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Abstract  
The present study aims to investigate the ratio of geopolitics and progress in 1404 
perspective document. Thus, the geopolitical components and considerations, foundations 
and geopolitical considerations of Iran's strategic environment and its impact on the 
development of the country have been studied in terms of the Outlook 1404 document. The 
results of the research, using an analytical-critical approach and the use of relevant 
documents, showed that for reasons such as disregard for geopolitical variables, 
incompatibility between national goals and geopolitical realities, single-factor and mostly 
inner approach toward progress and an unrealistic understanding of geographical capacities 
and realities, Outlook 1404 lacks geopolitical considerations. Given the fundamental 
weaknesses (disregarding the geographical and geopolitical considerations) and structural 
(lack of administrative and executive mechanisms), the expected goals of the prospective 
document in the 1404 time horizon will not be achieved. Therefore the prospective 
document will require fundamental revision with a new timeframe. 
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 چكيده
ها و مالحظات   مؤلّفه، بوده و در اين راستا 1404انداز   تيك و پيشرفت در سند چشمهدف پژوهش حاضر بررسي نسبت ژئوپولي

مورد  1404انداز سند   ها و مالحظات ژئوپوليتيكي محيط راهبردي ايران و مؤثّر در پيشرفت كشور بر اساس چشم  بنيان، ژئوپوليتيكي
سند ، نشان داد، گيري از اسناد مرتبط انجام شد  يلي ـ انتقادي و با بهرهمطالعه قرار گرفته است. نتايج پژوهش كه با اتّخاذ رويكرد تحل

نگاه ، هاي ژئوپوليتيكي  عدم تناسب ميان اهداف ملّي و واقعيت، توجهي به متغيرهاي ژئوپوليتيكي  به داليلي همچون بي 1404چشم انداز 
بهره   هاي جغرافيايي از مالحظات ژئوپوليتيكي بي  ها و واقعيت  از ظرفيتبينانه  عاملي و عمدتاً دروني به مقولة پيشرفت و درك غيرواقع تك

اهداف ، توجهي به مالحظات جغرافيايي و ژئوپوليتيكي) و ساختاري (عدم سازوكار مديريتي و اجرايي) است. با توجه به ضعف بنيادي (بي
از اين رو نيازمند تجديد نظر و بازبيني اساسي و بنيادي در سند محقّق نخواهد شد.  1404انداز در افق زماني   مورد انتظار سند چشم

 انداز با بازة زماني جديد خواهد بود.  چشم
 

 هاي پيشرفت. برنامه، ايران، 1404انداز   سند چشم، ژئوپوليتيك هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
امري ، مدر نظر بگيري» وضع مطلوب«به » وضع موجود«اگر پيشرفت يا توسعه را حركت از 

ها و   شيوه، ها  اي از روش  اجرايي و انتخابي است كه توسط كشورها و در چرخه، فكري، هدفمند
شود. در   سازي مي  پياده» هاي توسعه  استراتژي«اقتصادي و اجتماعي به صورت ، رفتارهاي سياسي

حيط عالوه بر م، چنين برخوردي است كه هرگونه تالش و تكاپوي كشورها در مسير توسعه
انداز   هاي راهبردي توسعه كه چشم هاي بيروني است. برنامه  ها و كنش  متأثّر از بازتاب، داخلي آن

دهد از مواردي است كه دو وجه ديالكتيك محيط   توسعه كشور را در افق بلندمدت نشان مي
نه تنها سمت ، هايي  چنين برنامه، دهد. به عبارت ديگر  بيروني و دروني را مورد مالحظه قرار مي

المللي نشان   اي و بين  منطقه، ملّي، انداز آتي كشور را در سطوح مختلف محلّي توسعه و چشم
هاي بازيگران بيروني را نسبت به خود مورد بررسي و   ها و كوشش  بلكه نوع كشش، دهد مي

، دي توسعههاي راهبر  دهد. درك و لحاظ بينش و دانش ژئوپوليتيكي در برنامه نظر قرار مي  دقت
كند. شايان   هموارتر مي، هاي موردنظر كشور  هايي را براي رسيدن به افق  مسير حركت چنين برنامه

تنيدة  هاي درهم  ها و انفجار اطالعاتي و شبكه  شدن  توجه است كه با فراآمدن دوران جهاني
جانبه نگر و   همه، نگر  ديدي كل، هاي توسعه و به سرانجام رسيدن آن  تدوين برنامه، اطالعاتي

هاي ژئوپوليتيكي بازيگران سياسي با محور قرار دادن   طلبد. از آنجا كه رفتارها و مؤلّفه  سيستمي مي
هاي   برنامه، بنابراين، ها در سطوح مختلف جغرافيايي است  جويي در تكاپوي برتري» قدرت«

ت ژئوپوليتيكي براي هر گيرند و درك مالحظا  راهبردي نيز سرشتي ژئوپوليتيكي به خود مي
 شود.   يك ضرورت محسوب مي، كشوري

هاي   هاي ژئوپوليتيكي و نسبت آن با پيشرفت در برنامه  با تحليل و تبيين مؤلّفه، مقالة حاضر
پردازد و سپس با نگاهي انتقادي به تحليل   به تدوين ادبيات جديدي در اين موضوع مي، راهبردي

 پردازد.  بر پاية ادبيات مفهومي و نظري پژوهش مي 1404انداز   چشممحتواي برنامه راهبردي سند 
 : گويي به دو سوال بنيادي است  به دنبال پاسخ، پژوهش حاضر در مسير پژوهشي خود

 ها و مالحظات ژئوپوليتيكي مورد توجه قرار گرفته است؟   مؤلّفه 1404ـ آيا در سند راهبردي 1
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يتيكي محيط راهبردي ايران و مؤثّر در پيشرفت كشور براساس ها و مالحظات ژئوپول  ـ بنيان2
 كدامند؟  1404انداز سند   چشم

 ژئوپوليتيك
برانگيز است كه با توجه به سرشت پوياي آن در پيوند با زمانة  لفظ و معنايي جدال، ژئوپوليتيك

صول زمان خويش از آنجا كه ژئوپوليتيك مح، شود. به عبارت ديگر  سازي مي  تعريف و مفهوم، خود
رنگ   ها بكار گرفت. مشكل ديگر كم توان تعريف واحد و روشني را از آن براي همة دوره  نمي، است

