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دریافت مقاله96/44/82 :

پذیرش مقاله96/40/81:

چکیده
پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسیی وضییتت ژئیپپیتیتیی اییران در منطقیه پرداخییه تیا از مجیرا آن
راهبردهایی را در جهت تبدیل جمهپر اسالمی ایران به قدرت برتر منطقه در افق سال  4141تدوین نماید.
این تحقتق از نظر نپع ،کمی و با روش پتمایش صپرت پذیرفیه است .در قالب پتمایش کمی در مرحیه اول بیا
انجام مطالیات کیابخانها و اکیشافی ،چارچپب نظر تدارک و میغترها مربپطه از آن اسیخراج شید و سیس
با اسیفاد از ابزار پرسشنامه همرا با مصاحبه داد ها گردآور و با روشهیا آمیار تحیتیل شید اسیت .ایین
تحقتق به لحاظ هدف ،کاربرد و جمیتت آمار آن مشیمل بر 14نفر از میخصصان با مدرک دکیر یا کارشناسی
ارشد در رشیهها ژئپپیتیتک و امپر دفاعی تیریف شد است که با تپجه به تیداد کم آنها مپرد سرشمار قرار
گرفیهاند.
نیایج حاصل حاکی از آن است که پنج عامل گسیردگی سرزمتن ،عمق راهبرد  ،مپقیتت ارتباطی ،تسیط بر تنگیه
هرمز  ،اسیفاد از مزیت گرو ها دینی تیتتن کنند ها راهبردها ایران برا دسیتابی به قدرت برتیر در منطقیه
هسیند .بر اساس این عپامل شش راهبرد مشخص ،تدوین و اولپیت بند آن ها ارائه شد است.
واژگان کلیدی :ژئپپیتیتک ،قدرت برتر  ،جنپب غرب آستا ،چشم انداز،تدوین راهبرد

 1اسیادیار عیپم دفاعی راهبرد دانشگا عالی دفاع میی

 2دانشآمپخیه دکیر عیپم دفاعی راهبرد دانشگا عالی دفاع میی(نپیسند مسئپل) mkorosh1971@gmail.com
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مقدمه

مپقیتَت ژئپپیتیتک جمهپر اسالمی ایران ،سطپح و نپع تیارض با سایر بازیگران در تنظتم راهبردهیا
دفاعی حائز اهمتَت میباشد .قرار گرفین در چهار را ارتباطی آستا ،اروپا و آفریقا و برخپردار از منیاب
عظتم انرژ و تسیط بر شریان ها اصییی آن ،برخیپردار از جمیتَییی بیا کمتَیت نسیبی وا بیان و جیپان،
پتپندها نژاد و قپمی و مذهبی با همسایگان ،فرهنگ غنی و کهن دارا عمق تیاریخی و مزیَیتهیا
برتر ساز دیگر ،ظرفتَت قپ و وستیی را در بید دفاعی برا جمهپر اسیالمی اییران بیه وجیپد آورد
است .بنابراین جمهپر اسالمی ایران بایسیی راهبردهایی را برا دست یابی و تحقق قدرت برتر دفاعی
در منطقه و در افق 4141در پتش بگترد تا در محتط پر مخاطر و فاقد اقیدار مرکز بیپاند بقیا خیپد را
حفظ نمپد و مناف میی خپیش را به بهیرین شیل تامتن نماید .لذا با تپجه به مپارد ذکیر شید هدف
اصلی این پژوهش تفوین راهبردهاي ژئوپلیتیکی براي دستیابی ج.ا.ایران به قدفرت دفداعی برتدر
منطقهاي در راستاي سنف چشم انفاز 9141میباشف که سپال اصیی نتز میناظر بیا هیدف عبیارت اسیت
از«:چه راهبردهایی در جهت دسیتابی به قدرت برتر منطقه بر پایه مپقیتت ژئپپیتیتک ج.ا.ا قابیل تیدوین
است؟»
این که وضیتت ژئپپیتیتک ایران مپرد شناخت قرار گترد به خصپص از آن بید که مپجیب دسییتابی بیه
آرمان قدرت نظامی برتر در منطقه شپد .خپد روشن ترین دلتل بر اهمتت انجام چنتن تحقتقی است .پیر
واضح است که مسائل کالن هر کشپر و در رأس آنها مپضپع امنتت از حتاتیترین جنبیههیا زنیدگی
دولتها و حیی میتهاست .نییه دیگر بستار مهمی که اهمتت این پژوهش را تضمتن می نماید آن است
که سند رسمی میی تحت عنپان چشم انداز  4141تصریح نمپد است که ایران در عرصه قدرت دفیاعی
بایسیی در منطقه دارا جایگا برتر باشد .شیی نتست که تحقق این آرمان نتازمند برنامیهرییز دقتیق و
عیمی است .پتش از برنامهریز نتز بدیهی است که راهبردها یا اسیراتژ ها بایید مشیخص شیپد تیا بیر
اساس آن برنامه تدوین و دسیتابی به هدف متسر گردد .از طرفی نتز اگر به مسیائل ،الزامیات و امیانیات
مربپط به حپز جغرافتا ستاسی تپجه نشپد ،گپیی بخش اعظمی از آن چه که برا برتیر در منطقیه
نزم است ،نادید گرفیه شد  .چرا که منطقه خپد یک مفهپم جغرافتایی و بیه خصیپص در سیند چشیم
انداز  4141یک مفهپم در حپز جغرافتا ستاسی است .در خصپص ضرورت انجام ایین پیژوهش نتیز
نیاتی وجپد دارد .از آن جمیه آن که باتپجه به اینکه تاکنپن برا «قدرت برتر دفاعی» تیریف مشخصی
ارائه نشد است ،انجام این تحقتق به تیریف مشخصی از قیدرت برتردفیاعی و تیتیتن مؤلفیههیا آن و
تپلتد ادبتات عیمی پترامپن آن منجر خپاهد شد .و در صپرت بیتپجهی به انجام چنتن پیژوهشهیایی،
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دستیابی به اهداف دفاعی جمهپر اسالمی ایران بر اساس سند چشم انداز به شیل مناسیب عمیتیاتی
نخپاهد شد و تحقق قدرت برتر دفاعی در منطقه با مشیل و چالش روبرو خپاهد شد.
مبانی نظری تحقیق:
پیشینه:
این پژوهش در بخش ها مخییف خپد دارا جنبه ها نپ آورانه و منحصر به فرد است .از نظر مسأله
مپرد بررسی ،صرفاو بر عپامل ژئپپییتک تمرکز نمپد و با در نظر گرفین وضیتت  1کشپر مهم منطقه این
عپامل احصا شد است .از آن مهم تر اینکه این پژوهش مسأله مدنظر خپد را در راسییا سیند چشیم
انداز ج.ا.ا انیخاب نمپد  ،که این مپضپع با در نظر گرفین نگا سند چشم انداز بیبیدیل اسیت .از منظیر
روش شناسی ،جامیه آمار مپرد بررسی در خصپص این مپضپع تا کنپن مپرد بررسیی قیرار نگرفییه
است .در نهایت اینکه در این پژوهش صرفاو بر شناخت عپامل اکیفا نشد است .بیییه پی

