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 چكيده
عوامل ژئوپلیتیكی شامل كلیه عواملی است كه در چارچوب جغرافیا، سیاست و قدرت بر راهبررد دفراعی   

 شرد   انجامهاي باشند. بر اساس پژوهش تأثیرگذارامنیتی  -ایران در برابر تهدیدهاي نظامیجمهوري اسالمی 
و  خرارجی نظرامی  لی، سیاسی دسته )طبیعی، انسانی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی داخ 8عوامل ژئوپلیتیكی به 

نمایرد. ایرن   بررسری مری   عوامل ژئروپلیتیكی نظرامی را   نقش گردند. این مقاله فقط( تقسیم میفناوري وعلم 
آوري باشرد، روش جمر   كراربردي مری   -اياي موردي انجام گردید  و از نوع توسعهپژوهش به روش زمینه

نمونره   جامعه است. شد  تحلیلهاي تحلیل خبرگی، از روشبا استفاد  اي بود  و اطالعات میدانی و كتابخانه
، فرصت و ضعفدر قالب قوت،  كی نظامیهدف از آن دستیابی به نقش عوامل ژئوپلیتی هایافته است. نفر 37

در شررایط كنرونی   باشرد.  سرزمینی كشور عررا  مری  مبدأ ایران از جمهوري اسالمی  بر راهبرد دفاعی تهدید
باشند كه با ها میایران نیست، دشمن اصلی آمریكا و تكفیريجمهوري اسالمی دشمن كشور عرا  تهدید یا 

نتایج تحقیق حكایت از آن دارد كنند. ایران را تهدید میجمهوري اسالمی استفاد  از فضا و جغرافیاي عرا ، 
برر راهبررد    زا یدتهد و ضعف سازآفرین،  ، فرصتقوت زاعامل ژئوپلیتیكی نظامی در قالب بسترهاي  12كه 

عامرل   4مشخص گردید كه تعداد ها داد وتحلیل  تجزیهباشند. پس از میمؤثر ایران جمهوري اسالمی  دفاعی
 باشند.می نقش 1داراي زمان  همعامل  7 هستند ومؤثر اما  ؛آفرین نیستندنقشآن 

 ژئوپليتيك، راهبرد دفاعي، تهديدات، عوامل نظامي.واژگان کليدي: 

                                                           
 ff.ka@chmail.ir ، دانشگا  عالی دفاع ملی علوم دفاعی راهبرديدكتري آموخته دانش - 2

 ، دانشگا  عالی دفاع ملیدكتري مدیریت راهبردي نظامیآموخته دانش - 1

 دفاعی راهبردي، دانشگا  عالی دفاع ملی دكتري علومآموخته دانش - 7
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 مقدمه
بین راهبرد دفاعی و تهدیدهاي نظامی ارتباطی دوسویه برقرار است و بین ایرن دو مفهروم، تعراملی    

راهبررد دفراعی هرر كشرور عرالو  برر تأثیرپرذیري از عوامرل          طررف  ازیکانكارناپذیر وجود دارد. 

پذیرد و از طرف میتأثیر ژئوپلیتیكی و نگرش یک نظام و مسئولین آن به ماهیت تهدیدهاي نظامی 

قاطعی دارد. مفهوم تأثیر اش یک كشور با تهدیدهاي نظامی آیند  شدن مواجهدیگر نیز بر چگونگی 

ژئوپلیتیک تركیبی است از سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست كه داراي خصلتی ذاتی 

راهبررردي دارد. تررأثیر باشررند. بنررابراین ژئوپلیتیررک بررر امررور دفرراعی و تهدیرردهاي نظررامی    مرری

بره دلیرل پیشرینه     جمهوري اسرالمی ایرران  همسایه غربی  عنوان به( كشور عرا  7332710،نیا ظحاف)

هاي متخاصرم  حضور و نفوذ قدرت ساله و نیز 8اختالفات مرزي، تاریخی، قومی و جنگ تحمیلی 

پایگرا   عنروان   بره در این كشرور و از سروي دیگرر     جمهوري اسالمی ایرانالمللی با اي و بینمنطقه

-تواند بره ، در آیند  میجمهوري اسالمی ایرانهاي تكفیري و تروریستی معاند جغرافیایی گروهک

باشرد. بره    جمهوري اسالمی ایرانتی مناسبی جهت تهدید نمودن عملیاعنوان مبدأ  بهطور ناخواسته 

جمهروري اسرالمی   بر راهبرد دفراعی   نظامی ژئوپلیتیكی همین دلیل، محقق قصد دارد نقش عوامل

 قرار دهد.موردمطالعه سرزمینی عرا  مبدأ را از  یرانا

هرا،   تعیین نقش عوامل ژئروپلیتیكی نظرامی در قالرب، قروت     از: است عبارتمسئله اصلي تحقيق 

ات ددر مقابرل تهدیر   جمهوري اسالمی ایرران بر راهبرد دفاعی  ثرؤم ها و تهدیدها ها، فرصت ضعف

 باشد. میسرزمینی عرا  مبدأ ها از آمریكا و تكفیري

 از3 اند عبارت شد  یقتحقعوامل ایجابی كه باعث اهمیت این 

در مقابل انواع تهدیدها برا توجره    جمهوري اسالمی ایرانگذاري دفاعی مبنایی براي سیاست -الف

 باشد.به تحوالت جدید كشور عرا  می

باعث اتخاذ راهبرد دفاعی متناسب با عوامل ژئوپلیتیكی نظامی براي مقابله با انواع تهدیردها از   -ب

 شود.سرزمینی عرا  میمبدأ 

 از3  اند عبارت شد  یقتحقعوامل سلبی كه باعث ضرورت اجراي این 

 مبتنری برر عوامرل ژئروپلیتیكی نظرامی جهرت مقابلره برا         كارآمرد نداشتن یک راهبرد دفاعی  -الف

نشرانه   سررزمینی عررا   مبدأ از  را جمهوري اسالمی ایرانكه استقالل و تمامیت ارضی  تهدیدهایی

 گردد.جمهوري اسالمی ایران می، باعث غافلگیري راهبردي نظام و نیروهاي مسلح گرفته
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 مقاله نقش عوامل ژئوپلیتیكی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران 

 در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبداء سرزمینی عرا 

بتنری برر عوامرل ژئروپلیتیكی نظرامی، دفراع       در شرایط كنونی فقدان راهبرد دفاعی مطلوب و م -ب 

 كند.سرزمینی عرا  با چالش جدي مواجه میمبدأ بخش با تهدیدهاي نظامی را از اطمینان

 از: اند عبارت تحقيقاهداف 

جمهروري  برر راهبررد دفراعی    عوامل ژئوپلیتیكی نظرامی مرؤثر    يهاها، ضعفقوتشناسایی  -الف

 .سرزمینی عرا مبدأ ها از در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیري اسالمی ایران

جمهروري  ها، تهدیدهاي عوامل ژئوپلیتیكی نظامی مرؤثر برر راهبررد دفراعی     شناسایی فرصت -ب

 سرزمینی عرا .مبدأ ها از در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیري اسالمی ایران

 از: است عبارتتحقيق  سؤاالت

 جمهوري اسالمی ایرانهاي عوامل ژئوپلیتیكی نظامی مؤثر بر راهبرد دفاعی ها و ضعفقوت -الف

 ؟نداسرزمینی عرا  كداممبدأ ها از در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیري

 جمهوري اسالمی ایرانها و تهدیدهاي عوامل ژئوپلیتیكی نظامی مؤثر بر راهبرد دفاعی فرصت -ب

 ؟نداكدام سرزمینی عرا مبدأ ها از در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیري

ضمناً با توجه به هدف تحقیق، در این پژوهش محققین از تدوین فرضیه و محدود نمرودن تحقیرق   

صورت مسئله محور و بر اساس اهداف و  در حیطه آن، خودداري نمود  و در ادامه، روند تحقیق به

 سؤاالت پژوهش دنبال شد  است.

