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 تحليل نگرش ژئوپليتيکي اسناد باالدستي آمايش سرزمين ايران بررسي و

 ايران ،ت ران ،اسکاديار جغرافياي سياسي، دانشياه تربيت مدرح - حاجمدکتر مصطفي قادري

 ايران ت ران،، آموخکه دککري جغرافياي سياسي، دانشياه خوارزميدانش -کرمي عا د گل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29/02/1399تاريخ پذيرش:                           05/12/1398تاريخ دريافم: 
 چكيده

هاي توسعه و اسناد گاه نهايي محتواي برنامهگذاري فضايي، تالقيعنوان تجلي سياست آمايا سرزمين به

قدرت ملي و وزن ژئوپليتيکي هر کشوري،  ءو تعادل سرزميني، بر ارتقا باالدستي است که  ضمن توسعه

فضايي در راستاي  -هاي مکانيوري قابليتنمايد. رويکرد ژئوپليتيکي ناظر بر بهرهمي بديلي ايفا نقا بي

و در نهايت وزن  هاي رقابتي در مقياس هاي خرد و کالن ارتقاءدهنده قدرت ملياستفاده بهينه از مزيت

ها است. از اين رو توجه به جايگاه آن در کننده مناسبات آن با ديگر قدرتيک کشور و تعيين وپليتکيژئ

گذاري فضايي کشور با توجه به جغرافياي ايران، از منظر ژئوپليتيک کاربردي ضروري است. اسناد سياست

از منظر رويکرد  ايراندستي آمايا سرزمين در ه بررسي و تحليل نگرش اسناد باالهدف اصلي اين مقال

تحليل دنبال  تحليلي به-است. بر اين مبنا، اين مقاله با تحليل محتواي کمي و روش توصيفي ژئوپليتيکي

هاي ژئوپليتيکي آنها است. لذا، با بررسي آن اسناد، گزاره ايران ياسناد باالدستي آمايشدر نگرش ژئوپليتيکي 

بند سياستي داراي  78 دستي مطالعه شدهناد باالسدر مجموع ا هدداحصاء و ارزيابي گرديد. نتايج نشان مي

در  1377نگرش ژئوپليتيکي در اسناد باالدستي آمايشي از سال نگرش ژئوپليتيکي بوده است. اگرچه 

هاي ملي آمايا گيريهاي کلي نظام در بخا انرژي آمده ولي اهميت اين موضوع در سند جهتسياست

 تثبيت شده است.ليتيکي گزاره ژئوپ 63سرزمين با 
 

 .هاي ژئوپليتيکياسناد باالدستي، آمايا سرزمين، نگرش ژئوپليتيکي،گزاره کليدي: هايهواژ      

 

 

 

                                                           

 E-mail: M.ghaderihajat@modares.ac.ir                                           دار مکاتبات                   عهده نويسنده 

mailto:rebazghorbani@gmail.comنويسنده


   59 .....تحليل نگرش ژئوپليتيكي اسناد باالدستيبررسي و  ______________________________

 مقدمه .1

صلي و تغيير  ين مهم در گرو امنيت ملي  پايه، بقاي ملي بوده که اناپذير هر حکومت ملتهدف ا

(Ahmadipour and Roomina,2007:91)  ــت        و افزايا وزن ــتيژ ژئوپليتيکي اســ  .و پرسـ

هاي علمي  ريزي نوين است که همه مؤلفهسرزمين، نوعي از برنامه ريزي فضايي يا آمايابرنامه

ساماندهي   ستاي ايجاد      فعاليتمطلوب و بهينه را جهت  سرزميني در را ضاي  ها و جمعيت در ف

سعه و امنيت    سرزميني، تو سرزمين در جهت    آماياگيرد. پايدار به کار مي عدالت جغرافيايي/ 

هاي  ها؛ منطبق بر واقعيتسازي تهديدات و ضعف  ها و تعديل و خنثيها و قوتتقويت فرصت 

هاي اکولوژيک و انساني يک سرزمين    ها و ضعف گيرد. عدم توجه به توانسرزميني صورت مي  

  -زيســـتي، اقتصـــادي، فرهنگيهاي محيطريزي غيرمنطبق با آن ســـبب بروز آســـيبو برنامه

منطقي سرزمين و ايجاد توسعه و    شود. براي اداره اجتماعي، سياسي و امنيتي و اتالف منابع مي  

ــتمر، نگاه همهامنيت ــروري به جانبه به ويژگيپايدار و مس ــرزميني ض ــد. از نظر مي هاي س رس

ريزي اســـت  آنجايي که آمايا ســـرزمين به عنوان يک بحث کليدي در برگيرنده مفهوم برنامه

شده مورد توجه قرار گيرد. برنامه نمي ستم جدا ولي    تواند جدا از مفهوم ياد سي ريزي داراي دو 

 شرح ذيل است:مرتبط با هم به

 )کالبدي، اقتصادي، آموزسي، فرهنگي و ... (؛هاي بخشيالف( برنامه

 )برنامه کجا بايد اجرا شود، که در بر دارنده الزامات آمايشي است(.ب( کجايي اجراي برنامه

در قوانين مختلف جمهوري اســالمي، اصــل برابري و ارتباط ميان توســعه متوازن و امنيت ملي  

مهمترين مسئله آمايا سرزمين     .(Etaat and Mousavi,2011:75)مورد توجه قرار گرفته است 

ــت و کارکرد        تعيين مکاني اجراي برنامه    ــت، در واقع جا و مکان واقعيتي جغرافيايي اسـ هاسـ

سرزمين   ستاي مکان آمايا  ضاي جغرافياي در    يابي فعاليتبايد در را سان در ف هاي مختلف ان

مکاني سازماندهي شود. افزايا سطح توسعه کشور از        -هاي فضايي وريراستاي افزايا بهره 

ظام           ــور در ن باالرفتن وزن ژئوپليتيکي و منزلت کشـ که  عد ژئوپليتيکي نيز اهميت دارد، چرا  ب

ــاييوريافزايا بهره (.Hafeznia,2017:110)رددنبال داالمللي را بهبين مکاني تحت   -هاي فض

تأثير طيف وسـيعي از سـاختارها و کارکردهاسـت که خود متأثر از کالن روندهاي ژئوپليتيکي،     
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ست         سيا ستم  سي ست و  ست. حکومت سيا هاي  ها از گذشته گذاري و فرهنگ حاکم بر جوامع ا

ــادي جوامع ندور  ها در اند، بنابراين حکومتزيادي ايفا کردهقا در تحوالت اجتماعي و اقتص

ها و راســتاي غلبه بر مشــکالت از طريق ســياســتگذاري، اجرا، نظارت، گســترش زيرســاخت 

ــرمايه ــعه بهس ــتلزم تغييرات  گذاري اقدام به هدايت روند توس عنوان جرياني چندبعدي که مس

و نيز تسريع رشد اقتصادي،     اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامۀ مردم و نهادهاي ملي    

 کردند.  (Todaro,1991:115)کن کردن فقر مطلق استکاها نابرابري و ريشه

ستيابي    هاي توسعه و برنامه ارتباط تنگاتنگ ميان واژه  ست که براي د ريزي بيانگر اين واقعيت ا

 Ahmadipour)باشد  ريزي از ضروريات غير قابل انکار مي به توسعه در ابعاد مختلف آن برنامه 

et al,2007:21) .سعه مکان   با توجه به پيوند انکار شدني تو ضاهاي جغرافيايي با منزلت   ن ها و ف

سناد برنامه   ستيژ ژئوپليتيکي آنها رهگيري روندهاي ژئوپليتيکي در ا شور از   و پر شي ک اي و آماي

ــت. با توجه به توليدي      ــا و از آنجايي که    اهميتي وافر برخوردار اسـ ــاي  بودن فضـ هيچ فضـ

ــکل نمي   ــا نظام       جغرافيايي در خالء شـ ــر اثرگذار بر توليد فضـ گيرد يکي از مهمترين عناصـ

ستي به   برنامه سناد باالد ضا      کننده خطعنوان تعيينريزي و از همه مهمتر ا سعه عمومي ف شي تو م

مجراي   ريزي ازرو، پيوند ژئوپليتيک و نظام برنامهاست که بايستي مورد توجه قرار گيرد. از اين  

 اسناد باالدستي آمايشي مهمترين نوآوري مقاله محسوب مي شود.

 شناسي پژوهشروش .2

 نوع از هدف لحاظ به و توصيفي -تحليلي هايپژوها نوع از ماهيت لحاظ به حاضر مقالۀ

ها در اين مقاله مبتني بر تحليل محتواي روش تجزيه و تحليل داده .است ايهاي توسعهپژوها

)هدفمند( است. تحليل محتوا بيانگر رويکردهاي تحليل گوناگون است و از رويکرد يا دارجهت

)هر محقق با  گيردمند و دقيق را در بر ميگرايانه حدسي و تفسيري تا رويکردهاي نظامبرداشت

اي از تحليل محتوا را انتخاب کند. تحليل تواند نوع ويژهتوجه به ماهيت مطالعه و عالقه خود مي

هاي گوناگون علوم اجتماعي منزله تکنيکي عملي عمدتا در قرن بيستم رايج شد، رشتهمحتوا به

هاي خود به کار شناسي آن را در پژوهاشناسي، علوم سياسي و روانچون ارتباطات، جامعههم

پذير براي محققان به تحليل محتوا به منزله روشي انعطاف (.Poole and Folger,1981)گرفتند
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  (.Cavanagh,1997:5-16)يل اطالعات توجه ويژه دارندتحل

 بنديطبقه ،يصـتلخ ،لـتحلي رايـب هـک ايهـر رويـه به محتوا تحليل گفت توانمي کلي طور به 

 در واقع پنهان ايـمعناه وارديـم در و ،شودمي منجر متن از خاص خصوصياتي کردناستنباط و

شود مي القـاط ،دـدهيـم اـم هـب را تنـم دينـچن هـمقايس انـامک گاهي و شده هويدا آن

(Momenirad et al,2013:191.) پذيري تحليل محتوا براي انواع گوناگون تحقيق اگرچه انعطاف

تواند محدوديت جدي در کاربرد اين روش تحقيق سودمند است، فقدان تعريف و رويه قطعي مي

  Iman)شودتحليل محتواي کمي و کيفي تقسيم ميپديد آورد تحليل محتوا معموال به دو روش 

and Nooushadi,2011:17-18  .) 

