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چكيده

در این پژوهش، برای ارزیابی وضعیت توسعۀ برق تجدیدپذیر در ایران، از روش تحلیل گفتمان الکال   

ه شامل خبر، مصالاببه و  متن نمون 131و موفه استفاده شده است. نتایج این پژوهش از تحلیل گفتمانی 

قول مسئوالن یا افراد صاببنظر در بوزۀ انرژی ایران باصل شده اسالت. نتالایج    های باوی نقل گزارش

تحلیل نشان داد که از میان سه گفتمان اصلی رقیب )گفتمان برق فسیلی، گفتمالان بالرق تجدیدپالذیر و    

در جریان اسالت.  « برق تجدیدپذیر»و  «برق فسیلی»نزاع آشکار میان دو گفتمان   ای(، گفتمان برق هسته

محسوب شالده و باله   « خودی»را بر عهده داشته، « تأمین انرژی کشور»گفتمان برق فسیلی که مأموریت 

ای نیز به دلیل اهمیت اسالتراتژیک،   هژمونیک شده است. گفتمان انرژی هسته« برق مناسب ایران»عنوان 

ای، گفتمان تجدیدپذیر  این دو گفتمان فسیلی و هستهای برخوردار است. بنابر از بمایت و جایگاه ویژه

در تقویالت گفتمالان بالرق     انالد.  تولید برق در ایران تبالدیل کالرده  « دیگری»را به باشیه رانده و آن را به 

هالای   های تبعیضی در بخش فسالیلی و مشالک ت تولیالد آن از جملاله آلالودگی      تجدیدپذیر، نقد سیاست

 د.محیط زیستی باید مورد توجه قرار گیر

 ای. گفتمان؛ سلطۀ هژمونیک؛ برق تجدیدپذیر؛ برق فسیلی؛ انرژی هستهتحلیل  واژگانکليدي:

______________________________________________________________ 
 ولؤمس رو، تهران، ایران؛ نویسندهاستادیار گروه مدیریت و علوم اجتماعی، پژوهشگاه نی.  
 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه ع مه طباطبائی، تهران، ایران. 

 هید بهشتی، تهران، ایرانشناسی، دانشگاه ش دکتری جامعه. 
 دکتری مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 
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مقدمهوطرحمسئله

نیاز روزافزون به انرژی با رشد جمعیت و در کنار آن تغییر سبک زندگی و وابستگی بیشتر به 

پایدار انرژی در سطح های متعددی را در زمینۀ تأمین  های اخیر، چالش انرژی الکتریسیته در سال

ها در دنیا ارائه شده است که  جهانی ایجاد کرده است. راهکارهای متعددی برای رفع این چالش

هاست  ترین روش سازی مصرف از اصلی های تجدیدپذیر و بهینه در این میان، استفاده از انرژی

 (.2022)غ می و همکاران، 

 
(2019المللیانرژيتجدیدپذیر،)آژانسبينبرداريازمنابعانرژيآیندهبهره:1شكل

تغییرات اساسی در تقاضا برای انواع  2050نشان داده شده، تا سال  1طور که در شکل  همان

، با 2050های تجدیدپذیر در افق  گردد. بر اساس این، انرژی منابع انرژی در دنیا پدیدار می

مین برق مورد نیاز دنیا، جایگزین % در تأمین بار برارتی و همچنین در تأ90داشتن سهم 

 های فسیلی خواهند شد. انرژی

های مختلف انرژی نیز همخوانی دارد.  این روند با وضعیت قیمت نهایی تولید برق از روش

های اخیر منجر به تغییر قیمت نهایی تولید  های انجام شده در بوزۀ انرژی در سال گذاری سرمایه

(. مطابق شکل با توجه به تغییر روند تقاضای 2)شکل های مختلف شده است  برق از روش

های  های آتی در بوزۀ انرژی جهان، با محوریت انرژی گذاری % سرمایه80جهانی، بیش از 

 سازی برق خواهد بود.  های انتقال و ذخیره  ها و سامانه تجدیدپذیر و نیز ارتقای زیرساخت
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يگذاريجهانیدرحوزۀانرژروندسرمایه:2شكل

(2019المللیانرژيتجدیدپذیر،)آژانسبين

آمده است. مطابق شکل، برق برارتی  3های تولید برق در کشور، در شکل  سهم انواع روش

آید. برق تولید پراکنده و  شمار می ترین روش تأمین برق در ایران به درصدی، غالب 1/81با سهم 

که از سوخت  گیرند، اما ازآنجایی گ قرار نمیهای برارتی بزر دیزلی نیز اگرچه در قالب نیروگاه

عنوان گفتمان برق فسیلی در  کنند، در این پژوهش در کنار برق برارتی و به فسیلی استفاده می

ای، در بال باضر بدود  شوند. برق باصل از منابع تجدیدپذیر و انرژی هسته نظر گرفته می

 هده دارند.یک درصد از تأمین انرژی الکتریسیتۀ ایران را به ع

 
(2019هايمختلفدرتوليدبرقدرکشورایران)غالمیوهمكاران،:سهمروش3شكل

های مربوط به انرژی و نحوۀ اثرگذاری آن  ای در رابطه با اهمیت گفتمان تحقیقات گسترده

، با مطالعه (2019گذاری در این بوزه در جهان انجام شده است. دال و فلوتوم ) بر سیاست

انرژی بر گفتمان مربوط به تغییرات اقلیم مشخص های بوزۀ  چگونگی اثرگذاری شرکت
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های  دهی و دفاع از گفتمان ها با توجه به استراتژی خود، سعی در شکل ساختند که شرکت

های  ها نیست و دولت خاصی در این بوزه دارند. البته این مسأله فقط مربوط به شرکت

(، نشان دادند که 2021و همکاران ) اند. رایت گونه عمل کرده برخوردار از منابع فسیلی نیز همین

گفتمان انرژی فسیلی در استرالیا با وجود نقدهای وارد شده در فضای اجتماعی و سیاسی 

های سرزمینی استرالیا  توانسته است با ایجاد ادعاهایی در بحث تغییرات اقلیمی و همچنین مزیت

( نشان داد که در روسیه 2018های فسیلی، هژمونی خود را بفظ کند. تینکینن ) در تولید سوخت