 مبانی نظري

  شناسیپيشينه 

 قرار گرفت3موردمطالعه مرتبط به شرح زیر  هايبا مراجعه به مراكز مطالعاتی و تحقیقاتی پیشینه

موردي ایران نسبت به ي  مطالعه) یدفاعژئوپلیتیک در راهبرد  نقش عوامل ي دكتري3رساله -الف

را نسبت به  جمهوري اسالمی ایراناین رساله  است. شد  انجامعرا ( در دانشگا  تربیت مدرس 

المللی و نظامی( را طبیعی، انسانی، اقتصادي، سیاسی داخلی، سیاسی بینژئوپلیتیكی )عامل  6عرا  

 (18032786قرار داد  است. )رشید، یموردبررس و تهدید( فرصت ،ضعف، قوتنقش ) 76در 

در  ایرانجمهوري اسالمی امنیتی  -ژئوپلیتیكی بر راهبرد دفاعیمؤثر عوامل  3رساله دكتري -ب

نتیجه تحقیق3 تعداد كه  شد  انجامسرزمینی عرا  در دانشگا  عالی دفاع ملی مبدأ  مقابل تهدیدها از

آفرینی كردند و عامل ژئوپلیتیكی در قالب قوت، ضعف، فرصت و تهدید بر راهبرد دفاعی نقش 36
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است.  قرارگرفتهدر وضعیت تهاجم  جمهوري اسالمی ایرانموقعیت راهبردي  تیدرنها

 (13232712)كالنتري،

جمهوري پژوهشی3 نقش عوامل ژئوپلیتیكی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی  -مقاله علمی -ج

نتایج تحقیق حكایت از آن  .سرزمینی عرا مبدأ در مقابل تهدیدات نظامی آمریكا از  اسالمی ایران

 یدتهدو  ضعف سازفرین، آ ، فرصتقوت زادر قالب بسترهاي  عامل ژئوپلیتیكی طبیعی 27دارد كه 

هستند. )رشید و  جمهوري اسالمی ایرانامنیتی  -بر راهبرد دفاعی مؤثريداراي نقش  زا

 (17832712،دیگران

امنیتی  -بر راهبرد دفاعیمؤثر پژوهشی3 عوامل ژئوپلیتیكی اقتصادي و سیاسی  -مقاله علمی -د

نتایج تحقیق سرزمینی عرا . مبدأ از  يا فرا منطقهدر مقابل تهدیدهاي  جمهوري اسالمی ایران

در قالب بسترهاي مقوم،  عامل ژئوپلیتیكی اقتصادي و سیاسی 16حكایت از آن دارد كه 

جمهوري امنیتی  -ثري بر راهبرد دفاعیداراي نقش مؤ زا یدتهدو  ضعف سازآفرین،  فرصت

است.  قرارگرفته موردبررسیعامل ژئوپلیتیكی  8نقش  یادشد هاي هستند. در رساله اسالمی ایران

است،  قرارگرفتههاي یادشد  تمام عوامل ژئوپلیتیكی مورد برسی ( در رساله27032716راد، )فرجی

 قرارگرفتهبررسی  موردسیاسی  -فقط نقش عوامل ژئوپلیتیكی طبیعی و اقتصادي یادشد در مقاالت 

ها در حوز  انسانی و فرهنگی در این مقاله تهدیدات خاص آمریكا و تكفیري كه یدرحال است؛

 است. شد  استفاد  ادشد یهاي بنابراین از روش و ادبیات تحقیق پیشینه؛ است شد  یبررس

 مفهوم شناسی 

انداز معنری  سازد و به چشمرا محقق می تیمأموررساند، راهی است كه ما را به هدف می: 8راهبرد

 (4832710بیگی،بخشد. )حسنمی

كارگیري همه قدرت كشور یا قدرت ملی است براي مقابلره برا   علم و فن و هنر به :2راهبرد دفاعي

 (8232712آشتیانی،)دانش انواع تهدیدهاي امنیت ملی در تمامی ابعاد.

-نوعی تجاوز فیزیكی و تهدیدي واقعی و ملموس است كه براي بقاء ارزیرابی مری  : 1تهديد نظامي

طلبانه، كودتا، سرطوح مختلرف درگیرري    اقدامات تجزیه شود، تهدید نظامی غالباً از طریق شورش،

                                                           
1 - Strategy 

2 - Defence - Security Strategic 

3 - military threat 
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 مقاله نقش عوامل ژئوپلیتیكی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران 

 در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبداء سرزمینی عرا 

( در این تحقیق آمریكرا  4332711گیرد. )افتخاري،نظامی، مداخله نظامی و اشغال كشور صورت می 

 باشد.می جمهوري اسالمی ایرانتهدید نظامی علیه 

تصورات نسربت  اي از ادراكات و عبارت از وض  و حالتی است كه در آن مجموعه :8تهديد امنيتي

بر وجود خطرر   مورداحترامهاي اساسی و با بقاء، كمیت یا كیفیت ارزش ها آني ها و رابطهبه پدید 

هاي در این تحقیق گرو  (Richard،1999:118)كنند. ها داللت میجدي یا امكان نابودي آن ارزش

 باشند.می جمهوري اسالمی ایرانتروریستی تهدید امنیتی علیه  -تكفیري

قرار گیررد،   مورداستفاد در سیاست  باقدرتهر عامل جغرافیایی كه در تعامل : 2عوامل ژئوپليتيكي

 (2132714آبادي، عامل ژئوپلیتیكی است. )شمس دولت

 تعریف عملياتی متغيرها-

هر عامل  از3 عبارت استعوامل ژئوپلیتیكی نظامی متغیر مستقل است، تعریف عملیاتی آن  -الف

قرار  مورداستفاد در سیاست  باقدرتدر تعامل  با نقش قوت، ضعف، فرصت و تهدید نظامی كه

 گیرد.

عوامل  تمام كارگیري به از3 است عبارتراهبرد دفاعی متغیر تاب  است، تعریف عملیاتی آن  -ب

 جهت مقابله با انواع تهدیدات. افزاريخصوص عوامل سختبه قدرت نظامیمؤلفه  مرتبط با

 و کيفيت نيروهاي مسلّح تيکمقدرت نظامی و 

قردرت   كره  يطرور  بره عوامل مهم قدرت یک كشور هستند،  ازجملهنظامی و قدرت نظامی   سازمان

سرازد   در جنگ، بلكه در زمان صلح است و آن را قادر مری  تنها نهنظامی شرایط اساسی بقاي دولت 

هاي الزم براي برقرراري اتحادهراي مرؤثر را     هاي بازدارندگی مؤثر را دنبال كند و توانایی تا سیاست

هراي   انرد3 بازدارنردگی راهبرردي، سرالح     كننرد   بخشد. در سازمان نظامی سه عنصر تعیرین  به آن می

شوند و رهنامه.  هاي هوایی، دریایی و زمینی تقسیم می تی به شاخهطور سنمتعارف كه به اصطالح به

نظامی، معیار نهایی قدرت ملی اسرت، زیررا كشرورها      نظامی یا توانایی  ( قدرت22332736)فرانكل،

عرادي و همروار     طرور  بره  هرا  آندر محیطی قرار دارند كه تهدید داخلی و خارجی نسبت به امنیت 

شرود. توانرایی    ، برآورد نهایی قردرت محسروب مری   ها آننیروهاي نظامی بخشی  وجود دارد، لذا اثر

دشمنان داخلی و خارجی از خرود دفراع نماینرد،     تمامی برابر دردهد تا  نظامی به كشورها اجاز  می

                                                           
1 - Security threat 

2 - Geopolitic Factors 
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راستا و یرا   سازد تا هرگونه مناف  موردنظر را برحسب نیاز، هم مدیران دولتی را قادر می حال نیدرع

نمایند. قدرت نظرامی، توانرایی كشرور را بره      يریگیپدار،  یر عوامل رقابتی اولویتدر مخالفت با سا

