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چکیده
داشتن منابع عظیم گازی ایران میتواند ازمهمترین محورهای سیاست کلی اقصاد مقاومتی باشد که میتواند نسخه خوبی برای اقصاد
کشور ایران درعبور از بحرانهای موجود و پیش رو ونیز توسعه و تأثیرگذاری بلند مدت آن باشد .و اینکه ذخایر گازی که دارای
چنین نقش راهبردی است .و می تو ا ند از ارکان اصلی و اساسی اقتصاد مقاومتی کشور قرار بگیرد ،مطلبی است که در مفهوم
اقتصاد مقاوتی باید بصورت جدی مد نظر قرار بگیرد .جایگاه گاز ایران به گزارش بریتیش پترولیوم رتبه نخست جهان را دارا
میباشد .اما در رتبه بندی صادر کنندگان جهان متأسفانه مقام بیست و پنجم از آن ایران است ،و این بیشتر به دلیل مشکالت جنگ،
تحریمها و عدم دسترسی ایران به تجهیزات روز دنیا میباشد .ولی قابل توجیه نیست .در صنعت ،تولید و اقتصاد ،انرژی وارتباط بین
آنها باید به خوبی مدیریت شده ونقش تعیین کننده مخازن راهبردی گاز درآینده اقتصاد کشور بخوبی نشان داده شود .با عنایت به
اینکه بخشهای زیادی از اقتصاد مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از نفت وگاز بوده و هستند ،یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی در
حوزه انرژی استفاده بهینه از مخازن موجود گازی بعنوان جایگزین قطعی نفت با استفاده از مدیریت استراتژیک است .با توجه به
تحریمهای انرژی در خصوص ایران در صورت کاهش خرید نفت وگاز به صورت خام میتوان از آن بعنوان موتور محرکه تولید
استفاده کرد .اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که درشرایط مختلف توانایی وپایداری الزم را دارد .بطوریکه با حذف کمبودها،
توسعه و پیشرفت را میسر سازد و در مسیر رشد و توسعه همه جانبه از ثبات الزم برخوردار باشد و بتواند فشارهای ازبیرون مانند
تحریمها را برگرداند .اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت اقتصادی در شرایط سخت با داشتن راهکار مثبت درشرایط عادی که همان
الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی است.

واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،گاز ،مخازن استراتژیک ،ایران ،ژئوپلیتیک انرژی.

( -6نویسندده مسئول) salam.phd1395.man@gmail.com
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مقدمه
درقرن بیست و یکم انرژی و بطور مشخص (نفت وگاز) از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت
در جهان کنونی محسوب میشود .اقتصاد کنونی جهان علیرغم رقابتهای بی وقفه واستفاده از مزیتهای نسبی
همچنان به انرژی نفت و گاز و تأمین امنیت آن وابسته است .چون انرژی نقطه حرکت و سنگ بنای توسعه اقتصاد
جهانی است و از سوی دیگر انرژی خود از ارکان قدرت محسوب میشود .چون در جهان امروز توسعه (که خود
وابسته به انرژی است ،میتواند تولید قدرت کند و این نتیجه میدهد که انرژی کاالیی استراتژیک است (Ezzati,

 .)2000,169با توجه به تحوالت اقتصاد جهانی ،رقابت شدید کشورهای تازه صنعتی شده آسیا با سایر قدرتهای
جهانی و نیاز روزافزون مجموع این کشورها به انرژی (نفت وگاز) به نظر نمیرسد تا سال  6101میالدی از نقش آن
کاسته شود ( .)Bozan,2009و چنین روندی است که کشورهای برخوردار از ذخایر انرژی (نفت وگاز) اهمیت
استراتژیک خود را در سیاست بین الملل حفظ خواهند کرد و با تدبیر و استفاده از فرصتها میتوان به نفع اقتصاد
خود از آن استفاده نماید .سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بعنوان عالج پایدار مشکالت اقتصاد ایران مطرح شده
است که در  62بند تنظیم شده است در بند  62آن که مربوط به بحث ماست ذکر شده که افزایش ذخایر راهبردی
نفت و گاز کشور به منظور اثر گذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید گاز
بویژه درمیادین مشترک باید با فوریت برنامه ریزی و انجام شود .در برخی بندهای دیگر ذخیره سازی از جمله
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی میباشد .مثالً در بندهای  69و  60به افزایش ارزش افزوده از طریق
تکمیل زنجیره ارزش صنعت گاز باال بردن فراوردههای گازی و پتروشیمی ،مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از
صادرات گازی از طریق انتخاب مشتریان راهبردی ،تنوع در فروش ،افزایش صادرات گاز اشاره شده است که
مدریت آنها باتوجه به نقش کلیدی این کاالی راهبردی درکلیه صنایع ،بدون وجود ذخایر مطمئن نفت و گاز که
بتواند در موقع لزوم نقش کنترلی و تنظیمی داشته باشد دور از دسترس به نظر میرسد ( .)Aktari,2013,43اقتصاد
مقاومتی در سال  6933توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنهای مطرح و بعنوان راهکار و درمان و عالج
اقتصاد بیمار گونه ایران ارائه شد ( .(Khamenei.irفرض ما هم بر این اساس است که اقتصاد مقاومتی را در شرایط
کنونی اقتصادی و سیاسی ایران تنها راهکار خروج از بحران و هدایت کلیه اجزاء اقتصاد ایران به سوی تحقق سریعتر
این راهبرد ،بسیار ضروری میدانیم .اجرای این سیاست مستلزم استفاده از ابزارهای سخت و نرم است که کشور ایران
درصورت فراهم شدن بستر الزم و اتخاذ سیاست خارجی مناسب مبتنی بر بکارگیری هماهنگ قدرت سخت ونرم
(قدرت هوشمند) و استفاده از شاخص درآمدی انرژی در کنار برتریهای جغرافیایی میتواند به این هدف دست یابد.
( .)porahmadi,2010,167با فرض این مسئله به بررسی سوالهای زیر خواهیم پرداخت که؛ آیا اصوالً منابع عظیم گاز
میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی و اصالح اقتصاد کشور ایران نقش داشته باشد؟ و اگر ایران بخواهد در این رابطه
گام بردارد استراتژی مؤثر آن کدام ابزار ویژه خواهد بود؟ در این پژوهش به دلیل اهمیت این موضوع و پرداختن به
هریک از سوالها با هدف ارائه استراتژی مؤثر در مدیریت انرژی ایران و برای پیشبرد آن به عواملی همچون مفاهیم
اقتصاد مقاومتی ،آشنایی با اقتصاد ایران ،زوایا و اهمیت راهبردی انرژی گاز وجریان ژئوپلیتیک انرژی (گاز) پرداخته
خواهد شد .این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی اقتصاد مقاومتی و تأثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی (گاز)
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بر تحقق و تداوم و تأمین امنیت و منابع مالی ،انسانی ،سیاسی ،فرهنگی و تولیدی آن پرداخته است .همچنین به
منظور تبیین چهارچوب مفهومی موضوع از روش اسنادی و مطالعات کتابخانهای بهره برده شده است .سپس
اطالعات بدست آمده از طریق روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته زیرا پس از  7سال از اعالم طرح
اقتصاد مقاومتی در جهت کاربردی شدن آن در ایران ارائه استراتژی مناسب در این زمینه الزم وکار گشا بنظر میرسد
( .)Dari Nograni,2016,162-163در این تحقیق ابتدا به بررسی مفاهیم پایه و تأثیر مؤلفههای جغرافیایی ،ژئوپلتیکی
و ژئواستراتژیکی میپردازیم ،سپس به عواملی همچون هوشیاری ،تنش زدایی و توسعه گرایی با توجه به اهمیت
انرژی گاز خواهیم پرداخت.
مروری بر ادبیات
طرح موضوع اقتصاد مقاومتی با محوریت تأثیرپذیری از انرژی گازی برای اصالح اقتصاد ایران کار دشواری است،
اما قبل از ورود به دلیل توانایی ایران در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی ابتدا به بررسی برخی مفاهیم نظریهها ،و پیشینه
انرژی و اقتصاد مقاومتی در ایران ضروری میباشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 بررسی مفاهیمالف .اقتصاد مقاومتی؛ نخستین بار اقتصاد مقاومتی و ضرورت پدید آوردن آن در کشور ایران توسط رهبر معظم
انقالب در سال  6933مطرح شد .از آن زمان بطور مکرر برموثر بودن اقتصاد مقاومتی و اهمیت مدیریت و برنامه
ریزی و تثبیت برنامههای اقتصادی کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی ،خصوصی کردن اقتصاد شرکتهای دانش بنیان و
اجرای سیاستهای کلی اصل  22حمایت از تولید تأکید نموده و این گفتمان و مصادیق آن را توسعه دادهاند.
(.)porahmadi,2010,153-184

