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تحلیل راهبردي وضعیت اقتصادي و اجتماعي كشور در آستانه برنامه 

 رویکردهاي اصالحيهفتم توسعه كشور به همراه ارائه راهبردها و 

 )ویرایش اول(

 

 

 

 

 

 

 

 خست سخن ن

 اسالميایران عزیز ، نخبگان و مردم انروحانی ،دانشگاهیان

کند و معتقد  ریزی، پیشرفت و توسعه کشور را امری اجتماعی تلقی میهای مجلس شورای اسالمی، برنامهمرکز پژوهش

اهمیت   انجام پذیرد.  و مردم جامعه  نخبگان  با مشارکت و همراهی حداکثری  باید  اجتماعی  این سیاستگذاری  است 

توسعه در جامعه کمشکل و  اجتماعی پیشرفت  به منظور  گیری گفتمان  راستا  این  نیست. در  برنامه  تهیه  از خود  تر 

بهرهگیری گفتشکل و  اجتماعی  ارزشمند صاحبوگوی  نظرات  از  به  مندی  ارائه مشورت  در  نخبگان کشور  و  نظران 

یشرفت و توسعه کشور، این مرکز به عنوان یک نهاد  نهادهای تصمیم گیر در تدوین و تصویب برنامه پنج ساله هفتم پ

سیاست پژوهی تحلیل و چارچوب پیشنهادی خود برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه را که در این گزارش تبیین شده  

 نماید. است به منظور نقد و ارائه پیشنهادات اصالحی به جامعه نخبگانی کشور ارائه می

ریزی زمینه مشارکت و همراهی در اجرای  گیری و برنامهمشارکت در تصمیمها براین باور است  مرکز پژوهش

 کند.برنامه را به همراه خواهد داشت. برهمین اساس از هرگونه نقد و ارائه پیشنهاد در خصوص این گزارش استقبال می

 

 اسالميمجلس شوراي هاي  ریاست مركز پژوهش

 بابک نگاهداري 

 

 چکیده  

اندرکاران و نهادهای دخیل  دست  های رغم تالشریزی پیشرفت و توسعه در کشور و علیرغم سابقه طوالنی برنامهعلی

اند  های توسعه در کشور نتوانستههای خارجی متعدد، قوانین برنامهو اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک

« و سایر اسناد و  1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ای همچون »سند چشمساز تحقق اسناد باالدستیزمینه

شوند. حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  های کلی نظام  سیاست

ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار  قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه

 ضروری خواهد بود.  

ری )دامت برکاته( در دیدار با نمایندگان مجلس شورای  ویژه با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهباین مهم به

از کلیمبنی  1401خردادماه    4اسالمی مورخ   و  بر »پرهیز  اجرایی کشور«  برای مسئوالن  راه  گویی«، »تبیین دقیق 
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 »مسئله محور شدن برنامه هفتم« از اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده است.

است تا در راستای ایفای نقش مشورتی  های مجلس شورای اسالمی، تالش نموده  پژوهشدر همین راستا، مرکز  

گیر کشور، تحلیل راهبردی خود را از محیط داخلی و بیرونی کشور در افق برنامه هفتم  های تصمیمخود برای دستگاه

منظور  رفت و توسعه کشور بههمراه اهداف راهبردی و رویکردهای اصالحی پیشنهادی برای تنظیم برنامه هفتم پیشبه

های پیشرفت و توسعه با رویکرد  ایجاد یک فضای گفتمانی جدید در جهت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در برنامه

بر یک روایت واحد از فضای راهبردی  گرای چندبعدی« ارائه نماید. در این رویکرد، مبتنیجدیدی موسوم به »مأموریت

عنوان اهداف راهبردی  ساله بهکشور، چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق پنج  حاکم بر محیط داخلی و خارجی

ها و  ای از مأموریتو کالن تحول در برنامه پیشرفت و توسعه تعریف شده و سپس ذیل هرکدام از این اهداف، مجموعه

نوعی  هبردهای اصالحی که بهای از راها نیز در قالب مجموعهشوند. هرکدام از مأموریتراهبردهای مشخص تبیین می

 های سیاستگذاری کالن کشور است، توضیح داده شده است.  کننده دوراهیتبیین

روایت محوری )دال مرکزی( برنامه عبارت است از  در پیشنهاد اولیه این مرکز برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه،  

چهار هدف راهبردی کالن  منظور تحقق آن،  که به   د ملی(« »پیشرفت درونزا همراه با برونگرایی اقتصاد )مقاوم شدن اقتصا 

سرمایه  توسعه  از طریق  اقتصادی  نهاد  شامل »جهش  توانمندسازی  و  »ارتقای حکمرانی  تورم«،  گذاری«،»کاهش مستمر 

 . ریز کشور پیگیری گردند های مشخص توسط نهاد برنامه ای از مأموریت دولت« و »تقویت جامعه« باید در قالب مجموعه 
 

 

 مقدمه 

اصلی از  ابزارهای سیاستگذاری کشور در طول  یکی  برنامه  30ترین  و  سال گذشته،  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  های 

های قابل توجهی از منابع مالی، فیزیکی،  فرهنگی است. در چنین سندی تالش بر آن است که با تجهیز و هدایت بخش

های  سال(، فاصله کشور با شاخص  5مدت )عموماً  در یک افق میانهای فرهنگی و اجتماعی کشور  انسانی و حتی سرمایه

یافتگی و پیشرفت با سرعت باالتری نسبت به شرایط عادی طی گردد تا از این طریق ضمن آنکه جایگاه  مطلوب توسعه

ترمیم  های مزمن اقتصادی و اجتماعی با سرعت بیشتری  یابد، بخشی از چالشالملل ارتقا مییک کشور در نظام بین

است که از یکسو هدف اصلی آن رفع برخی از    1گردد. درواقع، »برنامه توسعه«، یک نوع شیوه سیاستگذاری عمومی 

صورت طبیعی و بدون داشتن یک برنامه توسعه های حکمرانی کشور در یک نگاه ملی و فرابخشی است که بهچالش

های فرابخشی امکان  ت. ازسوی دیگر، حل این چالشملی امکان حل آنها از عهده یک بخش حاکمیتی کشور خارج اس

های  ها نیز ناظر بر عدم توفیقسازد. عموم این چالشیافتگی و پیشرفت با سرعت باالتر را برای یک کشور ممکن میتوسعه

  گذاری، توانمندسازی دولت و برقراری تعادلبخشی، اولویتحکمرانی یک کشور در ذیل موضوعاتی نظیر هماهنگی بین

 سرزمینی و بخشی است.  

های متفاوت به اجرا  برنامه توسعه با الگوها و مدل  6های پس از جنگ تحمیلی، مجموعاً در این چارچوب، در سال

اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع  های دسترغم تالشاند که متأسفانه علیدرآمده

 
1. Public Policy 
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تصویشوک متعدد،  خارجی  برنامههای  قوانین  اجرای  و  نتوانستهب  کشور  در  توسعه  زمینههای  اسناد  اند  تحقق  ساز 

های کلی نظام  « و سایر اسناد و سیاست1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ای همچون »سند چشمباالدستی

نهادهای مختلف، در بهترین    های شوند، بلکه با صرف فراوان انرژی بدنه اجرایی و کارشناسی کشور و مطابق با بررسی

اند. حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و  درصد از اهداف خود را محقق ساخته  50تا    30حالت حداکثر  

فرآیند   بیشتر  هرچه  بهبود  و  اساسی  بازنگری  یک  برای  کوشش  داریم،  قرار  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 

به  ریزی پیشرفت و توسعه امریبرنامه  این مهم  بود.  به تأکیدات اخیر مقام معظم  بسیار حیاتی خواهد  با توجه  ویژه 

مورخ   اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  با  دیدار  در  برکاته(  )دامت  از  مبنی  1401خردادماه    4رهبری  »پرهیز  بر 

پیشرفت و توسعه« از  گویی«، »تبیین دقیق راه برای مسئوالن اجرایی کشور« و »مسئله محور شدن برنامه هفتم  کلی

 اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده است. 

های توسعه در کشور ما بوده  ترین دالیل این وضعیت، روش تنظیم برنامهشاید بتوان بیان داشت که یکی از مهم

ریزی  شده است رویکرد »برنامههای توسعه اعمال  ای که در کشور ما درخصوص تنظیم احکام برنامه است. عموماً به شیوه

است.  شده  اطالق  برنامه  1جامع«  الگوی  این  اصلی  چالش  که  است  آن  سخن  اینجا  توان  در  رفتن  دست  از  ریزی، 

عنوان اولین کارکرد یک برنامه پیشرفت و توسعه است. این درحالی است که مسئله محور شدن برنامه  گذاری بهاولویت

های خاص با هدف  برد برخی سیاستمنظور پیشگذاری شفاف و معین بهی امکان اولویتمعنا هفتم پیشرفت و توسعه به

ساله است. به بیان بهتر، یک برنامه پیشرفت و توسعه مطلوب،    5دستیابی به یک وضعیت بهتر در یک افق حداکثر  

نگاه مسئله ابتدا در یک  آنگاه مسیبایستی  و  بیان دارد  را که »اولویت« است  آنچه  به  محور  توجه  با  را  ر تالش خود 

اولویتمحدودیت آن  تحقق  جهت  در  کشور  یک  شرایط  بر  حاکم  قیود  و  اینها  غیر  در  کند.  ترسیم  ذکر  ها  صورت 

ایم و به تناوب  ریزی جامع اطالق نمودهپسند که اصطالحاً ما در ایران به آن برنامه مجموعهای از آمال و آرزوهای همه

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  رفت از چالششود کمکی به برون پیشین مشاهده می  های توسعهدر اسناد برنامه

 کشور نخواهد کرد.

های مجلس شورای اسالمی پس از بررسی رویکردهای مختلف و تجربیات متعدد کشورهای  در این راستا مرکز پژوهش 

برنامه امر  در  گزارشمختلف  در  آنها  تفصیل  که  توسعه  پشتیبا ریزی  مرکز  های  توسعه  و  پیشرفت  هفتم  برنامه  ن 

منتشر میپژوهش برنامههای مجلس  رویکرد  به  گرای چندبعدی«»مأموریتریزی  شود،  رویکرد مختار خود  را  عنوان 

اولویت انتخاب  ما در  اساسی آن است که هرچند  این رویکرد مسئله  در  به مالحظات سیاسی،  برگزیده است.  بنا  ها 

های مختلف  توانیم برنامه را متمرکز بر یک بخش خاص نماییم، اما یقیناً توجه به بخشنمیاجتماعی و حتی اقتصادی 

های مختلف اقتصادی،  محور« نیست. در این رویکرد از تقسیم احکام برنامه به بخشمعنای ارائه برنامه توسعه »بخشبه

... پرهیز شده و مبنای افراز سند برنامه پیشرفت و   توسعه، اهداف راهبردی و کالنی است که  اجتماعی و سیاسی و 

های کلی ابالغی ازسوی مقام معظم رهبری  بر سیاستهای مختلف و مبتنیریز پس از تعامل با بخشتوسط مقام برنامه

شود. هرکدام از این اهداف راهبردی نیز ممکن است شامل مسائل یک یا چند بخش نظام حکمرانی کشور  احصا می

بر یک روایت واحد از فضای راهبردی حاکم بر محیط داخلی و خارجی جمهوری اسالمی ایران که  باشد. درواقع، مبتنی

 
االذهانی رایج است. در غیر این صورت ادبیات آکادمیک  صورت بین البته این جامع بودن ناظر بر مفهومی است که میان سیاستگذاران ما به .  1

 ریزی جامع نامیده شده است تفاوت معناداری دارد. ریزی جامع با آنچه در فضای سیاستگذاری ما برنامه برنامه 
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عنوان اهداف راهبردی  ساله به  5در ادامه به جزئیات آن اشاره خواهد شد، چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق  

ای از  ام از این اهداف، مجموعهو کالن تحول در یک برنامه پیشرفت و توسعه تبیین خواهد شد و سپس ذیل هرکد

از مأموریتمأموریت تبیین خواهند شد. هرکدام  قالب مجموعههای مشخص  نیز در  و  ها  احکام معین زمانمند  از  ای 

تصویری   1های اجرایی کشور تبدیل خواهند شد. شکل  های مشخص ارزیابی در سند برنامه به اولویتبر شاخصمبتنی

 دهد. را نشان می شماتیک از الگوی مورد نظر

گیری کشور  های مختلف حاکم بر نظام تصمیمدر اینجا هرچند جلسات متعدد کارشناسی و خبرگانی میان بخش

رخ خواهد داد، اما در نهایت باالترین مقام اجرایی کشور و یا سازمانی به نمایندگی از وی مسئول تدوین نسخه نهایی  

های بخشی  ها و دستگاههای آتی حوزهبینیترسیم وضعیت کنونی و پیش  ها براساس روایت مذکور و انتخاب مأموریت

های بخشی متفاوت از شرایط کنونی تدوین  خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که این تعامل با نهادها و دستگاه

 مختلف است.  های های پیشرفت و توسعه است که عموماً دولت مرکزی مسئول تجمیع نظرها و آرای بخشبرنامه 

ها نیازمند ارائه یک تحلیل راهبردی در مقدمه هر  در چارچوب این رویکرد تحلیلی، ترسیم دقیق این مأموریت

های موجود کشور  ها و چالشبر فضای سیاسی داخلی و خارجی پیش روی کشور و محدودیتنوع برنامه توسعه مبتنی

های توسعه پیشین عموماً احکام برنامه از یکسو بدون  برنامه  است. این درحالی است که در زمان تدوین و یا تصویب

های نهفته در درون این موقعیت  الملل، فضای ژئوپلتیک پیرامونی کشور و فرصتهای محیط بینتوجه به پیچیدگی

ای  ههای داخلی حاکم بر حوزهجغرافیایی تدوین شده است. ازسوی دیگر، در تنظیم و یا تصویب این احکام محدودیت

درستی در نظر گرفته نشده است و بعضاً احکام برنامه حاوی یک نوع زیرساختی و اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به

یافته  ویژه کشورهای تازه توسعهبینانه است. این درحالی است که نوع عملکرد کشورهای موفق بهآرمانگرایی غیرواقع

ریزی و شرایط و اقتضائات محیطی و همچنین  طه دقیق میان مدل برنامهروشنی داللت بر اهتمام آنها به داشتن یک راببه

 های زیرساختی دارد. محدودیت
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 گراي چندبعديریزي مأموریت. چارچوب شماتیک الگوي برنامه1شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادی مرکز پژوهش  روایت مختار  ابتدا  ادامه سعی خواهد شد  اساس، در  این  برای  بر  اسالمی  های شورای 

برنامه هفتم پیشرفت و توسعه مبتنی بر محیط بینتدوین  الملل، فضای ژئوپلتیک پیرامونی  بر کالن روندهای حاکم 

های کنونی کشور ترسیم  ها و چالشمحدودیت  های نهفته در درون این موقعیت جغرافیایی و همچنین کشور و فرصت

های اصلی پیشنهادی برای تدوین برنامه هفتم پیشرفت و  شود و سپس ذیل آن اهداف کالن و راهبردی و مأموریت

 توسعه کشور تبیین گردد.  
 