های فسیلی و مردود دانستن تغییرات اقلیمی توانست دیدگاه  گفتمان سیاسی در بمایت از انرژی

های فسیلی برای مصرف و  عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و به توسعه تولید انواع انرژی

های تجدیدپذیر  تمان انرژی(، با تحلیل گف2018صادرات انرژی ادامه دهد. در مقابل، اسمیت )

در میان مردم و نخبگان روسیه، نشان داد که این گفتمان برای دفاع از خود، بیشتر از هر چیز بر 

های تجدیدپذیر در آینده و نزول جایگاه استراتژیک روسیه در صورت عدم  اهمیت انرژی

لیل گفتمان به مطالعه ( با استفاده از تح2014برکت به سوی آن تأکید دارد. کاتن و همکاران )

اند و مشخص ساختند که در گفتمان دولت در رابطه با  در انگلستان پرداخته« شیل»سیاست گاز 

، تأکید بر توسعه اقتصادی، نظارت قانونی و توزیع منافع در اجتماع تأکید شده است، «شیل»گاز 

 زیستی آن ناچیز جلوه داده شده است. که آثار محیط دربالی

عنوان مثال، ماندر  ها بسیار برجسته بوده است. به دولت  دیدپذیر نیز نقش گفتماندر بوزه تج

های تجدیدپذیر بادی در انگلستان، دو گفتمان را شناسایی کرده  ( با تحلیل گفتمان انرژی2008)

سازی این دو دیدگاه و  گذاری برای هماهنگ دهد که نقش دولت محلی در سیاست و نشان می

( با استفاده از تحلیل گفتمان به 2017ها بیاتی است. الوم و مومودو ) ابین آنایجاد همگامی م

های اجتماعی و  اند و اشاره کردند که دیدگاه مطالعه توسعه انرژی تجدیدپذیر در نیجریه پرداخته

 ترین موانع در توسعه این نوع از انرژی هستند. سیاسی غالب در نیجریه، بزرگ

های باالی کشور، به هم  فتن تولید برق تجدیدپذیر با وجود پتانسیلنیا اما در ایران، توسعه

های اخیر در مواردی،  خوردن توازن بین تولید و مصرف را به همراه داشته است. بتی در سال

های اجتماعی  های تأمین انرژی در سطح کشور منجر به مسائل امنیتی و بروز نارضایتی چالش
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ترین عوامل در  های مختلف تولید برق، یکی از اساسی شیوهشده است. میزان بمایت دولت از 

معنی که گفتمان مسلط در فضای  گسترش یک الگو و عدم بمایت از الگویی دیگر است. بدین

 دهد. های ک ن انرژی را هم تحت تأثیر قرار می بکمرانی، سیاست

شده، این ای در ایران انجام  گذاری انرژی تحقیقات گسترده اگرچه در بوزه سیاست

نگرانه در سیاست توسعۀ منابع تولید برق  ها کمتر به موضوع نبود توازن و منطق آینده پژوهش

های اندک موجود باکی از آنند که انرژی فسیلی به دلیل منافع اقتصادی، از  اند. پژوهش پرداخته

ۀ فناوری در (، با تحلیل گفتمان توسع1397راد و همکاران ) گفتمان مسلط برخوردار است. قانعی

اند که اهمیت درآمدهای نفتی و تأمین سوخت مصرفی مردم،  صنعت نفت ایران، نشان داده

را به گفتمان غالب در صنعت نفت تبدیل کرده است. میرعمادی و « برداری بهره»گفتمان 

های  های انرژی شدگی سیاستی بوزه فناوری اند که دلیل قفل (، نشان داده1397راد ) ربیمی

های  ذیر در ایران نه تنها موانع اقتصادی، اجتماعی و نهادی است بلکه زیرساختتجدیدپ

 فرهنگی و سیاسی نیز در قالب مقاومت متولیان اقتصاد نفتی، اثرگذاری باالیی داشته است. 

این تحقیقات، صورتبندی گفتمانی منابع تولید برق در ایران، در عدم گسترش   باتوجه به

ای درخور توجه و نیازمند تحلیل است. بنابراین، در این مقاله،  و مسأله انرژی تجدیدپذیر مؤثر

های موجود در مورد منابع مختلف تولید برق در ایران و نزاع گفتمانی میان آنها مورد  گفتمان

های باالی تولید و  مطالعه قرار گرفته تا دالیل ضعف گفتمان انرژی تجدیدپذیر با وجود ظرفیت

 آشکار شود. نیاز مبرم به آن 

گفتمانونزاعگفتمانی

 1بندی دانند که از عمل مفصل ای می شده ( گفتمان را کلیت ساختاردهی2014الک  و موفه )

کنند که میان عناصر مختلف  بندی را به هر کرداری اط ق می مفصل  ها، آید. آن دست می به

 شود، گفتمان است. باصل می بندی کند و کلیتی که در نتیجۀ کردار مفصل ای ایجاد می رابطه

هر گفتمان دارای مفاهیم و نمادهای انتزاعی یا بقیقی است که معانی خاصی را در بر 

ها  یک گفتمان هستند و معنایی که به هر یک از آن 2های گیرند. این مفاهیم و نمادها، دال می
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ز افراد، مفاهیم و بندی منسجم ا ها، مفصل شود. گفتمان نامیده می 3شود مدلول نسبت داده می

توان نقطه  ای را می اند. نقطه گره قرار گرفته 4ای واژگان هستند که بول یک نقطه گره

های یک گفتمان در اطرافش جمع  بخش و مرکز ثقل یک گفتمان دانست که سایر دال انسجام

 (2002شوند )فیلیپس و یورگنسن،  شده و در ارتباط با آن تعریف می

وفه مفهوم خصومت نقش اساسی دارد، چرا که شرط وجود یک گفتمان در اندیشه الک  و م

یابد. هر گفتمان  غیر است و هر چیز در نظریه گفتمان در ارتباط با غیر هویت می وابسته به

خواهد  گونه که خود می کند واقعیت را آن ضرورتاً نیاز به گفتمان رقیب دیگری دارد و سعی می

ا تضعیف نماید و معانی خود را هژمونیک سازد. بدین ترتیب، های دیگر ر روایت کند، گفتمان

