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 چكيده

انداز بلند يافتگي، امروزه در اغلب كشورها چشمبا توجه به اهميت روزافزون توسعه
شود تا مسير توسعه و تعامل ي مطلوب كشور تهيه ميي تصويري از آيندهمدتي جهت ارائه

گران كشور ما نيز به اي و جهاني را هموار سازد. انديشمندان و پژوهشهاي منطقهبا جريان
 ي الگوي اجمالي پيشرفت كشور (الگوي پايه) مشتمل برنويس اوليهتدوين پيش

اند. پژوهش حاضر از بين اسناد فوق، هاي مباني، آرمان، رسالت، افق و تدابير پرداختهبخش
چنين را انتخاب نموده و كوشيده است با تحليل محتوا و هم» ي پيشرفتافق آينده«سند 

ي ي جنوبي، رويكرد سند را در حوزهيه، مالزي و كرهي مفاد آن با سه كشور تركمقايسه
هاي پژوهش حاكي از آن است و امنيتي مورد نقد و تحليل قرار دهد. يافته سياست خارجي

چون سند مالزي از منظر محتوا و ميزان ابتكار و نوآوري در وضعيت كه اين سند، هم
ر هماهنگي با مسائل علمي روز انداز هر چهار كشور از منظضعيفي قرار دارد. اسناد چشم

ي اي در حوزهعنوان دو كشور مسلمان، برنامهوضعيت نامساعدي دارند. تركيه و مالزي به
اند؛ اين در حالي است كه در سند ايران توجه به جهان اسالم براي خود تعريف نكرده

 مسائل اسالمي بيش از ساير مسائل بومي و فرهنگ راهبردي ايراني بوده است.
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 مقدمه
 خصوص در تطابق و تعادل با تحوالت سريعي يك كشور، بهتحول و توسعه

. چيزي )95-87: 1386(فرد آر، ريزي شده است المللي، نيازمند حركتي مدبرانه و برنامهمحيط بين
 سو، داشتن ديدگاهي عميق و علمييابد، از يك ميان اهميت زيادي ميكه در اين 

ديگر، اتخاذ رويكرد صحيح براي تبيين مسير رو و از سويبيني تحوالت پيشپيش براي
يابي به نظام مطلوب طراحي شده است مناسب و چگونگي حركت در آن براي دست

)Goss, 1994: 16(. 
 نظام جمهوري اسالمي در ايران، ساختارها و با پيروزي انقالب اسالمي و تأسيس

زمان با تغيير رويكرد نظام كلي دگرگون شد و همهاي نظام اجتماعي و سياسي بهپايه
سمت تجديد و بازيابي هويت گراي دوران پهلوي بهسياسي كشور از مدرنيزاسيون غرب

چوب جديد نيز ريزي جهت توسعه و پيشرفت كشور در چاراسالمي، بحث برنامه -ايراني
 ي نظام تبديل گرديد. بر اين اساس، مقام معظم رهبريبه يكي از اهداف جدي و اوليه

دار نظام جمهوري اسالمي معتقدند پيشرفت كشورهاي غربي نتوانسته فقر و عنوان سكانبه
همين دليل، تبعيض را از بين ببرد؛ عدالت و اخالق انساني را در جامعه مستقر كند و به

شكلي كه اي براي انسان آگاه امروز ندارد و ما پيشرفت را به ت غربي هيچ جاذبهپيشرف
خواهيم. ما دنبال الگوي مطلوب و آرماني خودمان هستيم غرب دنبال كرد و پيش رفت نمي

گيرد و از نيازها و كه يك الگوي اسالمي و ايراني است؛ از هدايت اسالم سرچشمه مي
 .)15/5/1393اي، (خامنه؛ يك الگوي مستقل بردهاي ايراني بهره ميسنت

ي الگوي نويس اوليهي چنين رسالتي، انديشمندان و پژوهشگران كشور پيشبر پايه
هاي اساسي: بر بخشاند كه مشتملاجمالي پيشرفت كشور (الگوي پايه) را تدوين كرده

 ري بودن چنينمباني، آرمان، رسالت، افق و تدابير است. با اين وجود، بديع و ابتكا
هاي گيري از نظرات و ديگاههاي استراتژيكي در كشور و البته لزوم بهرهريزيبرنامه

كند كه ويراست اوليه و اسناد پشتيبان آن در فضاي علمي كشور مورد متفاوت ايجاب مي
بخشي اجزاي آن، مبناي تدوين تبيين و نقد قرار گيرند تا پس از تكميل، ارتقا و انسجام

كوشد از ي اسالمي ايراني پيشرفت (الگوي تفصيلي) قرار گيرد. پژوهش حاضر ميالگو
ي سياست خارجي، را تنها در حوزه» افق آينده پيشرفت«نويس سند  بين اسناد فوق، پيش

اي مورد بررسي و نقد قرار دهد. چنين نقدي با اي مقايسهدفاعي و امنيتي با انجام مطالعه
چون كفايت يا غناي محتوايي سند، ميزان ابتكار و ايي هممستمسك قرار دادن معياره

هاي بومي و نوآوري، سازگاري با دستاوردهاي علمي و اقتضائات زماني و مكاني و ظرفيت
ي مطلوب صورت خواهد گرفت. اين پژوهش سوي آيندهنمودن فرايند پيشران بهمشخص
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 در» افق آينده پيشرفت«نويس سند  كوشد به اين سوال اصلي پاسخ دهد كه پيشمي
هاي مثبت و منفي در مقايسه با ي سياست خارجي، دفاعي و امنيتي داراي چه ويژگيحوزه

دليل محدوديت زماني و امكانات الزم براي ديگر كشورهاي در حال توسعه است؟ به
ي بررسي اسناد توسعه ديگر كشورهاي در حال توسعه، سه كشور تركيه و مالزي و كره

اند. هماهنگي انداز جمهوري اسالمي ايران انتخاب شدهت مقايسه با سند افق چشمجنوبي جه
اي اين سه كشور با جمهوري اسالمي ايران و سويي نسبي نقش و جايگاه منطقهو هم

مسلمان بودن دو كشور تركيه و مالزي، از جمله داليل انتخاب اين سه كشور براي بررسي 
بر پيشرو بودن آن در بين ي جنوبي نيز، عالوهكره اي بوده است. در انتخابمقايسه

كشورهاي در حال توسعه، غير اسالمي آن نيز مدنظر قرار گرفت تا شرايط تحليلي بهتري 
 ي محتواي سندها مهيا شود.براي مقايسه

دست دادن دليل ماهيت اكتشافي، فاقد فرضيه بوده و هدف آن بهپژوهش حاضر به
ي يگاه مسائل سياست خارجي، دفاعي و امنيتي در سند افق آيندهبرآوردي از موقعيت و جا

پيشرفت كشور است. بنابراين در اين پژوهش، ابتدا نگاهي گذرا به مفاد سياست خارجي و 
امنيتي اين اسناد خواهيم انداخت؛ سپس بر اساس معيارهاي ارائه شده، وضعيت و  -دفاعي

 رسي خواهيم كرد.جايگاه اين مواد در سند ايران را نقد و بر

 مباني نظري
است » مديريت استراتژيك«ي چارچوب مفهومي مورد نظر در پژوهش حاضر، نظريه

ها و ابعاد گوناگوني است. اين ديدگاه با هدف ايجاد هماهنگي و انسجام كه داراي شاخه
ي سازهاي كشوري، و نيز اطمينان از اجراي صحيح و پيادهتر در اهداف و برنامههرچه بيش
هايي مي دانند ها و فعاليتها ظهور كرد. مديريت استراتژيك را جريان تصميممؤثر طرح