 

 . روایت محوري 1

خارجی پیرامون کشور که در   ویژه تحوالتجمیع مالحظات محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه به 

بایستی    بخشی به چرخه قدرت ملی«»تحرکساله آینده   5ادامه به آنها اشاره خواهد شد، حاکی از آن است که در افق  

بر   تمرکز  اقتصادی«از طریق  مؤلفهبه  »جهش  موتور محرکه سایر  مبتنیعنوان  درواقع،  پیگیری شود.  قدرت  بر  های 

های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی، جهش  رهای حاکم بر کشور در حوزهتحلیل راهبردی مجموعه متغی

کننده اهداف اقتصادی است در  گذاری عالوه بر آنکه تأمینویژه با تأکید بر جهش سرمایهاقتصادی برای کشور ما به

تنظیم احکام برنامه هفتم پیشرفت  راستای تقویت اقتدار ملی کشور نیز خواهد بود. بنابراین باید هدف محوری و اصلی 

کند.  های اقتصادی کشور در یک دهه گذشته ضرورت این هدف محوری را دوچندان میو توسعه باشد. نگاهی به شاخص

  8/2سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی    3پس از    1400طور مثال، در سال  به

های محدود در فروش نفت خام بوده است.  واسطه ایجاد گشایشش قابل توجهی از آن بهدرصدی بودیم که البته بخ
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درصدی بوده است. ضمن آنکه بخش قابل    8این درحالی است که در برنامه ششم هدفگذاری برنامه، دستیابی به رشد 

واسطه آن بخش خدمات  گیری کرونا بوده است که به، ناظر بر فروکش کردن همه1400توجهی از رشد اقتصادی سال 

صورت، همچنان  درصدی را پشت سر گذاشته است. در غیر این  5/3پس از دو سال رشد منفی، در سال گذشته رشد  

گذاری انجام شده کفایت  نرخ تشکیل سرمایه ثابت داخلی برای سومین سال پیاپی منفی است و همچنان میزان سرمایه

شمسی میانگین نرخ تشکیل    90در دهه  د. براساس آخرین آمارهای موجود،  دهجبران استهالک اقتصاد ایران را هم نمی

درصد بوده است و نسبت تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی از    4/4سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور منفی  

همچنین، رشد بخش صنعت در سال    کاهش یافته است.  1399درصد در سال    4/15به    1390درصد در سال    8/26

عنوان  هایی نظیر فلزات پایه و شیمیایی )بجز دارو( بهدرصد بوده است و رشد شاخص تولید در حوزه 6/0منفی  1400

و منفی    15/5به ترتیب منفی    1400دهنده سرمایه ثابت غیرساختمانی کشور در سال  های تشکیلترین بخشاصلی

 بوده است.  19/4

درصد بوده است. با    2/40برابر با    1400ایران، نرخ تورم در پایان سال    در کنار این موارد و بنا بر اعالم مرکز آمار 

، افزایش شدید حداقل دستمزدها در سال  1400هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال    290توجه به کسری حدوداً  

یانجامد و ناترازی  رو نیز به طول بهای پیششود تخلیه آثار آن در سالبینی میدرصد( که پیش  57)برابر با    1401

به بانکی کشور  ایجاد تورم، بهبخش  های  های دو رقمی در سالرسد ما همچنان شاهد تورمنظر میعنوان موتورهای 

های بازنشستگی و وابستگی باالی آنها به دولت نیز بر حجم  سامان صندوقآینده خواهیم بود. همچنین، وضعیت نابه

  4پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته  1401نحوی که در سال د افزود. بهکننده تورم خواههای تشدیدناترازی

میلیارد تومان کمک دولت است. صندوق تأمین    217000صندوق لشگری، کشوری، فوالد و اطالعات نیازمند بیش از  

وعه اینها کسری تراز  های قبلی است که مجمهزار میلیارد تومان از دولت بابت بدهی  90اجتماعی نیز نیازمند دریافت  

 خواهد نمود. 1400عملیاتی دولت را احتماالً بیش از سال 

های زیرساختی کشور نیز برآوردها حاکی از آن است که با توجه به روند مصرف کنونی انرژی، نیازمند  در حوزه

ا بتوانیم مصرف داخلی و  میلیارد دالری برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز خواهیم بود ت 100گذاری حدوداً سرمایه

ای نفت خام و میعانات  میلیون بشکه  1صورت با روند صادرات  امکان صادرات حداکثری را فراهم نماییم. در غیر این

گازی و حفظ سهم شرکت ملی نفت و عدم تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت، منابع کنونی در بهترین حالت  

 میلیون بشکه در روز خواهند داشت.   8/3نفت کشور را در حد  توان نگهداشت ظرفیت کنونی تولید

تر است و تولید مورد نیاز برای پاسخگویی  بایستی توجه داشت که در حوزه گاز وضعیت از حوزه نفت خام نامناسب

طرح اجرای  )بدون  داخلی  مصرف  الزم  حداقل  توسعهبه  حداقل  های  صادرات(  و  صنعت  در  دالر    25ای  میلیارد 

 گذاری نیاز دارد.  هسرمای

درصد کاهش داد، با احداث بیش    3به    5که رشد ساالنه پیک مصرف برق را بتوان از  در حوزه برق نیز در صورتی

های جدی تأمین برق داخلی کشور و  توان از محدودیتهزارمگاوات نیروگاه جدید در طول پنج سال آینده می  27از  

های راندمان باال  گذاری شامل احداث نیروگاهعبور کرد. این میزان سرمایههمچنین صادرات برق به کشورهای همجوار 

های گازی به سیکل ترکیبی و  درصد(، افزایش ظرفیت از طریق ارتقای واحدهای موجود، تبدیل تمامی نیروگاه  55)
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هزار مگاوات ظرفیت    27های فرسوده و جایگزینی آنها با واحدهای راندمان باالست. برای تحقق این  بازنشستگی نیروگاه

گذاری انجام شود. شبکه انتقال و توزیع  میلیارد دالر سرمایه  15سال آینده معادل    نیروگاهی، الزم است در طول پنج

نیز باید به تناسب توسعه ظرفیت نیروگاهی و با توجه به رشد مصرف مراکز بار بازسازی، نوسازی و توسعه یابد که  

گذاری جدید نیاز دارد.  میلیارد دالر سرمایه  10د این بخش از زنجیره تأمین برق نیز به  دهبرآوردهای اولیه نشان می

گذاری جدید  میلیارد دالر سرمایه  25سال برنامه هفتم پیشرفت و توسعه حدود  لذا صنعت برق باید بتواند در طول پنج  

 برداری برساند.انجام دهد و به بهره

گذاری کالن و محوری برنامه عنوان هدفشور که »جهش اقتصادی« را بههای اقتصادی ک در کنار وضعیت شاخص

الملل نیز شاهد رخدادهای دیگری هستیم که این موضوع  هفتم پیشرفت و توسعه ضروری ساخته است، در عرصه بین

الملل  ینتدریج ما شاهد برهم خوردن تدریجی نظم کنونی در عرصه بسازد. درواقع بهصورت دوچندان ضروری میرا به

توسعه آسیایی و ظهور    رحالهستیم که ذیل آن شاهد روند انتقال منابع ثروت از غرب به طیف وسیعی از کشورهای د

به عدم  آسیا  در صورت  حال  هستیم.  محوریت چین(  با  آسیایی  رنسانس  )دوره  در جهان  ثروت  کانون جدید  عنوان 

تنیدگی و یکپارچگی اقتصادی و تجاری  واسطه کاهش درهمقه بهجانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه منطقه و فرامنط 

های اقتصادی کشور  های ارزش جدید در غیاب ایران، چالشگیری زنجیرهمیان ایران و کشورهای طرف معامله و شکل

دلیل  ای، بهای و فرامنطقههای ارزش منطقهتوجهی به زنجیرهبیش از گذشته خواهد بود. ازسوی دیگر، در صورت بی

المللی تقسیم  گیری این نظم نوین جهانی که هسته مرکزی آن تغییر نظام بینقرارگیری ایران در نقطه گرانیگاهی شکل

هایی نظیر چین،  کار شکل گرفته بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر رابطه اقتصادی و متعاقب آن رابطه امنیتی حوزه

تواند تشدید گردد. تدقیق این موضوع نیازمند تبیین  ها میاری تحریمروسیه، هند، اتحادیه اروپا و آمریکاست، اثرگذ

ای جمهوری اسالمی ایران  المللی مؤثر بر محیط منطقهروندها و رویدادهای محیطی بینترین کالنمهمترین و اصلی

یشرفت و  است که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم روشنی در جهت اتخاذ این هدف محوری در تدوین برنامه هفتم پ

ترین روندهای مذکور بررسی خواهد شد تا براساس آن مشخص گردد ذیل  اند. بر این اساس، در ادامه مهمتوسعه داشته

هایی را برای جهش اقتصادی کشور  توان فرصتهای موجود داخلی و فضای پرتالطم پیرامونی، اوالً، چگونه میچالش

ن چه اهداف راهبردی دیگری را برای پشتیبانی این هدف راهبردی باید  سال آینده شناسایی نمود. ثانیاً، ذیل آ  5در  

این اهداف راهبردی در  عنوان مأموریتهایی را بایستی بهدر نظر داشت و ثالثاً، چه مأموریت های اصلی برای تحقق 

 برنامه پیگیری کرد.  

 

 اي جمهوري اسالمي ایران فرامنطقهاي و . نگاهي به روندها و رویدادهاي اصلي مؤثر بر محیط منطقه2

هایی معنادار از تغییراتی شگرف در  دست تنظیم است که نشانه  برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور در شرایطی در

المللی،  مشاهده است. درواقع در سطح بینای قابل  های منطقهالمللی و پویشساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین

اینکه همکاری به تزایدی برخوردار شدهضمن  رو  از تنوع و پیچیدگی  فراملی  اند، جهتها  گیری مبادالت و تعامالت 

های بزرگ احیا  اطمینانی و عدم قطعیت افزایش یافته، تعارض ژئوپلیتیک میان قدرت، نامعطوف به درون مناطق شده

توسعه دچار تغییر شده و مراکز جدید    لیافته و درحاگشته، موازنه قدرت سیاسی و اقتصادی بین کشورهای توسعه
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ویژه پس از بحران مالی سال  های گذشته بهاند. به همین جهت، طی سالگیریقدرت سیاسی و اقتصادی درحال شکل

وسوی معکوس  ها این فرایند سمتشدن رخ داده، بلکه در برخی زمینهتنها نوعی کاهش در سرعت جهانی  نه   2008

ها  ها در ابعاد سیاسی و اجتماعی شاهد احیای گرایشسو کشورها و ملتزدایی، از یک شدنجهانی  یافته است. در راستای 

 گرایی و خوداتکایی هستیم. گرایانه هستند و ازسوی دیگر، در ابعاد اقتصادی شاهد بازگشت حمایتو تمایالت ملی

های موضوعی شکل  ایی نیز در برخی حوزه در این میان، در بستر تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان، روندها و رویداده 

امنیتی چه در داخل و  ـ    اند که اگرچه اساسًا از ماهیت اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما دارای پیامدهای سیاسی گرفته 

های جمعیتی و سبک  های اقلیمی و محیط زیستی و یا در زمینه چه در خارج از کشورها هستند. تغییراتی که در زمینه 

هایی  اند، همگی نشانه های فناوری، فضای سایبری و انقالب صنعتی چهارم رخ داده ندگی شهرنشینی و یا در حوزه پیشرفت ز 

کنند. حوزه ژئوپلتیکی جمهوری  توجه رو به جلو حرکت می   دهند که با شدت و سرعت قابل از روندهای متحول را بازتاب می 

توان بیان داشت که در بطن برخی از این تحوالت قرار دارد. از  یست و حتی می اسالمی ایران نیز مستثنا از این تحوالت ن 

و  این  منابع  افزایش  مسیری در جهت  فضای جدید  این  در  بتواند  بایستی  توسعه کشورمان،  و  پیشرفت  هفتم  برنامه  رو، 

مشخص اقتصادی داشته باشد،    های ای از طریق انتخاب اولویت ای و فرامنطقه های اقتصادی کشور در سپهر منطقه توانمندی 

البته در پیگیری این راهبرد باید به مالحظات بنیادین مرتبط با اصول تغییرناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  

الملل فراتر از افق  نظیر استقالل سیاسی نیز توجه ویژه داشت. باید توجه داشت که فرایند تغییر این پارادایم در سیاست بین 

ساله اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در ایران، بیش از آنکه نظمی  امه توسعه خواهد بود. بنابراین در دوره پنج یک برن 

بر این مقدمه، در ذیل سعی خواهد شد به  المللی مستقر شود، فرآیند تغییر تداوم خواهد یافت. مبتنی جدید در صحنه بین 

المللی در دوره برنامه هفتم پیشرفت و توسعه حول آنها  شرایط محیطی بین   برخی از مصادیق این کالن روندها که مختصات 

 شود. خواهد بود به اجمال اشاره می 

 

 اي پیرامون جمهوري اسالمي ایران هاي آن براي محیط منطقهالملل و داللتروندهاي محیط بین. كالن2-1

 المللي  : تغییر در ماهیت كنوني نظم بیناولپیشران 

حال ظهور است. بر سر این گزاره در میان اندیشمندان روابط  نظم ساختاری جدیدی در ابعاد سیاسی ـ امنیتی در جهان در 

قطبی شدن« پایان یافته، اما مختصات  های اخیر دایر بر این شکل گرفته است که »لحظه تک الملل اجماعی در سال بین 

نیز هنوز چندان روشن نیست. نظم بین  با سلطه آمریکا شناخته می جهان جدید  با  المللی پساجنگ سرد که  شد اکنون 

ای مواجه است. ایاالت متحده برخالف گذشته نه منابع الزم را برای تداوم نقش رهبری در اقتصاد و سیاست  های فزاینده بحران 

بر  عمومی برای پیگیری اهداف مبتنی   های فزاینده داخلی از تمایل و حمایت افکار دلیل شکاف الملل در اختیار دارد و نه به بین 

جویانه آمریکا دشوار کرده است.  های سلطه ها نیز راه را برای سیاست گرایانه برخوردار است. بیداری ملت لیبرالیسم مداخله 

 اند.  های جدیدی ظهور کرده شدت درحال تغییر است و قدرت بنابراین، نقش سنتی ایاالت متحده به 

آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیتی به بازنگری »کانون تهدید« دست زده و براساس   بر این تحوالت، مبتنی

قالب سیاست تجدید   ابتدا آسیاچرخشی معنادار در  به سوی آسیا،  یا چرخش  پاسفیک و سپس در سطحی  -توازن 

یکا در منطقه غرب آسیا  پاسیفیک را کانون جدید تهدید تعریف کرده است. براین اساس، استیصال آمر - تر ایندوگسترده
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که منجر به تصمیم کاخ سفید برای خروج از افغانستان و انجام گفتگوهای راهبردی در عراق است به معنای انتقال  

یابند  منابع، نیروها و امکانات آمریکا از غرب آسیا به شرق آسیا تعبیر شده است، اما این تحوالت معنای دیگری نیز می

 یت حضور و نقش آمریکا در غرب آسیاست.  و آن تغییر کمّیت و کیف 

تأثیر غافلگیری راهبردیِ ناشی از جنگ اوکراین بار دیگر سیاست  الملل تحت  رسد سیالیّت نظام بیننظر میالبته، به

  کند. باسازد؛ به این معنا که توجه به امنیت اروپا و انرژی خلیج فارس را بار دیگر احیا میخارجی آمریکا را متحول می

ای جدید واشنگتن در غرب آسیا را نهایی دانست، اما واقعیت قطعی آن  گیری سیاست منطقهتوان شکلوجود این، نمی

دلیل روندهایی چون تقویت محور مقاومت و بیداری  است که تداوم حضور نظامی پرحجم و پرهزینه آمریکا در منطقه به

بود. چشمملت ای جدید آمریکا در  مایه استراتژی منطقهت آن است که درونمد انداز میانهای منطقه دشوار خواهد 

 غرب آسیا ترکیبی از عناصر تغییر و تداوم استراتژی پیشین خواهد بود. 