(. مهمترین ترفند 1384تواند به گفتمان اصلی و مورد وفاق اکثریت تبدیل شود )سلطانی،  می

سازی و در مقابل، تضعیف، طرد و یا به  گفتمانی در این نوع تحلیل، تقویت یا برجسته

که « دیگری»یا « بیگانه»شود و گفتمان  رجسته می، تقویت و ب«خودی»رانی است. گفتمان  باشیه

 (2014شود )الک  و موفه،  است، طرد می« خود»اغلب جایگزین مناسبی برای 

شناسیروش

های موجود در بوزۀ تولید برق در ایران و تحلیل  این پژوهش با هدف واکاوی گفتمان

از روش تحلیل گفتمان جایگاه گفتمان برق تجدیدپذیر صورت گرفته است. بدین منظور، 

بندی هر گفتمان با شناسایی دال مرکزی و  الک  و موفه استفاده شده است که در آن، مفصل

های مختلف  شود و سپس، نزاع گفتمانی موجود میان گفتمان های پیرامونی نشان داده می دال

 گیرد.  مورد تحلیل قرار می

عاتی معتبر نظیر پایگاه خبری های گفتمانی این پژوهش از منابع خبری و اط  داده

های ایرنا، ایسنا، مهر، فارس، تسنیم، خانه ملت، خبرآن ین و روزنامۀ  نیوز، خبرگزاری برق

ای نیز از سایت دفتر بفظ و نشر آثار ایشان  اهلل خامنه آوری شده است. بیانات آیت کیهان جمع

های مرتبط نظیر  ژهاستخراج شده است. در هر یک از این منابع، جستجو با کلیدوا

انجام شده، « نیروگاه»، «ای/ اتمی هسته»، «فسیلی»، «سیکل ترکیبی»، «برارتی»، «تجدیدپذیر»
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گیری در این  اند. بنابراین، نمونه اخبار و محتواهای مرتبط غیرتکراری انتخاب و کدگذاری شده

باشد و  که پاسخگوی اهداف و سواالت پژوهش نحوی صورت هدفمند بوده به پژوهش، به

متن نمونه شامل خبر،  131اشباع نظری به وجود آید. به این ترتیب، در این پژوهش، 

قول مسئوالن و افراد صاببنظر در بوزۀ منابع تولید برق در  های باوی نقل مصاببه و گزارش

ای، کدگذاری شده است. کدگذار آشنایی  سه موضوع تولید برق تجدیدپذیر، فسیلی و هسته

با مفاهیم مطرح شده داشته است و همین مسئله باعث شده است که تجزیه و بسیار خوبی 

برای اعتبار و روایی   بال، ها از اعتبار نظری برخوردار باشند. درعین تحلیل مصاببه

 ها از مرور همتا نیز استفاده شد. بندی طبقه

هایافته

ارائه شده است. ع وه بر آن، ای  در ادامه نتایج تحلیل گفتمان برق تجدیدپذیر، فسیلی و هسته

 نیز شرح داده شده است.ها  نزاع گفتمانی میان این گفتمان

برقفسيلیگفتمانالف(

باشد. این گفتمان،  بندی گفتمانی تولید برق از منابع فسیلی می هدف از این بخش، فهم صورت

از منابع فسیلی را  های ک ن صنعت برق در زمینه تولید برق زمینه فهم، گفتگو و پذیرش سیاست

 سازد.  فراهم می

دالمرکزي:برقمناسبایران

ظرفیت تولید »، «صرفه و ارزان تولید برق به»بامیان گفتمان برق فسیلی، با طرح مبابثی چون 

رسانی به سراسر  داشتن شبکه گسترده برق»، «وفور منابع فسیلی»، «های برارتی باالی نیروگاه

در « های برارتی خودکفایی در ساخت تجهیزات نیروگاه»، «الزم های وجود زیرساخت»، «کشور

(. 4هستند ) شکل « بهترین گزینه تولید برق برای ایران»عنوان  ت ش برای معرفی برق فسیلی به

آنها در این گفتمان، ترفند مربع ایدئولوژیک را استفاده کرده و نقاط قوت خود را برجسته 
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را « های فسیلی آالیندگی نیروگاه»، «محدودیت منابع فسیلی»سازند اما نقاط ضعفی مانند  می

 دهند.   ناچیز و غیرمهم جلوه می

 
بنديگفتمانبرقفسيلیمفصل:4شكل

صرفهوارزان(دالپيرامونی:توليدبرقاقتصادي)به

های اولیه  محوری، که از آرمان های فقرزدایی و عدالت مفهوم برق ارزان، در راستای سیاست

های توسعه  برنامه  انق ب اس می بوده، مورد تأکید قرار گرفته و برجسته شده است. در ادامه،

نیز به نوعی بامی سیاست تولید و عرضه برق ارزان بوده است. با این استدالل   اقتصادی ایران 

های صنعتی، کشاورزی و  مولد و مشوق توسعه بخش که برق، از جمله زیرساختهایی است که 

 ی خدمات در کشور است.بت

ترین برق دنیا را در اختیار دارد و تولید  ایران ارزان "زاده، مدیرعامل وقت شرکت توانیر: متولی

 5"برق با شاخصهای مناسب در کشور نشان دهنده توانمندی متخصصان ایران اس می است.

اقعی سوخت شده پائین برق فسیلی، بدون ابتساب قیمت و است که قیمت تمام این دربالی

شود.  زیستی ناشی از این نوع تولید برق محاسبه می های محیط ها و هزینه مصرفی نیروگاه

ای است. اول یارانه سوخت فسیلی  بنابراین، برق فسیلی درواقع، ارزان نیست بلکه یارانه

عنوان نمونه گاز طبیعی و گازوئیل( که به قیمت بسیار ناچیز )نسبت به قیمت جهانی( به  )به

صرفه و  برق به»کنندگان نهایی برق است.  شود. دوم، یارانه به مصرف تولیدکنندگان برق داده می
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با وجود همه انتقاداتی که به آن وارد است، همچنان در گفتمان برق فسیلی جایگاه مهمی « ارزان

 سازی و ایجاد تمایز با برق تجدیدپذیر است.  دارد چرا که الزمۀ غیریت

ایداريشبكهدالپيرامونی:پ

شود،  های برارتی تأمین می درصد برق کشور از طریق نیروگاه 80با توجه به اینکه بیش از 