گذاري باالترين اسناد سياست ۀاين پژوها اسناد باالدستي نظام جمهوري اسالمي ايران را به مثاب

هاي فضايي در حوزه آمايا سرزمين با تاکيد بر رويکرد ژئوپليتيکي هاي سياستلفهؤبراي تبيين م

هدفمند برگزيده است. بدين معنا کليه اسناد باالدستي از جمله قانون اساسي جمهوري  به صورت

سند  31اي که شامل اي عرصههاي کلي نظام و اسناد پايهانداز، سياستاسالمي، سند چشم

( و در آن با توجه به استقرار و جانمايي جمعيت و 1)جدول باشد، مورد بررسي قرار گرفتندمي

اي، برداري منابع در پهنه سرزمين در راستاي تعادل/ توازن منطقهخت و بهرهفعاليت و شنا

ند سياستي شناسايي و در ب 176گرديد که در اين بررسي  ءاي آمايشي انتخاب و احصاههگزار

 .5نظام سکونتگاهي،  .4زيرساخت،  .3فعاليت،  .2زيست و منابع زيستي، محيط .1شا دسته:

 ها، تقسيم شدند.  اصول و سياست .6فرهنگي و اجتماعي و 

کننده پژوها و رويکرد ژئوپليتيکي مانند عوامل تعيين هدفهاي ژئوپليتيکي با توجه به گزاره

نگرانه، توسط دو نفر از بقا و قدرت ملي و مناسبات قدرت با ديگر کشورها با رويکردي برون

گذاري کشور از منظر سناد سياستکارشناسان اين حوزه انتخاب و احصاء گرديد و ميزان توجه ا

 نگرش ژئوپليتيکي ارزيابي و تحليل شده است.
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 پيشينه پژوهش .3 

هاي متعددي هاي کشور پژوهاها و سياستدرباره تحليل محتواي موضوعات مرتبط با برنامه

 شود. انجام شده است که در ذيل به نتايج آنها اشاره مي

هاي تحليل محتواي کيفي سياست»در پژوهشي با عنوان ( 1398)سيد علي بدري و همکاران

گذاري شامل به تحليل جامع اسناد سياست« فضايي توسعه روستايي کشور پس از انقالب اسالمي

)تعداد کلي نظام هايها، قوانين و سياستهاي کلي اين برنامهساله توسعه، سياستهاي پنجبرنامه

نتايج اين پژوها گذاري فضايي پرداخته است. ي سياستهاسند معتبر( با استفاده از شاخص 33

هاي فضايي توسعه مناطق روستايي کشور به گيري تدوين سياستنشان داده است که جهت

کالبدي، اقتصادي و حمايت از مناطق  –ريزي، ابعاد زيربنايي سوي عوامل برنامه و بودجه

هاي محيطي و مشارکت سازمانکه سهم عوامل اجتماعي، زيستمانده است، در حاليعقب

 ها اندک است.غيردولتي و بخا خصوصي در تدوين اين برنامه

هاي برنامه توسعه با الگوي سويي سياست( در پژوهشي به ميزان هم1386)نادري و همکاران

شناختي بر تحليل اند. تحقيق يادشده از لحاظ روشعنوان الگوي غالب پرداختهتوسعه پايدار به

 کيد داشت. محتوا تا

هاي توسعه با ( در پژوهشي به تحليل محتواي اسناد مرتبط با برنامه1393)اللهي و همکارانفتح

در اين تحقيق هرکدام از قوانين اند. هاي حکمراني در آموزش عالي پرداختهتوجه به مقوله

هاي الگوهاي زير مقولهها و گانه توسعه کشور و اسناد پشتيبان آنها با توجه به مقولههاي پنجبرنامه

 .بررسي و تحليل محتوايي قرارگرفته است گانه حکمراني به تفکيک موردسه

ريزي برنامه هايلفهؤهاي عمران توسعه ايران از منظر ماي به تحليل برنامه( در مقاله1391)اميدي

ريزي مهاجتماعي پرداخته است. در مقاله حاضر تالش شده است تا شيوه، اهداف و گستره برنا

 گذاريسياستاي محيط ها، متغيرهاي زمينهدر ايران مورد بررسي و تفسير قرار گيرد. بنابر يافته

 ثير اساسي بر متغيرهاي ماهيتي و ساختاري دارد.  أ، ت

هاي توسعه در هاي اقتصادي برنامه( به تحليل انتقادي هدف1395)عرب مازار و نورمحمدي

 از انتقادي، هايگفتمان نتايج، مطابقاند. نقالب اسالمي( پرداخته)قبل و بعد از پيروزي اايران
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 آن اهداف و هابرنامه به فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، مختلف و خاص هايديدگاه

 حتي و مبهم مثبت، تأثيرهاي توسعه، هايبرنامه اقتصادي اهداف بر بنابراين، اند؛داشته توجه

 است شده ايجاد توسعه هايبرنامه در مفهوم 30 به نزديک طوريکه به اند؛کرده ايجاد متناقض

 . هستند هابرنامه هدف راستاي در همگي که

هاي توسعه جمهوري اسالمي اي به تحليل محتواي برنامه( در مقاله1395)نژاد و عزتييوسفي

)ره( امام خمينيستخراج شده از ديدگاه هاي سوم و چهارم( بر مبناي نظريه توسعه ا)برنامهايران

در  اي طراحي و تدوين شدههاي توسعههـاي صـورت گرفتـه از برنامهامـا بررسـي اند.پرداخته

 (سوم و چهارمها )کنندگان اين برنامهدهد که طراحـان و تـدويننظام جمهوري اسالمي نشان مي

 به شرايط جامعه توجهي از الگوهاي مسلطي همچون الگوي نئوکالسيکي، و بدون پذيريرثأبا ت

 در برنامه چهارم به انتخاب گزينه رشد مبادرت ويـژهو با مقدم دانستن رشد بر توزيع به

 .اندورزيده

هايي مانند توسعه، آموزش هاي زيادي در خصوص رديابي مقولهکه بررسي شد پژوهاطورهمان

تاکنون پژوهشي و تالشي ريزي و غيره در اسناد باالدستي صورت گرفته است، اما عالي، برنامه

ويژه جايگاه نگرش ژئوپليتيکي در راستاي بررسي ردپاي آمايا در اسناد باالدستي کشور و به

رو، ضرورت دارد پژوهشي مستقل اين گذاري فضايي کشور انجام نشده است. از ايندر سياست

کردن خالء راستا انجام شود، ضمن گشودن دريچه جديد مطالعاتي،گام هر چند کوچکي در پر

 بررسي و تحليل اسناد آمايشي از منظر ژئوپليتيکي برداشته شود.

 مباحث نظري .4

 . نگرش ژئوپليتيكي4-1

در ارتباط با تعريف ژئوپليتيک رويکردهاي مختلفي وجود دارد، سائول برنارد کوهن ژئوپليتيسين 

ژئوپليتيک، رابطه ميان هاي تحليلو جوهر تجزيه »نويسد: مريکايي، در تعريف ژئوپليتيک ميآ

پيتر تيلور  (.Cohen,1993:24)«باشندالمللي نسبت به تنظيمات ژئوپليتيک ميهاي بينقدرت

از مطالعه توزيع  ژئوپليتيک عبارت است»گويد: بنيانگذار فصلنامه جغرافياي سياسي، مي
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 ,Taylor)«يهاي بزرگ و اصلويژه رقابت بين قدرتجغرافيايي قدرت بين کشورهاي جهان، به

1994:330 .) 

وسيله هسته قدرت الملل بهاوتايل و جان اگنيو مطالعه ژئوپليتيک را مطالعه فضاسازي سياست بين

علم  را ، ژئوپليتيکنيا، حافظ (.Tuathil and Agnew,1992:192)دانندها ميو هژمون دولت

ها با ترکيب آنهاي ناشي از مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت و سياست و کنا

کند که هر کدام از اين تعريف تأکيد مي دهنده البتّه ارائه مي داند. (Hafeznia,2011:37)يکديگر

گيرند که به متنوّع ديگر را نيز دربر مي کننده در تعريف ژئوپليتيک، سه حوزهاين سه عامل تعيين

ايدئولوژي و  سياست شامل حوزهها است؛ فضا، محيط و انسان ترتيب جغرافيا شامل سه حوزه

المللي، هاي بينها، سازمانهاي سياسي همانند دولتساختارها و سيستم سياسي، حوزه انديشه

شود؛ و قدرت شامل سه کنا و رفتارهاي سياسي مي نهادهاي اجتماعي و مدني و نيز حوزه

 .شودالمللي ميمحلّي، ملّي و بين  حوزه

چه در تبيين مفهوم ژئوپليتيک در تعاريف ذکر شده آمده است در حقيقت نرسد آنظر ميبه

اگر هاي محدود نظري اشاره دارد. تعريف اين علم نيست و بيشتر به کارکردهاي عملي و جنبه

هاي علمي و تئوري ژئوپليتيک نظر داشته باشد و عريف اخير به توانسته است هم به جنبهچه ت

کاربردي ژئوپليتيک را مورد توجّه قرار دهد. اين تعريف به روشني، تأثير ها و ابعاد هم جنبه

کند؛ عالوه کننده و مهمّ جغرافيا بر سياست را که در تعاريف ديگر نيز آمده بود تبيين ميتعيين

داند؛ ها ميفضا، محيط و انسان بر آن، سياست را نيز عاملي تعيين کننده بر جغرافيا در سه حوزه

جغرافيا و سياست، مؤلفه قدرت نيز ذکر شده و  نهايت در اين تعريف عالوه بر دو مؤلفه و در

ديگر در نظر گرفته شده است. قدرت عامل مهمّي در  براي آن نقا تأثيرگذاري بر دو مؤلفه

شود و اگر اين قدرت داراي منشاء جغرافيايي باشد و بر الملل محسوب ميسياست و روابط بين

 .گيردنيز تأثير بگذارد، در حقيقت مباحث ژئوپليتيک شکل مي جغرافيا

هاي اصلي که در هر سه نوع ژئوپليتيک سنّتي، ژئوپليتيک به تعبيري ديگر در تعريف اخير به مؤلفه

توان ادّعا کرد که اين تعريف گرا وجود دارد توجّه شده است. حتّي ميانتقادي و ژئوپليتک انسان
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تکاملي ژئوپليتيک در بستر تاريخي آن است. در نهايت بنابر داليل ذکر شده  سير دربردارنده

تر نسبت به ساير تعاريف ارائه شده قابل پذيرش عنوان تعريفي جامعرسد اين تعريف بهنظر ميبه

باشد و پژوهشگران رشته ژئوپليتيک در ايران به اين تعريف بيشتر از ساير تعاريف ارائه شده 

 فضايي دانا ژئوپليتيک .دهندکنند و در تحقيقات خود آن را مورد استفاده قرار مياستناد مي

