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چرخش جایگاه قدرت های اقتصادی 
جایگاه ایران کجاست و کجا باید باشد؟

تاکتیک های  دینامیک  و  منطقه  سیاسی  جغرافیای  در  بازیگران  راهبردهای  جابه جایی 
نظامی- امنیتی و تبلیغاتی آنها، نشان از قطب بندی جدید در این منطقه است. بر این اساس 
ارتقا بخشند. جالب توجه  یا  تثبیت  کنند،  بازسازی  را  کشورها سعی می کنند جایگاه خود 
ولی  دارند  امنیتی  و  نظامی  سیاسی،  ماهیت  و  ابعاد  رقابت ها  و  مناقشات  این  اگرچه  است 
بیشتر از مؤلفه های اقتصادی بهره می گیرند، یا در این راستا اهداف اقتصادی جدیدی را باز 
تعریف می کنند. ایران، ترکیه و اسرائیل متکی بر قدرت نظامی خود پیگیر هژمونی منطقه ای 
هستند، در حالی که پر رنگ بودن نقش عربستان و حتی کشورهای کوچکی چون امارات و 
به ویژه مؤلفه »انباشت سرمایه « است. آنها  اقتصادی  بر ظرفیت  ارتباط، متکی  این  قطر در 

اسرائیل،  اعراب-  ارتباط  »برقراری  سیاسی،  مانورهای  در  نظامی  امنیتی-  اهداف  در پس 
راهبردهای  قره باغ،  جنگ  در  ترکیه  نقش  روسیه،  و  ترکیه  تبلیغاتی  نظامی-  حرکت های 
بازیگران  نگرانی  توران«،  ارتش  تشکیل  طرح  و  ارتباط  این  در  روسیه  مشکوک  نظامی 
به  مختلف  عکس العمل های  برجام،  دوباره  شدن  فعال  احتمال  ترامپ،  رفتن  از  منطقه 
اقتصادی راهبردی«  به »قدرت  ایران- چین و رسیدن  اقتصادی  قرارداد احتمالی ۲۵ ساله 
جهانی  پر رنگ  نقش  داشتن  و  منطقه ای«  »هژمونی  پیگیری  در  مادر  مؤلفه ای  به عنوان 
اقتصاد در پیگیری اهداف راهبردی  تنها نقش  نه  نهفته است. متأسفانه در ۴۰ سال گذشته 
اصل  این  بلکه  است،  شده  گرفته  نادیده  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریتی  ساختار  در  منطقه 
کشور  یک  برای  اقتصادی  رشد  مسیر  از  عبور  توسعه،  به  رسیدن  »برای  که  علمی  مسلم 
اجتناب ناپذیر و اجباری است« نیز پذیرفته نشده است. پیگیری اهداف نظامی- سیاسی در 
نبود یک زیرساخت اقتصادی قوی،  منطقه، یک راهبرد بسیار پر هزینه است و در صورت 
آحاد  تک  تک  را  آن  هزینه های  سنگینی  بلکه  بود،  خواهد  ناپایدار  دراز مدت  در  تنها  نه 
ملت احساس خواهند کرد و درنهایت تبعات اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت.

 سؤاالت اساسی از تصمیم گیران، سیاست مداران و متفکرین در کشور در این راستا مطرح 
هستند که باید مورد توجه قرار گیرند:

- نخست، تا چه میزان به نقش مؤلفه های اقتصادی در پیگیری اهداف راهبردی جغرافیای 
سیاسی منطقه  ای و جهانی ایران شناخت و اعتقاد دارند؟

-  دوم، برای داشتن یک اقتصاد قوی مقوله دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار را 
چگونه تحقیق و ارزیابی می  کنند؟

-  سوم، با توجه به ظرفیت بالفعل و بالقوه ایران، چه جایگاه اقتصادی برای آن متصور هستند؟
دو اقتصاد بزرگ جهانی، ایاالت متحده آمریکا با اقتصادی برابر ۲1 هزار میلیارد دالر و چین 
با اقتصادی برابر 1۴ هزار میلیارد دالر برای دستیابی به مکان اول جهانی در رقابت هستند، 
 GDP بر شاخص  متفاوت متکی  اجتماعی و فرهنگی  علی رغم سیستم حکومتی، سیاسی، 
برای هژمونی جهانی تالش می کنند و با توجه به روند رشد اقتصادی چین پیش بینی می شود 
تا سال ۲۰۲8 اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد. براساس رده بندی های جهانی سازمان ملل، 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، جایگاه ایران هم به ترتیب ۲1، ۲9 و ۲۲ است. با دقت 
بر فهرست کشورهای باالتر از ایران، سؤال بزرگ و اساسی مطرح می شود، چرا کشورهایی 
نظیر اندونزی، ترکیه، عربستان، تایوان، سوئد، سوئیس، اسپانیا، کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه 

باالتر از ما قرار گرفته اند؟
آیا داشتن اقتصادی به اندازه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دالر در شأن این کشور است؟ چرا باید 
داشتن قرارداد ۲۵ ساله با چین تنها به خاطر احتمال سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری در 
کشور باعث شعف و افتخار باشد؟ مطرح شدن کشورهای تحت عنوان اقتصادهای نوظهور در 
مقابل ایران با این ظرفیت نیروی انسانی، منابع تاریخی و سیاسی باعث غبطه و حتی نگرانی 
نمی شود؟ در سطح منطقه ای هم کشورهایی چون ترکیه، عربستان و حتی امارات با استفاده 
از غفلت ما تمام ظرفیت های اقتصادی را که باید در خدمت رشد اقتصادی ایران باشد، به 