ای اشاره دارد که همچنان خلیج  پاسیفیک به منطقه- تر واشنگتن بر ایندواز منظری دیگر، تمرکز بیشتر و گسترده

ترتیب، حتی کاهش نیروها و تعهدات نظامی آمریکا در غرب آسیا،  گیرد. بدینبرمیفارس را در کمربند اقیانوس هند در  

عنوان منطقه جغرافیایی بالفصل کشورمان که از اهمیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک  فارس را به  خلیج

 کند. رج نمیگیرد، از گستره توجه آمریکا خابرخوردار بوده و در حلقه منافع حیاتی ایران جای می

ای جدید آمریکا در قالب تغییر کیفیت و کمیّت حضور نظامی در غرب آسیا  براساس پیامدکاوی سیاست منطقه

توان به دو وجهه مهم این رخداد از منظر منافع ملی ایران اشاره کرد. اول اینکه، کاهش  مدت، میانداز میاندر چشم

بر خروج  ان مقدمتاً در راستای سیاست کالن جمهوری اسالمی ایران مبنینیروهای نظامی آمریکا در مناطق پیرامون ایر

تواند فرصتی برای  شود. این پیامد میای جدید منهای آمریکا تلقی میگیری نظم منطقهها از منطقه و شکلآمریکایی

نیروی زمینی آمریکا در    ویژهافزایش قدرت مانور ایران در منطقه به شمار آید. دوم اینکه، کاهش نیروهای نظامی و به

پذیری آمریکا در برابر حمالت مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسالمی ایران  مناطق پیرامون ایران موجب کاهش آسیب

ساله استمرار  مدت پنجانداز میاندهد. این تغییر که در چشمتأثیر قرار میشده و توان بازدارندگی کشورمان را تحت  

 است که جمهوری اسالمی ایران نیز استراتژی نظامی خود را متناسب سازد. خواهد داشت، مستلزم آن 

ها با هدف ارتقای جایگاه  ای میان دولتمنطقهدر سوی دیگر، کاهش نقش آمریکا در غرب آسیا موجب رقابت درون

براساس  استراتژیک خود شده است. عربستان و ترکیه از مهمترین رقبای جمهوری اسالمی ایران هستند که هریک  

باشند.  های استراتژیک در نظم جدید میدنبال کسب قابلیتای بهمیزان توانمندی و جایگاه خود در موازنه قوای منطقه

ایران در بحران تأثیرگذار  افزایش قدرت منطقهای مانند سوریه، عراق و یمن زمینههای منطقهنقش  ایران و  های  ای 

عنوان مثال،  ای شده است. بهه این موضوع سبب ناخرسندی رقبای منطقهمحور مقاومت در منطقه را فراهم کرده ک

آمیز  ای صلحویژه در موضوع برنامه هستههراسی بهبخـش ایـران در نظم منطقه، تشدید پروژه ایراننفی نقش ثبـات

ر لبنان، حمایت از  اهلل دهای شیعه و حزبایران، فشار ریاض و متحدانش بـه دولـت عـراق، تالش برای تضعیف جریان

ساالری در این کشور، تالش برای خارج کردن سوریه از صف متحدان ایران  حکام بحـرین و ممانعـت از استقرار مردم

سازی روابط برخی از  های تکفیری، ایفای نقش در روند عادیطریق براندازی سیاسی در این کشور با حمایت از گروهاز  

س با رژیم صهیونیستی، تجلی تعارض عربستان سعودی در یک دهه گذشته در برابر کشورهای عربی و حوزه خلیج فار
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آمیزی، موفقیت مذاکرات میان دو کشور مستلزم اراده جدی عربستان برای اصالح  چنین بستر تعارضایران است. در  

ها را متقاعد  سعودیطلبد تا  ای خود است و اهتمام دیپلماتیک دستگاه سیاست خارجی کشورمان را میرفتار منطقه

 نفع دو کشور است.  ها بهسازند که کاهش تنش

های تغییر در نظم جهانی  گیری از فرصتای معطوف به بهرههای منطقهقدرت باید توجه داشت که هرچند رقابت

موضوعات    طلبی آنها محدود بهالمللی است، اما فرصتای و بینمنظور افزایش سهم و نقش خود در معادالت منطقهبه

ای نظیر ترکیه و  باشد و ابعاد اقتصادی جدی نیز با خود به همراه دارد. رقبای استراتژیک منطقهامنیتی نمی  - سیاسی 

های ژئواکونومیک خود را از طریق  ویژه در حوزه ترانزیت و افزایش توانمندییا عربستان، تقویت مزیت جغرافیایی به

هایی  ها و ابرپروژهکنند. مشارکت در پروژهمختلف اعم از قدیم و جدید دنبال می  هایتعامالت اقتصادی گسترده با قدرت

های جغرافیایی به موضوع رقابت با ایران مانند ابتکار کمربند و راه نمونه روشنی در این زمینه است که با اتکا به مزیت

ها در  زین و دسترسی به بازار کامودیتیدر منطقه تبدیل شده است. رقابت برای ایجاد مسیرهای مواصالتی تجاری جایگ

 دهد. الشعاع قرار میوسویی درحال افزایش است که منافع ملی ایران را تحتسمت

ناامن طریق  از  ایران  اسالمی  جمهوری  ژئوپلتیکی  اهمیت  تضعیف  برای  ایجاد  تالش  و  پیرامونی  محیط  سازی 

کریدور الجورد که جغرافیای ایران را برخالف منطق    مسیرهای مواصالتی جایگزین در شمال و جنوب کشورمان مانند

های ژئواکونومیک در حوزه ترانزیت است، البته این رویدادها درحالی در  ای از رقابتزند، نمونهصرفه اقتصادی دور می

نقل  وحملعنوان مثال، در حوزه  های جدی وجود دارد. بهپیوندند که در داخل نیز غفلتمحیط اطراف ایران به وقوع می

ای( است. در شرایط کنونی میانگین جابجایی بار با  نیز متأسفانه عمده تمرکز ما بر راهبرد توسعه ترانزیت برّی )جاده

میلیون   140میلیون تن در سال است و در حوزه دریایی نیز میانگین آن حدود  40طور میانگین حدود ناوگان ریلی به

میلیون تن در سال است. حتی    670ای حدودجابجایی بار توسط ناوگان جاده  تن است. این درحالی است که میانگین

میلیون تن نیز رسیده است. فارغ از هزینه باالی استهالک این مدل از جابجایی    850این رقم به بیش از    1399در سال  

و موقعیت جغرافیایی کشور    ای، استفاده از توان بالقوه لجستیکهای انرژی یارانهبار و افزایش قابل توجه مصرف حامل

المللی با مدل ترانزیت »جاده محور« ممکن نخواهد بود. این امر نیاز به و پیوستن به ابتکارهای سیاسی ـ اقتصادی بین

های  ویژه زیرساخت ریلی و دریایی و تبدیل آنها به یکی از اولویتهای جایگزین بهتوجه در زیرساختگذاری قابل  سرمایه

به بعد برخالف سایر کشورهای منطقه،    1397در برنامه هفتم پیشرفت و توسعه است. متأسفانه از سال  اساسی کشور  

 نقل هستیم.  وهای بخش حملگذاری در زیرساختشاهد رشد منفی سرمایه

تشدید  ساله ادامه یافته و مدت و در بازه زمانی پنجرسد در میاننظر میای که بهبنابراین، در شرایط رقابت منطقه

وسوی تأمین منافع اقتصادی  باید با سمتشود، تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در حوزه غرب آسیا میمی

 امنیتی در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور باشد.   -در کنار منافع سیاسی 
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 پیشران دوم: انتقال منابع ثروت از غرب به شرق 

الملل دارد. از این  گرا در سیاست و اقتصاد سیاسی بینگیری نظم موازنهت از شکلالمللی حکایتوزیع جدید قدرت بین

کشیده است. نمودار ذیل روند تحول    یابی این کشور، برتری آمریکا را به چالشمنظر، خیزش چین و تداوم مسیر قدرت

 دهد. در تولید ناخالص داخلی چین و آمریکا را نشان می

 

 1( 2000-2030د ناخالص داخلي چین و آمریکا )  . مقایسه تولی1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملل  گرا در نظام بینانداز تداوم رشد اقتصادی چین و تبدیل آن به یک قدرت جهانی، بازگشت به دوره موازنهچشم 

وسیعی از کشورهای  سوی طیف  را به امری محتمل بدل کرده است. در شرایط موجود، روند انتقال منابع ثروت از غرب به

و ظهور آسیا    2توان دوره رنسانس آسیایی سرد را میتوسعه آسیایی در شرق تسهیل شده است. دوره پساجنگ رحال  د

  حال ذیل روند انتقال منابع قدرت و ثروت به جهانِ در 3و   2عنوان کانون جدید ثروت در جهان برشمرد. نمودارهای به

 دهند. ا نشان میتوسعه آسیایی با محوریت چین ر

  

 
1.http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1784985362&Country=China&topic=Economy&oid=304231214

&flid=586137042 

2. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6798 
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 هاي چندوجهي قدرت در جهانبیني شاخص. پیش2  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در جهان  GDP. تاریخچه  3نمودار

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

حال گذار، رقابت و تنش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک میان چین و آمریکا  های اصلی نظم دربنابراین، یکی از ویژگی

عنوان نظام سیاسی غیرلیبرال و برخوردار از منابع قدرت فراوان در کانون  جهانی است. چین بههای قدرت  عنوان قطببه

  گیری هوشمندانه و حداکثری از امکانات فرآیند جهانی آسیای جدید جای گرفته است. این کشور توانسته است با بهره

و کانون  1انده به دومین اقتصاد بزرگ جهان جانبه در مدت بسیار کوتاهی از کشوری فقیر و درمشدن و نظم تجارت چند

 محور« شکل دهد.  بدل شود و زنجیره ارزش جهانی جدیدی با عنوان »زنجیره ارزش چینجدید نوآوری و فناوری 

 
1. https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT244.html 
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چین براساس مفهوم مرکزیِ »چرخه دوگانه« در چهاردهمین و آخرین برنامه توسعه خود بر دو محیط داخلی و  

تدریج و با پیشبرد روند توسعه، از منطقه  ها را به حداکثر برساند. چین بهگیری از فرصتبهرهخارجی متمرکز شده تا  

دنبال تأمین منافع و نیازهایش )عمدتاً اقتصادی( در سایر مناطق برآمده و اقتصاد  پیرامون خود پا را فراتر نهاده و به

های مهم سیاست  براین اساس، غرب آسیا یکی از کانون  ای را نیز دارد.بزرگ چین اقتضای چنین راهبرد کالن فرامنطقه

 دهد؛ زیرا:خارجی چین را تشکیل می

ای آمریکاست. خروج آمریکا  تر در غرب آسیا در نتیجه تغییر سیاست منطقهآفرینی گستردهالف( چین در پیِ نقش

های واشنگتن که زمانی  که اولویتپاسیفیک به کشورهای غرب آسیا نشان داد  -سوی ایندواز افغانستان و چرخش آن به

شد، دیگر منحصر به آسیای غربی نخواهد بود. نتیجه  عنوان کانون اصلی منافع حیاتی آن تعریف میدر این منطقه به

تری  گراید و اعضای شورای همکاری خلیج فارس، نیاز فوریهای خلیج فارس با واشنگتن به ضعف میآنکه روابط دولت

کننده توسعه اقتصادی خود در گستره  عنوان شریک تجاری اصلی جدید و کمک وابط با چین بهبه تقویت و تحکیم ر

 کنند. وسیع احساس می

با کاهش واردات نفت خام  ب( چین منافع گسترده فارس دارد.  انرژی خلیج  به منابع  ای در تضمین دسترسی 

افزایش داده است. اندازه و رشد سریع صنعتی    واشنگتن از این منطقه، پکن میزان واردات نفت خود از خلیج فارس را

خود را به  2015درصد مجموع رشد جهانی واردات نفت از سال    44این کشور و شدت باالی نیاز آن به انرژی که حدود  

آید.  شمار میاختصاص داده، به این معناست که چین بازار اصلی رشد برای کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت به

درصد    40خیز خلیج فارس است و درحال حاضر بیش از  دنبال تقویت روابط دوجانبه با کشورهای نفتیجه، پکن بهنت در  

سوم واردات انرژی چین از شورای همکاری خلیج فارس و بیشترین  کند. یک از واردات نفت خود را از این حوزه تأمین می

صادرات نفت شورای همکاری خلیج فارس، نیمی از    ششم های چینی یک سهم از آنِ عربستان سعودی است. شرکت

 اند.  پنجم کل صادرات ایران را به خود اختصاص دادهصادرات نفت عراق و یک 

بزرگ به  و  ترین سرمایهج( چین  تبدیل شده  فارس(  آسیا )مشخصاً خلیج  غرب  تجاری  و شریک  گذار خارجی 

میالدی، چین با تجارت دوجانبه به    2020ند. در سال  کشورهای پرجمعیت منطقه خواهان تعامل بیشتر با پکن هست 

های عضو شورای همکاری  عنوان بزرگترین شریک تجاری دولتمیلیارد دالر، جایگزین اتحادیه اروپا به  4/161ارزش  

  با اظهار تمایل اعضا برای انعقاد قرارداد آزاد تجاری جدید  2021نشست سران این سازمان در دسامبر    خلیج فارس شد.

قصد خود را    2021زمان، چین با امضای توافقنامه مشارکت جامع راهبردی با ایران در مارس  با پکن همراه بود. هم

سازی ایران تحت فشار  ثباتبرای تعمیق روابط اقتصادی با کشورمان نشان داده و در این راستا، مخالف سیاست بی

آژانس بیناینکه پکن با اعالاقتصادی و دیپلماتیک آمریکاست. کما المللی انرژی  م رأی مخالف به قطعنامه ضدایرانیِ 

 اتمی بر این موضع خود پای فشرد.

داند و براین د( چین غرب آسیا را پایگاهی مهم و چهارراهی حیاتی برای تجارت بین آسیا، اروپا و شرق آفریقا می 

کشور عربی   17بر پاکستان،  دهد. عالوه اساس، روابط خود را با کشورهای منطقه از طریق ابتکار کمربند و راه گسترش می 

پیوسته  ابتکار  این  عربستان  به  و  امارات  به اند؛  رتبه سعودی  در  به ترتیب  و سوم  دوم  پروژه های  برتر  مقاصد  های عنوان 

های صنعتی در مصر، عمان، عربستان اند. این کشور ساخت بنادر و پارک موجب این طرح قرار گرفته ساز چینی به و ساخت 



 غیرنهایی 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش   __________________________________________________  
 

 

 

14 

لی کرده است. این تأسیسات سعودی، امارات متحده عربی و جیبوتی )میزبان تنها پایگاه نظامی خارجی پکن( را تأمین ما 

کنند: خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ، تنگه در امتداد نقاط حیاتی قرار دارند که منطقه را به بقیه جهان متصل می 

ها بستگی دارد. بنابراین، خصیصه المندب و کانال سوئز. موفقیت ابتکار کمربند و راه به باز نگه داشتن این شریان باب 

 زیت جغرافیایی غرب آسیا، ثبات منطقه را به یک موضوع استراتژیک برای چین تبدیل کرده است. راهبردی و م 

وساز، تجهیزات خودرو و مخابرات،  مهندسی و ساخت  - رشد در منطقه برای خدمات فنیهـ( چین با تقاضای روبه  

ب فراوانی  منطقه، همچنین تالش  است. کشورهای  مواجه  و محصوالت مصرفی  نظر چین جهت  رای جلب  تسلیحات 

های جلب سرمایه خارجی در  صورت بسیاری از برنامهآورند. زیرا در اینمشارکت در ابتکار کمربند و راه به عمل می

های چینی به انجام خواهد  های اطالعاتی و ارتباطی، تجاری، ترانزیتی توسط شرکتهای مختلف اعم از زیرساختحوزه

ها نیز دارد. حضور  وندان و کارآفرینان چین در منطقه حکایت از تمایل متقابل چینیرسید. حضور رو به گسترش شهر

 هزار چینی تنها در امارات متحده عربی گواهی بر این مدعاست. 200بیش از

ی( رهبران چین همچنان متعهد به نوسازی نظامی هستند و این هدف آنها را به قلمروهای دریایی فراتر از منطقه  

که میمی  پیرامون خود  تحت  کشاند  را  آسیا  بهتواند غرب  دهد.  قرار  نمونهتأثیر  اینعنوان  در  به  زمینه می  ای  توان 

المللی  ها در نیروی ضددزدان دریایی در خلیج عدن اشاره کرد که همچون تعهدی برای همکاری بینمشارکت چینی

های دور از ساحل این  ین در آینده برای مأموریتسازی نیروی دریایی چشود. این تجربه همچنین به آمادهمحسوب می

 رساند.کشور کمک می

بر پایه چنین مالحظاتی است که رهبران چین اگرچه در ظاهر از درگیری مستقیم در مناقشات و منازعات غرب  

 دهند روابط خود را با طیف وسیعی از کشورهای منطقه گسترش بخشند.  کنند، اما ترجیح میآسیا پرهیز می

مدت رو به افزایش خواهد بود، ایران که نقش چین در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس در میان نابراین، در شرایطی ب 

فعال می  به  توافق مشارکت جامع تواند  اجرای  و همچنین  راه  و  ابتکار کمربند  اقتصادی در چارچوب  دیپلماسی  سازی 

مشارکت ایران در ابتکار کمربند ریزی الزم برای است تا برنامه  ی رراهبردی با این کشور مبادرت ورزد. در این راستا، ضرو 

اندازی جاده ابریشم ها اجرای مقدمات راه مطابق توافق راهبردی انجام پذیرد. به بیان بهتر، در شرایط موجود که چینی   و راه

ی جدید هستند تا خود جایگاه دنبال ایجاد یک زنجیره ارزش جهان طریق به   اند و بدین جدید را در دستورکار قرار داده 

کانونی آن را در اختیار داشته باشند، ضروری است تا جمهوری اسالمی ایران نیز با حفظ استقالل سیاسی و اقتصادی 

 خود، به مشارکت و تعیین جایگاه خود در این ابتکار اقدام نماید و به این زنجیره ارزش جهانی جدید ملحق شود. 