 روي بر همزمان طور به مختلف هايموقعيت و بازيگران، عناصر آرايا درباره انديشيدن

؛ و اين دقيقا همان چيزي است که بر پويايي اين محسوب مي شود نشان جهان شطرنج صفحه

گذاران و نهادهاي تصميم گير و اجرايي هميت آن را در چشم سياسترشته دانشگاهي افزوده و ا

هاي توسعه کشورها دهنده به برنامهکننده و جهتژئوپليتيک از عوامل تعيين کند.دو چندان مي

نبودن موقعيت جغرافيايي کشورها، وزن ژئوپليتيک متفاوتي براي آنها رقم است؛ چرا که يکسان

 اش باشد.هاي سرزمينيطلبد که متناسب قابليتخاص خود را ميزند و برنامه توسعه مي

يابد که هنوز هم فضاها و مناطق خوبي در مي الملل و جهاني بههر متفکر عرصه سياست بين 

جغرافيايي در ايجاد قدرت ملي و مناطق نقا اساسي دارند و اين صحنه و فضاي ژئوپليتيکي 

گونگي فرمول بازي و نوع استراتژي در مديريت است که به يک بازيگر و قدرت سياسي چ

بخشد ها شکل و جهت ميهاي موجود براي دولتگزينه جغرافيا به»کند. سرزميني را توصيه مي

هاي غالبا سخت اعمال هاي ممکن دولت در زمينه سياست خارجي محدوديتو بر انتخاب

ژئوپليتيک رويکردي به آمايا  عبارت ديگر،به (.Dvyrty and Faltzgraf,1996:145)«کندمي

بيني رفتار سياسي و سياسي فضا است که بر اساس محيط فيزيکي و جغرافيايي به تبيين و پيا

ثر از ايدئولوژي أتواند متکند که ميهاي نظامي کشور مبادرت ميها و قابليتاقتصادي و توانايي

جغرافيايي، يکي از عوامل و عناصر وضعيت »هاي سياسي و فکري هر کشوري باشد. زيرا نظام

دهنده قدرت ملي است که قلمرو منافع ملي و گستره عملکرد سياست خارجي را مهم تشکيل

ثر منويات سياسي أتواند متلذا نمي (.Dehghani firouzabadi,2015:32)«کندترسيم و تعيين مي

ريزي، آمايا و مديريت راين برنامهبرهبران و استراتژي سياست خارجي کشورها نباشد. بنا

ها و اهداف توسعه ها نيست و ارزش آنها در تعيين اولويتفضاي جغرافيايي جداي از ارزش
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هاي فعاليت کننده زمينهرو، نگاه ژئوپليتيک تعييناز اين (.Popper,1993: 83)فضايي دخالت دارد

بردهاي توسعه کشورها تواند جهت راهها در مديريت سرزميني است. ژئوپليتيک ميکارآمد دولت

هاي اساسي آن را مشخص سازد و اهرم ژئوپليتيک در ايفاي چنين نقشي را تعيين و اولويت

اما از آنجا که  (.Goldestin,1999:55-57)هاي سياسي موثر استها و نظامبراي کارآمدي دولت

تاريخي  –ي هاست و در يک قلمرو فرهنگنگاه ژئوپليتيک مانند سياست فضايي متاثر از ارزش

بايست با الگوي ها ميسازي فضا توسط اين سياستشود و احراز شرايط توسعه و بهينهتوليد مي

باشد و زيست اجتماعي متناسب باشد؛ لذا با کمک ابزارهاي تجربي و عقالني قابل حصول نمي

گرا بر مبناي ثباتريزي اگرا تفاوت ماهوي دارد؛ بدين معنا برنامهريزي اثباتاز اين نظر با برنامه

هاي فضايي را بررسي نمايد ولي  شناسي تجربي و يا قياسي قادر است ارتباط بين پديدهروش

 (. Lowith,2007:92)پردازدنگاه ژئوپليتيک و سياست فضايي به مباني و علت غايي مي

 آمايش سرزمين.4-2

 آوردن فراهم و  2ريزيبرنامه در مناطق و مردم مشارکت جهت است فرآيندي  1آمايا سرزمين

اسناد باالدستي با مالحظات  و 3کالن هايبرنامه با انطباق جهت از ريزيبرنامه موجبات

 توسعه و اقتصادي توسعه ريزيبرنامه از است تلفيقي ريزياين برنامه .سرزميني هايويژگي

 ريزيبرنامه نوع ترينريزي آمايا کاملبرنامه. مناطق کشور در هماهنگ آباداني جهت فضايي

 اصلي سه عنصر ميان بخشيتعادل هدف با ايناحيه و ايمنطقه ملي، سطح سه در معموالً و بوده

 اجتماعي ريزيبرنامه اقتصادي، ريزيبرنامه سه بعد داراي. گيردمي انجام «انسان و فعاليت فضا،»

 ميان و ايمنطقه درون ريزيبرنامه نوع دو ريزي آمايا بهبرنامه .باشدمي ريزي آمايابرنامه و

 بخشيتعادل هدف آمايا سرزمين، در .(Sadeghi shahedani,2016:9)شودمي تقسيم ايمنطقه

                                                           

1.Regional planning 

2.Planning 

3.Macro-plans 
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 ،3انسان و 2فعاليت ،1فضا سه عنصر بيان در و باشدکشور با توجه موقعيت ژئوپليتيک آن مي درون

 شهرستان روستا، يا شهر يک نفوذ حوزه سطح در ريزيبرنامه نوع اين. دهدمي فضا به را اولويت

 و مردم ميان قبول قابل رابطه به دستيابي» ريزي،برنامه اين اصلي هدف. کندمي عمل استان يا

ريزي فضايي همان برنامه سرزمين رو، آمايااز اين .«است سرزمين داخل در محيط و مشاغل

 هاانسان سکونت محل تعيين و فضا اشغال دادن نحوهسازمان و ريزيبرنامه» از است که عبارتست

« اقتصادي –اجتماعي نظام عوامل گوناگون بين هايکنا همچنين و تجهيزات و هامحل فعاليت و

(Shrifzadehgan and Razavi,2010:88.) ريزي، برنامه به که است اين سرزمين آمايا هدف

 سرزمين سراسر در هافعاليت و هايابي انسانسازمان و توزيع نحوه همان که بدهد جديد بعدي

 کلي مشيخط و سياست سرزمين آمايا در (.Budget and plan organization,1997)است ملي

از  استفاده نحوه و هاسکونتگاه و جمعيت توزيع جغرافيايي و شودمي مشخص هافعاليت توزيع

 يک دهندهراهبردي شکل و کلي خطوط «فضايي ريزيبرنامه» .است نظر مطمح کشور اراضي

 هادر فعاليت را فضا و جمعيت بعد الزاما فضايي ريزيبرنامه .کندمي مطرح را فيزيکي فضاي

هاي مشترک به شرح لفهؤدر مرور تعاريف ارايه شده درباره آمايا سرزمين، برخي م .بيندمي

ذيل قابل احصاء و استنتاج است. با ذکر اين توضيح که مفهوم آمايا در هر کشوري با توجه به 

رو هستند تعريف و وضعيت جغرافيايي و اقليمي، ساختار نظام سياسي و مسايلي که با آن روبه

 کارکرد خاص خود را دارد که داراي مشخصات ذيل است:

 .فضاي مدنظر، جغرافياي سرزمين ملي است 

 ها و امکانات سرزميني مدنظر است )افزايا کارايي وري بهينه از قابليتحداکثر بهره

 اجتماعي( –اقتصادي 

 نگري است.جنبه راهبردي داشته و لذا معطوف به آينده و مبتني بر آينده 

                                                           

1.Space 

2.Activity 

3.Human 
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 اي، چه شهر و روستا هاي منطقهها است، چه عدم تعادلمعطوف به کاها عدم تعادل

 .(Arami,2016:21)هاعادل در تراکم جمعيت و سکونتگاهو چه عدم ت

ل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي هيئت وزيران و بر اساس اص 1383به استناد مصوبه 

هاي ملي آمايا سرزمين در راستاي تبيين فضايي سند گيريجمهوري اسالمي ايران، جهت

مدت و مبتني بر اصول مصوب آمايا م الزامات تحقق آن در توسعه بلندانداز کشور و ترسيچشم

اقتصادي، وحدت و سرزمين شامل مالحظات امنيتي، دفاعي و ژئوپليتيکي، کارايي و بازدهي 

زيست و اي، حفاظت محيطهاي منطقهسرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل يکپارچگي

احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسالمي ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم 

روابط دروني و بيروني اقتصاد کشور، رفع محروميت خصوص در مناطق روستايي کشور تنظيم 

تواند عنوان يک سند فرادست ملي ميريزي آمايا سرزمين بهبرنامه ،ترتيببدين است. شده

اندازي ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک براي اقليم و سرزمين تهيه نموده و رويکردهاي راهبردي چشم

  (.Ziyari et al,2010:185-186)هاي عمراني کشور را تنظيم نمايدهبرنام

 اسناد باالدستي .4-3

که هدايت و کنترل اين نوع  روندشمار ميبههاي اجتماعي پيچيده ها از انواع سيستمدولت

گذاران ملّي مشيمداران و خطهاي فراواني همراه است. سياستها همواره با دشواريسيستم

سازي ها دارند. تدوين و حاکمبراي کسب نتايج مطلوب، مداخالت هدفمندي در اين سيستم

هاي هدفمند براي دستيابي به پيامدها و اثرات مورد انتظار هايي از اين تالشستي، گونهاسناد باالد

شده ريزيمشاهده و برنامهمنظور نيل به تغييرات ملموس، قابلدر عرصه عملياتي است که به

منظور از اسناد فرادستي اسنادي است که  (.Banafi and Nouroozi,2013:161)پذيردصورت مي

قانوني دارد. اين اسناد بايد  گذاري کشور رسيده است و جنبۀباالترين مراجع سياست به تصويب

-منظور تحقق اهداف توسعه همهمدت کشور بهمدت و کوتاهريزي بلندمدت، ميانمحور برنامه

کننده خطوط اصلي دستي، تعيينباالدر واقع اسناد  (.Danaeifard,2011:14)گيردجانبه قرار مي

هاي جامعه هايي هستند که براي حفظ منافع عمومي، هماهنگي و انسجام هدفتصميمو اتخاذ 
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اي براي تعيين شمار رفته، وسيلهها، پشتوانه اقدامات نظام سياسي بهشوند. اين سياستاعمال مي

