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Abstract: 
The present study aims to analyze the discourse of management and policy-making in the 

field of electricity in the country to study and analyze the text of 100 interviews, lectures, 

statements and quotations conducted in this regard in the years after the revolution; Based on 

the theory of Laclau and Moff discourse,it focuses on specific themes and their elaboration 

Thus, first the main themes and axes of policymakers' discourse were extracted and then it was 

determined which themes have a special position and how they are placed in that discourse 

according to other themes. The main themes and axes of the dominant discourse entitled 

"Development based on the abundance of fossil resources in the country" are: "Sustainable 

electricity supply", "Self-sufficiency and self-reliance in the electricity industry", "Economic 

supply of electricity" and "Poverty alleviation and justice", have been elaborated around the 

central slab of "fossil fuel-based development". Analyzing the discourse of policymakers 

showed that they see the issues of electricity supply in the context of the "fossil electricity 

discourse" which is at the heart of "fossil fuel development". In this way, all their actions 

become meaningful in the context of the fossil regime discourse, and this discourse has been 

able to marginalize other sub-discourses, whether modifying or opposing the use of this 

energy, restructuring the electricity, nuclear and renewable industries, and this discource 

masters its concepts and achieves hegemony. 
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 67 - 95( صفحات 01/03/1400تاریخ پذیرش:  15/07/1399)تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی 

   
  .ایران سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر،دکترای   1راد زهره رحیمی

 

 چكيده

دهد.  های مختلف آن را تحت تأثیر قرار میهای کشور، بخشترین دغدغهعنوان یکی از اساسی تأمین برق به

های ها و زمینههای نظری گوناگون موردتوجه قرار گرفته است اما تأمّل بر ریشه موضوع صنعت برق از منظر رهیافت

آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است. این در حالی است که بررسی این موضوع  معنادارشدنگفتمانی آن و چگونگی 

کننده خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان مدیریت و های حاکم ناقص و گمراه بدون توجه به گفتمان

ان الکال و ی حوزه برق کشور به مطالعه و تحلیل مستندات مختلف در این رابطه بر اساس نظریه گفتمسیاستگذار

ان استخراج و سپس مشخص سیاستگذارمحورهای اصلی گفتمان  است. بدین ترتیب، ابتدا مضامین وموفه پرداخته 

گیرند. شد که چه مضامینی دارای موقعیتی ویژه بوده و با توجه به مضامین دیگر چگونه در آن گفتمان قرار می

عبارت بودند از:  "ه مبتنی بر وفور منابع فسیلی در کشورتوسع"مضامین و محورهای اصلی گفتمان غالب با عنوان 

فقرزدایی و »و « صورت اقتصادی تأمین برق به»، «خودکفایی و خوداتکایی در صنعت برق»، «تأمین برق پایدار»

بندی شده است. تحلیل گفتمان  مفصل« توسعه مبتنی بر سوخت فسیلی»که حول دال مرکزی « محوریعدالت

 بینند.می« گفتمان رژیم برق فسیلی»ی ها مسائل پیرامون تأمین برق را در بافت و زمینه ن داد، آنان نشاسیاستگذار

شود و این گفتمان توانسته سایر  ها در چارچوب گفتمان رژیم برق فسیلی معنادار می های آن بدین ترتیب تمام کنش

ای و تجدید  تجدید ساختار صنعت برق، هستهوری انرژی،  گر و چه مخالف اعم از بهرهها چه تعدیل خرده گفتمان

 پذیر را به حاشیه براند و مفاهیم خود را مسلط و به یک هژمونی نائل گردد.

 

  .گذاری، تحلیل گفتمان، برق، سوخت فسیلی، توسعهمدیریت و سیاست واژگان كلیدي:

                                                      
1 . :مسئول مکاتباتzrahimi.rad@gmail.com 
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 مقدمه -1

نمایند و قصد  حاکم مىهاى مختلف  ها با روى کار آمدن خود، گفتمان جدیدى را در حوزه دولت

ها متشکل از  شده، توسعه را در جامعه تحقق ببخشند. این گفتمانهای از پیش تعییندارند با برنامه

(. 1391شیرخانی و خوش گفتار، ها شکل گرفته است ) هایى بوده که در طول سال دال و مدلول

ترین اسناد و اطالعاتی است که  مهمگیران سطح عالی کشور از جمله ان و تصمیمسیاستگذارگفتمان 

متأسفانه کمتر مورد توجه محققان حوزه انرژی قرار گرفته است، این در حالی است که بررسی موضوع 

وضوح نشان  کننده خواهد بود. آمار کشورمان بههای حاکم ناقص و گمراه انرژی بدون توجه به گفتمان

درصد سوخت مصرفی  90بیش از  97وریکه در سال بطبر صنعت برق دارد،  از غلبه کامل برق فسیلی

قبیل  از های دیگری.این در حالی است که گزینه1های برق از گاز طبیعی تأمین شده است در نیروگاه

آید که ای برای تأمین برق کشور وجود دارد. فلذا این سؤال به وجود میهای تجدیدپذیر و هسته انرژی

ی برق کشور حاکم است که مسیر کنونی را طی کرده ستگذارسیاچه گفتمانی بر عرصه مدیریت و 

ی حوزه برق کشور سیاستگذاراست. بنابراین، این بخش از پژوهش به دنبال تبیین گفتمان مدیریت و 

 های مختلف ایران پس از انقالب است.  در دولت

فتمان هاى مختلفى از جمله رویکرد تحلیل گ ها و روش براى بررسى موضوع گفتمان، رهیافت

ها بتواند  دهد تا به وسیله آن هایى را در اختیار محقق قرار مى رو که این رویکرد روش وجود دارد . ازآن

تواند کمک شایانى به تحلیل و فهم موضوع مورد بررسى بنماید. در  ها را تحلیل کند، مى گفتمان دولت

ان الکال و موفه انتخاب شده تا پژوهش حاضر، از بین نظریات موجود در این روش تحلیل، نظریه گفتم

های حوزه برق بپردازد. درواقع در این  ها و خرده گفتمان با استفاده از این روش به بررسی گفتمان

پژوهش سعی محقق آن است که با تکیه بر نظریه گفتمان الکال و موفه و روش تحلیل گفتمان، ضمن 

ها، دال ها و بیانیهها، مصاحبهسخنرانیترین مفاهیم و مضامین ترین و محوری مشخص کردن اصلی

بندی نماید و بدین ترتیب به ان را صورتسیاستگذارهای پیرامونی را شناسایی و گفتمان  مرکزی و دال

 ی حوزه برق کشور کدامند؟سیاستگذارهای مختلف مدیریت و  این سؤال پاسخ گوید که گفتمان

ای نیز ری انرژی و گفتمان آن انجام و پیشینهگذادر ادامه، مروری بر مبانی نظری حوزه سیاست

شده در خصوص تحلیل گفتمان حوزه انرژی گردآوری شده و پس از تشریح روش های انجاماز پژوهش

ان استخراج شده و در پایان نیز تعدادی سیاستگذارپژوهش، مضامین و محورهای اصلی گفتمان 

 پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

                                                      
1
 https://www.mehrnews.com/news/4561846  
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 مباني نظری  -2

ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و گذاری واژهیاستس

عنوان  گذاری بهکننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. از زمانی که سیاستتداعی

گذاری مرتبط گذرد. تئوری سیاستجدید در جهان مطرح شده است، تقریباً چهار دهه می پارادایم یک

گذاری دخیل هستند. نقش سیاستگذاری جلب حمایت افکار عواملی است که در چرخه سیاستبا 

های گذاری در حوزهعمومی و تبدیل تحلیل سیاسی مردم به توصیه سیاسی برای دولت است. سیاست

  (.1397جلیلی، آید تا حلقه ارتباطی بین جامعه و قدرت باشد )مختلف به یاری جامعه و سیاسیون می

 سياست انرژی -2-1

توان به افزایش  ریزی انرژی در جهان را می گذاری و برنامهتوجه جدی و گسترده به سیاست

ویژه کشورهای  میالدی نسبت داد. بحران نفتی و وابستگی زیاد کشورها به 1970قیمت نفت در دهه 

ریزی انرژی  برنامهی و سیاستگذارهای فسیلی نظیر نفت و گاز طبیعی، توجه به  توسعه یافته به سوخت

سنگ، برق، نفت و گاز، همچنین  سیاست انرژی شامل مداخالت در بخشهای زغالرا دوچندان نمود. 