بخشد و همچنرین   هاي گوناگون در داخل و خارج از مرز به نمایش گذاشته و آن را تحقق می شیو 

و  بخشد یمو آن را تحقق  جادشد یاآن اساساً قدرت سیاسی  ي واسطه بهیكی از ابزارهایی است كه 

؛ یابرد  و استمرار می جادشد یاآن اساساً قدرت سیاسی  واسطه بههمچنین یكی از ابزارهایی است كه 

بنابراین قدرت نظامی به قابلیت یک كشور در حفاظت و پدافند از مناف  امنیت ملی در برابر خطرر  

ي مسرلح  اي از نیروهرا  شود. قدرت نظامی، مجموعره  نظامی دشمنان خارجی گفته می  نفوذ و سلطه

كارگیري این نیروها برراي   یک كشور توأم با سایر عناصر قدرت ملی و توان زمامداران كشور در به

از3  انرد  عبارتهاي دفاعی و امنیتی كشور است. زیربناي قدرت نظامی  پشتیبانی از اهداف و سیاست

ت ژئوپلیتیكی كمی و كیفی، موقعی ازنظرعلوم و فناوري، اقتصاد، روحیه و همبستگی ملی، جمعیت 

از3 نروع، تعرداد و    انرد  عبرارت ها و معیارهاي ارزیابی قردرت نظرامی    و رهبري و همچنین شاخص

افرزار موجرود،    هاي جنرگ  هاي فنی سیستم ساختار سازمانی و محل استقرار نیروهاي نظامی، ویژگی

هراي   فرماندهی و كنترل و ارتباط، آماد و پشتیبانی، آموزش، روحیه و انضباط، تجارب جنگی، طرح

 (21032784ي دفاعی و ظرفیت صنای  دفاعی. )چگینی،  راهكنشی، رهبري، بودجه

 تأسيسات و صنایع نظامی

قدرت است. این قدرت هم در زمان صلح كاربردي   تأسیسات و صنای  نظامی یكی از عوامل عمد 

گیرد. معموالً كشورها در زمران صرلح    آزمایش واقعی قرار می  مؤثر دارد و هم هنگام جنگ در بوته

دهنرد. یكری از   را گسرترش مری   هرا  آنكنند. ولی در زمان جنرگ   تأسیسات و صنای  نظامی دایر می

هراي بالسرتیک    اي كه در توازن قدرت امروز دنیا وجود دارد، در دست داشتن موشرک  عوامل عمد 

 يافزارهرا  جنرگ   براي اصابت و تعداد ذخیر  ها آنو تعداد سكوها و میزان دقت  يا قار  نیب ازجمله

دیگر مانند،   كنند  عوامل تعیین  دریایی و زمینی است. همچنین برآورد قدرت در زمر  هوایی،   عمد 

و تعلیم ندید ، كیفیت و  د ید میتعلو نیروي احتیاط  ریذخاتعداد نیروهاي مسلح، در دسترس بودن 

یفیرت  تحرر  و ك  ازنظرر ي نیروهرا، ظرفیرت الزم    كمیت تسلیحات و تجهیزات، آموزش و روحیه

 (10032738شود. )كاظمی، رهبري نظامی و آمادگی پشتیبانی مطرح می
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 جمهوري اسالمی ایرانکيفيت منابع نيروي انسانی نيروهاي مسلح  

از تعالیم برگرفته از احكام  يریگ بهر ، نیروي انسانی با جمهوري اسالمی ایراندر نیروهاي مسلح 

محوري برخوردار محوري و توانمحوري، انسانارزش يها یژگیوو از  افتهی تیترباسالم و قرآن 

 هستند.

ایستادگی در برابر ، حفظ نظام اسالمی، انگیز  الهیطلبی،  محوري شامل3 شهادتعوامل ارزش

، دفاع از تمامیت ارضی كشور، دفاع در مقابل متجاوزعدالت،  ودفاع از حق ، بیگانگان خواهی باج

 .نیروهاي مسلحوحدت و  تفكر بسیجی، ییگرا یفتكل

و  بسیج مردمی ،تسلیح نیروهاي مردمی، عقیدتی و نظامی هاي آموزش3 محوری شامل عوامل انسان

 .میلیونی یستب شتتشكیل ار و حفظ آمادگی رزمی

نظامی، بسیج امكانات و  ایجاد توازن قوا، بسیج مردمی، خودكفایی محوری شامل:عوامل توان

بازدارندگی بسیج، تقویت بنیه دفاعی، تشكیل ارتش  پشتیبانی مردمی، حفظ آمادگی رزمی،

هاي كیفی نیروهاي ( سایر ویژگی2232714)كالنتري، ،میلیونی و وحدت نیروهاي مسلح بیست

 زیر است3 به شرحمسلح 

اصلی انقالب و نظام حاكم بر ایران است. لذا  يها یژگیویكی از  :خداجويي و اسالم محوری

هاي اسالمی و  زوعناصر آن باید بر محوریت اسالم ادار  شوند و آمسازمان نیروهاي مسلح و 

 حاكم باشد. ها آن شئونر این نیرو نهادینه و بر كلیه عناص تک تکشیعی باید در وجود 

 هیفق تیوالبر محوریت  كه انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران گونه همان :يتمداریوال

نیز بر همین محور و تحت امر  جمهوري اسالمی ایران مسلح باشد بدیهی است كه نیروهايمی

 .باشندمی هیفق یول

 (راهكنشی)راهبردي، عملیاتی و  نیروهاي مسلح در تمام سطوحِ :يزیست دشمنو  يشناس دشمن

آن را  هايو تحر  هاتهدید بصیرت الزم، دشمن و و انفرادي و سازمانی هموار  با نگاهی تیزبین

 دارند.زیر نظر 

سیاسی جهان  يها نظاموجه تمایز نیروهاي مسلح در نظام جمهوري اسالمی با سایر  مردمي بودن:

باشد در این نظام الهی نیروهاي مسلح هموار  در كنار مردم و براي امنیت  می ها آنبودن  مردمی

 .دینما یم فهیوظ انجاممتعالی امت اسالمی  يها آرمانمردم و در جهت مصالح مردم و 

عزت و ، ییجو عدالتی، با عمل انقالب توأمگرائی آرمان ،یخوداتكائو  يخودباور: خودباوری
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 .هاي نیروي انسانی است-، از دیگر ویژگیبرخورداري از سیر  علوي، یاقتدارطلب

 ،مقتدر می مستقل،میلیون نفر و با دارا بودن نظا 82بیش از با جمعیتی  جمهوري اسالمی ایران

 د ید آموزشتربیت و كه و كارآمد  گذشته ازجانانقالبی با برخورداري از نیروهاي مسلح  مردمی و

دارا  ،هشت سال دفاع مقدس ارزشمند تجربهو با داشتن  بود  تیفیباكها و مراكز نظامی  دانشگا در 

با داشتن صنای  و فناوري  به جهت تجهیزاتی و نظام بهها میلیون نفري وفادار  بودن بسیج مردمی د 

نیروهاي مسلح را تولید كند از قدرت  ازیموردننظامی بومی كه قادر است، تجهیزات و سالح 

 (3212 2711)بوالحسنی، .باشد یمجمهوري اسالمی ایران را دارا نظامی كافی براي دفاع از كشور 

 از مبدأ سرزمين عراق ایران جمهوري اسالمی عليه هاي نظامی و امنيتیبررسی تهدید
 نظامی حمله یدتهد -1

از سوي آمریكا و رژیم صهیونیستی پس از  جمهوري اسالمی ایرانتهدید به حمله نظامی علیه 

این گفتمان در آمریكا مبنی بر عدم  اگرچههموار  مطرح بود  است.  1002سپتامبر  22حادثه 

توانایی حمله به ایران قوي شد  است لیكن ژست آن همچنان باقی است. موضوع حمله به ایران، 