پیک »جدی و عبور از « خاموشی»، نبود «پایداری شبکه»، «امنیت دسترسی به انرژی برق»

 کند.  های برارتی را توجیه می هایی است که وجود نیروگاه تابستان، از مجموعه دال« مصرف

تاکنون در  82از سال »زاد، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت شبکه برق ایران:  اوود فرخد

شبکه برق کشور فروپاشی سراسری اتفاق نیفتاده و به عبارت دیگر شبکه برق کشور طی 

قیت بزرگی برای صنعت برق کشور سال گذشته پایدار بوده است. این موضوع موف 1۶

 ۶«آید. شمار می به

وفورمنابعفسيلیدالپيرامونی:

رود، وفور منابع فسیلی مانند گاز  هایی که برای توجیه برق فسیلی در ایران به کار می یکی از دال

پذیری آنها پس از استخراج نادیده  طبیعی است. اما محدود بودن این منابع و ویژگی پایان

 شود. انگاشته می

اگر قرار »ع طبیعی مجلس: علی ابراهیمی سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و مناب

یکی از ابزارهایی است که  های فسیلی باشد مسیر توسعه برای کشورمان هموار شود، سوخت

 7« در اختیار داریم، بنابراین بهتر است ما نیز در تعهدات خودمان کمی تجدید نظر کنیم.

دالپيرامونی:ظرفيتبااليتوليدبرق

های الزم از جمله سوخت ارزان،  دلیل وجود زیرساخت ظرفیت تولید برق فسیلی در ایران، به

های برارتی زیاد و ظرفیت توسعۀ فنی آن در داخل کشور، بیش از سایر انواع  وجود نیروگاه

بخشی به خود  های تولید برق است. گفتمان برق فسیلی از این دال در راستای مشروعیت روش

رکورد زدن در سال »دال، از عباراتی مانند سازی این  کند. برای تقویت و برجسته استفاده می
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عبور موفق از پیک بار »، «های تولید رفع محدودیت»، «ارتقای توان عملی»، «جهش تولید

 و ... استفاده شده است.« تابستان

اقدامات صورت گرفته موجب شده رکورد تولید برق »اردکانیان، وزیر وقت نیرو: 

د شکسته شود، به طوری که از ابتدای امسال تا نیمه های برارتی در سال جهش تولی نیروگاه

درصدی نسبت به مدت مشابه  11های برارتی با افزایش  مردادماه، میزان تولید برق نیروگاه

میلیارد کیلووات ساعت گذشته و رکورد جدیدی را در این بخش به  127سال گذشته از مرز 

 8« ثبت رسانده است.

 های برارتی اتکایی در تولید و تأمین تجهیزات نیروگاهدال پیرامونی: خودکفایی و خود

سازد، خودکفایی در ساخت تجهیزات  هایی که گفتمان برق فسیلی را برجسته می یکی از دال

نیروگاهی است. معنی و مفهوم این دال در عرصه گفتمانی برق فسیلی آن است که ایران نه تنها 

د برق فسیلی برخوردار است بلکه زیرساخت از زیرساخت طبیعی )وفور منابع فسیلی( تولی

ترتیب، چرخه کاملی از منابع، تجهیزات و  علمی و تکنولوژیکی مرتبط را نیز داراست. بدین

بر افتخارآفرینی، تداوم تولید برق فسیلی را  زیرساخت در صنعت برق ایجاد شده است که ع وه

 سازد.  پذیر می توجیه

های آن به  ایران جزو معدود کشورهایی است که نیروگاه»سید پرویز فتاح وزیر وقت نیرو: 

شود. صنعت برق کشور برای  دست متخصصان توانمند داخلی طرابی و ابداث می

 9«میلیون نفری کشور در شهرها و روستاها آمادگی کامل دارد. 70پاسخگویی به نیاز جمعیت 

برقتجدیدپذیرگفتمانب(

وجود آمده است. در ادبیات  ذیل گفتمان توسعۀ پایدار به  ،گفتمان انرژی تجدیدپذیر در جهان

عنوان الزمه دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده، رشد اقتصادی مداوم به همراه  توسعه، آنچه به

ترین ات ف منابع است. بنابراین، در این توسعه، دولتها نباید  زیست و کم ترین آسیب به محیط کم

های انسانی نیز باید  زیست و ارزش تصادی توجه کنند بلکه بفظ محیطصرفاً به رشد و توسعه اق

 به همان اندازه مهم تلقی شود. 
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دالمرکزي:ماناوپایدار

های تجدیدپذیر در ایران، تکیه بر منابع الیزال  دال مرکزی و به عبارتی، مهمترین توجیه انرژی

ناپذیر است. بنابراین،  ما فراوان و پایانطبیعی مانند نور خورشید و جریان باد است که در کشور 

طور که از نام آن نیز مشخص است، عدم  دال مرکزی گفتمان انرژی تجدیدپذیر، همان

آورده  5بندی گفتمان برق مانا و پایدار در شکل  محدودیت و تجدیدپذیر بودن آن است. مفصل

 شده است. 

میلیارد  550ایران به  1415ل بینی تا سا طبق پیش»چیان وزیر سابق نیرو:  بمید چیت

کیلووات ساعت برق نیاز دارد که اگر به تجدیدپذیر توجه نشود بتی برای تأمین این میزان 

 10«شویم. های برارتی برق دچار مشکل می برق در تأمین سوخت نیروگاه

 
بنديگفتمانبرقتجدیدپذیرمفصل:5شكل

دالپيرامونی:برقپاک

گفتمان برق تجدیدپذیر، انرژی پاک، یا اصط باً سبز است که تولید  های یکی از مهمترین دال

زند و مانند برق فسیلی، موجب گرمایش زمین، تغییرات  زیست نمی آن، آسیب جدی به محیط

 شود.  ای در هوا نمی آب و هوایی و انتشار گازهای گلخانه

دلیل اینکه  به»ذیر: های تجدیدپ خواه مقدم، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی سیروس وطن

ای  ها توجه ویژه جای دنیا به آن شوند، در همه های تجدیدپذیر پاک محسوب می انرژی

های تجدیدپذیر در س مت محیط زیست، رفع آلودگی و  شود. باتوجه به اثری که انرژی می
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های اجرایی الزم را فراهم کنند تا  کنند تمامی مکانیسم نظایر آن دارد، همه ت ش می

 11« سهولت به آن ورود کنند. گذاران به رمایهس

 دالپيرامونی:برخورداريازاقليممناسب

های پیرامونی برق تجدیدپذیر، ظرفیت مناسب کشور ایران است. طرفداران این  یکی از دال

گفتمان، با ارائه آماری از پتانسیل تولید برق در مناطق مختلف ایران، سعی در تقویت این گفتمان 

. به این معنا که همانطور که ایران، به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، پتانسیل خوبی دارند

 برای تولید برق برارتی دارد، برای تولید برق تجدیدپذیر هم از ظرفیت مناسبی برخوردار است. 

