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 مقدمه و بيان مسأله-1
دهه   اوایل  وزارتخانه ۱۹7۰تا  در  پراکنده  صورت  به  انرژي  با  مرتبط  امور  و  ،  ها 

اي در دولت نسبت به شدند و چنین رویهریزي و اجرا میهايِ دولت فدرال، برنامه آژانس 
دنبال می نفت و گاز انرژي  اداره  مثال  به عنوان  اداره پژوهش زغال سنگ  ۱شد.  در   ۲و 

در حالی که و داشتند.  قرار  دادگستري و کمیسیون تجارت فدرال وزارت کشور  زارت 
می فناوري تالش  طریق  از  را  رقابت  تا  برق کردند  کمیسیون  بخشند،  بهبود  انرژي  هاي 

نمود. ایالتی تعیین می بینهاي منصفانه براي توزیع برق و گاز را در بازرگانی  فدرال، قیمت 
اعالوه نفت  تأمین  طریق  از  ملی  امنیت  افزایش  موارد،  این  توسط بر  خارج  و  داخل  ز 

هاي مرتبط با انرژي تا قبل از  شد. پژوهش هاي امور خارجه و دفاع، پیگیري میوزارتخانه 
آزمایشگاه ۱۹4۶ و  مختلف  پژوهشی  مراکز  در  سپس  و  کشور  وزارت  زیرنظر در  هاي 

اتمی  انرژي  می  3کمیسیون  سیاست صورت  دوران،  این  در  بنابراین  گذاري، گرفت. 
هاي مختلف بوده است و نهادي ي دستگاه جرا در حوزه انرژي، بر عهده ریزي و ابرنامه 

که بتواند به صورت یكپارچه امور مرتبط با انرژي را مدیریت کند، وجود نداشته است 
(Roger, 1980 چنین چالشی در .)به تصویر کشیده شده است  ۱ شكل. 

 

 

 

 

 
1 Office of oil and gas 
2 Office of coal research 
3 Atomic energy commission  
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 هاي نویسنده، منبع: یافته۱۹7۰انرژي در آمریكا تا اوایل دهه  : مدیریت پراکنده ۱ شكل

این روند ادامه داشت تا اینكه کشور آمریكا، برخی کمبودهاي انرژي به ویژه خاموشی 
افت ولتاژ برق سال    ۱۹۶۵بزرگ سال   تا   ۱۹7۱و  این موارد سبب شد  نمود.  را تجربه 

کننده عرضه انرژي آمریكا، تضمین به کنگره هشدار دهد که دیگر ۱۹7۱نیكسون، در سال 
امنیت انرژي این کشور نیست و از کنگره درخواست ایجاد وزارت منابع طبیعی نمود تا 
مدیریت انرژي به صورت یكپارچه در این وزارتخانه دیده شود. طرح نیكسون با پیشرفت 

نداشتند و  ها، باوري نسبت به کمبود انرژيکمی مواجه گردید. زیرا هنوز عموم آمریكایی 
 .( Sharlin, 1977کردند )آمده را امري موقتی قلمداد میموارد پیش 

به سبب  باخت و  نپایید که رنگ  انرژي دیري  با مدیریت  نگرشی در مواجهه  چنین 
ایده بحران  به تدریج،  هایی که به وجود آمد،  انرژي قوت گرفت و  ي مدیریت یكپارچه 

مدیریت 

فناوری 
 انرژی

مراکز 
پژوهشی  

قیمت
گذاری

 
ژی

 انر
یت

امن
 

 کمیسیون برق فدرال

 وزارت کشور

 کمیسیون تجارت فدرال

 وزارت دادگستري

 وزارت دفاع

 وزارت امور خارجه
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این انرژي شكل گرفت. مسئله ي مستقلی با عنوان  وزارتخانه  ي مهمی که قرار است در 
به آن پرداخته شود این است که به لحاظ تاریخی و ترتیبات نهادي، آمریكا چه   گزارش

مسیري را تا تشكیل وزارت انرژي پیموده است و اینكه در حال حاضر، به جز نقش پررنگ 
انرژي دخیل هستند. بخش پایانی این وزارتخانه، چه نهادهاي دیگري نیز در امور مرتبط با  

آموزه  به  نیز  ایران گزارش  انرژي  بخش  براي  آمریكا  انرژي  حكمرانی  سیاستی  هاي 
 . اختصاص یافته است 