راستا، دولت می این  با چینیدر  فعالباید مذاکره  در زمینه  را  ایران  ها    - سوریه    –عراق    -سازی طرح کریدور 

سازی دیپلماسی ترانزیت، توجیهات اقتصادی، سیاسی و استراتژیک الزم را  مدیترانه در دستور کار قرار دهد و با فعال

ود. بدیهی است که جایابی ایران در  های چینی ارائه دهد تا زمینه برای عملیاتی شدن این کریدور فراهم شبه طرف

تواند ایران را به سازی آن با الگوی تبدیل قطعات وارداتی به کاالهای »ساخت ایران« میمسیر کمربند و راه و منظم

به بنابراین،  نماید.  تبدیل  منطقه  ترانزیت«  هم»هاب  ساخت  واسطه  »استراتژی  با  ترانزیت«  »دیپلماسی  شدن  بسته 
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راحتی  سازی آن برای طرف چینی بهشود و نادیده انگاشتن یا جایگزیننقش ترانزیت ایران تثبیت می است که 1ایران«

ها مطابق الگوی آمایشی برای مناطق جغرافیایی کشور نقش ژئواکونومیک  توان در این پروژهعالوه، میشود. بهممکن نمی

 المللی نیز تعیین کرد. داخلی و بین

تواند مدنظر  ساله می   25سازی مفاد سند همکاری استراتژیک با چین در چارچوب توافق  های اجرایی همچنین، زمینه 

های پیشرفته ازجمله در زمینه هوا و فضا، بیوتکنولوژی، هوش  نویسان کشور قرار گیرد. همکاری در زمینه فناوری برنامه 

نیمه  کوانتومی،  محاسبات  نسل  هادی مصنوعی،  و  جای  ها  چارچوب  این  در  امنیتی  مالحظات  رعایت  با  ارتباطات  پنجم 

قطب  شدن به    باید معطوف به تبدیل های فناوری با چین می گیرند. تالش جمهوری اسالمی ایران در گسترش همکاری می 

 باشد.    عنوان قطب غربی اقتصاد دیجیتال منطقه در رقابت با امارات به   آسیا   شرقی اقتصاد دیجیتال در منطقه غرب 

بهدرواقع، جهت باید  اقتصادی کشور در قبال چین  باشد که بهگیری دیپلماسی  نیازهای  نحوی  طور توأمان هم 

سازی  نفعای ایران و هم نیازهای راهبردی چین و همچنین همسایگان ایران را تأمین کند. پرواضح است که ذیتوسعه

یابی جمهوری اسالمی ایران« در غرب  آنها را به پذیرش »قدرت دیگر بازیگران نسبت به توسعه جمهوری اسالمی ایران 

می متقاعد  میآسیا  کشور  خارجی  سیاست  سخن،  دیگر  به  و  سازد.  چین  با  دوجانبه  روابط  بر  صرف  تمرکز  از  باید 

قتصادی  سازد. در چنین شرایطی، ضمن تحصیل عواید ا   پیوستههمای و بهروابط شبکههمسایگان بپرهیزد و آنها را درگیر  

الشعاع  جویانه و بازدارنده کشورهای منطقه را در برابر ایران تحتاثر شده و واکنش مقابلههراسی کممورد نیاز، پدیده ایران

 دهد. قرار می

 گرایي اقتصاديگرایي و حمایتپیشران سوم: تقویت ملي 

برتون از دوران فروپاشی نظام  اقتصادهای توسعهکارکرد جدید پس  بهیاوودز در  ایاالت متحده را میفته  با  ویژه  توان 

که در نتیجه آن خطوط تولید بسیاری از صنایع ایاالت متحده و کشورهای    2بندی نمود زدایی« مفهومعنوان »صنعت

های  های اقتصادی و صنعتی این بود تا از مزیتویژه چین انتقال یافت. هدف غولتوسعه به  حالیافته به جهان درتوسعه

تر به بازار  ویژه مزیت نیروی کار ارزان، برای بهبود جایگاه خود در بازار جهانی و نیز دسترسی آساناین کشورها به  نسبی 

زدایی گسترده در ایاالت متحده و طیفی از کشورهای غربی منجر  این فرآیند به صنعت برداری نمایند.بزرگ آسیا بهره

همراه آورد. زوال طبقه متوسط صنعتی در این کشورها  ین کشورها بهشد و زوال تدریجی طبقه متوسط صنعتی را در ا

گرایی اقتصادی«  پایگاه اجتماعی احزاب سیاسی را دچار تغییر کرد و زمینه را برای ظهور جریان راست افراطی و »حمایت

تبیین   ر این بستر قابلفراهم آورد. ظهور ترامپ در ایاالت متحده و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت د

حمایتمی نیروهای  ظهور  سالباشند.  در  نمیگرا  محدود  متحده  ایاالت  به  اخیر  قابلهای  طیف  و  از    شود  توجهی 

های مهمی از جامعه با تجارت آزاد مواجهند.  گرایی و مخالفت بخشهای فزاینده حمایتکشورهای اروپایی نیز با گرایش

مخالفت برااین  را  زمینه  محدودیتها  بر  که  آورده  فراهم  نیروهایی  ظهور  گستردهی  مقابله  و  آزاد  تجارت  با  های  تر 

 کنند.یافته تأکید میتوسعه به بازار کشورهای توسعه حالدسترسی کشورهای در

 
1. Made in Iran Strategy 

2. https://ciaotest.cc.columbia.edu/pbei/iie/0030353/f_0030353_24527.pdf 
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اده  تدریج جای خود را به الگوی رقابت و تقابل دمتأثر از همین روند، الگوی همکاری و تعامل چین و ایاالت متحده به

اند. جنگ تجاری چین و ایاالت متحده در دوره  شده  های رقابت میان دو کشور فزایندهاست. در الگوی جدید، حوزه

بین سیاسی  اقتصاد  در  پارادایم  تغییر  از  نشانگری  و  دو کشور  روابط  در  پارادایمی  تغییر  نماد  محسوب  ترامپ  الملل 

قبال چین را تداوم بخشیده و همچنان بر رقابت اقتصادی  آمیز در  و تعارضجویانه  شود. دولت بایدن نیز پارادایم رقابتمی

 با این کشور و کاهش دسترسی آن به بازار و فناوری ایاالت متحده تأکید دارد. 

دولت بایدن آشکارا سیاست خود را بر محوریت حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار ایاالت متحده قرار داده و اعالم  

از طرف دیگر، چین    1توسعه ندارد.  حالویژه با کشورهای درهای تجارت آزاد بهای به انعقاد موافقتنامههکرده که عالق 

نیز در قالب استراتژی جدید توسعه اقتصادی خود موسوم به »چرخه دوگانه« بر استقالل اقتصادی از غرب در حوزه  

گرایی را در اقتصاد خود گسترش  نوعی حمایتهای بسیار پیشرفته، امنیت انرژی و امنیت غذایی تأکید کرده و بهفناوری

 2داده است. 

 ها یابي ابزارهاي اقتصادي در معادالت ژئوپلتیک: امکان استمرار و تشدید تحریمپیشران چهارم: نقش

آنکه  اگرچه تحریم پدیده جدیدی محسوب نمی به  با توجه  امروزه  یافته است.  امروزه کارکردهای جدیدی  شود ولی 

ار جایگزینی برای گزینه  جانبه نیستند، تحریم را به ابزهای همههای غربی قادر به پذیرش ریسک و هزینه جنگ قدرت

تبدیل کرده امنیت ملی خود  استراتژی  در  برای شکلاند. درنظامی  ابزاری  به معادالت منطقهواقع تحریم  و  دهی  ای 

ترین نظام تحریمی  تنها ژئواکونومی اورآسیا را دگرگون کرده، بلکه گستردهنمونه جنگ اوکراین نهعنوان  جهانی است. به

ویژه در  دالری موجب شده است. ایاالت متحده بخش مهمی از اقتصاد انرژی روسیه را به  ریلیونرا علیه یک اقتصاد ت

تحریم قرار داده است. آثار نظام تحریمی جدید بر امنیت انرژی، امنیت غذایی و ژئواکونومی  حوزه انتقال گاز به اروپا تحت

 افزایش خواهد داد. توجه خواهد بود و گسستگی در اقتصاد جهانی را اورآسیا قابل 

ای کشورمان و آمریکا به  دلیل رقابت منطقهتنها بههای جمهوری اسالمی ایران نهبرمبنای چنین روندی، تحریم

های بزرگ نیز عاملی در جهت تثبیت استفاده  احتمال زیاد پابرجا خواهد بود، بلکه ورود آمریکا به دوره رقابت با قدرت

های ژئوپلیتیک  منظر، تحریم ایران اساساً نمودی از تعارض میان حوزه  واقع و از ایناز تحریم علیه رقبا خواهد بود. در

گیری نظم درحال گذار جهانی )نسبت به چین،  دلیل قرارگیری در نقطه گرانیگاهی شکلاست و جغرافیای ایران به

که استفاده از تحریم    بینی آن استروسیه، هند، اروپا، آمریکا و ...( عاملی مهم در ماندگاری تحریم است. بنابراین، پیش

بهیک  و چندجانبه  بهجانبه  آمریکا  و  غرب  با  ناهمسو  کشورهای  علیه  فشار  اهرم  ایران  عنوان  اسالمی  ویژه جمهوری 

ای  زای اقتصادی به متحدان منطقهاستمرار خواهد داشت و شدت خواهد یافت. همچنین، اقدامات اجبارآمیز و محدودیت

 یابد.  عیف و فرسایش قدرت )روند اعمال تحریم علیه سوریه، روسیه و چین( نیز تسری میالمللی ایران با هدف تضو بین

 
1.https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Trade%20Agenda/Online%20PDF%202021%20

Trade%20Policy%20Agenda%20and%202020%20Annual%20Report.pdf 

2.https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3110184/what-chinas-dual-circulation-economic-

strategy-and-why-it 
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های بیشتری از  تدریج نظام تحریمی جدیدی را علیه یکدیگر تدوین کرده و حوزهاین، ایاالت متحده و چین بهافزون بر  

ویژه ش مهمی از اقتصاد دیجیتال چین را بهدهند. ایاالت متحده بختحریم یا محدودیت قرار میاقتصاد یکدیگر را تحت  

تدریج درحال تدوین نظام  تحریم قرار داده است. از طرف دیگر، چین به  در حوزه فناوری نسل پنجم ارتباطات تحت

 دهد. های آمریکایی را در لیست تحریم خود قرار میای از شرکتمحور است و تعداد فزایندهتحریمی جدید آمریکا

 بحران حکمراني جهاني پیشران پنجم:

شود.  الملل محسوب میکننده ساختار اقتصاد سیاسی بینبحران حکمرانی جهانی یکی دیگر از روندهای دگرگون

به رهبری ایاالت متحده بخش اعظم منابع ثروت در اقتصاد    7گری آمریکا کشورهای موسوم به گروه  در دوره سلطه

کردند.  نویس در اقتصاد جهانی را ایفا میمتأثر از این توانمندی، نقش قاعدهالملل را در اختیار داشتند و  سیاسی بین

دهی به سازمان تجارت جهانی نظام تجارت  وودز را توسعه دادند و با شکلبر نهادهای برتوناین کشورها نظم مبتنی

صادی، توزیع ثروت در اقتصاد  سازی و رشد سریع اقتچندجانبه را وارد دوره جدید نمودند، اما متأثر از فرآیند جهانی

شدند، در موقعیت  پذیر محسوب میهاکنون کشورهایی که روزگاری کشورهای فقیر و قاعدجهانی نیز متحول شد و هم

الملل و حکمرانی در این حوزه در  اند. به دیگر سخن، قواعدی که غرب برای اقتصاد سیاسی بیننویسی قرار گرفتهقاعده

شمول کرده است، کامالً مورد  جهانی نگاشته و در دوره پس از فروپاشی شوروی آنها را جهاندوره پس از جنگ دوم  

گذار  پذیر به قاعدهکوشند خود را از موقعیت قاعدهتوسعه قرار ندارد و طیفی از این کشورها میحال  پذیرش کشورهای در

 ارتقا دهند. 

های اخیر  ظهور قابل مشاهده است. در سالحال ای دراین راستا بیش از سایر کشوره های چین و هند درکوشش

الملل بازتابی از نحوه توزیع ثروت  ظهور همواره استدالل کردند که نظام حکمرانی اقتصاد سیاسی بینحالهای درقدرت

انی مقاومت  برابر ایجاد تغییرات در نظام حکمرانی اقتصاد جه تنها دراقتصاد جهانی در روزگار کنونی نیست. اما غرب نه

ویژه چین در پرتو »سواری مجانی« از نظام حکمرانی جهانی  توسعه به  حالکرده، بلکه مدعی است که کشورهای در

 اند.استفاده از این نظاماند و همچنان مشغول سوءهای شگفتی دست یافتهویژه سازمان تجارت جهانی به پیشرفتبه

های اقتصاد سیاسی جهانی  نی و فاصله فزاینده این نظام از واقعیتبست تغییر در نظام حکمرانی اقتصاد جهابن

دهی به نظم جدید  ویژه چین بر شکلتوسعه به  حالباعث شده تا بحران در این نظام عمق بیشتری بیابد و کشورهای در

های اخیر  ل در سالالملالملل تمرکز بیشتری پیدا کنند. ابتکارات چین در حوزه اقتصاد سیاسی بیناقتصاد سیاسی بین

های  گذاری زیرساخت و مکانیسمدهی به ابتکار جاده ابریشم، بانک سرمایهشدت افزایش یافته و این کشور با شکلبه

 الملل را ایجاد نماید.های نظمی جدید در اقتصاد سیاسی بیندیگر کوشیده تا در روندی تدریجی بنیان

های ژئوپلیتیک میان  بینی تداوم خواهد یافت و رقابتپیشا آینده قابل  بحران حکمرانی در اقتصاد جهانی احتماالً ت

سو و اتحادیه اروپا و آمریکا ازسوی دیگر  ویژه میان چین و روسیه از یک های قدیم بهظهور و قدرتحال  های درقدرت

مل بانک جهانی، صندوق  وودز شابه این بحران عمق بیشتری خواهد بخشید. در این فرایند نهادهای موسوم به برتون 

های بیشتری مواجه الملل با چالشآفرینی مؤثر در اقتصاد سیاسی بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی برای نقشبین

دار میان چین و ایاالت  خواهند بود. وضعیت کنونی سازمان تجارت جهانی نمادی از این روند است. درواقع، تنش دوام

 تأثیر قرار گیرد.  نوعی فلج شود و کارکردهای اصلی آن تحتان تجارت جهانی بهمتحده باعث شده تا سازم 
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 هاي جهاني ارزش پیشران ششم: تغییر زنجیره

معنای واقعی  های گذشته بوده و بههای جهانی ارزش یکی از مهمترین روندهای جهانی در دههظهور و گسترش زنجیره

الملل  تنیدگی اقتصاد سیاسی بینهای جهانی ارزش نماد درهمدرواقع، زنجیرهالمللی شکل داده است.  کلمه به اقتصاد بین

ویژه  توسعه به  حالتوجهی از کشورهای در  های اخیر و با ظهور طیف قابلشوند. در سالمیان کشورها محسوب می

 های ارزش شکل گرفته است. چین، هویت ژئوپلیتیکی جدیدی پیرامون زنجیره

ویژه پس از وقوع بحران کرونا، غرب را نگران های جهانی ارزش بهشدن نقش چین در زنجیرهسو، کانونی  از یک  

ای پیشرفته کرده است. از دیگر سو، چین نیز در فرایند گذار از کارخانه  ویژه در کاالهای واسطهوابستگی به این کشور به

هایی از زنجیره جهانی ارزش است.  رب در بخشای نگران وابستگی به غطور فزایندهیافته بهجهان به کشوری توسعه

ویژه ایاالت متحده در فرآیند رقابت رو به افزایش آن با آمریکا نگران  چین از وابستگی تکنولوژیک خود به غرب و به

 آمده است.رو، در قالب استراتژی کالن »چرخه دوگانه« در پی استقالل تکنولوژیک براست. از همین

ای درحال تغییر است. عامل اصلی در های ارزش به شکل پیچیده ابطه سیاست و اقتصاد در زنجیره بنابراین، امروزه ر 

المللی موجود، اشباع درونی )محدودیت رشد و ضرورت المللی و برهم خوردن نظم بین های جدید بین گیری تعارض شکل 

امنیت زنجیره ارزش کاالهای راهبردی( حوزه  نفوذ قدرت تأمین  به بین   هایهای تحت  واسطه آن دیگر المللی است که 

ای خود را پیش ببرند. جنگ روسیه و اوکراین بهترین مصداق برای توانند بدون نزاع و تعارض با یکدیگر مسیر توسعه نمی 

شود سو، اتحادیه اروپا مهمترین شریک تجاری روسیه محسوب می تبیین این روایت از نظم جهانِی درحال گذار است. از یک 

اند. از طرف دیگر، روسیه مهمترین منبع تأمین انرژی کشور، اروپایی   9ر میان ده شریک نخست تجاری مسکو تعداد  و د

های ارزش و وابستگی ای بر زنجیره شود، اما با آغاز جنگ اوکراین متغیر ژئوپلیتیک فشار فزاینده اتحادیه اروپا محسوب می 

ای مهمی از روابط تجاری و اقتصادی طرفین با یکدیگر قطع شده و احتمااًل ه میان دو طرف وارد آورده است. تاکنون حوزه 

 شدت کاهش خواهد یافت. های آینده به تعامل دو طرف در حوزه انرژی نیز در سال 

تأثیر قرار    حمله نظامی روسیه به اوکراین به طرق مستقیم و غیرمستقیم، اقتصاد کشورهای غرب آسیا را نیز تحت

تأثیرپذیری کشورهای غرب آسیا و بهمی انرژی قابلدهد.  بعد  این جنگ، در  از  فارس  به  ویژه حوزه خلیج  نظر  تأمل 

