرانی  »الگوی  عنوان  تحت  مقاله ای  در   )1399( فرهانی  ـ   5
نیز  اول و  انقالب در گام  الگوی حکمرانی  بیانیه گام دوم«  و داللت های سیاست گذارانه 
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داللت های سیاست گذارانه بیانیه گام دوم را تبیین و تشریح می نماید. همچنین مواردی ازجمله 
ادراک انقالب اسالمی، تقدم بخشی به فرهنگ و معنویت، پیگیری مفهوم برکت و عدم اتکای 
صرف بر منطق هزینه و فایده اقتصادی و تمرکز بر جهاد علمی برای گذر از عقب ماندگی های 
تاریخی و ترسیم آتیه کشور مهم ترین مؤلفه ها در ایجاد یک الگوی حکمرانی قلمداد شده اند. 
نگارنده در نتیجه گیری نهایی مهم ترین راهکار را تالش برای ایجاد نظریه علمی اقتصادی با 

توجه به ابعاد سبک زندگی متناسب می داند.

با توجه به پیشینه ها، علی رغم وسعت منابع مورداستفاده باید گفت که برخی کاستی ها 
و ابعاد واکاوی نشده نیز در آن ها به چشم می خورد که عبارت اند از: 1. به لحاظ مسئله و 
محتوای پژوهش تاکنون در منابع بررسی شده پژوهشی علمی در خصوص موضوع پژوهش 
پیش رو نگارش نشده است. 2. روی بعد دیپلماسی انرژی و کنکاش آن از البه الی بیانیه 
چندوجهی و چندالیه اِی گام دوم انقالب اسالمی، مطالعه ای عمیق و دقیق صورت نگرفته 
است. از این منظرگاه پژوهش حاضر گامی مهم در جهت رفع این کاستی ها و توسعه علمی 

در این حوزه است.

1ـ  2. تمهیدات نظری و مفهومی: ديپلماسی اقتصادی و انرژی

 دیپلماسی به رغم ماهیت پیچیده و چندوجهی آن حاوی دو بعد تحلیل/ نظر و عمل/ 
میدان است. برخالف دیپلماسی سنتی که عمدتاً در حیطه سیاسی قرار می گرفت، امروزه 
دیپلماسی تعریفی گسترده و به تعبیری مفهومی موسع در تمامی ابعاد )سیاسی، اقتصادی، 
تأثیرات بی سابقه و  پیداکرده و تحت  امنیتی، زیست محیطی، ورزشی، حقوقی و عمومی( 
متعددی قرارگرفته است )Stanzel,2018:5(. به همین خاطر است با توجه به ماهیت روابط 
بین الملل و تغییر و تحوالت شکل گرفته، پیگیری و ارائه یک تعریف واحد و فراگیر1 از 
دیپلماسی میسر نیست. باوجود تعاریف گسترده از دیپلماسی، ماهیت و هدف اصلی این حوزه، 
 Asaf( مجموعه ابزارهای در اختیار دولت ها به منظور تأمین اهداف سیاست های خارجی است
and Dan,2021:5(. در حقیقت دیپلماسی ابزاری با طراحی منحصربه فرد و هدفمند است که 

دولت مردان و دیپلمات ها را به منظور پیگیری اهداف و منافع نظام سیاسی و کشور متبوع خود 
در نواحی برون مرزی یاری می رساند. قاعدتاً با توجه به فشرده شدن زمان و مکان و مزیت 
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نسبی که هرکدام از کشورها و مناطق جغرافیایی دارند، دولت ها بی نیاز از ارتباط گیری با دیگر 
واحدهای سیاسی نیستند. تعامل میان واحدهای سیاسی و مطرح ساختن نیازهای متقابل و 
پیگیری خواست ها و مطالبات در وهله اول مستلزم تمرکز و بهره گیری از اهرم دیپلماسی است.

دیپلماسی اقتصادی2 یکی از گونه ها و سویه های مهم دیپلماسی است که با توجه به 
اهمیت زیربنایی که مسائل مالی و تجاری در پیوند میان دولت ها و رونق کشورها ایفا می کند 
اهمیت مضاعفی یافته است. امروزه دیپلماسی اقتصادی موضوع اصلی روابط خارجی تقریبًا 
همه کشورها است و منفعت محوری و ارزآوری درنتیجه پیوند با طرف های خارجی امری 
غیرقابل کتمان است. در داخل کشورها، وزارتخانه های اقتصادی، نهادهای تشویقی تجارت 
و سرمایه گذاری، اتاق های بازرگانی و البته وزارت خارجه، همه در کار اقتصادی مشارکت 
دارند. اما در خارج از کشور سفارتخانه ها، کنسولگری ها و دفاتر تجاری مجری دیپلماسی 
اقتصادی هستند. دیپلماسی اقتصادی یک فعالیت چندوجهی است و در حقیقت مجموعه ای 
متکثر از شیوه هاست که هدف همه آن ها پیشبرد منافع اقتصادی خارجی یک کشور است 
)rana and chatterjee,2019:4(. به بیانی دیپلماسی اقتصادی نوعی دیپلماسی است که برای 
دستیابی به منافع ملی خود از طیف کاملی از ابزارهای اقتصادی یک کشور استفاده می کند. 
در همین رابطه برخی دیپلماسی اقتصادی را کار دیپلماتیک جهت حمایت از بخش های 
تجاری و مالی یک کشور معین از طریق استفاده از منابع اقتصادی، مانند پاداش ها یا تحریم ها 
و در تعقیب یک هدف سیاست خارجی خاص می دانند. در حقیقت امروزه با مطرح شدن 
بحث هایی همچون تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ علیه رقبا و 
دشمنان خود، باعث شده تا فرض اساسی و جوهر دیپلماسی اقتصادی را در استفاده از 

