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سخن ناشر

نش گاه جریان ها، نیروها و فرایندهای دگرگون ساز 
ُ
زیست و زیستگاه آدمی آوردگاه و ک

رامادی بوده است که هرچه زمان می گذرد شتاب و گسترۀ بیشتری می یابد. 
َ
مادی و ف

شأن  درخور  و  شرافتمندانه  زندگی  پردازش  و  آفرینش  برای  کوشش  میان،  این  در 

انسان، برای ملت، به منظور هماهنگی با فرایندهای یادشده، کانون دغدغۀ بسیاری از 

اندیشمندان و کنشگران شده است.

برپایۀ یافته ها، از چند سدۀ پیش تا امروز، که منش و کنش قلمروداران در پیوند 

و  همگانی  پذیرش  بنیان  ملت  رضایت  و  است  گرفته  قرار  ملت     ـ کشور  پدیدۀ  با 

کارآمدی نظام های سیاسی ـ فضایی تعریف شده است، کوشش برای تأمین رضایت 

و فراهم سازی نیازهای مادی و معنوی شهروندان در کانون مطالعات و پژوهش های 

خردورزان و در متن برنامه ریزی ها و راهبردهای قلمروداران و کارگزاران قرار گرفته است.

علم  خود،  کاربردی  رخساره  در  که  سیاسی  جغرافیای  دانش  میان،  این  در 

یعنی سدۀ هجدهم، در جهت  پیدایش،  از همان زمان  به شمار می رود  کشورداری 

برآوردن نیازهای فضایی ملت و کارآمدسازی نظام سیاسی راه پیموده است. از آن 

زمان تاکنون، نوشته ها و آثار فراوان و فزاینده ای در گسترۀ جغرافیای سیاسی تدوین 

شده است. کتاب پیِش رو با عنوان اصول کشورداری )مدیریت سیاسی فضای ملی(، 
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براساس  راهبردی  رهنمودهایی  کشورداری،  گوناگون  سویه های  واکاوی  عالوه بر 

چالش های کشور ارائه می دهد و نظامی سیاسی برای قلمروداران و کارگزاران در حوزۀ 

کشورداری، در سطوح ملی و فروملی پیشنهاد می کند.

باورداشتن به توانمندی های کاربردِی جغرافیای سیاسی و دغدغۀ جغرافی داناِن 

سیاسی دربارۀ ناکارآمدی ها و تنگناهای مدیریت سیاسِی فضای محلی و ملی و روابط 

بین المللی سبب شده است که اندیشه و کنش کشورداری به عنوان موضوعی کاربردی 

در رشتۀ جغرافیای سیاسی مورد آموزش و پژوهش قرار گیرد. ازاین رو، موضوع یادشده 

در مقطع کارشناسی ارشِد رشتۀ جغرافیای سیاسی، گرایش سازمان سیاسی فضا، در 

درسی با عنوان »اصول کشورداری« بازتاب یافته است.

کتاب بنیادی ـ کاربردی پیش رو به کوشش دو تن از نامداران جغرافیای سیاسی 

کشور، آقایان دکتر محمدرضا حافظ نیا، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 

و دکتر مراد کاویانی راد، دانش یار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و همکار علمی 

پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی نوشته شده است.

این کتاب کوششی برای پاسخ به نگرانی ها و نیازهای ملی و دانشگاهی است. 

و  بنیان  اما  است،  معرفتی  و  بنیادی  باره جستارهای  در  کتاب  اعظم  بخش  هرچند 

درون مایۀ برخی از فصول کتاب برپایۀ چالش های حوزۀ کشورداری و طرح پیشنهاد 

و رهنمود برای راهکاریابی و برون رفت از تنگناهای مدیریت سیاسی فضای ملی در 

ایران تدوین شده است. پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی بر بنیاد رسالت علمی و ملی 

خود، برای تقویت ادبیات بومی و راهبردی در گسترۀ کارگزاری و دانشگاهی اقدام به 

انتشار این کتاب کرده است. امیدواریم کتاب یادشده بتواند در گسترۀ کشورداری، 

چشم اندازهای نوینی در برابر پژوهشگران و کارشناسان این حوزه بگشاید. 

