
 

 مقدمه

المللا لل ااایاران هاا با  زمانبالغوتحریمهم

احتمالبازگشتایرانبابازارجهان اناری  ییا از

هاگردید تبعاا مسائل کابا یژهمایانگران ر س

ای بازگشتبرا ر س ابود. قوعبحارانا کارای  

لماً کاهششادیدق ماتن اتدرد ساالا  ار 

بردار ازسًحانری درقدر مانورر س ابرا بهره

برابرمهمتری شریکاقتصااد  اودیع ا اتحادیاا

ار پاراشادیدا کااهشدادهاسات.بااهما  دل ا 

هانگرانای هست دکابا ر دباازیگرانجدیادر س

بابازارانری ار پالمً فضابرا ای کشاوربا شاز

شود.ترپ شسخت

س را  ررئ سجمهاورکر اسا   زیاراماور

های م اان ارجاا کرای باایرانکاط آنهات اهم

د طرفبرا انتقالاناری واور گرفات بااایا 

حاداق دربر ا ازمحافا ایا -نگران درر س ا

دام زده مجددا ای موضوعکااناوعبااز -کشور

  اچاتبعات برا جمهور اسًم ایراندرای زم

ر س ا یار ابطد جانبااد کشاور واهادداشات

مااوردارزیاااب قرارگرفتااااساات.درایاا زم  ااادر

ها ا  رد ن رازکارش اسانمؤسساتحق قا ه تا

ا نسابتها جداگاناااستراتژیکر س ادرگزارش

باتمایً جمهور اسًم ایرانبرا  ر دباباازار

هاا مختل ا ار پا اک شنشانداده دیدگاهانری 

اند.آقا رافائ ی  ی ا دردرای زم  امطرحکرده

طلبا ایاراندرر سا ا جااه"گزارش تحتل وان

بارایا "حوزهانری ؛ب شاترچاالش کمتارتهدیاد

رتباا مقاماا لاالیادبازدک دکاموضوعتأک دم 

آنهاادرماورداکرا تهران مذ از کر اسی ا کرا

توانادباا مای ده درآمحتم  گازها  اماموافقت

باا شاود رت سا ار س پرچمقرمزبرایکل وان

جااد دارد. اا  تحلیاااتجز ااازبااانهماا  دل اا 

توانای اقاداما نویس دهمعتقداستکااگرچانم 

های باسو غرب شدنایرانتلق کارد امااراگام

دازازدسترفت بازارها ار پابرا ر سا ا انچشم

اقتصادای کشورن زنبایدماوردغ لاتقاراربگ ارد.

پاذیردکااپاسازدهساالب   ما نویس دهبا اقع

توانانتظاارداشاتکااایارانها شدید نم تحریم

نسبتبااهرگوناافروات بارا ارتقاا توانم اد 
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ر ایا اقاداما  اقتصاد  ودحساسنباشد ازای

یاکشاریکاساتراتژیک"  جارازپشات"رانباید

ر س اتلق کرد.باای حالنویس دهمعتقداستکا

بارغماظهارتمای بس ار ازمقاماا  کارش اساان

د کشااورباارا ارتقااا سااطبر ابااطباااسااطب

استراتژیک ه چگوناگاململ ازساو ایارانبارا 

شاادهاساات.ازدیاادگاهآقااا ایاا مساابلابرداشااتان

 جاد ا رقیاکیارانکاا ستنی  ی  تردید 

 اسات دراناری دربازارجهاان ار ساهداف برا

ای مع اتًشایرانبرا تعق ا م اافعملا  اود

چالش برا ر س ا واهدبود.باای حاالنویسا ده

ک دکاتمای ایرانبارا بارهبرانر س اتوو ام 

ب شتردربر  کشورهای کااح ااخ لاو حضور

شوندراموردتوجاقرارده د.ر س امحسوبم 

درگزارشدیگر درهم  مجمولا یی دیگر

ازکارش اسانمؤسساتحق قا استراتژیکر سا اباا

اشارهبااظهارا رئ سجمهور ایرانپسازدیادار

رای بارئ سجمهورکر اس   زیرامور ارجااا کا

مب  برالًمآمادگ برا همیار درزم  ااناری 

نویسدموضول کاایا د دیادارباهرد کشور م 

زناد تاًشکر اسا بارا راباییادیگرپ ونادما 

درجزیارهکارو تمایا LNGاحداثیکترم  ال

ا کرای برا متصا کاردنشابیااناری  اودباا

د بخشا ازاهادافلهستان یال توان استکاهر

ساز م ابعلرضاانری بل دمد امرییابرا مت وع

شاوند.  ار پاباد نحضاورر سا امحساوبما 

معتقداستکاایرانبال واندارندهبزرگتری م ابع

گازجهان ت هاکشور کاباطاور اقعا ظرف ات

رقابتبار س ارادارد برا ای هدفبس ارم اسا 

رساد بااهما  دل ا امرییاام اافعما بانظار

LNGا درتشویقایرانباود راستراتژیکگسترده

باکر اس  ل توان  لهستان یاحتا ا کارای دارد.