از شیناخت

عپامل مربپطه با کمک روش ها کمی عیمی به تدوین راهبردها نزم پرداخیه شید اسیت .کیه ایین
مسأله به نپبه خپد جالب تپجه و کم نظتر است.
بر اساس بررسیها انجام شد تحقتق مسیقل و جامیی که به لحاظ هدف ،محیپا و روش مشابه تحقتق
حاضر باشد یافت نشد .اما دو سر از تحقتقاتی که در همتن راسیا انجیام شید و بیرا میا مفتید واقی
شد اند که شامل مپارد ذیل است:
 -اسیراتژ دفاعی در اندیشه حضرت امام خمتنی

(رحمهاهللعیتیه)

 ،مپسسیه تنظیتم و نشیرآاار حضیرت امیام

خمتنی(رحمهاهللعیته) ،سال انجام تحقتق  4361و سپال تحقتق به ایین صیپرت اسیت کیه :قپاعید و مفیاهتم
دینی-ستاسی بنتادین،نفی سیبتل کیافران برمسییمتن،ووجپب حفیظ هپییت وتمامتیت دارانسیالم ،چیه

جایگاهی در نظریات راهبر دفاعی حضرت امام خمتنی(رحمهاهللعیته) دارند؟ و نتجه حاصیه این اسیت کیه
حضرت امام خمتنی(رحمهاهللعیته) اعیقاد به حیپمت جهانی اسالمی و مسیضیفتن دارد ،حیپمیی کیه اسیالم
عامل وحدت بخش آن است و اعیقاد دارند که تپسیه نتافیگی،عقبماندگی،فقدان وحدت،عدالت،آزاد

و رفا همگی با دفاع رابطه مسیقتم دارند.بنابراین حضرت امام خمتنی(رحمیهاهللعیتیه) اسیالم را در راس امیپر
قرار داد و آن را از زیر بنا حپز ها دیگر میرفت شناسی قرار میدهید دفیاع نتیز شیامل ایین حیپز
میگردد .دفاع در درجه اول شامل دفاع از اسالم و حپز هایی میگردد که فقه اسالمی به آن اشیار رفییه
است.
 دسیتابی و تدوین الگپ راهبرد تحیتم وتپسیه اقیدارمیی جمهپر اسالمی ایران،محققتن:دانشجپیان دور هفیم امنتت میی ،دانشگا عالی دفاع میی در سیال  4369انجیام شید و سیپال
تحقتق به این شرح است که :را تحیتم و تپسیه اقیدار میی درجمهپر اسالمی اییران از چیه الگیپ
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راهبرد می تپان اسیفاد نمپد ؟مپلفه ها مپاردرتحیتم و تپسیه اقیدار مییی جمهیپر اسیالمی اییران
کدام است؟
کدامیکازمپلفه ها وشاخصها آن در تحیتم تپسیه اقیدار میی جمهپر اسالمی ایران مپارتراست ؟
ابیاد ماد یا مینپ در تحیتم و تپسیه اقیدار میی جمهپر اسالمی ایران مپارتر است؟
دراین پژوهش تالش شد است به منظپر ارائه الگپ راهبرد تحیتم و تپسیه اقییدار مییی جمهیپر
اسالمی ایران ،ضمن شناخت ویژگیها سه گانه مذکپر ،سطپح خارجی و داخیی و نتز ابییاد گپنیاگپن
اقیدار میی با بهر گتر از روشها عیمی و در چیارچپب مؤلفیههیا ستاسیی ،اقیصیاد  ،فرهنگیی-
اجیماعی ،دفاعی -امنتیی و عیمی و فناور مپرد مطالیه قرار گترد تا نسبت و سهم هرییک بیر سیطپح،
ابیاد و ویژگیها اقیدار میی به دست آید.
مفهوم شناسی

ژئوپلیتیک« :ژئپپیتیتک عبارتست از عیم مطالیه روابط میقابل جغرافتا ،قدرت و ستاست و کنشها ناشی
از ترکتب آنها با ییدیگر» (حافظنتا)31:4364 ،
عوامل ژئوپلیتیک :در کنش متان جغرافتا ،ستاست و قدرت ،هر عامل جغرافتایی (طبتیی ،ستاسی و انسانی).
که در تیامل با قدرت ،نقشآفرینی نماید ،عامل ژئپپیتیتیی میباشد (نپروزانی.)22 :4393 ،
منطقه جنوب غرب آسیا :جنپب غرب آستا بتش از آنکه یک مفهپم و اصطالح جغرافتیایی باشید ،مفهیپمی
ژئپپیتیتک است و از اینرو در مپرد حدود و اغپر آن تییاریف و دییدگا هیا گپنیاگپنی وجیپد دارد.
عمدتا جنپب غرب آستا به منطقها اطالق میشپد که در برگترند سرزمتنها متان دریا مدییرانیه و
خیتج فارس است .در بستار از تیاریف جنپب غرب آستا ،آن را ناحتها در جنپب غربیی آسیتا و در
برگترند کشپرها بتن ایران و مصر میرفی میکنند بیهطیپر کییی کشیپرها ایین منطقیه شیامل اردن،
امارات میحد عربی ،ایران ،بحرین ،ترکته ،سپریه ،عراق ،عربسیان سیپد  ،عمیان ،قطیر ،کپییت ،لبنیان،
مصر ،یمن ،فیسطتن است .کشپرها غربی این منطقه شامل الجزایر ،تپن  ،لتبی و مراکش نتز بیه دلتیل
وابسیگی شدید تاریخی و فرهنگی بخشی از جنپب غرب آستا شمرد می شپند (فرازمند.)16 :4366 ،
سند چشم انداز :عبارت از ارائه گزار هایی خردمندانه در بار آیند و تفستر گزار ها به گپنها که به عمل
آگاهانه و به فرآیندها

یادگتر

جمیی و نحپ پاسخگپیی به چالش آیند جهت دهد( .حسن

بتگی.)463:4394،
محیط شناسی تحقیق
 -4جمهوری اسالمی ایران

وسعت و شکل سرزمین :کشپر ایران در نتمیر شمالی ،نتمیر شرقی در جنپب غرب قار آستا (جنپب غرب
آستا) قرار گرفیه است .نصف النهار در  114شرقی از غربیترین نقطه ایران (حدود  44کتیپمیر غرب ماکپ) و
نصف النهار  1346شرقی ،از شرقیترین نقطه ایران (حدود  444کتیپمیر جنپب شرقی سراوان) عبپر میکند.
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همچنتن مدار  243شمالی از جنپبیترین نقطه ایران (حدود  64کتیپمیر جنپب شرقی چابهار) و مدار 3911
شمالی از شمالیترین نقطه ایران (حدود  64کتیپمیر شمال ماکپ) میگذرد( .بخیتار  .)46 :4364،مساحت
کشپر ایران  4/116/494کتیپمیر مرب میباشد که از نظر وسیت هجدهمتن کشپر جهان بپد و حدود یک بتست
و هفیم قار آستا و یک نپدم وسیت خشییها

جهان را شامل میشپدکشپر ایران دارا

شییی شبته به

میپاز انضالع نامپزون است و طپل یک قطر آن ،از آرارات در شمال غربی کشپر به خیتج گپاتر در جنپب
شرقی به وسیت  2244کتیپمیر و طپل قطر دیگر آن از خرمشهر در ساحل خیتج فارس به سرخ در شمال
شرقی  4144کتیپمیر است .در نیتجه ،دو اسیان آذربایجان در شمال غربی ایران و ستسیان و بیپچسیان در
منیهیالته جنپب شرقی کشپر ،نسبت به ییدیگر و همچنتن نسبت به تهران پاییخت کشپر از سایر اسیانها دورتر
هسیند(.همان.)46:

دسترسی به آبهای آزاد :دسیرسی به آبها آزاد به واسطه سپاحل طپننی ییی دیگر از ویژگیها
جغرافتایی کشپر ایران میباشد .ایران از قسمت شمال و جنپب به آبها آزاد دسیرسی دارد .در
جنپب ایران آبها خیتج فارس و دریا عمان به طپل  2413کتیپمیر این امیان را فراهم آورد که
بنادر اسییهها مییدد با کاربر ها تجار  ،نفیی ،نظامی و صتاد در سپاحل آن به وجپد آید تیداد
این بنادر و اسییهها در حال حاضر در خیتج فارس بتشیر از بنادر مپجپد در دریا عمان میباشد.ایران
عالو بر دسیرسی به آبها آزاد از جنپب ،از شمال نتز به دریاچه مازندران را دارد که این دریاچه هم
از طریق کانال ولگا -دن با آبها آزاد مرتبط است این را آبی از نظر حمل و نقل دارا
محدودیت ها

خاص خپد و از نظر ستاسی در محدود فدراستپن روسته قرار دارد و عبپر از آن

مسییزم هماهنگی ستاسی و پرداخت عپارض عبپر است( .باقر  )49 :4364 ،در رابطه با دسیرسی
ایران به آبها آزاد ،مپقیتت راهبرد تنگه هرمز و نتز جزایر سهگانه ابپمپسی ،تنب بزرگ و تنب
کپچک مزیت خاصی را به ایران بخشتد است.
موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی :به دلتل مپقیتت ممیاز سرزمتنی ،پتشتنه غنی تمدنی و فرهنگیی ،پتیرو
اکثریت قاط مردم آن از مییب پپیا شتیه ،داشین ذخایر فیراوان و پیرحجم انیپاع سیپخت فسیتیی از
جمیه نفت و گاز و عپامل مییدد دیگر ،دارا ظرفتتها و مپقیتتها مییدد ژئپپیتیتیی مییباشید .بیر
اساس تیریف ،ژئپپیتیتک یا ستاست جغرافتایی تپجه خپد را عمدتاو به آن دسیه از عپامل جغرافتایی کیه
در شیلگتر ستاستها مؤارند میطپف میدارد .بنابراین یک واقیتت جغرافتایی مانند ذخیایر مییدنی و
یا یک گرو اقیتت قپمی ،زمانی که محرک یک تصمتمگتر ژئپپیتیتک در سطح بتنالمیییی گیردد ،ییک
عامل ژئپپیتیتیی محسپب میشپد(.تیختص از مقاله در متر حتدر)24-22 :4364،
جمهوری اسالمی ایران و ژئوپلیتیک شیعه :با وقپع انقالب اسالمی ایران تشت به قیدرت رسیتد آن هیم در
کشپر مهمی چپن ایران که مرکز جهان تشت است و سس

به تیدریج تشیت نقیش آفرینیی بیتنالمیییی

خپدش را آغاز کرد .در اینجا باید اشار کنتم تا قدرت نباشد نقشآفرینی بیتنالمیییی ر نخپاهید داد.

499

244

فصینامه مطالیات دفاعی راهبرد  -سال پانزدهم ،شمار  ،16تابسیان 4391

وقیی ما میگپیتم تشت به عنپان یک مذهب دارد در صحنه بتنالمییی نقشآفرینی میکند ،یینی تیا حید
زیاد به قدرت دست یافیه است .اگیر پتپنید متیان قیدرت و تشیت محقیق شید پی تشیت ماهتیت
ژئپپیتیتیی پتدا کرد است .پ اینکه میگپیتم ژئپپیتیتک شتیه ،منظپر ما این است کیه از ییک مقطی
زمانی خاص ،تشت از حالت یک مذهب صرف خارج شد و به یک پدید دارا بار ستاسی تبدیل شد
است و در یک کشپر بزرگ و مهم و دارا قدرت منطقها بیه طیپر کامیل و در صیحنه بیتنالمیییی و
جهانی خپدش را نشان میدهد (محقق ساخیه)
 )8ترکیه:

وسعت و شکل سرزمین:درغرب آستا و جنپب شرق اروپا در نتمیر شمالی(34تا21درجه عرض شمالی
و21تا14درجه طپل شرقی)با وسییی میادل642416کتیپمیرمرب (23124کتیپمیرمرب

درقار اروپا)از

دوشبه جزیر آناتپلی(91درصد خاک ترکته و بخش آستایی و تراس شرقی(3درصد خاک ترکته و بخش
اروپایی) تشیتل یافیه است .ترکته از سه طرف به دریا را دارد و دو همسایه اروپایی و شش همسایه
آستایی دارد از شمال شرق144کتیپمیر مرز را با کشپرها مشیرک المناف و از شرق141کتیپمیر مرز با
ایران از طرف جنپب با عراق و سپریه( 334و611کتیپمیر) و از غرب با یپنان بیغارسیان(242و219
کتیپمیر) مرز مشیرک دارد).فالحزاد )22 :4361،
دسترسی به آبهای آزاد :دریاها ستا (شمال ترکته) مرمر و اژ (شمال غرب و غرب)مدییرانه(جنپب)
و از طریق دو تنگه بسفر و داردانل به دریاها
مناسب بحر به این کشپرمیدهند(همان)23:
موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی:

آزاد مرتبط میشپند و از لحاظ جغرافتایی مپقیتت

مپقیتت خاص جغرافتایی ترکتیه مپجیب شید اسیت کیه ایین کشیپر از

مپقیتت اسیراتژییی هم برخپردار باشد ،این سرزمتن همانند پیی دو منطقه مهم و اسیراتژییی بالییان و
جنپب غرب آستا را به ییدیگر میصل میکند .وجپد نفت در جنپب غرب آستا به بحرانها مییدد ،در
این منطقه مپجب افزایش اهمتت ترکته گشیه ،همچنتن نزدییی این کشپر به دریا ستا  ،اژ  ،مدییرانه و
وجپد دو تنگه مهم بسفر و داردانل ،باعث شد است کانها مصرفی اروپا از طرییق ترکتیه بیه جنیپب
غرب آستا ارسال شپد).فالح زاد )21 :4361،
مشیالت ترکته با کشپرها همجپار و خارج از قیمرو میی:
ترکته از دیرباز با برخی همسایگان خپد مرزهایی ناآرام داشیه است.
از آن جمیه:
 -دشمنی دیرینه با ارمنسیان همسایه شرقی
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 دربار عراق ،تجاوز به خاک این کشپر در بخیشهیا شیمالی و اجیرا طیرحهیا تحیت پپشیش (GAP) 4که از طریق آن ترکته کنیرل مصبها دجیه و فیرات و بهیر بیردار ییکجانبیه و پرکیردن
مخازن آب را انجام میدهد و انقطاع جریان آب این دو رودخانه همپار مپجب نگرانی دو کشپر سپریه
و عراق است.
دربار ایران ،جمیتت کردها ترکته و فیالتتها مرز آنها گیا مسیائیی را بیه وجیپد آورد کیه بیر
روابط دو کشپر تأاتر داشیه است.
مشیالت ترکته در خارج از قیمرو میی به سه کشپر یپنان ،مقدونته و قبرس مرتبط است.
ترکته همپار با یپنان بر سر حپز دریا اژ  ،محدود پرواز ،حپز فیالت قیار و حقیپق اقیتیت تیرک
اخیالف دارد ).فالح زاد .)22 :4361،
 )0عربستان