وری انرژی در تأمین و مصرف است هایی با هدف بهبود بهره ای و تجدیدپذیر و فعالیتانرژی هسته

(Mcgowan, 1996دو تمایز ساده اما مفید، می .)های  ت رسمی انرژی و سیاستتواند تمایز میان سیاس

عنوان یک استراتژی کامالً شفاف  غیررسمی مؤثر بر بخش انرژی را نشان دهد. روش اول سیاست را به

کند، تا تعادل انرژی فعلی و آینده را حکمرانی کند. در بسیاری از  و صریح توسط دولت تعریف می

گذاری و فناوری و تحقق ص سرمایههای خاای از گزینهموارد، این امر متضمن تعهد به مجموعه

هایی است که  های بخشهای مختلف تولید انرژی است. مورد دوم شامل همه سیاست هماهنگی فعالیت

های فعال و  ای مختلف انرژی، شرکت کنند، اما بر بخشه ها به دالیل کامالً متفاوتی اتخاذ می دولت

توان در  (. این تمایز را میProntera, 2009) دگذارنتعادل انرژی، به طور عمدی یا تصادفی تأثیر می

اتحادیه اروپا نیز مشاهده کرد، جایی که در طول بیست سال اول آن سعی شد یک سیاست مشترک 

ها و  های دیگر تأثیر زیادی در انتخاب دولت ، سیاست1980وجود از دهه  انرژی تدوین شود بااین

. بطورخالصه سیاست (Daintith and Hancher, 2019) های اقتصادی در بخش انرژی داشتند بنگاه

جویی انرژی، گذاری، دستورالعمل برای صرفههای سرمایه گذاری، مشوق تواند شامل قانون انرژی می

 های کلی باشد.  المللی و سیاستمالیات، معاهدات بین
بریمانی و است )های انرژی در توسعه هر یک از منابع تولید برق  سیاست برق نیز متأثر از سیاست

 سیاستگذارشوند،  عنوان عامل اصلی ترکیب انرژی ملی شناخته می (. بسته به منابع که به1397همکاران ، 

ممکن است تشخیص دهد که احتمال دارد الزم شود یک رژیم قانونی خاص برای منابع وضع شود و 

ی در خصوص منابع وجود دارد که همچنین دو مسئله اصل های خاصی برای تولید منابع ایجاد کند. انگیزه

گرمایی(،  عنوان مثال، نیاز به قانون استخراج منابع زمین ها آشنا شود: توسعه منبع )به باید با آن سیاستگذار

 . ( Hamrin andArmstrong, 2000) قابلیت توزیع منبع های تولید یا و ویژگی
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 حليل گفتمانت -2-2

توان با  طوریکه میاست به مثابه برساختی اجتماعی، بههدف نظریه گفتمان، فهم امر اجتماعی 

(. تحلیل 1398 یورگنسن و فیلیپس،استفاده از ابزارهای گفتمانی هر پدیده اجتماعی را تحلیل کرد )

شناس معروف انگلیسی زلیک هریس  ای از زبان در مقاله 1952گفتمان که نخستین بـار در سـال در 

های  گونه تعریف کرد: کشف معانی ظاهری و مستتر در جریان وان اینت طور ساده می استفاده شد، به

( بطوریکه این 1385بشیر، گردند )های گوناگون زبانی و فرازبانی آشکار می گفتمانی که در شکل

وجود رویکردهای  کننده معنا هستند. باایندهند و مشخص ها هستند که زبان را شکل می گفتمان

فراتر رفت تا بتوان  نظر دارند که از توصیف زبانی باید بر این نکته اتفاق مختلف تحلیل گفتمان همگی

 (. 1387 پنی کوک،به تبیین دست یافت )

ای  الگوی نظری تحلیل گفتمان از شمار زیادی از مفاهیم اساسی تشکیل شده است که همچون شبکه

است. الکال و موفه برای توصیف ها  در ارتباط با یکدیگرند و فهم دقیق نظریه گفتمان منوط به فهم آن

 1های این نظریه، دال مرکزی ترین مؤلفه کنند. یکی از مهم های خاصی استفاده می گفتمان از مؤلفه

ها با تثبیت معنا حول این کانون  ای ممتاز، شخص، نماد، یا مفهومی است که گفتمان است که نشانه

الکال و موفه ریزد.  اشته شود، خیمه فرو میگیرند و به مثابه عمود خیمه است که اگر برد شکل می

گیرند و سبب  ها در اطراف آن نظم میای است که سایر نشانهدال مرکزی نقطه"( معتقدند 2001)

های  سوی دیگر دال(. در 1398 یورگنسن و فیلیپس،شود یک گفتمان به ثبات موقتی دست یابد) می

ه بیان یورگنسن . بها وجود دارد معانی مختلف آنهایی هستند که هنوز جا برای تخصیص  دال 2شناور

های سعی دارند به شیوه های مختلف هایی هستند که گفتمانهای شناور نشانه و فیلیپس دال

ای  هر کرداری که میان عناصر مختلف رابطه 3بندی مفصل ها معنا دهند. مخصوص خودشان به آن

گویند. در  مند حاصل شوند می یت منسجم و نظامها تغییر و یک کل کند که طی آن هویت آن ایجاد می

ای  گونه ریخته یک پازل به هم های شناور در عرصه اجتماع را مانند قطعات به ها دال این فرایند، گفتمان

دهد.  فهم و تصویری روشن از نظام سیاسی اجتماعی به دست می چینند که معنایی همهکنار هم می

یک دال هر چند موقت بپذیرند، در آن صورت آن دال هژمونیک  اگر افکار عمومی معنایی را برای

های  شود. مفهوم هژمونی یا استیال حول این موضوع است که کدام نیروی سیاسی درباره شکل می

مسلط رفتاری تصمیم خواهد گرفت. تثبیت معنا همیشگی نیست و بنابراین همواره این امکان وجود 

گویند. با به وجود آمدن  می« قراری بی»لزل شود که به این حالت شده دچار تز دارد که معنای تثبیت

رفت از این وضعیت خود را توانمند نشان  ها سعی بر این دارند که برای برون قراری، گفتمان شرایط بی

های خود ارائه دهند و به وسیله آن به  شود به سوژه گرایانه که اسطوره نامیده می داده و تصویری آرمان

                                                      
1
 Nodal point 

2
 Floating signifie 

3
 Articulation  
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ها برای تبدیل اسطوره به یک  قراری و ایجاد یک عینیت باشند. به این منظور، آن هایی از بیدنبال ر

ها را به سوی آن  گیرند که با ایجاد یک فضای بازنمایی شده سوژه تصویر اجتماعی از استعاره کمک می

بی یک یا گیرند. هویت ها اساساً در ضدیت و غیریت با یکدیگر شکل می کنند. گفتمان ترغیب می

سازی و  ها با برجسته رو گفتمان پذیر است. ازاین های دیگر امکان گفتمان، صرفاً در تعارض با گفتمان

حاشیه رانی سعی بر از میان بردن ثبات معنا و شکستن هژمونی گفتمان رقیب دارند. در این راه از 

کوشد از  . منطق تفاوت میکنند منطق تفاوت که به ویژگی متکثر بودن جامعه اشاره دارد، استفاده می

تبع آن اختالفات موجود در عرصه جامعه، زنجیره هم ارزی را به  ها و تنوعات و به راه تأکید بر تفاوت

شود. زنجیره هم ارزی بدین معناست که در فرایند  هم بریزد. در اینجا خصومت و غیریت برجسته می

شوند و در مقابل  های دیگر ترکیب می شانههای اصلی در یک زنجیره معنایی با ن بندی، نشانه مفصل

 .(1398 سعیدی و همکاران،گیرند ) کند، قرار می ها را تهدید می رسد آنیک غیر که به نظر می

 1ی گفتمان گونگیشوند حوزه ها را که از گفتمان طرد میالکال و موفه معانی احتمالی نشانه همچنین

های  ی گفتمان گونگی تا از این طریق جریاننامند. هر گفتمان تالشی است برای تسلط بر حوزه می

 (.Torfing, 1999دهی به وجود بیاورد ) مختلف را از بین ببرد و سازمان

 پيشينه پژوهش -2-3

های مختلفی با موضوع تحلیل گفتمان حوزه انرژی صورت گرفته که خالصه برخی از  پژوهش

 در ادامه ارائه شده است. ها آن

( از طریق تحلیل گفتمان نشان دادند اهمیت درآمدهای نفتی و 1397راد و همکاران )قانعی

برداری را به گفتمان غالب در صنعت نفت تبدیل کرده است. تامین سوخت مصرفی مردم گفتمان بهره

اخل، گفتمان پژوهش در مقابل این گفتمان، سه گفتمان توسعه فناوری شامل: گفتمان ساخت د

 ور میادین نفتی را استخراج کردند. وگفتمان توسعه بهره

( با استفاده از نظریۀ گفتمان الکال و موف به تبیین عناصر و 1394) دهقانی فیروزآبادی و عطایی 

های رقیب  ها با گفتمان ای در دولت احمدی نژاد و کشمکش دقایق گفتمان ناظر بر موضوع هسته

ای این دولت با دال مرکزی مقاومت و تحمیل، اعتبار  . طبق این پژوهش گفتمان هستهپرداخته است

 های رقیب داشته و توانست هژمونیک شود. بیشتری نسبت به سایر گفتمان

( با بکارگیری تحلیل گفتمان الکال و موف به بررسی 1397سلطانی گردفرامرزی و اشرفی )

نژاد و مقایسه آن با گفتمان انقالب اسالمی محمود احمدیای در سیاست خارجی دولت گفتمان هسته

ای را با دال مرکزی حق مسلم اند. طبق نتایج این پژوهش دولت احمدی نژاد، گفتمان هستهپرداخته

 های پیرامونی همچون فناوری بومی، مقاومت، پیشرفت اقتصادی، عدالت و استقاللملت ایران و دال
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ای در ایران و همچنین این گفتمان پیشرفت های سریع فناوری هستهمفصل بندی کرده است. نتیجه 

 المللی بوده است. های گسترده بینتحریم

های  حلیل گفتمان عدالت در دهه سوم انقالب با تأکید بر سال( به ت1395کسرایی و سعیدی )

این گفتمان که با تاکید بر شعارهایی همچون  های این پژوهش،پرداختند. مطابق یافته 1380-1384

چون امکانات مساوی برای همه و  تشکیل دولت اسالمی از راه اقامه عدل و ارجاع به مضامینی هم

نظام معنایی  زیستی و ... تبیین شد، فهم، نمایش سادههای مردم به زبان همه آوردن نفت سر سفره

های گذشته در تأمین و توجه  های دولت ها و ناکارآمدی ق کرد و با استفاده از آن با اشاره به نقصانخل

محورانه به نیازهای اقتصادی و رفاهی مردم، اعتبار خود در نزد افکار عمومی افزایش داد و  عدالت

 عنوان گفتمان هژمون در فضای سیاسی کشور حاکم شود. توانست چندین سال به

Sahin (2019)-nBalka  حزب عدالت و توسعه  "پذیری رقابت"و  "رشد اقتصادی"به گفتمان

(AKPو احیای ابتکارات انرژی هسته )عنوان تابعی از تحول نئولیبرالی اقتصاد سیاسی  ای در ترکیه به

وتحلیل سوابق پارلمانی و اظهارات مقامات  پردازد. این مقاله با تجزیهمی 1980این کشور از دهه 

ایالتی، نحوه اعمال قدرت حزب عدالت و توسعه از طریق گفتگوهای هژمونیک مشروعیت انرژی 

بر اساس تعامل بین رویکرد نئو گرامشی و تحلیل گفتمان  ای در ترکیه را برجسته کرده است و هسته

 ای در ترکیه به صورت گفتمانی شکل گرفته است. انتقادی، نشان داد که چگونه پروژه هسته

r (2008)Mande پردازد. های تجدیدپذیر می به بررسی نقش ایجاد ائتالف در اجرای سیاست انرژی

وی با استفاده از چارچوب تحلیل گفتمان برای توسعه انرژی باد در شمال غربی انگلیس، دو ائتالف 

کند. پژوهش وی نشان داد که  کنند را شناسایی می قوی که در عرصه توسعه انرژی باد فعالیت می

اند، اما  های انرژی باد داشته های بسیار متفاوتی در هنگام ارزیابی طرح علیرغم آنکه هر ائتالف اولویت

گیری کرد که دستیابی به اهداف سیاست  نظر دارند و بنابراین نتیجه هردو بر فناوری باد دریایی اتفاق

یت هرچه بیشتر ملی انرژی منوط به ایجاد خطوط داستانی منسجم توسط دولت برای جلب حما

 ائتالف ذینفعان است.