جمهوري  (.Paluj,2011:126)کنندها و اقدامات بوده و فعاليت جامعه را راهبري مياولويت

 همچنين ارايه و ارتقاي تصويرمديريت سرزميني و و  کشوردارين، به منظور ارتقاي اسالمي ايرا

هاي باالدستي را طراحي و هاي اخير، اسناد و نقشهالمللي، در سالو بينخود در سطح ملي 

هاي ها و سازمانگيري همه دستگاهکردن حوزه عمل، جهتنموده است؛ تا ضمن مشخص تدوين

گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از بازنگري قانون نمايد. با شکلبازتعريف  دخيل را

عنوان حلقه تکميلي در حاکميت نظام ديگري بر عهده اين نهاد قرار گرفت تا به اساسي، وظايف

مالحظات صورت گرفته، با توجه به  .شرايط مختلف ايفاي نقا نمايد جمهوري اسالمي و در

تدوين  ،روشود. از اينجهت خاص و معيني تدوين نمينظام در  هاي کليمشخص شد سياست

هاي کالن در دستور کار اين مجمع قرار گرفت. يگر سياستد هاي جامع واسناد باالدستي، نقشه

، نقشه (1382)ساله کشورتي سند چشم انداز بيستباالدس هايتوان به نقشهاز جمله اين اسناد مي

ساله هاي پنجو برنامه (1390)دين آموزش و پرورشنياب ، سند تحول(1389)جامع علمي کشور

 اشاره کردهم تدوين الگوي پايه پيشرفت ايراني و اسالمي  اًو اخير (توسعه)پيشرفت

(Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran,2019.)  از

اداره کشور است که بر اساس اي کالن براي يافته برخورداري از برنامههاي جوامع توسعهشاخص

هاي کشور شده جهاني، ظرفيت، استانداردهاي علمي و پذيرفتهگذارانباورهاي مديران و سياست

و امکانات سرزميني براي رسيدن به شرايط مناسب زيستي و توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي 

ني در ايران اسناد باالدستي رو، براي مديريت سرزمياز اين (.Boroujerdi,2015:23)گيردشکل مي

ها را در برداري از قابليتتواند موجبات زيست بهتر براي ساکنان و بهرهبا رويکرد آمايشي مي

 جهت تعادل فضايي فراهم سازد. 

 آمايش سرزمين و ژئوپليتيک.4-4

هاي پوياييتوان وجه کاربردي ژئوپليتيک قلمداد کرد که در پي مطالعه رويکرد ژئوپليتيکي را مي

باشد. سياست فضايي يا هاي خرد و کالن ميناشي از سه گانه رقابت، قدرت و فضا در مقياس
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هاي آمايا سرزمين سنگ بناي اصلي وزن ژئوپليتيکي کشورها بوده و بيا از آنکه بر مقياس

گذاري عيني داللت داشته باشد متاثر از ذهنيت و اثرگذاري سيستم سياسي و دستگاه سياست

گذاري اسناد باالدستي در فرآيند آمايا سرزمين خالق مزيت و وزن رزمين است. مکانيسم اثرس

توان ژئوپليتيکي است، امري که ريشه در مکانيسم سياست و فضا داشته و دارد. اين را بطه را مي

  به نمايا گذاشت: (1)در قالب مدل شماره

 گذاري سرزميناثرگذاري سيستم سياسي و دستگاه سياست :(1مدل )

 

 هايافته .5

گذاري فضايي کشور پس از انقالب اسالمي، در سه قالب کلي اسناد مادر اسناد باالدستي سياست

گيرد که در قالب جدول اي را در بر مياي عرصههاي کلي نظام  و اسناد پايهاي، سياستو پايه

 ذيل ارائه شده است.
 فضايي کشور پس از انقالب اسالمي(: اسناد باالدستي سياستگذاري 1)جدول

 عنوان سند نوع سند

 اياسناد مادر و پايه
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -1

 13/08/1382انداز جمهوري اسالمي ايران، ابالغ سند چشم -2

 هاي کلي نظامسياست

 23/10/1377بخا امنيت اقتصادي، ابالغ  -1

 11/07/1377بخا انرژي، ابالغ  -2

 03/11/1379بخا منابع آب، ابالغ  -3

 03/11/1379بخا منابع طبيعي، ابالغ  -4
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 03/11/1379از، ابالغ بخا نفت و گ -5

 03/11/1379قل، ابالغ بخا حمل و ن -6

 03/11/1379بخا معدن، ابالغ  -7

 28/07/1381امنيت قضايي، ابالغ  -8

 02/08/1382انداز، ابالغ دوره چشم -9

 22/01/1383فناوري، ابالغ  بخا رشد و توسعه -10

رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخا آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي، ابالغ  -11

15/12/1383  

  01/03/1384قانون اساسي، ابالغ  44درباره اصل  -12

  25/06/1384، ابالغ غيرمترقبه حوادث و طبيعي سوانح از ناشي خطرات کاها و بخا پيشگيري -13

  12/04/1385 قانون اساسي )مقدمه(، ابالغ 44اصل « ج»بند  -14

 14/01/1389بخا مديريت نظام اداري، ابالغ  -15

  14/04/1389اصالح الگوي مصرف، ابالغ  -16

  29/11/1389ابالغ بخا شهرسازي،  -17

 29/11/1389 ابالغبخا مسکن،  -18

 29/11/1389بخا پدافند غيرعامل، ابالغ  -19

  28/04/1390 ابالغبخا اشتغال،  -20

  21/09/1390، ابالغ آمايا سرزمين -21

 29/09/1391ابالغ بخا کشاورزي،  -22

  29/09/1391ابالغ بخا صنعت،  -23

  30/11/1392اقتصاد مقاومتي، ابالغ  -24

 09/04/1394برنامه ششم توسعه، ابالغ  -24

 26/08/1394 ابالغزيست، محيط -26

 اياي عرصهاسناد پايه

 14/10/1389نقشه جامع علمي کشور، مصوب  -1

 05/07/1390تحول بنيادين آموزش و پرورش، مصوب   -2

 02/05/1396هاي ملي آمايا سرزمين، مصوب گيريجهت -3

 هاي ژئوپليتيكي مندرج در اسناد باالدستي آمايشي گزاره .5-1

هاي انساني و طبيعي  کشف کامل ظرفيت  دنبال شناخت و آمايا سرزمين در اسناد باالدستي به   

هاي  ها با تکيه بر تعادلگيري مطلوب از اين داشته جغرافيايي کشور و استفاده و بهره   و موقعيت

جانبه کشــور و تقويت خوداتکايي و رفع  منظور توســعه همهزيســت، بهاي و حفظ محيطمنطقه

منتخب با توجه به تعريف مفهومي و  هايهاســت. در اين راســتا، گزارهها و نابرابريمحروميت

فعاليت   .2ها، اصول و سياست    .1هاي اجرايي مرتبط با آمايا سرزمين، در شا محور؛   حوزه
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ستي    محيط .3 ست و منابع زي ساخت   .4زي سکونتگاهي و   .5زير اجتماعي و فرهنگي   .6نظام 

 اند.تقسيم شده

مختلف تأثير مســتقيمي بر وضــعيت   هاينيافتگي متأثر از پيشــرانيافتگي يا توســعهتوســعه

يافتگي قدرت ملي را افزايا  ژئوپليتيکي بازيگران در سطوح مختلف دارد، از آنجايي که توسعه  

شود، افزايا وزن ژئوپليتيکي   دهد، افزايا قدرت ملي منجر به افزايا وزن ژئوپليتيکي ميمي

ستم ژئوپليتيکي را به     سي شور در  ستم      دنبال دارد، ببهبود موقعيت ک سي شور در  هبود موقعيت ک

ــده و در نهايت موجب افزايا     ــور ش ــترش حوزه نفوذ جغرافيايي کش ژئوپليتيکي موجب گس

ــور بر فر  ــميم  آاثرگذاري کشـ ــازييندها، تصـ هاي مختلف محلي،   ها و رفتارها در مقياس    سـ

سايگي، منطقه  صورت گرفته      (.Hafeznia,2006:109-110)شود اي و جهاني ميهم سي  در برر

هايي که ماهيت ژئوپليتيکي دارند  گزاره( گزاره 78سند و   31)هاي آمايشي اسناد باالدستي   گزاره

 به نمايا گذاشت.   7تا  2هاي توان در قالب جداول شمارهرا مي
 زيست و منابع زيستيهاي ژئوپليتيكي مندرج در اسناد باالدستي با محوريت محيط(: گزاره2)جدول

 مرجع 

هاي جديد از جمله هاي جديد در قلمروهاي راهبردي با استفاده از روشتأمين آب مورد نياز توسعه فعاليت

زدايي از آب دريا با اولويت سواحل درياي عمان )سواحل مکران( و نقاط واقع در پسکرانه از طريق نمک

  از اکوسيستم دريا سواحل جنوبي کشور با درنظرگيري مالحظات اکولوژيکي الزم و حفاظت

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  32سرزمين، بند 

هاي استحصال، تأمين، انتقال، توزيع و مصرف آب در رعايت مالحظات ژئوپليتيکي و اکولوژيکي در طرح

  اي و محليملي، منطقه سطوح فراملي،

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  34سرزمين، بند 

هاي ملي آمايا گيريجهت  مجازي در تجارت کاال افزايا تراز مثبت آب

 1ماده  35سرزمين، بند 

زيست هاي دو يا چندجانبه با کشورهاي منطقه به منظور حفاظت از محيطارتقاء سطح تعامالت و همکاري

ها، معاهدهها، و منابع طبيعي و مقابله با آثار منتج از تغييرات اقليمي و ريزگردها در چارچوب تفاهم نامه

  ايهاي منطقهها و پيمانها، موافقت نامهکنوانسيون

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  51سرزمين، بند 

دهنده ريزگردها با هاي شکلهاي روان و مهار کانونزدايي و تثبيت شنزدايي، جلوگيري از بيابانبيابان

  متناسب با مقتضيات محلي اولويت مناطق بحراني و بهره گيري از توسعه پوشا گياهي

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  54سرزمين، بند 

هاي صنعتي پايه و آب بر از جمله صنايع فلزات اساسي و پااليشگاهي و توسعه و ساماندهي مجدد فعاليت

ب، گذاري مبتني بر الزامات محدوديت منابع آپتروشيمي )به ويژه صنايع باالدستي( داراي اولويت سرمايه

تأمين خوراک موردنياز و تأمين مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل با تأکيد بر استقرار آنها در سواحل 

  محيطيويژه درياي عمان پس از انجام ارزيابي راهبردي زيستخليج فارس و به

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  58سرزمين، بند 
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رح در جداول را دارند که در مورد اشاره نياز استدالل ط هاشايان توجه است که برخي از گزاره