 فَنَریت اقتصادینزدیکترین واژه که درفرهنگ اقتصادی جهان به واژه اقتصاد مقاومتی میتوان یافت اصطالح (فنریت اقتصادی)
است که توسط بریگاگیلو ( )Briga,2008,91مطرح شده است .بریگاگیلو ،توان و سیاست ساختار یک اقتصاد برای
بهبود (یاانطباق) با آثار شوکهای برون زای مخالف را فنریت اقتصادی نام نهاده است بریگاگیلو بیان میدارد که
اصطالح فنریت اقتصادی به دو مفهوم به کار میرود ،اول :توانایی اقتصاد برای بهبود سریع پس از شوکهای اقتصادی
تخریب کننده خارجی .دوم :توانایی اقتصادی برای انطباق با آثار شوکهاست .اگر در اقتصاد مشکالت مزمن همچون
کسری مالی وجود داشته باشد ،توان آن اقتصاد برای انطباق با آثار شوکهای مخالف به شدت محدود خواهد شد.
ازسوی دیگر ابزارهای سیاسی میتواند برای خنثی سازی آثار منفی شوکها مورد استفاده قرار گیرد .مثالً وقتی دولت
از نظر وضعیت مالی قوی باشد میتواند از تخفیفهای مالیاتی برای برخورد با آثار شوکها استفاده نماید .این نوع
فنریت اقتصادی نوعی تقابل باشوک است اگر شوکها خنثی یا ناچیز باشند ایستادگی در برابرآنها آسان است و این
در شرایطی است که اقتصاد از مکانیسم الزم جهت کاهش آثار شوک برخوردار باشد .از این مکانیسم بعنوان جاذب
شوک نام برده میشود .)firozabadi,2012,54( .با این تعاریف در دانش اقتصاد ،تعاریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه
میشود؛ بر اساس نظریه آقای جهرمی ،اقتصاد مقاومتی به معنای آمادگی روحی وعملی برای مقاومت در برابر
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حمالت اقتصادی دشمن و پاسخ به آن در کوتاه مدت و حرکت به سمت طراحی الگوی اقتصادی اسالمی در
چهارچوب الگوی اسالمی–ایرانی پیشرفت در دراز مدت است .اقتصاد مقاومتی حرکتی انفعالی نیست .بلکه سلب و
ایجاب را باهم دارد .این چارچوب مختص زمان جنگ و تحریم نیست ،بلکه یک چشم انداز بلند مدت پیش روی
اقتصاد ایران است .زیرا اقتصاد ایران در سایه تفکر جمهوری اسالمی همیشه آماج حمالت دشمنان خواهد بود
( .)Hashemi, 2016,91اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست ،بلکه به معنی شکوفایی و رفع مشکالت
موجود در زیربخش های اقتصادی برای جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان وبهبود سطح رفاه عموم است
( .)Torabzadeh, Jahromi,2010,32درجای دیگر اقتصاد مقاومتی؛ به مثابه (اقتصادموازی) است .یعنی همانطور که
انقالب اسالمی با توجه به نیازهای خود ،به نهادهایی با روحیه و با عملکرد انقالبی ،اقدام به تأسیس نهادهایی مانند
کمیته امداد ،جهاد سازندگی ،بنیادمسکن نمود .حاال برای رسیدن به اهداف انقالب باید پروژه اقتصاد مقاومتی را
ادامه داده و تکمیل کرد .چون ایران به اقتصاد مقاومتی و نهادینه سازی مقاومت در اقتصاد نیاز داردKashani, ( .

 .)2009,109همچنین عادل پیغامی میگوید :اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که در پی مقاوم سازی ،آسیب زدایی،
خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود دراقتصاد است ( .)Payghami,2012: 12تعریف
دیگری از اقتصاد مقاومتی ،هجمه شناسی ،پدافندشناسی ،آفند شناسی در برابر هجمه است .یعنی اول باید فهمید که
مخالفان حمله به اقتصاد ایران را باچه ابزارهایی انجام میدهند .و بعد برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی ،استراتژی
مقاومت خود علیه ابزارها و شیوههایی حمله دشمن را اجرا کنیم .)kaviani,2005,29( .همچنین پیغامی اساساً اقتصاد
مقاومتی را یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی ندانسته و برخالف تعاریف قبلی که اقتصاد
مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه مدت میدانستند ،میگوید اقتصاد مقاومتی رویکردی بلندمدت به اقتصاد ایران دارد و
اقدامی بلندمدت را در این راستا ترسیم میکند .در این رویکرد اقتصاد ایده آلی مطرح است که هم اسالمی باشد و
ایران را به جایگاه اول اقتصاد منطقه برساند ( .)Ministry of Energy, 2013,139علیرغم اینکه حوزه اقتصاد مقاومتی
اغلب این تعاریف را شامل میشود ولی بیشتر میتواند مصداق تعاریف اول و آخر باشد .به تعریف دیگر این دو
تعریف راهبردیتر و عامتر از تعاریف دیگر نسبت به مبحث اقتصاد مقاومتی هستند.

