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اصلی ترین و مهم ترین نقطۀ زمین به لحاظ 
منابع انرژي ، منطقه اي است که کشور ما در 

  .مرکز آن واقع شده است 
درصد مجموعۀ ذخایر شناخته  70حدود 

  شدة نفتی از روسیۀ جنوبی تا عمان و
ر شناخته شدة گازي ،در درصد ازذخای 40

  .این منطقه قرار گرفته است 
  

در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که 
برنامه ریزي کالن کشورهاي آسیاي میانه در 
مورد منابع نفت و گاز خود بدون هماهنگی با 

  .ایران امکان پذیر نخواهد بود 
  

  چکیده 
تحلیل شرایط محیطی نظام توسعۀ علم 

، به تفکیک محیط و فن آوري در کشور
، ) داخلی(بین المللی،منطقه اي و اجتماعی 

بخشی از فرایند سیاست گذاري علم و 
فن آوري را تشکیل می دهد که در طرح 
سیاست گذاري کالن علم و فن آوري 
براي کشور به آن توجه شده است 

در این نوشتار که ) . 1378غفرانی ، (
برگرفته از گفتار هشتم گزارش اصلی 

 –ذکور است ، شرایط جغرافیایی طرح م
سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی منطقه ، به 
ویژه موقعیت راهبردي ایران در منطقه ، 

تحلیل . بررسی و نتیجه گیري شده است 
دقیق و مستمر تحوالت ، فرصت ها و 
چالش هاي منطقه اي ، همچنان که در 
سیاست خارجی و سیاست هاي 

در اقتصادي کشور نقش اساسی دارد ، 
هر نوع سیاست گذاري علم و فن آوري 

وجود تعلقات . نیز نقش کانونی می یابد 
عقیدتی ، سیطرة زبان  –مشترك فرهنگی 

فارسی و وجود ذخایر عظیم انرژي در 
منطقه ، ضمن این که رسالت هاي فراملی 

مهمی را برعهدة نظام ) منطقه اي(
آموزش عالی ، پژوهش و فن آوري در 
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، بر اولویت هاي  کشور قرار می دهد
و توسعه نیز به طور اساسی  تحقیق

  . تأثیر می گذارد 
  

  درآمد 
ایران با جمعیتی حدود هفتاد میلیون  £

سیاسی  –نفر ، از نظر جغرافیایی 
همزمان در مرکز آسیاي میانه و 
خاورمیانه قرار گرفته است و از این رو 
یکی از قطب هاي سیاسی ، اقتصادي و 

ح جهان به شمار می فرهنگی مهم در سط
برخی ویژگی هاي فرهنگی ، . رود

سیاسی و اقتصادي منطقه عبارتند 
  ) : 1376غفرانی ، (از
ò  وجود منابع مهم انرژي در منطقه و

  وابستگی جهانی به آن ها ،

ò  وقوع تحوالت سیاسی گسترده در
کشور هاي همجوار ، شوروي سابق و 
آسیاي میانه و ایجاد انتظارات و فرصت 

 ي جدید براي ایران ،ها

ò  وجود تعلقاتو مشترکات فرهنگی– 
عقیدتی بسیار در کشورهاي همجوار و 
منطقه ، به مثابه تسهیل کنندة ارتباطات 

 علمی فرهنگی ، سیاسی و اقتصادي ، 

ò  چیرگی زبان فارسی در بسیاري از
کشورهاي همجوار و منطقه و پیداشدن 
زمینه هاي گسترش و نفوذ بیشتر زبان 

ادب فارسی در منطقه به مثابه یک  و
  حامل فرهنگی قدرتمند ،  

ò ود امکانات بالقوه و فراوان وج
، تحقیقاتی و فن آوري در منطقه و علمی

تفادة متقابل از منابع و امکان اس
  ،تجربیات

  

  پس از گذشت پنجاه سال از جنگ جهانی دوم ،
  ور میانه را تعیین می کردند ،ایسم هاي مختلفی که دوري یا نزدیکی کشورهاي منطقه خا

  به شدت کم اهمیت شده اند و دولت ها به رغم تفاوت هاي جدي با یکدیگر ،
  .تمایلی جدید براي همکاري ، هماهنگی و حتی ائتالف پیدا کرده اند 

  

 ò  راه ها و (وجود زیر بناهایارتباطی
. (...  

داده هاي محیطی باال ، ضمن این که  £
ي عمومی ، از جمله هر نوع سیاست گذار

سیاست گذاري در زمینۀ علم و فن آوري 



 

 113

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

دوم
ت و 

یس
ب

_ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
79

  

در ایران را به شدت تحت تأثیر قرار می 
دهد ، بر ضرورت شناخت عمیق و تحلیل 
دقیق شرایط ، فرصت ها و تهدیدهاي 
محیط منطقه اي کشور به طور مستقل ، 
. در کنار محیط بین المللی ، تأکید می کند 

ر جهان به برنامه ریزي ملی یک کشور د
هم متصل و ارتباطات کنونی ، به شدت 
متأثر از فرایندهاي منطقه اي و بین المللی 