ترین  بزرگ "وری برق ایران: های تجدیدپذیر و بهره ساتکین، رئیس وقت سازمان انرژی

درصد )پنج هزار 40ادخیز جهان در شرق کشورمان قرار گرفته که ظرفیتی باالی بوزۀ ب

های جهان توصیف کرد. ساتکین  مگاوات( دارد. وی خواف را دارای یکی از بی نظیرترین باد

بینی  منطقه دورح را هم از بهترین مناطق بادخیز شرق کشور توصیف کرد و توضیح داد: پیش

 12"ه نیز چند هزارمگاوات برق تولید کرد. شود بتوان از این نابی می

ساییدالپيرامونی:پيک

سایی  شود، توان آنها در پیک یکی از مهمترین مزایایی که برای توجه به برق تجدیدپذیر ذکر می

سایی به معنای پاسخگویی بار یا پاسخگویی تقاضا، شامل مجموعه اقداماتی است که  است. پیک

ق به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه خصوصاً در ساعات اوج برای تغییر الگوی مصرف بر

شود و یک ابزار مؤثر جهت بل معضل ناهمخوانی تولید )عرضه( و  مصرف بار شبکه اجرا می

های خورشیدی، تولید برق مورد نیاز در زمان اوج  تقاضای برق است. یکی از مزایای نیروگاه

 مصرف است.

طول عمر بسیار باالی »ای یزد:  ده شرکت برق منطقهزارعی، مجری طرح تولید پراکن

ها با ایام پیک مصرف برق، از مزایای این  های خورشیدی و مطابقت بداکثر تولید آن نیروگاه

کند، تولید  هاست. در زمانی که مصرف برق در چهار ماهه گرم سال افزایش پیدا می نیروگاه

 13«.کند قیم خورشید افزایش پیدا میها نیز به دلیل تابش بیشتر و مست این نیروگاه
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 دالپيرامونی:مشارکتبخشخصوصی

های تجدیدپذیر که تاکنون عملیاتی شده  مهمترین استراتژی وزارت نیرو برای توسعه انرژی

گذاری )داخلی و خارجی( از طریق خرید تضمینی برق تجدیدپذیر  است بمایت از سرمایه

سازی در صنعت برق کشور، مشارکت  و خصوصی است. با توجه به جایگاه تجدیدساختار

شود. مدیریت و مالکیت  بخش خصوصی در تولید برق تجدیدپذیر یک مزیت محسوب می

ها )مزارع خورشیدی، بادی،  وری بهتر این نیروگاه بخش خصوصی، موجب سودآوری و بهره

 توده و ...( خواهد شد.  زیست

های تشویقی برای  اخیر بمایتطی چند سال »ساتکین ریاست وقت شرکت ساتبا: 

 1040تومانی را هر کیلووات  100تا  80گذاری بخش خصوصی صورت گرفته؛ برق  سرمایه

 14«گذاری شوند. خریم تا مردم تشویق به سرمایه تومان می

زاییدالپيرامونی:اشتغال

دپذیر نیز های تجدی در ایران، رویکرد توسعه اقتصادی و استراتژی صنعتی شدن بر گفتمان انرژی

تأثیرگذاشته است. برخی از بامیان گفتمان انرژی تجدیدپذیر، به جای تأکید بر اهمیت دال 

و « رونق دادن فضای کسب و کار»، «ایجاد اشتغال»های  مرکزی )انرژی پاک و نامحدود(، دال

 کنند.  را مطرح می« دستیابی به منافع اقتصادی»

های تجدیدپذیر معاونت علمی و  ناوری انرژیابمد پیروزی، دبیر اجرایی ستاد توسعه ف

گسترش محیط کسب و کار، توسعه بوزه فناوری و ایجاد »فناوری ریاست جمهوری: 

های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری  های ستاد توسعه فناوری انرژی اشتغال از اولویت

 15«.ریاست جمهوری است

دالپيرامونی:افتخارآفرینیدرمنطقه

  های انرژی تجدیدپذیر، برداری از پروژه که دانش، فناوری و توانمندی اجرا و بهره این با توجه به

های مهم اقتصادی در جهان است، پیشرفت ایران در این  در بال تبدیل شدن به یکی از عرصه

سازی  زمینه، موجب افتخار و اقتدار کشور خواهد بود. افتخارآفرینی در زمینه تولید و ظرفیت
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عنوان نمونه، ت ش  های پیرامونی تجدیدپذیر است. به عه این نوع انرژی از جمله دالبرای توس

برای اول شدن در منطقه و همکاری با کشورهای همسایه در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر، 

های اقتصادی  های اخیر به دلیل تحریم های وزارت نیرو بوده است )که در سال یکی از برنامه

 ست(. مسکوت مانده ا

کنیم در ساتبای آینده هاب منطقه و محل  ت ش می»ساتکین ریاست وقت شرکت ساتبا: 

های زیادی که از بخش خصوصی در  گذاران باشیم و با بمایت رجوع متخصصین و سرمایه

های نوینی را اجرایی کنیم. این  گذاری گذاری داشته باشیم سیاست ساخت تجهیزات و سرمایه

 1۶«رساند. رژی، کشور را به جایگاه رفیع میها در سبد ان انرژی

ايبرقهستهگفتمانج(

ای  برای تجهیز ایران به صنعت هسته« ضرورت استراتژیک»ای،  دال مرکزی گفتمان انرژی هسته