.)Santos,2017:92( ابزارهای اقتصادی مثبت و منفی برای اهداف سیاسی تلقی کنند
 در بحث دیپلماسی اقتصادی یکی از ابعاد مهمی که به چشم می خورد دیپلماسی انرژی3 
است. دولت های مستقل حوزه روابط بین الملل خود را انجام می دهند و از طریق سیاست های 
خارجی با یکدیگر تعامل می کنند و منافع ملی خود را در روابط با سایر کشورها به صورت 
دوجانبه و چندجانبه ارتقا می دهند. امروزه سیاست خارجی به بخش اساسی افزایش همکاری 
خارجی در بخش انرژی تبدیل شده است. در این میان دیپلماسی به عنوان ابزار اصلی سیاست 
Rizki and Nata- است  پیوند خورده  انرژی  باسیاست  اجتناب ناپذیر  به شکل  )خارجی 
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sha ,2021(. دیپلماسی انرژی شامل مجموعه ای از برنامه ها و سیاست ها است که کشورها با 

اتخاذ و اعمال آن به دنبال دستیابی به حداقل دو هدف اصلی در تعامالت بین المللی هستند. 
هدف اول تأمین اهداف بخش انرژی است که در اسناد سیاستی کشورها در مورد انرژی 
تعریف و بیان شده است. هدف دوم، ارتقای امنیت ملی و بین المللی کشور مربوطه از طریق 
تأمین جایگاه بهتر و ایفای نقش تأثیرگذارتر در عرصه بین المللی است. هدف اصلی و متعارف 
بخش انرژی، تأمین منبع انرژی پایدار برای جامعه به طورکلی، و به ویژه برای رشد و توسعه 
اقتصادی است. این بعد به عنوان امنیت عرضه شناخته شده که برای همه کشورها مطرح است 
)Benjamin and Dobreva,2019:2(. هنگامی که این مسئله در مورد کشورهای تولیدکننده 
انرژی مطرح می شود چنین وضعیتی ابعاد مهم دیگری را نیز به خود می گیرد. یعنی باید عالوه 
بر نیاز به تأمین بی وقفه انرژی برای مصارف خانگی، امنیت تقاضا را نیز در برگیرد. هدف دوم 
نیز استفاده از ظرفیت های انرژی به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور بازدارندگی، کاهش 
یا حذف تهدیدات و مخاطرات ملی و ترجیحاً حتی برای تأثیرگذاری و کنترل و جهت دهی به 
رویدادها به منظور پیشبرد امنیت و منافع ملی است. بنابراین، دیپلماسی مؤثر انرژی در پی آن 
است که روابط بین الملل کشور مربوطه را به گونه ای تعریف کند که هم اهداف خاص بخش 

.)Adeli,2010:60( انرژی را در کنار امنیت ملی و هم بین المللی دنبال کند

2. مطالعه وضعیت موجود ديپلماسی انرژی در ايران

کشور ایران یکی از بزرگ ترین دارندگان منابع نفت و گاز در سطح جهان است. پیش از 
انقالب اسالمی بیشتر زنجیره استخراج تا فروش در اختیار شرکت های بزرگ نفتی بوده و 
شرکت ملی نفت ایران از سهم کمتری برخوردار بود. پس از انقالب به تدریج شرکت ملی نفت 
ایران نقش پررنگ تری در این زنجیره بازی نمود. از سوی دیگر کشور ایران از اعضای قدیمی 
و مؤسسین اوپک می باشد. بااین وجود در حوزه دیپلماسی انرژی برخی ضعف ها وجود دارد:

2-1. تحریم های نفتی و عدم استفاده از ظرفیت نفت در دیپلماسی: زمانی که تحریم ها 
)معموالً محدودیت های تجاری یا مالی( به عنوان ابزاری جهت انجام اقدامات تالفی جویانه 
در روابط بین المللی به شمار آیند، جایگاهی در میان دیپلماسی و استفاده از ارتش دارند )راه 
چمنی،1381: 499(. کگلی4 و ویتکف5 تحریم را به این صورت تعریف می نمایند: »اقدامات 
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عامدانه دولت جهت اعمال فشار و محرومیت اقتصادی بر دولت یا جامعه هدف، با محدود 
یا توقف نمودن روابط اقتصادی جاری که معموالً از آن به عنوان جانشینی برای قدرت نظامی 
یاد می شود. تحریم به دولت استفاده کننده اجازه می دهد که نارضایتی خود از برخی اعمال 
خاص دولت مدنظر ابراز نموده و موجب تغییر رفتار آن گردد« )دست مالچی، 1384: 146(. 
مورگان و همکاران6 )2009( صراحتاً تحریم های اقتصادی به این صورت تعریف نموده اند: 
»اعمالی که یک یا چند کشور برای محدود یا قطع کردن روابط اقتصادی با کشور موردنظر و 
باهدف تغییر سیاست های آن کشور، انجام می دهند«؛ بنابراین در هر تحریم اقتصادی، حداقل 
یک کشور تحریم کننده وجود دارد که جهت تحمیل برخی خواسته های سیاسی خود از آن 
تحریم استفاده می نماید. ایران، طی چهل سال گذشته با توجه به دارا بودن یکی از بزرگ ترین 
ذخایر نفتی جهان و صادرات آن، درزمینه فروش نفت به دلیل تحریم های زیر با مشکالت 

فراوانی مواجه است:

توقیف اموال و دارایی های این کشور توسط آمریکا پس از جریان گروگان گیری، قانون 
تحریم ایران و لیبی7 معروف به قانون داماتو،8 تحریم هایی با عنوان حمایت ایران از تروریسم 
)stoll and others,2020:30(. تحریم های سازمان ملل بر مبنای قطعنامه های شورای امنیت 
و بازگشت تحریم های اولیه و ثانویه پس از خروج آمریکا از بر جام. از طرفی، تحریم های 
اعمال شده از زمان انقالب اسالمی، یکسان نبودند و به عبارتی، تحریم های اولیه بیشتر بر 
بودند و سپس  ایران معطوف  نفت  از فروش  به دست آمده  دارایی ها و درآمدهای  توقیف 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی )آمریکایی و غیر آمریکایی( موردتوجه این جریان قرار 
گرفت؛ ولی از سال 2011 و با سخت تر شدن شرایط، سیاست تحریم کنندگان کاهش فروش 
نفت ایران را هدف قراردادند. الزم به ذکر است که در سال 2016 )پس از توافق مشترک بر 
جام(، فروش نفت خام افزایشی موقتی داشت که با خروج آمریکا از بر جام کاهش یافت و 
در حال حاضر به میزان پیش از توافق مذکور رسیده است. در چنین شرایطی، تمرکز بر یافتن 
راهکارهایی جهت بی اثر نمودن تحریم های ذکرشده، اهمیت فراوانی دارد؛ لذا فعال نمودن 
دیپلماسی انرژی به منظور تقویت منافع ملی خصوصاً درزمینه فروش نفت و گاز که سهم 
عمده ای از بودجه کشور به خود اختصاص می دهد، اهمیت فراوانی دارد. اگرچه بیانیه گام 
دوم بر تداوم استقالل و تقویت ظرفیت های درونی تأکید نموده است ولی در همین بیانیه 



ی 17(، بهار 1401
ل )پیاپ

ل پنجم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
ی( جامعه شناس

ی ـ پژوهش
ی )مقاله علم

فصلنامه علم

234

بهره بردن از فرصت های بیرونی به منظور تأمین رفاه مردم و افزایش سطح آن نیز موردتوجه و 
تأکید قرارگرفته است؛ لذا در دیپلماسی انرژی فعال، ضمن تمرکز برافزایش مقاومت در مقابل 
تحریم ها، باید استفاده از ظرفیت های گوناگون )ایجاد بازار جهت فروش نفت( موردتوجه 
قرار گیرد. این امر نیازمند ورود به عرصه ها و بازارها جدید و کنار گذاشتن شیوه های سنتی 

و متکی بیش ازحد به بازارهای تحت نظر نهادهای غربی است.

2-2. استفاده نکردن از ظرفیت دیپلماسی انرژی اوپک: تنظیم گری اوپک در بازار نفت 
از طریق ظرفیت های مازاد تولید یکی از فرصت های مهم در حوزه دیپلماسی انرژی ایران 
از مصرف داخلی خود نفت تولید نموده و  به شمار می رود؛ چراکه اعضای اوپک بیش 
صادرکننده خالص آن هستند. بر این اساس با تصمیمات اتخاذی در اجالس اوپک، این 
سازمان بر مبنای وضعیت بازار نفت )عرضه و تقاضا( به صورت رصد کوتاه مدت و بلندمدت، 
تولیدات این گروه از تولیدکنندگان را مشخص می نماید. کشورهای عضو اوپک، حدود 79/4 
OPEC Annual Statistical Bul- )درصد از ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده اند 
letin,2019(. در جدول و نمودار ذیل سهم تولیدکنندگان از ذخایر نفت نشان داده شده است.

نمودار )1( ميزان ذخایر نفت اوپک در جهان
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)Source:https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm,2019)

نوع رفتار اوپک به عواملی نظیر همگونی و هماهنگی مواضع سیاسی و اهداف میان 
اعضا بستگی داشته به طوری که در سال های اخیر خواست های ناهمگون همواره به عنوان 
بزرگ ترین مشکل این سازمان در اتخاذ تصمیمات منطقی از منظر اقتصادی بوده است. لذا 
عدم یکپارچگی و دودستگی در پاره ای از موارد موجب تضعیف جایگاه سازمان مذکور 
و عدم کارایی تصمیمات آن می گردد. دراین ارتباط اعضای اوپک را در دو گروه می توان 
موردبررسی قرارداد که موفقیت نسبی هریک از آن ها در همراه کردن سایر اعضا با خود 
بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای عضو اوپک، در دو گروه جای می گیرند: 
کشورهای میانه رو )محافظه کار( و کشورهای تحول خواه. گروه محافظه کار شامل عربستان 
سعودی، امارات، کویت و عراق می باشد و گروه تحول خواه از کشورهای جمهوری اسالمی 
ایران، ونزوئال، لیبی و نیجریه تشکیل می شوند. جمهوری اسالمی ایران به عنوان رهبر گروه 
تحول خواه است و ونزوئال نیز معموالً سیاست های هماهنگ با ایران را اتخاذ می نماید )امامی 
به رهبری عربستان در سال 1985  اول  دیگر، گروه  در دسته بندی  میبدی، 1381: 114(. 
سیاست سهم عادالنه بازار را مطرح کردند و استدالل می کردند نباید به بهای از دست دادن 
سهم خود در بازار جهانی از قیمت نفت دفاع کرد؛ زیرا با افزایش تولید اوپک، قیمت نفت 
کاهش می یابد و با ارزان شدن آن سیاست های صرفه جویی و جایگزینی انرژی در کشورهای 
مصرف کننده نفت متوقف می شود و به این نحو در بلندمدت تقاضا برای نفت اوپک افزایش 
می یابد. در مقابل گروه متشکل از ایران، لیبی و الجزایر عقیده داشتند با افزایش تولید نفت 
قیمت ها با نرخ سریع تری کاهش می یابند و درآمد اعضای اوپک درمجموع کاهش خواهد 
یافت. هم چنین کشورهای غیر اوپک با وضع مالیات های سنگین اجازه انتقال این کاهش 
قیمت ها را به مصرف کننده نهایی نمی دهند و با ادامه سیاست های صرفه جویی، استراتژی 
جایگزینی انرژی نفت به عنوان یک راهبرد سیاستی، از این کاهش قیمت ها متأثر نمی شود. 
کشورهای عضو با توجه به رویکردهای سیاسی نیز به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول 
به رهبری عربستان سعودی شامل کویت و امارات متحده عربی که از درآمد سرانه باال و 
اثبات شده قابل توجه برخوردارند این کشورها طرفدار افزایش عرضه کل نفت در  ذخایر 
تالش برای تعدیل قیمت ها و حفظ تقاضای بلندمدت هستند. گروه دوم شامل کشورهای 
ایران الجزایر نیجریه و ونزوئال است که معتقدند اوپک کل تولیداتش را به نفع افزایش سریع 
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قیمت ها محدود نماید. اعضای این گروه ذخایر کم یا جمعیت زیاد یا هر دو ویژگی را باهم 
دارند و منافع درآمدی خود را در افزایش قیمت نفت می دانند؛ لذا بر این مبنا می توان در 
گروه اول عربستان و در گروه دوم ایران را مهره کلیدی تلقی نمود )میر ترابی، 1393: 243(. 
اگرچه ایران انتقاداتی به روند اوپک دارد ولی چندجانبه گرایی و درون زایی آن با آرمان های 
انقالب اسالمی و روح بیانیه گام دوم همسو است به همین دلیل می بایست با تقویت تحرک 