              معاونت پژوهشی



پیشگفتار

که  می روند  به شمار  کشور  از  بخش هایی  سیاسی،  نظام  و  ملت  سرزمین،  قلمرِو 

در تعامل با یکدیگر قرار دارند. هریک از این بخش ها، درگیر یک رشته فرایندها و 

زمینه های درونی و بیرونی هستند که بر پایداری، برهم کنش و کارکرد آنها تأثیرگذارند.

تعادل برقرارکردن بین کارکرد و برون داد این سه گانۀ درهم تنیده )سرزمین، ملت و 

نظام سیاسی( تابعی از گفتمان حاکم بر ادراک محیطی رهبران سیاسی و قلمروداران 

از توانایی ها و همچنین تنگناهای برخاسته از موقعیت جغرافیایی کشور است و به تبع 

ملی  قدرت  مختلف  ابعاد  نیز  و  کشور  ژئوپلیتیکی  شرایط  و  منزلت  تأثیر  تحت  آن 

رزمی ـ دفاعی،  علمی ـ فناوری،  اقتصادی ـ بازرگانی،  ارتباطات ـ اطالعات،  مانند 

برداشتی  تابع  همچنین  و  است  فرهنگی ـ جهان بینی  و  سیاسی ـ حقوقی  اجتماعی، 

است که رهبران سیاسی از امنیت، ثبات، توسعه و رفاه ملت و کشور دارند. بنابراین، 

گاهانۀ کارگزاران برای فراهم کردن نیازهای مادی و معنوی ملت، مبنای  کارکرد و کوشش آ

سنجش مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی در فرایند کشورداری به شمار می رود.

جغرافیای سیاسی در رخساره کاربردی خود، دانش مدیریت سیاسی فضا و به 

عبارتی قلمروداری بهینه است و کشور به عنوان عالی ترین نمود و نماد سیاسی ـ فضایی 

قلمرو، از زمان پیدایش این دانش، در گسترۀ پژوهش و مطالعۀ جغرافی دانان سیاسی 
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بوده است. از دید جغرافیای سیاسی، رسیدن به اهدافی چون زندگی شرافتمندانه و 

فرهنگی ـ زیستی،  ویژگی های  و  از شناسه ها  فارغ  و شهروندان  آحاد ملت  مصالح 

حق  و  دارد  قرار  اولویت  در  آنها  جغرافیایی  زیست بوِم  و  فضا  اجتماعی،  ساختار 

فرمانروایی و حکمرانی حاکمان و بازیگران سیاسی به عنوان پدیده ای وکالتی ازسوی 

ملت و شهروندان تنها زمانی رسمیت دارد که این اهداف تأمین شود، به این معنا که 

وجود و هستی، حکومت و دستگاه حاکمیتی ای را به رسمیت می شناسد که فلسفۀ 

وجودی اش به عنوان نظام مدیریت سیاسی فضا، ملت و شهروندان هستند و مکلف 

به ادارۀ بهینۀ زندگی آنهاست.

قدرت  از  استفاده  با  حکومت ها  که  است  آن  گویای  بشر  آموزه های  و  یافته ها 

سیاسی فرمانروایان و حکمرانان و با دراختیارگرفتن دستگاه دیوان ساالر، در شکل دادن 

به الگوی ساختار اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی ـ فضایی، بیشتر به فرمانروایی و 

پیاده سازی ارزش های ایدئولوژیک خود تمایل داشته اند، به بیان دیگر، مدیریت بهینه 

و تکامل فضای جغرافیایی و ساختار اجتماعی آن برای آنها در اولویت قرار ندارد و 

دغدغۀ نخستشان همواره بقا در قدرت و کنترل سیاسی و فرمانروایی بر کشور بوده 

و هست. به همین دلیل است که انسان ها، خواه در مقیاس ملی و خواه در مقیاس 

منطقه ای و جهانی، به وضعیت مناسب زندگی در فضای جغرافیایی خود نرسیده اند. 