Cotton et al (2014) سه گفتمان غالب را در  1با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی گفتمان استداللی

مربوط به مضرات و  -( پاکی و آالیندگی 1کند: )رابطه با سیاست گاز شیل در انگلستان شناسایی می

گذار به  رها و انحرافات( مربوط بهمسی( گذارهای انرژی )2طی گاز شیل. )فواید زیست محی

مربوط به تقسیمات توزیع سود  - محیطی( عدالت زیست3های انرژی پر کربن و کم کربن. و ) سیستم

ها در  ای است. همچنین این مقاله نقش این گفتمانمحیطی و انصاف رویهاقتصادی، تأثیرات زیست

 تأثیرگذاری سیاست گاز شیل مورد بحث قرار گرفته است.
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Dahl and Fløttum (2019) 1اویلبه این موضوع می پردازند که چگونه شرکتهای انرژی استت ،

اند و به تغییرات اقلیمی را از منظر گفتمانی در استراتژی کلی کاری خود داده 3و توتال 2سانکور انرژی

ه اول به عنوان اند. این پژوهش نشان داد که توتال تغییرات اقلیمی را در درجآن واکنش نشان داده

مسئولیتی که این شرکت آماده پذیرش آن است، ارائه می دهد. سانکور انرژی در درجه اول آن را به 

بیند. با این اویل آن را عنوان یک فرصت تجاری می عنوان یک ریسک تجاری معرفی می کند و استت

 است. حال، در کل تغییرات اقلیمی اغلب خود را به عنوان ریسک بازنمایانده 

Linder (2017)  با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان، فاجعه فوکوشیما و بحران انرژی پس از آن

های  کند. بر این اساس، تأثیر بحران انرژی و گفتمان در زندگی روزمره منطقه توکیو را بررسی می

ها منجر  ن گفتمانکند، بنحویکه ای جویی در مصرف انرژی و بازده انرژی برجسته میحاصل را بر صرفه

 شهر توکیو را کاهش داد.  توان به طور مداوم مصرف برق در کالن شود که می به این می

et al (2020) Chaiyapa ی فسیلی در ها های تولیدکننده سوخت ه تحلیل گفتمان شرکتب

ها نشان  های تجدیدپذیر پرداخته است. پژوهش آن مشروعیت بخشی به مشاغل جدید خود در حوزه

اند، با توجه گذاری خود بکار بردهبه سرمایه بخشیها برای مشروعیت هایی که این شرکتداد گفتمان

های دولت،  یاستهای پیروی از س وجود، گفتمان به منبع انرژی و نوع شرکت متفاوت است. بااین

زیست به طور مکرر در افزایش امنیت ملی انرژی و افزایش استفاده از انرژی دوستدار محیط

 ها یافت شده است. های ساالنه این شرکت گزارش

هاست  تبع سیاست بخش برق( متأثر از گفتمان مسلط بر دولت های انرژی )و به سیاست

ها در اتخاذ نوع و ماهیت  محتوای گفتمانی آن که فضای گفتمانی حاکم بر هر دولت و نحوی به

ترین  عنوان یکی از اساسی ها نیز اثرگذار خواهد بود. با توجه به آنکه انرژی به های انرژی آن سیاست

دهد، این موضوع از منظر  های کشور پهناور ایران، بخشهای مختلف آن را تحت تأثیر می دغدغه

های گفتمانی آن ها و زمینهرار گرفته است؛ اما تأمّل بر ریشههای نظری گوناگون مورد توجه ق رهیافت

و چگونگی معنادارشدن آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این در حالی است که بررسی موضوع 

های کننده خواهد بود. فلذا تحلیل گفتمانهای حاکم ناقص و گمراه انرژی بدون توجه به گفتمان

 استگذاری حوزه برق، هدف و نقطه تمایز این پژوهش خواهد بود.موجود در عرصه مدیریت و سی

 شناسي روش -3

های روش تحقیق این نوشتار بر اساس نظریه تحلیل گفتمان الکال و موفه و تحلیل متون مصاحبه

ان و افراد تأثیرگذار در رژیم اجتماعی فنی برق ایران برای توصیف مفاهیم اصلی است. سیاستگذار
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عنوان روش این پژوهش انتخاب شده، آن است که این رویکرد  نظریه الکال و موفه که بهدلیل انتخاب 

دانست. آنچه تحلیل گفتمانی الکال و موفه را از  ترین نظریات در زمینه گفتمان توان از کاربردی را می

سیاست حوزه فرهنگ و فلسفه به جامعه و  کند، تسری گفتمان از های گفتمانی متمایز میسایر نظریه

های سیاسی و ای در تبیین پدیده العاده این نظریه از قابلیت فوق( بطوریکه 1383 زاده،حسینی) است

 (.1395 عباس زاده و زائرکعبه،) اجتماعی برخوردار است

ابتدا در مرحله اول با استفاده از تکنیک ( 1397مطابق با قانعی راد و همکاران ) در ایـن پژوهش

شود و سپس ادامه فرآیند پژوهش یه و توصیف متون مورد بررسی پرداخته میتحلیل مضمون به تجز

زیر  نموداربـر اسـاس روش تحلیـل گفتمان خواهد بود. فرآیند صورت گرفته بصورت خالصه در 

 مشخص شده است.

 

 
 های پژوهشگام :1نمودار

 

تولید، توزیع و مصرف قول پیرامون  مصاحبه، سخنرانی، بیانیه و نقل 100در این پژوهش متن 

گیری است. نمونههای پس از انقالب منتشر گردیده، مورد مطالعه قرارگرفته برق ایران که در سال

که پاسخگوی نیازهای سؤاالت پژوهش و چارچوب نظری  نحوی صورت هدفمند صورت گرفت؛ به به

بررسی در این پژوهش به  باشد و اشباع در اطالعات جدید به وجود آید. با توجه به آنکه متون مورد

ها به تحلیل مضمونی و  ها اهمیت دارند، برای تحلیل آن کاررفته در آن لحاظ معانی و مضامین به

ان سطح عالی سیاستگذارها پرداخته شد. بدین ترتیب مضامین و محورهای اصلی گفتمان  محتوایی آن

ن است که در تشخیص دال اصلی، باید ها استخراج شد. اما نکته مهم ای کشور بر اساس میزان تکرار آن
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ای دال مرکزی اطالق ها، انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد. به آن نشانهمیان دال مرکزی و وقته

ای شکل گرفته باشد ها رابطه باشند و میان آن های دیگر بر اساس آن تعریف شده کنیم که دالمی

مرکزی بودن آن را نشان دهد و حتی ممکن است ممکن است تأکید روی یک دال یا نشانه، اصلی و 

بندی کرده باشد  هر دال اصلی یا مرکزی خود را صریح و آشکار بیان و گفتمان را بر اساس آن مفصل

 (.1392 ربیعی و تمنایی،)

 ها یافته -4

در این بخش پس از بررسی مختصر تاریخچه صنعت برق در ایران، به تحلیل گفتمان مدیریت و 

شود. تمامی متون مورد بررسی در این پژوهش اعم از  ی حوزه برق کشور پرداخته میسیاستگذار

قول، چندین بار مطالعه گردید و مورد تحلیل مضمونی و محتوایی قرار  مصاحبه، سخنرانی، بیانیه و نقل

ود. ها برای محقق مهم ب گرفت، زیرا که متون مورد بررسی به لحاظ معانی و مضامین به کار رفته در آن

ها و  های این حوزه و مضامین و محورهای اصلی هر یک بر اساس میزان تکرار آن در ادامه گفتمان

گونه که گفته شد با توجه به  تأکید صریح اشخاص مورد نظر استخراج گردید. الزم به ذکر است همان

ابع فسیلی در توسعه مبتنی بر وفور من»غلبه تقریباً کامل برق فسیلی بر صنعت برق کشور، گفتمان 

های دیگر این حوزه  گیرد و خرده گفتمانعنوان گفتمان حاکم مورد تحلیل قرار می به« کشور

ای( که یا در جهت تعدیل این وری انرژی، تجدید ساختار صنعت برق، تجدیدپذیر و هسته )بهره

 گفتمان یا در مقابل آن قرار دارند، بررسی خواهند شد.