ایرانیان از مواض  به  ینینش عقبهموار  از سوي دشمنان انقالب اسالمی براي تغییر رفتار ایران و 

آنچه حمله آمریكا به ایران را نزد  ول سالیان گذشته مطرح بود  است.حقشان در ط

 مسئله اساسی است3 ششهاي نظامی آمریكا تضعیف كرد   استراتژیست

 جمهوري اسالمی ایران،عدم تشكیل یک ائتالف قدرتمند علیه  -)الف(

 جمهوري اسالمی ایران،و گسترد   روزافزونهاي ثبات، انسجام و توانایی -)ب(

 و عرا ، و افغانستان اكستانپدرگیر بودن ارتش آمریكا در  -)ج(

 خصوص اروپا،از بین رفتن امنیت انرژي و تشدید بحران اقتصادي موجود در جهان به -)د(

 از توسعه عمق راهبردي انقالب اسالمی، هراسحفظ امنیت رژیم صهیونیستی و  -) (

 هاي آمریكا در منطقه.اي، مناف  و پایگا حفظ امنیت متحدان منطقه -)ز(

نظران آمریكایی صورت توسط صاحب چهاربه  جمهوري اسالمی ایرانله به موضوع حم

 است3 شد  مطرح

تجربه  بر اساسبه ایران و اشغال خا  ایران؛ كه  (یارع تمامجنگ ) یارع تمامالف( حمله نظامی 

 جمهوري اسالمی میسر نیست. چون  هم آندشمنان به كشوري،  عیار تمامعرا ، حمله 

با استفاد  از حمالت هوایی و  یستادور اجنگ محدود و اي ) تأسیسات هستهب( حمله به 

این موضوع بارها از سوي آمریكا  و هوا پایه. یهپا یادر صورت بهجمهوري اسالمی ایران  موشكی(
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تردید جدي در دست زدن به چنین اقدامی از  اماو رهبران رژیم صهیونیستی مطرح گردید  است،  

 هاي آمریكایی وجود دارد. سوي استراتژیست

از محیط نگر عملیاتی است كه بر اساس در  كل محور یرتأثعملیات ، محور یرتأثج( عملیات 

-، تغییر رفتار یا تغییر در قابلیتنفوذ اعمالمنظور اي ابزارهاي قدرت بهعملیاتی و كاربر یكپارچه

آمریكا سعی كرد  قدرت  درواق  است. شد  یطراحهاي نظام، جهت دستیابی به اهداف سیاسی 

ود را افزایش داد  و زمان خ هماهنگی بین عناصر صحنه نبرد وشبكه محوري، ایجاد انسجام و 

ها و مهمات را كاهش دهد. همچنین تالش نمود  از عملیات، تلفات انسانی، تخریب، تعداد سالح

رش تر استفاد  نماید. آمریكا با پذیتر و مخربتر، هوشمندتر، سری و تجهیزات دقیقها سالح

را انجام  محور یرتأثتا حدي قادر خواهد بود عملیات  پیچید  یرانطبا  پذیک نظام عنوان  بهدشمن 

نظامی و اقتصادي بسیار جام  جهت  -یک مدل فرهنگی دهد. چالش فراروي این كار توسعه

 رفتار و اقدامات احتمالی دشمن در پاسخ به اقدامات آمریكا است.بینی پیش

ترین محور خواهند بود و علوم شناختی مهمها شناختدر آیند  اكثر جنگ محور،د( جنگ شناخت

هاي نوین است كه در كنار نانوتكنولوژي،  ها خواهد گذاشت و یكی از دانشتحوالت را بر جنگ

شوند. این دانش از عنوان مجموعه دانش همگرا شناخته میاطالعات بهآوري فن بیوتكنولوژي و

، علوم رایانه و فلسفه ذهن یشناس زبان، یشناس روانچون علوم اعصاب،  هایی یرمجموعهز

شناسی، ، جامعهوپرورش آموزشهاي فرعی مانند پزشكی، حوز  و كاربرد وسیعی در شد  یلتشك

هاي گروهی، مهندسی پزشكی، مهندسی فرمان و كنترل رسانهسیاست، علوم اطالعات، ارتباطات و 

 (4132714)كالنتري، است.  یداكرد پو حتی علوم دفاعی و جنگ 

 گسترش حضور نظامی بيگانگان -2

 جمهوري اسالمی ایرانهاي نظامی آمریكا در منطقه و اطراف مرزهاي  توسعه و گسترش پایگا  

 است. یبررس قابلشود. حضور نظامی آمریكا در منطقه در چند سطح  خارجی محسوب می تهدید

 ،و پاكستان عرا  ،حضور ارتش آمریكا در افغانستان -الف

هاي نظامی در عربستان،  هاي نظامی در عرا ، چند پایگا  در افغانستان، پایگا  گسترش پایگا  -ب

 ،گرجستان و ، قزاقستان، قرقیزستانآذربایجان، ازبكستان، بحرین، عمان، امارات

 ،دوجانبههاي دفاعی ناقراردادها و پیم -ج

 ،خرید تسلیحات آمریكایی توسط كشورهاي منطقه -د
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 حضور گسترد  سازمان سیا و عوامل آن در منطقه. - 

بنابراین با توجه به خصومت و دشمنی آمریكا با نظام اسالمی، چنین حضور گسترد  و متنوع در 

 (1632711،ساروییشعبانی)گردد.  عنوان تهدید جدي ایران محسوب میبه منطقه،

 هاي تكفيري و تروریستیرشد گروهك -0

 دفاع لباس در كه است تكفیري سلفی جریان منطقه در گريفتنه مهم عوامل از یكی حاضر حال در

سپتامبر تحت عنوان  22موجی كه پس از واق  . دارد یبرم گام غربیان مناف  مسیر در عمالً سنت، از

آن توسط  استفاد  ازنیز با  یاسالم هراسشد و موج  را  انداختهتروریسم جهانی و مقابله با آن به 

در منطقه، غرب موفق   ها هدایت شد، همچنان ادامه دارد. در مقط  گسترش بیداري اسالمیغربی

هاي دیگر افراطی را و گرو  شبكه القاعد اي،  گیري از پتانسیل برخی كشورهاي منطقهشد  با بهر 

 تنها نههاي این گرو   این كشورها درگیر نامید اما قابلیت موردنظردر منطقه در راستاي اهداف 

اي  همچنان بهانه در عرا  یستیترورهاي . فعالیت گرو شد  استكاهش نیافته، بلكه تقویت نیز 

 (28232712باشد. )كالنتري،می عرا هاي غرب در  دخالت براي

 گرایی و شكاف مذهبیاشعه قوميت -0

گرایی و شكاف ها راهبرد خود را بر توسعه فرقه منطقه، آمریكایی در یاسالمبا توسعه بیداري 

از  اند تا بدین ترتیب با دامن زدن به واگرایی در منطقه، اي و مذهبی در منطقه قرار داد  طایفه

در  جمهوري اسالمی ایرانویژ  جایگا  اي جلوگیري كرد  و به هاي جدید منطقهگیري قدرتشكل

اختالف بین شیعه و سنی با هدایت و تحریک غرب دارد درگیري  منطقه را تضعیف نمایند.