بودن يا نبودن  جدال دانشگاهيان و متخصصين جغرافياي سياسي بر علمي، بودن اين تعاريف
عمدتاً هنر و ، دهد  گونه كه تاريخ دو سدة اخير به ما نشان مي  ژئوپوليتيك است. ژئوپوليتيك آن

، نژادي، هاي سرزميني  ها براي بسط قلمروهاي فضايي خود بود است كه با انگيزه  استراتژي قدرت
گرفته است. امروزه با فرا آمدن دوران   ناسيوناليستي در فضاهاي جغرافيايي مشخّصي صورت مي

قاد بر آن است كه قلمرو اعت، هاي سياسي  تر شدن هر روزه پديده  انفجار اطالعاتي و جغرافيايي
رود تا   تنيده شده و ژئوپوليتيك مي  مفهومي و معنايي ژئوپوليتيك با دانش جغرافياي سياسي درهم

همانا ، كند  پيكر جغرافيايي به ما گوشزد مي  تنيدگي دو نيم اي علمي به خود گيرد. آنچه اين درهم  رويه
بدين ، المللي است  هاي سياسي در بعد داخلي و بين  سازي  ها و تصميم  گيري  پيوستگي تصميم  به هم

اي و   هاي فضاي بيروني (منطقه واكنش، گونه كه هر نوع كنش و تصميم كالن سياسي در داخل كشور
المللي و   ها در صحنة بين  ها و سياست  گيري  تصميم، جهاني) را درپي خواهد داشت. از سوي ديگر

 ياسي داخلي كشور تأثيرگذار است. محيط بيروني نيز بر جغرافياي س
ها براي   رقابت قدرت«: تعريف مورد اعتناي پژوهش حاضر از ژئوپوليتيك عبارت است از

هاي جغرافيايي (اقتباس از   اي و يا جهاني بر پاية امكانات و ظرفيت  جويي در سطح منطقه  برتري
كنندة رويكرد كشورها (به عنوان   توجيه، شايان توجه است كه چنين تعريفي)». 1389، مجتهدزاده

مراتب ساختار قدرت   براي ارتقاي وزن ژئوپوليتيك خود در سلسله، يكي از مظاهر قدرت)
هاي   گيري از امكانات و ظرفيت  اي و جهاني (در رقابت با ديگر بازيگران) است كه با بهره  منطقه

ر راستاي رسيدن به پيشرفت و توسعة كشورها د، گيرد. به عبارت ديگر  جغرافيايي آنها صورت مي
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هاي   كنند كه با پاية تحليل ظرفيت  هاي كالني مي  گيري  ها و تصميم ريزي اقدام به برنامه، مطلوب
 انداز حركت كشور چشم، اي و جهاني (محيط بيروني)  ملّي (محيط داخلي) و مالحظات منطقه

 دهندة جايگاه يك كشور در  برنده و ارتقاء  شهاي كالنِ پي برنامه، كنند. از اين رو  را مشخص مي
ها و اهداف واقعي آن كشور   كنندة آرمان  شود كه تداعي  نوعي استراتژي جغرافيايي پيگيري مي

 است. 

64Fكد ژئوپوليتيكي

1  
 دهد.  هاي خود را نسبت به جهان ارائه مي  گيري  يك كشور جهت، اي كه در آن  شيوه

 يتيكي خود را با در نظر گرفتن محاسبات پنجگانة زير معرّفي هر كشوري در جهان كد ژئوپول
 : كند  مي

 متّحدان كنوني و بالقوة ما هستند؟، ـ چه كساني1
 دشمنان كنوني و بالقوة ما هستند؟، ـ چه كساني2
 توانيم متّحدان خود را حفظ و متّحدان بالقوه را پرورش دهيم؟  ـ چگونه مي3
 شمنان فعلي و تهديدات در حال ظهور آنها مقابله كنيم؟توانيم با د  ـ چگونه مي4
 گر محاسبات فوق براي جامعة خود و جامعة جهاني باشيم؟  ـ چگونه توجيه5

)Taylor & Flint, 2000: p. 62.( 
اي دستور كار عملياتي سياست   گونه، شود  گونه كه تيلور به ما يادآور مي  آن، كد ژئوپوليتيكي

شود   كه در وراي مرزهاي خود در ارتباط با ديگران به كار گرفته مي خارجي يك كشور است
)Taylor, 1994: p. 330اما مقياس آنها ، اي برخوردار بوده  ). هر كشوري از كد ژئوپوليتيكي ويژه

آيا آنها : همسايگان بالفصل آنها هستند، ترين نگراني  مهم، متفاوت است. براي بسياري از كشورها
الوقوع؟ برخي كشورها ادعا   تند يا دشمنان ما؛ گسترش تجارت يا مقابلة قريبدوستان ما هس

                                                           
1. Geopolitical Code. 
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اي را توسعه دهند تا حوزة نفوذ آنها فراتر از   خواهند يك كد ژئوپوليتيكي منطقه  كنند كه مي  مي
شرق آسيا   مانند محاسبات چين براي گسترش نفوذ خود در جنوب، همسايگان بالفصل خود باشد

)Taylor & Flint, 2000: p. 91–102توان   ) و يا عربستان سعودي در جهان عرب. از اين رو مي
هاي خُرد و كالن و مبنايي   اساسِ تدوين استراتژي، چنين استدالل كرد كه كدهاي ژئوپوليتيكي

هاي ملّي و فراملّي براي هر   روي توسعه در عرصه  براي طرح نقشة عملياتي مسيرهاي آينده و پيش
اي اگر كدهاي ژئوپوليتيكي كشورهاي منطقه در تضاد   و بازيگري است. در يك نظام منطقهكشور 

به ، اي تعريف و تدوين شده باشد با اهداف و منافع يكديگر و در مجموع اهداف و منافع منطقه
، پور پويان  ناچار درگيري و مناقشه ميان كشورهاي آن منطقه امري بديهي و حتمي است (حسين

 ).79 ص: 1392

65Fوزن ژئوپوليتيكي

1 
دهندة قدرت ملّي بوده كه در مجموع   عبارت از شناخت تأثير عوامل واقعيت وزن ژئوپوليتيكي