رسادباالتقادنویس دهاگرچادربد امربانظرنم 

کاد لتایرانبااقدام لل اام اافعاناری ر سا ا

یافدرحاالگساترشدستبزند اماباتوجابااشا

م اننخبگانایران  ای امرتعجا برانگ ازنخواهاد

بود.ازدیادگاهنویسا دهباا جاودهمیاار ایاران 

ا  ر س ادرموضولات مان دسوریا اناری هساتا

گوناااکاااتصااوره ااوزبخشاا ازنخبگااانایراناا آن

شودنگاهمطلوب بار س اندارند ممیا اساتم 

غربتکقطب راباار اباطبااشاردچ ادر ابطبا

قطب ا لویتبده د.

ب ااد نخبگااانایراناا بااانویساا دهباااتقساا م

کااارانمااوردر هااا طرفاادارغاارب محافظااام انااا

حمایترهبر  تًشایارانبارا تبادی شادنباا

ا مهمتری رق  ر س ادربازارانری ار پارانموناا

داناد.ازتأث رای شیافبرس است ارج ایرانما 

بار رادنباالازنظرنویسا دهاگارایارانمسا رره

کرد ای گوناپرسر ودابااحاوزهن اونسا ت م 

ر س احداق درم اناهمیار د کشوردرموضاوع

دهادکااشد.ای مسبلانشاانما سوریا  اردنم 

آقا ر حان لماً ن اونمساتقل بارد لاتدارد.از

دیاادگاهنویساا دهایاا موضااوعآشاایاراسااتکااا

ک  دتااازطریاقتًشم ر ها طرفدارغربم انا

درمق ااس سا عبارا LNGایجادظرف اتواد ر

ود رگازباار پاب  ایران ر س اجدای ب اندازند.

در LNGهاا پارهزی اانویسا دهاحاداثترم  اال

کشورها کوچک فق ر مان دل تاوان  لهساتان 

کر اس رابخش ازیئوپل ت اکاناژر امرییاابارا 

داناد معتقادلابادیپلماس اناری ر سا اما مقاب

هاا متعادد ازاستکاامرییادرحالحاضرپر یه

جملاپر یهانتقالگازجمهور آنربایجانباترک ا 
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ایتال ا پر یهانتقالگازاسرائ  باایوناانرادرایا 

ک د.اماباالتقادنویس دهم اابعگااززم  ادنبالم 

دهاد بااقک افتقاضا ار پاارانما درای م اط

تواناددرایا زم  اانقاشهم  دل  گازایرانم 

پذیردکاتیم  ک  دهداشتاباشد.البتانویس دهم 

ها دا ل ایرانبرا برلهدهگرفت چ ا  ظرف ت

درحالحاضرن ازبانوساز گستردهدارندکانقش 

هااا کااًنگااذار ایاا اماار ااودمسااتلزمساارمایا

باشاد.بااایا حاالبااالتقاادنویسا دهاهادافم 

استراتژیکامرییادرای زم  اآنقدربازر هسات د

توانددریکدهاآی دهشرایطراتغ  اردهاد کام 

ایاارانالبتاااباااایاا فاارصکااادروااح اس اساات

ر طرفدارغاربهمچ اانقادر رادرهام اناجریان

ا ت ارداشتاباش د.

 : ارزیابی

گرانر س ازحضورایراندرباازارها تحل  نگران 

گ ردکاا ال ای کشورانری ار پادرحال وور م 

ها ا  رحضور ودرادرشردآس اافزایشدرسال

بزرگتاری لرضااک  اادگانداده لماً بااییا از

هاا انری باچ  تبدی شدهاست ثان اا ظرف ات

گوناکادا ل ایرانبرا رس دنباای مرحلاهمان

هاا کًنا ن اازداردکااگاذار نکرشدباسرمایا

رسادمحققشدنآنبس ارمبهماست.باانظارما 

گاارانر سلماادتا ناشاا ازد سااو نگراناا تحل اا 

باشد؛ا لسو برداشتنسبتباتغ  را م برداشت

ماهو درر ابطایاران غارب د مساو برداشات

نسبتبااهدافایراندرموردحضوردرباازاراناری 

ها ایرانا درماوردرسدم ظورمقامار پا.بانظرم 

همیار باکشاورهای مان ادکر اسا  ا کارای در

 بان تباشد.زم  اانری ب شازگازمعطوف


