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 شررایط  ترری   بحراني از دارد وجود که بسیاری های تحریم وجود با ایران، کشور در امروز اقتصادی شرایط

 بره  آمریکرا  کشرور  توسرط  که هایي تحریم وجود شود. مي محسوب ایران اسالمي جمهوری دوران اقتصادی

 از است. شده اقتصادی های ناهنجاری باعث شود، مي بیشتر ها تحریم ای  روز روزبه و است شده تحمیل ایران

 که است استوار هدف ای  بر شده، مطرح 1389 سال در رهبری معظم مقام توسط که مقاومتي اقتصاد رو ای 

 و تولیدات از حمایت شکوفایي، ای  از منظور رسید. شکوفایي و رشد به توان مي فشارها و ها تحریم وجود با

 تری  مهم از یکي عنوان  به گاز صنعت در مقاومتي اقتصاد ابعاد از یکي میان ای  در است. کشور داخلي منابع

 درآمردهای  در موفقیرت  عدم باعث انرژی های حامل و نفتي درآمدهای دیرباز از است. انرژی های حامل

 اسرتفاده  و فروشري  خرام  از جلوگیری گاز، صنعت توسعه مسیر در مقاومتي اقتصاد هدف است. شده غیرنفتي

 مقراومتي  اقتصادکرد  اذعان توان مي شده انیب مطالب به توجه با .است کشور های زیرساختدر  گاز مناسب

 و یابد افزایش انساني منابع و داخلي تولیدات به نسبت ها حمایت میزان که برسد موفقیت به تواند مي زماني

 شود. کاسته نفتي درآمدهای به کشور وابستگي راستا ای  در

 .مقاومتي های شاخص انرژی، های حامل مقاومتي، اقتصاد گاز، صنعت کلیدی: واژگان
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 6

 مقدمه .1

 از برخی وقوع که است شاهد را اقتصادی فرد منحصربه و ویژه رویدادهای امروز ایران اقتصادی فضای

 وجوود  بوه  الگوویی  بدون و ویژه شرایط که زمانی رو  این از است؛ نداشته سابقه دنیا در تاکنون ها آن

 هوای  چوال   کوردن  برطور   بورای  نظوران  صواب   سوی از پردازی ایده و نوآوری ضرورت آید، می

 و الگو غرب، اقتصادی متداول های نظریه و مکتوبات از یک هیچ در .کند می پیدا ضرورت اقتصادی

 اقتصوادی  مشوکالت  بورای  کوه  یافت توان نمی مقاومتی اقتصاد درباره مشخصی عملی و نظری پیشینه

 اقتصاد باشد؛ شده ارائه شفابخشی نسخه آن در ... و نفت صنعت تحریم مرکزی، بانک تحریم همچون

 ایوران  اقتصواد  اکنون هم .است شده مطرح المللی بین های تحریم با مقابله در که است ادبیاتی مقاومتی

 تهدید و آمده فائق المللی بین های تحریم بر بتواند رهگذر این از تا نهد گام درستی اصول و مبنا بر باید

 بوداقل  بوه  بوا  اقتصوادی  ثبات بفظ باضر، بال در (.1394 )میالنی، کند تبدیل فرصت به را تحریم

 تدابیر مقاومتی اقتصاد طرح با که است مهمی هد  اقتصادی مختلف های بخ  پذیری آسی  رساندن

 رهبور  توسوط  کوه  مقاومتی اقتصاد (.1394 )زیرک، است گردیده اتخاذ ادشدهی هد  تحقق و تأمین

 از یکوی  اسوت.  کورده  مطورح  را کشور جوان  تمامی ،شد ابالغ 1392 سال در ایران اسالمی انقالب

 در که است عواملی جمله از انرژی است. گاز بهینه مصر  تخصیص و انرژی ابالغیه این مهم موارد

 دسترسوی  گورو  در کشوورها  اکثور  ملوی  امنیت گیرد. می قرار استفاده مورد اقتصادی های فعالیت اکثر

 از هوا  آن بهینوه  کواربرد  و انورژی  هوای  بامل مصر  و تولید آینده رو، این از است. انرژی به مطمئن

 و نفوت  و فسویلی  های سوخت از ایران، در مصرفی انرژی اعظم بخ  است. برخوردار خاص اهمیتی

 گواز  و خام نفت تولید افزای  های محدودیت به توجه با شود. می تأمین (1387 سال در %3/99) گاز

 درآمدهای به عمومی بودجه و اقتصاد وابستگی گاز، و نفتی های فرآورده مصر  فزاینده رشد ،طبیعی

 و عرضوه  هوای  بخو   در سوازی  بهینه لزوم طبیعی، منابع بر آینده های نسل مالکیت و خام نفت فروش

 در موضوع اهمیت به توجه با (.1386 )اسعدی، است انکارناپذیر واقعیتی کشور، گاز و نفت تقاضای

 پردازیم. می مقاومتی اقتصاد رویکرد با گاز بهینه تخصیص به جستار این

 مقاومتي اقتصاد مفهوم. 2

 و غورب  دنیوای  استفاده برای ابزاری عنوان به همواره اسالمی انقالب از پس که است ای واژه تحریم

 اسوتفاده  مورد اسالمی جمهوری داشتن نگه عق  و خود مقاصد به نیل جهت در آمریکا خصوص به
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 7   در صنعت گاز مقاومتي اقتصاد

 

 ولی، است بوده تحریم مورد همواره کشور اسالمی، انقالب پیروزی از پس اگرچه است. گرفته قرار

 و جلوگیری برای شرایطی، چنین در است. یافته افزای  اخیر سال چند در ها تحریم هدفمندی و شدت

 دشمن اصلی هد  عنوان به اقتصاد ای، هسته های برنامه توقف عنوان پشت در کشور پیشرفت توقف

 فلج و کشور اقتصاد نمودن ناکارآمد جهت در دشمن های فعالیت عمده نتیجه در است. شده انتخاب

 اسوتقالل  بفوظ  در تنهوا  نوه  کشووری  هر اقتصادی قدرت و توانایی اصوالً گیرد. می صورت آن کردن

 که کشور یک خارجی سیاست اهدا  پیشبرد برای بلکه کند، می بازی را مهمی نق  ملی باکمیت

 شومار  بوه  اهرم و عامل ترین مهم ،است جهانی اقتصادی و ایدئولوژیکی سیاسی، وسیع اهدا  دارای

 اکثر و دارد ملی اقتصاد مفاهیم درک با مستقیمی ارتباط ملی قدرت امروزه (.1391 )محمدی، رود می

 دسوتاوردهای  کسو   جهت در کنونی عصر در موفق بضور که اند رسیده باور این به دنیا کشورهای

 امنیت بدون شک بی و پذیرد می صورت جهانی و ای منطقه ملی، تعامالت بستر در گمان بی استراتژیک

 به توجه با برداشت. قدم راستا این در توان نمی پویاست، و مقاوم اقتصادی داشتن شرط پی  و بستر که

 که اقتصادی عنوان به مقاومتی اقتصاد مفهوم ،ایران علیه غرب جانبه یک تحریم اعمال و فشار شرایط

 امروزه وضعیت برای باشد شکوفا اقتصادی بال عین در و باشد داشته را ها تحریم و فشارها دفع توانایی

 اقتصواد » :بردنود  کوار  به رهبری معظم مقام بار اولین برای را مفهوم این است. چاره راه بهترین کشور

 و رشد هم فشار شرایط در بتی که دهد می اجازه و امکان ملت یک به که اقتصادی آن یعنی مقاومتی

 و شد بیان رهبری معظم مقام توسط مقاومتی اقتصاد از تعریف این .«باشند داشته را خودشان شکوفایی

 تدافعی کارهای یک انجام فقط و خود دور کشیدن بصار معنای  مقاومتی اقتصاد که اند داشته تأکید

 بوه  را هوا  مخواطره  کوه  صورتی به کشور موجود شرایط مدیریت مفهوم به مقاومتی اقتصاد نیز و نیست