جهان امروز به ) . 1376غفرانی ،(است 
نظم «رغم تالش ابرقدرت ها براي ایجاد 

، شاهد شکل گیري نظام » نوین جهانی
چند قطبی در جهان ژئوپلتیک است ؛ 
 نظامی که گروه بندي ها و همگرایی هاي

منطقه اي در آن می کوشند تا براساس 
هاي ژئواکونومیک، موازنۀ قدرت  رقابت

سریع (سیاسی برقرار کنند  را درجهان
  ) .1377القلم ، 

  

سیاسی ،  –موقعیت جغرافیایی 

  اقتصادي و فرهنگی منطقه
سیاسی  –برخی شرایط جغرافیایی  £

، اقتصادي و فرهنگی منطقه ) ژئوپلتیک(
ستفادة این مقاله ، از که در مراجع مورد ا

آن ها بحث شده است ، گویاي اهمیت 
  . راهبردي محیط منطقه اي ایران هستند 

اصلی ترین و مهم ترین نقطۀ زمین  £
به لحاظ منابع انرژي ، منطقه اي است که 
. کشور ما در مرکز آن واقع شده است 

درصد مجموعۀ ذخایر شناخته  70حدود 
 40مان و شدة نفتیاز روسیۀ جنوبی تا ع

درصد از ذخایر شناخته شدة گازي ، در 
خلیج فارس . این منطقه قرار گرفته است 

و دریاي خزر به لحاظ دربرداشتن ذخایر 
عظیم انرژي ، اهمیت استراتژیک و 
برجسته اي در چشم انداز بیست و پنج 

به ویژه خلیج . داشت   سال آینده خواهند
  500فارس با بیش از 

ر نفتی ، بیش از میلیارد بشکه ذخای
نیمی از کل تقاضاي جهان را به تنهایی 

به این ترتیب امنیت . می تواند پاسخ دهد 
و تداوم توسعۀ دنیاي صنعتی و 
اقتصادهاي در حال رشد ، به شدت 
وابسته به انرژي منطقه اي خواهد بود که 
جاي گزینی براي آن قابل تصور نیست 

  ) .  1377مجتهدزاده ،(
به منابع انرژي این جهان همچنان  £

میزان ذخایر نفتی . منطقه نیازمند است 
دنیا که در حال حاضر قابل استخراج 
است ، یک تریلیون بشکه نفت تخمین زده 
شده است که با در نظر گرفتن میزان 
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میلیون  67حدود (مصرف کنونی نفت 
، باید اعتراف کرد که ) بشکه در روز

 سال آینده می 40ذخایر فعلی فقط تا 
. توانند مصرف جهانی را تأمین کنند

درصد کل این ذخایر  65جالب آن که 
در ) میلیارد بشکه نفت 650یعنی (

می . کشورهاي خاورمیانه موجود است 
توان پیش بینی کرد که در میان مدت 

درصد کل مصرف نفت  80چیزي حدود 
جهان را کشورهاي این منطقه یعنی 

تحده ، عربستان ، کویت و امارات مانایر
؛ 1377فوالدي،(تولید خواهند کرد  عربی ،
  ) .1377قندریز ،
عالوه بر انرژي ، طیف وسیعی از  £

ذخایر طبیعی غنی و متنوع مورد نیاز 
جامعۀ بشري در این منطقه از جهان قرار 

قابلیت هاي  نظیر کشور ما که از. دارد 
همچنین آسیاي . ممتازي برخوردار است

بیعی قابل مرکزي نیز از ثروت هاي ط
مالحظه و تا حدودي بهره برداري نشده 
اي بهره مند است که بر اهمیت این منطقه 

امروزه در شرایط نوین . افزوده است 
جهانی ، وجود چنین ثروتی در این منطقه 
، نه تنها به چالش میان قدرت هاي 
اقتصادي جهان حاضر براي دست یابی 

سریع تر و بهره برداري بیشتر از این 
انات دامن می زند ، بلکه موجبات امک

گسترش آن را در آینده فراهم می کند 
  ) . همان(

جمعیت آسیاي مرکزي ، با در نظر  £
میلیون  5/13گرفتن وسعت آن که حدود 

 55از حدود  95کیلومتر است ، در سال 
میلیون نفر  80میلیون نفر به حدود 

خواهد رسید و به علت استعداد طبیعی 
معیتی آن افزایش خواهد باال، تراکم ج

از این رو این منطقه با توجه به . یافت 
ظرفیت بسیار براي رشد اقتصادي افزون 
تر و پذیرش جمعیت بیشتر ، نقش 
حساسی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند 

  ) .همان(
کشور هاي منطقۀ آسیاي مرکزي  £

هر کدام ، در مقایسه با سایر اعضاي 
فتۀ شوروي کشورهاي تازه استقالل یا

و بقیۀ نقاط جهان ، موقعیت ) Cis(سابق 
این جمهوري ها . منحصر به فردي دارند 

به رغم دارا بودن منابع طبیعی بسیار 
زیاد ، به هیچ روي قصد ندارند قلمرو 
خود را به جوالنگاه یک قدرت بزرگ 
براس سلطۀ انحصاري بر منابعی چون 