 ایرانتاریخچه صنعت برق در  -4-1

دهد با وجود  نشان می - بعنوان موضوع این پژوهش - بررسی تاریخ تحوالت صنعت برق ایران

تدریج  ها و رقابتی کردن صنعت، به گذاری خصوصی این صنعت در ابتدا و گرایش به کاهش هزینه پایه

فزایش ان این بخش معطوف به ضرورت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و اسیاستگذارهای  انگیزه

پایایی شبکه، گردید. این روند تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشته و با طرح ضرورت تجدید ساختار و 

ها در عین افزایش قابلیت اطمینان مدنظر نهادهای  اصالحات در صنعت برق، موضوع کاهش هزینه

ها مشاهده  ریهایی در راستای افزایش رقابت و واگذا حکمرانی برق قرار گرفته و از این حیث کوشش

شده تولید برق  های کالن، عدم تناسب بین هزینه تمام شود. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی می

و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختالف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در 

ها و مشکالت ناشی از  محیطی نیروگاه های برق، موضوع آالیندگی زیست ها، یارانه نیروگاه

آید که مجموعه این مسائل  های صنعت برق به شمار می ترین چالش ها از مهم سازی نیروگاه خصوصی

های تجدید ساختار در صنعت برق ایران به  سبب شده تا ابهامات جدی در خصوص موفقیت برنامه

 وجود آید. در ادامه به وقایع مهم در صنعت برق ایران اشاره شده است.
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 پیش از انقالب:

مند شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته به بعد، با آگاهی و عالقه 1300های از اوایل سال

رفته در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، تاسیساتی برای تولید و توزیع و فروش برق ایجاد شد. در 

دولتمردان آن زمان مطرح شد روزی کردن برق در تهران در میان برای نخستین بار، شبانه 1310سال

پس از شش سال و با گذراندن فراز و  1316 و اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت گرفت. در سال

نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودای چکسلواکی  25/06/1316های بسیار، بالخره در تاریخ نشیب

ای تهران نصب شد و به  قهکیلو وات در محل کنونی شرکت برق منط 6400=  1600×  4با قدرت 

 .برداری رسیدبهره

برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور به اجرا در آمد که در آن  1334تا  1327در فاصله سالهای 

ها و فراهم کردن رفاه  سهمی هم برای توسعه صنعت برق در کشور با هدف تامین مصارف خانگی شهر

برنامه هفت ساله عمرانی دوم کشور  1341تا  1334های اجتماعی منظور شده بود همچنین در سال

های تولید و پایین آوردن  اجرا شد. سهم برق در این برنامه، با هدف افزایش تولید برق، کاهش هزینه

 ها درنظر گرفته شده بود.  سطح عمومی نرخ

به دولت ابالغ شد. و در  16/01/1343قانون تاسیس وزارت آب و برق در تاریخ  1343در سال 

ادامه داشت، نگرش به  1351برنامه چهارم عمرانی آغازشد. در این برنامه که تا پایان سال  1347ال س

به منظور  1348در سال  نگر، صورت گرفت.صنعت برق به عنوان یک صنعت زیربنایی و با دید کالن

ولید و انتقال تر از منابع و امکان برقراری دادوستد انرژی برق بین مناطق و همچنین تاستفاده صحیح

 آغاز به کار کرد. 1348برق به طور کالن، شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران )توانیر( از سال 

ادامه یافت و در  1356برنامه پنجم عمرانی از این سال آغاز شد و تا پایان سال  1352در سال 

مقوله انرژی درکشور بودند و اندرکار های مختلفی دستبا توجه به اینکه نهادها و سازمان 1353سال 

شدن با محول28/11/1353نمود، به موجب الیحه قانونی مصوب  ها ضروری می هماهنگی بین آن

 های مربوط به انرژی کشور، نام وزارت آب و برق به وزارت نیرو تغییرکرد.ریزی جامع فعالیتبرنامه

 پس از انقالب:

های صنعت برق و مشیری اساسی در خطبا پیروزی انقالب اسالمی، بازنگ 1357در سال 

های عالی انقالب ضرورت یافت. عنایت به مفهوم خودکفایی، ها با هدفهماهنگ ساختن آن

های تولید کننده تجهیزات مورد نیاز صنعت برق، کوتاه کردن دست مشاوران  گذاری درکارخانه یه سرما

های داخلی، صنعت برق را در راستای اییگیری بهینه از توانو پیمانکاران خارجی و توجه به بهره

که هشت سال آن مقارن با جنگ تحمیلی عراق علیه  1367تا  1358ای قرار داد. مابین سالهای  تازه

دید که عالوه بر نگهداری و جمهوری اسالمی ایران بود، صنعت برق ایران خود را موظف می

های الزم را  دم و نیروهای نظامی کشور، توسعهبرداری از تاسیسات موجود خود، برای حمایت از مر بهره
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رسانی به مشترکان انجام دهد. با پایان نیز چه در امر تولید و انتقال و چه در جهت توزیع و خدمت

های دوران جنگ در کانون توجه مدیران و ها وخرابیگرفتن جنگ تحمیلی، ابتدا ترمیم خسارت

های دوران جنگ و پس انسته است با موفقیت، بحرانمسئوالن صنعت برق قرار گرفت. صنعت برق تو

المللی نیز در جایگاهی در خور قرار گیرد به طوری که بر از جنگ را پشت سر بگذارد و از لحاظ بین

شمسی( ایران از نظر ابعاد صنعت  1374میالدی ) 1995اساس آمارهای سازمان ملل متحد، در سال 

آسیا در مقام نخست قرارگرفت و در سطح جهانی نیز به مقام  برق در بین کشورهای خاورمیانه و غرب

میلیارد کیلووات ساعت برق،  265با تولید  2017. ایران در سال 1مقایسه بیست و یکم دست یافت

رتبه شانزدهم تولید برق در دنیا و رتبه دوم منطقه پس از عربستان سعودی را به خود اختصاص داده 

ارد کیلووات ساعت، در رتبه هجدهم مصرف برق قرار دارد. بر اساس میلی 221است. و همچنین با 

گروه  های ترکیه، اسپانیا و استرالیا هم المللی، ایران به لحاظ میزان مصرف برق با کشور های بین آمار

 .2است

 ، تطور تاریخی صنعت برق ایران به صورت خالصه نمایش داده شده است.1در شکل 

 

 
 صنعت برق ایران: تطور تاریخی 1شکل 

  

                                                      
1
 https://www. barghnews.com/00060v   

2
 https://www.yjc.ir/fa/news/7442799  
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های مختلف به های انرژی در تأمین انرژی در بخشطبق آخرین ترازنامه انرژی کشور، سهم حامل

 شرح جدول زیر است:
 1(1388-1396) ها )به درصد(های مختلف انرژی در تأمین انرژی بخش: سهم حامل1جدول 

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 شرح

و  عمومیخانگی، 

 تجاری
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

 70/7 89/7 19/9 15/10 67/11 06/13 84/12 35/15 63/17 های نفتی فرآورده

 93/73 36/75 68/73 44/73 16/73 13/71 56/73 63/69 54/68 گازطبیعی

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگزغال

منابع تجدیدپذیر 

 قابل احتراق
29/1 32/1 35/1 04/2 89/1 87/1 83/1 72/1 79/1 

 56/16 01/15 29/15 52/14 26/13 75/13 23/12 68/13 52/12 (1) برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی

 مالحظات: 

 باشد.  می« میلیون بشکه معادل نفت خام»محاسبات سهم براساس مقادیر 
  گردد.شامل سایر مصارف برق نیز می (1)

 گفتمان حاکم: توسعه مبتني بر وفور منابع فسيلي در کشور -4-2

آورد و به ها را به صورت منظم گرد خود پدید میدال مرکزی نشانه محوری است که سایر نشانه

ان یاستگذارسدهد. بر این اساس تحلیل گفتمان ها می ها معنای جدید و متمایز از سایر گفتمان آن

ها و وفور منبع فسیلی، این موضوع  کشورمان نشان داد که با توجه به ماهیت رانتیری بودن دولت

های  غالبی شد که نه تنها مساله مورد بحث یعنی تأمین برق بیشتر از طریق نیروگاه  منجر به گفتمان

یرامون مسائل آن را هم کند( را تعیین کرد بلکه چگونگی بحث پ فسیلی )که دستور کار را مشخص می

که همواره همسویی نظرات به این سمت بوده که در کشوری مانند ایران که  نحوی کند. به مشخص می

های دیگر ضرورتی ندارد و حتی باید متوقف شود. با  سرشار از منابع نفت و گاز است، توسعه انرژی

عنوان منبع ثروت خدادادی،  ی بهها پس از اکتشاف نفت، انرژی فسیل توجه به ماهیت رانتیری دولت

گیری داشته است و با توجه به آنکه رشد اقتصادی کشور همواره به منابع نقش اساسی در تصمیم

ی رشد کشور مدیون انرژی فسیلی بوده و با توجه به آنکه مبنای اصلی فسیلی وابسته بوده، سهم عمده

ها به سمت استفاده بیشتر از منابع  یاستگیری دارد و س تأمین بودجه بوده، نقش اساسی در تصمیم

 است.« توسعه مبتنی بر سوخت فسیلی»ان، سیاستگذارفسیلی است بنابراین، دال مرکزی گفتمان 

عبارت است از تلفیقی از عناصری که با قرار « بندی مفصل»بر اساس نظریه گفتمان الکال و موفه 

( درنتیجه، هویت یک 1398یورگنسن و فیلیپس، یابند ) گرفتن در مجموعه جدید، هویتی تازه می

آید. بر این اساس بندی میان عناصر گوناگون پدید می ای که از طریق عمل مفصلگفتمان، بر اثر رابطه

                                                      
1 https://isn.moe.gov.ir  
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خودکفایی و خوداتکایی در »، «تأمین برق پایدار»ان یعنی سیاستگذارهای پیرامونی گفتمان  دال

حول دال « پذیرفقرزدایی و تمرکز بر اقشار آسیب»و « دیتأمین برق به صورت اقتصا» ، «صنعت برق

دیگر، تمام ارکان صنعت  عبارت بندی شده است. به مفصل« توسعه مبتنی بر سوخت فسیلی»مرکزی 