تغییرات  آلودگی های زیست محیطی،  ناامنی، ویرانی زمین،  فقر، جنگ،  هنوز رنج 

نابرابری،  آموزش،  کمبود  و  بی سوادی  سالم،  آشامیدنی  آب  کمبود  آب وهوایی، 

محرومیت، گرسنگی و ناامنی غذایی، افزایش حاشیه نشینی در قالب آلونک نشینی و 

حلبی آبادها، بیکاری و آنارشیسم اقتصادی، درگیری های مذهبی، فساد و ناکارآمدی 

به کار، 
َ
ت گروه های  فراگیری  و  پیدایش  دگراندیشان،  و  مخالفان  سرکوب  حاکمان، 

فراگیر،  بیماری های  و  بی درمان  دردهای  اجباری،  کوچاندن های  و  آواره سازی 

هراس افکنی و ده ها چالش و تنگنای دیگر در کنار کاستی های ساختاری و نهادی 

زمینۀ  و  می سوزانند  و  می خراشند  را  انسانی  مناسبات  و  آدمی  کرامت  حکومت ها، 

زندگِی انسانی، آرام و آبرومندانه را از انسان ها می ستانند و بر باد می دهند.
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چند  برایند  است،  شده  تدوین  و  نوشته  زیر  فصل  یازده  در  که  پیش رو،  کتاب 

دهه پژوهش و آموزش جغرافیای سیاسی در دانشگاه های کشور ازسوی نویسندگان 

راهکارهای جغرافیای  ارائۀ  و  این ضرورت  درک  برای  است  و کوششی  است  کتاب 

بهینۀ  سیاسی  »مدیریت  یا  »کشورداری«  مفهوم  قالب  در  قلمروداران  برای  سیاسی 

فضای جغرافیایی ملی«. نویسندگان کتاب براساس اصالت دادن به مفهوم »ملت« و 

مفاهیم مرتبط با آن کوشیده اند سویه های گوناگون کشورداری را بکاوند و با پیشنهاد 

رهنمودهای راهبردی، در سراسر کتاب، به قلمروداران )حاکمان و کارگزاران(، آنها را 

گاه و به سوی آنها راهنمایی کنند. از کارویژه های حکومت و حقوق ملت و شهروندان آ

فصل اول: تبیین کشورداری به عنوان موضوع کاربردی در جغرافیای سیاسی

فصل دوم: فلسفۀ جغرافیایی حکومت، دموکراسی و شهروندی

فصل سوم: تبیین فلسفی ساختارسازی حکومت برپایۀ جغرافیای سیاسی

فصل چهارم: اصول پایداری، بقا و استقالل سیاسی کشور

فصل پنجم: اصول ژئوپلیتیک

فصل ششم: اصول شهروندی

فصل هفتم: اصول مدیریت سیاسی کشور

فصل هشتم: اصول روابط متقابل ملت و حکومت

فصل نهم: اصول سازمان دهی و آمایش سیاسِی فضای جغرافیایی کشور

فصل دهم: اصول عمران و توسعۀ ملی )کشورسازی(

فصل یازدهم: راهبرد ملی توسعه و پیشرفت کشورها با تأکید بر ایران

است.  آن  پدیدآورندگان  شناخت  گسترۀ  و  ژرفا  گویای  پدیده ای  و  اثر  هر 

کشورداری  اصول  کتاب  می آید.  به شمار  مکان مند  و  زمان مند  امری  نیز  شناخت 

)مدیریت سیاسی فضای ملی( نیز از این زمینه ها و بایسته ها جدا نیست. از چنین 

منظری، ُپرمایگی و ارزشمندی کتاب نیازمند طرح دیدگاه ها و برداشت های نقادانه 

باورند که  این  بر  نویسندگان کتاب  بنابراین،  فرهیخته است.  و سازندۀ خوانندگان 

رهنمودهای نقادانه و سازندۀ شما خوانندۀ ارجمند بر غنای معرفتی و کاربردی اثر 
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در  بهره مند سازید.  و  گاه  آ از رهنمودهای خود  را  ما  امیدواریم  پیِش رو می افزاید. 

پایان، از معاونت محترم انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی که ما را در انتشار 

اثر حاضر یاری کردند، سپاسگزاریم.

    محمدرضا حافظ نیا و مراد کاویانی راد

تهران، پاییز 1401    