اند. قاعدتاً  ای کاهش وابستگی به انرژی روسیه اعالم کردهراست رسد. کشورهای اروپایی سیاست جدید خود را در  می

ویژه کشورهای خلیج فارس خواهند  گاز در آسیای غربی بهوجایگزین متصور در این زمینه کشورهای صادرکننده نفت

ن پنجمین  ترین و اوکرایعالوه، بحران اوکراین امنیت غذایی در سراسر منطقه را تهدید کرده است. روسیه بزرگبود. به 

درصد کل صادرات گندم در جهان را برعهده    25شوند. دو کشور در مجموع  صادرکننده گندم در جهان محسوب می

شود.  ترین واردکنندگان گندم صادر میعنوان یکی از بزرگدرصد از گندم آنها به آسیای غربی به  50دارند و بیش از  

تواند تأثیر  ها و عرضه میگیر ناامنی غذایی هستند. اخالل در قیمتاکنون درکشورهایی مانند یمن، سوریه و لبنان هم

تبع آن بر ثبات سیاسی بسیاری از کشورها داشته باشد. نگرانی و نارضایتی عمومی در مورد  مخربی بر امنیت غدایی و به

سراسر منطقه بوده    های مردمی درخصوص نان، اغلب بستری برای اعتراضات و ناآرامیافزایش قیمت مواد غذایی و به
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های امنیتی سنتی، بلکه در مواجهه با  تنها در برابر چالشپذیری کشورهای غرب آسیا نهاست. این بحران بیانگر آسیب

 باشد. های امنیت غذایی نیز میچالش

بخشی در خلیج فارس متصور است. کشورهای منطقه  اندازهای جدیدی از سیاست موازنهدر چنین شرایطی، چشم

رسد براساس منافع ملی خود با مناقشه  نظر میاتکا بودن غرب، بهو اثبات غیر قابل  توجه به تجربه دو دهه گذشتهبا  

کنند. رأی ممتنع امارات به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت تهاجم روسیه به  غرب و روسیه برخورد  

جهانی آن گواهی بر این    منظور کاهش قیمتایش تولید نفت بههای آمریکا و اروپا برای افزاوکراین و رد درخواست

 باشند. استدالل می

تواند با لحاظ کردن آالیندگی کمتر  ثبات و ناپایدارِ ناشی از جنگ اوکراین، جمهوری اسالمی ایران میدر شرایط بی

شرقی و هند، از  ورهای آسیای  گاز و با اتکا به ذخایر غنی خود و خطوط لوله گسترده، همچنین نیاز همسایگان و کش

بهره نفت،  فروش  و  تولید  بنابراین، در عین حفظ  نماید.  استفاده  استخراج گاز  از گاز  مزیت روسیه در بخش  برداری 

تواند در دستورکار  گذاری و همکاری مشترک روسیه میعنوان یکی از منابع اصلی تجارت و درآمد ملی با سرمایهبه

 ر گیرد.  نویسان کشور قرابرنامه 

صادرات مجدد کاالهای اساسی روسیه  که جنگ اوکراین امنیت غذایی را به مخاطره افکنده،  همچنین، در شرایطی

ایران  از اسالمی  فعال  طریق جمهوری  برای  مناسبی  فرصت  آسیا  شرق  و کشورهای  همسایگان  دیپلماسی  به  سازی 

می محسوب  کشورمان  تراشود.  اقتصادی  واسط  حلقه  نقش  ایران، ایفای  توسط  اساسی  کاالهای  نیازهای    نزیت  هم 

کند. در این وضعیت،  ای کشور و هم نیازهای راهبردی روسیه، همسایگان و کشورهای شرق آسیا را تأمین میتوسعه

 سازی است. گیرد که غیرقابل جایگزیننفع شکل میای میان ایران و کشورهای ذیروابط شبکه

های مربوط  تکمیل پروژهسو ادامه و توان از یک میبرنامه هفتم پیشرفت و توسعه   ر المللی، ددر حوزه ترانزیت بین

برداری از مزیت جغرافیایی و امنیتی ایران برای ایفای نقش واسطِ مطمئن  و ازسوی دیگر، بهره  جنوب  -به کریدور شمال 

 جنوب را در دستورکار قرار داد.  -غرب و شمال  -راه بین کریدورهای شرق و چهار

 پیمانان آنیشران هفتم: اتخاذ راهبرد نبرد تركیبي رژیم صهیونیستي علیه جمهوري اسالمي ایران و همپ

علیه   منفی  و  غیرواقعی  تبلیغات  طریق  از  و  ایران  اسالمی  با جمهوری  دشمنی  ادامه  راستای  در  رژیم صهیونیستی 

نقشتوانمندی تا سطح  کرده  تالش  کشورمان،  معماری  های  در  خود  »پیمان  آفرینی  بخشد.  ارتقا  را  منطقه  امنیتی 

سازی روابط  های سیاسی و اقتصادی است. معامله قرن و عادیابراهیم« نمادی از این تالش رژیم صهیونیستی در الیه

عبری در برابر جمهوری اسالمی ایران تلقی    -سازی استراتژیک عربیتوان نوعی ائتالفکشورهای عربی با این رژیم را می

بر افزایش وابستگی اقتصادی میان  امنیتی و حتی اقتصادی همراه خواهد بود. عالوه  - روند با پیامدهای سیاسی  کرد. این

باید نسبت به پیامدهای دیگر این روند ازجمله  رژیم صهیونیستی و کشورهای خلیج فارس، جمهوری اسالمی ایران می

امنیتی    -لیج فارس با ایران، افزایش نفوذ اطالعاتی بندی جدید امنیتی در غرب آسیا، افزایش تنش کشورهای خقطب

ها  نظامی عربستان و رژیم صهیونیستی، ورود صهیونیست  - های امنیتیرژیم صهیونیستی در این منطقه، توسعه همکاری

 امنیتی این رژیم در یمن هوشیار باشد.   - به دریای سرخ و افزایش حضور اطالعاتی 
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گیرد؛ از حمالت پهپادی و  ی تخاصمی رژیم صهیونیستی در قبال ایران را دربرمیاین روند، طیفی از الگوهای رفتار

پایگاهموشک  به  اقصیاندازی  در  متحدان  و  ایران  )بههای  نظامی  مستقیم  رویارویی  تا  منطقه  سناریوی  نقاط  عنوان 

د به منازعه و درگیری امنیتی  پذیری بیشتر دشمنان برای ورو ثباتی ناشی از ریسک محتمل(. بنابراین، افزایش تنش و بی

 رسد.  نظر میای محتمل در پنج سال آینده بهو نظامی با ایران گزینه

باید  می  برنامه هفتم پیشرفت و توسعهموجب  ای جمهوری اسالمی ایران بهبراین اساس، در تنظیم سیاست منطقه

میم و بهبود روابط با عربستان و امارات، تقویت  ضمن ایجاد بازدارندگی در برابر تهاجم ترکیبی رژیم صهیونیستی، به تر

امنیتی همکاری نفوذ    -های  توسعه  عربستان،  و  امارات  با  مشترک  میادین  در  تنش  و  اختالفات  رفع  قطر،  با  دفاعی 

به یمن  انصاراهلل  امنیتی  و  اطالعاتی  دریایی،  توان  تقویت  منطقه،  و  اطالعاتی در کشورهای  رقبا  بر  فشار  اهرم  عنوان 

 برابر خلیج فارس توجه الزم صورت گیرد. ان و تقویت جبهه شامات در دشمن 

 

 . كالن روندهاي موضوعي با پیامدهاي گسترده اقتصادي2-2

 محیطيوهوایي و زیستپیشران اول: تغییرات آب

های صنعتی و تکنولوژیک  مهمترین بحران اقلیمیِ بلندمدت، روند فزاینده گرم شدن زمین است که در نتیجه پیشرفت

دهد و منشأ تهدید برای ساختار  تأثیر قرار می  شدت تحتبشر رخ داده است. این بحران به نوبه خود امنیت انسانی را به

وع سیل و طوفان، تغییر محصوالت کشاورزی و در یک کالم عامل  ها، وق جمله نابودی جنگلهای جهان ازبومزیست

محیطی از آن رو است که  آید. اهمیت مسائل و مشکالت زیستشمار می گیری »بحران کمیابی منابع زیستی« بهشکل

و کاهش  آبی  سازد. بحران کمناپذیری به سالمت و اقتصاد جامعه وارد میبر کاهش کیفیت زندگی، خسارات جبرانعالوه

زایی، آلودگی  زدایی و بیایانتوجهی از منطقه غرب آسیا(، جنگلهای قابلدسترسی به آب )تداوم خشکسالی در بخش

آبی و تخریب خاک و تغییرات جمعیتی از مهمترین تغییرات  هوا، ریزگردها، کاهش روند تولیدات کشاورزی متأثر از کم

 شوند. حسوب میمحیطی در سطح جهان و منطقه غرب آسیا مزیست

عنوان معضلی جهانی، در ایران نیز وقوع تغییرات  محیطی بههای زیستوهوایی و بحراندر بستر تغییرات آب

های داخل کشور موجب تشدید رخدادهایی نظیر  اقلیمی و تغییر الگوی بارش و مدیریت نامناسب منابع آبی و تاالب

های اخیر بودیم  محیطی در سالبه همین جهت، متأسفانه شاهد رشد مخاطرات زیست گسترش گردوغبار شده است.

اخیر حداقل  نحوی که در طول سالبه وقوع   33های  است.  هوا گزارش شده  آلودگی  با  مرتبط  ایران  در  هزار مرگ 

ها و  االبتغییرات اقلیمی و تغییر الگوی بارش، کاهش پتانسیل جذب زمین به علت کاهش حفرات خاک، خشکی ت

باعث تشدید وقوع رخدادهای ریزگرد میحذف پوشش گیاهی در کنار ابرپروژه شود، همگی  های آبی همسایگان که 

های آبی همسایگان  های کشور کاهش قابل توجهی پیدا کند، البته ابرپروژهسبب شده است که کیفیت هوای اکثر استان

های غبار عراق  اهش معنادار رطوبت خاک در سه سال اخیر در کانونهای داپ و گاپ در ترکیه نیز، موجب کنظیر پروژه

گشته که افزایش محسوس گردوغبار را در کشور ما نیز به همراه داشته است. همچنین، الگوهای مصرف کنونی ما نیز  
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شود  تولید میمیلیون تُن زباله    18نحوی که در ایران سالیانه حدود  محیطی مؤثر است بهشدت بر تخریب فضای زیستبه

 که نمایانگر سرانه باالی تولید زباله در کشور در مقایسه با میانگین جهانی است.

سو  دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه، از یک پیوندند که ایران بهاین رویدادها درحالی به وقوع می

دلیل قرارگیری در کمربند خشک  دیگرسو بههای مختلف مصرف داشته و از  نیاز روزافزون به منابع پایدار آبی در بخش

واسطه برداشت  دسترس کمتری برخوردار خواهد بود. درحال حاضر، بهجهان و متأثر از تغییر اقلیم، در آینده از منابع در  

  ناپذیرهای آب زیرزمینی انجام گرفته که بعضاً جبرانمیلیارد مترمکعب اضافه برداشت از سفره  140رویه، قریب به  بی

درصد از    40بوده است. این درحالی است که برای پایداری منابع آبی و براساس استانداردهای جهانی، نباید بیش از  

اند  درصد منابع آب تجدیدناپذیر در ایران استفاده شده  90منابع آبی تجدیدناپذیر مورد مصرف قرار گیرند. اما متأسفانه  

ماند و با ادامه روند  از دو دهه آینده آب تجدیدناپذیر دیگری باقی نمی  که با این سرعت مصرف، مطابق برآوردها کمتر

ها، بسیاری از مصارف وابسته به منابع  خوانکنونی ضمن گسترش فرونشست در مناطق مختلف و نابودی همیشگی آب

از بین خواهند رفت. این در صورتی است که در بعضی از استان وابستگی به این    ها میزانآب زیرزمینی را نیز عمالً 

با میزان استفاده کنونی از منابع آبی تجدیدناپذیر عمالً در این استانمنابع صد   سال    5ها در  درصد است و احتماالً 

 آینده با چالش آبی مواجه خواهیم شد.  

ت جوی ساله مجبور هستند که برای تأمین آب، عموماً به نزوال  5ریزان کشور در افق  با این الگوی مصرف، برنامه

  1400-1399ها در سال آبی  اساس اعالم سازمان هواشناسی، بارشساالنه توجه داشته باشد. این درحالی است که بر

- 1400ها در سال آبی  درصد زیر حد نرمال بوده و با وجود آنکه شرایط بارش  30میلیمتر، حدود    158با میانگین  

درصد زیر نرمال قرار دارد. از آنجا که کشاورزی ایران در    15  الی   14ها همچنان حدود  بهتر بوده میزان بارش  1401

های زیرزمینی بوده، حفظ رشد بخش کشاورزی نیازمند افزایش  درصد وابسته به آب  60های اخیر متأسفانه بیش از  سال

بیشتر سفره و تخریب  وابستگی  نهاین  پیامدهای محیط زیستی است که  پذیرفتن  و  زیرزمینی  قول  تنها مع های آب 

 پذیر نیست. نخواهد بود بلکه عمالً با توجه به آمارهای فوق امکان

محیطی، الجرم احتمال کاهش امنیت غذایی برای وهوایی و زیست بنابراین، یکی از نتایج این روندهای متحول آب 

محصوالت اساسی   جمله اقالمکشورمان خواهد بود. در عرصه امنیت غذایی محصوالتی مثل روغن و خوراک دام و طیور از 

از   نیز  برنج مصرفی  و  گندم  از  بخشی  و  دارند  به خارج  زیادی  وابستگی  هنوز  که  تأمین می است  واردات  شود. طریق 

های جو، ذرت و کنجاله سویا بوده که عمده آن وارداتی است؛ خودکفایی در تولید محصوالت پروتئینی نیز وابسته به نهاده 

برابر شدن درصد وابستگی ایران به واردات غالت در بازه   2/ 4المثل  تر بوده و فی روند جدی های اخیر این  متأسفانه در سال 

درصد رسیده است. در   43/ 1به    18/ 1که این وابستگی در دوره مذکور از  طوری ایم؛ به را شاهد بوده   2020تا    2005زمانی  

ایم. همه این شاورزی و غذا به ایران مواجه بوده میلیارد دالری واردات محصوالت ک  18سابقه  نیز با رقم بی   1400سال  

المللی موجود، سهم اراضی کشاورزی )مشتمل بر زراعی، باغی و مراتع( از کل اراضی حالی است که طبق آمار بین موارد در 

ان نظر میزان کاهش اراضی کشاورزی، کشور ایر درصد کاهش یافته و از   28/ 2به  36/ 4از  2016-   1961کشور، در دوره 

ازای هر نفر، در باغی و مراتع( به - جهان را داراست. همچنین سرانه اراضی کشاورزی )مشتمل بر اراضی زراعی   29رتبه  

 جهان قرار دارد.  12درصد کاهش یافته و از این نظر نیز در رتبه   77،  2013  -1961دوره  
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همراهی و همکاری کشورهای منطقه    المللی باای و بینگفته الزم است در سطوح منطقهبا توجه به شرایط پیش

رو،  ای اقدام فوری صورت پذیرد. ازایننسبت به کاهش و تثبیت سطوح پرپتانسیل گردوغبار در قالب کنسرسیوم منطقه

زیست، تأمین  صورت توأمان مسائل مدیریت منابع آب، حفظ محیطدر این برنامه الزم است با اتخاذ رویکرد همبست به

صورت یک چرخه دیده شود و به طراحی الگوهایی جهت ایجاد  د و مصرف انرژی در کنار یکدیگر و بهامنیت غذایی، تولی 

 این همبست در سطح منطقه مبادرت شود.  

 پیشران دوم: تغییرات اجتماعي و جمعیتي

  ا تحت های منفی، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران نقشه و جغرافیای انسانی رروندهای متحول جمعیتی با شاخص

آیند  شمار میو افزایش شهرنشینی از مهمترین رویدادهای جمعیتی به  اند. سالخوردگی جمعیت، مهاجرتتأثیر قرار داده

 رسد در افق برنامه مسئله کشور ما نیز خواهند بود. نظر میکه به

ایران می به سالمندی جمعیتی در کشور اشاره کر در تبیین تغییرات جمعیتی در  اول  ده که ضمن ریشه  توان 

خصوصاً   و  اقتصادی  مشکالت  معلول  نوپدید،  فرهنگی  باورهای  در  میداشتن  نیز  تحوالت  معیشتی  عرصه  در  باشد. 