، گزاره اول اگرچه يک گزاره هيدرولوژيکي قلمداد مي شود ولي نکته مورد توجه اين (2)جدول

کننده مناسبات قدرت است که آب به عنوان يکي از منابع زيستي مقوم قدرت ملي است و تعيين

که در پهنه هاي ساحلي و مرزي در اين گزاره بر آن  است از اين رو يک موضوع ژئوپليتيکي است

زيست  کيد شده است. در همين راستا گزاره پنجم جدول فوق بيشتر ناظر بر ژئوپليتيک محيطأت

له ريزگردها يک مساله محلي نيست و موضوعي فراملي است که است. از آنجا که امروزه مسأ

هت موضوعي ژئوپليتيک است که در آمايا هماهنگي و همکاري کشورها را مي طلبد و از اين ج

 سرزمين هر کشوري بايستي بدان توجه شود تا موجبات تنا بين کشورها را پيا نياورد.
 هاي ژئوپليتيكي مندرج در اسناد باالدستي با محوريت فعاليت(: گزاره3)جدول 

 مرجع 

هاي کلي نظام در سياست ترانزيت( ) گذر حق و گردشگري مانند: مزيت داراي اقتصادي هايظرفيت از بهينه استفاده و گسترش

 9اشتغال، بند 

کشورها با صدور خدمات فني، مهندسي  فني با منطقه و ساير –ايفاي نقا محوري در تعامالت علمي 

 و آموزشي 

هاي کلي آمايا سياست

 ز 6سرزمين، بند 

هاي آن و رعايت مقياس امکانات و قابليترعايت تناسب بين نيازهاي استقرار فعاليت در يک قلمرو با 

  مناسب اقتصادي براي فعاليت در يک مکان با توجه به ظرفيت و کشا بازارهاي داخلي و خارجي

گيري ملي آمايا جهت

  1سرزمين، بند 

 1ماده 

هاي اقتصادي در قلمرو سرزمين در راستاي ايجاد تعادل بيشتر بين توزيع مناسب جمعيت و فعاليت

کشور و نيمه شرق و جنوب شرقي کشور بر مبناي کارايي اقتصادي، اجتماعي،  غربيغربي و شمالنيمه

بندر چابهار؛ به عنوان يکي از مهمترين مراکز  با تاکيد بر: هامحيطي و استفاده از ظرفيتفرهنگي و زيست

 صنايع با مرتبط ، عملکردهايجمعيتي سواحل درياي عمان، بندر اقيانوسي بين المللي و برخوردار از

بندر جاسک؛ به عنوان يک شيالت؛   و گردشگري تحقيقات، و عالي آموزش انرژي، بازرگاني، دريايي،

ساير قلمروهاي   مرکز جمعيتي فعال در حوزه صادرات نفت، گاز و پتروشيمي، بازرگاني و گردشگري؛

اتخاذ تدابير   ها.پسکرانه هاي آندار سواحل مکران از جمله پسابندر، کنارک، زرآباد و سيريک و اولويت

پذيري در اين قلمرو با منظور توسعه پايدار نواحي کويري و افزايا سطح جمعيتو تمهيدات الزم به

هاي نسبي )منابع معدني، انرژي خورشيدي و تکيه بر رونق بخشي به اقتصاد و استفاده بهينه از مزيت

  گردشگري(

گيري ملي آمايا جهت

 5سرزمين، بند 

 1ماده 

هاي صنعتي پايه و آب بر از جمله صنايع فلزات اساسي و پااليشگاهي توسعه و ساماندهي مجدد فعاليت

و پتروشيمي )به ويژه صنايع باالدستي( داراي اولويت سرمايه گذاري مبتني بر الزامات محدوديت منابع 

غيرعامل با تأکيد بر استقرار آنها  آب، تأمين خوراک موردنياز و تأمين مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافند

  محيطيويژه درياي عمان پس از انجام ارزيابي راهبردي زيستدر سواحل خليج فارس و به

هاي ملي گيريجهت

 58آمايا سرزمين، بند 

 1ماده 
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بي با اولويت ويژه محيط آسياي جنوب غرتوسعه صنايع توليدکننده کاالهاي مورد نياز کشورهاي منطقه به

  هاي مرزي مرتبطاستان تقرار دراس

هاي ملي گيريجهت

 59آمايا سرزمين، بند 

 1ماده 

ها و نواحي صنعتي در پهنه سرزمين متناسب با مقتضيات و ساماندهي مجمتع هاي صنعتي اعم از شهرک

  هاي هر يک از قلمروهاي جغرافياييظرفيت

هاي ملي گيريجهت

 57آمايا سرزمين، بند 

 1ماده 

صنايع دريايي و تعمير و خدمات وسايط حمل و نقل دريايي در جوار بنادر اصلي با رعايت  توسعه

  محيطيمالحظات زيست

هاي ملي گيريجهت

 56آمايا سرزمين، بند 

 1ماده 

مرز جنوبي )با کشورهاي کويت، امارات،   اولويت برداشت از ميادين مشترک نفت و گاز، از جمله:

مرز شمالي  و مرز غربي )با کشور عراق( ،ويژه در حوزه مشترک پارس جنوبي(عربستان سعودي و قطر به

 . )با کشورهاي ترکمنستان و آذربايجان( )از جنبه ميراث فرهنگي و طبيعي(

هاي ملي گيريجهت

 25آمايا سرزمين، بند 

 1ماده 

 هاي ژئوپليتيكي مندرج در اسناد باالدستي با محوريت زيرساخت(: گزاره4)جدول
 مرجع 

کشور  منابع کامل شناخت و گاز و نفت اکتشاف گسترش براي مناسب راهکارهاي و تدبير اتخاذ

 هاي کلي نفت و گاز()سياست

هاي کلي نظام در سياست

 1بخا انرژي، بند 

 افزايا از کشور برخورداري و موجود ذخاير با متناسب شده نفتصيانت توليد ظرفيت افزايا

 هاي کلي نفت و گاز( سياسي )سياست و امنيتي و اقتصادي قدرت

هاي کلي نظام در سياست

 2بخا انرژي، بند 

 و شهرها از تأسيسات اينگونه بردنبيرون و جمعيتي مراکز در پرخطر تأسيسات ايجاد از ممانعت

 از ممانعت و است الزامي آنها وجود که تأسيساتي از دسته آن براي ايمني تمهيدات بينيپيا

 الزم  حريم تعيين با پرخطر تأسيسات اطراف در جمعيتي مراکز ايجاد

هاي کلي نظام در سياست

 9بخا پدافند غيرعامل، بند 

 و پااليا و فرآوري فروش، و خريد براي کشور جغرافيايي و ايمنطقه موقعيت از برداريبهره

 جهاني  و داخلي بازارهاي به منطقه گاز و نفت انتقال و معاوضه

هاي کلي نظام در سياست

 6بخا نفت و گاز، بند 

اي به توسعه محورها، آمايا سرزمين، توسعه و اصالح شبکه حمل و نقل با توجه به: نگرش شبکه

 امنيتي، سودآوري ملي، موقعيت ترانزيتي کشور   –مالحظات دفاعي 

هاي کلي نظام بخا سياست

 3حمل و نقل، بند 

ويژه کشورهاي منطقه آسياي جنوب اي کشور بهتجاري متقابل و شبکهتوسعه پيوندهاي اقتصادي و 

هاي پولي دو و چندجانبه با کشورهاي غربي، تبديل شدن به قطب تجاري و ترانزيتي انعقاد پيمان

 هاي کلي اقتصاد مقاومتي سياست 12و  11، 10طرف تجارت در چارچوب بندهاي 

هاي کلي برنامه ششم سياست

 1توسعه، بند 

هاي کلي برنامه ششم سياست اولويت بخا ريلي در توسعه حمل و نقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن 

 24توسعه، بند 

هاي باري و اتصال شبکه به مراکز توسعه حمل و نقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبکه و پايانه

اي هاي ريلي منطقهبزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم کشور و شبکه

 جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار  –ويژه کريدور شمال و جهاني به

هاي کلي برنامه ششم سياست

 25توسعه، بند 
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تبديل کشور به مرکز عبور و مرور  اني سرزمين وهاي ارتباطي اصلي و شريتقويت شبکه ريلي و راه

، گاز، برق( نقا مرکزيت مبادله انرژي )نفت نيز ايفاي هوايي منطقه براي ترانزيت کاال و مسافر و

 منافع ملي  و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنيت و

سياست کلي آمايا سرزمين، 

 ز 2بند 

هاي هاي مشترک در زمينهفعاليت گذاري وجلب مشارکت کشورهاي منطقه در طراحي، سرمايه

 اي منافع مشترک منطقه تأمينويژه اقتصادي و زيربنايي در جهت مختلف به

سياست کلي آمايا سرزمين، 

 ز 3بند 

گوناگون به ويژه علمي، فرهنگي،  هاياي در زمينههاي منطقهايجاد و تقويت نهادها و تشکل

  اسالمي -ايراني گيري از عناصر هويتمحيطي با بهرهاقتصادي، و زيست

سياست کلي آمايا سرزمين، 

 ز 4بند 

هاي مورد نياز به منظور ايفاي نقا مؤثر ترانزيتي کشور ها، امکانات و زيرساختينهفراهم سازي زم

اي کشور به آسياي جنوب غربي و استفاده بهينه از مزيت موقعيت منطقه در منطقه به ويژه محيط

  ( کاال، خدمات، مسافر،انرژي و اطالعاتHUBعنوان مرکز مبادله )

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  16بند سرزمين، 

هاي زيربنايي با اولويت ها و شبکههاي توسعه همه جانبه و تقويت زيرساختسازي زمينهفراهم

  ايبه منظور ايجاد توازن و تعادل منطقه نواحي شرقي و جنوبي کشور

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  17سرزمين، بند 

برقراري يا تقويت  ريلي کشور با رويکرد: توسعه، تجهيز، ارتقاء و اصالح ساختار فضايي شبکه

  اتصال شبکه ريلي کشور به خطوط ريلي بين المللي

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  18سرزمين، بند 

اي( توسعه و تجهيز محورهاي اصلي ارتباطي کشور در کريدورهاي حمل و نقل بين المللي )جاده

تمرکززدايي از تهران، با اولويت مسيرهاي منتهي غربي کشور با تأکيد بر -جنوب و شرقي  -شمال