وسعت و شکل سرزمین :کشپرعربسیان سیپد ییی از کشپرها قار آستا در منطقه راهبرد جنپب
غرب آستا با مساحت2214444کتیپمیر مرب  ،بزرگترین کشپر شبه جزیر عربسیان محسپب میگردد،
زیرا حدود  14درصد آنرا فرا گرفیه است( .آئتنهوند)26-29 : 4364،
شبه جزیر عربسیان در منیها الته جنپبغربی قار کهن آستا با حدود سه متیتپن و دویست کتیپمیر مرب
مساحت بزرگیرین شبهجزیر جهان در محل تالقی سه قار آستا ،آفریقا و اروپا قرار دارد .از طرف شرق
به خیتج فارس و دریا عمان ،از جنپب به اقتانپس هند و خیتج عدن ،از غرب به دریا سر  ،و از
شمال به در فرات و سرزمتنها سپریه و اردن منیهی میشپد و تنها در حاشته بارییی از سرزمتنها
اطراف آن در جنپب و نپاحی کپهسیانی اندکی باران میبارد به غتر از کپ ها کم ارتفاع و پست که
بخش محدود از آن را میپپشانند بتشیر از بتابانها و صحراها با ریگها روان پپشتد شد است که
به هنگام وزش باد سراسر فضا را ابر

از گرد و غبار فرا میگترد حرکت این ریگها پتپسیه وض

ظاهر صحرا را تغتتر میدهد( اروتی.)26 :4364،
به طپر کیی آب و هپا

جزیر الیرب گرم و خشک است ،و هتچ رود دائمی در سراسرآن یافت

نمیشپد.

Groups, Algorithms, Programming
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دسترسی به آبهای آزاد:

عربسیان سیپد از شمال به اردن و عراق و از جنپب به جمهپر یمن

وعمان و از شرقبه کپیت ،بحرین ،قطر و امارات عربی میحد و خیتج فارس و ازغرب به دریا سر
محدود می شپد و با همسایگان خپد 1432 ،کتیپمیر مرززمتنی دارد( .آئتنهوند)26-29 :4364،
موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی :همجپار جزیر الیرب با قار ها کهن و تمدنها بزرگی نظترایران
وروم این پتامد را در برداشت که قبایل عرب همجپار این کشپرها و سایر سرزمتنها

همسایه در

نیتجه ارتباط گپناگپن اعراب با آنها از جمیه تجار و یا اسیفاد دو امسراتپر ایران و روم ازآنها
بهعنپان سربازان مزدور نسبت به مسایل این سرزمتنها و نقاط قپت و ضیف آنها شناخت و اطالعات
پتدا کنند .از این رو زمانی که دولت مدینه قدرت گرفت و قبایل عرب مجاور ایران و روم اسالم آوردند،
بهدلتل برخپردار از اطالعات و شناخیی که از سرزمتنها مذکپر داشیند تپانسیند به خپبی از آن در
تصرف این سرزمتنها و کشپرها و تپسیه و گسیرش اسالم بهر ببرند( .مرکز تحقتقات
اسیراتژیک)4:4361،
در حال حاضر عربسیان سیپد به لحاظ مپقیتت خاص خپد همپار نقش خاص در تحپنت منطقها
و بتنالمییی داشیه است .اهمتت پادشاهی سیپد تنها محدود به تأاترگذار در بازارها انرژ جهان
نتست و عربسیان بنا به دنیل تاریخی ،جغرافتایی و سپق الجتشی همپار نقشی تیتتن کنند در روند
تحپنت منطقه جنپبغرب آستا ایفا کرد است .طی دههها اختر ،ریاض هتچگا در ستاست خارجی
خپد تا این انداز با میغترها منطقها جدید مپاجه نشد بپد .ستاست خارجی عربسیان همپار فیال
بپد است ،اما شرایط کنپنی منطقه ،مقیضتات تاز ا را پتش رو پادشاهی حاکم در عربسیان قرار داد
است(.همان)44:
 )1رژیم اشغالگر قدس:

وسعت و شکل سرزمین :مساحت سرزمتن فیسطتن اشغالی تنها  6444مایل مرب است مساحت اسرائتل44 ،
درصد مساحت سپریه و2درصد مساحت مصر است .آنچه خطر ناشی از مساحت اندک را تشدید
میکند ،تمرکز جمیتت آن بهویژ یهپدیان در امیداد دشت ساحیی از «عیا» تا«عسقالن» (از حضتر تا
عذیر )است .این تمرکز جمیتت باعث میشپد ،اسرائتل بتش از هر کشپر دیگر آستب پذیر و در
میرض ضرر و زیان باشد ،زیرا دشت ساحیی نه تنها بخش اعظم جمیتت را در خپد جا داد  ،بییه
ک یته مراکزاقیصاد  ،فناور

عیمی و آمپزشی در این ناحته واق شد و روشن است که در چنتن

شرایطی ،دف حمیه کار ساد ا

نتست (افرایم؛ .)24 :4364سرزمتن فیسطتن اشغالی یک نمپنه از
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کشپر است که رابطه جغرافتا و ستاستها امنتیی در آن کامالو قابل درک است .این سرزمتن آستب
پذیر ها طبتیی دارد که همپار برا آن مشیل ساز بپد و تاکنپن نتز تداوم یافیه است.
(کرمی)44 :4311،
قیمرو بتن رود اردن و دریا مدییرانه همپار در طپل تاریخ بستار آستب پذیر بپد است ،زیرا محل آن
در تقاط را ها اصیی بتن افریقا و آستا آن را در یک هدف راهبرد برا

کشپرها

قدرتمند در

شمال ،شرق و جنپب غربی ساخیه است .دست به دست شدن این سرزمتن درطپل دویست سال در
هشت جنگ صیتبی ،نمپنه گپیایی از فقدان امیان دفاع مطمئن از آن برا هردولیی است(همان)42:
دسترسی به آبهای آزاد:

تالش رژیم صهتپنتسیی برا خروج از تنگنا ژئپپیتیتیی عمق راهبرد

باعث اتخاذ ستاستها نظامی تهاجمی و جنگ طیبانه شد ؛ بهطپر که کپشتد است از شمال ،جنپب
و شرق به گسیرش سرزمتن بسردازد همچنتن در سالها اختر با خرید زیردریاییها کالس دلفتن که
قابیتت حمل کالهکها هسیها را دارند ،ضمن دسیتابی به قابیتت ضربه هسیه ژرفا راهبرد خپد
را در سمت غرب و در دریا فزونی بخشتد است .عالو بر این ،رژیم صهتپنتسیی در پنجا ساله گذشیه،
دو بارتالش کرد (سالها  4941و  )4911-11خپد را به کانال سپئز برساند).(Handel2015.:53
بنابراین ،فشارها مرز وارد شد بر رژیم صهتپنتسیی و فقدان ژرفایراهبردیمپجب شد تا سرزمتن
بهعنپان عنصر کاهند و منفی در ستاست ها امنتیی بهویژ دکیرین نظامی عمل کند؛ در حالی که در
مقابل ،کشپرها مسیمان ژرفا کامالو غنی در عرصه جغرافتایی وراهبردیدارند و همتن مپضپع بهطپر
مسیقتم در اسیراتژ