ها، شود و در فرايند آنكه منجر به ايجاد يك يا چند استراتژي مؤثر براي نيل به اهداف مي
ي اين نظريه پردازند. پيشينهگيري استراتژيك ميها به تعيين اهداف و تصميماستراتژيست

ريزي اي از متفكران مديريت و برنامهگردد كه در آن، عدهي هشتاد ميالدي برميبه دهه
هاي دولتي و عمومي ريزي استراتژيك را با برنامهتوانستند برنامه "جان برايسون"ويژه به

ها موفق همراه سازند و انطباق دهند و در اين عرصه آن را اجرايي كنند. با اين حركت آن
كاري، چون تغييرناپذيري، محافظهيهاي كالن كشوري را از اتهاماتي همريزشدند برنامه

ها رهايي بخشند. مديريت استراتژيك مستلزم گيري سياسي و ضعف اجرايي طرحجهت
هاي هاي دموكراتيك است. انتخابآوردن به خرد جمعي، مشاركت عمومي و شيوهروي

دروني و بيروني، يعني تحليل نقاط هاي استراتژيك بر اساس تحليل امكانات و محدوديت
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پذيرند. اين شيوه امكان هاي بيروني انجام ميقوت و ضعف دروني و تهديدها و فرصت
 سازد. پذير ميهاي سودمند را در شرايط مناسب در هر زمان امكانانتخاب گزينه

يزبيني ريزي و مديريت استراتژيك، فرايندي است سرشار از موشكافي، تترتيب برنامهبدين
شود گيران اصلي، به جامعه و نخبگان هم اجازه داده ميبر تصميمو مهارت كه در آن عالوه

تا با تفكر خود در آن سهيم شوند و با خالقيت خود در شرايط پيچيده و خطير به ياري 
 .(Bryson, 1988: 83)ريزي و مديريت كشوري بشتابند برنامه
هاي مديريت استراتژيك  ز جديدترين تئورينيز ا» تئوري نقاط مرجع استراتژيك«
ارائه شد. نقاط مرجع استراتژيك  1996و همكارانش در سال  "فيگن باوم"كه توسط  است

ها در ارزيابي ها و نقاط ارجاع هستند كه مديران از آنعنوان هدفدر اين نظريه به
كنند. استفاده ميهاي كشوري ها، اتخاذ تصميمات استراتژيك و در انتخاب اولويت گزينه

توان بين نيازهاي خارجي پردازد كه چگونه ميطور عمده به اين قضيه مياين نظريه به
 .)(Bamberger.& Figenbaum, 1996محيطي) و منابع داخلي (سازماني) هماهنگي ايجاد نمود  (

گيران براي تبيين رفتار تصميم» نظريه دورنما«از  1988فيگن بام و تامس در سال 
بينند تر از نقاط مرجع ميكه خود را پايينها زمانيتفاده كردند و دريافتند سازماناس
شوند. مي» ريسك گريز«بينند كه باالتر از نقاط مرجع ميو زماني» ريسك پذيرند «

رسد انتخاب نقاط مرجع براي سازمان (يا يك كشور) اثر مستقيمي بر نظر ميبنابراين به
ريزي استراتژيك بايد بتواند يك دارد. در اين راستا مديريت و برنامهرفتار انتخاب استراتژ

ي انتخاب، پيچيدگي، ناسازگاري، عدم اطمينان و بين پنج عامل زير تعادل برقرار كند: دامنه
پيشرفت. براي اين منظور، بر اساس شرايط داخلي و خارجي كشور، اهداف عيني كه با 

گيرند. اين شرايط مجالي براي گذاري قرار ميشوند، مالك سياستصراحت بيان مي
 .)78: 1389(اعرابي، گذارد نشده باقي نميبينيهاي پيشعملكرد وضعيت

 روش تحقيق  
سو بررسي و نقد محتواي سند افق در پژوهش حاضر بنابر ماهيت تحقيق كه از يك

اين سند با اسناد ي مفاد ي سياست خارجي است و از سوي ديگر، مقايسهانداز در حوزهچشم
ي بلند مدت برخي كشورهاي در حال توسعه است، از دو روش تحليل محتوا و توسعه
 صورت مكمل و توأمان استفاده خواهد شد.اي بههاي تحليل مقايسهروش
باشد كه ممكن است شخص  روشي براي بررسي اسناد و مدارك مي "تحليل محتوا"

 ن پرداخته باشند، ولي تحليل و وارسيآوري آ پژوهشگر يا افراد ديگر به جمع
 گيرد و كلمات، عبارات، اسامي، بندها، تصاوير، آن توسط شخص محقق انجام مي
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گردد  گر است، در برگه ثبت مياي كه مورد نظر پژوهش ي ويژهها يا هر جلوه موضوع
(Hsieh, Shannon: 2005: 45)ي وسيله. بر اين اساس، تحليل محتوا عبارت است از فني كه به

شوند.  شناسايي مي طور روشمند و دقيق جهت استنباط علمي آن مشخصات خاص پيام به
 بر قواعد مشخصي باشد تا بهدقت و عينيت امر متضمن آن است كه تحليل مبتني

نتايج يكسان مورد نظر دست يابند.  هاي مختلف به پژوهان امكان دهد از پژوهشدانش
يل محتوايي، توصيف خصوصيات پيام است. در اين پژوهش نيز ترين استفاده از تحل معمول

گيرد و پس از متن سند افق آينده پيشرفت از نظر موضوعي مورد تحليل محتوايي قرار مي
ي اهداف و شدن جايگاه مسائل سياست خارجي، دفاعي و امنيتي در آن، به مقايسهمشخص

پور، (رفيعره جنوبي پرداخته خواهد شد رويكردهاي موجود با اسناد توسعه تركيه، مالزي و ك

1392 :119-120(. 
ها، ي جوامع، نظامجهت است كه در مطالعهنيز بدين "ايروش مقايسه"كارگيري به
اي برخوردار هاي سياسي، اين روش از اهميت و ارزش علمي ويژهها و خط مشيپديده

مورد مطالعه افزايش دهد؛ او را ي ي پديدهتواند آگاهي محقق را دربارهاست. اين روش مي
جا بازدارد و موجب استفاده از تجارب مطلوب ديگر جوامع در تدوين و از تعميمات بي
. روش (Mahoney, 2007: 16)ي بهينه از منابع و امكانات گردد ها و استفادهاجراي سياست

دي و آماري را هاي مختلف سنتي، مورهاي روشها و نارساييتواند محدوديتاي ميمقايسه
هاي مورد جبران سازد و محقق را در تدوين نظريات با توجه به نقاط مشترك بين نمونه

ي ها ياري كند. نحوهها با عنايت به نقاط تمايز موجود بين نمونهبندي پديدهمطالعه و طبقه
نمونه اي باشد كه از هر نوع، حداقل يك گونهاي بايد بهها در روش مقايسهانتخاب نمونه

هاي ها متناسب با نقاط اشتراك و اختالف بين پديدهمورد بررسي قرار گيرد و تعداد نمونه
كارگيري روش مورد مطالعه انتخاب گردند تا پژوهشگر بتواند به دو هدف اصلي از به