دیپلماتیک در این سازمان بیشتر از ظرفیت های آن استفاده کرد.

2-3. انعطاف و انطباق نداشتن قراردادهای نفت با دیپلماسی: قراردادهای کنونی در حوزه 
نفت تمرکز بر توسعه دارد و مسائلی نظیر امنیت بازار نفت و دیپلماسی فناوری به عنوان بخش 
اصلی در آن ها لحاظ نمی گردد. لذا خدمات شرکت های بین المللی با دریافت وجوه تسویه 
می گردد. در شرایط تحریم این قراردادها نمی تواند امنیت بازارهای فروش نفت و انتقال 
فناوری را تضمین نماید. عدم ارتباط بامیان قراردادهای توسعه میادین نفت و امنیت بازار از 
مواردی است که در قراردادهای جدید باالدست نفت از نقایص آن ها است؛ چراکه پرداخت 
خدمات در این دسته قراردادها از بخشی از درآمد و عواید فروش حجم نفت تولیدی در 
هرسال است و در شرایط تحریم که امکان فروش نفت با دشواری همراه بوده و درآمد 
فروش از نفت تولیدی به سختی محقق خواهد گردید. یکی از ویژگی های انقالب اسالمی که 
در بیانیه گام دوم نیز بر آن تأکید شده است، نوگرایی و استفاده خالقیت است به خصوص 
جوانان است. این امر موجب نوآوری و ارائه ابتکارهای جدید در حوزه قراردادها نفتی و 
استفاده بیشتر از پیوست دیپلماسی می شود تا به اهداف موردنظر بیانیه گام دوم مورد تأکید 

مقام معظم رهبری شود.

2-4. رویکرد سنتی و عدم ساختار متناسب با دیپلماسی انرژی: ازآنجایی که کشور ایران 
دارای ظرفیت غنی منابع هیدروکربوری است، شواهد و مطالعات فارغ از نگاه های سیاسی نشان 
می دهد بهره برداری ناچیز از ظرفیت این دیپلماسی به خصوص در حوزه نفت و گاز است. از 
دالیل مهم این مسئله، وابستگی بیش ازحد به بازارهای سنتی انرژی است به طوری که نتوانسته 
ظرفیت های بالقوه دیپلماسی را بالفعل سازد؛ به عبارت دیگر، رویکرد سنتی در دیپلماسی انرژی 
برای استفاده از ظرفیت راهبردی آن برای تحقق کامل اهداف انقالب ناکارآمد بوده است. 
رویکرد سنتی بر مشتریان قدیمی و عمدتاً قبل از انقالب نفت ایران داشته و به تغییرات 
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و تحوالت ساختار انرژی در جهان توجه نداشته است. فقدان برنامه مدون در دیپلماسی 
انرژی برای آزادسازی ظرفیت راهبردی دیپلماسی انرژی علیرغم گفتمان تعامل سازنده و 
شعارهای غرب گرایانه به ویژه در سال های اخیر ناکارایی در این حوزه را تحت الشعاع داده 
است. بدیهی است رویکرد سنتی در بخش بین الملل صنعت نفت و تمرکز بر مشتریان قبلی کار 
آیی دیپلماسی انرژی را به حداقل رسانده است. این رویکرد محصول ورود مجدد ژنرال های 
فرتوت به مدیریت صنعت نفت است. دیپلماسی انرژی با نیروهای ازکارافتاده و غیر جوان که 
عمدتاً ریسک پذیر است، پیش نخواهد رفت. عالوه بر موارد فوق، این رویکرد انحصار در بدنه 

دیپلماسی این حوزه ایجاد نموده که مانع از رشد رویکردهای نوین گردیده است.

2-5. رویکرد سنتی در قراردادهای فروش: قراردادهای فروش نفت نسبت به ساختارهای 
جدید بازار به اندازه کافی منعطف نیست. بازار نفت از سال 2010 تاکنون تحوالت جدیدی را 
به خود گرفته و تمرکز آن از عوامل سنتی نظیر بازار فیزیکی صرف به بازارهای مالی و استفاده 
از ابزارهای مالی تغییر جهت داده است. یکی از کارکردهای قراردادها با رویکرد جدید استفاده 
از ابزارهای مالی برای پوشش ریسک های مختلف اقتصادی و ... در کنار فعالیت در بازار 
فیزیکی می باشد که منجر به افزایش قدرت مانور دیپلماسی و تاب آوری اقتصادی می شود. 
تداوم رویکرد سنتی در قراردادهای فروش نفت یکی از تنگناهای جدی است. بازارهای نفت 
در منطقه اروپا اشباع شده و ظرفیت جدید بازار نفت در منطقه آسیا در حال گسترش است 
به ویژه در چین، هند، اندونزی و... که رویکرد فعلی بر مشتریان قدیمی تمرکز دارد. همچنین 
شاخص های روابط بین الملل نظیر اولویت بندی ازلحاظ روابط سیاسی عمدتاً در قراردادهای 

فروش دیده نمی شود و تنها به صورت یک فرمت تیپ غیرقابل انعطاف پذیر وجود دارد.