بار کاهش این نرخ برای اولین  1400درصد است که البته در سال    7/0اکنون نرخ رشد جمعیت حدود  جمعیتی هم

آید ناشی از آخرین  نظر میره جمعیتی کشور را ایجاد نمود که بهبینی نسبت به آینده پنجمتوقف گردید و اندکی خوش

ازای هر  فرزند به 6/1کشور باشد. با این وجود به جهت آنکه نرخ باروری در حدود    60های پنجره جمعیتی دهه  ظرفیت

 سال آینده صفر شود. 15زن است همچنان این انتظار وجود دارد که نرخ رشد جمعیت کشور در 

ار مباحث جمعیتی در حوزه اجتماعی باید به مقوله سرمایه اجتماعی نیز اشاره کرد که با توجه به  اما در کن

شاخص سالوضعیت  در  کشور  معیشتی  و  اقتصادی  چالشهای  گذشته،  نگرانیهای  و  سرمایه  ها  وضعیت  در  هایی 

 گیرد. اجتماعی ایجاد کرده است. در این میان مسئله مهاجرات نیز باید مورد توجه قرار  

البته، مسئله مهاجرت جنبه داخلی نیز دارد که یا در نتیجه تغییرات اقلیمی و اقتصادی از روستاها به شهرها  

آب به نواحی  شهرها شده و یا از نواحی کمنشینی در کالنبوده که منجر به افزایش نرخ شهرنشینی و همچنین حاشیه

های جمعیتی، موجد مشکالت فراوان اجتماعی و فرهنگی  دارای بارش کافی صورت گرفته که ضمن برهم زدن هرم

سرسامبه افزایش  حوزه  در  شکلویژه  است.  شده  مهاجرپذیر  نواحی  در  مسکن  قیمت  موجآور  مهاجرت  گیری  های 

ویژه های مرکزی بههای محروم و مرزی به سمت استانوسوی دیگری نیز داشته و آن گسیل مهاجرت از استانسمت

 است.   تهران و البرز 

 پیشران سوم: تغییرات فناوري و سایبري 

از مهمترین روندهای موضوعی متحول در دنیای امروز تغییرات فناوری و سایبری است. رویدادهای موضوعی متحول  

نشانه بروز  با  و سایبری  فناوری  به عمدههایی همراهند که میدر حوزه  انقالب صنعتی چهارم  توان  آنها شامل  ترین 

، رباتیک(، تحول ماهیت  5Gبعدی، شبکه  هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا، پرینت سه  چین،)بالک

های پیشرفته و فناوری ارتباطات و اطالعات در  های مدرن و افزایش تهدیدهای سایبری، افزایش نقش تکنولوژیجنگ 
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رسان  های اجتماعی مجازی و ابزارهای پیامویژه شبکههای جمعی بههای تولیدی و خدماتی، نفوذ گسترده رسانهبخش

 موبایلی )زیست مجازی و متاورس( اشاره کرد.  

مندی از این  های بسیار پیشرفته، در کشورمان شاهد ضعف ساختاری برای بهرهبرخالف سرعت شتابان فناوری

با حضور مسائل نوپدید نظیر رمزارزها و یا پلت آپی و عدم بازآرایی نظام  ارتهای استفرمتحوالت هستیم که احتماالً 

گیری در دولت متناسب با این تحوالت، این موضوع تشدید خواهد شد. در این میان سرعت گرفتن هوشمندسازی  تصمیم

و توسعه فناوری هوش مصنوعی و سایبری به چالش کشیده شدن اقدامات دولت و بحران مدیریت فضای مجازی را در  

اجه خواهد کرد. یقیناً، ناکارآمدی نظام تأمین منابع انسانی در بخش دولتی و عدم  هایی موپنج سال آینده با چالش

 وری آنها بر این مشکل خواهد افزود. بهره 

بینی مشخص برای هماهنگی و استقرار یکپارچه دولت الکترونیکی و  ها و عدم پیشنگری دستگاهبه جهت بخشی

برای تبادل داده و استفاده مؤثر از سامانهنبود سازوکار و ضمانت اجرای مناسب در همکاری دستگاه ها، همچنان  ها 

ی هوش مصنوعی به ساختار اداری کشور محل تردید  هاموضوع سامان یافتن دولت الکترونیک و سرریز درست فناوری

است. در این میان میل به مهاجرت ظرفیت نخبگانی فعال و زبده کشور در حوزه هوشمندسازی و ضعف ساختار مدیریت  

 های باز و حجیم کشور در تشدید این موضوع در پنج سال آینده مؤثر خواهد بود.  و دسترسی و پردازش داده

 
 صلي پیش روي كشور در پنج سال آینده هاي ا. فرصت3

های کشور برای سیاستگذاری، ضروری است به  شناسانه از وضع موجود و تبیین چالشهای آسیبدر کنار ارائه تحلیل

شمار کشور نیز توجه کافی نمود و راهکارهای متناسب را برای تدبیر و  ساز بیهای مزیتها، نقاط قوت و فرصتظرفیت

های مجلس شورای اسالمی،  در این چارچوب و در نگاه مرکز پژوهشتمشیت امور پیش روی سیاستگذاران قرار داد.  

  ساز سه حوزه خاص فرصتها  و توسعه کشور در کنار این چالشرسد در آستانه ورود به برنامه هفتم پیشرفت  نظر میبه

 نیز پیش روی کشور قرار دارد که عبارتند از: 

یافته و  این تحوالت تمام شئون و امور کشورهای توسعهگیری تحوالت فناورانه جدید است که  شکل فرصت اول،

چه در سال نیز با عنوان تولید دانش بنیان مورد  اند را در بر گرفته است. آنکشورهایی که در روند توسعه قرار گرفته

تأکید مقام معظم رهبری بوده است، ناظر بر فرصتی است که این پنجره فرصت فناورانه پیش روی کشور قرار داده  

است، البته استفاده از این سیاست نیازمند تغییر رویکرد سیاستگذاری افقی کنونی نهادهایی نظیر معاونت علم و فناوری  

هایی نظیر  های عمودی با تأکید بر حوزهبنیان و گردش پارادایمی به سمت سیاستهای دانشحوزه توسعه شرکت  در

های همگرا، الکترونیک و برخی از موضوعات زیستی است. درواقع با توجه به آنچه در  هوش مصنوعی، رباتیک، فناوری

های  گردید، استفاده از این ظرفیت فناورانه با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور بیان  سطور باال درخصوص چالش

برداری  گذاری در بهرههای پیشین نهادهای متولی توسعه فناوری ممکن نخواهد بود. ما نیازمند یک نوع اولویتافقی سال

تغییر ریل بدون  این  فرصت هستیم که  این پنجره  نخواهد شد.  گذاری سیاستاز  فناوری کنونی محقق  توسعه  های 

برداری از این فرصت فناورانه در پیوند با راهبرد توسعه صنعتی کشور نتایج مؤثری به ارمغان خواهد  همچنین، بهره
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های  تواند سکوی مهاجرت نخبگان و صرفاً محمل پرداخت هزینهصورت، اکوسیستم توسعه فناوری میآورد. در غیر این

صورت یکپارچه مورد  سیاست صنعتی با سیاست فناوری کشور به  یادگیری در حین عمل آنها باشد. بنابراین، الزم است

صورت یکجا و در ارتباط با یکدیگر  های هر دو بهبازنگری جدی قرار گیرد و در برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اولویت

 مشخص گردند.  

دوم، بین فرصت  اقتصاد  عرصه  در  کشور  جانمایی جدید  فرصت  و  همان  المللامکان  کاست.  اشاره شد،  گونه  ه 

کنندۀ نحوه  موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران در کنار گفتمان مقاومت و استکبارستیزی کشور، عوامل تعیین

ای از تاریخ به تناسب اینکه ایران، موقعیت جغرافیای اقتصادی  المللی با ایران هستند. در هر برههتعامل کنشگران بین

های متفاوتی در نسبت با ایران در عرصه  بندیالمللی به کار گرفته است جبههبینخود را به نفع یا ضرر کدام قدرت  

زنجیرهبین از  ایران  بلوک غرب، اخراج  بزرگ  الملل شکل گرفته است. در دوران تحریم حداکثری، منافع  های ارزش 

ت ایران بوده اما به موجب جهانی بوده است. این درحالی است که تا پیش از آن، بلوک غرب، یکی از ذینفعان اصلی نف 

الملل  آرایی جدیدی در عرصه بین، صحنهطور خاص نفتیک تغییر ماهوی در نقشه تجارت اقالم اساسی جهانی و به

 وجود آمد. به

کننده امنیت جریان انرژی از  ، ایران فروشنده نفت و تأمین2012ها در سال توضیح آنکه تا پیش از تشدید تحریم

بهمنطقه غرب آسیا   نقاط جهان و  بوده است. وجود منابع سرشار سوخت  به سایر  بلوک غرب  طور خاص کشورهای 

های تولید جهانی  کننده انرژی را در زنجیرهفسیلی در پهنه سرزمینی ایران باعث شده بود تا ایران بتواند نقش تأمین

ای  های سرمایههای تملک داراییاع پروژهایفا و از محل درآمدهای حاصل از صادرات آن، نیازهای خود را در قالب انو

فصل  و، همه نیازهای فرامرزی ایران ذیل یک پرونده و آن هم پرونده صادرات نفت حلزیست نفتیپیگیری نماید. در این  

نیازهایی اعم از تأمین کاالهای اساسی، واردات   اقتصاد ایران در ذیل مبادله »نفت در برابر توسعه«، گردید. درواقعمی

مدیریت بازار ارز داخلی، پوشش ریسک مرتبط   ای مرتبط با تولید، تأمین ارز خارجی جهتای و واسطهکاالهای سرمایه

 داد.خارجی درایران و... را پوشش می گذاری مستقیمبا سرمایه

عقبه آن تحوالت  ای کشور رقم خورد ولی درحقیقت  های هسته)که به بهانه فعالیت  2012های سال  اما با تحریم

های  و گذارهای فناورانه و سیاسی و تغییر مختصات بازارهای جهانی و اقتصاد کالن آن بود(، جایگاه ایران در زنجیره

تأمین انرژی دستخوش تغییر و دگرگونی شد و با بر هم خوردن معامله تاریخی نفت در برابر توسعه، جایگاه کشور در  

به اقتصادی  به  این عرصه  اقتدار منطقهشدت رو  افزایش  این تغییر،  به موازات  البته  ایران  افول گذاشت،  ای و تقویت 

بنیادی نگردد، اما   و های ساختاریو امنیتی دچار چالش لحاظ سیاسیعنوان رهبر محور مقاومت، باعث شد کشور بهبه

 گرفت. خود های اقتصادی کشور ابعاد جدیدی بهچالش

الملل،  واسطه تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اخیر در عرصه بینرسد بهنظر میونه بهحال در این وضع معماگ

ابتنا بر یک  جدیدی در عرصه تولید و تجارت بین  گیری نظمشاهد شکل المللی هستیم که وجه مشخصه آنها، عدم 

فراگیر و جهان بهاستاندارد  الشمول است؛  نظم جدید شاهد  این  تجارتی هستیم که  عبارت دیگر در  و  تولید  گوهای 

ای از جغرافیای سیاسی در جریان هستند. در چنین شرایطی،  فرد هستند و در پهنههرکدام واجد استاندارد منحصر به

آرایی بدیل، فرصت جدیدی برای جهش اقتصادی کشور از یکسو  صحنه در صورت داشتن هوشمندی مناسب و طراحی



   غیرنهایی
    ______________________________________________________________  

 

 

25 

و تاریخی زیست نفتی ازسوی دیگر فراهم خواهد آورد. درواقع این فرصت را باید همان  های ساختاری  و خروج از چالش

اند. در نقطه  کرات در سخنان خود به آن اشاره داشته  های اخیر بهدانست که مقام معظم رهبری در سال  پیچ تاریخی

دست آورده و از  الملل بهعرصه بین  مقابل چنانچه در این نظمِ درحال گذار، ایران نتواند جایگاه جدیدی برای خود در

پدیده بروز  بسازد  خود  برای  ژئواکونومیک جدیدی  و  ژئوپلیتیک  موقعیت  طریق،  با  آن  و  ای  سیاسی  »انزوای  عنوان 

های کالن اقتصاد تضعیف شده و متعاقباً رفاه و  تبع آن رویداد، شاخصاقتصادی ایران« دور از انتظار نخواهد بود؛ به

 یران دچار انقباض خواهد شد.معیشت جامعه ا

ها مهیای این نظم جدید شود تا بتواند با  از این حیث الزم است جمهوری اسالمی ایران با بسیج تمام ظرفیت

رقم بزند. بر این اساس،    الملل جانمایی جدیدی را برای خود در عرصه بیناستفاده از تمامی ابزارها و امکانات در اختیار،  

پنج هفبرنامه  بهرهساله  و  جانمایی جدید  برای  باشد  زیربنایی  باید  ایران  اسالمی  تحوالت  تم جمهوری  این  از  گیری 

رسد این مهم نیازمند آن  نظر می. بهو فرامنطقه های ارزش منطقهالمللی در جهت حضور قدرتمند کشور در زنجیرهبین

بندی  صورت اولویتتم، موضوعات زیر را بههای چندجانبه خود و در ذیل برنامه هف است که کشور در حوزه همکاری

ها  های بزرگ، اولویتگیری کشور در حوزه پروژهشده در دستور کار خود قرار دهد و با بازسازی ساختار نهادی تصمیم

 را شناسایی کرده و با قید فوریت به فرصت جدید افزایش اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل نماید:  

 زیگری ایران در نقشه زنجیره تأمین جهانی اقالم اساسی )نفت، گاز، فلزات اساسی، غالت(، . بازطراحی با1

مثابه جاگیری  . بازطراحی رابطه دوسویه امنیت و اقتصاد در ایجاد کریدورهای مرتبط با جمهوری اسالمی ایران )به2

 امن و پایدار کشور در نقشه امنیتی اقتصادی جهان(، 

های پایدار نقدی خارجی )مانند اصالح  ازیگری ایران در ژئوپلتیک سرمایه و انعقاد جریان. بازنگری اساسی در ب3

 گذاری خارجی کشور(، توسعه ملی، بازطراحی نقاط تسویه فرامرزی تجارت کشور و تغییر ریل سرمایه اساسی صندوق

بر ظرفیت مازاد  کشور )مبتنی. تدوین نقشه راه توسعه صنعتی کشور در انطباق با نقشه روابط اقتصادی خارجی  4

 های جدید(،  تولیدی کشور و جاگیری در مسیر زنجیره ارزش

های بحری )توسعه دریامحور و ایجاد معامالت راهبردی  . تغییر نوع نگاه سیاست خارجی ایران از برّی به سیاست5

 ها در دریا(، با سایر قدرت

بازارهای کشور به وسیله بازسازی این کشورها، ایجاد ظرفیت  منظور توسعه سیاسی  . راهبری توسعه منطقه )به6

 ارزی جدید در فرامرز(،  -اقتصادی جدید در کشور و ایجاد نقاط تسویه تجاری  

سازی و بسط نفوذ نهادهای  . ایجاد هژمونی نهادی توسط ایران و بازیگری ایران در کریدورهای مجازی )ائتالف7

 استانداردهای ملی بر منطقه و ایجاد دست برتر در تنظیم روابط منطقه(، ایرانی، اعمال 

های راهبردی صدرالذکر نیازمند بررسی و واکاوی  شایان ذکر است که بررسی ابعاد و جوانب مختلف هریک از پروژه

 مجزاست که موضوع این گزارش نیست.

همچنان نیروی انسانی توانمندی برای توسعه  است که    70و    60مانده پنجره جمعیتی دهه  فرصت سوم نیز، باقی

های طبیعی نظیر  های اخیر در زمان وقوع بحرانشوند. نگاهی به برخی از حوادث و رخدادهای سالکشور محسوب می

ای کشور نظیر  های اخیر و یا اپیدمی کرونا و یا برخی از حوادث سیاسی و اجتماعی در محیط منطقههای سالسیالب
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هست شکل  جریان ه گیری  یا  و  حرم  مدافعین  مقاومت  محرومیت های  شکست  های  شاهد  بعضًا  آنها  تمامی  در  که  زدایی 

دهنده آن است که همچنان  ایم نشان های غیررسمی مردمی بوده رسانی جریان ساختارهای رسمی پیشین کشور و کمک 

 یشرفت و توسعه کشور را به دوش بکشد امید بست.  عنوان جمعیتی که بتواند بار پ مانده این پنجره جمعیتی به توان به باقی می 

چالش مجموعه  رویکرد،  این  در  و  سادرواقع  در  که  حوزهلهایی  در  اخیر  و  های  اجتماعی  اقتصادی،  های 

محیطی بر کشور تحمیل شده و در سطور باال به تفصیل به جزئیات آن اشاره گردید، بایستی در یک فرایند رفت  زیست

بر جغرافیای سیاسی و جانمایی در اقتصاد منطقه و  های موجود در ابتکارهای مبتنیستفاده از مزیتو برگشتی و با ا

گیری از ظرفیت تحوالت فناورانه موسوم به انقالب صنعتی چهارم و  فرامنطقه، داشتن نقشه هدف مناسب برای بهره

 حل و فصل شود.  70و  60های جمعیتی دهه تمرکز بر حمایت از ظرفیت نخبگانی ماحصل پنجره

روندهای  انداز کالنالذکر این هدف زمانی عملیاتی خواهد شد که حسب آنچه در خصوص چشماز منظر روایت فوق

ساله توسعه هفتم  پنج  های توسعه ایران بیان گردید، اجرای برنامهای و تأثیر آنها بر برنامهالمللی و منطقهمحیطی بین

مورد توجه باشد. این    ای«ای و فرامنطقههای ارزش منطقهر جانمایی جدید در زنجیرهب»جهش اقتصادی مبتنیبر مدار  

»درونزایی همراه با برونگرایی  عنوان دال مرکزی روایت فوق، درواقع تالشی در جهت عملیاتی کردن  هدف راهبردی به

های اخیر به کرات مورد اشاره  است که در سال  های کلی اقتصاد مقاومتی«مورد تأکید مقام معظم رهبری در سیاست

 معظم له بوده است.  