 از ای مجموعوه  کوارگیری  بوه ) ایران اقتصاد در الزم نهاد ایجاد دیگر، عبارت به ؛است رسانده بداقل

 زننوده  آسی  های اختالل و ها تکانه برابر در را آن خطرپذیری که اجرایی( تدابیر و قوانین ها، سیاست

 بوه  ایوران  دسوتیابی  برای را زمینه و رسانده بداقل به المللی، بین های تحریم ویژه به خارجی، و داخلی

 هوای  راه تورین  مهوم  از یکوی  مووارد،  ایون  بوه  توجوه  بوا  کوه  کنود  فوراهم  اقتصوادی  پایدار های پیشرفت

 اقتصواد  اسوت.  کشاورزی بخ  توسعه مقاومتی، اقتصاد برای ها زیرساخت این ایجاد به کننده کمک

 الگووی  و شوود  اجرا کشور در آنکه برای است، گرفته قرار اشاره مورد رهبری طر  از که مقاومتی

 الگوی باشد. داشته همراه به را بودن ایرانی و اسالمی بارز مشخصه دو باید ،گردد طرابی آن مناس 
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 8

 ایرانوی  جنبه از و است جامعه های آرمان و اهدا  با متناظر آن بودن اسالمی جنبه از مقاومتی اقتصاد

 (.1393 همکاران، و )کریم است ایران کشور بومی نیازهای و مسائل به ناظر نیز آن بودن

 مقاومتي اقتصاد های سیاست گیری شکل چگونگي. 3

 و اسوت  گرفته شکل ها تحریم فشار تحت که است مقطعی برکتی مقاومتی، اقتصاد های سیاست آیا

 در اصولی  طورح  سواال  ایون  پاسو   چراکوه  ؟کنود  نمی پیدا بلندمدت کالن های سیاست با ارتباطی لذا

 پاسو   .بوود  خواهود  سواختمان  صونعت  و معمواری  هوای  سیاست بر ها سیاست این تأثیر بررسی چرایی

 مقواومتی  اقتصواد  ،ایشوان  زعوم  به چنانچه بوده، منفی کامالً پاسخی ساال این به انقالب رهبر قاطعانه

 باشود  تحریم چه ها دوره همه برای که است راهبردی تدبیری بلکه ،نیست مقطعی سیاستی وجه هیچ به

 بوه  ابالغوی  های سیاست گیری شکل چرایی به ادامه در .است برنده پی  و راهگشا و مفید نباشد چه و

 :شود می اشاره انقالب معظم رهبر دیدگاه از اختصار

 انگیوزه  و علول  تشوری   در ای خامنوه  هللا آیت کشور: جغرافیایی و مادی انسانی، های ظرفیت .1

 های ظرفیت :پرداختند اصلی عامل چهار بیان به مقاومتی اقتصاد های سیاست ابالغ و تدوین

 و هوا  تحریم با مقابله اقتصادی، دیرپای و مزمن مشکالت بل کشور، معنوی و مادی فراوان

 ایوون در ایشووان .جهووانی اقتصوواد هووای بحووران از کشووور اقتصوواد تأثیرپووذیری کاموول کوواه 

 نیوز  و «صونعتی  و طبیعوی  معودنی، » های سرمایه انسانی، عالی های ظرفیت :افزودند خصوص

 یعنوی  اقتصوادی  پیشوتاز  الگوی طرابی برای قوی ای انگیزه کشور جغرافیایی ممتاز موقعیت

 .است بوده مقاومتی اقتصاد

 اهلل آیوت  رویه: بی واردات و نفت به وابستگی بیکاری، تورم، نظیر اقتصادی مزمن مشکالت .2

 بول  ضورورت  بوه  مقواومتی  اقتصواد  هوای  سیاسوت  ابوالغ  انگیوزه  دومین تشری  در ای خامنه

 توورم،  همچوون  دیرپوایی  و موزمن  مشوکالت  :افزودند ایشان .کردند تکیه موجود مشکالت

 بوودن  پوایین  سواختارها،  برخوی  بوودن  معیووب  رویه، بی واردات نفت، به وابستگی بیکاری،

 سوازی  مقاوم برای شده ریزی برنامه برکت یک با جز مصر ، ناصحی  الگوی و وری بهره

 شود. نمی برطر  اقتصاد

 از را دشومنان  اقتصوادی  عیوار  تموام  جنوگ  با مقابله انقالب، رهبر اقتصادی: عیار تمام جنگ .3

 از قبول  هوا  تحوریم  افزودنود:  و کردنود  بیان مقاومتی اقتصاد های سیاست تدوین عوامل دیگر
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 9   در صنعت گاز مقاومتي اقتصاد

 

 وجوود  برسود  بول  نقطوه  بوه  هوم  موذاکرات  اگور  و داشته وجود نیز ای هسته انرژی موضوع

 و نیسووت بووی  ای بهانووه دیگوور مسووائل و بشوور بقووو  و ای هسووته چراکووه داشووت، خواهوود

 بورای  :افزودند ایشان .هراسند در ایران ملت شدن الگو و طلبی استقالل از جهانی زورگویان

 مسوتحکم  و قووی  را خوود  اقتصواد  ای گونوه  به باید دشمنان، اقتصادی فشارهای قطعی عالج

 اجورای  بوا  هود   ایون  کوه  شووند  موأیو   خوود  فشوارهای  تأثیرگوذاری  از هوا  آن کوه  کنیم

 شد. خواهد محقق شده ابالغ های سیاست

 چهوارمین  ای، خامنوه اهلل  آیوت  بضورت  جهوانی:  های بحران از تأثیرپذیری کاه  ضرورت .4

 از تأثیرپوذیری  کواه   ضورورت  را کشوور  اقتصواد  سوازی  مقواوم  های سیاست تدوین عامل

 اقتصواد  مودل  طرابوی  شد باعث چهارگانه عوامل این :گفتند و خواندند جهانی های بحران

 از نقول  به ،20/12/1392 رهبری، معظم مقام )بیانات گیرد قرار نظام کار دستور در مقاومتی

 (.1394 ناصری، و بلندیان

 مقاومتي اقتصاد مباني. 4

 وارد بورای  سولطه  نظوام  غیرقوانونی  ابزارهای از یکی همواره غیرقانونی و جانبه یک های تحریم اعمال

 انقوالب  پیوروزی  از پوس  انودکی  اینکوه  کما است، بوده ایران اسالمی جمهوری نظام به فشار آوردن

 اسوالمی  جمهووری  نظوام  تحریم قانون آمریکا متحده، ایاالت جاسوسی النه تسخیر از پس و اسالمی

 رهبور  .شود  افزوده ها تحریم این بجم بر مرتباً نیز گذشته سال 30 طول در و گذاشت اجرا به را ایران

 جموع  در و کردنود  عنوان مقاومتی اقتصاد مدل را کشور اقتصاد برای اصلی مدل بعدها انقالب معظم

 دیدار این در ایشان .پرداختند مسئله این تشری  به 1389 سال رمضان مبارک ماه در کشور کارآفرینان

 یک باید ما» :کردند تصری  مقاومتی اقتصاد نام به اقتصاد از جدیدی مدل به توجه ضرورت به اشاره با

 درست دوستان .است این  یمعنا کارآفرینى امروز .بیاوریم وجود به کشور در واقعى مقاومتىِ اقتصاد

 دور را ها تحریم کشور مسئولین و ایران ملت دارم یقین هم بنده زنیم؛ می دور را ها تحریم ما که گفتند

 هواى  زمینوه  در گذشوته  هاى سال در که دیگرى موارد مثل کنند؛ می ناکام را کنندگان تحریم زنند، می

 برگردنود،  شدند مجبور خودشان بعد دادند، انجام برکتى یک کردند، اشتباهى یک که بود سیاسى

 ده ایون  در .داننود  نموی  هوا  جوان باال .دیگر البد هست یادتان مورد چند .کنند عذرخواهى یکی یکی

 ما براى تحریم البته .است جور نیهم هم دفعه این .دادند انجام بار چند کارها این از اخیر، سال بیست
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 10