نظامی رژیم صهتپنتسیی این اصل را جا انداخیه که پتروز

نتست .اما شرایط برا دشمنان رژیم صهتپنتسیی کامالو برعی

نهایی امیان پذیر

است ،زیرا میتپانند امتدوار باشند که

سرانجام چنان ضربها به تل آویپ بزنند که آن را از بتن ببرند .در سالها آغازین شیلگتر اسرائتل،
به نظر میرسد که دفاع حاشتها مییی بر نترو شبه نظامی و پایگا ها تقپیت شد مرز میتپاند
درصپرت حمیه غافیگتر کنند دشمن آن را میپقف و زمان نزم رابرا بستج نتروها در داخل فراهم کند
)(Handel2015:53
موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی :نبپد عمق راهبرد منجر به ظهپر مفاهتمی چپن «از دست نیدادن حییی
یک اینچ از سرزمتن» و تأکتد بر«اطالعات بهعنپان خیط نخسیت پدافنید» شید اسیت .در واقی  ،رژییم
صهتپنتسیی تنها کشپر جهان است که جایگا شاخه اطالعات آنهم طراز نترو هپایی ،زمتنی و دریایی
است .آنها همچنتن یک حپز نفپذراهبردیرادر خارج از مرزها خپد ایجیاد کیرد انید .میثالو رودخانیه
لتیانی درداخل لبنان به عنپان یک زنگ خطر –خط قرمز– قیمداد میشپد که عبپر هرگپنه نترو نظامی
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عمد از آن ،واکنش رژیم صهتپنتسیی را در پی خپاهد داشیت .تهدییدات جید مشیابه عبیارتانید از:
هرگپنه حرکت نتروها عراقی به اردن و حرکت سربازان مصر به سپ کانال سپئز)(Ibid:541
برا غیبه بربخشی از مشیالت ناشی از این وضیتت ،رژیم اشغالگر قدس به گسیرش خطیپط ارتبیاطی
داخیی پرداخیه تا حرکت سری از یک جبهه به جبهها دیگر را ممیین سیازد .هیمچنیتن ییک ستسییم
هشدار اولته آمرییایی را نزدیک صحرا ستنا نصب کیرد و بیه پتشیرفتهیایی در زمتنیه ستسییمهیا
هشداردهند و اسیفاد از ماهپار ها جاسپسی دست یافیه است .در واق  ،اسرائتل میخپاهید آنچیه را
به لحاظ سرزمتن وجپد ندارد ،به کمک تینپلپژ ها جدید ارتباطاتی و اطالعاتی جبران کند.
بنابراین مرزها مشخص شد در قراردادها آتشب

و میارکه جنگ  ،4919با در نظر گرفین دریاچهها

و آبها داخیی ،مساحت فیسطتن اشغالی مییادل  24144کتییپمیر مربی اسیت .درسیال  ،4911رژییم
صهتپنتسیی بتت المقدس شرقی (به مساحت  14کتیپمیر مرب ) و در سالها  4964بیند هیا جیپنن
سپریه (به مساحت  4411کتیپمیرمرب ) را به تصیرف خیپد در آورد .هیمچنیتن درپیی جنیگ  4911بیا
اعراب ،کرانه باخیر (به مساحت  4619کتیپمیرمرب ) که پتش از آن در قیمرو حاکمتت اردن بپد و نپار
غز (به مساحت  361کتیپمیرمرب ) را که در گذشیه از سپ مصر ادار مییشید ،تحیت اشیغال نظیامی
درآورد است .با وجپد آنکه تلآویپ حدود  1446کتیپمیر مرب دیگیر را عیالو بیر قرادادهیا میارکیه
جنگ درسال  4919اشغال کرد است ،یک هپاپتما جنگند میتپانید ظیرف  1دقتقیه بیا سیرعت زییر
صپت بر فراپهنا آن پرواز کند ،زیرااز رودخانه اردن تا دریا مدییرانیه تنهیا  14ماییل درییایی فاصییه
است .کل مرزها زمتنی اسرائتل حدود  4441کتیپمیرو مرزهیا سیاحیی آن  213کتییپمیر اسیت .میرز
مشیرک اسرائتل با سپریه  11کتیپمیر ،با کرانه باخیر  341کتیپمیر ،بیا اردن  236کتییپمیر ،بیا لبنیان 19
کتیپمیر ،با مصر  244کتیپمیر و با نپار غز  44کتیپمیراست(لطتفتان.)36 :4316 ،
جدول :4مقایسه مؤلفهها ژئپپییتیی کشپرها با هم منب (زرقاتی)91 :4366،
مولفهها
کشورها

وسعت

ایران

قپ

ترکته

نسبیاوقپ

عربسیان

قپ

رژیمصهتپنتسیی

ضیتف

شکلسرزمین

میپسط
قپ
میپسط
ضیتف

دسترسی به آبهاي
آزاد

قپ
قپ
قپ
ضیتف

عمقاستراتژیک

قپ
میپسط
قپ
ضیتف

موقعیت ژئوپلتیکی

قپ
نسبیاو قپ
(نسبیاوقپ )
میپسط
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مدل مفهومی تحقیق

گسیردگی سرزمتن
تپپپگرافی

مپقیتت ارتباطی

نقاط قپت

ساحل

تنگه هرمز
مناب زیرزمتنی
تدوین راهبردها ج.ا.ا
در راسیا دسیتابی به

تپزی نامناسب جمیتت

اخیالفات مرز

نقاط ضیف

قدرت برتر دفاعی

تحریم ها
همسپیی با گروهها قپمی و
مذهبی در منطقه

کنیرل رودخانه ها

فرصت ها

مرکزیت شتیه

مپقیتت ترانزییی
تحرکات قپمی منطقه

حضپر قدرتها جهانی
هم پتمانی کشپرها منطقه با
دشمنان

تهدیدات

شتیه هراسی
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روش شناسی
تحقتق حاضر از نپع تحقتقات کمی و روش انجام آن پتمایش است .ابیدا با مطالیات کیابخانها

و

اکیشافی به مطالیه تئپر ها و اسناد باندسیی ،محتط شناسی ،بررسی تطبتقی و ...پرداخیه شد تا نهاییاو
مفاهتم نزم اسیخراج و تیریف شپد .سس
تهته و داد ها

تجربی نزم گردآور

بر اساس مبانی نظر و تیریف عمیتاتی میغترها ،پرسشنامه
شد است .پرسش نامه شامل تیداد

سؤال اصیی و تیداد

سؤال زمتنها است که همرا با مصاحبه به اجرا درآمد  .اعیبار آن به شتپ اعیبار صپر تأیتد و روایی
نتز با طبق ضریب الفا کرونبا (بانتر از ) 4/1تایتد گردید .و در سطح قابل قبپل ارزیابی میگردد.
جمیتت آمار

پژوهش شامل خبرگان ،محققان و کارشناسان اسیراتژیست دفاعی مجرب نظامی و

حیپمیی است .جامیه نمپنه آمار همان جامیه آمار است و اعضا جامیه به روش تمام شمار مپرد
مراجیه قرار میگترند که این تیداد14است.
برا تحیتل داد ها از آزمپنها تپصتفی آمار  ،به کمک نرم افزار SPACEاسیفاد شد است.
جدول :2حجم و مشخصات جامیه آمار