دست يابد. البته با توجه به اطالعات و  -پردازي شناسي و تئورييعني گونه -اي مقايسه
دست آمده ممكن است رد يا تأييد گردند هاي بهبنديديد، نظريات و تقسيمواقعيات ج

 .)18-7: 1380(هرسيج ،

 ي تحقيقپيشينه
ي بلند مدت در جمهوري اسالمي ايران، با توجه به نوپديد بودن نگارش اسناد توسعه

انداز صورت تاكنون تحقيق جامع و آكادميك جهت بررسي تحليلي و علمي اسناد چشم
ي بلند مدت اي سند افق پيشرفت با اسناد توسعهي مقايسهفته است. در اين ميان، مطالعهنگر

توجهي مضاعفي ديگر كشورها براي درك و شناخت نقاط تشابه و تفاوت نيز دچار بي
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شود. برخي آثار منتشره در اين اي در اين حوزه مشاهده نميبوده و آثار علمي قابل مالحظه
كارهايي توسعه را از جهات مختلف مورد بررسي و نقد قرار داده و راه زمينه هرچند اسناد
 اي سند افق پيشرفت ايران بااند، اما بررسي مقايسهها ارائه كردهجهت بهبود آن

 ي سياست خارجي و امنيتي، موضوعديگر كشورهاي در حال توسعه خصوصاً در زمينه
كوشد اين خأل پژوهشي را اضر ميها نبوده است؛ بنابراين پژوهش حهيچ يك از آن

 برطرف نمايد.

 انداز بررسي محتواي اسناد چشم 

 سند افق آينده جمهوري اسالمي ايران
هاي مطلوب و كوشيده است هدف» سند افق آينده پيشرفت«نويس پيشنهادي پيش

قابل تحقق ملت ايران را در پنجاه سال پس از اجراي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به 
ماده است كه مسائل مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و  34ير بكشد. اين سند شامل تصو

شده (يعني بينيترين اهداف پيشگيرد. از بين مواد مختلف سند، بيشاقتصادي را دربر مي
 18ترتيب كه درصد) به مسائل اقتصادي و فرهنگي اختصاص يافته است؛ بدين 53حدود 

) و 33، 32، 31، 29، 28، 9،26، 7، 2مسائل اقتصادي (مواد: گانه به  34مورد از موارد 
) پرداخته است. اين در حالي است كه 34، 22، 21، 20، 19، 7، 6، 4، 1فرهنگي (مواد: 

) هر يك با 30و  11) و زيست محيطي (مواد 23و  18قضايي (مواد  -مسائل حقوقي
هاي سند افق ورترين بخششده در سند، مهجبينيمورد از اهداف پيش 2اختصاص تنها 

چنين مسائل مهم و اساسي مربوط به سياست خارجي، امنيتي و دفاعي آينده هستند. هم
را به خود اختصاص  -درصد از آن  9يعني حدود  -مورد از موارد سند  3كشور نيز تنها 

 شود.ها اشاره ميدهد كه در ذيل به آنمي
اه، لتخوالمللي عداسطح بينو در ت خوت و احدوعامل م سالن اجها؛ در 12ماده 
 صلحجو هستيم.و عزتمند 

د را لمللي خوابيني نهاهوشمندت تعامالو منيت ل و استقال، اضيارتماميت ؛ 14ماده 
 ايم.كردهحفظ 

و فاعي پيشرفته هاي دوريفنان و نيز متخصصاو مي همگاني دبسيج مر؛ 17ماده 
 يم.دارجهاني ي هارتسطح قده در ندزداربا

ي تأثيرگذار بر محدوديت موادي كه به عرصهشود، عالوهگونه كه مالحظه ميهمان
 پردازند، پراكندگي اين مواد و پشت سر هم نبودنسياست خارجي، امنيتي و دفاعي مي

 ها نيز حاكي از عدم تمركز و توجه جدي طراحان سند به اين حوزه بوده است. دفاعيآن
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 راستا باوري اسالمي ايران و نيز تعريف نقشي همو بازدارنده بودن سيستم امنيتي جمه
ي انداز ايران در حوزه هاي مهم افق چشماي)، از ديگر ويژگيهاي جهاني (نه منطقهقدرت

 سياست خارجي و امنيتي است.

 انداز استراتژيك جمهوري تركيه سند چشم
سياسي  هاي دور با مشكالت مزمن اقتصادي وعنوان كشوري كه از گذشتهتركيه به

صدمين سال (يك 2023اي خود، سال يابي به اهداف توسعهرو بوده، جهت دستروبه
انداز خود انتخاب كرده است  عنوان سال هدف براي چشمتأسيس جمهوري تركيه) را به

هدف آرماني است كه هر يك از اهداف آرماني،  6. اين برنامه شامل )1394دي  9زاده، (عبداهللا
 چندين هدف استراتژيك است:ي دربردارنده

 راني خوب و صلح داخلي.؛ نوسازي دولت و حكم1 هدف آرماني
 هاي شغلي.المللي و ايجاد فرصت؛ افزايش توان رقابتي بين2 هدف آرماني
 ي ظرفيت انساني.گذاري در توسعه؛ سرمايه3 هدف آرماني
 ي اجتماعي عادالنه.؛ توسعه4هدف آرماني 
 ي خدمات با كيفيت باالي عمومي.؛ ارايه5هدف آرماني 
 امنيتي. -؛ تنظيم روابط خارجي6 هدف آرماني

 اي از اتفاقات در سيستم جهاني، نظيردر ذيل هدف ششم آمده است: مجموعه
هاي كشتار جمعي هاي دموگرافيك و نزاع قومي، ديپلماسي نفت و آب، ازدياد سالحتوسعه

داده در دهند. تغييرات رخرا تحت تأثير قرار ميي كشور تركيه ناگزير آينده  و تروريسم،
دهد؛ در نتيجه ميزان زيادي محيط سياسي، امنيتي و خارجي تركيه را تغيير ميجهان به

عنوان يك قدرت سياسي، اقتصادي و تري بههاي بيشآنكارا را مجبور به تحمل مسئوليت
 سه جنگ حكومت اياالت متحده .دنماياي در اوراسيا، بالكان و خاورميانه مينظامي منطقه

ي خزر، خاورميانه و تركيه را باال اهميت استراتژيك درياچه -القاعده، افغانستان و عراق  -
برده است. در حال حاضر فشارهاي مضاعفي از طرف آمريكا در منطقه وجود دارد كه 

ي دو ه در رابطههاي آتي نيز ادامه داشته باشد. با وجود مشكالتي كرود در دههاحتمال مي
تركيه در طول جنگ عراق وجود داشت، احتماالً حداكثرسازي منافع ملي -ي آمريكاجانبه

اي براي همسايگان مند منطقهعنوان نماينده و حامي قدرتشدن بهتركيه از طريق تبديل
 .ي تركيه در آينده خواهند بودهاي برندهخود، برگ
ها مشكالت شود و تركتر ميالمللي رقابتيبين يطور كه اقتصاد تركيه در صحنههمين

كنند و جمعيت گذاري ميشدت در نيروي انساني سرمايهكنند، بهوفصل ميداخلي را حل
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ي اروپا، متفاوت از شود. تركيه پس از عضويت در اتحاديهتر ميدنياي صنعتي مسن
ي ن، متفاوت از اتحاديهي اروپا نيز پس از عضويت تركيه در آي فعلي؛ و اتحاديهتركيه

تنها عضويت تركيه منجر به يك اروپاي پايدار، دموكراتيك و اروپاي فعلي خواهد بود. نه
ي رقابت اقتصادي و ژئوپولتيكي پيشِ رو چنين اروپا را در زمينهشود، بلكه همآميز ميصلح

دهد، بلكه مياي را تغيير وضعيت قدرت منطقه .سازدتر ميدر سطح جهان پوياتر و فعال
ها و ادارات خود در تركيه را مجبور به تنظيم مجدد استراتژي تعامالت خارجي سازمان

راستاي الزامات و تغييرات جديد خواهد نمود. رقابت ميان كشورها در اقتصاد جهاني امري 
مندترين اقتصادها و ترين و قدرتطبيعي است؛ اما هدف اصلي نبايد ايجاد يكي از بزرگ

هاي جهاني باشد. آنچه واقعاً مهم است، توانايي خلق يكي از كشورهاي ترين ارتشمدرن
 موفق و كامياب جهان است.