هرچند در اقتصاد . نفت و گاز تبدیل کنند 
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کشورهاي مذکور ، هنوز وابستگی هاي 
جدي به روسیه وجود دارد ولی این 
کشورها مشتاقانه در پی یافتن جاي 
گزین هاي مناسبی هستند ، نظیر جلب 
کمک هاي مالی غرب ، آسیاي جنوب 
شرقی ، ترکیه و ایران و نیز راه یابی به 
بازارهاي جهانی براي کم کردن از میزان 

روسیه  وابستگی خود به جمهوري
  ) .همان(

شکی نیست خصلت اسالم گرایی در  £
همگرایی اقتصادي منطقه نقش مهمی 

این اهمیت وقتی دو چندان می شود . دارد
که منافع اقتصادي فراوان کشورهاي 
آسیاي میانه را در حوزة تمدن اسالمی 

در چهار جمهوري . بررسی کنیم
آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و 

یلیارد بشکه نفت م 65ترکمنستان، 
این چهار کشور پس از . موجود است

حوزه هاي خلیج فارس و سیبري ، 
سومین حوزة نفتی جهان به شمار می 

  ) . 1377سریع القلم ،(روند 
با توجه به تحوالتی که در اقتصاد  £

جهانی طی چند دهۀ گذشته صورت 
گرفته ، تحوالتی در آرایش سیاسی 

سو  از یک. جهان در شرف وقوع است 

به علت روند موفقیت آمیز بازسازي 
کشورهاي اروپایی پس از جنگ جهانی 
دوم ، به ویژه قدرت گرفتن اقتصاد آلمان 
، جبهۀ اروپایی و اروپاي متحد در پی 
یافتن نفوذهاي تازه و قدرتمند تر در 
صحنۀ جهانی است و از سوي دیگر 
تحوالت اقتصادي شرق آسیا ، به ویژه 

د ژاپن ، این بخش قدرت چشمگیر اقتصا
از جهان را نیز به آرایش تازه اي از 

به عالوه . قدرت جهانی واداشته است 
فروپاشی شوروي مسائل تازه اي را 
مطرح کرده است ، از جمله این که هم 
اکنون هر سه قدرت امریکا ، اروپا و 
آسیاي جنوب شرقی ، به آسیاي مرکزي 
به مثابه کمربند امنیتی جدیدي در مقابل 
روسیه اي که احتماالً از پس بحران هاي 
. فعلی سربلند خواهد کرد ، می نگرند 

همچنین حوزه هاي تأمین انرژي نفتی 
جهان براي یکی دو دهۀ آتی همچنان 
منطقۀ خاورمیانه خواهد بود که تمامی 
کشورهاي آن، توسعه نیافته و بالذات از 
نظر ثبات سیاسی و اجتماعی متزلزل 

  ) .  1377عظیمی ، (هستند 
در این منطقه تداوم و توالی ناآرامی  £

ها نه تنها مجال تفکر را از صاحبان 
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اصلی این ثروت سلب کرده ، بلکه منافع 
ملی و امنیت این کشورها را به طور 

مجتهد (گسترده اي تهدید نموده است 
  ) .1377زاده ،

  

  موقعیت ایران در منطقه
سرزمین ما در منطقه اي واقع شده  £
در طول تاریخ همواره مسیر مبادالت که 

اقتصادي ، فکري و فرهنگی بین تمدن 
موقعیت . هاي مختلف بشر بوده است 

هاي خاص ایران در منطقه ، خود دلیلی 
است براي این پیش بینی که این کشور 
بدون شک یکی از حساس ترین مراکز 
استراتژیک جهان فردا خواهد بود و 

ایران در .  اهمیت آن افزایش خواهد یافت
سال آینده جمعیتی حدود صد میلیون  25

دیرینگی . نفر را در خود جاي خواهد داد
 –تمدن ، وجود بارزه هاي فرهنگی 

هویتی مستحکم و پایدار ، جوامع انسانی 
مؤمن و متعهد و متحد در کنار ذخایر 
غنی و باالخره موقعیت بسیار ممتاز و 
حساس جغرافیایی ایران ، در مجموع به 
این کشور اهمیت و اعتباري جهانی و 
قابلیتی چشمگیر براي نقش آفرینی 

برخی از . ژئوپلتیک اعطا کرده است 

، د موقعیت راهبردي ایران در منطقهابعا
  : چنین است 

ò   وجود دو بازار اروپا و خاور آسیا
در دو سوي منطقۀ آسیاي میانه ، 
رویکرد به حوزه هاي نفتی این منطقه را 

ده است و از آن جا که راه بیشتر کر
عبور نفت این مناطق از حوزة کشورهاي 
اسالمی می گذرد و در میان همۀ آن ها 
ایران ، به دالیل متعدد جغرافیایی ، 
اقتصادي و سیاسی ، با صرفه ترین و 
مناسب ترین راه ممکن است، نقش 
اساسی در توسعۀ اقتصادي کشورهاي 

ر افزون ب. آسیاي مرکزي ایفا می کند 
این زیرساخت هاي اقتصاد ایران شامل 
پاالیشگاه ها ، خطوط لوله ، پایانه هاي 
صادراتی و نیروي کارشناسی صنعت 
نفت ، عاملی مؤثر در ایجاد شرایط 
مناسب براي توسعۀ صنایع نفت و گاز 
این کشورها و تضمین استمرار و رشد 
اقتصادي و ثبات سیاسی آن ها به شمار 