سياسي و ديپلماتيك كشور (يا ، نظامي، اقتصادي، انساني، ممكن است اهميت موقعيت جغرافيايي
عادالت ژئوپوليتيكي جهاني يا يك قدرت) را تا آن اندازه باال برد كه آن كشور يا آن قدرت را در م

رابطة ، وزن ژئوپوليتيكي، ). با چنين تعريفي111ص: 1392، اي صاحب نقش كند (مجتهدزاده  منطقه
بدين معنا كه هر ، كند  اي و جهاني پيدا مي  مستقيمي با منزلت ژئوپوليتيكي كشور در سيستم منطقه

شود و هر   يان ساير بازيگران بيشتر ميمنزلت و اعتبار عمومي كشور م، اندازه وزن بيشتر باشد
هاي جديد قدرت مرئي يا نامرئي   به همان اندازه فرصت، اندازه اعتبار و منزلت بيشتر افزايش يابد

هاي   اقدامات و رفتارها در مقياس، ها  سازي  تصميم، براي اثرگذاري عيني و ذهني بر فرآيندها
). 111 - 110ص: 1385، نيا  آيد (حافظ  فراهم مي اي و جهاني  منطقه، مختلف محلّي و همسايگي

از آنجا كه وزن ژئوپوليتيكي محصول و مولود جمع جبري عوامل قدرت است ، شايان توجه است
بايستي سطوح قدرت ملّي آنها را مورد ، و براي تعيين سطح و وزن ژئوپوليتيكي هر يك از كشورها

                                                           
1. Geopolitical weight. 
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، نظامي، سرزميني، سياسي، اجتماعي، لف اقتصاديهاي مخت  سنجش و ارزيابي قرار داد كه مؤلفه
توان به اهميت   بنابراين مي، )120ص: 1385، گيرد (اعظمي  علمي و فرامرزي را در برمي، فرهنگي

، دهد  جانبة كشور را در افق بلندمدت نشان مي      هاي راهبرد ملّي كه مسير حركت توسعة همه  برنامه
 شور پي برد. در افزايش وزن ژئوپوليتيكي ك

66Fتعلّق (منافع) ژئوپوليتيكي

1  
هاي فضايي و جغرافيايي مفروض در ماوراي مرزها به لحاظ ساختاري از تجانس   مكمل

شود.   هاي يك كشور محسوب مي  كنندة نيازها و كاستي  برخوردار بوده و از لحاظ كاركردي تأمين
الئق و منافع ملّي كشورها را تشكيل زيربناي ع، تعلّق ژئوپوليتيكي به نوعي، به عبارت ديگر

هاي طبيعي و انساني كشور تجانس   دهد و ناظر بر مواردي است كه با تمام يا بخشي از خصيصه  مي
، هاي كشور در ابعاد مختلف سياسي  كنندة نيازمندي  و همگوني دارند و يا مواردي هستند كه تأمين

باشند و   محيطي مي  حيثيتي يا زيست، امنيتي، ريفنّاو، علمي، فرهنگي، ارتباطي، تجاري، اقتصادي
 ). 120ص: 1385، نيا  كشور به آنها دلبستگي و عالقه دارد (حافظ

هايي براي توسعة   از آنجا كه منافع و عاليق ژئوپوليتيكي كشورها به مثابة فرصت، بنابراين
اي و جهاني به   منطقههاي ژئوپوليتيك   همكاري و همچنين ارتقاي جايگاه كشور در نظام، صلح

هاي   گيري  ها و تصميم  شود كه كشورها با سياست  روند؛ اين ضرورت ايجاب مي  شمار مي
اي را در وراي   هاي بالقوه  ها و توانش  بتوانند چنين فرصت، هاي راهبردي خود  خردمندانه در برنامه

، ملّي خود بهره گيرند. از اين رومرزهاي خود به فعليت تبديل كنند و از آنها در راستاي منافع 
شود. در   هايي مي    اي كشور سبب از ميان رفتن چنين فرصت  هاي توسعه  غفلت و اهمال در سياست

هاي ژئوپوليتيكي به نفع منافع ملّي   رقبا) از چنين مزيت  چنين وضعيتي ديگر بازيگران سياسي (
 كنند.  خود استفاده مي
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67Fوابستگي ژئوپوليتيكي

1 
هاي جغرافيايي ديگر كشورها را   ها و مزيت  ابستگي منافع و اهداف ملّي يك كشور به ارزشو

هاي جغرافيايي   گر اين واقعيت است كه مزيت  نمايان، وابستگي ژئوپوليتيكي گويند. چنين وضعيتي
اري فلسفه همك، اي برخوردار است. ضرورت وابستگي متقابل جغرافيايي  كشورها از طيف گسترده

باشد. كشورهاي وابسته به  المللي و توسعه و تكامل سيستم سياسي جهان مي  و تعامل بين
بخش و   هاي جغرافيايي تعادل  كه فاقد عوامل و مزيت هاي جغرافيايي ديگران در صورتي  مزيت

در موضع ضعف قدرت قرار گرفته و سياست ملّي و خارجي آنها منفعل شده و ، متوازن باشند
گردد و منزلت ژئوپوليتيكي آنها در سطح   و اهداف ملّي آنها با چالش و تهديد مواجه مي منافع

دهنده   كاهش وابستگي و يا ايجاد سازوكارهاي توازن، يابد. در نقطه مقابل  منطقه و جهان كاهش مي
تضمين كند. استقالل و توسعه ملّي را ، امنيت ملّي، تواند قدرت ملّي  بخش ژئوپوليتيكي مي  و تعادل

كنند سطح وابستگي ژئوپوليتيكي خود را به ديگران كاهش دهند و   ها سعي مي  حكومت، از اين رو
بخش استفاده نمايند و در نقطه مقابل   ناپذير از ابزارها و سازوكارهاي تعادل  در شرايط اجتناب

گامي كه كشوري ). شايان توجه است هن144ص: وابستگي ديگران به خود را افزايش دهند (همان
هاي جغرافيايي خود وابسته   در موضع برتري ژئوپوليتيكي قرار دارد و ديگر بازيگران را به مزيت