ها از دریچه این دال مرکزی  که سایر دال نحوی گیرد بهبرق بر مبنای وفور منابع فسیلی شکل می

گذاری عظیم در توزیع و  منجر به سرمایه "خودکفایی در صنعت برق"عنوان مثال دال  یابد. به تحقق می

های توسعه در بخش انرژی ایران عمدتاً حول انرژی  گیری زیرساخت و شکل استخراج نفت و گاز

های دیگر سهم خود را از دست داده و  گذاری در انرژی فسیلی شده که این موضوع سبب شده سرمایه

 های فسیلی باشیم. ی جدید ساخت نیروگاهمدام شاهد انعقاد قراردادها

ها را به حاشیه براند و مفاهیم خود  کند که بتواند سایر گفتمان وقتی یک گفتمان، هویت پیدا می

را مسلط و به یک هژمونی و به یک زیست بوم اجتماعی از طریق اقناع و پذیرش جمعی نایل گردد 

معنادار شدن باید گفتمانی شود و در چارچوب ( لذا هر عمل یا یک پدیده، برای 1380مک دانل، )

ان نشان سیاستگذاراین اساس، تحلیل گفتمان غالب  (. بر1390مقدمی، گفتمان خاصی قرار گیرد )

گفتمان توسعه مبتنی بر وفور منابع »ی ها مسائل پیرامون تأمین برق را در بافت و زمینه دهد، آنمی

بینند. بدین ترتیب است، می« مبتنی بر سوخت فسیلی توسعه»که دال مرکزی آن « فسیلی در کشور

ها  شود و این گفتمان توانسته سایر گفتمان ها در چارچوب این گفتمان معنادار می های آن تمام کنش

 را به حاشیه براند و مفاهیم خود را مسلط و به یک هژمونی نایل گردد.

ج شده و با تکیه بر نظریه گفتمان بدین ترتیب با بررسی کلی مضامین و محورهای اصلی استخرا

صورت شکل زیر بر اساس عناصر چهارگانه و با محوریت  بندی نهایی را به توانیم مفصل الکال و موفه می

بندی نیز نحوه مقوله 2داشته باشیم. در جدول « توسعه مبتنی بر سوخت فسیلی»دال مرکزی 

 .ص شده استمشخ گفتمان توسعه مبتنی بر وفور منابع فسیلی در کشور

 
 بندی گفتمان توسعه مبتنی بر وفور منابع فسیلی در کشور مفصل :2نمودار 
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 بندی گفتمان توسعه مبتنی بر وفور منابع فسیلی در کشور : مقوله2جدول

 ها(مضامین )دال کدهای استخراج شده

پیشرفت و ها در مسیر  سوخت فسیلی ابزار توسعه، وفور منابع فسیلی و استفاده از آن

 های تجدیدپذیر جهت برخورداری از منافع منابع فسیلی توسعه، تاخیر در گذار به انرژی

توسعه مبتنی بر سوخت 

 فسیلی

ترین نقطه قوت صنعت برق، عدم فروپاشی سراسری شبکه  پایداری شبکه بعنوان بزرگ

 موشیهای تولیدی، خدماتی و خانگی، بدون خا استمرار در برق رسانی به بخش برق،
 تامین برق پایدار

عدم پذیرش تعهدات اجباری به استفاده از انرژیهای گران قیمت، بار مالی سنگین استفاده 

 های فسیلی، هزینه تولید پایین نیروگاه فسیلی از انرژیهای نو، ارزانی برق تولیدی نیروگاه

تأمین برق به صورت 

 اقتصادی

طراحی و احداث نیروگاه توسط متخصصان توانمند داخلی، آمادگی کامل برای پاسخگویی 

میلیون نفری کشور در شهرها و روستاها، خودکفایی صد درصدی،  70به نیاز جمعیت 

انجام کامل کار توسط پیمانکاران ایرانی، ساخت نیروگاه توسط متخصصان در خارج از 

 کشورکشور، ساخت مصنوعات فنی در داخل 

خودکفایی و خوداتکایی 

 در صنعت برق

دسترسی حداکثری مردم ایران، برخورداری از نعمت برق در روستاها، دسترسی به برق 

-هایی بسیار ناچیز به مصرفارزانتر نسبت به اوایل انقالب اسالمی، عرضه برق با هزینه

 کننده

فقرزدایی و عدالت 

 محوری

 

 دال مرکزی: توسعه مبتني بر سوخت فسيلي  -4-2-1

ای و تأمین های توسعه ان کشور در بیانات مختلف منابع فسیلی را پایه اصلی برنامهسیاستگذار

ترین دغدغه  های مختلف تحریم، اصلی اند، بطوریکه فروش نفت در طی سالهای ساالنه دانسته بودجه

یم برق فسیلی با استفاده از دال مرکزی وفور منابع مسئوالن کشور بوده است. ترسیم نگاه گفتمان رژ

که این  نحوی تواند به فهم این گفتمان کمک کند، به ها در توسعه اقتصادی می فسیلی و استفاده از آن

شود.  هایی باشد که در مواجهه با منابع فسیلی اتخاذ می کننده سیاست تواند مشخص نوع نگاه می

ذیل گفتمان رژیم برق فسیلی، بیشترین استفاده را از این منابع در های مختلف پس از انقالب  دولت

های  درصد سوخت مصرفی در نیروگاه 90بیش از  97های برق استفاده کرده، بطوریکه در سال  نیروگاه

های  های اخیر، سوخت نیروگاه و حتی با توجه به وفور این منابع در سال 1برق از گاز تأمین شده است

گذاری کشور را به سمت  که به عقیده متخصصان این موضوع سرمایه 2مجانی شد فسیلی تقریباً

های رانتیر صادق  این موضوعی است که در دولت هایی با راندمان پایین هدایت خواهد کرد. نیروگاه

ریزی عقالنی در مسیر توسعه مانع که بروکراسی حاکم در این کشورها در برابر برنامه نحوی است، به

 (. 1387عباسی، شود ) ای در هدر دادن منابع دولت تبدیل میکند و به عامل عمدهیایجاد م

                                                      
1
 https://www.mehrnews.com/news/4561846  

2
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/01/1633502  
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سه متن سخنرانی، "ها در مسیر پیشرفت و توسعه وفور منابع فسیلی و استفاده از آن"در مورد 

مصاحبه و بیانیه از ریاست جمهوری وزارت نفت و نماینده مجلس وجود داشته که در ادامه، یک مورد 

 ینجا ارائه شده و دو مورد دیگر نیز در پیوست موجود است.آن در ا

ای بوده که خرده  گونه این بیانات که عموماً پیرامون مخالفت با کنوانسیون پاریس هستند به

ای و تجدیدپذیرها( را به چالش کشانده و با ایجاد حساسیت پیرامون  های رقیب )انرژی هسته گفتمان

سازی کرده و های فسیلی را برجسته کنوانسیون، گفتمان نیروگاه خطرات پیش روی مشارکت در این

 سازد.ها را با مانع روبرو می بدین ترتیب تحقق سایر خرده گفتمان

 جمهور: حسن روحانی، رئیس

مقاالتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقاالت برای خودشان نیست و "
 !کنند کدام مراعات نمی ها نیز هیچ ها و خود را به دردسر انداختیم و آن هما نیز رفتیم پشت سر آن مقال

زیست خودمان باید تالش  کنند، البته ما برای محیط ها مراعات می ای مگر آن در مورد گازهای گلخانه
هایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که خط به  شود توصیه کنیم و آنچه که در دنیا مطرح می

.آن را اجرا کنیم آیات قرآن که نیستخط 
1" 

 صرفه بودن و ارزاني نيروگاه فسيلي( به : تأمين برق اقتصادی )هزینه توليد پایين، مقرون1دال  -4-2-2

رفت؛ اما پس از انقالب جزء به شمار می« عنصر»تأمین برق اقتصادی پیش از انقالب به مثابه یک 

رار گرفت و درنتیجه از یک عنصر یا دال شناور به یک وقته ها ق های تمام دولت ها و آرمان اولویت

تأمین »تدریج معنایی برای خود تثبیت نمود و در این تثبیت معنا به انسداد رسید. دال  تبدیل شد و به

با رسیدن به تثبیت معنا و انسداد، از حوزه گفتمان گونگی خارج شده و به گفتمان « برق اقتصادی

 انقالب وارد شد.های پس از  تمام دولت

در مورد تأمین برق اقتصادی عالوه بر مواضع ابتدای انقالب، دو متن از وزیر وقت نیرو، نماینده 

مجلس وجود داشته که در ادامه، یک مورد آن در اینجا ارائه شده و یک مورد دیگر درپیوست آورده 

ی متفاوتی برخوردار بود و ها در مقایسه با متون بخش قبلی از ساختار محتوای شده است. این متن

های فسیلی در مقایسه  به دفاع از ارزانی برق تولیدی نیروگاه صورت مشخص و روشن و با عدد و رقم به

 اند.های جایگزین پرداخته با انرژی

 مجید نامجو، وزیر وقت نیرو: 

داخت های برق آبی، خورشیدی و بادی به خاطر پر وقتی که توانمندی ما برای ساخت نیروگاه"
گذاران در حوزه  سوبسید، پایین بودن قیمت انرژی و رغبت نداشتن بانک برای ارائه وام به سرمایه

های  که نیروگاه ای نداریم جز این تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد ما چاره های نو باال نیست و نمی انرژی
 ."2حرارتی را توسعه دهیم

                                                      
1
 www.kayhan.ir/fa/news/157311  

2
 http://dolat.ir/detail/226966  
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 بكه برق(: تأمين برق پایدار )پایداری ش2دال -4-2-3

المللی پول، عدم  های نهادهای معتبر مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین بر اساس گزارش

عنوان یکی از دالیل اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی بالقوه  دسترسی به انرژی الکتریکی را به

تأمین  . در همین راستا، در گفتمان برق فسیلی،1کنند کشورهایی مانند هند و پاکستان شناسایی می

شود. تأمین برق  های گسترده فسیلی، جزو نقاط قوت آن شمرده می برق پایدار از طریق زیرساخت

ها قرار گرفت و  پایدار، همچون تأمین برق اقتصادی پس از انقالب جزء گفتمان برق فسیلی دولت

تأمین برق »ال تدریج معنایی برای خود تثبیت نمود و در این تثبیت معنا متوقف شد. بدین ترتیب د به

های پس از انقالب وارد شد. گرچه با توجه به  با دستیابی به تثبیت معنا به گفتمان تمام دولت« پایدار

ها دستخوش  ها این دال گا تبع آن وجود برخی خاموشی های فصل گرما و افزایش مصرف برق و به پیک

 گردد. ظن و تردید می

باالی صنعت برق پیرامون تأمین برق پایدار وجود سه متن سخنرانی و مصاحبه با مدیران رده 

داشته که در ادامه، یک مورد آن در اینجا ارائه شده و دو مورد دیگر درپیوست آورده شده است. 

