
ســير تحول و تطور زندگي جوامع انســاني در طي تاريخ با گذر از دوران 
كشاورزي و صنعت، هم اكنون به عصر دانش و فناوري رسيده است. بازيگران 
جهــان در شــرايط كنوني رويكرد سياســي - نظامي دوران جنگ ســرد را به 
رويكرد اقتصــادي، فرهنگي، نظامي تغيير داده اند و در راســتاي افزايش تأثير 
و كاركــرد اين رهيافت به ارتقاي رشــد اقتصادي در ســطح ملي و بين المللي 
بر مبناي انباشت ســرمايه و حداكثرسازي منافع ملي روي آورده اند تا بتوانند با 
دست يافتن به رشد باالي اقتصادي، رفاه، امنيت و درآمد سرانه جوامع خويش 
را ارتقاء بخشيده و منابع مالي الزم براي توسعه قدرت در ابعاد مختلف را بدست 

آورند تا تأثيرگذاري بيشتري در روابط بين الملل داشته باشند.
دســت يافتن هــر بازيگر به فــن آوري برتر بــراي خلق ثــروت و ارتقاء 
ســطح بهــره وري و كارآمــدي ملــي، راهبــرد ضــروري زندگــي در عصر 
كنوني اســت. تمامــي جوامع براي تحقــق اهداف خويش به رشــد اقتصادي 
نيازمندند و رشــد اقتصادي نياز به تأمين انــرژي دارد. مطالعات جهاني حاكي 
از آن اســت كه منابــع هيدروكربوري تا ســال 2050 ميالدي ســهم عمده اي 
را در ســبد انــرژي جهاني به عهده خواهند داشــت. بررســي رونــد ذخاير و 
منابــع هيدروكربــوري و توزيــع جغرافيايــي آن در ســطح جهاني نيز نشــان 
مي دهد تا افق 2025 ميالدي تنها پنج كشور خاورميانه شامل عربستان سعودي، 
كويت، عراق، امارات و ايران با دارا بودن حدود 70 درصد از ذخاير و منابع نفت 
و گاز جهان عمده ترين توليدكنندگان خواهند بود. شناخت محيط منطقه اي و 
بررسي ژئوپولتيك آن، آثار و پيامدهاي دخالت و حضور بازيگران فرامنطقه اي 
را نشان مي دهد كه چهار كشور همسايه بطور مستقيم و غيرمستقيم تحت نفوذ 
و فشار قدرت هاي برتر جهاني هستند و تنها كشور مستقل منطقه ايران اسالمي 
است كه با حفظ استقالل و امنيت كوشش مي نمايد هدف حداكثرسازي منافع 
ملي را محقق ســازد و با عرضه منابع نفت و گاز، رشــد اقتصادي، ايفاي نقش 
مؤثر جهاني، افزايش ظرفيت ارتقاء ســطح امنيت و توان دفاع ملي با رويكردي 
فعال و مســئوليت پذير روابط عادالنه در چارچوب اصول و مباني چشــم انداز 

با جهان داشــته باشــد. اقتضاء اين راهبرد آن اســت كه از تجارب و منابع مالي 
و  پيشــرفت هاي فناوري جهان بهره جويد و در پرتو تعامل مؤثر و سازنده بين 
المللــي و بكارگيري ظرفيت هاي علمي، صنعتي، طبيعي و انســاني كشــور به 
جايگاه برتر در ســطح منطقه دســت يابد و از بازيگران تعييــن كننده در بازار 

جهاني نفت، فرآورده هاي نفتي و صنعت نفت گردد.
الزام اين راهبرد تغيير الگوي توســعه ملي و توسعه صنعت نفت از الگوي 
منابع پايه به الگوي دانش پايه مي باشد كه تكيه بر استعداد انساني و توانايي هاي 
فني و مهندســي و توليــد علم و خلق ارزش و ثروت بــا بكارگيري مؤثر منابع 
هيدروكربوري و دستيابي به توليد محصوالت، خدمات و كاال با فن آوري باال 

خواهد بود.
بنابراين عصر كنوني عصر دانش و افزايش سرعت و پيچيدگي هاي محيط 
اســت و نظام جهاني در شــرايط بي ثبات تك يا چند قطبي قــرار دارد. اينكه 
تأثيرگذاري در روند جهاني شــدن و تســليم نشــدن در روند جهاني سازي در 
پرتــو تدبير، خرد، دانش و افزايش همه جانبه قدرت ملي نهفته اســت. لذا بايد 
از فرصت كم نظير تقاضاي گسترده جهاني به منابع هيدروكربوري نفت و گاز 
و نياز به امنيت عرضه و تقاضاي آن به نحو شايســته استفاده نمود و با هم افزايي 
مزيت هاي ملي شــامل: موفقيت ژئوپولتيك، ســرمايه هاي انســاني و تجارب 
صنعتي، منابع طبيعي (هيدروكربوري، معدني) و نيازهاي بازار جهاني موقعيت 
منطقه اي و جهاني ايران را ارتقاء داد تا اهداف تعيين شــده در سند چشم انداز 

ملي محقق شود.
آرزوي همه ايرانيان فرهيخته و جوانان با اســتعداد ايران زمين آن است كه 
اين مرز و بوم كشــوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري 
در منطقه و داراي صنعت نفت پيشــتاز در سطح جهاني باشد. اين مهم در پرتو 
اراده، عزم ملي،خرد عمومي، كوشش برنامه ريزي شده جمعي، ترويج فرهنگ 
مثبت انديشــي و هم  افزايي همه فرهيختگان، مديران، كارشناسان، متخصصين، 

كارگران و زنان و مردان اين سرزمين دست يافتني است. انشاءا... 
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