 برکوت  ایون  همه است، شده که کارهایى این همه .یمهست تحریم در است سال 30 ما نیست، جدید

 است دلیلى این ولى .بکنند توانند نمی کارى بنابراین گرفته؛ انجام تحریم فضاى در ایران، ملت عظیم

 به تولید، به کار، ایجاد به بدانند مکلف بدانند، موظف را خود که کشور دلسوزان و مسئوالن همه براى

 کارگاه یک امروز بقیقتاً ایران کشور که عظیم؛ کارگاه این روزافزون کردن پررونق به کارآفرینى،

 (.1391 آثار، نشر و بفظ )دفتر «بدانند موظف باید را خودشان همه .است عظیم

 نظام امنیتی و سیاسی کالن های سیاست با هماهنگ که است اقتصادی نظام یک مقاومتی اقتصاد

 اقتصوادی  ضوربات  برابور  در بتوانود  توا  بگیرد شکل تخریبی اقدامات برابر در مقاومت برای و اسالمی

 ادامه را خود پیشرفت و توسعه و کرده مقاومت استکبار نظام اقتصادی گوناگون های توطئه و ها تحریم

 مقاومتی اقتصاد .کند بفظ جهانی و ای منطقه ملی، ابعاد در را خود جانبه همه رشد به رو روند و دهد

  پویاست و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی مقاومتی اقتصاد از منظور .دارد ملی انسجام با نزدیکی رابطه

 مسویر  نامالیموات  و موانوع  مقابول  در مقاومت ضمن کشور که طوری به ،بسته و منفعل اقتصاد یک نه

 معناست این به مقاومتی اقتصاد مفهوم (.1391 )عسگری، کند بفظ را خود پایدار پیشرفت روند خود،

 کاه  آن پذیری آسی  و بماند محفوظ کشور در اقتصادی رشد به رو روند فشار فرایند در بتی که

 این .است ملی اقتصاد ابیای و بازسازی مقاومتی اقتصاد هد  (.1391 )سیف، ببیند آسی  کمتر و یابد

 دان  از اینکه ضمن شود، می استفاده آن در نخبگان و مردم های ظرفیت از و است مردمی اقتصاد، نوع

 همه به توجه با که اقتصادی یعنی مقاومتی اقتصاد (.1391 )رضایی، شود می استفاده آن در هم دنیا فنی

 بورای  و کند می سناریوسازی بیرونی های فرصت و تهدیدها و خارجی و داخلی های ضعف و ها قوت

 تغییورات  بورای  و شناسود  موی  یخووب  بوه  را بورون  و درون و است سنج محیط و دارد برنامه شرایطی هر

 اثرسوازی  بی نهایت در و اثر کم مهار، کنترل، راهبرد چهار (.1392 زاده، )بسین دارد مناسبی واکن 

 تئوریوک  بحوث  یوک  مقاومتی اقتصاد گیرد. قرار توجه مورد باید مقاومتی اقتصاد فرایند در تهدیدها

 شوعار  یک مقاومتی اقتصاد است. کاربردی اقتصاد بیشتر بلکه نیست، بوزه و دانشگاه مختص محض

 دیودگاه  ایون  .بور   نه دارد، عمل در ریشه آن های شاخص که است اقتصادی واقعیت یک نیست،

 مفهووم  در بتوی  و کورد  معرفوی  علموی  مجوامع  بوه  مقاومتی اقتصاد واژه با توان می را اقتصاد به جدید

 اقتصواد  های شاخص آن ارزیابی برای و کرد استفاده مقاومتی سیاسی اقتصاد واژه از توان می تر، دقیق

 مفهووم  یوک  توا  اسوت  سیاسوی  اقتصواد  مفهوم یک واژه این زیرا نمود، استخراج و تعریف را سیاسی
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 11   در صنعت گاز مقاومتي اقتصاد

 

 اسالمی اقتصاد بر مبتنی بتواند کاربرد و عمل در که است سیاسی اقتصاد های بل راه پی در و اقتصادی

 جهتی در را اقتصاد مسیر بلکه ،آید فائق سیاسی اقتصاد عرصه در جادشدهیا های بحران بر تنها نه تا باشد

 (.1394 )میالنی، باشد شده اتخاذ نیز الزم نگری آینده و آمادگی که دهد قرار

 دیگوری  اقتصوادی  هوای  نظریوه  با را آن و است شده ذکر مقاومتی اقتصاد برای متعددی تعاریف

 از: عبارتند که شوند می قائل تعریف چهار مقاومتی اقتصاد برای جمله از اند. دانسته نزدیک و متراد 

 طوور  همان یعنی است؛ موازی اقتصاد مثابه به مقاومتی اقتصاد از اول تعریف موازی: اقتصاد .1

 بوه  اقودام  انقالبوی،  عملکورد  و روبیه با نهادهایی به خود نیاز به توجه با اسالمی انقالب که

 نموود،  مسوکن  بنیواد  و پاسوداران  سپاه سازندگی، جهاد امداد، کمیته مانند نهادهایی تأسیس

 چراکوه  کنود؛  تکمیول  و داده اداموه  را پوروژه  ایون  انقالب اهدا  تأمین برای باید نیز امروز

 کوه  دارد نیواز  اقتصواد  در مقواومتی  هوای  نهادسوازی  بوه  و مقاومتی اقتصاد به اسالمی انقالب

 بورای  مووازی  نهادهایی باید پس .دیآ یبرنم اقتصادی رسمی نهادهای عهده از ماهیتاً بسا چه

 اینکوه  کموا  نیسوت،  مرسووم  نهادهوای  نفوی  معنوای  بوه  البته امر این .کند ایجاد ویژه کار این

 جمهووری  ارتو   نهواد  و اسوالمی  انقوالب  پاسوداران  سوپاه  نهاد دو هر از زمان هم ما اکنون

 در مرسووم  بکمرانوی  هوای  مودل  در الگو این البته .مندیم بهره انقالب از دفاع برای اسالمی

 وجوود  باشوند  برخووردار  بیشوتری  بکمرانی توان و تجربه از که کشورهایی در اتفاقاً و دنیا

 .برخوردارنود  عمومی امور اداره و گذاری سیاست چندالیه های نظام از کشورها این و دارد

 و خیریوه  نهاد، مردم های سازمان دولتی، نهادهای زمان هم بضور از توانیم می مثال عنوان به

 امنیتوی  و دفواعی  عرصوه  در بتوی  یوا  سوالمت  و بهداشوت  عرصوه  در خصوصوی  هوای  بنگاه

 بسو   کوه  اسوت  این الگو این مشکل ترین مهم البته .ببریم نام غربی افتهی توسعه کشورهای

 بوود،  خواهود  روبورو  نووینی  هوای  پرس  با اجرا عرصه در و اسالمی انقالب خاص نیازهای

 عرصو   بوه  بخشوی  سوامان  و کشوور  یوک  در موازی مرکزی بانک از تصوری هیچ مثالً زیرا

 ایون  تووان  نمی منطقاً هم باز اما ؛ندارد وجود عمومی و دولتی هیال دو در کشور مالی -پولی

 از نقول  بوه  )پیغوامی،  آورد بسواب  بوه  غیرمعقوول  و نشودنی  اداره های مدل زمره در را الگو

 (.1394 میالنی،
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 12

 پووی در کووه اسووت اقتصووادی از عبووارت مقوواومتی اقتصوواد از دوم تعریووف ترمیمووی: اقتصوواد .2

 ناکارآمود  و فرسووده  نهادهوای  و سواختارها  تورمیم  و گیری خلل زدایی، آسی  سازی، مقاوم

 توانود  نموی  نهواد  فوالن  کوه  گفتویم  موی  قبلوی  رویکورد  در اگور  یعنی ؛است اقتصادی موجود

 بووازتعریف بووا کووه هسووتیم آن پووی در جدیوود رویکوورد در کنوود، بوورآورده را مووا انتظووارات