چالش اصلی جوام  مسلمان غرب آسیا در آیند  نزدیک عنوان  بهمیان مسلمانان و غرب را  تر بزرگ

آمریكا در گزارشی « بروكینگز»مركز سابان براي سیاست غرب آسیا در موسسه  كند. یگزین میجا

 2712سال سنی كه در  -گرایی جدید3 قیام عربی و احیاي مجدد شكاف شیعهتحت عنوان فرقه

اي همچنین احتمال دارد اشغال  گوید3 چنین درگیري فرقه منتشر كرد ، در این مورد می شمسی

ه عامل اصلی بسیج شدن زندگی سیاسی اعراب تغییر دهد. هرچه جوام  عرب فلسطین را ب

رسند، جنگ با رژیم  می شوند و بیشتر به آگاهی فعال می شتریبسیاسی  ازنظرقیامشان  یجهدرنت

داخلی بسیاري  يها بحراندلیل كه متوجه  ینبه اویژ  شود، به می تر یتاهم كمصهیونیستی برایشان 

سنی  یانگرا اسالمامروز به سه دلیل اصلی است3 اول اینكه رشد  ییگرا فرقهشوند. شدت گرفتن  می

كه جنگ داخلی در سوریه ها بود. دوم این ویژ  در مصر كه قدرت گرفتن سنیدر تونس و به

كرد  جاد ویژ  لبنان ایكشورهاي همسایه به در یاسالمدرگیري جدیدي در باب هویت عربی و 
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دخالت و مزاحمت خارجی منجر به جنگ قدرت مجازي بین   كه تصور عمومی. سوم ایناست 

از سوي دیگر  آمریكا و تركیه  متحد  یاالتاو عربستان سعودي،  سو یکاهلل از ایران، سوریه و حزب

یک  عنوان بهاز دولت سوریه  جمهوري اسالمی ایرانها در سوریه و حمایت  . درگیريشد  است

عنوان یک گرو  شیعه اهلل بهاز حزب جمهوري اسالمی ایرانهاي قوي  دولت علوي و ادامه حمایت

-به ها آناي  روابط نزدیک ایران با دولت عرا  توسط غرب و حامیان منطقه ینهمچندر لبنان و 

شود.  یغ میهاي سنتی تعبیر و تبلهاي شیعه در مقابل گرو ایران براي حمایت از گرو  عنوان اراد  

 (28132712)كالنتري،

 2جنگ نيابتی -5

بنابراین یكی از ؛ تنها را  زمینی آمریكا جهت حمله به ایران، حضور نظامی در عرا  است

یا  اي جنگ نیابتی، جنگ واسطه مسیرهاي جنگ نیابتی آمریكا علیه ایران مبدأ سرزمینی عرا  است.

طور مستقیم مسلح دیگري به كهاین يجا بههاي درگیر  جنگ وكالتی وضعیتی است كه در آن قدرت

نمایند.  مقابل یا متحدان آن در جنگند، سعی در تضعیف آن قدرت یا فشار بر آن می باقدرتكه 

 میدان در آن یرغ یا و تبانی سر از چهبه استفاد  از نیروهاي نظامی كشوري ثالث جنگ نیابتی 

 جهانی هاي قدرت و ها ابرقدرت نیابتی، جنگ درشود.  نیروهاي خودي اطال  می  بجاي جنگ

تر و  تر و ضعیف ها و كشورهاي كوچک مداخله اولیه مستقیم نظامی در مناطق هدف، گرو  يجا به

هاي  كشند و در پس پرد ، حمایت با خود را به نیابت از خود، به وادي عملیات نظامی می یمانپ هم

 (2032717، دیگران)رشید و آورند.  می به عملمالی و تسلیحاتی و اطالعاتی خود را از ایشان 

 افزایش قدرت رژیم صهيونيستی -6

هاي امنیتی و نظامی كشورهاي افزایش حضور رژیم صهیونیستی و تالش براي نفوذ در سامانه 

روابط گسترد  نظامی این رژیم با تركیه، شود.  هاي مهم امنیتی محسوب میهمسایه ایران، از چالش

ویژ  آذربایجان زمینه را هنفوذ آن در شمال عرا ، افغانستان، كشورهاي آسیاي مركزي و قفقاز ب

 (1232711،ساروییشعبانی)نماید.  براي كاهش حضور نظام جمهوري اسالمی ایران فراهم می

 کلی آمریكا در عراق راهبرد

ها و مناقشات در عرا  این است كه عرا  صحنه رقابت علت درگیريها معتقدند كه آمریكایی

عرا  باید طوري تقسیم شود « كیک» رو ینازااي )ایران، عربستان و تركیه( شد  و هاي منطقهقدرت

                                                           
1- Proxy War 
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اي احساس شكست نكنند. عرا  باید به یک نظام فدرالی چهارگانه تقسیم هاي منطقهكه قدرت

ردي، منطقه نفوذ تركیه باشد كه در حال حاضر نیز این اتفا  افتاد  شود كه در آن منطقه اقلیم ك

 یباًتقراست و ارتباطات گسترد  آقاي بارزانی با تركیه هم نشان از این دارد. منطقه سنی نشین كه 

شود و بیشتر آن نیز مناطق بیابانی است، منطقه نفوذ عربستان درصد از مناطق عرا  را شامل می 60

منطقه شیعی نشین هم تحت نفوذ جمهوري اسالمی قرار گیرد و منطقه ویژ  بغداد سعودي باشد؛ 

ها قرار گیرد كه بتوانند سازوكارهاي داخلی عرا  را شكل دهند. هم تحت حاكمیت آمریكایی

خواهد شد. به این  برقرارگویند در این صورت است كه در عرا  امنیت كامل ها میآمریكایی

 مدت یانمیا  مدت كوتا یم محصول این قضیه پس از مدتی كه ممكن است كنخاطر، ما احساس می

 (2132717باشد. )نوحی، چنینی ینامجموعه فدرالی  4باشد، یک نظام كنفدرالی در عرا  با 

 داعش قبال در آمریكا راهبرد
 درون داعش از منسجمی در  -الف 3است، چون مهم بسیار داعش مسئله از آمریكا راهبردي در 

 -ب .اسرت  تكامرل  و تغییرر  حال در نگا  و نیست كامل كشور این اطالعات و ندارد وجود آمریكا

 ضرربتی  و سرری   درگیرري  احتمال امر، این رو نیازا داند، نمی خود مستقیم تهدید را داعش آمریكا

 دهد اطمینان كشور این مردم به كه انست آمریكا دولت اصلی هدف. دهد می كاهش را داعش علیه

 داعرش  ایجراد  علرت  كره  سرؤال  ایرن  به پاسخ جهت آمریكا در. نیست آمریكا جدي تهدید داعش

 3است مطرح نظر دو كرد، باید چه مقابله براي و چیست

 كره  اسرت  حرزب  ایرن  بره   وابسرته  يهرا  انیجر و دمكرات نخبگان از اي عد  به متعلق كه3 اول نظر

 و خواهران جمهروري  توسرط  2781 سرال  در عرا  به آمریكا حمله محصول داعش ایجاد 3معتقدند

 تحمیرل  آمریكرا  بره  زیرادي  هزینه كه بود غیرضروري جنگی عرا  جنگ اوباما نظر به. است بوش

 اسرت  عرا  در ثبات بی حكومت داعش منشأ بازگرداند عرا  به را ثبات نتوانست سویی از و نمود

 .است شد  عرا  در داعش اولیه  هسته گیري شكل باعث عرا  در قدرت خأل چراكه

 از آمریكرا  زودهنگام خروج 3معتقدند كه است خوا  جمهوري نخبگان از اي عد  به مربوط3 دوم نظر

 ایرن  اساس بر .است بود  داعش تشكیل پایه اسد مخالفین از حمایت در اوباما جدیت عدم و عرا 

 ورود اول، نظرر  اسراس  برر  -الرف  3زیرا بود، خواهد متفاوت داعش مسئله به آمریكا پاسخ نظر، دو

 و برود   ناكارآمرد  شریو   ایرن  زیررا  نیسرت،  كافی داعش علیه جنگ براي سوریه و عرا  به مستقیم

  .شرود  نمری  نرابود  جنرگ  برا  كه است ایدئولوژي یک داعش. سازد نابود را داعش توانست نخواهد
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 در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبداء سرزمینی عرا 

 صرورت  در. كند اقدام داعش علیه نظامی و جدي شكل به باید آمریكا دوم، رویكرد اساس بر -ب 

 خواهران  جمهوري. شود درگیر داعش با واشنگتن در نزدیک اي آیند  در باید داعش علیه اقدام عدم