نقشه شماره ( ) بیضی استراتژیک انرژی خاورمیانه با مرکزیت ایران
Source: The official website of Geography Blogfa
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مفاهیم نظری
 موقعیت ایران در بیضی استراتژی انرژیایران در مرکز ثقل یکی از بزرگترین شبکههای ارتباطی جهان قرار گرفته و همچون پلی اروپا را به خاور دور و
مهمتر از همه کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی و قفقاز را به آبهای آزاد جنوب وصل میکند
( .)poormehrani,2010,40عالوه بر موقعیت جغرافیایی یا قدرت سخت ایران برای تثبیت درآمدهای انرژی و تحقق
اقتصاد مقاومتی باید موضوعاتی مانند هوشیاری-همراهی-همگرایی –تنش زدایی-توسعه گرایی و تکیه بر قدرت
ژئوپلیتیک انرژی (نفت و گاز) بعنوان قدرت نرم مورد توجه ویژه قرار داشته باشند.
 -جایگاه انرژی گاز در آینده ایران و جهان

در قرن بیست ویکم انرژی نفت و گاز بعنوان یک کاالی اقتصادی-سیاسی نقش مهمی در تحوالت جهان ایفا میکند
و نقش گاز در آینده انرژی جهان تا زمانی که انرژی مطمئن دیگری یافت نشود اثرات دامنه دار وموثری بر اقتصاد
جهان و ایران بعنوان دارنده بزرگترین میدان گازی جهان یعنی میدان گازی پارس جنوبی ،خواهد داشت .تقریباً بیشتر
تولیدات از تولید تا توزیع به انرژی وابسته هستند ( .)zarghani,2010,32دانیل برگلین انگلیسی میگوید وقتی که به
آینده قرن بیست و یکم نگاه میکنیم هرمتر مکعب گاز به اندازه پیشرفت در علوم کامپیوتری باعث تسلط و برتری
خواهد بود .و انرژی گاز بعنوان جایگزین در دسترس نفت همچنان مولد ثروتهای بزرگ برای افراد ،شرکتها
وکشورهای دارنده خواهد بود .بدین جهت سیاست گذاری انرژی پایه ،کشورهای دارنده منابع انرژی (نفت وگاز) به
واقع بخش عمدهای از سیاست گذاری این کشورها را تشکیل میدهد و برنامه ریزیها متأثر از سیاستهای نفت و گاز
خواهد بود ( .)nay,2008,152کشور ایران یکی از ثروت مندترین کشورهای جهان از نظر منابع عظیم نفت و گاز
است .مجموع ذخایر قابل استحصال نفت خام و میعانات گازی ایران در پایان سال  6930با احتساب منابع جدید
 602میلیارد بشکه است.
 اقتصاد مقاومتی و موقعیت ایران در چهار چوب مفهوم نظری اقتصاد مقاومتی باید گفت بر خالف نظریه پردازانسنتی که بیشتر اقتصاد مقاومتی را معادل اقتصاد بسته و با حد اقل تعامل با کشورهای دیگر ارزیابی میکنند و بر
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عوامل محسوس و سخت افزاری تاکید داشتهاند نظریه پردازانی مانند بریگاگیلو با طرح فنریک اقتصادی ،آقای ترابی
زاده جهرمی با طرح اقتصاد مقاومتی آنرا به معنای آمادگی روحی و علمی برای مقاومت در برابر حمالت اقتصادی و
طراحی الگوی اقتصادی ،اسالمی –ایرانی که انفعالی نیست بلکه سلب و ایجاب را با هم دارد مطرح میکند
( )Abbedeini, 2016,66همچنین آقای عادل پیغام اقتصاد مقاومتی را در جهت مقاوم سازی آسیب زدایی و خلل
گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و نا کار آمد موجود اقتصادی میداند .در جای دیگر اقتصاد مقاومتی
معادل اقتصاد ایده آلی میدانند که میخواهد ایران را به جایگاه اول اقتصاد منطقه برساند و همچنین اقتصادی که
برای جهان اسالم الهام بخش و کار آمد بوده و زمینه ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی باشد .در شرایط کنونی
جمهوری اسالمی ایران ،یکی از مهمترین عرصههایی که از قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک فرصت جمعی در
موقعیت جغرافیایی ایران برخوردار است ،تعامل و همکاری سه حوزه سیاست ،صنعت و ژئوپلیتیک انرژی است ،در
بازار جهانی انرژی هیچ مصرف کننده یا تولید کنندهای صرف نظر از میزان استقالل خود نمیتواند خود را از
الزامات ،شوکها و ن وسانات آن جدا کند ازآنجا که بازار انرژی بسیار در هم تنیده است )Ezzati,2008,63( ،ایران
بعنوان یک تولید کننده عمده انرژی برای توسعه صنایع نفت و گاز خود به سرمایه و فناوری بین المللی نیاز دارد .در
واقع میتوان مدعی شد که تبیین و تعریف استراتژی تعامل سازنده در حوزه انرژی در تحقق اقتصاد مقاومتی تبلور
پیدا کند.)Vaezzi,2006,45( .
 ایران محور بیضی استراتژیک انرژیدر آغاز سده بیست و یکم دو عامل :منابع و ارتباطات نقش اصلی را در شکل گیری مناطق ژئو پلیتیک و
ژئواستراتژیک بازی میکنند بیضی انرژی خلیج فارس –دریای خزر یکی از مهمترین واقعیتهای ژئوپلیتیک دوران
ماست ( .)Kahmp,2005,205روند کنونی تحوالت نظام بین المللی بیانگر این است که کشورهای نقش قدرت برتر
جهانی در سده بیست و یکم بازی میکنند که بتوانند بر منابع و خطوط انتقال انرژی جهان (نفت و گاز تسلط داشته
باشند .)minaei,2005,45( .موقعیت ایران به ویژه در بخش گاز اهمیت بیشتری از نفت دارد ،زیرا از یک سو گاز در
استرا تژی وامنیت انرژی مصرف کنندگان آسیایی جایگاه ویژهای دارد و از سوی دیگر ایران اولین منابع گاز جهان را
دارد و از موقعیت برتر جغرافیایی در منطقه غرب آسیا بر خوردار است ( .)Vaezi,2006,32در خاور میانه ایران از
اهمیت ویژهای به لحاظ نفت و گاز بر خوردار است و قدرتهای جهانی ویترین انرژی ایران را زیر نظر دارند و در
آرزوی دستیابی به درون آن ه میشه در انتظار فرصتهایی هستند تا در راستای اهداف استراتژیک خود وارد آن شوند
( .)Ezzati,2009,62اما متأسفانه علیرغم داشتن رتبه نخست در ذخایر گازی در بین کشورهای صادر کننده حائز
رتبه نازل بیست و پنجم شده است که عدم تعامل با منطقه و جهان را میتوان مهمترین علت آن دانست .تحقق
اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که عالوه بر هدف گسترش رفاه ملی ،اهداف آسیب ناپذیری و باز دارندگی را
دنبال میکند ،مستلزم شناسایی و رفع نقاط آسیب پذیر اقتصاد ملی است و این امر جز در سایه شناخت توانمندیهای
ملی ،حد اقل سازی نا کارایی و نقاط ضع ف و حداکثر سازی کار آمدیها و مزیتهای رقابتی امکان پذیر نیست.
(.)Oilpost, 2017
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یافتهها
بر اساس یافتههای تحقیق کشور ایران مطابق توانمندیهای خود به لحاظ داشتن ابزار مناسب در تحقق اقتصاد
مقاومتی و با تاکید بر انرژی گاز میتواند از استراتژی انرژی برای تحقق هدف مورد نظر استفاده نماید .در ادامه
اصلیترین موارد مورد نیاز در این استراتژی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده بهره مندی از منابع غنی انرژی در
ایران بررسی میگردد.
استراتژی مؤثر درموقعیت ژئوپلیتیک انرژی ایرانبر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق از ع وامل با اهمیت که مو جب تحقق اقتصاد مقاومتی با مدیریت و
بازیگری مو ثر در حوزه انرژی عاید ایران میشود به سه مورد اصلی اشاره میگردد .که عبارتند از داشتن سواحل
طوالنی و تسلط بر نقاط استراتژیک آن ،واقع شدن در دو حوزه بزرگ انرژی (خلیج فارس ودریای خزر) ،قرار
گرفتن در راه اتصال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به آبهای آزاد است ( .(Ezzati,2005,186لذا بهره گیری
صحیح از این مزیتها میتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران مؤثر باشد .حال به بررسی مستقل هر یک
از عوامل مذکور میپردازیم.