 بخشي و توازن ژئوپوليتيكي استفاده كند.   تواند از چنين فرصتي براي تعادل  مي، كند  مي

 يا توازن ژئوپوليتيكي» توازن قوا«
قدرتي كه به دنبال زورآزمايي متقابل ميان حريفان  عبارت است از بازي توازن ژئوپوليتيكي

هاي ژئوپوليتيكي و   اي از موازنه  درگير در رقابت هاي سياسي ـ استراتژيك سرانجام به گونه
كنندة صلح و امنيت در جهان و در   شود و بهترين تضمين  ژئواستراتژيكي يا ژئواكونوميكي منجر مي

). از آنجا كه در روابط ژئوپوليتيكي 111ص: 1392، زادهشود (مجتهد مناطق مختلف شمرده مي
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انعطاف بازيگر سياسي در ، بنابراين، هايي از سوي رقبا همراه است  هر كنشي با اندركنش، كشورها
شود كه   مي يك ضرورت محسوب، ايجاد توازن ژئوپوليتيكي براي نيل به اهداف استراتژيك خود

 گيرد.  مي سلطه و نفوذ شكل، همكاري، تقابل، در طيفي از تعامل

 رابطة ژئوپوليتيك و پيشرفت
 كند  مقاومت مي ،شدن  مفهومي است كه در مقابل تعريف، رسد توسعه  به نظر مي

)Cowen & Shenton, 1996: p. 3صين دانشگاهي در جست، ). از اين رووجو  انديشمندان و متخص
68Fتوسعهبراي تببين مفهوم پيشرفت و اصطالح تخصصي آن يعني 

از نگرش يكساني پيروي ، 1
سازي   آن را مفهوم، اند از نگاه رشتة تخصصي خود  اي كه هر يك از آنها كوشيده  كنند. به گونه  نمي

در ، هويت يافت، كنند. توسعه از هنگام ترويج علمي خود كه در فضاي پس از جنگ جهاني دوم
69Fنند ترقّيطيفي از مفاهيم نزديك ما، فرايند تحول مفهومي خود

70Fرشد، 2

71Fپيشرفت، 3

72Fگسترش، 4

و  5
اي برخوردار   غيره را با خود به همراه داشته است. گرچه هر كدام از اين مفاهيم از تعاريف ويژه

هاي كالن   اما آنچه در اين ميان در ادبيات دانشگاهي از مقبوليت بيشتري در مواجه با برنامه، هستند
باشد. توسعه را عمدتاً حركت به سمت   ح توسعه مياصطال، و راهبردي كشور برخوردار است

، فكري، كنند كه امري هدفمند  بهبودي و تغيير شرايط از وضع كنوني به وضع مطلوب تعريف مي
عنصر محوري ، مفهوم پيشرفت، ). به عبارت ديگر2ص: 1395، نژاد  اجرايي و انتخابي است (مصلّي

مدرن با نفي الگوي ايستاي ديدگاه سنّتي در باب نگرش ، فلسفة تاريخ مدرن است كه براساس آن
موفّق به ، معتقد است كه انسان عامل و سازندة جهان بوده و از طريق افزايش دانش خود، تاريخ

دهد و از اين   شود و آن را در جهت اهداف خود شكل مي  كنترل جهان زندگي و طبيعت اطراف مي

                                                           
1. Development. 
2. Progress. 
3. Growth. 
4. Advancement. 
5. Expanding. 



244  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

: 1388، كند (قاليباف  مي» پيشرفت«ي بلوغ و آگاهي از يك وضعيت نابالغ و ناآگاه به سو، طريق
شود   مشخّص مي، ). با نگاهي اجمالي به ادبيات دانشگاهي در ارتباط با تبيين مفهومي توسعه19ص

كه بر   توسعه بر مبناي اين، سازي واحدي برخوردار نيست و ثانياً  توسعه از تعريف و مفهوم، كه اوالً
 : شود  به چهار دستة عمده تفكيك مي، اردچه عواملي تأكيد بيشتري د

73Fهايي كه اولويت را به عوامل فرهنگي  ـ نظريه1

 دهند؛  مي 1
74Fهايي كه بر عوامل اقتصادي  ـ نظريه2

 تأكيد بيشتري دارند؛ 2
75Fهايي كه براي عوامل سياسي  ـ نظريه3

 شوند؛  اولويت قائل مي 3
76Fساختارهاي نظام اجتماعيشدن   هايي كه بر انفكاك و تخصصي  ـ نظريه4

، تمركز دارند (ازكيا 4
 ). 23-18ص : 1377

نقص ذاتي در مفروض و يا در سايه قلمداد كردن بعد مكاني و ، بندي  تأمل در چنين تقسيم
يكي از ، سازد. به عبارتي شايد بتوان با در نظر گرفتن احتياط علمي  فضايي توسعه را آشكار مي

توجهي به   هاي نظري آن را در بي  بندي  عه و همچنين نارسايي در تقسيمداليل ابهام در مفهوم توس
فرآيندها ، وجو كرد. بر پاية منطق دانش جغرافيا هاي جغرافيايي جست  الگوها و خصيصه

هاي  گيري فُرم  ارتباطات وغيره) به طور مستقيم در نحوة شكل، كاالها، ها  برنامه، (تصميمات
ها و شرايط خاص جغرافيايي   اين فرم، ان اثرگذار هستند و بلعكسجغرافيايي و زندگي مردم

كنند. در   ها را ديكته مي  ها و كوشش  كشش، ها  كنش، ها  ريزي  هاي خاصي از برنامه  هستند كه شيوه
تنوع و پراكندگي در ، شايان توجه است كه فضاهاي جغرافيايي از پويايي، چنين برخوردي

سازند.   نساني برخوردارند كه آنها را از ديگر فضاهاي جغرافيايي متمايز ميهاي طبيعي و ا  خصلت
اي بومي و متمايزي را   هاي توسعه  شيوه، هاي جغرافيايي  متمايز بودن در الگوها و خصيصه، بنابراين

 هاي راهبردي كه از سوي كشورها براي تغيير  توسعه در فرآيند برنامه، كند. به اين اعتبار  طلب مي
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هاي   از الگوها و خصيصه، گيرد  وضعيت موجود و رسيدن به وضع مطلوب مد نظر قرار مي
كند. شايان توجه است كه در نظر گرفتن چنين الگوها و   جغرافيايي ويژة خود پيروي مي