ایران خود یکی  همچنین چون. می رود 
از بزرگ ترین تولید کنندگان نفت و گاز 
است ، با یک برنامه ریزي مشترك می 
تواند به مثابه پل ارتباطی میان اوپک و 
کشورهاي صاحب منافع نفت و گاز در 
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در مجموع می . آسیاي میانه عمل کند 
توان چنین نتیجه گرفت که برنامه ریزي 
رد کالن کشورهاي آسیاي میانه در مو

منابع نفت و گاز خود بدون هماهنگی با 
فوالدي (ایران امکان پذیر نخواهد بود 

  ) .1377؛ قندریز ، 1377،
ò  از نظر جغرافیایی تمامی کشورهاي

مسلمان شوروي سابق در نواحی 
حال . محصور در خشکی واقع شده اند 

باتوجه به این که از یک سو دسترسی به 
ز ، نقش مهم آب هاي بین المللی ، از دیربا

در خارج شدن از انزواي اقتصادي این 
کشورها و پیوند آن ها با جامعۀ جهانی 
داشته است ، و از سوي دیگر ایران با 
داشتن نزدیک به دو هزار کیلومتر مرز 
آبی در خلیج فارس ، تنگۀ هرمز و دریاي 
عمان ، تنها کشوري در آسیاي مرکزي و 
 غربی است که امکان دسترسی وسیع به

آب هاي آزاد را دارد ، می توان به خوبی 
به نقش مهم و حساس آن در خارج 
کردن این کشورها از انزواي ارتباطی پی 

به عالوه وجود منابع غنی و طبیعی . برد 
و معدنی در ایران و کشورهاي منطقه ، 
عاملی مؤثر در ایجاد شرایط مناسب 

براي همکاري هاي فنی و اقتصادي بین 
  ) .1377هدزاده ،مجت(آن هاست 

ò  هیدروپولتیک«ایران از نظر «
نیز اهمیت ) برخورداري از منابع آب(

،  2000در سال . زیادي در منطقه دارد 
نیاز ساالنظ شش کشور جنوب خلیج 

براي آشامیدن و (فارس به آب 
هزار میلیون مترمکعب  28به ) کشاورزي

اهمیت این مسئله هنگامی . خواهد رسید 
د که دریابیم هزینۀ آشکارتر می شو

تولید هر بشکه آب شیرین که در سال 
 17یعنی زمانی که هر بشکه نفت( 1990

 80تا  40) دالر به فروش می رفت 18یا 
دالر بود ، در دو دهۀ آینده دو تا سه 

 1377فوالدي ،(برابر افزایش خواهد یافت 
  ) .                        1377؛ قندریز ،
ò از مواد کانی  وجود معادن سرشار

در ایران ، نیروي متخصص ماهر و 
ارزان ایرانی ، امکان عبور از ایران به 
مثابه دروازة بازار بزرگ آسیاي میانه ، 
با توجه به راه هاي مناسب عبوري ، به 
خصوص راه آهن سراسري ایران ، از 
جملۀ عوامل مؤثر در ایجاد زمینه هاي 
 مناسب براي همکاري میان این کشور با

سایر کشورهاي منطقه است و در این 
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میان نقش ایران در قسمت هاي امنیتی و 
  ) .همان(اقتصادي بسیار حیاتی است 

ò  ، از نظر تاریخی مردم ایران
تاجیکستان ، ازبکستان ، افغانستان و 
بخش هایی از قزاقستان و اکثر مردم 
ناحیه قفقاز ، سابقۀ طوالنی تري در 

ل کشورهاي زیستن کنار یکدیگر به شک
مشترك المنافع امپراتوري هاي 

در دورة پارسیان و . هخامنشی دارند 
ساسانیان این جوامع به صورت فدراتیو 

در . در کنار یکدیگر زندگی می کرده اند 
دورة صفوي نیز این کشورها جزیی از 
یک سرزمین واحد به شمار می رفتند 

  ) . 1377مجتهدزاده ،(
ò یخی بیش از نظر فرهنگی سابقۀ تار

از دو هزار سال و کنش هاي متقابل بین 
آسیاي  –جوامع ساکن در نواحی قفقاز 

مرکزي با جوامع ساکن در نجد ایران ، 
عالوه بر ایجاد وحدت فرهنگی عمیق ، 
شباهت بسیاري را نیز در این جوامع 

براي مثال بین ایران و . باعث شده است
تاجیکستان و بخش هایی از ازبکستان 

جمهوري . زبانی وجود دارد اشتراك 
آذربایجان در کنار ایران یکی از معدود 
کشورهاي شیعۀ جهان است و شهرهایی 

نظیر بخارا ، بلخ ، مرو ، سمرقند ، خیوه 
و خوارزم همواره از مراکز مهم فرهنگ 
و تمدن فارسی و اسالمی بوده اند و 
سنت ها و آداب مشترکی در این نواحی 

  .  )همان(وجود داشته است 
ò  عالوه بر اهمیت ایران در انتقال

انرژي و کاالي تولیدي یا موردنیاز 
کشورهاي اسیاي میانه و تبادل آن ها با 
بازارهاي تولید و مصرف سایر نقاط 
جهان فعالیت هاي این کشور به لحاظ 
نفوذ در بین گروه هاي اسالمی و تجربۀ 
انقالبی بزرگ و نیز به دلیل پیوندهاي 