 ي اروپا و تنظيم روابط خارجي و امنيتيالزامات عضويت در اتحاديه

ساخت كمربند صلح و پايداري در منطقه و همسايگي كشور تركيه، مورد تأكيد قرار 
 پرستي افراطي وجاي وطنهاي فرهنگي بهو گفتمانهاي سازنده دادن همكاري

فكري ي همهاي خارجي و امنيتي كشور تركيه، توسعههاي چالشي در سياستگرايش
 سازي كه پس ازجدي براي بازسازي اعتماد همسايگان در مرزها و انجام يك ميزان

و جهاني موجود اي هاي منطقهي جنگ سرد و سقوط ناگهاني عراق در روابط با قدرتدوره
هاي هاي متقابل بر پايهتر روي تقدم ايجاد وابستگيديكته شده است. صرف انرژي بيش

برابر در اقتصاد، امنيت، فرهنگ، حقوق انساني و روابط مردم با مردم، طراحي مجدد امور 
هاي دفاعي و منابع انساني با توجه به احتياجات و خارجه، روابط اقتصادي خارجي، سازمان

 عنوان يك كشور در حال تجارت و در حالغييرات جديد، تقويت فرهنگي جهاني بهت
 .)1387(برادران شركاء، آبان گذاري سرمايه

 انداز استراتژيك كشور مالزي سند چشم

دهه توانسته  5مالزي از ديگر كشورهاي مسلمان در حال توسعه است كه در عرض 
ي ي اقتصادي خارج كرده و مسير توسعهماندهي كشورهاي عقباست خود را از زمره

اين كشور اشاره  "2020انداز  چشم"ي سرعت طي كند. در برنامهاجتماعي را بهـ  اقتصادي
شده است اين توسعه براساس يك الگوي داخلي و بدون مالك قرار دادن يك كشور 

دي، سياسي، ي ابعاد اقتصاچنين در همهيابي به آن؛ و هميافته و تالش براي دستتوسعه
 و هدف نهايي آن است كه .اجتماعي، معنوي، رواني و فرهنگي صورت خواهد گرفت
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 چنين اين كشور قصد دارد، مالزي يك كشور كامالً توسعه يافته باشد. هم2020تا سال 
 از نظر وحدت ملي، انسجام اجتماعي، ثبات سياسي، نظام حكومتي، كيفيت زندگي،

 اعتماد به نفس و غرور ملي كامالً توسعه يافته باشدهاي اجتماعي و معنوي، ارزش
)Bin Mohammed, 1991(مالزي و الزامات آن، پنج هدف  2020انداز  طور كلي چشم. به

 اند از:كند كه عبارتآرماني را دنبال مي
 اقتصادي؛ -. عدالت اجتماعي1
 اي مرفه؛. ايجاد جامعه2
 . مبارزه با فساد و بهبود نظام مديريتي؛3
 گذاري خارجي؛. آزادسازي نظام تجاري و سرمايه4
 .(همان)سازي فرهنگي پارچه. برقراري سياست يك5

ي اهداف آرماني تنها مسائل سياست خارجي، دفاعي و امنيتي در زمرهبر اين اساس، نه
مالزي كه آمده است: مالزي كامالً  2020انداز  اصلي نيست، بلكه در توضيحات سند چشم

ي استراتژيك و محوري كه از كه بر نه مسألهوجود آيد، مگر اينتواند بهته نمييافتوسعه
ي دوم، رو بوده است، غلبه كند. نيز از بين اين نه مسأله، تنها مادهبدو استقالل با آن روبه

صورت غيرمستقيم به مسائل سياست خارجي و امنيتي اختصاص دارد. در اين ماده هم بهآن
 آمده است:

اي كه احساس آزادي و امنيت كند، به خود يافتهي توسعهاد جامعهايج«
چه كه هست حق از دستاوردهاي خود و از آناعتماد و ايمان داشته باشد و به

ي ناماليمات ي رويارويي با همهاحساس غرور كند، استوار و قوي و آماده
ناپذيري ، تسليمهاي نهفتهي تواناييباشد. رسيدن به كمال، آگاهي كامل از همه

اي هاي چنين جامعهو مورد احترام ساير ملل بودن، از وجوه تمايز و خصيصه
 ».است

گونه كه از ظاهر عبارات فوق مشخص است، بحث سياست خارجي و امنيتي هيچ همان
ي ي اين كشور به خود اختصاص نداده و همهانداز آينده جايگاهي را در سند چشم

شود. ي اين كشور به مسائل اقتصادي و البته فرهنگي ختم مينگرانههاي آيندهبلندپروازي
نيز تنها در يك عبارت كوتاه،  2020انداز  در بخش اقدامات الزم جهت موفقيت چشم

مالزي را تمركز بر ضروريات اقتصادي و كاهش تأكيد بر » المللياستراتژي روابط بين«
 .(همان)سياست و ايدئولوژي معرفي نموده است 
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 انداز استراتژيك كره جنوبي سند چشم
ي جنوبي در قالب يك سند فراگير ارائه نشده است؛ ي بلند مدت در كرهبحث توسعه

اي را براي توسعه و پيشرفت هاي مختلف، اسناد بلند مدت جداگانهبلكه اين كشور در حوزه
84Fخود تدارك ديده است.