نقشه شماره ( )2مسیر انتقال گاز به تمام نقاط زمین ونقش مرکزیت ایران
Source: bp 2009

سواحل طوالنی و تسلط بر نقاط استراتژیک.همجواری ایران با سه دریای خزر ،خلیج فارس و دریای عمان سهولت ارتباط دریایی موقعیت ژئوپلتیکی خاصی
به ایران داده است همچنین در اختیار داشتن جزایر مهم در خلیج فارس و تسلط بر تنگه هرمز ایران را از موقعیت
برتر جغرافیایی برخوردار میسازد .)poormehrani,2010,114( .بهره برداری از مجمو ع سواحل آبی و تسلط بر
نقاط استراتژیک انرژی باعث ایجاد تعادل در درآمدهای ناشی از انرژی که اقتصاد مقاومتی را هدایت میکند میشود.
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-2واقع شدن در دو حوزه بزرگ انرژی
ایران به همراه منطقه خلیج فارس و حوزه خزر در مجموع  71درصد از ذخائر شناخته شده گاز و  21درصد ذخائر
نفت جهان را دارا میباشند ( .)Damanpak jami,2008,225از دیدگاه جفری کمپ که در حوزه ژئوپلیتیک ایران کار
کرده معتقد است که ایران به دلیل اینکه در فضای ناامن منطقه خاورمیانه قرار دارد باید از طریق تولید مناسب از
پتانسیل مجاورت جغرافیایی ،روابط تجاری ،روابط تاریخی ،تماس قومی ،زبانی در کنار ایده جهان چند قطبی ضمن
ائتالف در حوزه جغرافیایی میتواند وزن ژئوپلتیکی خود را در استراتژی انرژی جهانی افزایش دهد ( Ezzati, 2008,

.)124
 -3تنش زدایی؛ سیاست عمل گرایانه ای است در فرایند عادی سازی روابط با همه کشورها که اصل همزیستی،
همگرایی و همکاری را مرکز ثقل خود قرار میدهد ) .)Dehghani FiroozabadiT, 2009,169در صورت اجرای
دقیق آن به تقویت و توسعه صلح ،امنیت و تثبیت منافع ایران در سطح بین المللی کمک خواهد کرد.
-4توسعه گرایی و ثبات انرژی
توسعه یکی از شیوههای خاص تغییر است که در آن تحوالت و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع میپیوندد ( .)Etaat,2012,73در این زمینه ایران در خاور میانه با دو چالش
روبروست یکی نحوه آماده سازی کشور برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی ،دوم ورود آن به عصر آزادی اطالعات
و ارتباطات و مشکل دیگر گسترش و سامان دهی مجدد روابط مطلوب با غرب است .اگر ایران بتواند این مشکالت
را حل کند میتواند نقش مؤثر و با نفوذی در آینده جهان داشته باشد و قدرت استراتژیکی و ژئوپلیتیک انرژی خود
را افزایش دهد .عمر منابع هیدروکربوری مایع در سال  6930حدود  32سال بر آوردشده است و در پی کشف ذخایر
جدید  66سال به عمر این ذخایر افزوده شده است .کشور ایران با این میزان ذخایر نفت خام و میعانات گازی و در
نظر گرفتن ذخایر غیر متعارف پس از روسیه ،عربستان و ونزوئال در رتبه چهارم قرار دارد .با عنایت به نقش انرژی
در اقتصاد جهان و ابزار قدرتمند ایران برای تأثیر گذاری بر این بازار مبتنی بر توان عرضه و ذخایر عظیم نفت و گاز
بی تردید در برپایی و استقرار اقتصاد مقاومتی که نیازمند تعامل با اقتصاد جهانی است مؤثر خواهد بود(Poorzaghi, .

) .2008,125اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تولید نا خالص داخلی نیز غیر قابل انکار است .بخش نفت و
گاز به عنوان یکی از فعالیتهای مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر میگذارد و درآمدهای حاصل از
فروش میعانات گازی تأمین کننده سهم قابل توجهی از در آمدهای دولت است .و بیش از  31درصد منابع ارز کشور
ایران از فروش نفت و گاز تأمین میشود ،به طوریکه عملکرد مناسب سایر بخشهای اقتصادی در گرو وضعیت
مناسب در آمدهای نفتی در آینده است .نظر به وابستگی اقتصاد در ایران به در آمدهای نفت وگاز وتاثیر گذاری
باالی ایران در بازار جهانی انرژی و در پی آن اقتصاد جهانی ،اقتصاد گاز یکی از ارگان مهم اقتصاد ایران است.
) (Poorahmadi, 2006,214به خاطر همین اهمیت است که از  62بند ابالغ سیاست اقتصاد مقاومتی  2بند مرتبط با
حوزه انرژی نفت وگاز میباشد .حاال میخواهیم بدانیم نقش و اهمیت راهبردی انرژی نفت وگاز در صنعت واقتصاد
ایران کجاست وچگونه در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهند بود.
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جدول  .میزان ذخایر گاز  6کشوربرتر ودرصدآنها به کل جهان درپایان سال 21 3
کشور

ذخایر گاز (میلیارد متر مکعب )