  هاي اقتصادي آبي و زميني کشوربه دروازه

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  20سرزمين، بند 

توسعه، تجهيز، تقويت و سطح بندي بنادر کشور در سواحل درياي خزر، خليج فارس و درياي 

هاي همسايه و هدف و استفاده بهينه از مزيت عمان متناسب با ارتباطات بين المللي با کشورهاي

  ساحلي کشور

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  20سرزمين، بند 

هاي صيادي در سواحل کشور با هدف ارتقاي بهره وري و تقويت و ساماندهي بنادر و اسکله

  حفاظت فعال از ذخاير ارزشمند دريايي

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ده ما 21سرزمين، بند 

توسعه، تجهيز و تقويت شبکه حمل و نقل هوايي کشور از طريق: تقويت نقا کشور به عنوان 

( ترانزيت هوايي در HUBتوسعه و تجهيز فرودگاه امام به عنوان هاب )، کريدور و ترانزيت هوايي

هاي شهرهاي منتخب مرکزي اليه پيراموني به ارتقاي سطح عملکردي فرودگاه، سطح بين المللي

  منظور پشتيباني از ايفاي نقا فراملي آنها

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  22سرزمين، بند 

تعميم، گسترش  فراهم سازي بسترهاي موردنياز براي توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طريق:

ي و هاي کمهاي ارتباطات و فناوري اطالعات در سراسر کشور با توجه به ويژگيو توزيع شبکه

هاي اقتصادي و اجتماعي و استقرار متوازن و متعادل آن در کيفي جمعيت مناطق مختلف، فعاليت

هاي مورد نياز انتقال و ترانزيت اطالعات در احداث، توسعه و تجهيز زيرساخت، پهنه سرزمين

  المللي اطالعاتاي و بين( منطقهHUBمقياس بين المللي از طريق ايجاد خدمات هاب )

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  23سرزمين، بند 

هاي ارتباطي و خدماتي گردشگري با هدف تسهيل دسترسي و استفاده از اماکن، توسعه زيرساخت

ها و مناطق نمونه گردشگري هاي با ارزش تاريخي ثبت جهاني و ثبت ملي شده و قطبابنيه و محوطه

  )از جنبه ميراث فرهنگي و طبيعي(

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  24سرزمين، بند 
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نساني ااستفاده از ترکيب صنايع، کريدورهاي فناوري اطالعات، مراکز تحقيق و توسعه و نيروي 

  دانا آموخته براي برپايي قلمروهاي اسکان جمعيت

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  68سرزمين، بند 

با هدف تسهيل دسترسي و استفاده از اماکن،  هاي ارتباطي و خدماتي گردشگريتوسعه زيرساخت

ها و مناطق نمونه گردشگري هاي با ارزش تاريخي ثبت جهاني و ثبت ملي شده و قطبابنيه و محوطه

  )از جنبه ميراث فرهنگي و طبيعي(

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  24سرزمين، بند 

نعتي در پهنه سرزمين متناسب با مقتضيات ها و نواحي صهاي صنعتي اعم از شهرکساماندهي مجمتع

  هاي هر يک از قلمروهاي جغرافياييو ظرفيت

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  57سرزمين، بند 

هاي تجديدپذير )به ويژه بادي و خورشيدي( تنوع بخشي در منابع توليد انرژي و افزايا سهم انرژي

  کشور متناسب با ظرفيت هر منطقهدر توليد و تأمين بهينه انرژي هر منطقه از 

 

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1ماده  26سرزمين، بند 

هاي نو( در ايجاد و توسعه مناطق ويژه اقتصادي و تخصصي انرژي )نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي

  مناطق داراي قابليت با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته

هاي ملي آمايا گيريجهت

 1اده م 27سرزمين، بند 

 هاي ژئوپليتيكي مندرج در اسناد باالدستي با محوريت نظام سكونتگاهي(: گزاره5)جدول
 مرجع 

ها به خدمات پيشرفته ارتباطي و تجهيز آن شهرها، بنادر و جزاير مستعد کشور وانتخاب تعدادي از کالن

 اطالعاتي براي پذيرش نقا فراملي 

هاي کلي سياست

آمايا سرزمين، بند 

 ز 5

به جهت لحاظ رويکردهايي چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محيط آسياي جنوب غربي، 

هاي نوين برنامه ريزي و تجارب جديد جهاني و تمرکززدايي تحقق سازمان فضايي مطلوب توسعه کشور، مؤلفه

 شود.سه اليه طبقه بندي مي از طريق انتخاب مراکز متعدد با اختيارات الزم، شبکه سکونتگاهي شهري کشور در

هاي مرزي کشور به عنوان مراکز راهبري، تسهيل و پشتيباني تعامالت اقتصادي اليه پيراموني، شامل مراکز استان-

 و اجتماعي با کشورهاي واقع در عمق راهبردي اقتصادي و سياسي آنها در خارج از مرزهاي کشور.

گانه به عنوان مراکز راهبري، تسهيل و پشتيباني از تعامالت اقتصادي  9اليه مرکزي، شامل مراکز منتخب مناطق  -

هاي علم و فناوري، آموزش، تحقيق و توسعه، تبادالت کاال، و اجتماعي کشور با جامعه بين المللي در حوزه

 خدمات و اطالعات و گسترش کسب وکار با بازارهاي جهاني.

هاي مناسب برخوردار از توانمندي و يا استقرار در موقعيت هاي و شهرهاييه مياني، شامل مراکز استانال -

نسبت به ساير مناطق شهري و روستايي به عنوان مراکز راهبري، تسهيل و پشتيباني از تعامالت اقتصادي و 

اجتماعي بين اين مراکز با حوزه نفوذ خود، با ساير مراکز منتخب اليه مياني و نيز با اليه مرکزي فعاليت 

 د.نماينمي

هاي سه گانه متناسب با نقا و مأموريت خود مشمول اصالحات الزم براي ارتقاء عملکردي تمام شهرهاي اليه

و زيرساختي گرديده و برخوردار از نهادهاي الزم براي ارائه خدمات و تسهيل گسترش توليدات کاال، خدمات 

 . شوندکشور مي هاي کسب وکار در درون مرزهايو اطالعات و ارتقاء فناوري و مهارت

هاي ملي گيريجهت

آمايا سرزمين، بند 

 1ماده  10
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هاي اقتصادي در جزاير خليج فارس با تأکيد بر هاي اسکان جمعيت بيشتر و گسترش فعاليتتقويت زمينه

ها و توان محيطي، بازآرايي تعامالت با قلمروهاي خشکي مجاور و تمهيد ترتيبات تقسيم کارمتناسب با ظرفيت

  ها به ويژه در جزاير راهبرديه پايدار و متوازن درآنتوسع

هاي ملي گيريجهت

آمايا سرزمين، بند 

 1ماده  13

هاي مهاجرت در راستاي استراتژي توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين از ساماندهي و هدايت هدفمند جريان

نق به اقتصاد روستايي )کشاورزي، زمينه سازي به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رو طريق:

هاي گذاري در طرحتشويق سرمايه ، محلي هايمزيت و مقتضيات چارچوب در( …دامداري، صنايع دستي و 

ها و تسهيالت متناسب با مقتضيات محلي در روستاها و اشتغال زا، توسعه ارائه خدمات عمومي و ارائه مشوق

در شهرهاي کوچک و نواحي روستايي وکاها روند مهاجرت شهرهاي کوچک به منظور ماندگاري جمعيت 

  به کالنشهرها و شهرهاي پرتراکم

هاي ملي گيريجهت

آمايا سرزمين، بند 

 1ماده  8

 هاي ژئوپليتيكي مندرج در اسناد باالدستي با محوريت فرهنگي و اجتماعي(: گزاره6)جدول      
 مرجع 

در شهرهاي منتخب باهدف ايجاد مرکزيت آموزشي دانشگاهي  -هاي علميتوسعه و تقويت قطب

  در ميان کشورهاي همجوار و تربيت و پرورش نيروي انساني مورد نياز براي توسعه

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ماده  65سرزمين، بند 

اي و مهارت آموزي متناسب با عملکرد تخصصي هر قلمرو به ويژه در توسعه آموزش فني حرفه

حاشيه شهرها با هدف زمينه سازي براي توسعه مشاغل متناسب با مقتضيات نواحي مرزي و 

  هامحلي و کاها مهاجرت

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ماده  67سرزمين، بند 

ها و مناطق کشور به ويژه در هاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانتأکيد بر استفاده از ظرفيت

سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح باالتر کالنشهرها با محدود نمودن توسعه کمي 

ها براي پژوهشي و فن آوري آن )تحصيالت تکميلي( و ارتقاي سطح کيفي آموزش عالي و مراکز

هاي علمي بين المللي و ايفاي نقا واسط بين کشورهاي منطقه و کشورهاي توسعه همکاري

  پيشرفته علمي

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ه ماد 70سرزمين، بند 

هاي محل استقرار ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي متناسب با فعاليتگرا شدن دانشگاهمأموريت

  اي و استانيالمللي، ملي، منطقهسطوح بين و حوزه عملکردي آن در
هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ماده 73سرزمين، بند 

به قطب پزشکي منطقه آسياي توسعه و تجهيز مراکز گردشگري سالمت در کشور و تبديل ايران 

جنوب غربي و جهان اسالم از طريق ايجاد مراکز درماني تجهيز شده و روزآمد و رونق بخشي به 

  گردشگري سالمت و پزشکي در مناطق و شهرهاي داراي قابليت

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ماده  75سرزمين، بند 

بيعي، تاريخي، مذهبي، فرهنگي، علمي، ورزشي هاي طها و جاذبهصيانت و استفاده بهينه از ظرفيت

و سالمت در هر منطقه براي رونق و ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي و دستيابي 

  به سهم مناسب در اقتصاد بين المللي

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ماده  77سرزمين، بند 

هاي ملي اعم از دولتي و غيردولتي به گذاريدهي سرمايه توسعه و آباداني نواحي مرزي و جهت

هاي نسبي و رقابتي نواحي مرزي و رونق بخشي به صنعت گردشگري و بازرگاني براساس مزيت

  هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسيبا تأکيد بر تقويت همگرايي

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ماده  78سرزمين، بند 
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سترسي و استفاده از اماکن، دگردشگري با هدف تسهيل  هاي ارتباطي و خدماتيتوسعه زيرساخت

ها و مناطق نمونه هاي با ارزش تاريخي ثبت جهاني و ثبت ملي شده و قطبابنيه و محوطه

  گردشگري )از جنبه ميراث فرهنگي و طبيعي(

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ماده  24سرزمين، بند 

اي و تخصصي هاي ملي و منطقهو اجراي طرحافزايا همگرايي و تقويت هويت ملي در طراحي 

هاي هاي نسبي مناطق براي تقويت وابستگيهاي و مزيتشدن عملکرد اقتصادي براساس قابليت

ها در يک قلمرو اي و يکپارچگي ملي و پرهيز از تنوع وگسترش همه نوع فعاليتمتقابل منطقه