 (632717)نوحی، .باشد همرا  اسد بشار علیه اقدام با باید داعش علیه اقدام معتقدند

 بين ژئوپليتيك و راهبرد دفاعی رابطه 

ژئوپلیتیكی است. چنانچه ژئوپلیتیک را به تعبیر یكی از عوامل مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی عوامل 

هراي ناشری از تركیرب    روابط متقابل جغرافیا، سیاست و قدرت و كرنش  مطالعهنیا، علم دكتر حافظ

هراي  توان گفت كه عوامل ژئوپلیتیرک یرک سرري سیاسرت    می آنگا با یكدیگر تصور نماییم،  ها آن

اد و تولید قدرت براي اتخاذ راهبرد دفاعی مناسرب  متأثر از عوامل جغرافیایی است كه منجر به ایج

توان نتیجه گرفت كه نماید. بنابراین میهاي همكاري، رقابت و یا منازعه میمبتنی بر یكی از محیط

عوامل ژئوپلیتیک با راهبرد دفاعی ارتباط مستقیم داشرته و در انتخراب و اتخراذ راهبررد بره میرزان       

-هت بررسی و شناخت نقش عوامل ژئوپلیتیک حرائز اهمیرت مری   باشد و از جمی یرگذارتأثزیادي 

میان دو مفهوم ژئوپلیتیک و راهبرد دفاعی ابتردا وجرو  افتررا  و     رابطهباشد. براي بررسی و تعیین 

معتقرد اسرت، چنانچره هردف، ابرزار و       "غالمعلی رشید"گردد. در این رابطه بیان می ها آناشترا  

هاي قدرت ملی بدانیم، به ارتباط معناداري بین این دو ی و مؤلفهروش را عناصر اصلی راهبرد دفاع

مفهوم پی خواهیم برد. وي وجو  اشترا  و افترا  بین این دو مفهوم را در قالب جدول زیر نشران  

 داد  است.
 (8191در تدوين راهبرد دفاعي )جزوه درسي، رشيد: كيتيژئوپل مفهوم: 8جدول

 مفاهيم

 وجوه اشتراك دو مفهوم
وجوه افتراق دو 

 مفهوم

 عوامل و متغيرها هدف
و منابع و ابزار 

 ها مؤلفه
 وظيفه

راهبرد 

 دفاعي

تأمین مناف  از طریق حفظ و یا 

 ارتقاء قدرت

شناخت و بررسی و 

مناب  و وتحلیل  تجزیه

 قدرتهاي  مؤلفه

 عوامل قدرت

)یا عوامل 

 ژئوپلیتیک(

 یريكارگ به

 قدرتهاي  مؤلفه

 ژئوپليتيك

مناف  از طریق حفظ و تأمین 

 ارتقاء موقعیت ژئوپلیتیک

 قدرت(هاي  )مؤلفه

و  شناخت و بررسی

عوامل  وتحلیل تجزیه

 ژئوپلیتیک

عوامل 

ژئوپلیتیک )یا 

 عوامل قدرت(

دیكته كردن 

 سیاست
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در ژئوپلیتیرک، همران   موردبررسی گردد، متغیرها و عوامل گونه كه در این جدول مشاهد  میهمان

در راهبرد دفاعی است و به لحاظ سلسرله مراتبری، ژئوپلیتیرک براالتر از     موردنظر متغیرها و عوامل 

دفراعی  گیرد. یعنی پس از اهداف و مناف  ملی، ژئوپلیتیرک و سرپس راهبررد    راهبرد دفاعی قرار می

سطح راهبرد دفاعی است. یعنی ژئوپلیتیک  نیاز یشپ. به تعبیر دیگر، سطح ژئوپلیتیک شود یم مطرح

، یجره درنتگرردد.  كند و سپس راهبرد دفراعی برر مبنراي آن تردوین مری     سیاستی است كه دیكته می

ل عوامر هراي   ظرفیت یريكارگ بهطراحی و تدوین راهبرد دفاعی مناسب مستلزم بررسی، شناخت و 

هاي قردرت ملری یرک كشرور، عوامرل      بخش اعظم مناب ، ابزار و مؤلفه درواق باشد. ژئوپلیتیک می

ژئوپلیتیک هستند و طراحی راهبرد دفاعی مطلروب برراي آن كشرور، بردون توجره بره آن عوامرل        

متخذ  از  یمش خطعبارت است از راهبرد و  2راهبرد ژئوپلیتیكی پذیر نخواهد بود.ژئوپلیتیک، امكان

المللی علیه رقباي خود براي رسیدن بره اهرداف و منراف     سوي یک دولت یا سازمان و ائتالف بین

)سابق( توسرط آمریكرا در    1ملی با استفاد  از عوامل جغرافیایی نظیر راهبرد محصورسازي شوروي

برا  ( 2710:211نیرا، اي از كدهاي ژئوپلیتیكی اتخاذ شد. )حرافظ  مجموعه یهپاجنگ سرد كه بر  دور 

 باشد3مفهومی تحقیق به شكل زیر میچارچوب  توجه به مبانی نظري،
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 در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبداء سرزمینی عرا 

 
 شناسی روش

در این تحقیق، پژوهشگر صرفاً عوامل ژئوپلیتیكی نظامی را بررسی نمود  است، بنابراین به روش 

 گرا یمتصمبا رویكرد كمی انجام گردید  است. نتایج پژوهش كاربردي و  ايزمینهموردي پژوهش 

نوع نیروهاي مسلح قرار گیرد، لذا  گیرندگان بخش دفاعیتصمیم ۀمورداستفادتواند باشد و میمی

فارس، از خلیج زمانی، پس از جنگ دوم ازنظرقیق قلمرو تح كاربردي است. -ايپژوهش توسعه

جمهوري اسالمی مكانی، شامل جغرافیاي  ازنظرباشد. خورشیدي می 2404تا سال  2781سال 

نظران و نخبگان نظامی كشور در  جامعه آماري این تحقیق از صاحبباشد. و كشور عرا  می ایران

دفاعی و متخصصان نظامی و سیاسی حوز  ژئوپلیتیک نظامی، جغرافیاي سیاسی، روابط   حوز 

كه این گرو  از میان مدیران  شد  لیتشكامور دفاعی راهبردي،  و اطالعاتی راهبردي الملل، امور بین

آگا  بود  و همچنین فرماندهان، اساتید عضو  نظامی ژئوپلیتیكی و مسئوالنی كه نسبت به عوامل 

راهبرد دفاعی؛ كه حداقل داراي  يزیر طرحي  و مدیران سیاسی متخصص در حوز  یعلم ئتیه

سال در حوز  تخصصی خود كسب تجربه نمود   پنجد  و مدر  تحصیلی كارشناسی ارشد بو

تعداد  1طبق محاسبات جدول شمار  . اند شد  گرفتهجامعه نمونه این تحقیق در نظر عنوان  بهباشند، 

صورت گیري بهنمونه باشد،مینفر  200باشد. چون جامعه آماري كمتر از می نفر 37جامعه نمونه 

بررسی اسناد و مدار  »و « میدانی»باشد. اطالعات این تحقیق از دو روش نفر می 37تمام شمار و 

اي، ادبیات موضوع و كتابخانه درروشاست.  شد  يگردآور« اي علمی و تخصصی()كتابخانه

هاي اطالعاتی و بانک اي تخصصی، اینترنتیوجوي كتابخانه با جست موردنیازاطالعات نظري 

پرسش بسته آن از طریق طیف  28اي تنظیم شد كه  میدانی، پرسشنامه درروشاست.  آمد  دست به

 بندي گردید.لیكرت در پنج سطح طبقه

نظرران، اسرتادان، متخصصران و     صراحب  ازنظرر در طراحی پرسشنامه با روش دلفری و برا اسرتفاد     

 پرسشرنامه و دشمن، شناسرایی و سرپس    اسالمی ایرانجمهوري  نظامیخبرگان، عوامل ژئوپلیتیكی 