برای نظام و قدرت « اقتدار»کند، ایجاد  است. مهمترین مفهومی که این ضرورت را توجیه می

مندی است. ع وه بر این، در بخشی از این گفتمان به ضرورت بازدارندگی ناشی از این توان

عنوان جایگزین  ای به شود. در این معنا انرژی هسته کشور اشاره می« بخشی به سبد انرژی تنوع»

، «بومی»، «سودآور»شود.  زیست بودن مطرح می و دوستدار محیط« پاک»سوخت فسیلی با مزیت 

هایی است که در  واژه نیز از دیگر کلید« فت و توسعهنشانه پیشر»و « موجب افتخار و عزت»

 (.۶ای، مطرح شده است )شکل  گفتمان هسته

 
ايضرورتاستراتژیکبنديگفتمانهسته:مفصل6شكل
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ايدالمرکزي:ضرورتاستراتژیکبرخورداريازانرژيهسته

ت استراتژیکِ آید، مهمترین دال آن، ضرور ای برمی آنچه از تحلیل گفتمان انرژی هسته

ای است. در  ها و همچنین انرژی هسته برخورداری از دانش، فناوری، تجهیزات و زیرساخت

تر از کشف و  رابطه با این دال به مقوالتی مانند منافع ملی، آینده کشور و نظام، امری مهم

 شود.  استخراج نفت و بق مسلم مردم ایران ربط داده می

ای، فقط مسأله امروزِ کشور ما نیست؛  مسأله هسته»رهبری:  ای، مقام معظم اهلل خامنه آیت

کشور است؛ مسأله سرنوشت کشور است. این بق مسلّم خیلی   مسأله فرداهای کشور و آینده

 17«از کشورها و ملّتهاست.

اي(هايهستهآميز)غيرنظامیبودنفعاليتدالپيرامونی:استفادهصلح

آمیز بودن آن است. مسئوالن، در کنار تأکید بر ضرورت  لحای، ص یکی از تأکیدات گفتمان هسته

کنند. گفتمان  آمیز بودن آن هم تأکید می ای، بر صلح برخورداری از انرژی، صنعت و دانش هسته

ای، در تولید انرژی، مصارف پزشکی و کشاورزی استفاده  غالب این است که ما از صنعت هسته

ای در برام شرعی  اهلل خامنه دال گفتمانی، فتوای آیت کنیم. یکی از مهمترین مستندات این می

ای است. متن فتوای رهبر جمهوری اس می ایران درباره  اع م کردن استفاده از بمب هسته

که به شکل سند رسمی سازمان ملل درآمده « برمت ساخت و استفاده از س ح کشتار جمعی»

کشور عضو سازمان ملل قرار  192رس است، به شش زبان رسمی این سازمان ترجمه و در دست

 گرفته است. 

ما دنبال تولید بمب اتم نیستیم چرا که اس م به ما »ای، مقام معظم رهبری:  اهلل خامنه آیت

 18«دهد بتی با دشمنانمان اینگونه برخورد کنیم. اجازه نمی

ايوقدرتبازدارندگیدالپيرامونی:اقتدارهسته

ای، برخورداری از اقتدار و قدرت بازدارندگی  مان انرژی هستههای مهم در گفت یکی از دال

خوانده شده است. صیانت به معنای « آفرین صیانت»ای،  است. در این معنا، اقتدار هسته

ای، کشور و  معنا که برخورداری از توان هسته بفاظت، نگهداری و بفظ کردن است. بدین

 کند. نظام را بفظ می
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دانند ملت  آفرین است. می ای صیانت اقتدار هسته»ن انرژی اتمی: صالحی، رئیس سابق سازما

ایران و جمهوری اس می بطور بالقوه صابب این قوت و اقتدار هستند. این اقتدار نمادی از 

 19« جمهوری اس می شده است.

بخشیبهسبدانرژيکشور)جایگزینسوختفسيلی(دالپيرامونی:تنوع

عنوان منبع  دهد، معرفی آن به ای را شکل می که گفتمان انرژی هسته هایی ترین دال یکی از مهم

 جایگزین انرژی برای افزایش امنیت تأمین انرژی است. 

استفاده از انرژی اتمی باعث متنوع شدن منابع انرژی »چیان، وزیر سابق نیرو:  بمید چیت

 20«شده و بنابراین سبب افزایش امنیت عرضه انرژی در کشور ماست.

زیستپيرامونی:برقپاکودوستدارمحيطدال

ای، تأکید بر پاک  ای، در تبیین ضرورت تولید برق هسته های گفتمان انرژی هسته یکی از دال

محیطی آن  جویی در مصرف سوخت فسیلی و مزایای زیست بودن این انرژی است. صرفه

ای  ی از گفتمان انرژی هستهشدن کره زمین، آلودگی هوا و ... ( بخش های کمتر مانند گرم )آسیب

 در دفاع از ضرورت برخورداری از این انرژی است.

امیدواریم با توجه به پاک بودن این انرژی و فواید زیاد »اردکانیان، وزیر وقت نیرو: 

شود، سازمان انرژی اتمی بتواند این دو وابد  هایی که برای کشور می آن، با گشایش

 21«مند شویم. ن بهرهمهم را تکمیل کرده تا از برق آ

ايایراندالپيرامونی:بومینمودنصنعتهسته

شود، دستیابی ایران به دانش، فناوری و  ای بر آن تأکید می هایی که در گفتمان هسته یکی از دال

ای با کمک متخصصان داخلی، دانشمندان ایرانی و جوانان کشور است. با توجه به  انرژی هسته

المللی برای عدم دستیابی به دانش و فناوری  ها و فشارهای بین د تحریماین دال، ایران با وجو

ای  ای، توانسته با کمک دانشمندان و محققان و جوانان انق بی و متعهد، به انرژی هسته هسته

 آمیز دست یابد. صلح
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های گوناگون علمی شاهد  ها و فناوری ایران در رشته»ای، مقام معظم رهبری:  اهلل خامنه آیت

ای  آسای دانشمندان جوان خود است که دستیابی به دانش و فناوری هسته های معجزه پیشرفت

  22«آید. ها به شمار می آن هم بدون کمک گرفتن از هیچ کشور خارجی نمونه بارز این پیشرفت

دالپيرامونی:افزایشاعتمادبنفسعلمیوعزتملی

قویت اعتمادبنفس و عزت ملی عنوان ای ایران، ت های هسته یکی از دستاوردهای فعالیت

ای باصل ت ش و دانش بومی و ملی است و  شود. مطابق این گفتمان، دستاوردهای هسته می

های علمی،  مایه عزت و افتخار ملی و محرکی برای ت ش و امید به پیشرفت در سایر زمینه

 فنی و فناورانه است.