  جغرافيايي

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ه ماد 2سرزمين، بند 

بسترسازي، انجام ترتيبات نهادي و فراهم سازي الزامات مورد نياز در قلمروهاي سرزميني به 

هاي باانگيزه، هاي انساني و پرورش انساناجتماعي، توسعه سرمايه هايمنظور ارتقاء سرمايه

  شاداب، متدين، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذير و قانون گرا به عنوان مهمترين ارکان توسعه

هاي ملي آمايش گيريجهت

 1ماده  4سرزمين، بند 

 هاهاي ژئوپليتيكي مندرج در اسناد باالدستي با محوريت اصول و سياست(: گزاره7)جدول       

 مرجع 

گيري اي کشور، با بهرهاي و تقويت نقا منطقهسازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقه

فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين، با هدف ارتقاي هاي اجتماعي، ها و مزيتاز قابليت

 المللي جايگاه بين

هاي کلي نظام در )د(  سياست 47بند 

 اندازدوره چشم

 يا سازيپراکنده ايمن، عرصه انتخاب قبيل از غيرعامل پدافند ضوابط و اصول رعايت

 نسبت سازيايمن و دشمن فريب استتار، اختفاء، زدايي،حساسيت مورد، حسب تجميع

 هايطرح و سرزميني آمايا هايطرح در ويژهبه اهميت حائز و جمعيتي مراکز به

 کشور  آينده توسعه

هاي کلي نظام در بخا پدافند سياست

 2غيرعامل، بند 

 در مواصالتي و ارتباطي هايشبکه و تأسيسات مستحدثات، کردن چندمنظوره يا دو

 کشور  حساس و مرزي مناطق در ويژهبه و عمراني هايطرح از پدافندي گيريبهره جهت

هاي کلي نظام در بخا پدافند سياست

 6غيرعامل، بند 

ها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت تقسيم کار و تعيين نقا ملي در مناطق استان

منظور افزايا توليد ثروت ملي و هاي کلي مربوط بهالزامات آن در چارچوب سياست

 گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته روستايي دولت از سرمايهحمايت 

هاي کلي برنامه ششم توسعه، سياست

 19بند 

هاي کلي برنامه ششم توسعه، سياست هاي داراي مزيت توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه

 23بند 

اي و هاي ملي و منطقهي طرحافزايا همگرايي و تقويت هويت ملي در طراحي و اجرا

هاي نسبي مناطق براي تقويت هاي و مزيتتخصصي شدن عملکرد اقتصادي براساس قابليت

ها اي و يکپارچگي ملي و پرهيز از تنوع وگسترش همه نوع فعاليتهاي متقابل منطقهوابستگي

  در يک قلمرو جغرافيايي

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  2بند 

هاي يجاد و توسعه مناطق ويژه اقتصادي و تخصصي انرژي )نفت، گاز، پتروشيمي و انرژيا

  نو( در مناطق داراي قابليت با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  27بند 

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت  هاي ورودي و خروجي کشورهاي مرزي و مديريت کارآمد و بهينه آبمهار آب

 1ماده  30بند 
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هاي صنعتي پايه و آب بر از جمله صنايع فلزات اساسي و توسعه و ساماندهي مجدد فعاليت

پااليشگاهي و پتروشيمي )به ويژه صنايع باالدستي( داراي اولويت سرمايه گذاري مبتني بر 

تأمين مالحظات دفاعي، امنيتي و الزامات محدوديت منابع آب، تأمين خوراک مورد نياز و 

پدافند غيرعامل با تأکيد بر استقرار آنها در سواحل خليج فارس و به ويژه درياي عمان پس 

  از انجام ارزيابي راهبردي زيست محيطي

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  58بند 

اي و استقرار صنايع واسطهاستقرار صنايع فراوري اوليه منابع معدني در جوار ذخائر معدني، 

اي در مکان مناسب و استقرار صنايع مصرفي متناسب با موقعيت مکاني بازارهاي سرمايه

  نهاده و محصول

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  60بند 

تحول در کارکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به قطب پردازش صادرات، جذب 

ها به پيشران توسعه رتقاء پيوند منطقه با اقتصاد استان، تبديل آنسرمايه و تکنولوژي، ا

  اقتصادي قلمروهاي سرزميني و پيشرو در توسعه ملي

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  62بند 

ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جديد در پهنه سرزمين صرفاً براساس مطالعات آمايا 

  سرزمين

ملي آمايا سرزمين، هاي گيريجهت

 1ماده  63بند 

اي و بنادر خشک در کشور با هدف توسعه و تجهيز باراندازهاي بين المللي، ملي و منطقه

پشتيباني توسعه بازرگاني و امور توليدي در نقاط دور از ساحل و ايجاد تحرک در اقتصاد 

  نواحي پيراموني براساس فهرست مورد تصويب شورايعالي آمايا سرزمين

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  64بند 

تأمين همه جانبه و حداکثري منافع ملي و حقوق سرزميني کشور در قلمروهاي پيراموني از 

  هاي مورد نياز و پيگيري ترتيبات ديپلماتيک و حقوقي الزمطريق فراهم سازي زيرساخت

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  79بند 

رعايت مالحظات امنيتي، دفاعي و پدافند غيرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزيع 

  هاي جغرافياي سياسي قلمروهاي سرزمينيها در کشور متناسب با مؤلفهزيرساخت

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  80بند 

سرزميني در استفاده مناسب از جغرافياي طبيعي و خصوصيات ژئومورفولوژيک قلمروهاي 

  هاي حياتي، حساس و مهمارتقاء امنيت و پدافند غيرعامل استقرار صنايع و طرح

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  81بند 

ها عدم استقرار صنايع پرخطر )مطابق تعاريف شورايعالي امنيت ملي( در محدوده سکونتگاه

  هاي ايمني و امنيتي مورد نيازو رعايت حريم

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريتجه

 1ماده  82بند 

ايراني اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره  -تقويت انسجام ملي و ارتقاء هويت اسالمي

  امور، توسعه و امنيت مناطق مختلف کشور

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  83بند 

رويکرد وحدت و يکپارچگي اجتماعي و تقويت پيوندهاي مناطق مرزي با داخل کشور با 

  هاي اجتماعي ملي در پهنه سرزمينارتقاء سرمايه

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  84بند 

هاي ملي اعم از دولتي و غيردولتي دهي سرمايه گذاريتوسعه و آباداني نواحي مرزي و جهت

هاي نسبي اني براساس مزيتبه نواحي مرزي و رونق بخشي به صنعت گردشگري و بازرگ

  هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسيو رقابتي با تأکيد بر تقويت همگرايي

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  78بند 

هاي کلي برنامه ششم توسعه، سياست خرمشهر با تاکيد بر سواحل مکران  -توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار

 21بند 
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بع برون مرزي استفاده بهينه از ديپلماسي به منظور تأمين و تضمين پايداري دريافت آب از منا

  ها و تهديدهاي ژئوپليتيکيبا مالحظه فرصت

هاي ملي آمايا سرزمين، گيريجهت

 1ماده  38بند 

 گيريتحليل و نتيجه .6

هايي زارههاي کلي نظام با گدر سياست 1377هاي هاي ژئوپليتيکي در اسناد آمايشي از سالنگرش

 کربني به چشمچنين موقعيت هيدرودر بودجه و هم ه جايگاه آندر بخا انرژي با توجه ب

نقل، نفت وگاز، دوره هاي کلي نظام در حملترتيب زماني در سياستخورد و پس از آن بهمي

و در سند انداز، پدافند غيرعامل، اشتغال، آمايا سرزمين و برنامه ششم توسعه چشم

 شود. هاي يادشده مشاهده ميهاي ملي آمايا سرزمين با فراوانيگيريجهت

 گذاري فضايي کشورهاي آمايشي منتخب اسناد سياست(: فراواني گزاره8)جدول

 درصد فراواني هاي آمايشيفراواني گزاره محورها رديف

 74/18 33 زيست و منابع زيستيمحيط 1

 04/17 30 فعاليت 2

 65/17 31 زيرساخت 3

 07/9 16 نظام سکونتگاهي 4

 06/13 23 فرهنگي و اجتماعي 5

 43/24 43 هااصول و سياست 6

 100 176 هاجمع گزاره 7

انداز با يک گزاره، هاي کلي نظام در دوره چشمطور که در جداول فوق  آمده است، سياستهمان

هاي کلي نظام در بخا اشتغال گزاره، سياستهاي کلي نظام در بخا نفت و گاز با يک سياست

ونقل با يک گزاره، سند تحول بنيادين آموزش هاي کلي نظام در بخا حملبا يک گزاره، سياست

هاي کلي هاي کلي نظام در بخا انرژي با دو گزاره، سياستو پرورش با يک گزاره، سياست

ي برنامه ششم توسعه با پنج گزاره، هاي کلنظام در بخا پدافند غيرعامل با سه گزاره، سياست

 63هاي ملي آمايا سرزمين با گيريهاي کلي آمايا سرزمين با چهار گزاره و جهتسياست

هاي ژئوپليتيکي( به مقوله آمايا فضا توجه درصد کل گزاره 74گزاره ژئوپليتيکي )معادل نزديک 

 اند. داشته
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 گذاري فضايي کشورسناد سياستهاي منتخب ژئوپليتيكي ا(: فراواني گزاره9)جدول

 درصد فراواني هاي ژئوپليتيکفراواني گزاره محورها رديف

 69/7 6 زيست و منابع زيستيمحيط 1

 53/11 9 فعاليت 2

 33/33 26 زيرساخت 3

 12/5 4 نظام سکونتگاهي 4

 82/12 10 فرهنگي و اجتماعي 5

 48/29 23 هااصول و سياست 6

 100 78 هاجمع گزاره 7

گذاري هاي ژئوپليتيکي در اسناد سياستيابي گزارهحاکي از اهميت 7-2اگرچه جداول تفکيکي 

هايي که ماهيت ژئوپليتيکي داشته و حاکي از فهم ژئوپليتيکي فضايي کشور است، ليکن گزاره

هاي ژئوپليتيکي اسناد توان در قالب گزارهباشند را ميمکاني ايران مي –هايي فضاييارزش

 بندي کرد:شرح ذيل دستهگذاري فضايي کشور بهسياست

 از  گيريکشور، با بهره اينقا منطقه يتو تقو ايقهتعادل منط يجادا ي،مل يفضا يسازمانده