 ساز تشکیل وزارت انرژی زمینه 1973بحران انرژی - 2
هاي متنوع انرژيِ دولت به درون یک ، نیاز به متمرکز ساختن برنامه ۱۹73بحران انرژي  

را در دفتر اجرایی کاخ سفید   4، اداره انرژي فدرال۱۹73ب بخشید. نیكسون در  نهاد را شتا
ایجاد نمود. پس از استقرار اداره انرژي فدرال، کاخ سفید از قانون استقرار اداره کل انرژي 

هاي به عنوان آژانسی مستقل حمایت نمود. این قانون که تمام ادارات و فعالیت   ۵فدرال
از تصویب مجلس   ۱۹73دسامبر    ۱۹نمود، در  مرتبط با انرژي را به این آژانس منتقل می 
اجرا نمود. با تأسیس این نهاد،    ۱۹74مارس    7سنا گذشت و نیكسون این قانون را در  

آوري اطالعات نرژي اندیشیده شد و اموري از قبیل جمعاي براي رفع موقت بحران اچاره
جویی و کارایی گذاري نفت، ذخایر استراتژیک نفت، صرفه و تحلیل مسائل انرژي، قیمت 

جایی که این  نهاد قرار بود تا ظرف دو بیشتر منابع انرژي به این سازمان واگذار شد. از آن 
دسامبر   3۱ان استقرار این نهاد را تا  مدت زم   ۱۹7۶آگوست    ۱4سال منحل شود، کنگره در  

 تمدید نمود. ۱۹77

ترین نهادها ترین و متنوع، یكی از جالب ۱۹77سپس قانون وزارت انرژي در آگوست 
هاي انرژي در  را در دولت فدرال به وجود آورد. استقرار وزارت انرژي، اکثر فعالیت 

 
4 Federal energy office 
5 Federal Energy Administration  
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ریزي جامع انرژي در نامهسطح فدرال را به زیر یک چتر آورد و چارچوبی را براي بر
سطح ملی فراهم نمود. در اولین روزهاي استقرار وزات انرژي، تمام دفاتر مرکزي و  

ها از واحدهاي مختلف مرتبط با انرژي به درون وزارت انرژي مننقل گردیدند و پرسنل
دالر  اولین ساختار این وزارتخانه با بیست هزار کارمند و بودجه ساالنه تقریباً ده میلیارد

 .( Terrence & Jack, 1994ایجاد شد )

های اجرایی در ساختار جایگاه و کارکرد دیگر دستگاه-3
 حکمرانی انرژی آمریکا

گیري وزارت انرژي، امور مرتبط با انرژي به صورت یكپارچه مدیریت هر چند با شكل
نیز در ارتباط با هاي دیگري  ها و کمیسیون زمان با تشكیل این نهاد، سازمان شود، اما هم می

 .اندانرژي به شرح زیر شكل گرفته 
 : دیگر متولیان مدیریت انرژي در آمریكا۱جدول  

سال  عنوان
 تأسیس 

 ترین کارکردمهم زیرمجموعه 

تنظیم انرژي کمیسیون  گري 
 (FERCفدرال )

و  مقررات- وزارت انرژي ۱۹77 توزیع  خطوط  گذاري 
حوزه  عمده در  گاز  و  برق  فروشی 

 ایالتی  بین

 هاآوري، تخمین و تحلیل دادهجمع  - وزارت انرژي ۱۹77 ( EIA۶اداره اطالعات انرژي )

 
6 Energy Information Administration (EIA) 
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و  اداره معادن  احیاي    اجرا 
 )OSMRE)7سطحی

فعال    گريتنظیم- وزارت کشور  ۱۹77 احیاي معادن  و 
 معادن رها شده

انرژي   مدیریت  اداره 
 )BOEM)8اقیانوس 

 در بخش فراساحلیمدیریت انرژي    - وزارت کشور  ۲۰۱۰

ایمنی و حفاظت از محیط    دفتر
 )BSEE)9زیست 

ایمنی  - وزارت کشور  ۲۰۱۱ در   ارتقاي  زیست  محیط  از 
 فراساحلی 

امور   ۲۰۱۱ (ENR)10اداره منابع انرژي  وزارت 
 خارجه 

جهانی،    - و   ايمنطقهمشارکت 
تولید کشورهاي  با  و دوجانبه  کننده 

  کننده انرژيمصرف

   ferc.gov,eia.gov, boem.gov, bsee.gov, osmre.gov, state.govمنبع: 