و امنيتي كره انداز استراتژيك سياست خارجي  در اين بين، چشم 1
202085Fجنوبي تا سال 

اصل طراحي شده است. در اين  10نيز در قالب سندي جداگانه و در  2
ي سياست خارجي و امنيتي كره جنوبي تعريف شده سند سه هدف راهبردي براي عرصه

 اند از:است كه عبارت
 مناسب براي يك نظم جديد در شرق» زيستي پيچيدههاي همشبكه«. ساخت 1
 آسيا؛
 اي از طريق يك استراتژي تكاملي؛ي جديد درون كره. ايجاد يك رابطه2
اي و جهاني جديد از طريق ديپلماسي . مشاركت فعاالنه در طراحي يك نظام منطقه3

 قدرت متوسط.
ي جنوبي تا سال ي سياست خارجي و امنيتي كرهدر اين راستا اصولي كه بايد در حوزه

 اند از:د، عبارتمورد عمل و اجرا قرار گير 2020
آميز تغيير قدرت در شرق براي مديريت صلح» پذيري سيستماتيكانعطاف«. حفظ 1

 ي آمريكاي اول، از طريق تقويت روابط جمهوري كره با اياالت متحدهآسيا؛ در درجه
. البته اين 21شكل يك اتحاد استراتژيك پيچيده متناسب با تغييرات محيط جهاني در قرن به

اي يد حداكثر سودمندي را براي تأمين امنيت كره در سطوح مختلف جهاني، منطقهاتحاد با
 اي تضمين نمايد.جزيرهو شبه
 ايـهريق كانالـا چين از طـهاي همكاري بور همزمان گسترش شبكهـط. به2

 مختلف.
وفصل . حل و فصل اختالفات اساسي با ژاپن در سه گام. در كوتاه مدت از طريق حل3

 اختالفات تاريخي، در ميان مدت از طريق استفاده از قدرت پيچيده براي گسترش روابط دو
 

                                                      
ي كره جنوبي انداز آينده )، چشم2050-2009ي سبز كره جنوبي (توان به سند توسعهعنوان نمونه مي. به1

تكنولوژيك ي علمي و افزار و تكنولوژي ارتباطات و طرح بلند مدت كره جنوبي براي توسعهبراي صنعت نرم
 اشاره كرد.

2. Toward 2020: Ten Agendas for South Korea's Foreign Policy. 
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 ي نهادهاي همكاري و اشتراكات هويتي.جانبه و در بلند مدت از طريق توسعه
هاي قدرت متوسط با مجمع كشورهاي دست گرفتن ابتكار عمل در ايجاد شبكه. به4

 آسياي جنوب شرقي (آ سه آن).
 اي.به حل منازعات دريايي منطقه. كمك 5
عنوان يك رويكرد جديد به راهبردهاي كره . تعقيب يك استراتژي تكاملي به6

 ي نخست با كمك به كره شمالي براي كنار گذاشتن سيستم امنيتشمالي. در درجه
اش و نيز تبديل كره شمالي به يك مدل دست اياي و تقويت سيستم امنيتي غير هستههسته
ي اقتصادي و كمك به آمريكا، چين و سازمان ملل براي گسترش صلح پيچيده وسعهاول ت

 جزيره كره.در كل شبه
دوستانه هاي انسان. دومين گام برنامه كمك سيستماتيك به كره شمالي، شامل كمك7

 ي جنوبي بايدكند. كرهو انجام اقداماتي است كه به تغيير نظام در اين كشور كمك مي
 مابين باشد.سازي روابط با كره شمالي و بهبود روابط فيعاديدنبال به

ي مسائل تجاري، امور بر دانش در زمينهاي مبتنيسازي يك ديپلماسي شبكه. پياده8
ي پايدار و متوازن اقتصاد جهاني و نيز ي همكاري و كمك به حفظ توسعهمالي و توسعه

 اي.اقتصاد كره
سيستم جهاني موثر براي حل مسائل در حال ظهور . حضور فعاالنه در طراحي يك 9

 انرژي، جمعيت، فرهنگ و اطالعات و دانش. مربوط به محيط زيست،
 هاي ارتباطي دو طرفه باي كانال. تمرين ديپلماسي عمومي با توسعه10

 . در اين راستا براي خدمت به صلح جهاني و گسترش21متنوع در قرن  بازيگران
ي اقتصادي، موج ي توسعهبايد از منابع قدرت نرم كره از جمله تجربهنفوذ ديپلماتيك كره، 

86Fايكره

هاي علمي كره استفاده شود. ايجاد يك فرهنگ متناسب با وضعيت پايه و 1
 هايهاي متوسط و رسيدن به يك اجماع ملي در رابطه با شكافقدرت ديپلماتيك

 ودـرداشته شـب الزم است ايي است كهـهوژيك نيز از ديگر گامـو ايدئول اجتماعي
)Ten Agendas for South Korea’s Foreign Policy, 2012(. 

                                                      
 ميالدي؛ برگرفته از:1990. اشاره دارد به افزايش محبوبيت فرهنگ كره جنوبي از اواخر 1
 "South Korea pushes its pop culture"  BBC. 2011-11-08. Retrieved 30 December 2015  
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/fast_track/9633298.stm
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 انداز اي محتواي اسناد چشمبررسي مقايسه
توان اسناد توسعه انداز اين كشورها، مي هاي چشمپس از مرور اجمالي اهداف برنامه

ش محتوايي اين شدن ارزها را با جمهوري اسالمي ايران مقايسه كرد تا ضمن مشخصآن
تر مدنظر آنان بوده است، نقاط قوت و ضعف سند ريزي بيشاسناد و مواردي كه در برنامه

 ي سياست خارجي و امنيتي مشخص شود.ي ايران در عرصهافق آينده

 از منظر كفايت يا غناي محتوايي اسناد
ي كشور توسعهانداز  دهد در سند چشمي محتواي اسناد چهارگانه فوق نشان ميمطالعه

گذاري گذاري، جذب سرمايهتركيه تأكيد بر فرايند اصالحات ساختاري، مديريتي و قانون
هاي بزرگ سازي بانكسازي از قبيل خصوصيمستقيم خارجي و نيز تشويق خصوصي

تر حول تر است. مسائل سياست خارجي و امنيتي اين كشور نيز بيشدولتي پررنگ
آميز ريزي شده است. تنظيم روابط صلحو الزامات اين امر طرح ي اروپاعضويت در اتحاديه

اي است با همسايگان و آمادگي براي تغييرات جديد خاورميانه نيز از ديگر مسائل عمده
 اند.كه در اين سند مورد تأكيد قرار گرفته

كشور مالزي هرچند ذكر شده است كه اين توسعه در  2020انداز  ي چشمدر برنامه
ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، معنوي، رواني و فرهنگي صورت خواهد گرفت؛ ي همه

ي سياست اي براي حوزهريزي شدهي منسجم و طرحاما در عمل، اين كشور هيچ برنامه
 2020ي مالزي بايد در سال خارجي و امنيتي نداشته و تنها به ذكر اين نكته كه جامعه

ناپذير باشد، رويارويي با ناماليمات آماده و تسليماحساس آزادي و امنيت كند و براي 
 بسنده كرده است.
ي جنوبي اما تا حد زيادي متفاوت است. اين كشور يك سند ويژه براي وضعيت كره

اي راهكارهاي ريزي شدهصورت دقيق و برنامهي سياست خارجي تدوين نموده و بهعرصه
قاط كور و دردسرساز سياست خارجي و تأمين منافع و امنيت ملي جمهوري كره و نيز ن

هاي بلند ها برنامهوفصل و تغيير آنامنيتي كشور خويش را مشخص نموده و براي حل
ريزي نموده است. با اين وجود سند امنيت ملي و مدت، كوتاه مدت و ميان مدت طرح

سياست خارجي اين كشور نيز حول شرق آسيا و رابطه با آمريكا تنظيم شده است و 
 توجهي است.ها مورد بيناسبات اين كشور با ديگر مناطق و حوزهم

ي ي جمهوري اسالمي ايران نيز مسائل مربوط به حوزهانداز آينده در سند افق چشم
 هايريزيكارها و برنامهطور بسيار كلي و بدون طرح راهسياست خارجي و امنيتي به

چون مالزي بحثي ي ما نيز همانداز توسعه شماند. بنابراين در سند چشده مطرح شدهبنديزمان
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 هاي مناطق گوناگون در پنجاه سال آينده و اتخاذ رويكرداز مخاطرات و فرصت
تواند به هاي احتمالي كه ميالمسائلي در قبال اين موضوعات و نيز اتحادها و ائتالفحل