2-6. کمبود نیروی انسانی متخصص دیپلماسی انرژی متناسب با ساختار و تحوالت 
انرژی جهان: با توجه به تخصصی بودن حوزه های مذاکرات و فروش مواد هیدروکربوری 
در فرآیندهای این حوزه نیاز شدید به متخصصان مشهود است. این در صورتی است که 
بسیاری از انتصابات در این سمت ها در این حوزه بر اساس پارامترهای سیاسی انجام می گیرد 
این  نیست.  برخوردار  اهمیت چندانی  از  رویکرد جوان گرایی  با  پارامترهای تخصصی  و 
در صورتی است که در بیانیه گام دوم جوانان به عنوان محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی 
اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان، در همه  معرفی شده اند. مدیران جوان، کارگزاران جوان، 
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میدان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخالق و 
معنویت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های 
گذشته بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه انقالبی و عمل جهادی را به کاربندند و ایران عزیز 
را الگوی کامل نظام پیشرفته اسالمی بسازند از سوی دیگر، با توجه به وجود دفاتر با خارج از 
کشور در این سازمان ها و مأموریت های کوتاه مدت و بلندمدت و جذابیت دریافت پاداش های 
ارزی کارایی این سازمان ها را به شدت کاهش داده است. گروه هایی که در ابتدای انقالب وارد 
این حوزه ها شدند نظیر حلقه وین و ... انحصار ایجاد نمودند. حتی اخیراً که این سازمان ها 
با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، سعی در جهت دهی به کاری گیری افراد خاص و 
هماهنگ با جریانات سنتی دارند. جدول زیر به وضعیت ارتباط متخصصان و سمت های 

شغلی کارشناسان یکی از حوزه های این دیپلماسی در وزارت نفت پرداخته است.

جدول )1(

)منبع: نگارنده، 1397(
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3. ديپلماسی انرژی فعال راهبردی در راستای اجرای ظرفیت گام دوم انقالب اسالمی

 یکی از دست آوردهای آشکار انقالب اسالمی، توسعه کشور در عرصه های مختلف 
داخلی و منطقه ای است که رهبر معظم انقالب آن را دست آوردی عزت مندانه برای جمهوری 
اسالمی ایران می دانند. در همین رابطه معظم له در بیانیه گام دوم بیان می دارند که: »که جز 
با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ 
پیشنهادهای آن ها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز مّلت ایران عالوه بر 
آمریکای جنایت کار، تعدادی از دولت های اروپایی را نیز خدعه گر و غیرقابل اعتماد می داند. 
دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آن ها با دقّت حفظ کند؛ از ارزشهای انقالبی 
و مّلی خود، یک گام هم عقب نشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، 
عزت کشور و مّلت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویان و البتّه از موضع 
انقالبی، مشکالت قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصّور 
farsi.khamenei.(»نیست و مذاکره با آن جز زیان ماّدی و معنوی محصولی نخواهد داشت
ir, 1397(. با توجه به تأکیدات مهم بیانیه گام دوم و به منظور قوام بخشی به حوزه دیپلماسی 

انرژی، تمرکز بر روی برخی شاخص های بنیادی و تالش در جهت کاربست به موقع آن ها 
مفید فایید است. در همین راستا می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

3-1. رویکرد جدید دیپلماسی مبتنی بر تنوع بخشی مشتریان: در رویکرد سنتی تمرکز و 
اصل بر مشتریان قدیمی است. درصورتی که در رویکرد جدید ایجاد سبدی مرکب از مشتریان 
قدیمی و مشتریان جدید و احتمالی در آینده است. به عنوان نمونه برخی از مصرف کنندگان 
نظیر اندونزی که در سال های 2025 تا 2030 به اقتصادهای بزرگ تبدیل شده و روند مصرف 
نفت و گاز آن ها به شدت روبه رشد است، یکی از بازارها تلقی خواهد شد. به عالوه، سهام داری 
و خرید پاالیشگاه و ایجاد زنجیره فروش در آن کشور توسط تولیدکنندگان نظیر عربستان از 
اهمیت بسزایی برخوردار است و از این طریق کارایی تحریم ها را به شدت مدیریت می نماید. 
همچنین، وابسته سازی مصرف کنندگان در شرکت های تولید مواد هیدروکربوری کشور در 
قالب سرمایه گذاری مشترک ریسک های تحریم های یک جانبه را به شدن کاهش خواهد داد.

3-2. دیپلماسی مبتنی بر تشکیل سازمان کشورهای تحریمی: مطابق بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی یکی از ویژگی های انقالب اسالمی »انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و بااراده، 
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همواره دارای انعطاف و ... است« همچنین »انقالب اسالمی پس از نظام سازی، به رکود و 
خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد 
farsi.khamenei.( .»و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند
ir,1397(. لذا دیپلماسی با رویکرد انقالبی نیازمند ایجاد ظرفیت های جدید بوده که در این 

راستا بر اساس تحریم های اعمالی علیه برخی از کشورها نظیر ونزوئال، ایران، روسیه، چین و 
... این کشورها می توانند با ایجاد اتحادیه ای روابط اقتصادی چندجانبه بین یکدیگر را تسهیل 
نمایند. گفتنی است این اتحادیه باید به گونه ای تشکیل شود که منافع همه کشورهای عضو 
مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال روسیه با استفاده از خط لوله صادرات نفت را به چین انجام 
داده و از این طریق تحریم های نفتی را بی اثر نموده و همچنین، همکاری مشترک شرکت 
دولتی رز نفت روسیه نیز با شرکت نفت ونزوئال و کمک به صادرات نفت ونزوئال و کاهش 
اثرات تحریمی آن از نمونه های موفق همکاری دوجانبه بین کشورهای تحریم شده، است 
که می تواند مقدمه ای بر همکاری های چندجانبه باشد. البته این نکته حائز اهمیت است که 
هرکدام از این کشورها در چندین حوزه مزیت دارند، ازاین رو می توانند در تأمین نیاز سایر 

کشورهای تحریمی تأثیرگذار باشند.