ممكن است با مشاهده جدول، این سؤال به ذهن برسد که با ایجاد نهادهاي مذکور در 
در نهادهاي مختلفی جدول، دوباره مدیریت انرژي در آمریكا از حالت یكپارچه خارج و  

پراکنده شده است. در پاسخ به این سؤال باید مطرح کرد که ساختار حكمرانی قبل و بعد 
اصالً   ۱۹7۰اي با یكدیگر دارند.  قبل از دهه  مالحظه وت قابلوزارت انرژي، تفا  ایجاداز  

به وزارتخانه  انرژي  با  مرتبط  امور  لذا  و  است  نداشته  انرژي وجود  عنوان وزارت  با  اي 
گرفته است ولی بعد از استقرار وزارت صورت پراکنده و در نهادهاي مختلفی صورت می 

سامان  متعدد  قوانین  قالب  در  انرژي  بخش  با انرژي،  و  شد  بازسازي  نوعی  به  و  دهی 
ها ها، سازمانهماهنگی این وزارتخانه، جهت تسریع و کارایی، برخی امور انرژي به آژانس 

 
7 Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement 
8 Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) 
9 Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) 
10 Bureau of Energy Resources (ENR) 
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  ۱۹77هاي دیگر واگذار شد. سال تأسیس نهادهاي مذکور که همگی در سال  و وزارتخانه 
 . مطلب است باشد نیز مؤید این می ۱۹77هاي بعد از )سال تأسیس وزارت انرژي( یا سال 

های سیاستی برای بهبود ساختار حکمرانی آموزه-4 
 انرژی ایران 

سطوح    در  قانون  تدوین  فرایند  همچنین  و  آمریكا  حقوقی  و  سیاسی  ساختار  گرچه 
حقوقی ایران متفاوت است، ولی با توجه به مطالبی که -فدرالی و ایالتی، با ساختار سیاسی

هاي سیاستی این کشور در توان از آموزهگرفت، می هاي قبل مورد بررسی قرار  در بخش 
 : راستاي اصالح ساختار حكمرانی بخش انرژي به شرح زیر استفاده نمود

 دهندهوجود رویکرد مشخص و جهت -1-4
ي ساختار حكمرانی انرژي ، داشتن  ترین دالیل موفقیت آمریكا در عرصه یكی از مهم

ها بر مبناي آن رویكرد است.  نامه و سایر آیین رویكردي واحد و به تبع آن، تدوین قوانین 
براي پی  انرژي سال  بهترین مرجع  قانون وزارت  آمریكا،  انرژي  به رویكرد   ۱۹77بردن 

انرژي در پنج جمله به شرح زیر  این قانون، دالیل تشكیل وزارت  ابتداي  است که در 
 آورده شده است: 

- ۲انرژي تجدیدناپذیر مواجه شده است،  ایاالت متحده با کمبود روزافزون منابع  -۱
مبود انرژي و وابستگی روبه افزایش آمریكا به عرضه انرژي خارجی، تهدیدي جدي ک

چنین تهدیدي براي سالمت، ایمنی و رفاه شهروندانش به حساب براي امنیت ملی و هم
حاضر و لبرنامه ملی انرژيِ توانمندي مورد نیاز است تا نیازهاي انرژي در حا -3آید،  می

اقتصادي ملی برآورده  با اهداف اجتماعی، محیط زیستی و  آینده را به صورت سازگار 
میان  گذاري، پژوهش و توسعه در زمینه انرژي،گذاري، قانونمسئولیت سیاست -4نماید،  

دهد تا همكاري مؤثري هاي زیادي پراکنده شده است و لذا اجازه نمیها و آژانسوزاتخانه
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طراحی و -۵جویی وعرضه انرژي به صورت جامع صورت پذیرد و  ي صرفههادر برنامه
هاي عمده انرژي در سطح فدرال سازي فعالیت اجراي برنامه انرژي ملی نیازمند یكپارچه

 (.۱۹77ها به درون یک وزارتخانه مجزا است )قانون وزارت انرژي آمریكا، و انتقال آن

هد به دو سؤال اصلی در خصوص تشكیل  خوااین پنج عبارت باال به طور خالصه می 
از وزارت   -۲خواهند؟ و  چرا وزارت انرژي می  -۱وزارت انرژي در آمریكا پاسخ دهد:  