دهد، تالش برای دستیابی به  المللی پیوند میرا به شرایط بین  برنامه هفتم پیشرفت و توسعهدر این نگاه آنچه  

منظور افزایش سطح کمّی و کیفی تولید ملی است؛ به دیگر سخن، بخشی از منابع الزم برای المللی توسعه بهمنابع بین

و   توسعه  و  برنامه هفتم پیشرفت  تولید ملی«اجرای  بین»جهش  از محیط  باید  بنابراین،  ، الجرم  تأمین شود.  المللی 

برای تأمین بخشی از منابع پیشرفت و توسعه از محیط خارجی و حلقه    عنوان استراتژی دولتدیپلماسی اقتصادی به

برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور   ردار است. به دیگر سخن،المللی از اهمیت محوری برخوپیوند شرایط داخلی به بین

بینانه است. اما در طراحی دیپلماسی اقتصادی و  منسجم و واقع دیپلماسی اقتصادی برای اجرایی شدن نیازمند طراحی 

 در فرایند اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، به چند نکته باید توجه داشت:  

های این  آمریکا و همچنین فضای سیاست داخلی ایاالت متحده، اجازه لغو تحریم  فضای روابط ایران و  نخست،

ها،  اند بدون معطل ماندن در مقوله سرنوشت تحریممدت را نخواهد داد. مقام معظم رهبری تأکید فرمودهکشور در میان

دیپلماسی اقتصادی ایران در    طور جدی در دستور کار قرار داد. طبعاً در طراحی بایست پیشبرد امور کشور را بهمی

 فرآیند اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، باید به این نکته توجه کافی مبذول داشت.  

های نوظهور در شرایط جدید، نه یک انتخاب،  های تأمین و ارزش جهانی با محوریت زنجیرهاتصال به زنجیره  دوم ، 

رو کانون دیپلماسی اقتصادی ایران در طول برنامه هفتم پیشرفت  شود. از همینبلکه یک الزام برای کشور محسوب می

های جهانی جدید  اتصال به زنجیرههای نوظهور )مخصوصاً چین( در جهت  باید با گرایش به سمت قدرتو توسعه می

 باشد.   ارزش

حل  شی از راهتواند بخنکته مهم در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران، توجه به محیط همسایگی است که می  سوم،

 دیپلماسی اقتصادی ایران در فرآیند اجرایی شدن برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باشد.
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دگرگون  چهارم، و  سیال  محیطی  شرایط  توسعهشونده،  در  و  پیشرفت  هفتم  برنامه  مدنظر  می  انعطاف  باید 

المللی اجرایی شدن برنامه با راهبردهای بدیل مورد بررسی  نویسان قرار گیرد تا به تناسب تغییرات در محیط بینبرنامه 

عنوان مثال، روند تحول تنش میان چین و روسیه با مجموعه غرب بر همکاری ایران با چین و  و بازبینی واقع شود. به

توجهی خواهد  المللی، قیمت نفت و بسیاری از متغیرهای دیگر آثار قابل  به منابع بینروسیه، میزان دسترسی ایران  

های زمانی  المللی، دیپلماسی اقتصادی ایران باید در بازهشونده بینداشت. بنابراین، در متن شرایط مبهم و دگرگون

 مدت مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد.  کوتاه

تفصیلی و حسب آنچه در خصوص اهمیت و ضرورت جهش اقتصادی با    -قدمه تحلیلی  بر این مبنابراین و مبتنی

رسد  نظر میگذاری در فضای پرمخاطره پیرامون نظام جمهوری اسالمی ایران بیان گردید بهتأکید بر جهش سرمایه

بستری برای قرار  عنوان اولویت و  هدف راهبردی زیر به  4گیری اصلی برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باید ذیل  جهت

ای از دستورکارهای مشخص در مسیر تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در نظر گرفته شود که سه  دادن مجموعه

کننده هدف راهبردی اصلی که همانا »جهش اقتصادی«  صورت اهداف راهبردی میانی و در نقش پشتیبانیهدف آن به

های مجلس شورای اسالمی آن است  داشت. پیشنهاد مرکز پژوهش  گذاری« است، خواهند با تأکید بر »جهش سرمایه

گرای  عنوان مبنای ترسیم برنامه هفتم با رویکرد مأموریتریز باید بهکه اهداف راهبردی و کالنی که توسط مقام برنامه

گیرد   قرار  سرمایهچندبعدی  توسعه  طریق  از  اقتصادی  جهش  هدف  حکمراچهار  ارتقای  تورم،  کنترل  و  گذاری،  نی 

هایی میانی در جهت  که سه هدف آخر به دنبال تبیین مأموریت  توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه خواهد بود

گذاری  محقق نمودن هدف اصلی راهبردی یعنی جهش اقتصادی است. درواقع جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه

ر حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد  نیازمند توجه به سه مجموعه اقدامات راهبردی میانی دیگر د

تصویری   2  گذاری محقق نخواهد شد. شکلدولت و تقویت جامعه است که بدون توجه به آن امکان تحقق توسعه سرمایه

هبردی  های هرکدام از این اهداف رابه همراه مأموریت  3دهد که مجددا در شکل  شماتیک از الگوی مورد نظر را نشان می

مبتنی تا  است  شده  تالش  ادامه  در  نهایت  در  است.  شده  فوقبازطراحی  راهبردی  اهداف  مجموعهبر  از  الذکر  ای 

 پیشنهادهای اولیه درخصوص تبیین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه ارائه گردد.  
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 . تصویر شماتیک اهداف راهبردي پیشنهادي براي تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و توسعه2شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گراي چندبعدي ریزي مأموریتتصویر شماتیک تفصیلي مدل پیشنهادي برنامه  .3شکل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جهش اقتصادي از طریق توسعه سرمایه گذاري

 نهاد یوتوانمندساز یحکمران یارتقا ش مستمر تورمکاه

دولت

 تقویت جامعه
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 هفتمها و راهبردهاي كالن پیشنهادي برنامه موریتأ. اهداف، م4

 ها. اهداف راهبردي پیشنهادي به همراه مأموریت1جدول  

 هامأموریت  اهداف راهبردی 

 گذاری جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه

گیری در موضوعات مرتبط با  بازطراحی ساختار تصمیم

 های زیرساختی گذاری سرمایه

بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در  تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی

 ای ای و فرامنطقههای ارزش منطقه زنجیره 

های تنظیمی در جهت حمایت از توسعه  اجرای سیاست 

 گذاری صنعتیسرمایه

 گذاری های اقتصادی و بهبود فضای سرمایه کاهش ریسک

 مستمر تورم کاهش  

 اصالح ناترازی نظام بانکی 

 ریزی اصالح ساختار بودجه 

 اصالح ساختار نظام بازنشستگی 

 سازی نهاد دولت ارتقای حکمرانی و توانمند 

 ای دفاعی کشور در عرصه منطقه   –تقویت وجهه سیاسی  

 اصالح ساختار داخلی مدیریت سیاسی کشور

هوشمندسازی ارائه خدمات  سازی حکمرانی با تأکید بر  شفاف 

 عمومی 

 افزایش کارایی در ساختار اداری و استخدامی دولت 

 های پایش و نظارت دولت بهبود نظام 

 تقویت جامعه 
 های اجتماعی و کاهش فقرمدیریت آسیب 

 تقویت امید و اعتماد اجتماعی 

 
 

 
توسعه   از طریق  اقتصادی  اینکه، درواقع جهش  به  توجه  با  و  راهبردی در بخش پیشین  اهداف  استخراج  به  توجه  با 

مجموعه اقدامات راهبردی دیگر در حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی    3گذاری نیازمند توجه به  سرمایه

گذاری محقق نخواهد شد، در ادامه  ه آن امکان تحقق توسعه سرمایهنهاد دولت و تقویت جامعه است که بدون توجه ب

ای  ها و مسائل پیش روی کشور در افق برنامه، مجموعهبر تحلیل راهبردی ارائه شده از چالشتالش شده است تا مبتنی

 از راهبردها و رویکردهای کالن پیشنهادی برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور ارائه گردد. 

 

 گذاري  . جهش اقتصادي از طریق توسعه سرمایه1

 هاي زیرساختيگذاريگیري در موضوعات مرتبط با سرمایه. بازطراحي ساختار تصمیم1ـ1

جمهور و با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی،  . تأسیس شورای عالی پیشرفت و توسعه ملی به ریاست رئیس1ـ1ـ1

نیروهای مسلح، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر  رئیس قوه قضاییه، ریاست ستاد کل  

 امور اقتصادی و دارایی و نماینده رهبری با هدف راهبری امر پیشرفت و توسعه در کشور با لحاظ موارد زیر:
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اقتصادی سران  این شورا جایگزین هیئت امنای صندوق توسعه ملی، شورای اقتصاد، شورای عالی هماهنگی   ●

شود  قوا، شورای عالی آمایش سرزمین، و سایر نهادهای موجود با مأموریت مشابه که مصادیق آن در قانون تعیین می

 خواهد بود. 

جمهور و حداکثر تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه از طریق بازطراحی  دبیرخانه این شورا توسط رئیس ●

و یا ایجاد یک نهاد راهبر توسعه )نهاد جدید( با ساختار دانش محور، چابک و  های سازمان برنامه و بودجه  مأموریت

 جهادی با به کارگیری نیروی انسانی شایسته تشکیل خواهد شد.

 وظایف شورا عبارتند از:  ●

 الف( تصویب اسناد کالن کشور در امر پیشرفت و توسعه نظیر اسناد آمایش سرزمین، استراتژی توسعه صنعتی و.... 

های کالن ملی دارای بازده اقتصادی مولد و جریان  ها و پروژهگذاری در پیشرانهای سرمایهویب و راهبری اولویتب( تص

درآمد ارزی مستمر با مالحظه راهبرد سیاست صنعتی کشور، آمایش سرزمین و جانمایی جدید اقتصاد ایران در اقتصاد  

 الملل  بین

ها و نهادهای  های دولتی، بانک ه از محل منابع صندوق توسعه ملی، شرکتج( مدیریت و سیاستگذاری تأمین مالی توسع

 عمومی غیردولتی  

 ای در کشور با هدف تقسیم کار نهادی مشخص در پیشرفت و توسعه کشور های توسعهد( باز تنظیم نقش سازمان

راهبردهای پیشرفت و توسعه  های اقتصادی اتخاذ شده توسط سایر مراجع با هدف عدم مغایرت با  هـ( نظارت بر سیاست

 بلندمدت کشور  

بخش1ـ1ـ2 اجرای  متولیان  تفکیک  بودجه.  ساختار  اصالح  راستای  در  دولت  بودجه  عمرانی  و  جاری  با  های  ریزی 

زدایی  های اساسی و محرومیتای صرفاً به زیرساختهای سرمایهاختصاص سهم دولت از منابع حاصل از واگذاری دارایی

های دولت و  ی و مالی بودجه توسط متولی مستقل با استفاده از درآمدهای پایدار، مولدسازی داراییو اداره بخش جار

 های مالی  واگذاری دارایی

. هماهنگی حداکثری نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی با قوه مجریه در راستای پیشبرد  1ـ1ـ3

 ی عالی پیشرفت و توسعه های کلی و مصوبات شورااهداف و احکام سیاست

های فناورانه و صنایع راهبردی با هدف کمک به اجرایی شدن  کشوری در حوزه  - های لشکری. پیگیری همکاری1ـ1ـ4

 مصوبات شورای عالی پیشرفت و توسعه

 

 اي قه اي و فرامنط هاي ارزش منطقه بر جانمایي جدید اقتصاد ایران در زنجیره . تعیین راهبرد صنعتي كشور مبتني 1-2

 . بازطراحی بازیگری ایران در نقشه زنجیره تأمین جهانی اقالم اساسی )نفت، گاز، فلزات اساسی، غالت( 1ـ2ـ1

مثابه  1ـ2ـ2 )به  ایران  اسالمی  با جمهوری  مرتبط  کریدورهای  ایجاد  در  اقتصاد  و  امنیت  دوسویه  رابطه  بازطراحی   .

 اقتصادی جهان( جاگیری امن و پایدار کشور در نقشه امنیتی 

جریان1ـ2ـ3 انعقاد  و  سرمایه  ژئوپلتیک  در  ایران  بازیگری  در  اساسی  بازنگری  طریق   .  از  خارجی  نقدی  پایدار  های 

توسعه ملی، بازطراحی نقاط تسویه فرامرزی تجارت کشور و تغییر ریل    اقدامات ضروری )مانند اصالح اساسی صندوق
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 گذاری خارجی کشور( سرمایه

بر ظرفیت مازاد  ه صنعتی کشور در انطباق با نقشه روابط اقتصادی خارجی کشور )مبتنی. تدوین نقشه راه توسع1ـ2ـ4

 های جدید(  تولیدی کشور و جاگیری در مسیر زنجیره ارزش

های بحری )توسعه دریامحور و ایجاد معامالت راهبردی  . تغییر نوع نگاه سیاست خارجی ایران از برّی به سیاست1ـ2ـ5

 ریا( ها در دبا سایر قدرت

. راهبری توسعه منطقه )به منظور توسعه سیاسی بازارهای کشور به وسیله بازسازی این کشورها، ایجاد ظرفیت  1ـ2ـ6

 ارزی جدید در فرامرز(  -اقتصادی جدید در کشور و ایجاد نقاط تسویه تجاری

یجاد شبکه سنکرون برق  . توسعه شبکه همبست »آب، انرژی و تجارت« ایران با کشورهای منطقه با تأکید بر ا1ـ2ـ7

 ای. ای و توسعه هاب گازی منطقهمنطقه

به فناوری1ـ2ـ8 از زنجیرههای توسعهبنیان در طرحهای دانش. توجه ویژه  بر ای هر یک  با تأکید  های صنعتی فوق 

 های همگرا )نانو، بیو، اطالعات و شناختی( و الکترونیک و میکروالکترونیکهوش مصنوعی، فناوری

 گذاري صنعتيهاي تنظیمي در جهت حمایت از توسعه سرمایهراي سیاست. اج1ـ3

های مالیاتی، تجاری، ارزی و اعتباری، تنظیم رقابت  های صنعتی اعم از سیاست. ساماندهی مجدد انواع سیاست1ـ3ـ1

های  بنگاه  های صنعتی به جای حمایت از دار و مشروط کردن آنها در کنار جایگزین شدن حمایت از زنجیرهو زمان

 فردی 

در جهت شکل1ـ3ـ2 بازارها  اصالح ساختار  ادغام.  انواع  زیرساختگیری  مدیریت  با هدف  افقی  و  های  های عمودی 

های مقیاس، ایجاد پنجره مشترک دانش فنی و جلوگیری از تقسیم ظرفیت  های( صنعتی و دستیابی به صرفه)پلتفرم

 صنعتی متعدد  های محدود بازار داخل به سمت توسعه پلتفرم

  گذاريهاي اقتصادي و بهبود فضاي سرمایه. كاهش ریسک1ـ4

رقابت1ـ4ـ1 حفظ  هدف  با  مؤثر  حقیقی  ارز  نرخ  نوسانات  کاهش  و  .  داخلی  بازارهای  در  داخلی  محصوالت  پذیری 

 المللی بین

و رویه1ـ4ـ2 و مقررات  قوانین  ثبات  و تصمیم.  اجرایی  و پیشهای  تمهید    پذیربینیگیری در کشور  و  اقتصاد  شدن 

واسطه تغییر  های صورت گرفته بهگذاریهای قابل توجه به سرمایهشرایط الزم برای جلوگیری از ایجاد ضررها و نقصان

 ها  در سیاست

گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در نهادهای مالی و اشخاص حقوقی در داخل و خارج از  . مجاز بودن سرمایه1ـ4ـ3