با ملل مختلف منطقه ،  قومی و متنوع
توانایی قابل مالحظه اي در تعدیل 
تمایالت انقالبی گروه هاي اصول گرا و 
حل و فصل منازعات قومی و اعتقادي 

  ) .  1377؛ قندریز ، 1377فوالدي ،(دارد 
ò  ایران ، پلی میان دو منطقۀ

آسیاي مرکزي «استراتژیک جهانی یعنی 
 است و از این» خلیج فارس«و » خزر - 

رو نقش بسیار مهمی در ایجاد پیوندهاي 
استراتژیک در این منطقه برعهده  متعادل

  . دارد 
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فرصت ها و تهدیدهاي محیط    

  منطقه اي

  چالش ها و تهدید ها –الف 
تحوالت جدي و جدیدي در اطراف  £

جمهوري اسالمی ایران در حال وقوع 
است که فهم دقیق آن ها ، آثار وسیع و 

این کشور و توسعه  عمیقی بر آیندة
این . یافتگی آن برجاي خواهد گذاشت 

  :تحوالت عبارتند از 

ò  تحول در رفتار کشورهاي

پس از جنگ جهانی دوم براي :  منطقه

نخستین بار ، کشورهاي خاور میانه 
ف  درصدد برآمدند تا از طریق ائتالف حرَ
سیاسی یا امنیتی ، امنیت ملی خود را 

اینک پس از  از این رو. تأمین کنند 
گذشت پنجاه سال ، ایسم هاي مختلفی که 
دوري یا نزدیکی کشورها را تعیین می 
کردند ، به شدت کم اهمیت شده اند و 
دولت ها به رغم تفاوت هاي جدي با 
یکدیگر ، تمایلی جدید براي همکاري ، 
. هماهنگی و حتی ائتالف پیدا کرده اند 

افزایش هزینه هاي دفاعی و سهم مهم 
هزینه ها در درآمد ملی ، بسیاري از  این

دولت ها را مجبور کرده تا به دنبال 

تأمین امنیت ملی از طرق افزایش همکاري 
ها و معاشرت هاي سیاسی و نزدیک 
. سازي تعاریف سیاسی و امنیتی باشند 

ظهور تفکر ائتالف و گرایش به آن ، به 
نفع جمهوري اسالمی ایران است ، ضمن 

به کاهش تشنجات میان  این که این تحول
ول می انجامد ، هزینه هاي نظامی را  د
کاهش می دهد و انگیزة حضور نیروهاي 
خارجی در منطقه را به تدریج دچار 

اگر این ائتالف ها از . مشکل می کند 
مرحلۀ سیاسی به سوي همکاري هاي 
دسته جمعی در جهت تأمین امنیت ، تغییر 
موضع دهند ، بدون شک آثار مثبت 
چشمگیرتري در پی خواهند داشت 

  ) . 1376غفرانی،(

ò  تحول در سطح کالن منطقه

در پی این :  مرزي امنیت ملی ایران

تحول فعالیت هاي تمایل جدیدي در سطح 
بین المللی براي بهره برداري از منابع 
عظیم انرژي در شمال و جنوب ایران به 

در میان کشورهاي . وجود آمده است 
رامی برسر دست یابی به غربی ، رقابت آ

به .این منابع در حال شکل گیري است
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همین دلیل،گسترش ناتو به شرق ، بحثی 
  .جدي در اروپا و امریکاست

  به نظرمی آید ناتو، طی برنامه اي £
ده ساله می کوشد به تمامی کشورهاي 

به جز . اطراف روسیه گسترش یابد 
قزاقستان و اوکراین که در مقایسه با 

رها از امکانات و پایۀ صنعتی سایر کشو
قابل توجهی برخوردارند ، عموم 
کشورهاي قفقاز ، اوپاي شرقی و آسیاي 
مرکزي ، آسیب پذیر ، ضعیف و کوچک 

براي بسیاري ز این کشورها که پس . اند 
از فروپاشی شوروي ، مستقل شده اند ، 
عضویت در ناتو به علت نتایجی که در 

ملی ، جذب  پی دارد ، نظیر تأمین امنیت
سرمایه گذاري و انتقال تکنولوژي ، 

  ) . همان(داراي جذابیت هاي فراوان است 
کشور ایران از نادر کشورهایی  £

است که با همسایگان متفتوتی که برخی 
از آن ها بحران زده و بیشتر دچار 

همسایه هاي . ناامنی اند ، روبه روست 
ایران اغلب گذشته از شدت و ضعف هاي 

با طیفی از مشکالت مربوط به  مختلف ،
بحران مشروعیت ، آیندة مبهم نظام و 
فلسفه هاي سیاسی ، فقدان نهادینگی 
گردش قدرت و مجموعه اي از بی ثباتی 

. هاي اقتصادي و اجتماعی مواجهند 
آسیب پذیري و تفرقۀ جدي در بعضی از 
این کشورها ، عواقبی به همراه دارد که 