 خواهند؟انرژي به عنوان حكمران انرژي چه می

کند که وزارت جمالت چهارم و پنجم در واقع پاسخ به سؤال اول است و بیان می
كپارچه مدیریت شود و در این گزارش نیز به طور خواهند تا انرژي به صورت یانرژي می 

مفصل به این مهم پرداخته شد. مابقی جمالت در واقع پاسخ به سؤال دوم است. دقت در 
دهد که مفهوم سؤال این است که در آمریكا قرار است چه رویكردي سؤال دوم نشان می 

این رویكرد انرژي،  از طریق ساختار حكمرانی وزارت  تا  دنبال شود؟ متن   حاکم باشد 
قانون وزارت انرژي، بیانگر این است که در آمریكا قرار است ساختار حكمرانی انرژي، 

ها در نامه »امنیت عرضه« در این کشور را تأمین نماید و به عبارتی، تمام قوانین و آیین
باید به گونه  انرژي آمریكا،  »امنیت اي تدوین شود که روح حاکم بر آن حوزه  ها تأمین 

انرژي« باشد و همین رویكرد نیز در نهایت توانست این کشور را از یک کشور وابسته و 
 کننده انرژي تبدیل کند.کننده انرژي به یک کشور صادر وارد

به عنوان باالترین سند باالدستی در حوزه    ۱37۹هاي کلی انرژي سال  در ایران، سیاست 
دهد که رویكرد واحدي در ست نشان میآیند. دقت در بندهاي این سیاانرژي به شمار می

تخاذ تدبیر این سند براي انرژي در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال بندهایی نظیر »ا
،  «و راهكارهاي مناسب براي گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور

کشور از افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداري  »
افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم « و »افزایش قدرت اقتصادي و امنیتی و سیاسی
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«،  هاي نفتی ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده 
رویكرد »مدیریت عرضه« را براي انرژي در نظر گرفته است. این در حالی است که رویكرد 

تقاضا  »«  »مدیریت  بند  است.    «انرژي   شدت  و کاهش  مصرف  سازي بهینه در  دنبال شده 
هاي نفت و گاز و پتروشیمی جایگزینی صادرات فرآوردهعالوه بر این از انرژي در بند »

شود. « رویكرد »تكمیل زنجیره ارزش« استخراج می به جاي صدور نفت خام و گاز طبیعی
ي انرژي حاکم است و همین سبب ي در حوزهبنابراین در حال حاضر، نگاه چند رویكرد

گذاري مشخص در بلندمدت برسیم. حتی اگر قرار است که شده تا نتوانیم به یک هدف 
شود که این شیوه نیز با هاي کلی انرژي باشد پیشنهاد می چند رویكردي، محور سیاست 

اصلی،  رویكرد  نوعی  به  و  شود  مشخص  فرعی  رویكردهاي  و  اصلی  رویكرد  تعریف 
 . ي رویكردهاي فرعی باشددهندهجهت 

ترین شرط اصالح ساختار  اراده سیاسی دولتمردان: مهم -2-4
 حکمرانی 

طور که در متن گزارش نیز به آن پرداخته شد، به رغم هشدار نیكسون به کنگره همان
کردن امور انرژي به دالیلی که بیان شد، طرح اي براي یكپارچه و پیشنهاد ایجاد وزارتخانه 

ایشان در کنگره با کندي پیش رفت ولی همین موضوع نه تنها سبب نشد تا مسئله را رها 
کند بلكه تمام تالش خود را به کار بست تا در حیطه اختیارات خودش، این موضوع را 
در کاخ سفید براي اولین بار با استقرار اداره انرژي فدرال عملیاتی کند و به مرور زمان، 

سال بعد، هشدار نیكسون در کنگره جدي   4فزایش دهد. البته حدود  قدرت این نهاد را ا
 گرفته شد و قانون وزارت انرژي به تصویب رسید. 