3-3. دیپلماسی مقاومت و اتخاذ راهبرد انرژی در شرایط تحریم ها: در بیانیه گام دوم 
با  مرزبندی  و  روابط خارجی  مّلی،  بر عزت  بین المللی  روابط  در حوزه  اسالمی  انقالب 
دشمن تأکید شده است که هر سه، این مؤلفه ها از پایه های عّزت، حکمت و مصلحت در 
روابط بین المللی اند. صحنه جهانی، امروز شاهد پدیده هایی است که تحّقق یافته یا در آستانه 
ظهورند: تحّرک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه آمریکا 
و صهیونیسم؛ دیپلماسی امری متعارف در نظام بین الملل است. دستگاه دیپلماسی ما از ابتدای 
انقالب با فرازوفرودهایی مسیر خود را رفته اما دیپلماسی مقاومت سرمایه جدیدی است که 
می تواند مورداستفاده قرار گیرد. تاریخ چهار دهه انقالب اسالمی گواه روشنی برداشتن دست 
برتر دیپلماسی مقاومت9 است. به عبارتی دیگر، در طول دهه های اخیر دول مختلفی آمده اند و 
رفته اند و هریک بر اساس تفکر و رویکرد خود در عرصه دیپلماسی نقش آفرینی کرده اند؛ اما 
همگان شاهد بوده اند عمر روش و دیپلماسی هر دولت، به اندازه عمر همان دولت بوده است، 
اما دیپلماسی مقاومت ملهم از اندیشه و فرهنگ بسیج، چهار دهه است که در ایران زنده است 
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و هر جا شاهد پیروزی و اقتداری در سطح بین الملل بوده ایم، حاصل همین نگاه بوده است. 
در حوزه بهره برداری از تمام ظرفیت هایی که ایران در آن دست باال را دارد مانند انرژی، 
معادن، نظامی به خصوص موشکی بایستی تمام قد برای نقد کردن آن ایستاد. این ایستادگی از 
مسیر دیپلماسی می گذرد. دیپلماسی که باید شاخصه های نظام اسالمی یعنی ضد استکباری 
آن لحاظ شود. دیپلماسی غیر مقاومتی در حوزه انرژی گاه تحت تأثیر مالحظات سیاسی و 
جناحی زمینه ساز خود تحریمی یا عقب ماندگی حوزه انرژی شده است. در شرایط کنونی 
که جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریمی بوده و درآمدهای نفتی سهم زیادی از بودجه 
را به خود اختصاص داده اند، خالقیت درزمینه ابداع و کشف روش هایی برای فروش نفت 
با توجه به دیپلماسی مقاومت بسیار حیاتی است. شناسایی تک تک این راهکارها، سعی در 
اجرای آن ها و استفاده به منظور افزایش درآمدهای نفتی بسیار مهم است؛ اما واضح است که 
بدون در نظر گرفتن یک دیپلماسی واحد درزمینه مقاومت و در شرایط کنونی، امکان اجرای 

همه راهبردها وجود ندارد.

3-4. وضعیت مطلوب قراردادی در حوزه دیپلماسی: قراردادی می تواند ازلحاظ دیپلماسی 
انرژی مطلوب تلقی گردد که هم ازلحاظ ضمانت اجرایی و هم ازلحاظ امنیت فروش نفت 
ریسک حداقلی داشته باشد. قراردادهای توسعه ای که به موجب آن در بخش باالدست نفت 
طرف خارجی در مقابل سرمایه گذاری و بازپرداخت آن ملزم به برداشت بخشی از آن باشد، 
از این روش سهم بازار نفت خام و امنیت آن در میان مدت حفظ شده و امکان تحریم با توجه 
به سرمایه گذاری قبلی و بلندمدت وجود ندارد. قراردادهای حوزه نفت اعم از قراردادهای 
توسعه و فروش نفت می بایست منطبق با تغییرات و تحوالت بازار بین المللی نفت باشد 
به طوری که پارامترهای امنیت بازاری و انتقال تکنولوژی را موردتوجه قرار دهد. درصورتی که 
شرکت های داخلی به عنوان همکار در کنار طرف خارجی با رویکرد انتقال تجربه و دانش 
باشد، بر اساس دیپلماسی فناوری قرارداد مذکور قرارداد مطلوبی است چراکه مطابق بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی توسعه دانش و بومی سازی فناوری در کشور صورت گرفته است. 
درحالی که شرط دوم تأمین امنیت بازار محصوالتی است که در فرایند زنجیره توسعه تولید 
می گردد. داشتن سهم بازار باثبات و پایدار در مناطق متنوع جهان، موجب تقویت قدرت 
در بازارهای مختلف می باشد. این در شرایطی است که هر چه سهم بازار در اقتصادهای 
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بزرگ چون چین، هند و ... خصوصاً از طریق قراردادهای بلندمدت خط لوله انتقال نفت و 
انتقال گاز، میزان وابستگی زیادتر و بلندمدت تر این کشورها را فراهم می سازد. در این موارد 
دیپلماسی انرژی اهرمی است که قدرت ایران را در عرصه اقتصاد و سیاست به منظور تحقق 

اهداف انقالب اسالمی، به شدت افزایش خواهد داد.