شود وجود واژگان مثبت و امیدبخش همچون پایدار و بدون  گونه که در ادامه مشاهده می همان

 های برق فسیلی بکار رفته است. خاموشی، در خدمت اثبات ضرورت تداوم نیروگاه

 آرش کردی مدیرعامل وقت توانیر:

های تولیدی و  ترین رویکرد ما تأمین انرژی پایدار برق در شبکه است و باید همه بخش مهم" 
 2"خدماتی، خانگی از برق مستمر برخوردار باشند و بدون خاموشی فصول سال سپری شود.

 : خودکفایي در صنعت برق3دال -4-2-4

ای  ان صنعت برق در حال حاضر یکی از صنایع پیشرو کشور در بخشهسیاستگذاربه عقیده 

که مدام از دستاوردها و خودکفایی در این  طوری شود به مختلف از تولید تا انتقال و توزیع محسوب می

گویند. تا پیش از انقالب خودکفایی در صنعت برق یک دال شناور بوده که پس از صنعت سخن می

 قالب این دال به تدریج معنایی برای خود تثبیت نمود و در این تثبیت معنا متوقف شد.ان

سه متن سخنرانی و مصاحبه با دو وزیر وقت و حاضر نیرو و یکی از مدیران وقت رده باالی وزارت 

دو نیرو پیرامون خودکفایی در صنعت برق وجود داشته که در ادامه، یک مورد آن در اینجا ارائه شده و 

 مورد دیگر درپیوست آورده شده است.

 رضا اردکانیان، وزیر نیرو: 

با اتمام دوران دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگی، تحول شگرف در حوزه ساخت داخل در "
به  EPC صورت وقوع پیوست و برای اولین بار تمام مراحل ساخت یک نیروگاه به صنعت برق به

گذاری و هدایت وزارت نیرو در صنعت برق،  ادامه داد: با سرمایهوی  .پیمانکاران ایرانی واگذار شد

                                                      
1 https://www.eghtesadonline.com/n/mDj  
2
 https://www.eghtesadonline.com/n/1ETF  
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های توربین و قطعات اصلی که از تکنولوژی بسیار باالیی برخوردار بودند آغاز و سپس  ساخت پره
.اندازی شد کارخانه ساخت توربین گازی در کشور راه

گرفته امروز  روزی صورت های شبانه با تالش 1
، گازی و سیکل ترکیبی در حال نصب در کشور به دست توانمند متخصصان تنها نیروگاه بخاری نه

ها  های ایرانی در سایر کشورها نیز مبادرت به ساخت نیروگاه شود، بلکه شرکت داخلی ساخته می
درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به  70کنند و همین مسئله موجب شده که  می

 ."بخش برق باشد
 : فقرزدایي و عدالت محوری4دال -4-2-5

های  از ابتدای انقالب اسالمی شکل گرفت که این موضوع در سال 2وعده رایگان کردن آب و برق

کننده شد به طوریکه این هایی بسیار ناچیز به مصرفبعد باعث شد دلیلی بر عرضه برق با هزینه

  سه متن ی تبدیل شود.ان همواره به پای ثابت گفتمان برق فسیلسیاستگذارموضوع در صحبت 

وجود داشته که در ادامه، یک مورد آن در اینجا ارائه شده  انتخابی در مورد فقرزدایی و عدالت محوری

 و دو مورد دیگر درپیوست آورده شده است.

 رضا اردکانیان، وزیر نیرو:

توجهی از روستاها پس  به برق دسترسی دارند؛ تعداد قابل ایران درصد مردم 99.5نزدیک به "
که در زمان حاضر تمام روستاهای باالی  طوری به شبکه برق دسترسی پیدا کردند به انقالب از

روستا دارای 367هزار و 4 پیروزی انقالب اسالمی خانوار از این نعمت برخوردار هستند. در زمان10
 "3هزار روستا رسیده است.57برق بودند و در سال جاری این رقم به بیش از 

 های تعدیل گر یا مخالف گفتمان حاکم خرده گفتمان -4-3

( گام اساسی در تحلیل گفتمان، شناسایی حداقل دو گفتمان 2001به بیان الکال و موفه )

متخاصم است که با هم رابطه غیریت سازانه برقرار کرده باشند. الکال و موفه معتقدند گفتمان 

پیوسته است که معنای خود را از آرایش گفتمانی و در تمایز با  هم های به ای معنادار از دالمجموعه

کند. غلبه قدرت گفتمان رژیم برق فسیلی ایران در دوران پس از انقالب  یهای مخالف کسب م گفتمان

کننده گفتمان توسعه مبتنی بر های تعدیل هایی همچون گفتمانگیری خرده گفتمانمنجر به شکل

های تجدیدپذیر  ای و انرژیوری انرژی و تجدید ساختار صنعت برق(، انرژی هسته سوخت فسیلی )بهره

عنوان مقاومتی در برابر آن به وجود آمدند. در ادامه  دیگر به بیان ه گفتمان فسیلی و بهشد که در پاسخ ب

 شود. به بررسی منازعات معنایی این دو خرده گفتمان پرداخته می

  

                                                      
1
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/16/2005251  

2
 https://www.khabaronline.ir/news/336698  

3
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3603742  
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 کننده گفتمان توسعه مبتني بر سوخت فسيليهای تعدیل گفتمان-4-3-1

- شود، بازیگران رژیم اجتماعی می گونه که در فرآیند گذار در چارچوب چندسطحی گفته همان

وری در  فنی حاکم با احساس فشار از سوی دورنما و نیچ، با هدف دفاع بقای خود، دست به بهبود بهره

دیگر بازیگران  بیان شوند. بهپذیرند و تحوالت را پذیرا میوار تأثیر می زنند و به صورت زنجیرهخود می

بینند و از و مشکالت حداقلی را با تغییرات تدریجی حل شده میدرون رژیم، به آینده رژیم امیدوارند 

دو خرده گفتمان  گردند. با توجه به این موضوعها نمیای در نیچهای ریشه حل این جهت به دنبال راه

( تجدید ساختار صنعت برق در تعدیل گفتمان توسعه مبتنی بر سوخت فسیلی 2وری انرژی و ( بهره1

 این دو خرده گفتمان تشریح خواهند شد. شکل گرفت. در ادامه

 وری انرژیخرده گفتمان بهره -4-3-1-1

های وری انرژی پرمصرفی جامعه، اعم از گروههای خالی بهره این خرده گفتمان بر مبنای دال

عنوان نماد  های خانگی و صنعتی در گفتمان فسیلی شکل گرفت که به کننده در بخشمختلف مصرف

وان از آمار رشد مصرف برق در کشور و شدت باالی انرژی برق و یا مشکالت پیک ت این گفتمان می

های نهم و دهم )دولت آقای روحانی( و وزارت  مصرف برق در تابستان نام برد. با روی کار آمدن دولت

های جدید را برای  قدر پررنگ شده است که ایشان ساخت نیروگاه آقای اردکانیان این خرده گفتمان آن

هدفمندسازی »اند. در این راستا صرفه ندانسته و بر مدیریت مصرف تأکید داشتهدهی به تقاضا بهخپاس

واقعی »و « ها هدفمندی یارانه» ،«ها تلفات در شبکه برق و بازدهی نیروگاه»، «مصرف و مدیریت تقاضا

شکل « ژیوری انرمدیریت مصرف و بهره»حول دال مرکزی « کنندهکردن قیمت برق در بخش مصرف

 اند.گرفته

عنوان یک دال شناور  کننده بپردازد، بهدر این خرده گفتمان، قیمت واقعی برق که بایستی مصرف

 مورد تأکید قرار دارد. 