 تعریوف،  این در مثالً .برآورند را ما انتظارات که کنیم کاری موجود، نهادهای های سیاست

 در را بحوران  و ضوعف  هوای  کوانون  کوه  خواهیم می بازرگانی وزارت یا مرکزی بانک از ما

 یوا  ها تحریم اقتصادی، جدید شرایط اسا  بر را خود و کنند شناسایی کشور اقتصادی نظام

 مقام در .دهند ارائه جهادی عملکردی نتیجه در و نمایند بازتعریف اسالمی انقالب نیازهای

 انگشوت  فروبردن با فداکار پترو  که است کاری همان شبیه کار این گفت توان می تمثیل

 اقتصادی نهادهای دیوار ساختاری های ترک باید یعنی داد؛ انجام سد دیواره تَرَک در خود

 کشوور  اداری و اجرایوی  سواختارهای  سوازی  مقواوم  و تورمیم  یعنی مسئله این .کنیم ترمیم را

 کشوورهای  .نیسوت  ذهن از دور امری هم مکان و زمان مقتضیات و مختلف نیازهای بس 

 سواختارهای  سوازی  مقواوم  بوه  مجبوور  خوود،  اقتصادی تاری  از هایی برهه در نیز افتهی توسعه

 جوایگزینی  بوه  اقودام  ،1983 و 1979 نفتوی  شووک  دو از پوس  غورب  موثالً  .شدند اقتصادی

 بواالی  های قیمت با امروزه که  طوری  به کرد؛ نوین های سوخت سایر با فسیلی های سوخت

 ملی عزمی نیازمند فقط امروز ما توضیحات این با .شود نمی نفتی شوک دچار نیز دالر 100

 (.1394 میالنی، از نقل به )پیغامی، هستیم ارزشی و ملی پروژه این اجرای برای

 و آفندشناسووی شناسووی، هجمووه متوجووه مقوواومتی، اقتصوواد از سوووم تعریووف دفوواعی: اقتصوواد .3

 موا  مخالفوان  کوه  کنویم  بررسوی  ابتودا  باید ما یعنی ؛است هجمه آن برابر در ما پدافندشناسی

 بنابراین .دهند می صورت ابزارهایی چه با و چگونه را آن در اخالل و ایران اقتصاد به بمله

 پیشواپی   را دشومن  هجموه  هوای  شویوه  و ابزارها که ایم یافته دست مقاومتی اقتصاد به وقتی

 .کنویم  اجورا  و تودوین  آنوان  علیوه  را خود مقاومت استراتژی ها آن اسا  بر و باشیم شناخته

 نخواهد اجرا و طرابی نیز آن با متناس  مقاومت نشود، شناخته دشمن آفند تا است بدیهی

 (.1394 میالنی، از نقل به )پیغامی، شد
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 13   در صنعت گاز مقاومتي اقتصاد

 

 رویکورد  یوک  مقواومتی  اقتصواد  اساسواً  کوه  اسوت  ایون  نیوز  تعریوف  چهوارمین  الگو: اقتصاد .4

 اقتصواد  کوه  قبلوی  تعریوف  سوه  خوال   بر نیست؛ پدافندی صرفاً اقدامی و سلبی مدت کوتاه

 اقتصواد  بوه  کالن اندازی چشم رویکرد این دانستند، می مدت کوتاه یا پدافندی یا را مقاومتی

 بوه  که هم تعریف این .شود می شامل را بلندمدت اقدام یک و دارد ایران اسالمی جمهوری

 دوراندیشانه و ایجابی رویکردی نیست، انقالب معظم رهبر های دیدگاه از دور رسد می نظر

 بوه  را موا  هوم  و باشود  اسالمی هم که هستیم ایدئالی اقتصاد پی در ما رویکرد، این در .دارد

 بوده کارآمد و بخ  الهام اسالم جهان برای که اقتصادی برساند؛ منطقه اول اقتصاد جایگاه

 ایرانوی  اسوالمی  الگووی  در اساسواً  معنا بدین .باشد اسالمی بزرگ تمدن تشکیل ساز زمینه و

 مقولوه  این در .باشد آن تحقق و مقاومت متضمن باید الگو مهم های مالفه از یکی پیشرفت،

 .شوود  می نوآوری و پذیری ریسک و کارآفرینی اقتصاد بر مشتمل مقاومتی اقتصاد که است

 وجه مِن خصوص و عموم رابطه باهم نوعی به مقاومتی اقتصاد از تعریف چهار این همه البته

 هوای  اسوتراتژی  از ترکیبوی  البتوه  و هسوتند  بلندمودت  برخی و مدت کوتاه برخی منتها دارند،

 (.1394 میالنی، نقل به ،1391 )پیغامی، کشند می تصویر به برایمان نیز را مطلوب

 پوذیری  رقابوت  تقویوت  بور  الگوو  این در .است بازار بر مبتنی رقابتی اقتصاد همان مقاومتی اقتصاد

 هوای  فعالیوت  در موردم  مشوارکت  افزای  و فسادزا های زمینه بذ  شفافیت، افزای  کشور، اقتصاد

 و تجواری  موراودات  تقویوت  و بفوظ  مثل محورهایی به اکید توجه همچنین .شود می تأکید اقتصادی

 سوهم  کواه   و دولت اندازه سازی منطقی خارج، از مالی تأمین به توجه دیگر، کشورهای با سیاسی

 مبتنوی  مقواومتی  اقتصواد  مجموع در :افزود وی .است ضروری و الزم بودجه منابع از نفتی درآمدهای

 صوورت  بوه  اقتصواد  علوم  هوای  نظریه چارچوب در سنجیده های سیاست راستا این در و است بازار بر

 کوه  اسوت  مواجوه  هوایی  محودودیت  بوا  هوا  گوذاری  سیاسوت  این البته .شود گرفته کار به باید هماهنگ

 تولیود،  رشود  نور   ماننود  هوایی  شواخص  رشد و بررسی به باید ها محدودیت این به علم با اقتصاددانان

 سوازی،  مقواوم  پوی  در کوه  اسوت  مفهوومی  مقاومتی اقتصاد بپردازند. بیکاری نر  و تورم نر  کاه 

 کوه  شوود  موی  مطورح  اقتصادی موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهای و ساختارها ترمیم و زدایی بحران

 چنوین  الوزام  و شورط   یپو  مدبرانوه،  و عقالیوی  هوای  مودیریت  اعمال و همگانی مشارکت و باور قطعاً

 توالش  و داخول  تولیود  هوای  مزیت روی تأکید و ها وابستگی کاه  مقاومتی اقتصاد .است موضوعی
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 14

 اقتصواد  .گیورد  می قرار وابسته اقتصاد با تقابل و رویارویی در مقاومتی اقتصاد .است ییخوداتکا برای

 سولطه  اقتصواد  اهودا   مقابول  در و نیسوت  منفعول  باشود،  کننوده  مصر  صرفاً که پذیرد نمی مقاومتی

 اقتصوادی  وضوعیت  مودیریت  بورای  برناموه  و راهبورد  یک عنوان به مقاومتی اقتصاد .کند می ایستادگی

 یرانتو  اقتصواد  یک ایران اقتصاد .است مطرح شده، وضع ایران علیه هایی تحریم که شرایطی در ایران

 افوزای   بوه  تواند می مقاومتی اقتصاد پایه بر اقتصادی وضعیت بهبود برای تالش که شود می محسوب

 (.1394 میالنی، از نقل )به شود منجر مدرن و صنعتی تکنولوژی سازی بومی و ملی تولید

 انرژی حامل یک عنوان به طبیعي گاز وضعیت. 5

 در موجوود  امکانوات  و تکنولووژی  بوه  توجوه  بوا  انورژی  هوای  بامول  از هریک کارگیری به چگونگی

 ای هزینوه  چوه  بوا  و چگونه را مربوطه انرژی بامل که است مسئله این بل نیازمند مختلف های بخ 

 افزایود،  موی  مسوئله  ایون  اهمیت بر نیز نفت موقعیت مورد در شده انجام های بررسی .کرد تهیه توان می