3-5. دیپلماسی انرژی مبتنی گسترش حمل ونقل خط لوله: در بیانیه گام دوم انقالب 
در بخش فهرست طوالنی فرصت های مادی کشور آمده است. در همین رابطه رهبر معظم 
انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم می فرمایند که: »به جز این ها، فرصت های ماّدی کشور نیز 
فهرستی طوالنی را تشکیل می دهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می توانند با فّعال 
کردن و بهره گیری از آن، درآمدهای مّلی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و 
بی نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به  نفس کنند و مشکالت کنونی را برطرف نمایند. ایران 
با داشتن سهم یک درصد در جمعیت کل جهان، دارای 7 درصد ذخایر معدنی جهان است: 
منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی میان جهات چهارگانه جغرافیایی، بازار بزرگ مّلی، 
بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طوالنی، 
حاصلخیزی زمین با محصوالت متنّوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنّوع، بخش هایی 
farsi.khame- )از ظرفیت های کشور است؛ بسیاری از ظرفیت ها دست نخورده مانده است« 

انرژی از ظرفیت  nei.ir,1397(. در این راستا یکی از ظرفیت های استفاده نشده در حوزه 

کشورهای همسایه است. حمل ونقل لوله ای یکی از بهترین و امن ترین شبکه های حمل ونقل 
در جهان است. اولین خطوط لوله برای جابه جایی گاز ترانزیتی بود. در حال حاضر با این 
روش ایران گاز ترکمنستان را به ترکیه صادر می کند و حق ترانزیت می گیرد. این حق ترانزیت 
به شکل استفاده از گاز است که به دلیل بدهی و تأخیرها در پرداخت به ترکیه در اکثر مواقع 
با جریمه و دیرکرد روبرو است. اگرچه کشور ایران از ذخایر زیاد نفت و گاز در سطح جهانی 
برخوردار است، دیپلماسی فعالی برای استفاده از این ظرفیت برای محقق شدن هدف های 
انقالب نداشته است. یکی از راه های فعال سازی و ایجاد خطوط انتقال فرآورده ها و مواد 
هیدروکربوری است. این در صورتی است که دیگر تولیدکنندگان نظیر روسیه ظرفیت بکر 
نفت و گاز را از آن خود نموده است. حال آنکه اتخاذ سیاست های مبتنی بر رقابت با روسیه در 
بازار نفت موجب شده تا برخی دیگر از قراردادهای گازی ایران نظیر پاکستان باوجود انجام 
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تعهدات ایران نسبت به این کشور، برای انتقال گاز اجرایی نشود. در مسیر جدید دیپلماسی 
سیاست همکاری برای شریک شدن در بازار گاز و نفت الزام جدی است. از منظر برخی از 
دست اندرکاران بازار ایران می تواند از طریق خط لوله هایی عراق گاز را به سوریه و بعد ایتالیا 
برساند. ایران باید از این پتانسیل برای باال بردن قدرت چانه زنی خود در عرصه بین المللی 

استفاده کند. این مسئله منوط به مدیریت استفاده از گاز در کشور و تراز مثبت آن است.

 3-6. دیپلماسی مبتنی بر استفاده از ظرفیت بندرها: بندرها ایران ظرفیت های زیادی دارند 
که هنوز از آن استفاده نشده است. ایران، آماده است که به کشورهای آسیای میانه اسکله هایی 
اختصاص دهد تا در مدتی مشخص مجانی از آن استفاده کنند. در ادامه با رشد مناسبات 
تجاری آن موقعیت به سمت عقد قراردادهای تعریف شده بین المللی رفت. درهرحال به نظر 
می رسد این ظرفیت ها می تواند باعث ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران شود. ایران می تواند این 
ظرفیت را در اختیار دیگران قرار دهد. هندی ها برای آسیای مرکزی عالقه مند به سرمایه گذاری 
در بندر چابهار هستند، از همین رو از سال 2003 امضا کردند )Salem,2018:120( و متعهد 
شدند که حدود 100 میلیون دالر سرمایه گذاری کنند اما تا 2014 هیچ پولی خرج نکردند. 
عوامل اقتصادی مانند کریدور شمال جنوب، خط لوله گاز ایران هند و بندر چابهار به عنوان 
نقطه کلیدی اتصال آسیای مرکزی و افغانستان به هند از عناصر حیاتی در شکل دهی روابط 
استراتژیک ایران و هند هستند )Nasirpour,2019:184(. این بندر به دلیل اینکه تنها بندر 
اقیانوسی ایران است، می تواند ظرفیت های مالی و ژئواکونومیکی زیادی برای این کشور به 
همراه داشته باشد. هدایت کردن دولت به سمت بهره برداری هر چه بهتر از چابهار که اتفاقًا 
برای ورود کاالهای تروریستی شده است،  بوده و محلی  با خأل جمعیتی روبرو  همواره 

می تواند یکی از برنامه های مهم در این حوزه می باشد.

3-7. دیپلماسی فعال برای شراکت در کریدورهای بین المللی: یکی از اهداف بین المللی 
انقالب اسالمی که در روح بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بر آن تأکید شده استفاده از ظرفیت های 
پیرامونی با اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی است. یکی از این ظرفیت های پیرامونی کریدورها 
هستند که نیازمند یک دیپلماسی فعال چندجانبه است. در بحث پیگیری استفاده از ظرفیت 
برنامه های دولت های  از چیزهایی که همواره در  ایران، یکی  اطراف  کریدورهای موجود 
مختلف وجود داشته، مکانیزم های چندجانبه بوده است. در سطح دیپلماسی دوجانبه هم 
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نمی توان محدود ماند؛ زیرا یک خط لوله انرژی و یا یک کریدور جاده ای از بیش از دو کشور 
عبور می کند؛ بنابراین مشارکت در این خط لوله ها و کریدورها نیازمند همکاری 3 یا 4 کشور 
است. مکانیزم های چندجانبه بین 3 یا 4 کشور با دستور کار مشخص و معین یک راه میانی 
بین ناکامی ایران در سازمان ها و دیپلماسی منطقه ای و محدودیت های دیپلماسی دوجانبه 
است. چنین رویکرد عمل گرایانه ای می تواند منجر به خروجی مناسبی شود. در این راستا 

مکانیزم هایی که باید فعال کرد عبارت اند از:

الف: قفقاز: مکانیزم سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان؛

ب: آسیای مرکزی: ایران، ترکمنستان و قزاقستان؛

ج: شبه قاره: افغانستان، ایران و هند.