درصد از کل

رتبه در کل

تاریخ آخرین برآورد

ایران

33600

17.93

1

12ژوئن 2013

روسیه

33100

17.66

2

12ژوئن 2013

قطر

25470

13.39

3

12ژوئن 2013

ترکمنستان

7540

3.95

4

12ژوئن 2013

عربستان سعودی

7461

3.92

5

12ژوئن 2013

ایاالت متحده آمریکا

قبل از تولید نفت گاز شیل 6071

3.19

6

12ژوئن 2013

Source: :bpstatical reviw of world energy 2013.2 http://www.shana.ir

 نقش راهبردی مخازن نفت و گازدر صنعت نفت و گاز مخازن راهبردی به مخازنی گفته میشود که برای ذخیره سازی حجم باالی نفت و گاز و با
اهداف تأمین انرژی در مواقع بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی که تولید میعانات گازی و نفت را با مشکل روبه رو
میکند وایجاد فرصت مناسب برای فروش بهتر با قدرت مانور بیشتر برای کنترل قیمت بدون متأثر شدن از تولید
احداث میشوند .از مخازن راهبردی در حفظ منافع ملی در بهره برداری از مخازن مشترک با سایر کشورها از جمله،
حوزه مشترک پارس جنوبی با قطر و ارتقاء وضعیت امنیت تأمین انرژی در کشور و همچنین ثبات در تولید اهمیت
دارد .مخازن استراتژیک بعد از شوک نفتی  6371در خیلی از کشورهای وارد کننده به وجود آمدند .این ذخیره
سازیها وجود تعادل یا عدم تعادل در بازار نفت و گاز را نشان میدهد .و اختالف بین عرضه و تقاضا در بازار انرژی
از این طریق جبران میشود .)qavam,2001,114( .به بیان دیگر این متغیر نشان دهنده فشارهای بازار بر روی قیمت
نفت و گاز است .همچنین ذخایر استراتژیک میتوانند به کشورهای وارد کننده نفت کمک کند تا از اثرات بحران در
مناطق صدور نفت یا پیامدهای بحران درمسیرهای مهم عرضه انرژی مانند تنگه هرمز که حدود یک سوم کل
صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور میکند را بکاهد.

نمودارشماره ( ) ذخایر گاز  1کشور برتر دارنده گاز دنیا
Source: The official website of Geography Blogfa

 ژئوپلیتیک انرژی و تکیه بر قدرت گازتحوالت جاری در عرصه دیپلماسی انرژی جهان بیانگر آن است که در سالهایی نه چندان دور ،کشورهایی قدرت
برتر اقتصادی خواهند بود که بر منابع انرژی جهان ،به ویژه نفت و گاز ،تسلط داشته باشند .عامل مهمی که خلیج
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فارس را به عنوان بزرگترین مخزن انرژی جهان در کانون توجه جهانی قرار داده است .رویدادهای دهه نخست قرن
بیست و یکم در عرصه مناسبات بین المللی انرژی بیانگر آن است که کانونهای تولید و انتقال انرژی اهمیتی
راهبردی یافتهاند و قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان تمایل خود را برای کنترل بیش از پیش این مناطق نشان
دادهاند .از جمله مناطق مهم و استراتژیک تولید نفت و گاز جهان میتوان به حوزه دریای خزر و خلیج فارس اشاره
کرد که فالت قاره ایران در بین آن قرار گرفته است وحوزه خلیج فارس یکی از این مناطق راهبردی جهان است و
مهمترین عامل استراتژیک خلیج فارس وجود منابع عظیم نفت و گاز است ،به گونهای که این منطقه را مخزن انرژی
جهان نامیدهاند .در جغرافیای سیاسی بررسی توانایی و قدرت اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به منابع
معدنی آن بستگی دارد ،تجهیز و بهره برداری صحیح از منابع معدنی موجود از معیارهای عمده قدرت ملی یک
کشور به شمار میرود .هر اندازه کشوری از منابع و امکانات بیشتری برخوردار باشد ،نقش آن در روند تحوالت
داخلی و بین المللی بیشتر است .از جمله منابع با ارزش جهانی ایران ،وجود ذخایر غنی نفت و گاز میباشد .نیاز به
انرژی در دنیای صنعتی امروز دگرگونیهایی در میزان قدرت ایجاد کرده است ( .)jafari voldani,2009,47تحوالت
صورت گرفته در زمینه ژئو استراتژی و تبدیل آن به ژئواکونومی در رویکردهای ژئوپلیتیکی ،منابع نفت و گاز را در
معادالت جهانی از اهمیت ویژه برخوردار کرده است .ایران در ژئو پلیتیک انرژی جهان از دو جهت کانون توجه
است :یکی موقعیت ژئوپلتیک ای ران و قرار گرفتن در کانون بیضی استراتژیک انرژی جهان و دیگری موقعیت ایران
از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی کشور در امنیت جهانی انرژی است و همچنین بیشترین مخازن گاز
جهان را دارا میباشد.
جدول  .2میزان ذخایر گاز  6کشوربرتر ودرصدآنها به کل جهان درپایان سال 21 3

کشور

صادرات گاز (میلیارد متر مکعب )

رتبه درکل

تاریخ آخرین برآورد

روسیه

173

1

19ژوئن 2014

اتحادیه عرب

144.248

2

19ژوئن 2014

کانادا

107.3

3

19ژوئن 2014

نروژ

85

4

19ژوئن 2014

الجزایر

59

5

19ژوئن 2014

ایران

6.2

6

19ژوئن 2014

Source: :list of countries by natural gas exports2011.2 http:www.wikiped

گاز در سالهای اخیر سریعترین نرخ رشد در میان انرژیهای اولیه در بازار جهانی به خود اختصاص داده است ،به
گونهای که میزان ذخایر گاز طبیعی جهان ظرف دو مدت کوتاهی از  39میلیارد متر مکعب به  671میلیاردمتر مکعب
رسیده است بنا براین برای حضور در بازار و در اختیار گرفتن بازارهای جهانی باید تالش بیشتری کرد.
 اهمیت ترانزیتی وآینده انرژی جهان ایران؛قرن بیستم ،قرن حاکمیت تفکرات ژئواستراتژیک بود که منجر به جنگها و درگیریهای زیادی شد .ولی تحوالتی در
جهان شکل گرفت که مفهوم ژئواکونومی در اواخر دهه نود قرن بیستم مطرح گردید که هدف آن دستیابی به اهداف
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،نظامی و امنیتی از طریق دخل و تصرف در راهبردهای اقتصادی بود و در
این راستا پیشرفتهای چشمگیری هم حاصل شد ،کما اینکه مفهوم «هارتلند» مکیندر که در اوایل قرن بیستم مطرح
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گردید و برپایه تفکرات نظامی استوار بود ،امروزه دیگر مفهومی ندارد بلکه واژه «هارتلند» به منطقهای اطالق میشود
که از لحاظ شکل هندسی حالت یک بیضی را دارد و کشورهای حوزه دریای خزر و خلیج فارس را در بر میگیرد و
محور این منطقه حساس را کشور ایران تشکیل میدهد .ezzati,1387,34)) .در بازار انرژی جهان ایران یکی از
غنیترین کشورهای صاحب انرژی گاز و بهترین موقعیت ترانزیت انرژی به واسطه قرار گرفتن در محور بیضی
استراتژی نقش حیاتی در انر ژی جهان دارد .هر بازار انرژی یک حوزه استراتژیک برای کشور ما محسوب میشود
کشورما با دارا بودن منابع غنی نفت و گاز میتواند از آنها به عنوان اهرم قدرت در سطح بین المللی استفاده کند و
داشتن این منابع عظیم انرژی میتواند ضامن امنیت ملی و در آمد کافی برای توسعه کشور باشد.
 انرژی گاز پیش ران حال و آینده اقتصاد مقاومتیانرژی گاز بعنوان مقبولترین انرژی فسیلی بعنوان یکی از اساسیترین پشتوانههای صنعت موجود در کشور نقش بر
جستهای در اقتصاد ایران بویژه اقتصاد مقاومتی دارد از طرفی ایران بعنوان یکی از کشورهای دارنده ذخایر عظیم نفت
و گاز طبیعی میتواند نقش مؤثری در بازارهای جهانی با تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید گاز بویژه در
میدانهای مشترک داشته باشد ،چرا که توسعه صادرات گاز طبیعی افزون بر توسعه پایدار به لحاظ سیاسی و بین
المللی موجب در هم تنیدگی متقابل کشورهای نیازمند به انرژی ایران خواهد شد و باعث میشود میزان اثرپذیری از
تحریمهای اقتصادی بین المللی علیه ایران کاهش یابد .از این رو با محور قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه
راهبردی اقتصاد کشور و تاکید های مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی سر لوحه کار دولت قرار گرفته است
( .)sakan,2009,38این سیاست نوین اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل برای تعریف شرایطی بوده
که اقتصاد ایران در برابر شوکهای احتمالی تاب آور باشد و با قدرت بویژه درحوزه انرژی و همچنین گسترش
همکاری منطقهای بر ناامنی منطقهای غلبه کند ( .)Mostafa-Nejad,2011,123بنابراین واقع شدن ایران در حوزه
بزرگ انرژی بعنوان نقطه اعمال فشار ،اهمیت راهبردی خاصی دارد .این موضوع به دلیل اهمیت ویژه جهانی در
حیطه استفاده ابزاری از موقعیت جغرافیایی در استراتژی انرژی ایران مورد توجه قرار میگیرد.