تواند دستاورد خوبی براي کارگزاران دولتی در ایران داشته باشد.  این اقدام آمریكا، می 
یگر از این حیث که دولت براي اصالح ساختار حكمرانی انرژي نباید معطل مجلس یا د

ي اختیارات، تمام تالش خود را در این نهادهاي حاکمیتی باشد و الزم است در حیطه
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زمینه انجام دهد. به عبارت دیگر، ممكن است در ایران نیز الزم باشد در کنار تدوین و 
جمهوري ارسال الیحه براي اصالح ساختار حكمرانی انرژي، ابتدا تغییراتی در نهاد ریاست 

یا   این شدن بخش اضافهاز طریق حذف  در  دارد  بنابراین ضرورت  آید.  به وجود  هایی 
 . زمینه، سناریوهایی مختلفی پیشنهاد شود

انعطاف ساختار حکمرانی انرژی برای تحقق رویکرد مورد  -3-4
 نظر 

البته داشتن رویكرد واحد به این معنی نیست که ساختار حكمرانی نیز باید واحد باشد.  
به مجموعه در واقع ساختار حكمرانی نهادي، سازمانی و قواعدي گفته ،  ترتیبات  از  اي 

ي زمانی ساختن رویكرد مورد نظر باشد. لذا در بازهشود که قرار است متضمن محقق می
کردن رویكرد، ممكن است ساختار حكمرانی به فراخور تحوالت مورد نظر براي عملیاتی 

اختار حكمرانی وزارت انرژي نیز درونی و بیرونی تغییر کند. همین امر سبب شده تا س 
سال گذشته به تناسب نیازهاي به وجود آمده،   4۰براي تحقق »امنیت عرضه« در طول  

گذاري ، توسعه انرژي و قانون ۱۹7۰تغییر کند. به عنوان مثال، این وزارتخانه در اواخر دهه  
اي لیحات هسته ، پژوهش در مورد تس۱۹8۰آن را در دستور کار خود قرار داده بود. در دهه  

هاي یافتن دوره جنگ سرد، فعالیت ها در اولویت قرار گرفت. با پایان و توسعه و تولید آن
اي اي و عدم گسترش و نگهداري ذخائر هسته هاي هسته پاکسازي محیط زیست از آلودگی

هاي علمی و فناورانه براي رفع حل، توجه به راه۲۰۰۰مورد اهمیت قرار گرفتند. در دهه  
این وزارتخانه قرار گرفت )هاي هسته لش چا  ,Rogerاي و محیط زیستی در اولویت 

( و همین تغییرات سبب شده است که تاکنون چندین بار، ساختار سازمانی این 1980
وزارتخانه از طریق اضافه یا حذف شدن برخی ادارات، مورد بازنگري قرار گیرد. بنابراین 

 انعطاف، ضرورتی انكارناپذیر است. وجود ساختار حكمرانی برخوردار از 
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هاي نفت و نیرو در ایران بر خالف ساختار منعطف وزارت انرژي آمریكا، وزارتخانه 
نمی  و  نیستند  برخوردار  انعطافی  چنین  حتی از  و  ساختار  تحوالت،  فراخور  به  توانند 

قش بسزایی مأموریت خود را تغییر دهند. البته بدیهی است در آمریكا، ساختار تقنینی نیز ن
اي دارد. گرچه در ایران بر خالف آمریكا، وزراي نفت و نیرو آوردن چنین زمینه در فراهم

امكان  و  نهاد هستند  این  به  پاسخگویی  نیز  و  قوانین مصوب مجلس  اجراي  به  مكلف 
ي الزم نیز براي تجدیدساختار پذیر است، ولی ارادهها از طریق استیضاح امكان برکناري آن 

ها با طراحی قوانین روزآمد وجود ندارد. به عنوان هاي این دستگاه دهی مأموریت و سازمان
وزارت نفت مكلف شده است تا اساسنامه شرکت ملی نفت ایران،   ۱3۵8مثال، از سال  

تصویب  به  و  کند  بازنگري  را  پتروشیمی  ملی صنایع  و شرکت  ایران  گاز  ملی  شرکت 
به رغم وجود این تكلیف قانونی، در نهایت  مجلس برساند ولی با تأخیر بیش از سه دهه

ایران به صورت طرح در مجلس تدوین و به تصویب  اساسنامه شرکت ملی نفت  تنها 
)عظیم  است  انرژي ۱3۹۵زاده،  رسیده  براي بخش  واحدي  اگر رویكرد  بنابراین حتی   .)