 پرسشرنامه مقدماتی تهیه و دو مرحله بین خبرگان توزی  شد و پس از تعیرین اعتبرار و روایری آن،    

 يا دومرحلره نهایی تهیه گردید  است. براي تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و توزیر   

 نمونره و یک  شد  استفاد ی آزمون از روش آلفاي كرونباخ و براي تعیین پایای شد  استفاد پرسشنامه 

آزمون گردید و سرپس برا   ع( و دانشگا  عالی دفاع ملی پیشحسین )اولیه بین استادان دانشگا  امام 

میزان ضرریب   SPSSافزار آماري ها و به كمک نرماز این پرسشنامه آمد  دست بههاي استفاد  از داد 
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از  مورداسرتفاد   پرسشرنامه ، بنرابراین  آمرد   دسرت  بره  3/0تر از اعتماد با روش آلفاي كرونباخ بزرگ

 باشد.قابلیت اعتماد الزم برخوردار می

 هاي تحقيق و یافته ها داده وتحليل تجزیه
میرزان   -سرنوات خردمت، ب   -از3 الرف  انرد  عبرارت  یشرناخت  یرت جمع متغیرهراي در این تحقیرق  

 عرا . و جمهوري اسالمی ایران ژئوپلیتیكی عوامل با آشنایی میزان -پ  تحصیالت،
 مت3 آمار توصیفی سنوات خد1شمار   جدول

 انحراف استاندارد ميانگين بيشترين داده کمترين داده تعداد متغير

 010/2 76/71 28 27 37 سنوات خدمت

سال سنوات خدمت دارند. بیشترین فراوانی در سنوات  71جامعه نمونه بیش از طور میانگین به

 سال بود  است كه این مطلب نشان از باتجربه بودن پاسخگویان دارد. 72تا  70خدمت، بین 
 3 جدول فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان7جدول شمار  

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیالت

 دكتري

 كارشناسی ارشد

 كل

21 

24 

37 

8/80 

1/21 

200 

8/80 

200 

نفر(  24باشند و مابقی افراد )نفر( پاسخگویان داراي تحصیالت دكتري می 21درصد ) 80بیش از 

 داراي تحصیالت كارشناسی ارشد هستند.

طبق نظر  شد  كه هاي تنظیم بر اساس پرسشنامه تحقیق، يها سؤالوتحلیل  تجزیه منظور بهدر ادامه 

با استفاد  از  بود و بین جامعه نمونه توزی  گردید  و شد  هیتهطیف لیكرت  اساسبر  خبرگان

ها در قالب دو جدول درج كه میانگین براي یافته آمد  دست مقادیر به ،ها از آن اخذشد هاي  پاسخ

 سؤاالتها، درصد فراوانی نسبی و سطح معناداري براي هر یک از وض  موجود، میانگین رتبه

 - ادیز یلیخ. جداول زیر در قالب طیف لیكرت )گردید  محاسبهجداگانه به شرح زیر  صورت به

یعنی ؛ است شد  میتنظ 2 و 1 و 7 و 4 و 2( و بر اساس نمر  كم یلیخ -كم  -متوسط -زیاد 

هاي دریافتی گردند. بر اساس پرسشنامهمتوسط( بگیرند تأیید میباال )به  7عواملی كه میانگین نمر  

به  4هاي دریافتی زیاد )پاسخ باشد، چون میانگین نمر می 4از  میانگین امتیاز هر یک عوامل بیشتر

است. عواملی كه میانگین نمر   دشد ییتأباشد، بنابراین عوامل زیر توسط جامعه نمونه باال( می

نگرفته و به همین ( مورد تأیید جامعه نمونه قرار 7كمتر از حد متوسط بود  )كمتر از  ها آندریافتی 
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 مقاله نقش عوامل ژئوپلیتیكی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران 

 در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبداء سرزمینی عرا 

هاي مختلف در نقش شد  داد هاي در جداول زیر فراوانی پاسخاند. نشد  كمی لیوتحل هیتجزدلیل  

است برخی از عوامل داراي دو نقش  ممكن كه ییازآنجاعوامل ژئوپلیتیكی نظامی رسم شد  است. 

هایی كه میانگین نمرات است. عامل 246و  37ها عددي بین مجموع فراوانی پاسخ یجهدرنتباشند، 

. اگر عاملی در اند شد  یرفتهپذباشند  7داشته و بیشتر از  7ها اختالف معنادار با عدد به آن شد  داد 

نفر( را دارا باشد، نقش  73ها )فرصت، تهدید، قوت، ضعف( بیش از نیمی از نظرات )یكی از نقش

 كنیم.آن را مشخص می
 نظامي: نقش عوامل ژئوپليتيك 1جدول 

ف
ردي

 

 عامل

ف
ضع

 

ت
قو

تهديد 
ت 

ص
فر

ميانگين 
 

خي 
2 S

ig
 

(2
-tailed

)
 

2 
جمهوري اسالمی  عضویت عدم

 نظامی هايپیمان در ایران
21 3 71 4 022/4 2667 002/0 

1 
جمهوري  دریایی نیروي حضور

 آزاد هايآب در اسالمی ایران
0 22 0 60 178/7 1611 004/0 

7 
جمهوري  مسلح نیروهاي ساختار

 اسالمی ایران
1 62 2 2 321/7 1682 004/0 

4 
 نیروهاي انسانی نیروي كمیت
 جمهوري اسالمی ایران مسلح

1 30 0 7 711/4 2662 002/0 

2 
 مسلح نیروهاي مهارت و دانش

 جمهوري اسالمی ایران
4 68 0 4 207/4 2262 002/0 

6 
 مسلح نیروهاي بودن مردمی

 جمهوري اسالمی ایران
0 32 0 3 421/4 26642 000/0 

3 
جمهوري اسالمی  موشكی سامانه

 ایران
2 30 0 17 67/4 2661 000/0 

8 
جمهوري  مسلح نیروهاي توان

 نهضتی هايدر جنگ اسالمی ایران
0 61 2 77 112/4 2664 000/0 

1 
جمهوري اسالمی  زمینی نیروهاي

 ایران
0 31 0 7 673/7 8688 007/0 

20 
جمهوري اسالمی  دریایی نیروهاي

 ایران
1 61 0 7 664/1 

 
06/0 

22 
 هوایی هايها و سیستمسامانه

 جمهوري اسالمی ایران
28 14 2 1 431/7 8632 002/0 
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ف
ردي

 

 عامل

ف
ضع

 

ت
قو

تهديد 
ت 

ص
فر

ميانگين 
 

خي 
2 S

ig
 

(2
-tailed

)
 

21 
جمهوري اسالمی  هوایی پدافند

 ایران
76 76 0 7 112/1  03/0 

21 
 و بومی دفاعی صنعت هايظرفیت

 جمهوري اسالمی ایران خوداتكاي
2 61 0 28 816/7 1684 04/0 

24 

جمهوري  علیه آمریكا نیابتی جنگ
 هايگرو  طریق از) اسالمی ایران

 (نشاند  دست كشورهاي و تكفیري
 

1 0 32 0 177/4 26678 002/0 

22 
 ارتش توسط ایستا دور جنگ توان

 آمریكا
2 0 31 0 628/4 23 002/0 

26 
 مواصالتی خطوط شدن طوالنی

 هاتكفیري و آمریكایی نیروهاي
0 2 0 68 207/7  022/0 

23 
 در آمریكا دریایی نیروي حضور

 منطقه
0 0 61 72 268/4 26612 002/0 

28 
 و آمریكا زمینی نیروي حضور

 منطقه در هاتكفیري
3 0 32 68 178/7 20602 002/0 

 002/0 26678 471/4 40 37 0 0 منطقه در آمریكا هوایی هايپایگا  21

10 
 اقلیم در كرد مرگ یشپ نیروهاي

 عرا  كردستان
0 0 67 41 312/1  063/0 

 002/0 2461 003/4 30 0 7 0 عرا  بدر و حشدالشعبی سپا  12

 7ها اختالف معنادار با عدد به آن شد  داد هایی كه میانگین نمرات با توجه به جدول باال عامل
زیاد كسب فقط عواملی كه رتبه زیاد یا خیلی . آفرینی دارند، توان نقشباشند 7داشته و بیشتر از 