هاي جغرافيايي در يك سيستم باز سياسي از پويايي برخوردار خواهد بود. در چنين  خصيصه
مداران و   مورد توجه سياست، هاي راهبرد ملّي  عه هنگامي كه در قالب برنامهتوس، هايي  سيستم

ها و منابع محيط دروني كشور به عنوان بستر   هم ظرفيت، به صورت توأمان، گيرد  حاكمان قرار مي
گيرد و هم   مورد توجه قرار مي، سياسي)، فرهنگي، اجتماعي، و زيربناي ابعاد توسعه (اقتصادي

شود. درك   هاي جغرافيايي محيط بيروني (فراملّي) لحاظ مي  مقتضيات و الگوها و خصيصه ،شرايط
است. از » دانش و بينش ژئوپوليتيكي«شرايط و مقتضيات محيط بيروني مستلزم برخورداري از 

هاي جغرافياييِ محيط بيروني تأكيد شده است و از   بيشتر بر خصيصه، آنجا كه در پژوهش حاضر
هاي توسعه در وراي مرزها و در ارتباط با ديگر بازيگران براي   امتداد سياست، گرسوي دي

گيرد؛ لذا در ادامه به بررسي   اي و يا جهاني صورت مي  هاي منطقه  جويي در سطوح مقياس  برتري
 شود.  هاي راهبردي و اسناد باالدستي پرداخته مي  در برنامه» نسبت ژئوپوليتيك با پيشرفت«تبييني 

 هاي ژئوپوليتيكي پيشرفت به واسطة اسناد راهبردي و كالن  تبيين بنيان
هاي اهداف ملّي به شمار   از آنجا كه اسناد راهبردي و كالن ملّي در زمرة مباني و سرچشمه

اهداف ملّي و ، پيش از پرداختن به رابطة ميان دو متغير ژئوپوليتيك و پيشرفت، روند  مي
گيرد. اهداف ملّي عبارت است از مقصدهاي مادي و معنوي   سي قرار ميهاي آن مورد برر  ويژگي

كوشد در بستر زمان و حيات مستمر خود و به محوريت حكومت و   گزيند و مي  كه يك ملّت برمي
). با توجه به 310ص: 1385، نيا  نظام سياسي و با تكيه بر منابع قدرت ملّي به آنها نائل آيد (حافظ

 : گانة زير برخوردارند  هاي چند  كشور از ويژگي اندازهاي راهبردي  اسناد و چشم، چنين تعريفي
 شوند؛  ـ از نظر زماني در افق بلندمدت پيگيري مي

 ها و امكانات كشور و مقاصد ادعايي) برخوردارند؛  بينانه (تناسب ميان ظرفيت  ـ از رويكردي واقع
افزايش ، داراي ارزش كيفي (مانند عدالت اجتماعي گرا برخوردارند و  ـ از نگرشي نو و توسعه

هاي مدني وغيره) و كمي (تأمين نيازهاي اولية شهروندان   آزادي، سطح رفاه عمومي شهروندان
 اشتغال) هستند؛، مانند مسكن
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، هاي انساني  ـ داراي دو بعد مشخص مادي (توسعة اقتصادي) و معنوي (اعتال و ارزش
 يدئولوژيكي) است. اجتماعي و ا، اخالقي

هاي راهبردي كه سمت توسعة   اسناد و برنامه، هايي كه در باال بدان اشاره شد  افزون بر ويژگي
اي هم در داخل كشور و هم در فضاي فراملّي   هاي عمده  كند از شاخص  يك كشور را ترسيم مي

 نشان داده شده است) برخوردار است.  1(به صورتي كه در جدول شمارة 

 هاي راهبردي و كالن ملّي  هاي دستيابي به توسعه در برنامه  : شاخص1ل شمارة جدو

 محيط بيروني محيط داخلي

 ارتقاي وزن و جايگاه ژئوپوليتيكي كشور حفظ موجوديت و بقاي ملّي

 اي و جهاني  پيگيري صلح و ثبات منطقه فرهنگي و مذهبي، هويتي، هاي ملّي  حفظ ارزش

 حفظ و توسعة حقوق ملّي در فضاي فراملّي ي و عدالت اجتماعيتأمين عدالت فضاي

 تأمين امنيت داخلي و عمومي شهروندان و تنظيم
 روابط آنان با يكديگر و با حكومت

، افزايش حوزة نفوذ و تأثيرگذاري در ابعاد مختلف فرهنگي
، علمي، ايدئولوژيكي، سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي

 اي و جهاني  طح منطقهفنّاوري و غيره در س

 تأمين نيازهاي اساسي شهروندان و ارتقاي سطح
 رفاه عمومي آنان

 عزّت و پرستيژ ملّي، حفاظت از حيثيت

 ارتقا و تكامل فكري جامعه و بسترسازي شكوفايي
 هاي شهروندان  استعدادها و خالقيت

افزايش صادرات و ارتباط ، حمايت از توليدات اقتصادي
 اي و جهاني  در سطح منطقه بهينة اقتصادي

به  انساني كشور، فرهنگي، هاي طبيعي  شناسايي جاذبه هاي انساني و طبيعي كشور  حفظ تعادل سيستم
 ديگران و توسعة گردشگري

 )1390، نيا  تنظيم از: (ذكي و فرجي با اقتباس از حافظ

ن و قدرت ملّي موجود هاي جغرافيايي به مثابة توا  ها و ظرفيت شايان توجه است كه ارزش
سيستم ، بينانه  هاي راهبردي كالن و از طريق بينشي واقع  كنند كه بر پاية برنامه  كشور عمل مي

رهنمون ، سياسي كشور را به سوي اهداف ملّي كه همانا توسعه و رسيدن به جايگاه مطلوب باشد
تواند مسير رسيدن به اهداف ملّي   مي، كيهاي ژئوپوليتي  بينانه از متغير  درك واقع، كند. با اين حال  مي