ا براي رو، خود رایران تدوین شد، ولی ساختار حكمرانی نتواند به فراخور تحوالت پیش
پذیر نخواهد ي مطلوب امكان تحقق رویكرد مورد نظر، تغییر دهد باز هم رسیدن به نتیجه 

 .بود

 هاهماهنگی بخش انرژی با سایر بخش -4-4
با توجه به مطالبی که بیان شد، مشخص گردید که با ایجاد وزارت انرژي، نه تنها امور 

، ارتباط انرژي ۱ا توجه به جدول  مرتبط با انرژي به صورت یكپارچه مدیریت شد، بلكه ب
ها نیز مشخص گردید. این در حالی است که بخش انرژي ایران از دو منظر با سایر بخش 

ها موفق نبوده ارتباط بخش انرژي با سایر بخش   -۲مدیریت یكپارچه امور انرژي و    -۱
انرژي گیرد که ابتدا خود بخش  ها زمانی شكل می است. البته بخش انرژي با سایر بخش 

 به صورت یكپارچه مدیریت شود. 
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یكپارچه،   طور  به  که  نهادي  معناي  به  حاکمیتی  متمرکز  دستگاه  نبود  ایران  در 
ها در بخش ترین چالش گذاري بخش انرژي را بر عهده داشته باشد از محوري سیاست 

هاي موجود کشور آید. در واقع این بخش مانند بسیاري از بخش انرژي کشور به شمار می
سازي است که سبب شده است هر کدام از این گیري و تصمیمداراي تعدد مراکز تصمیم

نهادها، هر ساله با تخصیص اعتبار و بودجه به صورت جداگانه پیگیر اهداف مشترکی 
، تشكیل وزارت انرژي مورد ۱37۹ها قبل به ویژه از سال  باشند. به همین خاطر از سال

سیاست  وتوجه  است  بوده  سال    گذاران  در  است.  نشده  محقق  مهم  این    ۱38۱تاکنون 
تمرکز مجلس،   براي  و  شد  منتفی  مجلس  سوي  از  انرژي  وزارت  تشكیل  موضوع 
گذاري در بخش انرژي و ایجاد هماهنگی، شوراي عالی انرژي کشور ایجاد شد. سیاست 

هایی نظیر از چالشاین شورا نیز نتوانسته است مشكل عدم یكپارچگی را مرتفع کند و  
حذف  عدم  امور،  پیگیري  براي  مشخص  متولی  نبود  منظم،  جلسات  تشكیل  عدم 

جایی که »مدیریت یكپارچه د. از آن برساختارهاي زائد و موازي و ضعف دبیرخانه رنج می 
ها« است، لذا در ایران، به دلیل عدم  نیاز »ارتباط بخش انرژي با سایر بخش انرژي« پیش 

ها نیز از دیگر معضالت یكپارچگی در مدیریت انرژي، ارتباط این بخش با سایر بخش 
 . ( ۱3۹۶آید )نوروزي، نهادي به شمار می

 گر  تنظیم نقش پررنگ نهادهای  -5-4
گري انرژي با گر در حوزه انرژي آمریكا به ویژه کمیسیون فدرال تنظیم نهادهاي تنظیم 

کنند پذیري و جلوگیري از انحصار ایفا می حدود یكصد سال سابقه، نقش بسزایی در رقابت 
اي به این نهادها اعطاء کرده است. برخی و قانون براي تحقق این اهداف، اختیارات ویژه 

طور   گري به ، آمده است. در ایران نیز موضوع تنظیم۱کردهاي این نهاد در جدول  از کار
هاي کلی قانون اجراي سیاست   نهم  فصلطور خاص در  گر بخشی به  عام و نهادهاي تنظیم 

است.واصل چهل  گرفته  قرار  توجه  مورد  اساسی  قانون  قانون  نهم   فصل  چهارم  به   این 
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شوراي »  منظور تحقق این امر  اختصاص دارد و به   انحصار  منعموضوع تسهیل رقابت و  
. از آنجایی که شوراي رقابت کرده است رقابتی تأسیس  هاي ضد را جهت رفع رویه   «رقابت 

این  ( ۵۹)، به موجب ماده کندرقابتی رسیدگی هاي ضد تواند به تمامی رویه به تنهایی نمی 
داردقانون   حوزه  اجازه  طبیعدر  انحصار  مصادیق  که  به هایی  میی  پیشنهاد    ،روندشمار 