 در کوه  داشوت  انتظوار  تووان  موی  و داشوته  زیوادی  نوسانات نفت های قیمت گذشته سال 30 در چراکه

 بیوان  بوه  کند، ظهور دوباره اقتصادی و سیاسی وضعیت بینی پی  عدم دلیل به نوسانی رفتار این آینده

 ای انودازه  توا  عرضوه  و تقاضوا  بعود  از بتوی  بلکوه  ،قیموت  بعود  از تنها نه بلندمدت در خام نفت دیگر،

 نبودن اقتصادی دلیل به دیگر، سوی از (،1385 کشور، ریزی برنامه و مدیریت )سازمان است نامطمئن

 کول  از آن سوهم  هوا  آن جودی  عوزم  و کشوورها  عالقوه  و آگاهی عدم تجدیدپذیر، های انرژی توسعه

 در هوا  انورژی  نووع  ایون  از اسوتفاده  راه سور  بور  هنوز که مشکالتی علت به و بوده اندک انرژی عرضه

 طبیعوی  گواز  فسویلی،  هوای  انورژی  بوه  مربووط  محیطوی  زیسوت  موانوع  نیوز  و دارد وجود گسترده سط 

 هوای  سوال  در کوه  دارد آن از بکایت ها بینی پی  شود. می محسوب جایگزینی برای گزینه ترین مهم

 نسوبت  گرفتوه  صوورت  هوای  بررسوی  اسوا   بور  کوه   طووری   به یابد، افزای  طبیعی گاز مصر  آتی

 بینوی  پوی   اموا  مانود،  خواهند ثابت تقریباً 2020 سال تا دیگر فسیلی های سوخت به خام نفت مصر 

 سوال  در انرژی مصار  کل از درصد 28 به 1999 سال در درصد 23 از طبیعی گاز سهم که شود می

 (.1381 )سعیدی، یابد افزای  2020

 اکتشوا   تواکنون  و است بوده پراکنده نفتی مناطق اطرا  در بیشتر جدید، گازی میادین کشف

 ذخووایر دارای کشوور  100 از بووی  و یافتوه  توسوعه  هووا قواره  هموه  بووه ای فزاینوده  طوور  بووه گوازی  منوابع 

 نظور  از کوه  خاورمیانه منطقه میان، این در .هستند توسعه قابل اقتصادی بعد از که هستند یا شده اثبات
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 15   در صنعت گاز مقاومتي اقتصاد

 

 طبیعوی  گواز  شده اثبات ذخایر بجم درصد 1/40 برابر سهمی داشتن با است غنی بسیار نیز نفتی منابع

 ذخایر کل بجم از درصد 6/35 اوراسیا و اروپا منطقه آن، از پس و داشته را نخست رتبه جهان، کل

 روسویه،  یکشوورها  جهوان  طبیعی گاز تولیدکنندگان ترین بزرگ اما .است داده اختصاص شده اثبات

 درصود  6/10 تنهوا  انوه یخاورم منطقه .هستند اوراسیا و اروپا منطقه به متعلق که هستند نروژ و انگلستان

 ترتی  به منطقه این در است. گرفته قرار چهارم مکان در ترتی  این به که دارد را جهانی تولید سهم

 برابر سهمی با عربی متحده امارات و سعودی عربستان سپس، و نخست رتبه درصد 1/3 سهم با ایران

 وسوعت  بوه  توجوه  بوا  بنوابراین،  .دارنود  قورار  بعودی  هوای  رتبه در جهان تولید کل از درصد 7/1 و 5/2

 گواز  جهوانی  تولیود  کول  از اموا  ،شوود  موی  محسوب غنی ای منطقه اگرچه خاورمیانه منطقه جغرافیایی

 در منطقه این نفتی ذخایر نق  بودن تر پررنگ آن اصلی لیل د شاید که دارد را چیزی نا سهم طبیعی

 بشووود گوازی  منووابع بوه  بیشووتری توجوه  اسووت نوداده  اجووازه کوه  باشوود آن دارنوده  کشووورهای اقتصواد 

 (.1387 سجادی، و نیا )اسماعیل

 طبیعي گاز بهینه تخصیص. 6

 افوزای   طبیعی، گاز منابع از بهینه استفاده چهارگانه محورهای بر گاز بخ  در ایران انرژی سیاست

 بوه  ایران موقعیت ارتقای و بهبود و گاز داخلی شبکه توسعه داخلی، انرژی مصر  سبد در گاز سهم

 بوه  طبیعوی  گواز  تزریوق  گزینوه  رو ایون  از .اسوت  اسوتوار  جهوانی  بازار در گاز صادرکننده یک عنوان

 شوبکه  گسوترش  و طبیعوی  گواز  مصور   توسوعه  اموا  .اسوت  بهینوه  استفاده نوعی واقع در نفتی مخازن

 گسوترش  عودم  و تولیودی  های پروژه بندی زمان و ،سو یک از اخیر های سال در کشور در گازرسانی

 گواز  مصور   و تولید تراز وضعیت دیگر، سوی از مختلف های محدودیت دلیل به گاز تولید مناس 

 سواخته  ناپوذیر  اجتنواب  را گواز  مصر  مدیریت اعمال ضرورت که کرده تبدیل ای گونه به را طبیعی

 اسوتوار  کننوده  عرضوه  منوابع  و کننودگان  مصور   محور دو بر طبیعی گاز تقاضای و عرضه تراز .است

 تقاضوا  طور   بنوابراین،  است، طبیعی گاز تقاضای میزان کننده تعیین مصر  مختلف های زمینه .است

 :شود می زیر موارد شامل طبیعی گاز برای

 صنایع ها، نیروگاه در طبیعی گاز استفاده :شامل داخلی مصار  برای طبیعی گاز از استفاده -

 ؛ونقل بمل و تجاری و خانگی بخ  پتروشیمی، خوراک و
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 16

 روی مصور   و توزیع تولید، بین در که طبیعی گاز اتال  و ضایعات و عملیاتی مصار  -

 ؛دهد می

 یوا  و انتقوال  پاالیشی امکانات نبودن دستر  در قبیل از دالیلی به که شده سوزانده گازهای -

 ؛شوند می سوزانده نفت چاه سر در آن، باالی بری هزینه

 ؛ترکیه به طبیعی گاز صادرات تعهد -

 .نفتی های چاه به تزریقی گاز مقدار -

 :از عبارتند یادشده تقاضای کننده تأمین منابع و

 از آموده  دسوت  بوه  گازهوای  و سوبک  گازهای همراه، گازهای مقدار شامل داخلی تولیدات -

 ؛است آماده مصر  برای جزئی تصفیه از بعد که گازی مستقل مخازن

 (.1387 سجادی، و نیا )اسماعیل ترکمنستان کشور از گاز واردات -

 مقاومتي اقتصاد گاه تجلي گاز صنعت. 7

 در ای ویوژه  جایگواه  اقتصوادی  های فعالیت اکثر محرکه نیروی های مالفه از یکی عنوان به گاز انرژی

 بوه  زیوادی  بسویار  بودود  توا  جهوان  کشورهای در صنعتی و اقتصادی توسعه شتابان روند .دارد توسعه

 رغوم  علوی  کوه  اسوت  واقعیوت  ایون  نشوانگر  انورژی  جهوانی  سوبد  .یابد می ارتباط انرژی مصر  سط 

 انورژی  کننودگان  توأمین  تورین  مهوم  گواز  و نفوت  همچنوان  سبد، این کردن متنوع برای زیاد های تالش

 بوزرگ  مخوازن  و گسوترده  و غنوی  منوابع  دارای رشود  بوه  رو کشور یک عنوان به ایران .هستند جهان

 بضوور  از صونعت  ایون  گذشوته  بوه  نگواه  با .است برخوردار جهان در ای ویژه بسیار جایگاه از گازی

 ملوی  از که آن های نشی  و فراز تا گرفته گاز و نفت اکتشا  و ایران کهن سرزمین در استعمارگران