ای کشور، تقویت  های هستهدستاورد پیشرفت مهمترین»ای، مقام معظم رهبری:  اهلل خامنه آیت

های علمی دیگر است. چرا سازی برای پیشرفت نفس ملی عمیق در کشور و زمینه اعتماد به

های استعمار اعم از استعمار قدیم و استعمار فرانو، ت ش برای باوراندن که مهمترین شیوه

 23 «سلطه است.سرنوشت تغییرناپذیرِ زیر دست بودن و له شدن ملتهای تحت 

یافتگیدالپيرامونی:نشانهپيشرفتوتوسعه

یافتگی تعبیر  ای، به پیشرفت و توسعه ای، دستیابی به دانش و فناوری هسته در گفتمان هسته

ای، شکلی پیشرفته از تولید انرژی است که در آینده،  شود. در سخنان مسئوالن، انرژی هسته می

 اهد داشت. کننده خو نقشی بسیار مهم و تعیین

ملت ایران امروز در جادۀ پیشرفت علمی و پیشرفت »ای، مقام معظم رهبری:  اهلل خامنه آیت

 24« ها، جبران کند. افتادگی خود را در دوران طاغوت خواهد دو قرن عقب فناوری افتاده و می

سهگفتماندریکقاب:شرحنزاعگفتمانی

عنا، همواره نقشی محوری داشته است. در چارچوب در نظریه الک  و موفه، مبارزه بر سر خلق م

های متعارض، واقعیت  رانندۀ جامعه است. گفتمان ها نیروی پیش این نظریه، نزاع و تقابل گفتمان

های متفاوتی برای بل مسائل اجتماعی ارائه  بل های متفاوتی تعریف کنند و راه گونه را به
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گیری در مورد چگونگی  جامعه به انرژی و تصمیمکنند. یکی از این مسائل، نیاز روزافزون  می

 تولید و تأمین آن است.

های برارتی(، با توجه به  های منابع تولید برق، گفتمان برق فسیلی )نیروگاه در میان گفتمان

فنی مرتبط به آن و توزیع منافعی  -گیری نظام اجتماعی سابقه تاریخی تأمین برق کشور و شکل

فعان به ارمغان داشته است، بسیار تقویت شده است. اکنون نزاع گفتمانی ن که این نظام برای ذی

آشکاری میان گفتمان تولید برق فسیلی و منابع تجدیدپذیر در جریان است. بامیان گفتمان 

فسیلی که باضر به از دست دادن جایگاه خود در سبد تولید برق کشور نیستند، با تأکید بر 

، «تأمین برق پایدار»و « ظرفیت باالی تولید برق»، «فه و اقتصادیصر تولید برق به»مواردی چون 

اند. این دربالیست که با در نظر گرفتن یارانه  رانده  گفتمان تولید برق تجدیدپذیر را به باشیه

زیستی برق فسیلی، تولید برق تجدیدپذیر از برق  های محیط ها و آسیب سنگین سوخت نیروگاه

 تر است.  هصرف تر و به فسیلی ارزان

مهمترین ترفند یا تمهید گفتمانی برق فسیلی، این است که فسیلی بودن و درنتیجه، مخرب 

یارانه »، «فسیلی»کند. در سخنان مسئوالن و بامیان برق فسیلی، از واژگان  بودن خود را پنهان می

ر آنها بار شود چون این موارد مسئولیت سنگینی ب و امثال آن استفاده نمی« آالیندگی»، «سوخت

جویی در مصرف سوخت و  برند که منظورشان صرفه کند. آنها تنها زمانی از این موارد نام می می

های مثبت و سازندۀ خودشان باشد. وقتی هم از قیمت واقعی  سازی فعالیت در نتیجه، برجسته

بل پیشنهادی آنها، تبدیل  شود، راه محیطی صحبت می سوخت و اثرات مخرب زیست

های برارتی به سیکل ترکیبی است نه افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر.  نیروگاه

ترین گفتمان رقیب برق فسیلی است، به  ترتیب، تولید برق از منابع تجدیدپذیر، که مهم بدین

 باشیه رانده شده است. 

 ای، مرتبط با ای است. با توجه به اینکه انرژی هسته رقیب دیگر برق تجدیدپذیر، برق هسته

های تولید  ها ایستاده و ظاهراً با سایر گفتمان امنیت ملی است، در جایی باالتر از سایر گفتمان

کنند. اما این  های دیگر، نیز بحثی را درباره آن مطرح نمی شود و گفتمان برق وارد نزاع نمی

گفتمان نیز با یک تمهید دیگر، در تضعیف گفتمان تجدیدپذیر نقش دارد و آن، جدا کردن 
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بندی گفتمان  های پیرامونی گفتمان تجدیدپذیر، معنابخشی جدید به آن و افزودن به مفصل دال

برق پاک و دوستدار »ای مانند  های گفتمانی انرژی هسته خود است. بسیاری از دال

نشانه پیشرفت و »، «بخشی به سبد انرژی تنوع»و « جایگزین سوخت فسیلی»، «زیست محیط

ژی تجدیدپذیر هم موجود هستند اما تأکید بر ضرورت استراتژیک انرژی ، در گفتمان انر«توسعه

بدیل در عرصۀ انرژی  ای از جایگاهی بی ای، باعث شده که در بال باضر، گفتمان هسته هسته

 کشور برخوردار باشد.