زهاي کشور در نهایت به ناامنی در مر
  ) .1377عظیمی ،(منجر می شود 

اتکاي کشورهاي منطقه به محصول  £
منحصربه فرد نفت و نوسانات قیمت ان ، 
اقتصاد کل منطقه را آسیب پذیر کرده 

این آسیب پذیري ، امنیت داخلی . است 
. کشورهاي خاورمیانه را تهدید می کند

در نتیجه امروه منافع کشورهاي 
حوزة خلیج خاورمیانه به خصوص 

فارس ، ایران ، عربستان ، کویت ، امارات 
بیش از هر زمان دیگري در تاریخ ... و 

معاصر ، با یکدیگر هم سو و هم جهت 
  ) . 1377؛ قندریز، 1377فوالدي،(است 
به طور خالصه معناي نوین ثبات با  £

توجه به تحوالت جدید عبارت است از 
ایستایی و پایداري شرایط ساختاري در 

طح داخلی ، منطقه اي و جهانی که خود س
متضمن تعریف نوینی از همگرایی و 

با توجه به . همکاري هاي منطقه اي است 
این مفاهیم در جهان امروز ، هیچ 
کشوري نمی تواند بدون توجه به ثبات 
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منطقه اي و جهانی ، به ثبات خویش 
    ) .همان(بیندیشد 

  

  فرصت ها و انتظارات  - ب
ش هاي یاد شده ، در مقابل چال £

محیط منطقه اي ایران فراهم کنندة 
فرصت ها و انتظاراتی است که هر یک 
. براي این کشور اهمیت راهبردي دارد 

  :این فرصت ها و انتظارات عبارتند از 

ò  تغییر اصل نفوذ منطقه اي به

در صورتی کشور  :حضور منطقه اي 

ما می تواند به توسعۀ اقتصادي در داخل 
بپردازد و طی بیست سال  کشور خود

آینده از طریق پایۀ صنعتی به انباشت 
سرمایه اي دست یابد که سیاست 
خارجی را به دیپلماسی تبدیل کند و به 
حضور نیرومند سیاسی ، فرهنگی و 

در ادامۀ . انرژي در منطقه اکتفا نماید 

راهبرد فوق ، تغییر حرکت از قدرت 
سخت نظامی به قدرت نرم فرهنگ و 

اطات در ایجاد جایگاه جدیدي به ارتب
منظور تصویر سازي و اثر گذاري و 
جریان سازي براي ایران مؤثر است 

با توجه به ) .  1377مجتهدزاده ،(
وضعیت قیمت نفت و منابع درآمد ملی ما 
و همچنین با عنایت به منطقۀ بحرانی 
خاورمیانه ، به کارگیري صرف قدرت 

، بلکه  سخت نظامی به نفع ما نخواهد بود
با استفاده از قدرت نرم در عرصۀ 

  فرهنگ ، تفکر دینی، همکاري هاي 
زیست محیطی و تکنولوژیک، مبادلۀ 

تبلیغی  –و جریان سازي فکري  دانشجو
در مجموع می توان نگرانی هاي امنیتی 
میان ملت ها و دولت هاي منطقه را 
کاهش داد و اصل حضور نظامی خارجی 

را زیر سؤال  و هزینه هاي کالن دفاعی
  ) . همان(برد 

  

  باید کوشید تا با استفاده از قدرت نرم در عرصۀ فرهنگ ،
  تفکر دینی ، همکاري هاي زیست محیطی و تکنولوژیک ، مبادلۀ دانشجو

  تبلیغی در مجموع –و جریان سازي فکري 
  نگرانی هاي امنیتی میان ملت ها و دولت هاي منطقه را کاهش داد
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ò  ها و شکل گسترش همکاري

گیري انواع مختلف گروه بندي 

هدف اصلی از این  :هاي منطقه اي 

همکاري ها ، که یکی دیگر از روندهاي 
رو به رشد در مناسبات اقتصادي بین 
المللی به شمار می آید ، کسب آمادگی 
بیشتر به منظور پایداري و مواجهه با 
. وضعیتی است که پیش روي جهان است 

وضعیتی باعث  قرار گرفتن در چنین
خواهد شد تا با بهره وري بهتر از 
امکانات و قابلیت ها و رفع نقاط ضعف 
کشورها از طریق همکاري هاي چند 
جانبه با کشورهاي عضو و ارتقاي 
مقیاس اقتصادي و کسب مزیت هاي 
رقابتی ، در روند جهانی شدن اقتصاد 

) . همان(نقش قدرتمندتري ایفا کنیم 
گروه «، » قه ايبازارهاي مشترك منط«

همگرایی هاي «و » بندي هاي منطقه اي
اَشکال دیگري از همکاري هاي » منطقه اي

المللی و منطقه اي محسوب می بین 
در چشم انداز جهان چند قطبی ، . شوند

گروه بندي هاي منطقه اي موفق، قادر به 
کسب موضعی مهم تر و با قدرت نقش 
آفرینی مؤثر تر در نظام آینده جهان 