سازی قانون هاست که گرچه شاهد پیادهشناور دیگر در این گفتمان، هدفمندی یارانه دال

کننده همچنان مشکل دارد در در بخش مصرف ها بودیم اما این روند ضمن اینکههدفمندی یارانه

 ها هستیم. ای برای تولید برق به نیروگاهبخش تولید برق نیز ما همچنان شاهد تحویل سوخت یارانه

کنندگان برق هستند وری انرژی، عمدتاً عرضهگرچه یکی از مخاطبان اصلی در خرده گفتمان بهره

ها،  ر بخش توزیع و همچنین بازدهی پایین نیروگاهکه طی آن مباحث تلفات در شبکه برق خصوصاً د

کننده برق بوده به طوریکه عمده مشکالت گیرد، اما مخاطب عمده، جامعه مصرفمورد تأکید قرار می

 اند. کنندگان برق، بار معنایی پیداکردهوری انرژی در بخش مصرفمصرف و بهره
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 وری انرژیبندی گفتمان بهره مفصل :3نمودار 

 

 وری انرژی:های انتخابی در مورد خرده گفتمان بهره متن

 كننده انرژيیارانه انرژي در بخش تولیدكننده و مصرف 

 رضا اردکانیان، وزیر نیرو:

شده و قیمت  شود و فاصله چشمگیری بین قیمت تمام یارانه سنگین به آب و برق داده می"
  "کند. وارد می تکلیفی وجود دارد و این یارانه به مردم و کشور فشار

 كنندهواقعی كردن قیمت برق در بخش مصرف 

 مدیره سندیکای صنعت برق ایران: پیام باقری، عضو هیئت

گیرند به  کنندگانی که خارج از الگوی مصرف قرار می دریافت قیمت واقعی آب و برق از مصرف"
تعیین شده مصرف  ای منتهی خواهد شد. مشترکانی که خارج از الگوهای برقراری عدالت یارانه

کنند باید هزینه واقعی این مصرف خود را پرداخت کنند تا بخشی از این استفاده از منافع جامعه را  می
های اضافی بر کل جامعه  جبران کنند. این موضوع راهکار مناسبی برای جلوگیری از تحمیل هزینه

 "شود. محسوب می

 هدفمندسازي مصرف و مدیریت تقاضا 

 وزیر نیرو: رضا اردکانیان،

 "اگر مصرف اصالح نشود افزایش تولید برق جوابگو نخواهد بود."
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 ها  تلفات در شبکه برق و بازدهی نیروگاه 

 رضا اردکانیان، وزیر نیرو:

درصد رسید که دستاورد بسیار  9.76کاهش تلفات در شبکه توزیع برای نخستین بار به رقم "
 1 "مهمی در این صنعت است.

 گفتمان تجدید ساختار صنعت برق خرده -4-3-1-2

برداری در تولید برق از دوش دولت است، اساس این خرده گفتمان بر تمرکززدایی عملیات و بهره

ای در رسد با گفتمان اقتدار و تمرکز در گفتمان هستهاین تغییر در گفتمان توسعه فسیلی به نظر می

سازی شکل گرفته در اده شده از جمله خصوصیتقابل است. اما با نگاه به روند تجدید ساختار رخ د

شود نه تنها تمرکززدایی شکل نگرفته بلکه ما شاهد هستیم با توجه به نوع  صنعت برق مشاهده می

دولتی رخ داده که اتفاقاً به نهادهای گفتمان اقتدار ها، انتقال از بخش دولتی به بخش شبهواگذاری

 ای نزدیک است.زدایی هسته

 
 بندی گفتمان تجدید ساختار صنعت برق مفصل :4نمودار

 

 

                                                      
1
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 های انتخابی در مورد خرده گفتمان تجدید ساختار صنعت برق: متن

 در صنعت برق افزایش مشاركت بخش خصوصی 

 رضا اردکانیان، وزیر نیرو:

افزایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنعت برق کشور ضروری است...در شرایط جنگ  هم"
کنند بیشتر است تا بازی را به نفع خود تغییر  مسئولیت کسانی که این معنا را درک میاقتصادی 

 "آوری صنعت برق کشور شود. دهیم... همکاری بخش خصوصی و دولتی نهایتاً منجر به تاب

 برداري تفکیک حاكمیت و نظارت از عملیات و بهره 

 : رضا اردکانیان، وزیر نیرو

تر از مدیریت است و در صورت تفویض اختیار باید نظارت و  فتهیا تفویض اختیار، سطح توسعه"
شود.  مسئولیت را بر عهده بگیریم که در صورت پاسخگو نبودن این روش اختیارات برداشته می

های جاری و  ترین چالش ما در عرصه توسعه، سازمان حکمرانی و اداری ما است که فعالیت اصلی
 1"گیرد. روزمره را در برمی

 هاي یارانههدفمند 

 رضا اردکانیان، وزیر نیرو:

ها در دو جا مهم است؛ یکی اینکه به پایدار بودن عرضه آب و برق کمک کند یعنی اصالح تعرفه"
تحمل  گیریم، تا جایی قابلتومان می 60تومان است و ما  100اگر قیمت یک کیلووات ساعت برق 

کند؛ و  رسانی را مختل میشود و خدمت یل میاست و از جایی به بعد، به اختالل در عرضه برق تبد
یک تأثیر دیگر دارد و آن اینکه فرض کنیم در عرضه برق مشکلی وجود نداشته باشد و دولت بتواند از 

ای  ای کماکان ارائه شود، چون در بخشهمنابع دیگری به صنعت برق کمک بدهد و یک برق یارانه
ن قیمت تکلیفی به این معنی خواهد بود که شود، ایمختلف الگوی صحیح مصرف رعایت نمی

عدالتی  ها یک بیشوند و اعطای این یارانه دولتی به بدمصرف مند می ها از یارانه بیشتری بهرهبدمصرف
 2"گذارد. رسانی میمحض است و اثرش را روی خدمت

 اصالح بازار برق 

 مدیره سندیکای صنعت برق ایران: علی بخشی، رئیس هیئت

به ساختار صنعت برق باید عوض کنیم چراکه برق صرفاً یک خدمت نیست و یک  نگاهمان را"
عنوان یک  کاالست. اگر برق کاالیی است که تعریف خودش را برای عرضه و تقاضا دارد باید به

وکار که قوانین بازار بر آن حاکم است توجه جدی به آن شود. قبالً شعار ما ایجاد انسجام ملی  کسب
وکار صنعت برق توجه شود. رکود در صنعت  بود ولی حاال تأکید داریم که به کسب برای صنعت برق

                                                      
1
 https://www.tabnak.ir/fa/news/947893  

2
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/30/1859044  
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برق بخش خصوصی این صنعت را دچار مشکالت زیادی کرده است. در افرایش ظرفیت ساالنه 
های جدید  ایم و عدم احداث نیروگاهبه بعد کاهش قابل توجهی داشته 92های جدید از سال  نیروگاه

گر بازار های فرسوده گردند. نبود نهاد تنظیم مرورزمان جایگزین نیروگاه باید به افتخار نیست چراکه
های خصوصی انجام  های دولتی با نیروگاه برق موجب شده تا تفاوت و تبعیض زیادی بین نیروگاه

 1گیرد.

 بخش برق رگوالتوري مستقل در 

 محمد علی وحدتی، مدیرعامل سابق توانیر:

های  های فعلی در صنعت برق به فعالیت باور است که بخشی از چالش محمد علی وحدتی بر این"
گوید انتظار فعاالن صنعت برق از دولت این است که مطابق با  گردد. او می گرایانه دولت بازمی تصدی

درصد تأمین برق  60گری خود را کاهش دهد تا بخش خصوصی که  قوانینی که وضع شده تصدی
های خود ادامه دهد. تشکیل رگوالتور مستقل که به  فضای بازتری به فعالیتکشور را بر عهده دارد، در 

گفته محمدعلی وحدتی در حال حاضر اساسنامه آن هم مصوب شده است، یکی دیگر از مسائلی است 
تواند بخشی از  که فعاالن برای توسعه صنعت برق از دولت انتظار دارند؛ زیرا به اعتقاد وی این نهاد می

های منطقی و بدون  و فعاالن اقتصادی وجود دارد از طریق شیوه سیاستگذاررا که بین  اختالفاتی
گونه موارد، اقدام به تشکیل نهاد مستقلی  وفصل کند ... در همه جای دنیا در این جانبداری حل

 کنند تا به صورت غیرجانبدارانه عمل کند. وجود گر در آن بخش می عنوان رگوالتور یا نهاد تنظیم به
 2 "تواند مؤثر و راهگشا باشد. این نهاد برای هر دو طرف موضوع می

 های مخالف گفتمان توسعه مبتني بر سوخت فسيلي گفتمان -4-3-2

 ای خرده گفتمان برق هسته -4-3-2-1

ان عالی کشور خصوصاً مقام معظم رهبری پیرامون گفتمان سیاستگذاردر متون تحلیل شده از 

ای، ایجاد تنوع در منابع آمیز از انرژی هستههای شناور استفاده صلح دال ای، ترکیبی ازبرق هسته

زیست بودن و ... حول دال مرکزی قدرت و اقتدار کشور مبتنی بر انرژی  انرژی، پاکی و دوستدار محیط

بندی شده است. این گفتمان با محور قراردادن عزت و اقتدار کشور در کسب فناوری  ای، مفصلهسته

جایگاه کشور به دنبال کسب هویت است. همچنین این خرده گفتمان همانند خرده گفتمان  و ارتقا

سازی با آمیز به دنبال ایجاد غیریت هایی همچون پاکی و استفاده صلحتجدیدپذیر با تمرکز بر دال

نژاد گفتمان برق فسیلی است. این خرده گفتمان توسط مقام معظم رهبری، محمود احمدی

اندازی نخستین  های نهم و دهم به خوبی مورد حمایت قرار گرفت و منجر به راه دولتجمهور  رئیس

وجود، این خرده گفتمان نیز همچون تجدیدپذیر، با  مگاواتی نیروگاه بوشهر شد. بااین 1000واحد 

                                                      
1
 https://barghnews.com/fa/news/39557  

2
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3483928  
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توجه به پوشش دهی نامناسب دال تأمین برق اقتصادی گفتمان فسیلی نتوانست در این منازعه پیروز 

 و به حاشیه رانده شد. شود 

 
 ای بندی گفتمان برق هستهمفصل :5نمودار

  

 ای:های انتخابی در مورد برق هسته متن

 بیانات مقام معظم رهبری:

کنند، آن وقت به  ی دنیا را تهدید می سازند، همه هایی که بمب اتم می های امروز، آن ابوجهل" 
خواهید پیدا کنید؛ که قبول هم داریم  ای می دهند که چرا شما انرژی هسته دلیل گیر مییک ملتی بی

دهد، ما  است؛ اما چون این توانائی را به شما می آمیز هاي صلح استفادهبرای برق است، برای 
.گذاریم؛ حرف حضرات این است نمی

1
 " 