شکل شماره ( )2میزان و ذخایر نفت و گاز و نسبت آنها در ایران
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_gas_production

ایران بعنوان یکی از کشورهای دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی نقش مو ثری در بازارهای جهانی با تاکید بر
حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید گاز بویژه در میدانهای مشترک داشته باشد .از این رو با محور قرار گرفتن اقتصاد
مقاومتی به عنوان نقشه راهبردی اقتصاد کشور و تاکید های مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی سر لوحه کار دولت
قرار گرفته است .)Sakan,2009,38( .این سیاست نوین اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل برای
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تعریف شرایطی بوده که اقتصاد ایران در برابر شوکهای احتمالی تاب آور باشد .قدرت بویژه درحوزه انرژی و
همچنین گسترش همکاری منطقهای بر ناامنی منطقهای غلبه کند ( .)Mostafa-Nejad,2011,123بنابراین واقع شدن
ایران در حوزه بزرگ انرژی بعنوان نقطه اعمال فشار ،اهمیت راهبردی خاصی دارد .این موضوع به دلیل اهمیت ویژه
جهانی در حیطه استفاده ابزاری از موقعیت جغرافیایی در استراتژی انرژی ایران مورد توجه قرار میگیردد.
 تأثیر قدرت نرم بر ثبات انرژی ایرانرابطه تنگاتنگ بین انرژی و مسائل بین المللی در دو قرن گذشته پارادایمهای بین المللی خاص خویش را به وجود
آورده است و امنیت کشورها را در پیوندی غیر قابل تردید با مسائل بین المللی قرار داده است .لذا انرژی و امنیت
ملی دو مقوله به هم پیوسته قلمداد میشوند .در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ،یک پارادایم جدید در
باب انرژی شکل گرفته است که متأثر ازتحوالت فناوری و زیست محیطی و هم چنین میزان دسترسی به منابع
سوختهای فسیلی و تقاضای جهانی میباشد .در این بین سهم رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان
از  ٪ 69،7در  6166به  ٪ 63در  6191نشان دهنده اهمیت روزافزون گاز طبیعی میباشد .غرب از آغاز انقالب
ایران .از طریق رسانههای گروهی برای جنگ روانی علیه ایران استفاده کرده است .در این رابطه استراتژی هوشیاری
در جهت زدودن اتهامات نزد افکار عمومی جهان و مقابله با جریان روانی دشمنان در دفع تهدیدات علیه ایران نقش
با اهمیتی دارد از این رو تصمیم گ یران عرصه استراتژی ملی با هوشیاری و برای ثبات بازار انرژی بعنوان موتور
محرک اقتصاد مقاومتی با آمادگی کامل چهره دشمن را شناسایی کرده و با آن مقابله نماید (.(Seif 2008 ,177-179

نمودارشماره ( )2عرضه و تقاضای گاز مناطق قارههای مختلف (دی سیام)
Source:: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_gas_production