 ست.اي و جهاني ايران بيانجامد، نيامده اافزايش قدرت و موقعيت منطقه

 از منظر ميزان ابتكار و نوآوري
يابي ي هر كشور عبارت است از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستانداز توسعه چشم

هاي نظام و  جامعه در يك افق زماني معين بلندمدت كه متناسب با مباني ارزشي و آرمان
انداز چهار كشور فوق  . اگر از اين منظر به اسناد چشم)11: 1387ئي،  (هزاوهگردد  مردم تعيين مي

ي بنگريم و نوآوري را ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد بدانيم، بايد گفت در اسناد توسعه
ي ي كشور در عرصهها يا مفاهيم جديدي در رابطه با نقش آيندهايران و مالزي، ايده

اي و جهاني و يا راهكارهاي نوآورانه براي حل مسائل نوپديد ارائه نشده است؛ منطقه
هاي اقتصادي، علم و فناوري و تجاري هرچند در اين اسناد به نقش برتر كشورها در حوزه

هاي در سال پاياني سند اشاره شده است و البته در سند ايران ذكر شده است كه فناوري
ي سياست خارجي و باشد، اما در حوزه» هاي جهانيسطح قدرت«دفاعي ايران بايد در 

يد مربوط به مسائل امنيتي و جهاني نوظهور مثل اشكال جديد امنيتي از طرح مباحث جد
ي جهان اسالم، تركيبات امنيتي ها و مذاهب، مسائل آيندهي قوميتتروريسم، نقش آينده

كارهاي برخورد مقتدرانه و صحيح با هاي دفاعي مورد نياز و طرح راهنوظهور و گفتمان
 ي سياست خارجيو كشور در حوزهي اين دها خبري نيست. مطالب اسناد توسعهآن

صورت هم نه بهآن ـي سياست خارجي تر بر اساس شرايط فعلي هر كشور در عرصهبيش
بيني نگري و پيشها خبري از آيندهتنظيم شده است و در هيچ يك از آن ـكامل و جامع 

 ي پيش رو نيست.مشكالت و مسائل احتمالي آينده
 چشم تر بهژيك دو كشور تركيه و كره جنوبي كمانداز استرات اين نقيصه در چشم

ي امنيتي و سياسي اين اي از اتفاقاتي كه در حوزهمجموعهانداز تركيه، به خورد. در چشممي
هاي دموگرافيك و نزاع قومي و ... توجه شده چون توسعهكشور در شرف وقوع است، هم

يت اياالت متحده در خاورميانه، نقش ي حضور و فعالزني در مورد ادامهو با تخمين و گمانه
در سند براي اين كشور » اي براي كشورهاي همسايهمند منطقهنماينده و حامي قدرت«

ي اروپا و مسائل ناشي از آن ديده و تعريف شده است. احتمال پذيرش تركيه در اتحاديه
بته با توجه به هاي اين سند است كه الها و دور انديشينگريي ديگر آيندهنيز در زمره

حساب بيني و نوآوري چنداني بهي تركيه با اين مسأله، پيشدرگيري چندين و چند ساله
ي چنداني برخوردار نيست؛ اما در هاي نوآورانهانداز كره جنوبي نيز از مؤلفه آيد. چشمنمي
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هاي همزيستي شبكه«چون مقايسه با سند دو كشور ايران و مالزي، با طرح مباحثي هم
كه منظور از آن » هاي تكاملياستراتژي«براي يك نظم جديد در شرق آسيا، » پيچيده

اي براي بهبود روابط با كشورهاي ديگر است و نيز تعريف هاي چند مرحلهاتخاذ سياست
ساختن اين نقش در شرق آسيا، كارهايي براي عملياتيي راهو ارائه» قدرت متوسط«نقش 

ي پيش رو دارد و از رويكرد خالقانه و تري براي آيندهوشني رسند اين كشور، برنامه
 تري برخوردار است.ي افزوننوآورانه

 از منظر سازگاري با دستاوردهاي علمي
يكي از نقاط ضعف كشورهاي در حال توسعه كه در واقع ريشه و زير بناي عدم 

طور كلي و اني بهماندگي علوم انسشود، عقبها نيز محسوب ميآميز آني موفقيتتوسعه
پردازي بومي و طور خاص در اين كشورهاست. عدم نظريهالملل بهعلوم سياسي و روابط بين

ي اين نظريات ها پس از ارائهالمللي تا سالشده در مجامع بينخبري از نظريات جديد ارائهبي
مي و هاي بوقيد و شرط اين نظريات بدون توجه به تفاوتو در نهايت نيز پذيرش بي
(تيكنر و ويور، ي كشورهاي در حال توسعه است ي تقريباً همهمحلي، از نقاط ضعف عمده

ي چهار كشور مورد بررسي نيز بايد گفت در هيچ انداز توسعه . در رابطه با سند چشم)1391
يك از اين اسناد به مسائل جديد علمي در رابطه با سياست خارجي و امنيتي توجه نشده 

87Fچون نقش زبان و گفتمان در امنيت و سياست خارجيهماست. مباحثي 

88F، امنيت هنجاري1

2 ،
89Fالمللاقتصاد سياسي تروريسم بين

المللي در سياست ي نهادهاي داخلي و بين، نقش آينده3
90Fخارجي و امنيتي

ي سياست خارجي و امنيت و... كه از جمله مباحث علمي روز در عرصه 4
هيچ يك از چهار كشور مزبور وجود ندارد و تنها به ي المللي هستند، در سند توسعهبين

مباحث كلي در رابطه با تعامل مثبت با ديگر كشورها، همبستگي متقابل، اتحاد و ائتالف با 
 الملل هستند، بسنده شده است.ديگر كشورها و ... كه از مباحث قديمي روابط بين

                                                      
1. See, for example: Discourse analysis, policy analysis, and the borders of EU 
identity, Journal of Language and Politics (Impact Factor: 0.19). 
2. normative Security. 
3. See, for example: The Political Economy of Transnational Terrorism, B. PETER 
ROSENDORFF, TODD SANDLER. School of International Relations .University 
of Southern California. 
4. See, for example: Shaping and controlling foreign policy. Directorate General for 
External Policies Policy Department, Author: Péter BAJTAY, July 2015. 

https://www.researchgate.net/journal/1569-9862_Journal_of_Language_and_Politics
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 ي بوميهااز منظر سازگاري با اقتضائات زماني و مكاني و ظرفيت

هاي بارز بين چهار كشور مورد مقايسه از نظر موقعيت جغرافيايي، نظام وجود تفاوت
91Fسياسي و دين و فرهنگ

ها در بخش سياست ي آنانداز توسعه ، تا حدودي در چشم1
ي تركيه به ترتيب كه در سند توسعهگر شده است. بدينخارجي و امنيت ملي نيز جلوه
عنوان يك قدرت سياسي، اقتصادي و هاي آن بهمسئوليت اقتضائات محيطي اين كشور و

شود. در سند اين كشور مسائل اي در اوراسيا، بالكان و خاورميانه توجه مينظامي منطقه
هاي چون ديپلماسي نفت و آب، ازدياد سالحهم ـهاي آينده پيش روي تركيه در دهه