و   دولت، بخشپروژهکشور  با  توسعه ملی، مشارکت  و  های خصوصی،  های کالن ملی مصوب  شورای عالی پیشرفت 

الذکر با دریافت  تعاونی و عمومی غیردولتی و عموم مردم و در صورت تصویب هیئت امنا با اشخاص خارجی در امور فوق

 های معتبر ضمانت

 ای قضات، تسریع در فرآیند دادرسی ت قوانین، جلوگیری از برخورد سلیقه . تقویت ضمانت اجرای قراردادها از طریق شفافی 1ـ 4ـ 4

اقتضای شرایط  1ـ4ـ5 به  مواردی که  استثنای صرفاً  به  انحصارات  و  بازار کلیه کاالها و خدمات  به  موانع ورود  . رفع 

 د. های کالن کشور، وجود یک انحصار یک یا چند جانبه ضروری باشگذاریپیشرفت و توسعه و سرمایه



 غیرنهایی 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش   __________________________________________________  
 

 

 

32 

 . كاهش مستمر تورم  2

درصد در پایان برنامه و اصالح ساختار    5. كاهش مستمر نسبت كسري تراز عملیاتي به بودجه عمومي به  2ـ1

 بودجه از طریق 

ساز به صندوق توسعه ملی از طریق اصالح قاعده تسهیم منابع نفتی، پرداخت ساالنه مقدار  . اعطای نقش ثبات2ـ1ـ1

گذاری به  درآمدهای نفت، گاز و میعانات گازی به دولت و پرداخت هزینه ثابت، عملیاتی و سرمایهثابت ارزی از کل  

ای  شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه تولید متناسب با میدان، واریز مابقی به صندوق توسعه ملی و ایجاد بانک توسعه

 و توسعه ملی عنوان عامل صندوق توسعه ملی در هماهنگی کامل با  شورای پیشرفت به

. تأمین مالی بودجه جاری دولت از محل مالیات و افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص  2ـ1ـ2

های مالیاتی به همراه تحول در نظام مالیاتی با رویکرد  سازی معافیتهای برنامه و محدود و هدفمندداخلی در طول سال

 های مالی گیری از اطالعات معامالت و تراکنشاستقرار نظام هوشمند مالیاتی با بهره

. بررسی و تصویب الیحه بودجه در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی، انسجام الیحه و اجتناب از  2ـ1ـ3

 هرگونه تغییر در سقف بودجه  

های بازنشستگی  دوق های دولتی و صن ها و تعهدات عمومی دولت، شرکت سازی، کنترل و مدیریت بدهی . احصاء، شفاف 2ـ 1ـ 4

 ها با تعیین قواعد، گزارشگری، شناسایی و اعالم مخاطرات مالی و انسداد مجاری ایجاد بدهی غیر اوراقی و تأدیه آن 

های  ها و لوایح پیشنهادی و تصمیمات سایر مراجع برای دولت، شرکت. پرهیز از هرگونه ایجاد تعهد جدید در طرح2ـ1ـ5

 ها بدون تأمین منابع مطمئن و پایدار در افق ایجاد تعهد بازنشستگی و شهرداریهای دولتی، صندوق

مندسازی فرآیند تخصیص بودجه از طریق  . شمول تمامی منابع و مصارف دولت در سقف بودجه عمومی و ضابطه2ـ1ـ6

 اعالم سازوکار شفاف توسط نهاد متولی بودجه جاری کشور 

طرح2ـ1ـ7 ارائه  عمرانی  .  جدید  گزارشهای  تأیید  با  رعایت  صرفاً  و  فرهنگی  مالی،  اقتصادی،  فنی،  توجیهی  های 

 های کلی آمایش سرزمینسیاست

ها از  وری و اصالح ساختار آنهای دولتی و ارتقا بهرهمندسازی منابع و مصارف شرکتسازی و ضابطه. شفاف2ـ1ـ8

 ها ریت و عملکرد و اصالح ساختار نظارتی آنها بر حسب مأموبندی شرکتریزی، طبقهطریق اصالح فرآیند بودجه

موارد مصرح در سیاست2ـ1ـ9 در  جز  به  بودجه  در  هرگونه سهم درصدی  تعیین  از  پرهیز  هفتم  .  برنامه  کلی  های 

 پیشرفت و توسعه 

درصد    8ها به حداقل  . اصالح ناترازي شبکه بانکي با رساندن نسبت سرمایه به دارایي هریک از بانک2ـ 2

 برنامه با كمترین تحمیل هزینه به بودجه عمومي و پایه پولي از طریق در پایان 

. افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی با ایجاد اختیارات و ساختارهای الزم و کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی  2ـ2ـ1

 و شبکه بانکی و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سالمت شبکه بانکی 

ها و تدوین برنامه  های مالی آنها توسط بانک مرکزی و واقعی کردن صورتهای بانک ایی. ارزیابی کیفیت دار2ـ2ـ2

 ها و مؤسسات اعتباری ناسالم مند اصالح برای هریک از بانک زمان



   غیرنهایی
    ______________________________________________________________  

 

 

33 

های دولتی با استفاده از سود حاصل از واگذاری اموال مازاد و منابع بودجه عمومی،  . افزایش سرمایه نقدی بانک 2ـ2ـ3

های غیردولتی شدیداً ناسالم )با نسبت کفایت سرمایه منفی یا اضافه برداشت  وفصل فوری بانک لیف و حلتعیین تک

 ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی قابل احیاء به افزایش سرمایه مداوم( و الزام سهامداران بانک 

قابل  رنقدشونده دولت به بانک های غیها از طریق تبدیل بدهی. افزایش نقدشوندگی ترازنامه بانک 2ـ2ـ4 ها به اوراق 

 معامله در بازار بین بانکی 

 ها به بانک مرکزی با ممنوعیت استقراض بدون وثیقه از بانک مرکزی . کنترل سرایت ناترازی بانک 2ـ2ـ5

نک  گذاری تورم توسط بابینی رشد تولید ناخالص داخلی و هدف. ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی با پیش2ـ2ـ6

 ها  های بانک مرکزی به همراه نظارت بر کمیت و کیفیت پرداخت تسهیالت و دارایی

 هاي بازنشستگي به بودجه عمومي و منابع بانکي از طریق . كاهش اتکاي صندوق2ـ3

مالی صندوق2ـ3ـ1 پایدارسازی  به.  ازطریق  بازنشستگی  مؤلفههای  به  روزرسانی  توجه  با  بازنشستگی  به  مربوط  های 

 رات جمعیتی تغیی

گر )رگوالتور(  های بازنشستگی از طریق ایجاد مقام تنظیم. انتظام بخشی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد صندوق2ـ3ـ2

داری و رعایت  ها، عدم تخطی در امانتگذاریهای بازنشستگی از نظر مدیریت وجوه، سرمایهمنظور مدیریت صندوقبه

 ای )اکچوئری( محاسبات بیمه

 

 سازي نهاد دولت  ارتقاي حکمراني و توانمند .3

 . اصالح ساختار داخلي مدیریت سیاسي كشور  3ـ1

های عمومی و اندازه دولت )تبدیل نظام چهار سطحی تقسیمات  کاهش سطوح تقسیماتی با هدف کاهش هزینه.  3ـ1ـ1

 کشوری به سه سطحی(. 

 های سند ملی آمایش سرزمین. تقسیماتی براساس گزارشهای ارتقاء واحدهای بازنگری در شاخص. 3ـ1ـ2

جلوگیری از تبدیل غیرضرور روستاها به شهر، با هدف ممانعت از ایجاد شهرهای ناکارآمد، عدم توازن جمعیت  . 3ـ1ـ3

 محیطی. روستایی کشور، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و به هم خوردن تعادل زیست  -شهری 

 ها.  های ملی و وزارتخانههای دستگاهمالی استانداران و نسبت این اختیارات با تصمیم - اری تعیین اختیارات اد. 3ـ1ـ4

  سازي حکمراني با تأكید بر هوشمندسازي ارائه خدمات عمومي . شفاف3ـ2

افزایش هماهنگی  تحول در نظام آماری با تاکید بر افزایش پوشش نیازهای آماری، بهبود کیفیت و اعتبار آمارها،  .  3ـ2ـ1

اجزای نظام آماری و حل تزاحمات بین دستگاهی در حوزه انتشار آمارهای ملی و تعیین مشخص متولی هر بخش از  

 آمارهای رسمی کشور تا انتهای سال اول برنامه در کنار ممنوعیت تولید آمار رسمی توسط نهادهای غیرمرتبط 

 های دولتی و غیردولتی  گذاری حداکثری اطالعات بین دستگاه اشتراک سازی نظام حکمرانی داده و تسهیل  یکپارچه .  3ـ 2ـ 2

دهی به پایگاه اطالعات پایه اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر اطالعات هویتی، مالکیتی،  تمرکز و اولویت.  3ـ2ـ3

 اقامتی و نظایر آن و اطالعات مربوط به سرزمین )حدنگاری )کاداستر(( 

های مبادله  های حاکمیتی با هدف کاهش هزینهبر سامانهد مردم و ارائه خدمات مبتنیتسهیل تعامالت بین آحا.  3ـ2ـ4
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 از طریق توسعه داده باز 

های  های دولت الکترونیک و واگذاری مأموریتویژه با توجه توسعه زیرساختهای غیرضرور بهخروج دولت از تصدی.  3ـ2ـ5

 در سطوح ملی، بخشی و استانی گرایانه به بخش خصوصی و حذف ساختارهای زاید تصدی

صورت هوشمند یا حداقل غیرحضوری و با استفاده  تحقق دولت هوشمند و ارائه حداکثری خدمات دولتی و عمومی به.  3ـ2ـ6

 ویژه هوش مصنوعی  های جدید بهاز فناوری

ارائه خدمات عمومی توسط مردم و  های دولتی و عمومی غیردولتی به ارزیابی سیستمی کیفیت  الزام تمامی دستگاه.  3ـ2ـ7

 اعالم عمومی نتایج آن از سال اول برنامه 

 . افزایش كارایي در ساختار اداري و استخدامي دولت 3ـ 3

های اجرایی با هدف جذب نیروی کارآمد به جای جذب فراگیر نیرو برای  بازطراحی فرآیند استخدام در دستگاه.  3ـ3ـ1

 کاهش بیکاری 

های دولتی و وابسته به دولت همزمان  تخدمین و کاهش مدت قراردادهای کاری در دولت و شرکتتسهیل خروج مس.  3ـ3ـ2

 با تقویت بیمه بیکاری 

بازطراحی نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی با هدف افزایش انگیزه مشارکت نخبگان در بخش عمومی با  .  3ـ3ـ3

منظور  پذیری بهسازی و کنترلپذیری، شفافاقل معیشت، انعطافمحوری، تأمین حدهای فراگیری، عملکرد تمرکز بر شاخص

 تحقق عدالت پرداختی و رفع تبعیضات ناروا در نظام جبران خدمات کارکنان

  هاي پایش و نظارت دولت. بهبود نظام3ـ 4

ین و تصویب  های کلی نظام قانونگذاری و تدو « سیاست9مراقبت دولت، مجلس و شورای نگهبان بر رعایت بند » .  3ـ4ـ1

 های کلی برنامه احکام قانون برنامه صرفاً در چارچوب سیاست

و تغییر ساختار حکمرانی  بر نقشه حوضهاستقرار نظام مدیریت و حکمرانی یکپارچه آب مبتنی.  3ـ4ـ2 آبریز کشور  های 

 کنونی آب در سطح ملی 

های آموزشی، تولیدی، تأمین اجتماعی  رصد تعامل نظاماصالح نظام آمار و اطالعات بازار کار با پوشش کامل و امکان  .  3ـ4ـ3

 ای و فنی و حرفه

ایجاد سامانه ملی پایش و ارزیابی کمی و کیفی منابع و مصارف کشور در حوزه اطالعات آب و هوای کشور در جهت  .  3ـ4ـ4

 های بالفعل و بالقوه عمالیتی شدن آمایش سرزمین با توجه به مزیت

 یکپارچه دیدبان محیط زیستی  ایجاد سامانه . 3ـ4ـ5

 اي  دفاعي كشور در عرصه منطقه –. تقویت وجهه سیاسي 3ـ 5

ویژه در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان  ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی در محیط پیرامونی جمهوری اسالمی ایران به. 3ـ5ـ1

طلبانه  مقابله با تهدید مشترک ناشی از اهداف و اقدامات سلطههای نوظهور و همسایگان برای  سازی با قدرتاز طریق ائتالف

 ای آسیامحور« بر »توسعه شبکهآفرین آمریکا در کنار توسعه سیاست خارجی مبتنیو بحران

تقویت پیوندهای راهبردی با محور مقاومت از طریق افزایش روابط تجاری و مشارکت در امر بازسازی اقتصادی،  .  3ـ5ـ2

 و امنیت غذایی کشورهای محور مقاومت تأمین انرژی  

مالی مورد نیاز برای اکتساب محصوالت و خدمات دفاعی ضروری و مورد نیاز نیروهای    -تسهیل شرایط حقوقی  .  3ـ5ـ3
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 امنیتی کشور   - های دفاعی مسلح در جهت تأمین نیازمندی

 

 . تقویت جامعه 4

 هاي اجتماعي و كاهش فقر . مدیریت آسیب4ـ 1

 کاهش فقر در ابعاد مختلف غذایی، مسکن، زیرساخت، سالمت، آموزش و مالی . 4ـ1ـ1

ها، سالمت، بهداشت  مندی آحاد جامعه در پهنه سرزمین به تفکیک شهرها و مناطق از زیرساختتکمیل نقشه بهره. 4ـ1ـ2

ها در  مندی و ساماندهی مشوقرهبر نقشه به های عمرانی نیمه تمام و جدید مبتنیبندی پیگیری طرحو آموزش و اولویت

 رسانی در مناطق بسیار محروم  جهت انگیزش نیروی انسانی برای خدمت

زدایی با  های دولتی، عمومی غیردولتی و مردم نهاد در حوزه مبارزه با فقر و محرومیتتقسیم کار ملی میان بخش.  4ـ1ـ3

 ها  محوریت محله

 های حمایتی و مقابله با فقر  سینی سیاستپیگیری راهبرد ارزیابی پیشینی و پ. 4ـ1ـ4

طبقات ضعیف جامعه در راستای اجرای    رفع کامل سوء تغدیه کودکان، حمایت معیشتی از سالمندان فاقد بیمه.  4ـ1ـ5

 نظام رفاهی چندالیه 

مدت و توسعه نظام  های انعقاد قراردادهای اجاره بلندکاهش فقر مسکن از طریق ایجاد شفافیت در بازار اجاره، مشوق.  4ـ1ـ6

گذاری مشارکتی یا تدریجی در ساخت یا  ای، طراحی ابزارها و نهادهای مالی و رفع موانع حقوقی سرمایهداری حرفهاجاره

به و  فرسوده  بافت  بازآفرینی  مسکن،  ارتقاء  خرید  محور( جهت  زمین  مالی  تأمین  )یا  اراضی  مولدسازی  رویکرد  کارگیری 

 های جدید )مناطق شهری جدید( ویژه در بخش حمل و نقل و ایجاد شهرها و شهرکا بههگذاری در زیرساختسرمایه

 بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیالت بانکی از طریق توسعه نظام سنجش اعتبار  . 4ـ1ـ7

 . افزایش اعتماد و امید اجتماعي4ـ 2

طریق اصالح قانون انتخابات با اولویت اقدام    رفع موانع مشارکت حداکثری مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشور از.  4ـ2ـ1

 های کلی انتخابات « سیاست16« و »11«، » 10«، »4بر مبنای بندهای »

صورت عمومی از طریق  شناسایی و رفع مصادیق تعارض منافع ساختاری، سازمانی و شخصی و انتشار نتایج آن به.  4ـ2ـ2

 ازجمله حوزه سالمت های مختلف ترتیبات قانونی و اجرایی در حوزه

های حکمرانی مگر در موارد استثناء به موجب قانون و  ایجاد شفافیت در فرآیندهای حقوقی، اداری و مالی در تمامی حوزه .  4ـ 2ـ 3

 اهتمام بر اجرای قوانین »انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« و »ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد« 

رسان به زندگی روزمره مردم شامل منازعات  ها و عوامل آسیبترین دغدغهاجتماعی از طریق حل مهم  افزایش امید   .  4ـ2ـ4

 ای آب، آلودگی هوا، تأمین مسکن  منطقه

 ای با تأمین منابع مالی مورد نیاز اصالح تدریجی نظام وظیفه عمومی و حرکت به سمت سربازی حرفه. 4ـ2ـ5

سنجی در حوزه سرمایه اجتماعی  های ساالنه نگرشماعی در کشور و تهیه گزارشرصد مستمر وضعیت سرمایه اجت. 4ـ2ـ6

 گیری و حاکمیتی کشورتوسط دولت و ارائه نتایج آن به کلیه ارکان تصمیم