 های تجدیدپذیر خرده گفتمان انرژی -4-3-2-2

وری انرژی که از دل گفتمان توسعه فسیلی  گیری خرده گفتمان بهرههای شکل ریشهبا عطف به 

های فسیلی کشور  ی انرژیهای تجدیدپذیر نیز معتقد است ذخیره شکل گرفت، خرده گفتمان انرژی

های آینده و بقای بشریت استفاده از این دسته  در حال اتمام است و تنها راه نجات برای نسل

های شناور  زیست بودن آن است و دال ال مرکزی این گفتمان پاکی و دوستدار محیطد .هاست انرژی

 زایی و ظرفیت بالقوه کشور در این جدیدی همچون تنوع در منابع انرژی، توسعه پایدار، اشتغال

مندان به این خرده گفتمان با  که عالقه نحوی اند، به شده ها حول این دال مرکزی سامان داده انرژی

                                                      

 1۳۸۷/05/0۹ -بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم  1
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های مختلف به این سمت  زیست در آن، در تالشند تا تأمین انرژی را در بخش به محوریت محیطتوجه 

بندی جدیدی از  زیستی بودن خود، مفصل سوق دهند. درواقع، این خرده گفتمان بر مبنای محیط

 دهد.زایی و ... ارائه می مفاهیم تأمین برق همچون توسعه پایدار، اشتغال

 
 های تجدیدپذیر گفتمان انرژی بندیمفصل :6نمودار

 

 های تجدیدپذیر: انتخابی در مورد انرژی  متن

 چیان وزیر وقت نیرو:حمید چیت

های تجدید پذیر  ترین مزایای استفاده از انرژی از اصلی كاهش آلودگی هواوی با بیان اینکه " 

وی  .شد در سطح جهانی خواهد اي كاهش تولید گازهاي گلخانهاست گفت: این امر باعث 

های تجدید پذیر عنوان کرد و گفت: میزان اشتغالی  را از دیگر مزایای استفاده از انرژی زایی اشتغال
شود بسیار زیاد است زیرا  های تجدید پذیر حاصل می های تولیدی برق با انرژی که از توسعه مجموعه

طور  راد بیشتری بهشود و به دنبال آن اف ها مشارکت بخش خصوصی بیشتر می گونه طرح در این
.شوند مستقیم و غیرمستقیم شاغل می

1 

 گيری بحث و نتيجه -5

ترین اسناد و اطالعاتی است  گیران سطح عالی کشور از جمله مهمان و تصمیمسیاستگذارگفتمان 

که متأسفانه کمتر مورد توجه محققان حوزه انرژی و صنعت برق قرار گرفته است، این در حالی است 

 کننده خواهد بود.های حاکم ناقص و گمراه موضوع این موضوع، بدون توجه به گفتمانکه بررسی 

                                                      
1
 https://asre-eghtesad.com/energy/9837  
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گذاری صنعت برق کشور که یکی از ارکان حیاتی در توسعه پایدار کشور است شرط اولیه سیاست

های انجام شده، های گفتمانی آن است. با توجه به مرور پژوهشها و زمینهدر آن، شناسایی ریشه

ه در حوزه صنعت برق و انرژی، کمتر به این موضوع پرداخته شده و بنابراین، پژوهش مشخص شد ک

ی ذر حوزه برق کشور، به سیاستگذارهای گفتمانی مدیریت و ها و زمینهحاضر با هدف تحلیل ریشه

قول پیرامون مدیریت و  مصاحبه، سخنرانی، بیانیه و نقل 100مطالعه و تحلیل متن حدود 

های پس از انقالب انجام شده، پرداخت و بر اساس نظریه گفتمان  حوزه که در سال ی اینسیاستگذار

  ها قرار داد. آن بندی الکال و موفه توجه خود را بر گفتارهای خاص و ظرفیت مفصل

اند از: توسعه مبتنی بر وفور منابع  گفتمان شناسایی شد که عبارت 5در کل، در این پژوهش 

ای و تجدیدپذیر که گفتمان ی انرژی، تجدید ساختار صنعت برق، هستهورفسیلی در کشور، بهره

مضامین و محورهای اصلی گفتمان حاکم عبارت بودند از:  عنوان گفتمان حاکم شناخته شد. نخست، به

و « تأمین برق به صورت اقتصادی»، «خودکفایی و خوداتکایی در صنعت برق»، «تأمین برق پایدار»

 موجود است. 7تصویر گفتمانهای شناسایی شده در نمودار «. محوریفقرزدایی و عدالت »

وری انرژی، تجدید ساختار  ها اعم از بهره گفتمان رژیم برق فسیلی توانسته سایر خرده گفتمان

ای را به حاشیه براند و مفاهیم خود را مسلط کرده و به یک هژمونی صنعت برق، تجدیدپذیر و هسته

فتمان با توجه به شرایط پس از انقالب و پیشامد مسائلی چون جنگ تحمیلی، نایل گردد. برتری این گ

درپی، کاهش درآمدهای نفتی و ... موضوعی طبیعی بود، زیرا این گفتمان به خوبی توانست  تحریم پی

عنوان رژیم برق حاکم  بودن را پوشش دهد و بدین ترتیب بهدر ادوار مختلف مواردی همچون اقتصادی

 ر شود.ایران مستق

 
 ی حوزه برق کشورسیاستگذارشده در سپهر مدیریت و  های شناساییگفتمان :7نمودار 
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( نیز معتقدند دولتهای حاکم در ایران همواره 1397) همانگونه که قانعی راد و همکاران

اند به هر طریقی تولید و استخراج سوخت فسیلی را بـاال بـرده تـا هم به سوخت ارزان و کرده سعی

فراوان دست یابند و هم از محل آن برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنند. همچنین پژوهش 

محوری در گفتمان توسعه مبتنی بر سوخت حاضر خصوصا با شناسایی دالهای فقرزدایی و عدالت

( به این نتیجه رسید که اغلب مدیران رده باالی کشور 1395فسیلی همراستا با کسرایی و سعیدی )

تاکید کرده اند و  - همچون برق –محورانه نیازهای اقتصادی و رفاهی مردم  ره بر تأمین عدالتهموا

 اند.اند وهژمونی این گفتمان را تقویت کردهبدین ترتیب بر اعتبار خود در نزد افکار عمومی افزوده

فنی  - نتایج این پژوهش مشابهت های بسیاری با توضیحات مبنی بر قفل شدگی رژیم اجتماعی

فنی از  - (. نظریه های نظام های اجتماعی1397راد، میرعمادی و رحیمیبرق فسیلی ایران دارد )

چندین فرآیند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  تثبیت فنی که حاصل - طریق معرفی رژیمهای اجتماعی

تغییر و فناورانه در مجاورت یکدیگر است، پدیده قفل شدگی را به شکل عدم تحول به طرف یک 

دهد. عموما بازیگران رژیم برق فسیلی رادیکال از اقتصاد کربنی به اقتصاد زیست محیطی توضیح می

کنند. دادن نیاز به تحوالت استفاده میاهمیت جلوهبی های گفتمانی برایدر کشورمان از استراتژی

نبی منفی ممکن کردن معایب، خطرات و عوارض جابعبارت دیگر بازیگران رژیم تمایل به برجسته

 Geelsعقیده ه ای دارند. بطوریکه بهایی همچون انرژیهای تجدیدپذیر و هستهنوآوریهای جاگوشه

های غالبی  بازیگران رژیم در روش مقاومت بصورت استراتژیهای گفتمانی، منجر به گفتمان (2014)

کند بلکه عیین میکند( را تشوند که نه تنها مساله مورد بحث )که دستور کار را مشخص میمی

کند. بطورکلی هژمونی گفتمان توسعه مبتنی بر چگونگی بحث پیرامون مسائل را هم مشخص می

های فسیلی شده بلکه  نه تنها منجر به تأمین برق بیشتر از طریق نیروگاه  سوخت فسیلی در کشورمان

ر بوده و بعبارت دیگر های دیگر هم کامال تاثیرگذاهای انرژیکامال بر نحوه توسعه سایر فناوری

های دیگر  که با وفور منابع نفت و گاز، توسعه انرژی نحوی عقب رانده است، بههای آنها را بهگفتمان

های نو را باید های عمده عدم توسعه انرژیضرورتی نداشته و حتی باید متوقف شود. فلذا یکی از ریشه

 در غلبه این گفتمان جست. 

ی و گرمایش کره زمین که یکی از تهدیدهای جدی جامعه بشری و به در نهایت، تغییرات اقلیم

های رود، محققان کشورهای مختلف را تشویق به استفاده از انرژیتبع کشورمان به شمار می

های گوناگون است. از سوی دیگر با توجه به منابع و ظرفیتتجدیدپذیر برای کاهش این معضل کرده 

ای( و با هدف استفاده حداکثری از منابع ارزشمند و جدیدپذیر و یا هستهدر تأمین برق کشور )مانند ت

های فسیلی در صنایع تبدیلی و صادرات آن( البته تجدیدناپذیر فسیلی )استفاده از سوخت

سیاستگذاران صنعت برق و انرژی باید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات صحیح و موثر، در مسیر توسعه 

گذاری در تحقیق و توسعه های افزایش سرمایهاین راستا عالوه بر سیاست پایدار گام بردارند. در

های تحکیم نهادهای سخت و نرم میانجی در پیوند عرضه و تقاضای های تجدیدپذیر و سیاستفناوری



 1400 تابستان( 52 )پیاپی 2 شماره 15 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

93 

های علیه های فسیلی و سیاستهای مصرف سوختهای تبعیض به نفع سیاستفناوری، باید سیاست

های یر را متوقف کرد. به عبارت دیگر، آمیخته سیاستی مشوق تولید فناوریتوسعه انرژی تجدیدپذ

های فسیلی برای تولید آمیز به نفع مصرف سوختهای تبعیضتجدیدپذیر، باید همراه با توقف سیاست

 برق گردد.
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