خدمت گرفته اند.
 داشتن اقتصاد قوی انتخاب نیست، بلکه یک اجبار جغرافیایی و تاریخی است، رسیدن به یک 
اقتصاد قوی نیازمند داشتن رشد اقتصادی مناسب، باال و پایدار است و داشتن رشد اقتصادی 
پایدار، نیازمند داشتن سیاست داخلی و خارجی همسو، منسجم و پایدار در تمام مقوالت 
امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. داشتن راهبردهای سیاسی متضاد ناپایدار 
و متناقض، نه تنها منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد، بلکه زمینه فرسایش تدریجی منابع و 

زیرساخت ها را نیز فراهم خواهد کرد.

برنامه کالن استراتژیک تحقیقات تغییر اقلیم
  

که  اقلیم،  تغییر  با  مقابله  استراتژیک  ملی  برنامه  از  رونمایی  »مراسم  بک:  فلش 
زحمات فراوانی برای آن کشیده شده بود، در روز سه شنبه ۲6 اردیبهشت 1396 )16 
می ۲۰17 میالدی( با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، 
و  برنامه  تهیه کنندگان  و  تهران  در   )UNDP( ملل  سازمان  توسعه  برنامه  نماینده 
 Financial Tribune, 17( دانشمندانی که در تهیه آن مشارکت داشتند، برگزار شد
May 2017(. برنامه ای شامل بخش های مختلف که یک سال قبل در 139۵ تهیه 
و نهایی و مقرر شده بود طی سال های 1396-1۴۰۰ )۲۰17- ۲۰۲۲ میالدی( به 
اجرا درآید. در این برنامه، موضوعات مهمی از قبیل امنیت غذایی، بهره وری آب، 
قرار  توجه  مورد  و سایر بخش ها  طبیعی، محیط زیست، سالمت  منابع  کشاورزی، 
منابع آب و جنگل ها،  بر  دما  افزایش  از  ناشی  تهدیدهای  بر  بود، همچنین  گرفته 
تأکید شده بود. براساس گزارش های سازمان هواشناسی میزان گازهای گلخانه ای، 
در دهه گذشته، 3 درصد افزایش داشته است، متوسط دما نیز از سال 11۲8 )17۵۰ 
درجه   1/1( جهانی  متوسط  از  که  یافته،  افزایش  سلسیوس  درجه   1/8 میالدی( 
سال 1۴۰8  تا  است  شده  متعهد  گزارش،  این  در  دولت،  است.  بیشتر  سلسیوس( 
)۲۰3۰ میالدی( و در صورت عادی بودن شرایط، میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
را تا ۴ درصد کاهش دهد، همچنین در صورتی که کمک ها و منابع مالی کافی در 
اختیار داشته باشد، عالوه بر آن به میزان 8 درصد نسبت به کاهش گازهای گلخانه ای 
اقدام کند، به بیان دیگر، در شرایط مطلوب مالی، در مجموع نسبت به کاهش 1۲ 

درصد از گازهای گلخانه ای اقدام خواهد کرد.«

مطالب یادشده به سوابق برنامه ملی استراتژیک تغییر اقلیم اشاره کرده که بخش های 
نیز پیشنهاد کرده است.  به ویژه در سطح اجرایی بررسی و مواردی را  مختلفی را 
البته در این برنامه و در کنار مسائل اجرایی تا حدودی ابعاد پژوهشی و آموزشی 

موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

با  و  محیط زیست  از  حفاظت  سازمان  هماهنگی  با  اقدام  و  بررسی  مطالعه،  این 
به  کشور  در  مسئول  مؤسسات  و  سازمان ها  مجموعه  و  ملل  سازمان  مساعدت 
اجرا درآمد. در حال حاضر این برنامه در دستگاه های اجرایی چه وضعیتی دارد؟ 
هماهنگی و جامعیت راهبردی آن چگونه انجام می شود؟ و در چه مراحلی از اقدام 

قرار دارد؟

در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )تات(، وزارت جهاد کشاورزی، 
از سال 139۴ )۲۰1۵ میالدی(، ابعاد تحقیقاتی موضوعات، توسط مجریان مسئول 
تدوین برنامه ها، تیم کارشناسی و دانشمندان همکار آنها در پنج برنامه استراتژیک 
به صورت محوری در حال بررسی است، یکی از این برنامه ها با تمرکز بر تغییر اقلیم 
با عنوان »برنامه کالن تغییر اقلیم، تدوین برنامه کالن تحقیقات تغییرات اقلیمی و 
برای تحقق کشاورزی دانش بنیان« است که  با محوریت نگاه استراتژیک  محیطی 
تا کنون دو گزارش از این برنامه ها منتشر شده است. خوشبختانه در شرایط فعلی نیز، 
این برنامه ها مورد اقبال و توجه سازمان تات قرار دارد و همچنان سعی بر این است 
تا فعالیت ها و برنامه های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت راهبردی و 

هدفمند در قالب برنامه ها به اجرا درآید. 
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