 تحووریم و توسووعه بازسووازی، جنووگ، هووای دوره اسووالمی، انقووالب گیووری شووکل صوونعت، ایوون شوودن

 ماثرترین از گاز صنعت همچنین .است روشن همگان بر آن نظیر بی اهمیت است، داشته تأثیرپذیری

 به بخ  این بساسیت نسبت همین به .است ایران ویژه به و جهان در رشد به رو صنایع ترین بزرگ و

 توان می لذا .نیست مقایسه قابل ها بخ  سایر با المللی بین عرصه در سیاسی و اقتصادی معادالت تغییر

 را گواز  و نفوت  صونعت  بوزه دیگری بخ  هر از بی  ایران در مقاومتی اقتصاد تحقق که کرد ادعا

 اینکوه  بوا  .اسوت  گواز  و نفوت  بوه  کشور اقتصاد وابستگی ادعا، این دلیل ترین عمده .است گرفته دربر

 فروشوی  خوام  یوا  و وابسوتگی  رفع برای راهکارهایی فکر در کشور ارشد مدیران و اقتصاددانان ها سال
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 17   در صنعت گاز مقاومتي اقتصاد

 

 درآمود  منبوع  و شده صادر خام صورت به عمدتاً هم هنوز اند، بوده بخ  این در گازی( )مایعات آن

 شوکوفایی  بوه  وصوول  و مقاومتی اقتصاد اهدا  راستای در لیکن ؛آید می شمار به کشور برای خوبی

 (.1394 )عرفاتی، گردد قطع مایع( )گاز انرژی فروشی خام بایستی اقتصادی

 گاز صنعت در مقاومتي اقتصاد برجسته ابعاد. 8

 و تولیود  اسوتخراج،  اکتشوا ،  بوه  تووان  موی  گواز  صونعت  در مقواومتی  اقتصاد با مرتبط و مهم ابعاد از

 .کورد  اشاره سازی خصوصی و انسانی منابع داخل، ساخت فناوری، و پژوه  فرآوری، برداری، بهره

 گسوترش  بور  و گرفتوه  قورار  تأکیود  مورد انقالب معظم رهبر سوی از ابالغی های سیاست در اکتشا 

 هوای  سوال  بوا  مقایسوه  در تووان  می خوشبختانه که است متمرکز کشور منابع کامل شناخت و اکتشا 

 موفق کارنامه لذا .نمود یاد انقالبی عنوان به آن از کشور در خارجیان بضور با گاز اکتشا  آغازین

 .هاسوت  وابسوتگی  کواه   در صونعت  ایون  جهادگران واالی همت گویای زمینه، این در گاز صنعت

 بور  عالوه گاز تولید ظرفیت افزای  :گفت توان می برداری بهره و تولید استخراج، تشری  در همچنین

 در رود، موی  شومار  بوه  مقواومتی  اقتصاد تحقق منظور به گاز صنعت پیشتازی در مالفه ترین مهم اینکه

 بدنوه  بوه  گذشوته  از بوی   بایسوتی  مهوم  ایون  لوذا  .دارد ویوژه  جایگاهی نفت محترم وزیر کاری برنامه

 تولیود،  بوه  پوی   از بوی   و ویوژه  توجوه  ضومن  توا  گوردد  نهادینوه  آن با مرتبط فرهنگ و القاء صنعت

 بخو   ایون  در .گیورد  قرار صنعت این مدیریتی و کارشناسی بدنه توجه مورد نیز ای توسعه های طرح

 .اسوت  صودور  بوال  در آن فنوی  دان  که گفت توان می و یافته دست خودکفایی به گاز صنعت نیز

 از یکوی  عنووان  به استقالل از منظور که است یادآوری شایسته نکته این فرآوری، بخ  تبیین از قبل

 ،اقتصوادی  سیاسوی،  ابعواد  دربرگیرنده که است آن پایدار نوع اسالمی، انقالب اصلی شعار عنصر دو

 اسوتقالل  جنبوه  و اسوت  بررسوی  و تفکیوک  قابول  موضوع این اقتصادی بوزه در .است ... و فرهنگی

 اندیشوه  بوا  فورآوری  توا  اکتشا  فرایند تکمیل .است گاز صنعت متوجه ها بخ  سایر از بی  صنعتی

 ایون  تکمیول  بوا  دیگور  عبارت به .است صنعت این بقیقی کردن ملی و صنعتی استقالل تجلی ایرانی،

 طبیعوی(  گواز  از باصل گازی )میعانات منابع فروشی خام از گاز صنعت که نمود ادعا توان می فرایند

 از .اسوت  صونعتی  استقالل تحقق معنای به این و نموده برکت منابع در افزوده ارزش ایجاد سمت به

 بور  تأکیود  بوا  افوزوده  ارزش ایجواد  و ارزش زنجیره توسعه طریق از منابع در فرآوری موضوع رو این

 و پواالی   بخو   بوه  بیشوتر  توجوه  طریوق  از دسوتی  پوایین  صونایع  توسوعه  و پتروشویمی  تولیود  افوزای  
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 18

 یاری مقاومتی اقتصاد تحقق مسیر در و منابع فروشی خام تدریجی بذ  محور بول را ما پتروشیمی

 (.1394 )عرفاتی، نمود خواهد

 گاز بخش مقاومتي های شاخص. 9

 اهوودا  ملووی، رفوواه گسووترش هوود  بوور عووالوه کووه اقتصووادی عنوووان بووه مقوواومتی اقتصوواد تحقووق

 .است ملی اقتصاد آسی  نقاط رفع و شناسایی مستلزم کند، می دنبال را بازدارندگی و ناپذیری آسی 

 قووت،  و ضوعف  نقواط  به توجه بر افزون باید اقتصادی بماسه تحقق در گاز بخ  راهبرد تدوین در

 هوای  انورژی  از اعم کشور انرژی بوزه .کرد تحلیل و شناسایی نیز را ابتمالی تهدیدهای و ها فرصت

 )شوامل  تجدیدپذیر های انرژی و ای( هسته انرژی سنگ، زغال طبیعی، گاز نفت، )شامل تجدیدناپذیر

 ،«اقتصادی عیار تمام جنگ» نیا در خورشیدی( و بادی ی،یگرما زمین ،یآب بر  زیستی، های سوخت

 معظوم  رهبری رهنمودهای در محتوایی سیر با .دارند قرار فراگیر های تحریم و بمالت مقدم خط در

 راهبردهوای  تووان  می گاز بخ  باألخص انرژی بوزه مالی های داده بررسی و متخصصان خواست و

 نمود: بندی طبقه زیر ذیل محورهای قال  در را مقاومتی اقتصاد در انرژی بخ 

 مقاومتي اقتصاد رویکرد با توسعه در نفت بخش کالن راهبردهای مشترک میادی  از صیانتي تولید .9-1

 و اسوتخراج  منظور  از انرژی بوزه ریزان برنامه اول اولویت در باید مشترک میادین ظرفیت از استفاده

 کوه  گوازی  ارزش جهوان،  گوازی  میودان  ترین بزرگ جنوبی، پار  میدان در مثال برای .باشد فروش

 ایون  مسوابت  .اسوت  کشوور  تولیودی  خوام  نفوت  صادرات سال 120 درآمد معادل است، شده ذخیره

 6000 و ایوران  سورزمینی  هوای  آب در آن مربوع  کیلوومتر  3700 کوه  اسوت  مربوع  کیلومتر 9700 میدان

 منوابع  از انورژی  اسوتخراج  بوه  صویانتی  توجوه  .دارد قورار  قطور  سرزمینی های آب در آن مربع کیلومتر

 تور  مهوم  و شوده  بووم ومرز ایون  آینودگان  برای انرژی متنوع های پتانسیل سازی ذخیره به منجر مشترک

 .آورد می فراهم را آینده در تر بهینه مصر  برای ملی ثروت بفظ

 دانشي های بنیان تقویت .9-2

 کشوور  اقتصواد  غالو   وجه به و شود برده پی  دان  پای  بر گاز بوزه کارهاى گذارى بنیان چنانچه