 همراهی در حوزه انرژی با ایده ژئوپلیتیک انرژی با جهان چند قطبیانرژی در زندگی بشر اهمیت فوق العاده ای دارد .ادامه زندگی بدون انرژی بسیار مشکل است .صنعت ،کشاورزی،
خدمات ،گرمایش و سرمایش ،تولید غذا ،محیط خانوادگی ،حمل و نقل ،نظامی گری ،فعالیتهای پزشکی و درمانی،
پژوهشهای علمی و غیر آن جملگی به انرژی وابسته هستند .از این رو منابع تأمین انرژی ،مسیرهای انتقال انرژی،
بازارهای مصرف ،تجارت انرژی ،فن آوری انرژی و نظایر آن اعتبار ویژهای پیدا میکنند .مسئله دسترسی و تأمین
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انرژی برای نیازمندان آن و نظایر آن و نیز امنیت مسیرهای انتقال انرژی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان فوق
العاده اهمیت دارند .به لحاظ ارتباط تنگاتنگ ،انرژی با زندگی روزمره مردم و جوامع و نیز حیات کشورها و دولتها
است که دولتهای متقاضی و دولتهای تولید کننده را دائماً نگران کرده است و از همین روست که انرژی در
سیاستهای ملی و بین المللی نقش تعیین کنندهای پیدا نموده است و الگوهایی از رقابت ،همکاری ،کشمکش ،تجاوز،
تعامل ،همگرایی و واگرایی را در عرصه بین الملل و روابط بین کشورها و دولتها شکل داده است .اهمیت انرژی
بدان حد است که دولتهای مصرف کننده ،مکانهای تولید انرژی و دولتهای تولید کننده ،مکانهای مصرف انرژی و هر
دو مسیرهای انتقال و تکنولوژیهای مربوط به انرژی را جزو اهداف ملی و امنیت ملی خود محسوب میکنند.
انرژیهای فسیلی بویژه نفت و گاز از آن حیث که در بیالن انرژی جهان سهم باالیی دارند ،جایگاه ویژهای را در
مناسبات بین المللی پیدا کردهاند ،و سیاست بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار دادهاند .کشورهای جهان سوم و از
جمله ایران در روند و ساختار و نظم نوین نظام بین الملل باید بخصوص در معامالت انرژی به سمت شکل گیری
نظام چند قطبی پیش بروند ( .)Hosseini Matin, 2012: 27در صورت پیگیری ایده چند قطبی ایران در حوزه نفت
و گاز بطور خاص و سیاست خارجی بطور عام با سایر کشورهای جهان بویژه در خاورمیانه تواناییش را با توجه به
تفکر دانشمندانی مانند باری بوزان که میگوید :داشتن چنین استراتژی از سوی کشورها ممکن است از اهمیت
موازنه قدرت در سطح جهان بر خوردار گرداند قابل اهمیت است ( .)Bozanovier,2002,48در صورت داشتن
چنین شرایطی ایران میتواند در جهت رفع تهدیدات عدم همسویی در عرصهها و موضوعات گوناگون از خود در
راستای موازنه قدرتهای جهانی استفاده نماید .نزدیکی اقلیمی و جغرافیایی به همراه منافع و نیازها با نگرش و نگاه
مشترک ذهنی و هویتی در کنار رابطه هماهنگ باشیوه کنش جهانی موجب همگرایی کشورهای یک منطقه خواهد
شد (.)Salimi, 2009.127
بحث و نتیجه گیری
در مجموع ،با مطالعه مطالب فوق ،هم اینک یک آگاهی کلی و اجمالی از بحث آینده انرژی در ایران به دست آمد
نکته مهم اینکه اغلب آثار نوشته شده عمدتاً مراجع و منابعشان همان نهادهای انرژی بینالمللی بوده و بازتولید آنها
بوده است .فقط در برخی گزارشها بحث مزیت نسبی ایران در حوزه نفت و گاز مورد اشاره و تاکید قرار گرفته
است .بدیهی است هنوز آثار و ادبیات موجود در زمینه پژوهش انرژی در کشور بسیار ناچیز است و پژوهشگران این
حوزه باید تالش بیشتری برای شناخت این مهم انجام دهند تا یک ادبیات غنی تولید گردد .با توجه به اهمیت انرژی
در دنیای امروز با روشهای گوناگون قادر به کسب ،تثبیت ،حفظ و استفاده مناسب از انرژی خویش هستند .در
شرایط کنونی جمهوری اسالمی ایران یکی از مهمترین عرصههایی که قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک فرصت
جمعی را دارد تعامل و همکاری در حوزه انرژی نفت و گاز است در بازار جهانی و داخلی هیچ مصرف کننده یا
تولید کنندهای صرف نظر از میزان استقالل خود نمیتواند خود را از الزامات ،شوکها و نوسانات انرژی جدا کند
برای ایران به عنوان یک تولید کننده عمده انرژی که در عین حال برای توسعه صنایع گازی خود در قالب اقتصاد
مقاومتی به سرمایه و فناوری بین المللی نیاز دارد در واقع مفهوم ثبات درآمد انرژی از یک سو تداوم صنایع باالدستی
را هدف قرار میدهد و از طرف دیگر از این درآمد با ثبات میتوان موتور اقتصاد مقاومتی را با اطمینان به حرکت
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درآورد بدین ترتیب یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی دستیابی به تعامل و درآمدهای با
ثبات در حوزه انرژی گاز میباشد .و فرض ما که اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی سیاسی و جغرافیایی ایران با
محوریت انرژی گاز تنها راه خروج از بحران و هدایت جنبههای مختلف اقتصادی به سوی پیشرفت و توسعه پایدار
است اثبات میشود .با اکتشافاتی که انجام شده ،ایران اکنون در حوزه منابع گازی ،حائز مقام اول است .با این حال،
مشکالت ایران در استفاده از فرصتهایی موجود در حوزه گاز به چالشهای کشورمان در ایجاد مسیرهای گاز،
تکنولوژی استخراج و سرمایه ارتباط مستقیم دارد.
سه عامل عمده داشتن منابع گسترده گاز ،اشباع بازار داخلی و تغییر ساختار بازار انرژی برای اهمیت طرح موضوع
گاز مطرح است .در واقع ،ذخایر گاز  21درصد منابع انرژی ایران را تشکیل میدهد و  21درصد به نفت اختصاص
دارد .مهمترین نتیجه ورود به تجارت جهانی گاز تشکیل حلقه امنیتی برای کشور با استفاده از مزیت اقتصادی ،عقد
قراردادهای تجارت منطقهای علیرغم اختالفات سیاسی ،ادغام گسترده در اقتصاد جهانی گاز ،افزایش توان اقتصاد
مقاومتی ،توسعه پایدار منطقهای ،تبدیل ایران به هاب گازی ،جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده بهینه از منابع
مشترک در جنوب کشور خواهد بود .با نتیجه گیری بحث در باال و نی ز با این توضیح که کشور ایران درکانون
منطقهای واقع شده که محور اصلی فضای سیاسی حاکم بر آن اقتصاد انرژی است .بنابراین اقتصاد آن در شرایطی
مقاوم و پایدار میشود که جهت گیری آن هماهنگ با فضای حاکم بر قلمرو منطقه خاورمیانه باشد .صاحبنظران
اقتصاد انرژی ،گاز طبیعی را به منزله پلی برای دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر انرژیهای نو و گذار از دوره
سوختهای فسیلی به دوره فراگیر شدن انرژیهای تجدیدپذیر تلقی میکنند .به اعتقاد قریب به اتفاق کارشناسان
دست کم تا دو دهه آینده همچنان انرژیهای فسیلی نقش اساسی را در تأمین انرژی مورد نیاز جهان ایفا خواهند
کرد .بر این اساس با توجه به دغدغههای زیست محیطی و پاکتر بودن گاز طبیعی در مقایسه با نفت خام و زغال
سنگ ،نرخ رشد تقاضای گاز بویژه در اقتصادهای توسعه یافته در مقایسه با سایر سوختهای فسیلی افزایش یافته
است .بــا توجه بــه اقبال جهانی به سمت گاز طبیعی و همچنین افزایش سرمایه گذاری در بخشهای توسعه میادین
گازی ،توسعه فناوریهای نوین بهره برداری از گازهای نامتعارف و همچنین گسترش شبکه انتقال و توزیع گاز در
سرتاسر جهان ،میتوان دو دهه آتی را دوران حاکمیت گاز در بازار جهانی انرژی بر شمرد .در چنین شرایطی
شناخت روند تجارت گاز طبیعی در سطح جهــان و جریان انتقال آن از مناطق تولید به مصرف عالوه بر جنبههای
اقتصادی از ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیک نیز از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود .پــژوهشگران آیــنده را حاصل
واکنش چهار مؤلفه سازنده آینده میدانند .ایــن مؤلفهها عبارتند از رویدادها ،روندها ،تصاویر و اقدامات .روند و
رویداد بــر دو ویژگی آینده متمرکز هستند .روند ،اشــاره به پیوستگی تاریخی و زمانی دارد و رویداد بر گسستگی
تاریخی تأکید میورزد .روندها ،تغییرات منظم در دادهها یا پدیدهها در خالل زمان هستند و از گذشته آغاز شده و
تــا آینــده ادامه مییابند .امارویدادها برخالف روندها حاصل یک اتفاق یا حادثه هستند ،که به شدت بر روندها و
بــه طور کل بــر آینده تأثیر میگذارند که درحال حاضر عامل رویداد مهمترین چالش اقتصاد انرژی ایران است.
تصاویر حاصل برداشت یا درخواست افراد و گروههای گوناگون در مورد آینده است و در نهایت اقدامات که بر
اساس تصاویر بازیگران مختلف از آینده شکل میگیرد .شناسایی دقیق و تحلیل این روندها بر بازار انرژی جهان،
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یکی از مهمترین الزامات برنامه ریزیهای دقیق و آینده نگرانه در صنعت نفت و گاز کشور است که باید همواره
مدنظر کارشناسان ،مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد .ترسیم آینده مطلوب صنعت نفت و گاز کشور بدون توجه به
روندهای نوظهور ،آیندههای محتمل و اهداف و استراتژیهای رقبای بازار جهانی و منطقهای انرژی ناممکن است .به
عبارت دیگر ،در عصر حاضر هرگونه برنامه ریزی بلندمدت با رویکرد درونگرایی و انکار نقش سایر بازیگران،
ناموفق و محکوم به شکست است و پیامدهای منفی قابل مالحظهای را برای صنعت نفت و گاز و به تبع آن توسعه
اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت .پیگیری اعتماد سازی ،اتخاذ سیاست غیر چالشی در روند تحوالت منطقهای
و جهانی ،سیاست مذاکره ،درگیر سازی سرمایه خارجی در منابع داخلی ،و مدیریت هدفمند منابع انرژی موضوعاتی
هستند که میتوانند نقش مهمی در ارتقاء توان اقتصادی و چانه زنی ایران در معادالت منطقهای وجهانی ،بویژه
معادالت انرژی ایفا کنند .پس فرض ما با توجه به تحلیل فوق به اثبات میرسد البته تحقیق ما با تأثیر گذاری عامل
انرژی (گاز) بررسی گردیده و به تنهایی نمیتواند قدرت ملی ایران و تحقق کامل اقتصاد مقاومتی در ایران را بیان
کند ،بلکه مسائل دیگری بصورت اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت بایدمد نظر باشد ودر جهت تحقق
آنها تالشهای مدبرانهای صورت گیرد تا کشوری با قابلیتهای باالی ژئواستراتژیکی و ترانزیتی بتواند به جایگاه
واقعی خود درشکوفایی داخلی و مجامع بین المللی برسد.
پیشنهادها و راهکارها
 کشور ما امروز در یک «نبرد تمام عیار اقتصادی» با دنیای استکبار به سر میبرد و به دنبال آن مشکالت وفشارهای اقتصادی فراوانی بر این سیستم اقتصادی بیمار در مسیر درمان وارد آمده و خواهد آمد ،لذا ضروری است
که دولتهای ایران ،با داشتن «یک تیم اقتصادی قوی» ،برنامهای مدون و اساسی برای مقابله با این تهدیدات در دهه
چهارم انقالب اسالمی (دههی پیشرفت و عدالت) و ارتقاء جایگاه و قدرت ملی و استراتژیک ایران داشته باشند.
گره خوردن جایگاه استراتژیک و ژئوپولیتیک کشورمان با مساله نفت و انرژی و تعامل آن با مسائل جهانی ومنطقهای ،بر اهمیت برنامه و استراتژی در این زمینه افزوده است ،چراکه بسیاری از منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از
نفت و انرژی تنها در صورتی حاصل خواهد شد که در سطح ملی و با هماهنگی کلیه دستگاهها ،مورد توجه و
پیگیری قرار گیرد.
 ارزش گازی که در میدان پارس جنوبی ذخیره شده است ،معادل درآمد  661سال صادرات نفت خام تولیدیکشور است .با توجه به این که ایران در پارس جنوبی با کشور همسایه شریک است و همچنین بیگانگان و
شرکتهای بزرگ بینالمللی غربی بسیج شدهاند تا این میدان را تخلیه باید بابهترین استراتژی ورویکرد سیاسی
واستفاده از تجهیزات روز دنیا از غارت آن توسط دول همسایه جلوگیری کنیم.
 حرکت به سمت خودکفـائی در دانش و تکنولوژیهای مورد نیاز در زمینه انرژی؛ دست یابی به دانشهای بنیادیو تحقیقات مهندسی و سرعت بخشیدن به تجارتی کردن تکنولوژیهای توسعه یافته به واسطه سرمایه گذاری در
تحقیقات از اولویتهای صنعت گاز کشور است.