در حال حاضر اتحادیۀ . اهند شد خو
اروپا ، منطقۀ بازرگانی آزاد امریکاي 

، اتحادیۀ ملت هاي آسیاي ) نفتا(شمالی 
، کشورهاي » آسه آن«جنوب خاوري 

، » سیس«مشترك المنافع مستقل 
، » مرکاسور«کشورهاي امریکاي جنوبی 

اتحادیۀ منطقه اي هشت کشور افریقایی 
ي خلیج پیرامون صحرا ، شوراي همکار

» اکو«فارس ، سازمان همکاري اقتصادي 
اَشکال ... و  GBو گروه کشورهاي 

  ) .  همان(مختلفی از چنین روندي هستند 

ò  ، تأثیر مشترکات تاریخی

فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادي 

کشورهاي منطقه در پیدایی بازار 

مشترك کشورهاي مستقل و 

ایجاد بازار : مشترك المنافع منطقه 

در منطقه اي همگن براي تمامی  مشترك
کشورهاي منطقه ، این فرصت را فراهم 
خواهد آورد تا با عرضۀ امکانات و 
محصوالت خود ، به رفع نیازهاي یکدیگر 
بپردازند و مکمل هم باشند و با تعیین 
نیازهاي غیر قابل تأمین در منطقه 
موضوع و زمینۀ مشارکت با سایر 

هاي  جوامع را تشخیص دهند و همکاري
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سازمان یافته و هدفمندي با سایر 
اتخاذ این . کشورهاي جهان برقرار کنند 

خط مشی موجب خواهد شد که این 
کشورها با اطمینان خاطر بیشتري به 

فوالدي، (قرن بیست و یکم پاي نهند 
  ) .  1377؛ قندریز، 1377

ò  آگاهی کشورهاي منطقه به

ضرورت توسعۀ صنعت به مثابه 

دوران پس از  جاي گزینی براي

بدون شک صنعتی شدن  :پایان نفت 

کشور ما و ارتقاي سطح تکنولوژي و 
توسعۀ تحقیقات و نوآوري هاي فنی ، 
قابلیت کشور را براي رفع نیازهاي 
تکنولوژیک این منطقه افزایش خواهد داد 

  ) .  1377مجتهدزاده ،(

 ò نقش آتی ایران در جهان در 

ی ایجاد مرکزیتی براي کمک هاي فن

به کشورهاي محروم و در حال 

توسعه، با الهام از مبانی ارزشی و 

چشم انداز جهان در  :اعتقادات مذهبی 

بیست و پنج سال آینده، از افزایش فاصله 
بین کشورهاي صنعتی و کشورهاي 

درك این . نیافته حکایت دارد توسعه

واقعیت و پیشگامی براي ایفاي نقشی 
به اخالقی در سطح جامعۀ جهانی ، 

منظور کاهش عدم تعادل ها و نابرابري 
هاي رو به رشد ، امکان انتخابی ارادي و 
آگاهانه را براي کشور ما فراهم می کند ؛ 
انتخابی که با توجه به افزایش نیروي 
متخصص ، سابقۀ شصت ساله در تهیۀ 
برنامه هاي توسعه ، به ویژه تجارب 
ارزنده در شیوه هاي مختلف برنامه 

ست گذاري توسعه در سطح ریزي و سیا
. ملی و منطقه اي صورت خواهد گرفت 

تحقق این منظور از طریق تفاهم با مجامع 
بین المللی و با استفاده از منابع و 
امکانات مخصوص کمک به کشورهاي 
عقب مانده ، امکان انجام مأموریتی 
جهانی بر پایۀ هویت ملی و از راه گفت و 

کند و گوي بین تمدن ها را فراهم می 
یاریمان می دهد تا در جهانی که به 
سرعت به سوي حاکم شدن ارزش هاي 
مادي پیش می رود ، از هویت انسانی 
خویش دفاع کنیم و شکل تازه اي از 
مشارکت انسانی در تمدن بشري را 

  ) .   همان(عرضه نماییم 
داده هاي محیط منطقه اي ، نمونه اي  £

 از انتظارات و فرصت هاي زیر را به



 

 124

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

دوم
ت و 

یس
ب

_ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
79

  

ویژه در برابر نظام توسعۀ علم و فن 
  :آوري در ایران قرار می دهد 

ò  سیطرة زبان فارسی و وجود تعلقات
فرهنگی و عقیدتی در منطقه ، رسالت 

جدیدي را بر ) منطقه اي(هاي فراملی 
عهدة نظام آموزش عالی ایران قرار می 

  : دهد ، از جمله 
گسترش زبان فارسی در منطقه ، به  - 

  حامل فرهنگی نیرومند ، مثابه یک
گسترش و اشاعۀ علوم ، معارف ،  - 

فرهنگ و ارزش هاي اسالمی در منطقه ، 
از طریق برنامه هاي آموزشی و 
پژوهشی مشترك ، ایجاد فضاي مناسب 
شنود و گفت بین فرهنگ ها و تمدن ها و 

  تولید نرم افزارهاي مناسب ، 
توسعۀ قدرت نرم «تحقق راهبرد  - 

طات ، به جاي قدرت سخت فرهنگ و ارتبا
که تنها از طریق نظام آموزش » نظامی

همچنین . عالی و پژوهشی ، میسر است 
آماده سازي جامعه در جهت صنعتی 
شدن ، از طریق کارآ کردن منابع انسانی 
، انتقال دانش و تجربه و دست آوردهاي 
علمی و فنی تمدن بشري به منظور حل 
مشکالت و رفع نیازهاي توسعۀ 