گيريبحثونتيجه

ین پایدار های متعدد در زمینۀ تأم دهد برای فائق آمدن بر چالش های جهانی نشان می روند

ترین اقدامات  سازی مصرف از اصلی های تجدیدپذیر در کنار بهینه انرژی، استفاده از انرژی

های تجدیدپذیر، کشور ایران در این  است. با وجود برکت شتابان جهانی به سوی انرژی

زمینه از توسعۀ مناسبی برخوردار نبوده است. این امر سبب عدم توازن بین تولید و مصرف 

 ر کشور شده است. برق د

درصد برق کشور توسط منابع  80(، اکنون بیش از 3های ارائه شده )شکل  بر اساس داده

شود. این امر نه تنها موجب  ترکیبی و دیزلی تأمین می های برارتی، سیکل فسیلی و در نیروگاه

( و نیاز به پذیر هستند تنوع نداشتن سبد انرژی کشور، وابستگی شدید به منابع فسیلی )که پایان

های جدی به همراه داشته است.  های دولتی شده بلکه به لحاظ محیط زیستی نیز آسیب یارانه

ای، گرم شدن کرۀ زمین و تغییرات آب و هوایی از پیامدهای  افزایش انتشار گازهای گلخانه

های جهانی، سعی در محدود نمودن  های فسیلی بوده که امروزه ت ش ناخواستۀ مصرف سوخت

جهت، تولید برق از منابع تجدیدپذیر )مانند آفتاب، باد، جریان آب و امواج،  ن دارند. بدینآ

توده( به عنوان یک راه جایگزین در جهان ترویج شده است. اما -گرمای مرکزی زمین و زیست

ایران با وجود برخورداری از اقلیم مناسب تولید این انرژی و نیاز به آن، در طول یک دهۀ 

ا وجود ت ش و پیگیری بخش خصوصی، توانسته تنها کمی بیش از یک درصد انرژی گذشته ب

کشور را از این طریق تأمین کند. در پاسخ به چرایی این امر، در این مقاله، به تحلیل دالیل 
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بندی و نزاع  ضعف گفتمان انرژی تجدیدپذیر در این کشور پرداختیم. بدین منظور، صورت

ای و تجدیدپذیر( با استفاده از تحلیل  ولید برق در ایران )فسیلی، هستهگفتمانی سه منبع اصلی ت

 ها و اظهارنظرهای مسئوالن کشف و تحلیل شد. گفتمان اخبار، گزارش

گفتمان انرژی در ایران « دیگری»های این پژوهش، گفتمان برق تجدیدپذیر  بر اساس یافته

سیلی )برارتی( که به پشتوانه برخورداری از است. در گفتمان منابع تولید انرژی در ایران، برق ف

تأمین انرژی »های الزم، مأموریت  ها و فناوری منابع عظیم نفت و گاز، و وجود زیرساخت

ای نیز به دلیل اهمیت استراتژیک در تأمین  است؛ انرژی هسته« خودی»را بر عهده دارد، « کشور

شود. اما انرژی  محسوب می« ودیخ»ای برخوردار است و  های ویژه امنیت ملی، از بمایت

داشته  های تولید انرژی تبدیل شده و گفتمان آن ضعیف نگه در روش« دیگری»تجدیدپذیر به 

های الزم در زمینۀ  شده است. از همین روی انرژی تجدیدپذیر نتوانسته است بمایت

 گذاری، تأمین زیرساخت و یارانۀ دولتی را جذب کند. سرمایه

توان به عنوان پیشنهاد توسعۀ انرژی تجدیدپذیر در کشور اشاره  انی میآنچه از منظر گفتم

نمود، ت ش برای ارتقای جایگاه این بوزه از طریق گفتگو، مشارکت و وفاق است. در این 

های مثبت انرژی تجدیدپذیر، مشک ت تولید برق فسیلی  خصوص بایستی ضمن بیان ویژگی

وجه قرار بگیرد نقد مدل بمایتی است که در توسعۀ برجسته شود. آنچه مشخصاً باید مورد ت

شود. با وجود مشارکت بخش خصوصی در تولید برق،  بخش فسیلی در کشور همچنان دنبال می

گیری فضای بازار و مشارکت بخش خصوصی در بوزۀ تولید برق معنا  بسیاری از قواعد شکل

کننده  تکلیفی در بخش مصرفهای  ندارد؛ انحصار دولتی، بضور دولت در تجارت برق، قیمت

های رژیم فسیلی است که نیازمند اص ح است. در  و یارانۀ سوخت از جمله مهمترین ویژگی

آمیز در بخش فسیلی و  های بمایت تبعیض تقویت گفتمان بوزه تجدیدپذیر نقد سیاست

های محیط زیست باید مورد توجه جدی قرار  مشک ت تولید برق فسیلی از جمله آلودگی

 گیرد.  ب
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ها:نوشتپی
1

Articulation 
2
Signifiers 

3
Signified 

4
Nodal Point 

 1399آبان  25 -43۶13کد خبر:  -برق نیوز 5

 1398دی  10 -9810100753۶کد خبر:  -خبرگزاری ایسنا  ۶

7
 1398تیر  22 -430238کدخبر:  -خانه ملت  

 1399شهریور  2۶ -990۶2۶20395کد خبر:  -ایسنا 8

  138۶خرداد  23 -18824شماره  -کیهان 9
 به نقل از ایرنا 1398آذر  27 40127کد خبر: -ق نیوزبر 10

11
 به نقل از ستبران 139۶فروردین  0۶ - 20977کد خبر: -برق نیوز 

12
 به نقل از ایرنا 1399آبان  17 -  43521برق نیوز کد خبر:  
 به نقل از سانا 1399آبان  17 - 4352۶کد خبر:  -برق نیوز 13
 به نقل از ایرنا 1399 آبان 17 - 43521برق نیوز کد خبر:  14
 1395اردیبهشت  27 - 15087برق نیوز کد خبر:  15

 به نقل از ایلنا 1399خرداد  25 - 4198۶کد خبر: -برق نیوز 1۶
17

 28/11/1385  بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی،  

18
 1/1/1384  -ای اهلل خامنه آیت  

19
 1398اردیبهشت  12خبرآن ین به نقل از تسنیم،  
 1392مهر  1 -8082895۶یرنا، کد خبر: ا 20
21

 1399مهر  13تسنیم،  
22

 ۶/4/1385ای،  اهلل خامنه آیت 
23

 1393/ 1/ 20ای،  اهلل خامنه آیت 
24

 11/2/1387ای،  اهلل خامنه آیت  
 