 موجو   دانشوی  هوای  بنیوان  تقویوت  .شوود  می موج  را اقتصادى قدرت به کشور دستیابی یابد، نمود

 علووم  سوازی  بومی .شود می انرژی بخ  باألخص ها بخ  آباد میان ملی خودباوری و اعتماد ایجاد
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 19   در صنعت گاز مقاومتي اقتصاد

 

 صنعت، و دانشگاه میان نزدیک ارتباطی پل ایجاد با زمان هم گاز، همچون انرژی های بخ  با مرتبط

 و اقتصووادی قوودرت دیگوور طوور  از و آورده وجووود بووه را ىیخوداتکووا و اسووتقالل طوور  یووک از

 جهوت  قانونی الزامات ایجاد راستا این در .کند می فراهم المللی بین عرصه در را سیاسی های زنی چانه

 سوازندگان  میوان  در سازنده رقابت های زمینه ایجاد گاز، صنعت در بنیان دان  های فناوری از استفاده

 نفت، صنعت در نخبه و خال  متخصص، انسانی منابع نگهداری و جذب مقررات در بازنگری بومی،

 تولیودات  هوای  هزینوه  کواه   راستای در صنعت بیرون و درون امکانات از بداکثری و بهینه استفاده

 تجمیع بنیان، دان  محصوالت بازار تا ایده فرایند به مربوط مختلف استانداردهای تدوین بنیان، دان 

 اهودا   بوه  دسوتیابی  در موانع رفع و تسریع کاری، دوباره از جلوگیری منظور به دشدهیتول فنی دان 

 از اسوتفاده  بوا  همراه سازمان دان  ارتقاء به توجه و گاز مخازن از برداشت ضری  افزای  به مربوط

 (.1394 )عرفاتی، شود می پیشنهاد محور دان  مدیران

 داخلي تولیدات از حمایت .9-3

 بورای  دشومن  ابوزار  باشود،  ملوی  صونعت  چرخو   تقویت و داخلی تولیدات از بمایت ما رویکرد اگر

 هوای  بحوران  بول  برای بودن بخ  الهام .ماند می نتیجه بدون عمالً اقتصادی های بوزه در فشار اعمال

 دیگور  از آفرینوی  نقو   برای اقتصادی فعاالن و مردم برای فرصت آوردن وجود به و جهان اقتصادی

 اسوالمی،  و انقالبوی  فرهنوگ  از برآموده  بوومی  و علموی  الگووی  از پیروی .است مقاومتی اقتصاد آثار

 بور  افوزون  و شوود  موی  ایوران  ملت علیه اقتصادی تحمیلی جنگ در دشمن نشینی عق  و ناکامی عامل

 تصوور  این شاید .آورد می پدید را خوبی بالقوۀ ظرفیت نیز آینده در مشابه موارد با برخورد برای آن،

 بوه  و تحوریم  شورایط  و گوذار  دوران بورای  فقوط  مقواومتی،  اقتصواد  که باشد داشته وجود برخی برای

 پیشورفت  سووی  بوه  را راه کوه  نیسوت  اقتصوادی  و است مقطعی فشارهای برابر در آوردن دوام منظور

 اسوت  خواه تحول رویکردی و توسعه و پیشرفت اقتصاد بقیقت، در مقاومتی، اقتصاد اما کند؛ هموار

 تنظیم پیشرفت روند به بخشیدن شتاب برای و نظام و کشور درونی های ظرفیت به کامل عنایت با که

 و پرنشواط  اجتمواع  و اقتصواد  جایگواه  بیوانگر  اهمیوت،  و تفصیل از سط  این با سندی .است گردیده

 انقالبی های رسالت که کنند می تبلیغ گونه این برخی .است ایران اسالمی جمهوری در تحرک دارای

 دهود  موی  نشوان  وضوح به ابالغی های سیاست سند اما ندارد؛ ارتباطی تولیدگر جامع  و عمومی رفاه با
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 دانشوی  تحووالت  از برآمده نگاهی با همواره و دارد اهمیت اندازه چه تا کشور در اقتصاد و تولید که

 .است توسعه خلق و اقتصاد دادن سامان دنبال به اقتصاد، عرص  در بینشی و

 اقتصادی های تالطم با مواجهه در جامعه رواني امنیت ایجاد .9-4

 زدن هوم  بور  بورای  نوسوانات  از گیوری  بهره اقتصادی جنگ در دشمنان تأثیرگذاری ابزارهای از یکی

 نگرانووی .اسووت ادراکووی عملیووات طریووق از آن در تعووادل عوودم ایجوواد و بریووف روانووی آراموو 

 بودودی  توا  نزدیوک  نوده یآ یوا  باضور  بوال  در کواال  یک ابتمالی گرانی یا کمبود از کننده مصر 

 در و اسالمی های آرمان با جامعه یک در موضوع با مواجهه نوع مهم هنکت اما رسد، می نظر به طبیعی

 هوای  آسوی   توان می متناس ، اقدامات و فرهنگی ریزی برنامه اندکی با .است اقتصادی مقاومت بال

 مقواومتی  اقتصاد اجتماعی، و فرهنگی تمهیدات اهمیت ها، مثال این به توجه .کرد برطر  را ابتمالی

 از توانود  نموی  دشومن  شوود،  انجوام  موورد  ایون  در الزم سازی فرهنگ اگر .سازد می روشن خوبی به را

 .کند استفاده مردم و دولت بر فشار اهرم عنوان به اقتصادی های تحریم

 خودکفایي و مقاومتي اقتصاد در پژوهش نقش .9-5

 .کورد  قلموداد  هوا  وابسوتگی  کاه  در عامل اثرگذارترین توان می را فناوری و پژوه  اساسی مالفه

 بوه  تکنولووژیکی  تبوادل  کوه  داشوت  اذعان باید و بود نخواهد المللی بین تعامل عدم معنای به این البته

 مختلوف  دالیل به صنعت توسعه نیاز مورد فنی دان  که شرایطی در لیکن .انجامید خواهد افزایی هم

 بوه  توجه لزوم .یابد می بیشتری ضرورت بخ  این از ویژه بمایت نباشد، دستر  در تحریم جمله از

 و اسوت  لموس  قابول  گذشوته  از بوی   هوا  تحریم گرفتن شدت دالیل به اخیر های سال در موضوع این

 برجسوته  اقودامات  هوا  موفقیوت  ایون  نمونوه  .اسوت  تقودیر  قابول  زمینوه  این در گاز صنعت های موفقیت

 منطقوه  در فنواوری  نخسوت  جایگواه  کسو   آنکوه  عوالوه  بوه  .اسوت  اخیر های سال فناوری و پژوهشی

 پژوهشوگران  واالی هموت  و بووده  موردنظر نفت محترم وزیر برنامه در بخ  این انداز چشم عنوان به

 (.1394 )عرفاتی، طلبد می پی  از بی  را نفت صنعت

 تجهیزات و اقالم در خودکفایي .9-6

 در نیوز  بخو   ایون  .اسوت  تیو بااهم اقوالم  و تجهیزات به وابسته گاز صنعت توسعه از ای عمده بخ 

 را سوازندگان  از بمایوت  کوه  گردیوده  هوایی  آسوی   دچوار  هوا  تحریم شدت واسطه به اخیر های سال

 ایرانوی  سرمایه و کار از بمایت ملی، تولید سال نام به 91 سال گذاری نام .است ساخته ناپذیر اجتناب
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 21   در صنعت گاز مقاومتي اقتصاد

 

 .هاسوت  بمایوت  ایون  استمرار لزوم و موضوع این اهمیت گویای اسالمی انقالب معظم رهبر سوی از

 ها آن نشستن ثمر به و ملی های پروژه موردنیاز اقالم و تجهیزات تأمین در خودکفایی صورت این در

 سواماندهی  گمنوام،  بوال  عین در و توانمند سازندگان شناسایی روند در تسهیل .بود خواهیم شاهد را