به هیئت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات   را  گر بخشیتأسیس نهادهاي تنظیم 
 (. ۱3۹7زاده، )عظیم  کند واگذار هاخود در حوزه مزبور را به این نهادتنظیمی

وجود   حدود  این  با  گذشت  از  و    ۱۰پس  قانون  این  تصویب  از   خل   رغمبه سال 
گر بخشی از  یک مورد نهاد تنظیم   حتی هاي مختلفی از اقتصاد کشور،  گري در بخشتنظیم 

بخش   ۱3۹۵البته در سال    .، به تصویب هیئت دولت نرسیدطریق سازوکارهاي این قانون 
رقابت تشخیص   گر دارد توسط شورايانرژي به عنوان اولین بخشی که نیاز به نهاد تنظیم 
تنظیم  نهاد  اساسنامه  دو  آن  دنبال  به  و  شد  در  داده  برقگر  گاز، و    بخش  نفت،  بخش 

از سوي این شورا به هیأت دولت پیشنهاد شد که در نهایت   پتروشیمی و صنایع وابسته
فارغ از علل و عوامل عدم توفیق شورا در تحقق این اختیار   مورد موافقت قرار نگرفت.

به منظور افزایش قدرت شوراي رقابت در تأسیس نهادهاي   ۱3۹7ر سال  د  قانونی، مجلس
شوراي رقابت در ایجاد   هايگستره اختیار.  ۱این از طریق    ۵۹مزبور، اقدام به اصالح ماده  

تنظیم  تنظیم 3،  گر بخشینهادهاي  نهادهاي  اساسنامه  نهایی تصویب  تغییر مرجع  از .  گر 
نهادهاي ش. اهمیت قائل4هیئت دولت به مجلس و   دن نسبت به ویژگی استقالل مالی 

 (۱3۹7زاده، گر نمود )عظیم تنظیم 

گر برق در دستور پس از اصالح این ماده قانونی، دو مرتبه موضوع ایجاد نهاد تنظیم 
ذي تمامی  مشارکت  از  پس  و  گرفت  قرار  رقابت  شوراي  از کار  پس  نهایت  در  نفعان 

اساسنامه نهاد  ه هیأت دولت ارسال شد.  ب  ۱3۹7تصویب در شوراي رقابت در آذر ماه  
به قانون به مجلس   لیو تبد  ب یتصو  يدر دولت دوازدهم برا  دییبرق پس از تأ  گرم یتنظ

از مجلس   حهیموضوع استرداد ال   زدهم،یارسال شد. با شروع کار دولت س  یاسالم  يشورا
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ه   یاسالم  يشورا موافقت  ا  اتیمورد  و  گرفت  قرار  ن  نیدولت   يادهانه   جادی ا  زی بار 
 . دینبرد و متوقف گرد ییبه جا هرا یبخش گرم یتنظ

 گیری بندی و نتیجهجمع-5
هاي متفاوتی نظیر  ، انرژي در آمریكا به صورت پراکنده در دستگاه ۱۹7۰تا اوایل دهه  

وزارت کشور، وزرات امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت دادگستري و کمیسیون تجارت 
  ۱۹73ترین آن بحران انرژي شدند. از آن زمان به بعد به دالیلی که مهم فدرال مدیریت می 

طرح شد و چند سالی طول کشید تا این نهاد تشكیل شد. دولت بود، ایده وزارت انرژي م 
تا قبل از تصویب قانون وزارت انرژي در کنگره، اقداماتی نظیر تشكیل کمیته ویژه انرژي 

  ۱۹73، تشكیل اداره انرژي فدرال در دفتر اجرایی در سال  ۱۹7۱و اداره انرژي ملی در سال  
را انجام داد. در نهایت   ۱۹74رایی در سال  و تشكیل اداره کل انرژي فدرال در دفتر اج 

 به تصویب کنگره رسید.  ۱۹77قانون وزارت انرژي در سال  

بررسی سیر تاریخی اصالح ساختار حكمرانی انرژي آمریكا که در این مسیر وزارت  
گذاران در اي براي سیاست هاي آموزنده انرژي نقش مهمی را ایفا کرده است، حاوي درس

ترین عامل براي اصالح ساختار مهم  -۱ها عبارتند از:  ترین آنرخی از مهمایران است که ب
ي خود دولت است. دولت باید گذار، اراده حكمرانی، قبل از تدوین قانون و تكلیف قانون

ي اختیارات خود تمام تالش خود را براي این مهم نظر از اقدامات مجلس، در حیطهصرف 
تر حد یا تدوین رویكرد اصلی و فرعی براي انرژي، مهم داشتن رویكرد وا  -۲انجام دهد.  