گروههاي پاسخگو

حجم نمونه

مدیران ستاسی میخصص در روابط بتنالمیل

44

خبرگان میخصص در ژئپپیتیتک و جغرافتا ستاسی

42

خبرگان میخصص طرحریز راهبرد

42

میخصصان نظامی

44

جم کل

14

تعاریف عملیاتی متغیرها

قدرت برتر دفاعی منطقه :قدرت برتر دفاعی منطقه در واق -همان صفت برترِ « قدرت دفاعیِ منطقه» اسیت.
بنابراین؛ قدرت برتر دفاعی منطقه را میتپان چنتن تیریف کرد :تپان بهر گتر از ظرفتیتهیا مپجیپد
قدرت منطقها نظتر :ژئپپیتیتک ،قیدرت مرجی بیپدن ییا همیان قاعید سیاز و ساخیارسیاز  ،ایجیاد
ارتباطات میقابل و انیخاب شتپ ها مناسب مناب قدرت (سخت ،نرم ،هپشمند) بیا بیه کیارگتر منیاب
ماد و مینپ قدرت دفاعی ارتقا شیاخصهیا و ظرفتیت مپلفیههیا ستاسیی ،اجیمیاعی -فرهنگیی،
اقیصاد  ،نظامی ،عیمی و فنآور  ،زیسیی و ژئیپپیتیتیی آن و ایجیاد امنتیت داخییی در مقایسیه بیا 23
کشپر مپجپد در منطقه آستا غربی .بنابراین اگر جمهپر اسالمی ایران بخپاهد به قدرت برتیر دفیاعی
منطقه تبدیل شپد ،نزم است کیه رتبیه اول را در مجمیپع مپلفیههیا میذکپر بدسیت آورد تیا ضیمن
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تأاترگذار و گسیرش نفپذش بر محتط منطقها و بتنالمییی ،رفیار بازیگران منطقها و فرامنطقیها را
در جهت تحقق مناف میی خپدکنیرل نماید (.محقق ساخیه) در ایین تحقتیق 1کشیپر تااترگیذار منطقیه،
جمهپر اسالمی ایران ،عریسیان ،ترکته و رژیم اشغالگر قدس مپرد بررسی قرار گرفیه است.
سند چشم انداز :یک فضا آرمانی را ترستم می کند که در واق یک برش زمانی از قیانپن اساسیی اسیت.
یینی می تپان گفت چشم انداز جمهپر اسالمی ایران یک فضا آرمانی است که نظیام «میی تپانید» و
«باید» در چهارچپب زمانی  24سال محقق سازد( محقق ساخیه)
تدوین راهبرد دفاعی :فرایند طراحی بیندمدت تپزی و بهکارگتر مناب  ،مقدورات و ابزارها میی (قدرت

میی).برا تأمتن اهداف دفاعی (افشرد )4393 ،
نظریههای مرتبط تحقیق

عوامل ژئوپلیتیکی موثر در طراحی راهبردهای دفاعی :مپلفه ها قدرت مییی ییک کشیپر ،عپامیل ژئپپیتیتیک
هسیند و طراحی راهبرد دفاعی مطیپب برا آن کشپر ،بدون تپجه به آن عپامل ژئپپیتیتک ،امییانپیذیر
نخپاهد بپد .چنان که محمدرضا حافظنتا در تیریف راهبرد ژئپپیتیتیی 4می گپید« ،راهبیرد ژئیپپیتیتیی
عبارت است از راهبرد و خطمشی میخذ از سپ یک دولت یا سازمان و ائییالف بیتنالمیییی بیر عیتیه
رقبا خپد برا رستدن به اهداف و مناف میی با اسیفاد از عپامل جغرافتایی نظتر راهبرد محصپرساز
شپرو (2سابق) تپسط آمرییا در دور جنگ سرد که بر پایه مجمپعیها از کیدها ژئیپپیتیتیی اتخیاذ
شد(».حافظنتا)422: ،4364 ،
نقش چشم انداز در تحقق قدرت برتر دفاعی منطقه:چشم انداز بر اساس تصپیر که از آیند دارد ،طبیاو هر
ساخیار را نتز به سپ آیند سپق میدهد ،و به منظپر دسیتابی به ارزشها مییالی؛ دنیل مّپجه و
پتش برند دارد .امروز نقش تدوین چشم انداز در تحقق اهداف بیند مدت ،آمال و آرزوها از جمیه
اهداف دفاعی برا

جپام پتشرو بارز و مسیم است .لذا بستار

از رهبران دریافیهاند که فرآیند

برنامهریز راهبرد  ،بهبپد قابیتتها وسرعت و کتفتت رستدن به اهداف ،هتچ راهی جز تهته چشم
انداز ندارد(.لپی  )49: 4361 ،بنابراین تحقق قدرت برتر دفاعی منطقه ،تنها با حرکت در مستر تیتتن
شد تپسط سند چشم انداز میی متسر است.
ویژگیهای راهبرد دفاعی ج.ا.ایران در سند چشم انداز :4141براساس سند چشم انداز در افق 4141هجر شمسی،
جمهپرى اسالمى ایران کشپر است ،امن ،مسیقل و مقیدر با سامانه دفاعی مبینی بر بازدارندگی که جهت تحقق
- Geopolitical Strategy.
- Containment.

1
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این مهم در مرحیه اول نتازمند درک روشن و همهگتر در ابیاد گپناگپن این تصپیر آرمانی و یک روییرد
کلنگرانه به قدرت میی و بالیب قدرت دفاعی است .تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه در تیامل مثبت و سازند
با نظام جهانی،مسییزم شیلگتر ابات امنتیی و برتر دفاعی کشپر در منطقه جنپب غرب آستا است.و در بخش
دفاعی سند چشم انداز با سه محپر حتاتی و زنجتر وار مناب راهبرد دفاعی ،تپانایی تبدیل مناب  ،شایسیگیها
رزمی ونظامی مپاجه هسیتم(مترزا امتنی.)241 :4361،
عوامل ژئوپلیتیکی موثر در طراحی راهبردهای دفاعی :برخی از عپامل ژئپپیتیتیی که صرف نظر از جغرافتایی
خاص،بتن همه مناطق جغرافتایی مشیرک است وبتشیر جنبه کیی دارند و در مناب وآاار دانشمندان عیم ژئپپیتیتک
یه آنها اشار شد است
دکیر افشرد عپامل مؤار در ژئپپیتیتک اارگذار بر راهبرد دفاعی را به عپامل ششگانه زیر تقستم نمپد است:
 -4عپامل طبتیی (فتزییی).
-2عپامل انسانی
-3عپامل اقیصاد
-1عپامل ستاسی و اجیماعی داخیی،
- 4عپامل ستاسی بتنالمییی:
-1عپامل نظامی (افشرد )1 :4361 ،

تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:
با تپجه به تجزیه و تحیتل آمار فراوانی داد ها عپامل داخیی ،که از پرسشنامهها جم آور شد
از جامیه خبر بهدست آمد  ،وزن وض مپجپد هر یک از سؤانت در بید ژئپپیتیتک محاسبه گردید.
نزم به ذکر است که وزن وض مپجپد هر عامل را با امیتاز

بتن  4تا  4مشخص میکنتم .برا

وزندهی به عپامل براساس متزان تأاتر و اهمتیی که در تدوین راهبرد دارند ،ابیدا نمر ا تحت عنپان
وزن عامل (درجه اهمتت) داد میشپد ،بدین منظپر از عدد  4برا عپامیی که کمترین اهمتت و از عدد
 4برا عپامیی که بتشیرین تأاتر را در تدوین راهبرد دارند براساس نظر خبرگان میخصص و ذ نفیان
سازمان اسیفاد میکنتم .پ