 يگاهجا يبا هدف ارتقا ين،سرزم يعيو طب ياقتصاد ي،فرهنگ ي،اجتماع هاييتو مز هايتقابل

 (.ازاندنظام در دوره چشم يکلهاي ياست)د( س 47بند المللي)ينب

 يعتجم يا سازيپراکنده يمن،انتخاب عرصه ا يلاز قب يرعاملاصول و ضوابط پدافند غ يترعا 

نسبت به مراکز  سازييمندشمن و ا يباختفاء، استتار، فر زدايي،يتحسب مورد، حساس

 آينده توسعه هايو طرح ينيسرزم آمايا هايدر طرح ويژهبه يتو حائز اهم يتيجمع

 (.2بند  يرعامل،در بخا پدافند غ ظامن يکل هايياستس)کشور

  در جهت  يو مواصالت ارتباطي هايو شبکه يساتچندمنظوره کردن مستحدثات، تأس يادو

 هايياستس)در مناطق مرزي و حساس کشور ويژهو به عمراني هايپدافندي از طرح يريگبهره

 (.6بند  يرعامل،نظام در بخا پدافند غ يکل

 از شهرها  يساتتأس ينگونها بردن يرونو ب يتيپرخطر در مراکز جمع يساتتأس يجادممانعت از ا

است و ممانعت  يکه وجود آنها الزام يساتيبراي آن دسته از تأس يمنيا يداتتمه بينيياو پ

 يکل هايياستس)الزم  يمحر يينپرخطر با تع يساتدر اطراف تأس يتيمراکز جمع يجاداز ا

 (.9بند  يرعامل،پدافند غ بخانظام در 
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 يايمنطقه آس يکشورها ويژهکشور به ايمتقابل و شبکه يو تجار ياقتصاد يوندهايتوسعه پ 

دو و چندجانبه با  يپول هاييمانانعقاد پ يتيو ترانز يشدن به قطب تجار يلتبد ي،غربجنوب

اقتصاد  يکل هايياستس 12و  11، 10 يطرف تجارت در چارچوب بندها يکشورها

 (.4برنامه ششم توسعه، بند  يکل هايياستسي)مقاومت

 انتخاب  فعاليت در سرزمين با تکيه بر: رعايت مالحظات امنيتي ودفاعي در استقرار جمعيت و

هاي مناسب و استقرار مراکز زيست و فعاليت و همچنين مراکز حياتي و حساس، متناسب مکان

ارتقاء  ،سياسي، فرهنگي به ويژه امنيتي و پدافند غيرعاملبا مالحظات اقتصادي، اجتماعي، 

هاي اقتصادي و تقويت اي ملي و استاني در مناطق مرزي با اعطاي مشوقهاي توسعهفعاليت

، زيربناها و استقرار مناسب جمعيت و تقويت نيروهاي نظامي و انتظامي متناسب با تهديدات

يافتگي ندهاي اجتماعي با ارتقاء سطح توسعهتقويت همگرايي، يکپارچگي ملي، وحدت و پيو

 هاي توسعه.ها و کانونمناطق مختلف کشور و ايجاد قطب

   اي و جهاني از استفاده از موقعيت ممتاز جغرافيايي در جهت کسب جايگاه شايسته منطقه

اسالمي با  -ايراني تمدن حوزه ويژهتعامل و همکاري با کشورهاي منطقه و جهان به طريق:

ويت نقا آفريني سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي کشور در جهت تأمين منافع ملي يا تق

 (.بند و تا ز ين،سرزم ياآما يکل هايياستس) مشترک

 جهت)کشور  يو خروج يورود يهاآب ينهکارآمد و به يريتو مد يمرز يهامهار آب-

 (.1ماده  30بند  ين،سرزم ياآما يمل هايگيري

 يآب از منابع برون مرز يافتدر يداريپا ينو تضم ينبه منظور تأم يپلماسياز د ينهاستفاده به 

 38بند  ين،سرزم ياآما يمل هايگيريجهتيتيکي)ژئوپل يدهايها و تهدبا مالحظه فرصت

 (.1ماده 

 از  يرامونيپ يکشور در قلمروها ينيو حقوق سرزم يمنافع مل يجانبه و حداکثرهمه ينتأم

الزم  يو حقوق يپلماتيکد يباتترت يگيريو پ يازمورد ن هاييرساخت ز يسازفراهم يقطر

 (.1ماده  79بند  ين،سرزم ياآما يمل هايگيريجهت)

 يعکشور در ساخت، توسعه و توز يرعاملو پدافند غ يدفاع يتي،مالحظات امن يترعا 

 يقلمروها ياسيس يايجغراف يهادر کشور متناسب با مؤلفه هايرساختز

 (.1ماده  80بند  ين،سرزم ياآما يمل هايگيريجهتيني)سرزم
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 يتينقا مؤثر ترانز يفايبه منظور ا يازمورد ن هاييرساختامکانات و ز ها،ينهزم يسازفراهم 

 يامنطقه يتموقع يتاز مز ينهو استفاده به يجنوب غرب يايآس يطمح يژهکشور در منطقه به و

 هايگيريجهت)و اطالعات يخدمات، مسافر،انرژکاال،   HUB)هکشور به عنوان مرکز مبادل

 (.1ماده  16بند  ين،سرزم ياآما يمل

 منطقه به منظور حفاظت از  يچندجانبه با کشورها يادو  هاييارتقاء سطح تعامالت و همکار

در چارچوب  يزگردهاو ر يمياقل ييراتو مقابله با آثار منتج از تغ يعيو منابع طب يستزيطمح

 هايگيريجهتي)امنطقه هاييمانها و پموافقت نامه ها،يونها، کنوانسها، معاهدهنامهتفاهم

 (.1ماده  51بند  ين،سرزم ياآما يمل

 يآب از منابع برون مرز يافتدر يداريپا ينو تضم ينمنظور تأمبه يپلماسياز د ينهاستفاده به 

 38بند  ين،سرزم ياآما يمل هايگيريجهتيتيکي)ژئوپل يدهايها و تهدبا مالحظه فرصت

 (.1ماده 

 يت،کو ي)با کشورهايمرز جنوب مشترک نفت و گاز، از جمله: يادينبرداشت از م يتاولو 

)با کشور يمرز غرب، (يمشترک پارس جنوب ۀدر حوز يژهوو قطر به يامارات، عربستان سعود

( يعيو طب يفرهنگ يراث( )از جنبه ميجانترکمنستان و آذربا ي)با کشورهايمرز شمال، عراق(

 (.1ماده  25بند  ين،سرزم ياآما يمل هايگيريجهت)

 يغربجنوب يايآس يطمح يژهومنطقه به يکشورها يازمورد ن يکاالها يدکنندهتول يعتوسعه صنا 

ماده  59بند  ين،سرزم ياآما يمل هايگيريجهت)مرتبط يمرز يهااستقرار دراستان يتبا اولو

1.) 

 يآب از منابع برون مرز يافتدر يداريپا ينو تضم ينبه منظور تأم يپلماسياز د ينهاستفاده به 

 38بند  ين،سرزم ياآما يمل هايگيريجهتيتيکي)ژئوپل يدهايها و تهدبا مالحظه فرصت

 (.1ماده 

اگر چه در پرتو تحوالت ناشي از در هم تنيدگي سياست و اقتصاد در جهان رقابتي امروز توجه 

ناپذير دارد، وليکن اين مهم اي ضرورتي انکارژئوپليتيکي در اسناد باالدستي و برنامههاي به گزاره

رسد يکي از داليل غفلت از نظر ميدر کشور ما به داليل چندي مغفول واقع شده است. به

ژئوپليتيکي به توسعه و آمايا سرزمين در اسناد باالدستي ايران ريشه در ديرپا بودن رويکرد 
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هاي ژئواکونوميکي داشته باشد. البته ها به حوزهژئوپليتيکي و تغيير جهت اين انديشههاي انديشه

هاي ژئوپليتيکي در طي ساليان اخير و متأثر از تحوالت جهاني و منطقه اي تا حدودي نگرش

گيري هاي اسناد باال دستي نهادينه شده است. امري که نشان مقبوليت تدريجي و ديرهنگام جهت

گذاري فضايي کشور به اجرايي کشور به طور عام و سياست -ي نزد سيستم سياسيژئوپليتيک

طور خاص دارد. اگرچه نمي توان ادعا کرد که اين مهم به طور کامل پذيرفته شده است و اهميت 

رويکرد آمايشي و مهمتر از آن نگرش ژئوپليتيکي به آن راه درازي را در پيا دارد که از پراکنده 

کاري به يک رويکرد سيستماتيک حائز انسجام راهبردي تبديل شود. شايان توجه  کاري و موازي

گذاري فضايي کشور است که علت پراکندگي و عدم انسجام در رويکرد ژئوپليتيک در سياست

ريزي گذاري و برنامهاي و نظري ژئوپليتيکي در دستگاه سياستهاي انديشهريشه در ضعف بنيان

شده آمايشي فاقد نگاه منسجم و موکد ژئوپليتيکي تدوينهاي ه سياستکشور دارد که باعث شد

باشند. از داليل ديگر آن مي توان به فقدان و يا ضعف نظري در حوزه ژئوپليتيک کاربردي اشاره 

ريزان گذاران و برنامهکرد،  از سوي ديگر مبهم بودن ژئوپليتيک کارکردي يا عملياتي براي سياست

به عنوان يک نقطه  ريزي کشورها و سيستم برنامهي سيستماتيک ژئوپليتيسينهاو ضعف همکاري

ضعف عمده در اين حوزه است که هنوز وفاقي در اين راستا شکل نگرفته است. بواسطه نگاه 

هاي آکادميک در ريزي فضايي، تاکنون از توانمنديهاي ژئوپليتيسينفن محورانه به مقوله برنامه

 گذاري کشور بهره کافي برده نشده است.سياستريزي و نظام برنامه

 يقدردان .7

انديشکده آمايا بنيادين مرکز الگوي  اعضاي محترم د ازندانيمقاله بر خود الزم م نويسندگان

ويژه آقايان دکتر محمدسعيد جبل عاملي، دکتر محمدحسين رامشت، اسالمي ايراني پيشرفت به

آرامي که ضمن معرفي اسناد و منابع الزم با نظرات زاده و مهندس حسين دکتر منوچهر فرج

ونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس ارزشمندشان بر غناي اين پژوها افزودند و همچنين از معا

 را داشته باشند. يتشکر و قدردان ،پژوها يطشراکردن  خاطر فراهمبه 
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