 38فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دهم ،شماره دوم ،بهار 7931

 متنوع ساختن منابع تأمین انرژی ایران با افزایش سهم انرژیهای هستهای و تجدیدپذیر در مقابل انرژیهای فسیلی(مانند نفت ،گاز و زغال سنگ) که عالوه بر آثار مثبت زیست محیطی ،عرضه انرژی را خواهد افزود و در دراز مدت
با استقالل بخشیدن بیشتر به کشور از نوسانات جهانی انرژی ،مسأله استراتژیک انرژی را مرتفع خواهد ساخت.
 کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت؛ صنعت نفت ایران و بویژه صدور نفت بیش از یک سده است که سرنوشتاقتصاد ایران را رقمزده است ،واقعیت این است که امروزه بیش از  01درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت است ،این
یک چالش جدی است و اگر روزی بالیی بر سر قیمت نفت بیاید ،اقتصاد هم به موازات آن سقوط خواهد کرد ،پس
وقتی جهان مصرف کننده انرژی به سمت استفاده از انرژیهایی میرود که ضرر کمتری برای محیط زیست دارند ما
هم باید با توسعه و تجهیز صنایع گاز با اقتصاد جهانی هم داستان باشیم تا منزوی نشده واز طرف مجامع سیاسی
واقتصادی جهان پس رده نشویم.
 جلوگیری حداکثری از خام فروشی ،به تعبیر مقام معظم رهبری خام فروشی بدترین نوع استفاده از نفت است ودر واقع تاکنون این سرمایه بین نسلی بیش از آنکه بعنوان یک سرمایه مورد توجه باشد ،بعنوان درآمد در دست
دولتها بوده است -.افزایش مصرف گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی پاک؛ گاز طبیعی به دلیل توجه روز افزودن به
محیط زیست سالمتر و نیز به دلیل تحوالت به وجود آمده در فنآوری انتقال ،با سرعت ،سهم خود را در سبد انرژی
افزایش خواهد داد ،در این زمینه نیز کشورهای مهمی از جمله ایران ،در منطقه وجود دارند که بر اهمیت نقش این
منطقه در تأمین انرژی مورد نیاز جهان آینده میافزایند -.ایجـاد اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی در حوزه انرژی-
مدرنیزه کردن زیرساختهای انرژی و توجه ویژه به میدان گازی پارس جنوبی و میادین مشترک اگر به نقش و
اهمیت اقتصادی و اجتماعی تولیدات میدان پارس جنوبی و موضوع ایجاد فرصتهای اشتغال و کارآفرینی آن ،مقوله
دیپلماسی نفت و افزایش قدرت چانهزنی کشور در مبادالت و مناسبات بینالمللی و افزایش نقش و اقتدار ایران در
بازارهای تولید و تجارت انرژی را نیز اضافه کنیم ،اهمیت میدان پارس جنوبی بیش از بیش آشکار میشود.
برآوردهای موجود ،همه در این نکته مشترکند که ذخایر موجود در کشورهای خاورمیانه ،به خوبی قابلیت ایفای
نقشی که برای این منطقه در تأمین انرژی مورد نیاز جهان در نظر گرفته شده است را دارند ،لکن الزمه فعلیت یافتن
این نقش ،فراهم آوردن تمهیداتی است که زمان ،منابع مالی و فن آوری مهمترین مولفههای آن را تشکیل بدهند.
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