از جم آور داد ها ،متانگتن ارزش اخیصاص یافیه به هر عامل را که از

جامیه خبر و میخصص بدست آمد است محاسبه کرد و سس

بردار حاصل را نرمالتز میکنتم تا

وزنها بتن صفر تا یک برا هر عامل به دست آمد و مجمپع اوزان نتز یک شپد .بر این اساس برا
اینکه بیپانتم به ماتری

ارزیابی عپامل داخیی دستیابتم در ابیدا عپامل داخیی را که بتشیر به

قضاوتها شهپد و نقطه نظرات جامیه خبر و ذ نفیان تیته دارد ،تیتتن کنتم ،پ

از جم آور
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اطالعات مهمترین نقاط قپت و ضیف عپامل داخیی که نقش مؤار و عمد ا در حپز بید مپرد نظر
ایفا مینمایند را بر اساس نظرات جامیه خبر صپرت گرفیه شناسایی و مشخص میکنتم.
جدول :3امیتازها وض مپجپد بید ژئپپیتیتک
امیتاز در وض مپجپد

ختیی کم

کم

میپسط

زیاد

مؤلفهها

وضیتت

4

2

3

1

4
ختیی زیاد

متانگتن

شاخصها

4

4

4

3

4

1/2

4

4

4

4

1

1/3

ساحل وست دریایی و دسیرسی به آبها آزاد

4

4

4

3

1

1/4

مپقیتت ارتباطی ج.ا.ا و نقش ارتباط در دفاع مقدس

4

4

4

4

1

1/1

4

4

2

2

1

1/1

4

4

2

3

4

3/1

نقش گسیردگی سرزمتنی و عمق راهبرد کشپر در دفاع
برخپردار از تپپپگرافی و مپان طبتیی مینپع و مناسب و
نقش آن در دفاع
قپت

تسیط بر تنگه هرمز به عنپان مهمیرین آبرا انیقال انرژ و
نقش آن در کنیرل انرژ جهان و تحرکات نظامی
برخپردار

از مناب غنی زیر زمتنی به عنپان عامل نقش

بید ژئپپیتیتک

آفرین در بپدجهها نظامی
عدم تپجه کافی به حفظ و نگهدار

جنگلها ،تانبها و

دریاچهها به لحاظ نقش آنها در دفاع و تهدیدات طبتیی

1

4

2

4

4

2/1

مانند ستل
تراکم و پراکندگی نامناسب جمیتت به عنپان مهمیرین رکن
ضیف
ت

فرص

4

3

2

4

4

4/1

اخیالفات مرز با برخی همسایگان

1

3

4

2

4

4/2

آلپدگی هپا کالن شهرها و تأاتر آن در گسیرش بتمار

4

4

1

3

4

3/2

نقش منفی تحریمها در صنیت دفاعی کشپر

3

1

4

4

4

4/9

گرو ها دینی ،قپمی ،و زبانی همسپ با ج.ا.ا در کشپر ها

4

4

4

3

4

1/2

دفاع کشپر
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منطقه
محسپب شدن ج.ا.ا به عنپان امالقرا شتیه در جهان
کنیرل آب رودخانههایی که برونریز هسیند و اسیفاد از آن
به عنپان ابزار دفاعی
شیل گتر محپر مقاومت با نقش مقابیه با دشمنان در خارج
از مرزها و...
مپقیتتمحپر

کشپر در پتپند ترانزیت شرق – غرب و

شمال – جنپب (با لحاظ حساستت دفاعی این منطقه)
تحرکات قپمی و مذهبی در منطقه و عپاقب منفی برا
امنتت میی ج.ا.ا

4

4

4

3

1

1/4

4

4

2

2

1

1/1

4

4

2

1

1

1/2

4

4

4

4

3

1/4

1

2

3

4

4

4/2

حمالت سازماندهی شد نرم و سخت عیته شتیتان (شتیه
تهدید

هراسی) به عنپان دنباله جغرافتایی خارج از مرزها میمرکز

3

3

1

4

4

2/4

و نتمه میمرکز ج.ا.ا
حضپر و نفپذ بازیگران قدرت ها

جهانی در منطقه و

عپاقب منفی برا امنتت میی ج.ا.ا
پتمانها دفاعی کشپر ها منطقه با دشمنان ج.ا.ا

1

3

2

4

4

2/4

3

3

3

4

4

2/2

جدول :1جدول محاسبه وزنها (درجه اهمتت) و امیتاز مپزون نقاط قپت و ضیف عپامل داخیی

ردیف

وضیتت

4

4

مپجپد

اهمتت)

1/2

4/49

4/316

1/3

4/44

4/113

ساحل وست دریایی و دسیرسی به آبها آزاد

1/4

4/44

4/14

مپقیتت ارتباطی ج.ا.ا و نقش ارتباط در دفاع مقدس

1/1

4/46

4/342

1/1

4/42

4/426

نقاط قپت و ضیف

برخپردار از تپپپگرافی و مپان طبتیی مینپع و مناسب و
نقش آن در دفاع
قپت

1

وض

(درجه

نقش گسیردگی سرزمتنی و عمق راهبرد کشپر در دفاع

2
3

امیتاز

وزن

تسیط بر تنگه هرمز به عنپان مهمترین آبرا انیقال انرژ و
نقش آن در کنیرل انرژ جهان و تحرکات نظامی

امیتاز
مپزون
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برخپردار

1

از مناب غنی زیر زمتنی به عنپان عامل نقش

آفرین در بپدجهها نظامی

1/3

4/46

جم امیتاز مپزون قپت

ضیف

2
3

4/311
2/424

تراکم و پراکندگی نامناسب جمیتت به عنپان مهمیرین

4

244

4/1

4/44

4/41

اخیالفات مرز با برخی همسایگان

2/4

4/44

4/234

نقش منفی تحریمها در صنیت دفاعی کشپر

4/9

4/42

4/226

رکن دفاع کشپر

4/614

جم امیتاز مپزون ضیف
4

جم کل

3/31

جدول :4جدول محاسبه وزنها (درجه اهمتت) و امیتاز مپزون نقاط فرصت و تهدید عپامل خارجی

ردیف

وضعیت

گرو ها دینی ،قپمی ،و زبانی همسپ با ج.ا.ا در کشپر ها

4

منطقه

2

محسپب شدن ج.ا.ا به عنپان امالقرا شتیه در جهان
فرصت

3

نقاط فرصت و تهفیف

کنیرل آب رودخانههایی که برونریز هسیند و اسیفاد از آن
به عنپان ابزار دفاعی
شیلگتر

1

محپر مقاومت با نقش مقابیه با دشمنان در

خارج از مرزها و...
کشپر در پتپند ترانزیت شرق – غرب و

مپقیتتمحپر

4

شمال – جنپب (با لحاظ حساستت دفاعی این منطقه)

امتیاز

وزن

وضع

(درجه

موجود

اهمیت)

1/2

4/44

4/112

1/4

4/46

4/31

1/1

4/42

4/426

1/2

4/41

4/466

1/4

4/43

4/42

جم امیتاز مپزون فرصت
تهدید

4

تحرکات قپمی و مذهبی در منطقه و عپاقب منفی برا
امنتت میی ج.ا.ا

امتیاز
موزون

2/146
2/4

4/44

4/234
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حمالت سازماندهی شد نرم و سخت عیته شتیتان (شتیه
هراسی) به عنپان دنباله جغرافتایی خارج از مرزها میمرکز

2

4/49

2/4

4/46

و نتمه میمرکز ج.ا.ا
حضپر و نفپذ بازیگران قدرت ها

3

جهانی در منطقه و

عپاقب منفی برا امنتت میی ج.ا.ا
پتمانها دفاعی کشپر ها منطقه با دشمنان ج.ا.ا

1

2/4

4/42

4/21

2/2

4/44

4/22
4/614

جم امیتاز مپزون تهدید
4

جم کل
جدول :6ماتری
اهداف کتفی

3/329

 SWOTبهبپد یافیه

SO
اسیحیام بخشتدن به مپقیتت محپر کشپر

WO
اسیفاد از مزیت گرو ها دینی ،قپمی ،و زبانی

در پتپند ترانزیت شرق – غرب و شمال –

همسپ با ج.ا.ا در کشپر ها منطقه در جهت حل

جنپب با تپجه به ساحل وست دریایی و

اخیالفات مرز با برخی همسایگان.