انه و مسائل ناشي از عضويت كشتار جمعي و تروريسم، افزايش حضور آمريكا در خاورمي
بيني شده و مورد تأكيد قرار گرفته است كه تركيه بايد پيش ـاين كشور در اتحاديه اروپا 

 ها آماده باشد.براي رويارويي با آن
ي مالزي هر چند تأكيد بر توسعه براساس يك الگوي داخلي و بدون در سند توسعه

 ي ابعاد بوده است، باچنين توسعه در همهيافته و همدادن يك كشور توسعهمالك قرار
ريزي سياست خارجي و امنيتي اين كشور بر اساس موقعيت جغرافيايي، وجود طرحاين

اسالمي ـ  هاي انسانيهاي آينده و نيز ويژگيتهديدات بالقوه پيش روي اين كشور در دهه
اي ه طرح و برنامهخورد و اساسا اين سند فاقد هرگونچشم نميدروني آن در اين سند به

 ي سياست خارجي و امنيتي است.براي آينده
انداز كره جنوبي نيز اقتضائات زماني و مكاني تا حدي ديده شده است. رفع  در سند چشم

سازي يك نظم جديد در شرق آسيا، مشاركت اختالفات با همسايگان، لزوم تدوين و پياده
بر اي مبتنيجديد، استفاده از ديپلماسي شبكهاي و جهاني فعاالنه در طراحي يك نظام منطقه

ي مسائل تجاري، امور مالي و توسعه همكاري خصوصاً با كشورهاي عضو دانش در زمينه
اش بوده است. البته هاي توجه كره جنوبي به اقتضائات محيطيآ. سه. آن. از جمله نمونه

داده و از ساير مناسبات ي شرق آسيا را پوشش تر حوزههاي اين كشور بيشگذاريسياست
ي كره جنوبي وارد المللي باز مانده است. نقد ديگري كه از اين زاويه بر سند توسعهبين

هاي داخلي قدرت و تأكيد بيش از حد به ائتالف با است، عدم تكيه به امكانات و پتانسيل

                                                      
مالزي كشوري است  با مردم اكثراً مسلمان و حكومت سكوالر؛ اوراسيايي . جمهوري تركيه كشوري است1

ست، در ي سلطنتي. كره جنوبي نيز داراي حكومت جمهوري ابا نظام مشروطه آسيامسلمان در جنوب شرقي 
ها دين بوده و البته درصدي از آنقرار دارد. اكثريت جمعيت آن بي آسيادر شرق  جزيره كره شبهبخش جنوبي 

 نيز مسيحي، بودايي و كنفسيوسي هستند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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طلوب و منافع ي شرايط مكنندهعنوان فاكتور تأميناي، بههاي منطقهآمريكا و ساير قدرت
 ملي براي جمهوري كره است.

صورت بسيار كلي به ي جمهوري اسالمي ايران نيز بهدر نهايت در سند افق آينده
 مباحث امنيتي و سياست خارجي پرداخته شده و تنها نمودي كه از مسائل بومي در آن

اسالمي  خورد، اهتمام به وحدت و انسجام اسالمي است كه از اقتضائات نظامچشم ميبه
ايران است. با اين وجود، موقعيت مكاني و زماني جمهوري اسالمي ايران و مسائلي كه در 

هاي آينده با آن مواجه خواهد بود، از جمله كمبودهايي هستند كه در بخش سياست دهه
 خورند.چشم ميانداز به خارجي و امنيتي سند افق چشم

 ي مطلوبآيندهسوي نمودن فرايند پيشران بهاز منظر مشخص
ي چهار كشور مورد بررسي، وضعيت متفاوتي از نظر انداز توسعه در بين اسناد چشم

 انداز تركيه ي مطلوب وجود دارد. در سند چشمسوي آيندهتوجه به فرايندهاي پيشران به
چون گذاران اين كشور مواردي همخوبي مورد توجه قرار گرفته و سياستاين مسأله به

يابي به اقتصاد اي براي همسايگان خود؛ دستمند منطقهه نماينده و حامي قدرتشدن بتبديل
گذاري جدي در نيروي وفصل مشكالت داخلي؛ سرمايهالمللي؛ حلي بينتر در صحنهرقابتي

هاي هاي سازنده و بازسازي اعتماد همسايگان در مرزها؛ ايجاد وابستگيانساني؛ همكاري
 ر در اقتصاد، امنيت، فرهنگ، حقوق انساني؛ و روابط مردم با مردمهاي برابمتقابل بر پايه

 ي تركيهانداز آينده ساز تحقق چشمتواند سبباند كه ميكارهايي دانستهرا از جمله راه
 باشند.

گونه كه ذكر شد، مباحث سياست خارجي و انداز كشور مالزي همان در سند چشم
 شعارگونه بيان شده و تنها بر ضروريات اقتصادياي و صورت كامالً حاشيهامنيتي به

 عنوان استراتژي مالزي براي پيشبرد اهدافو كاهش تأكيد بر سياست و ايدئولوژي به
كار اصلي براي شود كه مالزي راهالمللي سند ذكر گرديده است. از اين جمله استنباط ميبين

اقتصادي و دوري از  هايي سياست خارجي را در پيگيري سياستموفقيت در عرصه
 داند.زاي سياسي و ايدئولوژيك ميمسائل تنش

ساختن كارهاي متعددي براي پيشبرد و عمليانداز كره جنوبي نيز راه در سند چشم
ايجاد يك » زيستي پيچيدههاي همشبكه«انداز ذكر شده است. ساخت  اهداف سند چشم

وفصل ا اياالت متحده آمريكا، حلاي، اتحاد استراتژيك كره بي جديد درون كرهرابطه
هاي قدرت متوسط با كشورهاي آسياي اي، ايجاد شبكهاختالفات با دشمنان و رقباي منطقه

جزيره كره، پيگيري ديپلماسي اي در شبهجنوب شرقي، تقويت سيستم امنيتي غير هسته
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ن متنوع قرن هاي ارتباطي دو طرفه با بازيگرابر دانش و باز كردن كانالاي مبتنيشبكه
سوي ي اين فرايندهاي پيشران سياست خارجي و امنيتي كره بهبيست و يكم، از جمله

 ي مطلوب هستند.آينده
ي سياست ذكر اهداف كلي در حوزهانداز جمهوري اسالمي ايران، تنها به در سند چشم

دازي به ان توان چشمشده را نميسو اهداف مطرحخارجي و امنيتي اكتفا شده است. از يك
ي پيش رو دانست و از سوي ديگر، راهكار دقيق و كاربردي نيز براي تحقق اين آينده

پيگيري ديپلماسي اقتصادي، فرهنگي و علمي با «كار كلي اهداف مطرح نشده و تنها به راه
اي از بسنده شده است. جدول زير مجموعه» الملليي بينآفريني در عرصههدف نقش

ي سياست خارجي، دفاعي و پيشرفت جمهوري اسالمي ايران در حوزه هاي سند افقويژگي
 گذارد.نمايش ميكارهاي اصالح آن را بهامنيتي و راه