هاي كالن   گذار ژئوپوليتيكي در برنامه  را تسريع كند. در ادامه برخي از چنين متغيرهاي تأثير
 گيرد.  راهبردي مورد توجه قرار مي
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 . نسبت ژئوپوليتيك و پيشرفت در اسناد راهبردي و كالن ملّي 1مدل شمارة 

 )1397، ترسيم از: (ذكي و فرجي
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هر سند كالن و راهبردي از دو ، صورت كلّي تبيين شده است  چنان كه در مدل فوق نيز به  آن
به عنوان شرط الزم و ضروري و بخش دوم ، جنبة نظري و اجرايي برخوردار است كه بخش اول

در  ترين عواملي كه  مهم، شود. از اين رو  به عنوان شرط كافي و عملياتي سند در نظر گرفته مي
 : باشد  به صورت زير مي، بخش اجرايي اسناد راهبردي توسعه بايستي مد نظر قرار گيرد

 ـ چگونگي تخصيص و مديريت منابع ملّي؛
 ـ ساختار سازمان اجراي سند؛

 ها و منافع ژئوپوليتيكي با نيازهاي راهبردي كشور؛  ـ تطبيق ميان علقه
 رح؛گيري و اجرايي ط  ـ شناسايي فرايندهاي تصميم

 پذيري و بازنگري فعال و به هنگام؛  ـ انعطاف
 ـ چيدمان مديريت انساني در سطوح مختلف اداري و اجرايي؛

 ـ سيستم نظارت و پااليش؛
 المللي؛  اي و بين  گرايانه در سطح منطقه  ـ بكارگيري نگرش و ديپلماسي صلح

 رزي؛هاي فرام  گيري از ظرفيت  المللي و بهره  ـ توسعة روابط بين
 افزا در اجراي طرح در سطوح مختلف جغرافيايي.  سيستمي و هم، نگر  ـ نگاه كل

 1404انداز   سند راهبردي و ژئوپوليتيكي چشم
انداز ايران را در افق   چشم، ) جمهوري اسالمي ايران1384-1404سالة ( انداز بيست  سند چشم

 : بدين صورت تبيين كرده است 1404
شده و مدبرانة  ريزي يزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملّي و كوشش برنامهبا اتّكال به قدرت ال

 : انداز بيست ساله  ها و اصول قانون اساسي در چشم  جمعي و در مسير تحقّق آرمان
 
 
 

 

علمي و فنّاوري در  ، با جايگاه اول اقتصادي ، يافته ايران كشوري است توسعه
بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده   الهام، بيسطح منطقه با هويت اسالمي و انقال

 الملل.  و مؤثّر در روابط بين
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 : هايي خواهد داشت  چنين ويژگي، انداز  جامعة ايراني در افق اين چشم
جغرافيايي و تاريخي خود و متّكي بر اصول ، نگيمتناسب با مقتضيات فره، يافته  ـ توسعه

، عدالت اجتماعي، ساالري ديني با تأكيد بر مردم، ملّي و انقالبي، هاي اسالمي  اخالقي و ارزش
 مند از امنيت اجتماعي و قضايي.  ها و بهره  حفظ كرامت و حقوق انسان، هاي مشروع  آزادي

متّكي بر سهم برتر منابع انساني و ، يد علم و فنّاوريتوانا در تول، ـ برخوردار از دانش پيشرفته
  سرماية اجتماعي در توليد ملّي.

جانبه و پيوستگي مردم و   مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه، ـ امن
 حكومت. 

اسب توزيع من، هاي برابر  فرصت، تأمين اجتماعي، امنيت غذايي، رفاه، ـ برخوردار از سالمت
 زيست مطلوب.   مند از محيط  تبعيض و بهره، فساد، به دور از فقر، نهاد مستحكم خانواده، درآمد

روحية ، انضباط، برخوردار از وجدان كاري، مند  رضايت، مؤمن، ايثارگر، پذير  مسئوليت، ـ فعال
فتخر به ايراني شكوفايي ياران و م، متعهد به انقالب و نظام اسالمي، تعاون و سازگاري اجتماعي

 بودن. 
غربي (شامل  علمي و فنّاوري در سطح منطقة آسياي جنوب، ـ دستيابي به جايگاه اول اقتصادي

افزاري و توليد علم رشد   خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم، قفقاز، آسياي ميانه
 دن به اشتغال كامل. ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسي، پرشتاب و مستمر اقتصادي

، توسعة كارآمد، ساالري ديني  فعال و مؤثّر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم، بخش  ـ الهام
اي بر   تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، جامعة اخالقي

 هاي امام خميني. اساس تعاليم اسالمي و انديشه
 حكمت و مصلحت. ، مل سازنده و مؤثّر با جهان براساس اصول عزّتـ داراي تعا

 هاي ژئوپوليتيكي پيشرفت  از منظر بنيان 1404انداز   بررسي تحليلي ـ انتقادي سند چشم
داند كه از   ايران را كشوري مي، در اهداف كالن و ملّي خود 1404انداز بيست سالة   سند چشم

علمي و فنّاوري ، داراي جايگاه اول اقتصادي، يافتگي  توسعه: پنج ويژگي راهبردي برخوردار است
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داراي تعامل سازنده و ، بخش در جهان اسالم  الهام، داراي هويت اسالمي و انقالبي، در سطح منطقه
 الملل.   مؤثّر در روابط بين

خواهد بود  زماني قابل درك، از نظرگاه منطق ژئوپوليتيك، انداز  گانة سند چشم  هاي پنج  خصيصه
 مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.، انداز  هاي جامعة ايراني در افق چشم  كه ويژگي

 يافته  ويژگي اول: توسعه
جغرافيايي و تاريخي خود و متّكي بر اصول اخالقي ، متناسب با مقتضيات فرهنگي، يافته  توسعه«

هاي   آزادي، عدالت اجتماعي، ري دينيساال با تأكيد بر مردم، ملّي و انقالبي، هاي اسالمي  و ارزش
لفظ توسعه در بيانية  ».مند از امنيت اجتماعي و قضايي  ها و بهره  حفظ كرامت و حقوق انسان، مشروع

رويكردي روبنايي و معنوي به خود ، گرايانه و عيني داشته باشد  كه پاية واقع  بيش از اين، كلّي فوق
اما نگاه از درون ، محور دارد  سرشتي مادي، كه توسعه  ه به اينبا توج، گرفته است. به عبارت ديگر