دسیرسی به آبها آزاد و تسیط بر

اسیفاد از نقش محپر کشپر در پتپند ترانزیت

تنگههرمز.

شرق – غرب و شمال جنپب برا کاهش

اسیفاد از تپپپگرافی و مپان طبتیی مینپع و

تحریمها در صنیت دفاعی کشپر.

مناسب در جهت کنیرل آب رودخانههایی
که برونریز هسیند و تقپیت نقش دفاعی
کشپر.
WT
رف اخیالفات مرز با

SO
رف اخیالفات مرز با برخی از همسایگان

WO
اسیفاد از مزیت گرو ها دینی ،قپمی ،و زبانی

برخی از همسایگان در

در جهت کاهش حضپر و نفپذ بازیگران

همسپ با ج.ا.ا در کشپرها منطقه در جهت حل

جهت کاهش حضپر و نفپذ

قدرت ها جهانی در منطقه و جیپگتر از

اخیالفات مرز با برخی همسایگان و رف چالش-

بازیگران قدرت ها جهانی

عقد پتمانها دفاعی کشپر ها منطقه با

ها پتمانها دفاعی کشپرها منطقه با دشمنان

در منطقه و جیپگتر از

دشمنان ج.ا.ا و اسیحیام بخشتدن به

ج.ا.ا

عقد پتمانها دفاعی کشپر

مپقیتتمحپر کشپر

ها منطقه با دشمنان ج.ا.ا
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so

WO

ST
کمرنگ کردن اار حضیپر و

اسیحیام بخشتدن به مپقیتتمحپر با

کمرنگ کردن اار حضپر و نفپذ بازیگران قدرت-

جهییییانی در منطقییییه و و

اسیفاد از مپقیتیراهبردیینگه هرمز و ساحل

ها جهانی در منطقه و و جیپگتر از عپاقب

جیپگتر از عپاقیب منفیی

وست دریایی و دسیرسی به آبها آزاد

منفی آن با اتیا بر مپقیتت ارتباطی ج.ا.ا و نقش

آن بییا اتیییا بییر مپقیتییت

کشپر و کم اار کردنستمانها دفاعی کشپر

محپر کشپر.

ارتبییاطی ج.ا.ا و تسیییط بییر

ها منطقه با دشمنان ج.ا.ا

نفپذ بیازیگران قیدرتهیا

تنگه هرمز
اسیفاد از مپقیتت راهبرد
تنگه هرمز و سیاحل وسیت
دریایی دسیرسی به آبها
آزاد در جهیییت کیییم اایییر
کردنستمیییانهیییا دفیییاعی
کشپرها منطقه با دشیمنان
ج.ا.ا

نتیجه گیری و پیشنهاد:
الف -نتیجهگیری

اکنون در پاسخ به سوال اصلی تحقیق که عبارت است از«:چه راهبردهایی در جهت دستیابی به قفرت برتر
منطقه بر پایه موقعیت ژئوپلیتیک ج.ا.ا قابل تفوین است»؟ راهبردهاي زیر به دست آمفه است:
ردیف

شرح راهبرد
اسیفاد از مزیت گرو ها دینی ،قپمی و زبانی هم سپ با ج ا.ا در کشپرها منطقه از طریق نهاد مرجیتت فرامیی

4

احزاب و گروها

ژئپپیتیتک دوست و اماکن زیارتی و مذهبی در جهت افزایش حپز نفپذ ج.ا.ایران در این

کشپرها و مقابیه با رقتبان ج.ا.ایران در خارج از مرزها.
2
3
1
5

اسیحیام بخشتدن به مپقیتت محپر کشپر با رف اخیالفات مرز با برخی از همسایگان در جهت کاهش حضپر
و نفپذ بازیگران قدرتها جهانی در منطقه و جیپگتر از عقد پتمآنها دفاعی کشپرها منطقه با دشمنان ج.ا.ا
اسیفاد از مپقیتت راهبرد تنگه هرمز ساحل وست دریایی و دسیرسی به آبها آزاد در جهت اسیحیام بخشتدن
به مپقیتت دریایی ج.ا.ا و کنیرل بر را ها ترانزیت انرژ .
تااتر گذار بر همسایگان از طریق اسیفاد از مپقیتت ممیاز ارتباطی ج.ا.ا ترانزییی شرق-غرب و شمال-جنپب
جهت نفپذ به کشپرها منطقه.
بازدارندگی با اسیفاد حداکثر از عمق راهبرد وسیت ج.ا.ا و عپارض جغرافتایی ممیاز به عنپان عامل مهم در
دفاع مپار از کشپر.
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بنابراین میتپان نیتجه گرفت که راهبرد ییم از مناسبترین راهبردها به شمار میرود .لذا مناسبترین
راهبرد برا بُید ژئپپیتیتیی قدرت برتر دفاعی « اسیفاد از مزیت گرو ها دینی ،قپمی و زبانی همسپ
با ج ا.ا در کشپرها منطقه از طریق نهاد مرجیتت فرامیی احزاب و گروها ژئپپیتیتک دوست و اماکن
زیارتی و مذهبی در جهت افزایش حپز نفپذ ج.ا.ایران در این کشپرها و مقابیه با رقتبان ج.ا.ایران در
خارج از مرزها» میباشد.
ب -پیشنهادها

 )4پتشنهاد میشپد متزان تااتر عپامل ژئپپیتیتیی هر کشپر به صپرت مسیقل در تدوین راهبردها
دفاعی ج .ا.ایران بررسی شپد.
 )2پتشنهاد میگردد برا شناخت عپامل آستب زا و تهدیدزا تحقتقات تبتتنی صپرت گترد
)3پتشنهاد میگردد نهاد مرجیتت فرامیی و زیارت از اماکن مذهبی شتیه تقپیت و از طریق آن پتپند با
گرو ها شتیه منطقه افزایش یابد.
 )1پتشنهاد میگردد در ستاست خارجی کشپر هر نپع تنش با همسایگان از جمیه تنشها مرز کاسیه
شپد و تا حد امیان از تحریک کشپرها منطقه برا عقد پتمان نظامی با قدرت ها جهانی چیپگتر شپد.

)4پتشنهاد میگردد با افزایش ت پان نترو دریایی نتروها مسیح کنیرل بر آبراهه ها منطقه از جمیه
تنگه هرمز افزایش یابد..
 )1پتشنهاد می گردد تقپیت تپان نظامی کشپر در ابیاد تجهتزات ،آمپزش و ...مبینی بر وضیتت
جغرافتایی کشپر و اسیفاد از مپقیتت تپپپگرافتک ایران باشد.
 )1تحقتق مذکپر به عنپان یک سند قابل اتیا در اخیتار دست اندرکاران تدوین راهبرد و روابط بتنالمیل
قرار گترد.
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