رهاي منطقه ، از رسالت هاي نظام کشو

آموزش عالی ، تحقیقات و اطالع رسانی 
  .محسوب می شود ) صنایع معرفتی(

ò  وجود ذخایر عظیم انرژي در منطقه
و وابستگی جهانی به آن از یک سو ، و 
متکی بودن اقتصادهاي کشورهاي منطقه 
به فروش تکنولوژي محصولی نفت از 

به مثابه  سوي دیگر ، زمینه هاي زیر را
اولویت هاي راهبردي توسعۀ علم و فن 

  :آوري مطرح می کند 
حفظ هر چه بیشتر ارزش افزودة  - 

حاصل از منابع انرژي در داخل و تبدیل 
درآمد منابع انرژي به یک ساختار 
قدرتمند اقتصادي صنعتی به مثابه پایه 
هاي بقا و محرك پیشرفت نسل هاي 

  ،     ) همان(بعدي 
آوري هاي پیشرفتۀ توسعۀ فن  - 

اکتشاف و استخراج ، نوآوري ، تبدیل و 
انتقال انرژي نفت و گاز ، و در حالت کلی 
تر تخصصی شدن در همۀ فعالیت هاي 
مرتبط با انرژي و قطع وابستگی به 

  .المللی در این زمینه  کمپانی هاي بین
افزایش تولید مشتقات نفت و گاز و  - 

 همچنین تخصصی شدن در همۀ فعالیت
اکتشاف ، : هاي مرتبط با انرژي شامل 
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حفاري ، استخراج ، حمل و نقل انرژي و 
  ،) همان(تولید انرژي هاي جدید 

توسعۀ تحقیقات و فن آوري هاي  - 
حفاظت محیط زیست و توجه به توسعۀ 

به ویژه در خلیج فارس و (پایدار منطقه 
  ،) بحر خزر

گسترش کاربرد منطقی انرژي در  - 
ي اجتماعی ، طراحی و بخش هاي اقتصاد

توسعۀ فن آوري هاي صرفه جویی 
انرژي و تحقیقات در زمینۀ مدیریت 

  انرژي ،
رعایت مسائل زیست محیطی در  - 

شهرهاي بزرگ ، سالم سازي محیط 
زیست ، طراحی و توسعۀ فن آوري هاي 

  پاك انرژي ، 
تأثیرات متقابل بازارهاي انرژي و  - 

سوي  کاال از یک سو و سرمایه و کار از
دیگر ، ارزیابی تحوالت در نظام اقتصادي 
و ارزیابی تأثیرات تحوالت بازار جهانی و 

برنامۀ ملی تحقیقات و (منطقه اي 
...،1375  .(  

برقراري همکاري هاي علمی و فن  - 
  آوري بین کشورهاي منطقه در جهت 

استفاده از امکانات بالقوه و فراوان 
 علمی ، تحقیقاتی و فن آوري و امکان

  استفادة متقابل از تجربیات ، 
ایجاد شبکه هاي اطالع رسانی منطقه  - 

اي به منظور مبادلۀ اطالعات علمی ، 
  فرهنگی و اقتصادي ،

توسعۀ تحقیقات و مطالعات در زمینۀ  - 
به ویژه (علوم دریایی و اقیانوس شناسی 

  ) .      در خلیج فارس و بحر خزر
  
¢  

  
  

  منابع و مآخذ 
حقیقات و گزارش کمیسیون برنامۀ ملی ت« -

، »هاي شوراي پژوهش هاي علمی کشور
  .  1375،  زمستان  14، شمارة  رهیافت

ژئوپلتیک جدید « . سریع القلم ، محمود  -

، » منطقه اي و آیندة توسعه یافتگی ایران
چکیدة مقاالت اولین همایش تدوین برنامۀ سوم ، 

    . 1378سازمان برنامه و بودجه ، بهمن و اسفند 
،  روزنامۀ خرداد. عظیمی ، حسین  -
23/10/1377  .  
رسالت هاي آموزش «. غفرانی ، محمد باقر  -

، » عالی در دنیاي جدید و در ایران اسالمی
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،  21سمینار منطقه اي آموزش عالی در قرن 
  . 1376تهران ، آبان 

درآمدي بر سیاست «. غفرانی ، محمد باقر  -
. » اي کشورکالن علم و فن آوري بر گذاري

،  طرح سیاست گذاري کالن علم و فن آوري
مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی ، 

  .1378ویرایش دوم ، تیر 
نظریۀ پایۀ توسعۀ «. فوالدي ، محمد حسن  -
مجلۀ ، همایش برنامۀ سوم توسعه ، » ملی

، بهمن و  35و  34، شمارة برنامه و بودجه 
  .  1377اسفند 

ایران دروازة آسیاي «. لیرضا قندیز ، سید ع -
  . 27/10/1377، روزنامۀ خرداد ، » میانه
تحلیل ژئوپلتیک «. مجتهد زاده ، پیروز  -

، همایش » منطقۀ ایران و بازار مشترك منطقه اي
، شمارة  مجلۀ برنامه و بودجهسوم توسعه ، 

  . 1377، بهمن و اسفند  35و  34