 . نقاط قوت و ضعف سند افق پيشرفت ايران در حوزه سياست خارجي و امنيتي1جدول شماره 

 راهكارهاي پيشنهادي نقاط ضعف نقاط قوت

هاي اسالمي توجه به آرمان
نقش ايران در جهان و 

 اسالم

مختصر، پراكنده و كلي بودن 
مواد مرتبط با سياست خارجي و 

 امنيتي

انداز مجزا  تدوين سند چشم
براي مسائل سياست خارجي و 

 امنيتي

 بازدارنده و دفاعي معرفي
هاي امنيتي كردن برنامه

 ايران

ي نگري در حوزهعدم آينده
 مسائل امنيتي و سياست خارجي

تخصصي با اساتيد  هاينشست
پژوهي مجرب جهت آينده

 امنيت و روابط خارجي ايران
عدم سازگاري با دستاوردهاي  

الملل و علمي روز روابط بين
 سياست خارجي

هاي تعاملي مجزا نمودن حوزه
 ي راه مجزاايران و تعريف نقشه

هاي بومي و توجهي به ظرفيتبي 
 هاي ايرانيمؤلفه

هاي مؤلفهشناخت و استخراج 
 فرهنگ استراتژيك ايراني 

سوي فقدان فرايند پيشران به 
 ي مطلوبآينده

تعريف منابع نا امني و تهديدات 
كارهاي ي راهپيش رو و ارائه

 مقابله
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 بنديجمع
ي اي به بررسي مفاد مربوط به حوزهمقاله حاضر با اتخاذ رويكرد تحليلي و مقايسه

به سه  جمهوري اسالمي ايران نسبت» سند افق پيشرفت«سياست خارجي، دفاعي و امنيتي 
فوق حاكي از  يتوسعه (تركيه، مالزي و كره جنوبي) پرداخت. نتايج مقايسهكشور در حال

ي جمهوري اسالمي ايران انداز آينده آن است كه از منظر غناي محتواي سند، سند افق چشم
امنيتي اختصاص داده است (حدود  ي سياست خارجي وجايگاه نسبتاً مختصري را به حوزه

 هايريزيي راهكارها و برنامهشده نيز بسيار كلي و بدون ارائه%) و مواد مطرح9
همين ترتيب داراي ايرادات انداز مالزي نيز به اند. سند چشمشده مطرح شدهبنديزمان

و  اما سندهاي تركيه ي مباحث سياست خارجي و امنيتي است؛محتوايي جدي در حوزه
 تر هستند.تر و پختهكره جنوبي از نظر محتواي مباحث سياست خارجي غني
ها يا مفاهيم ي ايران و مالزي، ايدهاز منظر ميزان ابتكار و نوآوري نيز در اسناد توسعه

كارهاي اي و جهاني و يا راهي منطقهي كشور در عرصهجديدي در رابطه با نقش آينده
نوپديد ارائه نشده است و اسناد تركيه و كره جنوبي كارامدتر نوآورانه براي حل مسائل 

هستند. از منظر سازگاري با دستاوردهاي علمي در هيچ يك از اين اسناد به مسائل جديد 
ي ميزان توجه اسناد علمي در رابطه با سياست خارجي و امنيتي توجه نشده است. از زاويه

ترين وضعيت قرار مي، سند مالزي در ضعيفهاي بوبه اقتضائات زماني، مكاني و ظرفيت
بودن نظام توجه طور بسيار مختصر به اقتضائات اسالميدارد. سند جمهوري اسالمي ايران به

هاي بومي و موقعيت استراتژيك ايران در بخش هاي ايراني، ظرفيتكرده؛ اما مؤلفه
رو نوبي و تركيه پيشخورد. در اين زمينه نيز اسناد كره جچشم نميسياست خارجي آن به

اند. از منظر تر بوده و بيشتر منطبق با مقتضيات زيست بومي آن كشورها طراحي شده
ي مطلوب، اسناد جمهوري اسالمي ايران و سوي آيندهنمودن فرايند پيشران بهمشخص

اند و تعريف مشخص و روشني از اين مالزي به طرح راهكارهاي بسيار كلي بسنده كرده
تر تر و عملكرديكه اسناد تركيه و كره جنوبي در اين زمينه شفافارند؛ در حاليفرايند ند

انداز جمهوري  ي نقاط قوت و ضعف سند افق چشماند. با توجه به مجموعهاقدام نموده
 اسالمي ايران، راهكارها و پيشنهادات زير براي بهبود كيفيت و محتواي آن پيشنهاد

 گردد:مي
انداز مجزا براي مسائل سياست خارجي و امنيتي جهت  ند چشم. اختصاص و تدوين س1

انداز در  پوشش كامل مسائل اين حوزه؛ طبيعي است كه تفكيك موضوعي سند افق چشم
 كند.ها كمك ميها نيز به افزايش غنا و كارايي آنساير حوزه
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ي سياست خارجي . برگزاري نشستي مشترك با اساتيد فرهيخته و متخصص در حوزه2
تر با مسائل نوظهور در امر سياست خارجي و و مسائل امنيتي براي آشنايي هرچه بيش

 راستاسال آينده. در اين 50پژوهي امنيت و روابط خارجي ايران در امنيتي، و آينده
هاي المللي و چگونگي چينش قدرتانداز تحليلي از تغييرات نظام بين يابي به چشمدست

ويژه چين) در پنجاه سال آينده و الزامات هاي آسيايي بهدرتبزرگ (با توجه به خيزش ق
هاي امنيتي و راهبردي جمهوري اسالمي ايران براي بازيگري و ايفاي نقش فعاالنه در نظم

 نوظهور ضروري است.
ها هاي خاص فرهنگ استراتژيك ايراني و استفاده از آن. شناخت و استخراج مؤلفه3

 استراتژيك كشور. در جهت حل معضالت امنيتي و
هاي روشن از نقش و جايگاه جمهوري اسالمي ايران در ي تعريف و شاخصه. ارائه4
كارهاي عملي براي كردن راهسال آينده و نيز مشخص 50اي و جهاني در ي منطقهعرصه

 ها.تحقق اين نقش
 يچون حوزهي سياست خارجي، همهاي تعاملي ايران در عرصه. مجزا نمودن حوزه5

ي راه ايران اي و... و تعريف نقشههاي فرامنطقهي جهان اسالم، قدرتهمسايگان، حوزه
 ها.تك اين حوزهيابي به اهداف ملي در تكبراي تأمين منافع ملي و دست

كارهاي . تعريف منابع ناامني و تهديدات پيش روي جمهوري اسالمي ايران و ارائه راه6
 ها.ت براي مقابله با آنكوتاه مدت، ميان مدت و بلند مد

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مهكامه. تهران: انتشارات». استراتژي تكنولوژي). «1389اعرابي، سيد محمد و منتي، حسين ( .1
بازخواني الزامات ). «1390ميسمي، حسين (بهار  افتخاري، اصغر؛ نادري باب اناري، مهدي؛ .2

راهبرد، ». ؛ رويكردي چندجانبه1404ري اسالمي ايران در افق انداز جمهو امنيتي سند چشم
 .58شماره 

». مالزي 2020انداز  چشم). «1387فر، محبوبه (برادران شركاء، حميدرضا؛ جعفري، آمنه؛ كاوياني .3
 مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام.

مركز تحقيقات ». تركيه انداز استراتژيك چشم). «1387برادران شركاء، حميدرضا (آبان  .4
 استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام.

مترجم: ». ي جهانالملل در چهار گوشه دانش روابط بين). «1391تيكنر، آرلن؛ ويور، اُلي ( .5
 عليرضا طيب. تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.

 ). بيانات در ديدار اساتيد دانشگاها.15/5/1393اي، سيدعلي (خامنه .6
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