ایران،  مکانیزم  در  است.  کریدور  بحث  مکانیزم ها  این  محوری شکل گیری  موضوع   
روسیه آذربایجان دنبال اتصال ریلی، در مکانیزم ایران، ترکمنستان، قزاقستان راه آهن اینکه 
برون و دریای خزر و در مکانیزم ایران و شبه قاره، بحث ترانزیت و کریدور مطرح است. 
ارمنستان تنها کشور عضو اقتصادی اوراسیا است که پل ارتباطی با گرجستان می تواند باشد. 
ارمنی ها برنامه ای برای بازسازی و نوسازی جاده های زمینی خود تا گرجستان را با نگاهی به 
سرمایه گذاری چینی ها در دست اجرا دارند. ایران می تواند با حضور یک مکانیزم سه جانبه با 
ارمنستان و چین صاحب یک خط ارتباطی مناسب با اوراسیا شود اما در این میان دو مافیای 
روسی در این زمینه یعنی گاز پروم و شبکه ریلی روسیه در ارمنستان اجازه حضور ایران و 
برقراری این راه ارتباطی را نمی دهند. البته هنوز چینی ها جوابی به ارمنستان نداده اند. به نظر 
می رسد جهت تکمیل این پروژه تا حدودی مالحظه روس ها رادارند. از سویی دیگر پاکستان 
با توجه به اهداف منطقه ای و بهره برداری از موقعیت ژئواستراتژیک خود تالش دارد تا با 
راه اندازی کامل خطوط راه های ارتباطی کریدور اقتصادی و همچنین توسعه زیرساخت های 
لجستیکی بندر گوادر اتصال منطقه ای با محوریت پاکستان را پیش ببرد. پاکستان از این اقدام 

تحت عنوان تغییردهنده بازی نه تنها برای این کشور برای کل منطقه یاد می نماید.
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نتیجه گیری

 انقالب اسالمی ایران با پشت سر گذاشتن چهلمین سالگرد پیروزی خود قدم به دهه 
پنجم حیات خود نهاد. در این زمینه گام دوم انقالب که عمدتاً بر ایجاد تمدن نوین اسالمی 
تمرکز دارد، مسیر بخش های مختلف کشور را برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی را طرح، 
تبیین و روشن می سازد. یکی از چالش های مهم در حوزه انرژی، دیپلماسی غیرفعال است 
که نتوانسته ظرفیت انرژی را به عنوان ابزاری برای محقق شدن تمام اهداف انقالب اسالمی 
فعال سازد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بود که از منظر بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی، چالش ها و کاستی های محوری دیپلماسی انرژی چیست و فرصت های مطلوب 
دیپلماسی انرژی از منظر گام دوم انقالب اسالمی کدم اند؟ وجود رویکرد سنتی در دیپلماسی 
انرژی و فقدان ساختار منعطف با تحوالت بازار انرژی در سال های اخیر از چالش های 
جدی در تجارت انرژی است. دراین ارتباط عدم استفاده از متخصصین جوان، عدم ارتباط 
میان قراردادهای این حوزه و دیپلماسی، عدم تنوع بازار و استفاده از پتانسیل کشورهای 
هم جوار و بهره بردن از ظرفیت دیپلماسی اوپک از اهم موارد ناکارآمدی است. در مقابل، در 
راستای بیانیه گام دوم و ایجاد تمدن نوین اسالمی نیاز به تغییرات جدی در حوزه دیپلماسی 
انرژی بیش از بیش خودنمایی می نماید. استفاده از ظرفیت دیپلماسی مقاومت اسالمی در 
حوزه انرژی، قردادهای مطلوب با تکیه بر تحوالت بازار نفت کشور، تنوع بخشی و استفاده 
از پتانسیل کشورهای هم جوار، بهره برداری از خط لوله انتقال، استفاده از رویکرد جدید 
دیپلماسی و فعال سازی ظرفیت کشورهای تحریمی نفتی در قالب باشگاه تحریمی ها از زمره 
بااهمیت ترین الزامات در دیپلماسی انرژی جدید است. نخبگان تصمیم ساز و تصمیم گیر و 
همچنین متولیان بخش اجرایی کشور باید توجه داشته باشند که ایران تنها دارنده منابع انرژی 
در جهان نیستند و از سوی دیگر تصمیم گیر اصلی بازار انرژی به شمار نمی روند، بلکه 
رقبای زیادی در این حوزه وجود دارد. بنابراین یک نوع رقابت جدی در سیاست های انرژی 
جهانی وجود دارد و در صورت غفلت و سهل انگاری در بخش دیپلماسی انرژی، رقبای 
سنتی قادر خواهند بود از قدرت تعیین کنندگی و چانه زنی باال در تغییر روندها در مسیر 
تأمین اهداف و منافع مطلوب خود برخوردار شوند. لذا آسیب شناسی دقیق و به موقع پیرامون 
تشخیص کاستی ها و موانع باهدف آسیب زدایی و رفع مشکالت به موازات برنامه ریزی دقیق 
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و پیگیری مستمر نقشه راه به منظور نائل آمدن به سطح مطلوب در بخش دیپلماسی انرژی 
اجتناب ناپذیر است.

پی نوشت

1. single and all-encompassing
2.  Economic diplomacy
3. Energy Diplomacy
4. Kegley
5. Witkoff
6. Morgan
7. The Iran and Libya Sanctions Act
8. D’Amato Act
9. Resistance diplomacy
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