 جملوه  از نیواز  و عرضوه  بوین  اطالعوات  جریوان  سوازی  روان هوا،  پروژه نیاز با متناس  اقالم تأمین منابع

 .شد خواهد منجر داخل ساخت متولیان با تعامل افزای  به که است هایی برنامه

 مقاومتي اقتصاد سازی فرهنگ .9-7

 در اینکوه  هوم  و باشود  برخووردار  نسوبی  رشد از خواهد می هم که دارد قرار شرایطی در ایران اقتصاد

 در خاصوی  اقودامات  نیازمند راهبرد این سازی پیاده که است طبیعی .بایستد استکباری نیروهای مقابل

 بوال،  ایون  بوا  .است آن پیرامون اجرای و مصر  و توزیع تولید، بوزۀ در کشور اقتصادی های نظام

 و فرهنگوی  هوای  بایسوته  و ها زیرساخت تمهید است، اقدامات و اجزا این از تر زیربنایی و تر مهم آنچه

 در را اقتصوادی  مسوائل  هریش اقتصاد علوم محققان از بسیاری .است ملی و مهم موضوع این اجتماعی

 اقتصوادی  فرهنگ و زندگی سبک و نحوه و کشور در مقاومتی اقتصاد اجرای میان .دانند می فرهنگ

 در اقتصوادی  مسوائل  اصوالح  هریشو  و دارد وجوود  مسوتقیمی  هرابطو  جامعوه  رفتواری  و ذهنی الگوی و

 و توالش  و کوار  فرهنوگ  هتوسوع  و مصور   الگووی  موردم،  زندگی سبک اقتصادی، فرهنگ اصالح

 هوای  چال  و تهدیدات با مواجهه در الزم چابکی و انعطا  از که اقتصادی، تحقق است. ملی تولید

 و هوشومندی  بوه  دهد تطبیق تحمیلی شرایط با را خود بتواند نیاز صورت در و باشد برخوردار بیرونی

 اقتصوادی  فرهنوگ  و رفتوار  با متناس  است طبیعی .است نیازمند اقتصادی فرهنگ و رفتار هدفمندی

 و فکوری  لحاظ به آن تحقق برای عمومی عزم و تبیین نیز آن پذیری جامعه های مالفه بایستی مطلوب

 و انقالبوی  رویکورد  یوک  نیازمنود  کنوونی،  مقطع در که رسد می نظر به رو، این از .گردد بسیج روانی

 از الگوهوایی  اخیور  هوای  دوره در گوردد،  موی  مشواهده  کوه  گونه آن .هستیم زندگی سبک در جهادی

 بوال  .اسوت  یافتوه  رسو  ما هجامع در تجمالتی و لذت( بر مبتنی )مصر  گرا مصر  زندگی سبک

 بور  مصور  » الگووی  ترویج در اسالم مبین دین اجتماعی های آموزه با تضاد در دقیقاً مسئله این آنکه

 قابول  اموری  مصور   الگووی  اصوالح  همسوئل  مقاومتی، اقتصاد راهبرد چارچوب در است. «نیاز اسا 

 اسوا   بور  کننوده  مصور   رفتوار  بازمهندسوی » رو، ایون  از .شود می تلقی بنیادین نیازهای جزء و توجه

 هوای  مالفوه  .باشد مقاومتی اقتصاد در مطلوب مصر  الگوی به دهی شکل محور باید «ملی اقتضائات
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 22

 کوه  گفوت  تووان  موی  .دارند جامعه فرهنگی های ساخت با تنگاتنگی ارتباط فناوری، بتی و اقتصادی

 رو، ایون  از .است جامعه افراد رفتار و ها نگرش با مستقیم ارتباط در کاال یک مصر  و توزیع تولید،

 (.1394 )عرفاتی، است آن اجتماعی و فرهنگی های شرط پی  تحقق نیازمند مقاومتی اقتصاد تحقق

 گیری نتیجه. 10

 آن افوزای   و ها تحریم کشوری هر در اقتصادی شرایط ترین بحرانی که کرد اذعان تأجر به توان می

 کواه   قبیول  از مشوکالتی  و شوود  موی  اقتصوادی  هوای  ناهنجواری  باعوث  اقتصوادی  های تحریم است.

 شورایط  ایون  در کوه  هرچنود  آورد. موی  وجود به ... و کشورها دیگر با اقتصادی ارتباط عدم واردات،

 در توانود  موی  داخلوی  امکانوات  و منابع طریق از اما شود، می ای عدیده های چال  دچار کشور اقتصاد

 کوه  نموود  اتخواذ  بایود  روشوی  شورایط  ایون  بوه  توجه با .کند کشور اقتصاد به شایانی کمک مسیر این

 نووع  ایون  کوه  اسوت  مقاومتی اقتصاد به توجه روش بهترین که درآید، بحران از اقتصاد نظر از کشور

 اقتصواد  از رهبوری  معظوم  مقوام  تعریف گردید. مطرح 1389 سال در رهبری معظم مقام توسط روش

 باشد. داشته شکوفایی و رشد هم فشار شرایط در بتی تواند می اقتصاد نوع این که است این مقاومتی

 اسوت.  داخلوی  انسوانی  منوابع  گمواردن  کوار  بوه  و داخلوی  تولیودات  از اسوتفاده  اقتصاد نوع این هد 

 تولیودات  مقواومتی  اقتصواد  اموا  ،اسوت  برخووردار  بواالیی  اهمیوت  از خارجی سیاست نظر از ها تحریم

 آگواهی  و بواال  درک از نشوان  مسوئله  ایون  به رهبری معظم مقام نانهیزبیت نگاه دهد. می رونق را داخلی

 اسوتفاده  و انورژی  بوه  اهمیوت  مقواومتی  اقتصواد  مبابث از یکی است. کشور اقتصادی مسائل از کامل

 اسوا   بور  کشوورها  اقتصواد  دیربواز  از است. نمانده دور رهبری معظم مقام دید از که است گاز بهینه

 میوان  از بورای  روشوی  دنبوال  بوه  اقتصواددانان  هرچنود  است. بوده گاز و نفت جمله از انرژی مبادالت

 فروشوی  خوام  هموواره  و اند نرسیده کاملی موفقیت به بازهم اما ،اند بوده گاز و نفت وابستگی برداشتن

 از بایود  مقواومتی  اقتصواد  اهودا   راستای در لذا ؛است کشورها اقتصاد معضالت از یکی گاز و نفت

 داخلووی تولیوودات از بایوود مقوواومتی اقتصوواد راسووتای در لووذا شووود. جلوووگیری انوورژی فروشووی خووام

 بهینوه  تخصیص و گردد کمتر انرژی های بامل از کشورها اقتصاد وابستگی و شود الزم های بمایت

 بوه  غیرنفتوی  درآمودهای  و داخلوی  تولیودات  طریوق  از بتووان  توا  گیورد  انجوام  یدرسوت  به )انرژی( گاز

 گرفت. فاصله اقتصادی( های )تحریم معضل این از و رسید خودکفایی
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله 24

 .«مقواومتی  اقتصواد  و خودکفوایی  ایجواد  در طبیعوی  گواز  جایگواه » (.1394) محمد عرفاتي، -

 ایران. گاز ملی شرکت تأسیس سالگرد پنجاهمین همای  .تهران

 کشواورزی  توسعه» (.1393) مسعود پور، امجدی ؛محمود نهاد، صفدری ؛محمدحسی  کریم، -

 .دوم سوال  .کوالن  و راهبوردی  هوای  سیاسوت  فصولنامه  «.نفوت  جوایگزین  مقاومتی، اقتصاد و

 .127-103 صص .ششم شماره

 .مسوائل  و اصوول  ایوران:  اسوالمی  جمهووری  خوارجی  سیاسوت  (.1391) .منوچهر محمدی، -

 دادگستر.انتشارات  .تهران

 تحقوق  هوای  چال  و ها فرصت ملی، خودباوری و مقاومتی اقتصاد» (.1394) میالني، جمیل -

 .22-5صص . 8 و 7 های شماره. مجله اقتصادی«. آن
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