هاي   وابستگي، به توسعه و بدون توجه به شرايط و مقتضيات بيروني (تعلّق ژئوپوليتيكي
از ويژگي روبنايي و شعاري پايين ، آن را تا سرحد، ها و تهديدات استراتژيك)  فرصت، ژئوپوليتيكي

 ايي برخوردار نيست. آورده و از كارويژة اجر

 علمي و فنّاوري در سطح منطقه ، ويژگي دوم: جايگاه اول اقتصادي
يافته   دست«: كند  اين ويژگي را چنين تبيين مي، انداز  بند ششم از ويژگي جامعة ايراني در سند چشم

، ميانهغربي (شامل آسياي  علمي و فنّاوري در سطح منطقة آسياي جنوب، به جايگاه اول اقتصادي
رشد پرشتاب و ، افزاري و توليد علم  خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم، قفقاز

اين ويژگي كه به مثابة ». ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، مستمر اقتصادي
 جغرافيايي جنوبتعريف مبهمي از منطقة ، شود انداز قلمداد مي  منزلت ژئوپوليتيكي سند چشم

اي (همسايه و خارج نزديك) و برخي بازيگران بيروني   دهد كه بازيگران منطقه  غرب آسيا ارائه مي
سطح قرار داده است. اين در حالي است كه منطقة ژئوپوليتيكي غرب آسيا  را در يك رديف و هم

، لبنان، اردن، راقع، سوريه، تركيه، شود كه عبارت است از ايران كشور مستقل را شامل مي 19
، پاكستان، كويت، بحرين، قطر، عربي متّحدة  امارات ، عمان، يمن، عربستان، اشغالي فلسطين 
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 ارمنستان و گرجستان.، آذربايجان، افغانستان

 غربي  : منطقة ژئوپليتيكي آسياي جنوب1نقشة شمارة 

 
 )1387، مأخذ: (انجمن ژئوپليتيك ايران

 و انقالبيويژگي سوم: هويت اسالمي 

روحية ، انضباط، برخوردار از وجدان كاري، مند  رضايت، مؤمن، ايثارگر، پذير  مسئوليت، فعال«
متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ياران و مفتخر به ايراني ، تعاون و سازگاري اجتماعي

هويت اسالمي و انقالبي بعد اجتماعي و سياسي جامعة ايراني را بر پاية ، اين ويژگي سوم». بودن
نظر نيست  هويت ايراني مد، اندازي  ترسيم كرده است؛ شايان توجه است كه در ترسيم چنين چشم



252  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

، شمارد. افزون بر آن  برمي 1404صفات جامعه ايراني را در افق ، و با ديدي ايدئولوژيكي و انقالبي
نيز منبعث از سازگاري با تعهدات » بودن مفتخر به ايراني«اي  جملة آخر در توضيح چنين ويژگي

به ، انداز نيز نمايان است  انقالبي و اسالمي است. غفلت از هويت ايراني در گذار اصلي سند چشم
اي كه تنها از هويت اسالمي و انقالبي نام برده شده است. اين در حالي است كه بر پاية منطق   گونه

پايداري و پيشرفت نظام سياسي جمهوري اسالمي علّت وجودي ايران و شرط ، جغرافياي سياسي
  ايران در تقويت دو بعد ايرانيت و اسالميت نهفته است.

 بخش در جهان اسالم  ويژگي چهارم: الهام

: انداز بدين صورت شكل گرفته است  اي در بند هفتم از سند چشم تبيين چنين ويژگي
، توسعة كارآمد، ساالري ديني كيم الگوي مردمفعال و مؤثّر در جهان اسالم با تح، بخش  الهام«

اي   تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، جامعة اخالقي
اي در  انداز با بيان چنين ويژگي  سند چشم ».هاي امام خميني  براساس تعاليم اسالمي و انديشه

اي با عنوان جهان اسالم است. سوي ديگر چنين   هتكاپوي الگو و اسوة ژئوپوليتيكي در جامع
هاي رهبري امام   اي بر پاية تعاليم اسالمي و انديشه  تأكيد بر همگرايي اسالمي و منطقه، اي ويژگي

از ، رو است به خميني است. قابل ذكر است كه اين ويژگي در تبيين خود با نقص ذاتي و آشكار رو
 : جمله

بدين صورت كه جمهوري اسالمي  :يتيكي با ادعاي استراتژيكيـ عدم تناسب عاليق ژئوپول
بخش بر جامعة متكثّر   تواند در موقعيت الگويي و الهام  رود و نمي  حكومتي شيعي به شمار مي، ايران

). جمهوري اسالمي ايران با اكثريت 2و ناهمگن اسالمي در سراسر جهان قرار گيرد (نقشة شمارة
پنج كشور ، افغانستان، سلمانان سنّي كشورهاي همسايه يعني پاكستاننسبت به شمار م، شيعي

تركيه و شش كشور جنوبي خليج فارس در انزواي محسوس مذهبي قرار دارد ، آسياي مركزي
 ).42ـ  3ص : 1394، پور  (كريمي
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 . پراكندگي مسلمانان شيعه و سنّي در جهان2نقشة شمارة 

 

امت اسالمي در گسترة ناهمگوني از  :يي از جهان اسالمـ تعريف نارسا و ناهمگن جغرافيا 
با اصل ، اي  چنين گزاره، شمال آفريقا تا شرق آسيا و ديگر نقاط جغرافيايي جهان پراكنده هستند

تواند در محدودة همگرايي   اي تنها مي  تحقّق چنين گزاره، مطابقت با واقع در تضاد است. بنابراين
، شرايط خاص فرهنگي و سياسي آنها پيگيري شود. به عبارت ديگرمذهب و با   كشورهاي شيعي

درصد جمعيت جمهوري آذربايجان و  70ترين حالت در بين   ال  بخشي در آيده  موضوع الهام
 15، درصد علويون تركيه 15، درصد جمعيت عراق 62، درصد جمعيت بحرين 67، نخجوان