  ۱37۹هاي کلی انرژي سال  از خود ساختار حكمرانی است. در این راستا، بازنگري سیاست 
مشخص  منظور  جهت به  رویكردِ  می نمودن  نظر  به  ضروري  برخالف   -3رسد.  دهنده، 

نعطاف است، ساختار رویكرد که موضوعی بلندمدت و تقریبا تا زمان مشخصی، غیرقابل ا
حكمرانی باید با توجه به شرایط و تحوالت بیرونی و درونی، از انعطاف الزم برخوردار 

انرژي در آمریكا، در رقابت نهادهاي تنظیم - 4باشد و   انحصار  گر  از  پذیري و جلوگیري 
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 هایی برای ایران بررسی ساختار حکمرانی انرژی در آمریکا و درس 
 

 گر، کنند. به رغم توجه نظام حقوقی ایران به ایجاد نهادهاي تنظیم نقش مهمی را ایفا می
گذاران اند و الزم است مورد توجه سیاست هنوز این نهادها در بخش انرژي ایجاد نشده 

 قرار گیرد.

 منابع-6

 (. ۱37۹هاي کلی انرژي  )سیاست -
گري در بخش انرژي و ارائه راهكارهاي سیاستی، هاي نظام تنظیم(. چالش۱3۹7زاده آرانی، محمد )عظیم-

 اقتصاد مقاومتی، زمستان. مجموعه مقاالت پنجمین همایش  

گري، مطالعه موردي: بازار گاز ایران، رساله (. طراحی نهاد مطلوب تنظیم۱3۹۵زاده آرانی، محمد )عظیم-
 دکتري، دانشگاه عالمه طباطبایی »ره«.

نامه (. علل ناکارآمدي شوراي عالی انرژي، پژوهشكده مطالعات فناوري، سیاست ۱3۹۶نوروزي محمد )-
 . ۶ه انرژي، شمار

-Department of Energy Organization Act 1977 

 -Roger M. Anders.(1980) “The Federal Energy Administration” Institutional Origins of The 
Department of Energy, Energy History Series, Vol. 1. 

-Sharlin Harold, John Denovo, (1977) Richard G. Hewlett, and Jack M. Holl, “The Federal 
Government as Manager and Guardian of Energy Resources”, American Historical 
Association, Dallas, TX. 

-Terrence R.Fehner and Jack M.Holl, (1994) Department Of Energy 1977-1994: A Summery 

History. 

-www.ferc.gov 

-https://energy.gov 

-www.state.gov/e/enr/ 

-www.boem.gov 

-www.eia.gov 

-www.osmre.gov 

http://www.ferc.gov/
https://energy.gov/
https://www.state.gov/e/enr/
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   ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 

 

، به عنوان یک کانون تفكر تخصصی در  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران 
  ي و اثرگذار   سازيیمتصم  یفیت سطح ک  يبه منظور ارتقا   حوزه انرژي و منابع در کشور،  

شده   یستاس  ي و منابعبخش انرژ  هايیاست س  ینتدو  ینهدر زم   گیـريیمتصم  یندبر فرآ
بخش   یديموضوعات کل  یص ضمن تشخ  يمسئله محور  یكردبا رو  یشكدهاند  یناست. ا

منابع،انرژ و  به   درنهایت   و  داده  قرار  خود  دستورکار  در  را  هاآن  شناسییب آس  ي 
   .دهدیم  یشنهادرا پ یاستیس يعرصه راهكارها ینا گیرانیمتصم

با توجه به اهمیت بخش انرژي در کشور و ضرورت ارائه راهبردهاي تجویزي و 
و منابع ایران قالبی با عنوان عملیاتی براي توسعه این بخش، اندیشكده حكمرانی انرژي  

نامه« نوشتاري است که پس از بیان یكی از نامه« طراحی کرده است. »سیاست »سیاست 
ي راهبردها و راهكاري سیاستی جهت اصالح آن  مسائل بخش انرژي در کشور به ارائه 

پردازد و امید دارد گامی اثربخش جهت اعتالي نظام جمهوري اسالمی ایران  مسأله می
 د. داربر