درصد شيعيان افغانستان و  20، هاي يمن  يديدرصد ز 45، هاي (نصيرية) سوريه  درصد علوي
شيعيان يمن و شيعيان نوار ساحلي خليج ، قاره  پاكستان و نيز شيعيان اسماعيلي بدخشان و شبه

 پذير است. فارس امكان

 الملل  ويژگي پنجم: تعامل سازنده و مؤثّر در روابط بين
، مؤثّر با جهان براساس اصول عزّت تعامل سازنده و«انداز   آخرين ويژگي مورد اعتناي سند چشم

باشد. تعامل با  مي 1404المللي و فراملّي ايران در افق   كنندة بعد بين  است كه بيان» حكمت و مصلحت
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حكمت و مصلحت ، در يك سيستم باز و بر مبناي سه اصل عزّت، اي كشورهاي جهان در چنين گزاره
كند. هرچند   اي و جهاني را تعيين نمي  مشخّص منطقهكدهاي ژئوپوليتيكي ، تعيين شده است. اين گزاره

اما دو اصل ، وجو كرد توان در ادبيات سياسي بر مبناي منافع و اهداف ملّي جست  را مي» عزّت«اصل 
المللي برخوردار نيستند. همچنين از منظر   ديگر (حكمت و مصلحت) از رسايي الزم در تبيين تعامل بين

گزارة ياد ، هاي سياسي) كشش و كوشش بازيگران و قدرت، اندركنش، نشمالحظات ژئوپوليتيكي (ك
انداز در تضاد و   بخش در جهان اسالم) سند چشم  تواند در برخي موارد با ويژگي چهارم (الهام  شده مي

هاي  اي كشورهاي غيراسالمي و حتي اسالمي (حكومت  تعارض قرار گيرد و واكنش تهاجمي و مقابله
 درپي داشته باشد.  مذهب) را سنّي

 گيري نتيجه
جامعة ايراني (در ابعاد مختلف  1404انداز   سال از عمر اجرايي سند چشم 12با گذشت 

اي همراه نبوده است. داليل اين   توسعه) با توجه به اهداف سند مذكور با پيشرفت قابل مالحظه
 : شود  ي ميبند  هاي مقاله حاضر بدين صورت دسته  نارسايي با توجه به يافته

 انداز به توسعه  سويه و از درون سند چشم  ـ نگاه يك
، توازن ژئوپوليتيكي، هاي ژئوپوليتيكي (عاليق ژئوپوليتيكي  توجهي به مالحظات و بنيان  ـ بي

 عوامل اثرگذار در افزايش وزن ژئوپوليتيكي)
گرايانه   هاي واقع  مقياس توجه به  و بي، عاملي  تك، نامفهوم، ـ تعريف كدهاي ژئوپوليتيكي نارسا

 جغرافيايي
يا ناسازگاري ، هاي جغرافيايي كشور  ها و ظرفيت  تناسب انتظارات ژئوپوليتيكي با واقعيت  ـ عدم

 ها و شرايط دروني و مقتضيات بيروني  محتواي متن با واقعيت
توجه به مالحظات نگري و بازنگري با   جامع، پويايي، پذيري  بهره بودن سند از انعطاف  بي ـ

 اي و جهاني  پوياي ژئوپوليتيكي در سطح منطقه
توجهي به عناصر چندگانة گستره و منافع ژئوپوليتيكي ايران در پيرامون بالفصل و خارج   ـ كم

 محيطي و استراتژيكي  زيست، تمدني، نزديك ايران مانند عوامل فرهنگي
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برد كه با توجه به چنين  مشكل ذاتي رنج مي از دو 1404انداز   سند چشم، افزون بر موارد فوق
 : حاصل نخواهد شد، توسعه و پيشرفت در افق مورد نظر، مشكالتي

انداز و   بينانه بودن اهداف چشم ها يا به عبارت ديگر غيرواقع  تطبيق اهداف با واقعيت ـ عدم1
 به طور خاص اهدافي كه ماهيتي فراملّي دارند. 

ساله از سازوكار مديريت منابع و به طور خاص از ساختار اجرايي و  تانداز بيس  ـ سند چشم2
 مديريتي مشخّصي برخوردار نيست. 

ها و   از مؤلفه 1404انداز   بودن سند چشم بهره  پاسخ سوال اول بي، با توجه به آنچه گفته شد
شود كه با   نتاج ميگونه است  اين، گردد و در پاسخ به سوال دوم  مالحظات ژئوپوليتيكي تأييد مي

توجهي به مالحظات جغرافيايي و ژئوپوليتيكي) و ساختاري (عدم  توجه به ضعف بنيادي (بي
محقّق  1404انداز در افق زماني   اهداف مورد انتظار سند چشم، سازوكار مديريتي و اجرايي)

انداز با بازة   چشمنخواهد شد. از اين رو نيازمند تجديد نظر و بازبيني اساسي و بنيادي در سند 
هاي ژئوپوليتيكي پيشرفت در   آنچه به عنوان بنيان، رسد  زماني جديد خواهد بود. به نظر مي

 : باشد  به شرح زير مي، هاي راهبردي ضرورت دارد (به صورت پيشنهادي)  برنامه
 پذير توأم با موازنة ژئوپوليتيكي؛  هاي انعطاف  ـ بكارگيري سياست

 هاي ملّي با اهداف ملّي؛  ارزشـ تطابق منافع و 
 گرايي اهداف)؛  و جهان (واقع هاي ژئوپوليتيكي منطقه  ـ تناسب اهداف با واقعيت

تكميلي   هاي ژئوپوليتيكي (هم  هايي براي به فعليت رساندن عاليق و ارزش  ـ بكارگيري سياست
 ها)؛  ارزش

و متغيرهاي ژئوپوليتيكي براي دستيابي به افزا به اهداف ملّي   نگر و هم  كل، جانبه  ـ نگاه همه
 اي؛  افزايش وزن ژئوپوليتيكي در سطح منطقه

 بينانه با دو رويكرد ايراني و اسالمي؛   ـ تبيين كدهاي ژئوپوليتيكي واقع
 افزا و فعال در سند راهبرد ملّي؛   ـ تببين نقش ملّت به عنوان يكي از عناصر ژئوپوليتيكي هم

 مديريتي و اجرايي سند راهبردي.ـ ايجاد سازوكار 
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