كمتر از حد متوسط است و یا داراي  ها آنتأثیر میزان  چهار عامل زیر، .ینندنقش آفراند، نمود 
هستند، اما چون میزان مؤثر این عوامل  دیگر یعبارت بهباشند، ها میاختالف معنادار با رتبه میانگین

 3آفرینی ندارندكمتر از حد متوسط است، توان نقش ها آنتأثیر 

 جمهوري اسالمی ایران دریایی نیروهاي -2

 جمهوري اسالمی ایران هوایی پدافند -1

 هاتكفیري و آمریكایی نیروهاي مواصالتی خطوط شدن طوالنی -7

 عرا  كردستان اقلیم در كرد مرگ یشپ نیروهاي -4
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 مقاله نقش عوامل ژئوپلیتیكی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران 

 در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبداء سرزمینی عرا 

امنیتی  –بر راهبرد دفاعیمؤثر عامل دیگر، عوامل ژئوپلیتیكی نظامی  23، یادشد عوامل  یرازغ به 
در  .سرزمینی عرا  هستندمبدأ ها از در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیري جمهوري اسالمی ایران

عامل دو نقشی  7تعداد  جمهوري اسالمی ایرانعامل شناخت محیط خارجی و داخلی  23بین 
نقش تهدید  2نقش فرصت و  4نقش ضعف،  1نقش قوت،  1نقش،  10این  درمجموعهستند كه 

     در جمهوري اسالمی ایران دریایی نیروي حضور -2از3  اند عبارتعوامل دو نقشی  اند.بود 
 آمریكا هوایی هايپایگا  -7منطقه،  در هاتكفیري و آمریكا زمینی نیروي حضور -1، آزاد هايآب
 منطقه. در

  پيشنهادو  گيري نتيجه
 :نتيجه گيري -الف

داراي نقش « شناخت محیط راهبردي«  ژئوپلیتیكی در مرحلهعوامل  هاي تحقیق،بر اساس یافته

قوت امنیتی هستند. این عوامل؛ در تعامل با یكدیگر در قالب بسترهاي  -بر راهبرد دفاعی يمؤثر

ابتدا تعداد نمایند.  آفرینی می امنیتی نقش -بر راهبرد دفاعی زا یدتهدو  ضعف سازآفرین،  ، فرصتزا

عامل كه داراي معدل بیشتر از حد  23 یتدرنهابه دست آمد كه نظامی  عامل ژئوپلیتیكی 12

عامل  7و  قرارگرفته ییدتأي زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتند مورد  بود  و در دسته 7متوسط یا عدد 

این عامل كمتر از حد متوسط است تأثیر چون میزان . بود  تأیید نگردید 7كه داراي معدل كمتر از 

 دریایی نیروي حضور آفرین نیستند.هستند، اما نقشمؤثر  دیگر یعبارت بهآفرین نیستند. نقش

باشد. عامل داري دو نقش )قوت و فرصت( میزمان  هم آزاد هايآب در جمهوري اسالمی ایران

-داري دو نقش )فرصت و تهدید( میزمان  هممنطقه  در هاتكفیري و آمریكا زمینی نیروي حضور

باشد. داري دو نقش )فرصت و تهدید( میزمان  هم منطقه در آمریكا هوایی هايپایگا  باشد. عامل

 .اند شد  مشخصاین سه عامل به علت دو نقشه بودن با عالمت ستار  

 یكم سؤالپاسخ 

مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي نظامي به  جمهوری اسالمي ايراندفاعي  قوت نيتر مهم -الف

 از: اند عبارتترتيب اولويت 

 ،نیروهاي زمینی 

  جمهوري اسالمی ایرانمردمی بودن نیروهاي مسلح، 

  جمهوري اسالمی ایرانسامانه موشكی نیروهاي مسلح، 

  جمهوري اسالمی ایرانكمیت نیروهاي مسلح، 
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  جمهوري اسالمی ایرانتوان جنگ نهضتی نیروهاي مسلح، 

  جمهوري اسالمی ایرانصنعت دفاعی بومی و خوداتكاي، 

  جمهوري اسالمی ایراندانش و مهارت نیروهاي مسلح، 

  جمهوري اسالمی ایرانساختار نیروهاي مسلح، 

  آزاد. يها آبدر  جمهوري اسالمی ایرانحضور نیروي دریایی 

مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي نظامي به  جمهوری اسالمي ايراندفاعي  ضعف نيتر مهم -ب

 :از اند عبارتترتيب اولويت 

  نظامی، يها مانیپدر  جمهوري اسالمی ایرانعدم عضویت 

 هاي هوایی.ها و سیستمسامانه 

 دوم سؤال پاسخ

مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي نظامي به  جمهوری اسالمي ايراندفاعي  فرصت نيتر مهم -الف

 از: اند عبارتترتيب اولويت 

 ، سپا  بدر و حشدالشعبی عرا 

  ها در منطقه،تكفیريحضور نیروي زمینی آمریكا و 

  آزاد، يها آبدر  جمهوري اسالمی ایرانحضور نیروي دریایی 

  هاي هوایی آمریكا در منطقهپایگا. 

مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي نظامي به ترتيب  جمهوری اسالمي ايرانتهديدهای دفاعي  نيتر مهم -ب

 از: اند عبارتاولويت 

  هاي هوایی آمریكا در منطقه،پایگا 

  توسط ارتش آمریكا، ستایدور اتوان جنگ 

  هاي تكفیري و كشورهاي از طریق گرو  جمهوري اسالمی ایرانجنگ نیابتی آمریكا علیه

 نشاند ،دست

 ها در منطقه،حضور نیروي زمینی آمریكا و تكفیري 

 .حضور نیروي دریایی آمریكا در منطقه 
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 مقاله نقش عوامل ژئوپلیتیكی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران 

 در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبداء سرزمینی عرا 

 
 :ها پيشنهاد -ب 

اي یا رساله گردد پروژ ، پیشنهاد مییهراس یراناعربی در ترویج  -با توجه به ائتالف آمریكایی -2

در مقابل  جمهوري اسالمی ایران ژئوپلیتیكی بر راهبرد دفاعیمؤثر عنوان نقش عوامل تحت 

 .فارس اجرا گرددتهدیدها از مبدأ خلیج

 -تكفیريهاي مردمی نمودن دفاع در عرا  جهت مقابله با جنگ نیابتی آمریكا و گرو  -1

 ویژ  نقسا.به جمهوري اسالمی ایراننیروهاي مسلح  تروریستی با نهادینه كردن تجربه

ایستاي  منظور خنثی نمودن توان جنگ دوربه هیپا ایدرو  هیموشک پاتأكید بر اجراي عملیات  -7

، جهت مقابله با جمهوري اسالمی ایرانگیري از توان مناسب نیروهاي زمینی دشمن و بهر 

 مرزهاي خودي )فرامرزها(. يسو آنها در تكفیري

تقویت ساختار، آموزش، عملیات و آماد و پش حشدالشعبی در عرا  و ارتقاء آن تا سطح سپا   -4

 پاسداران انقالب اسالمی با استفاد  از تجربیات سپا ، نقسا و سازمان بسیج مستضعفین.

و عرا  با مشاركت نقسا و  یرانجمهوري اسالمی اتشكیل نیروي مقاومت مشتر  بین  -2

 منظور مقابله با جنگ نیابتی آمریكا.حشدالشعبی به

منظور ممانعت از ارتش عرا ، به چابک سازيمشاركت در بازسازي و اجراي طرح چاالكی و  -6

 پس از اتمام جنگ. حضور نظامیان آمریكا در عرا 

نهادینه كردن هماهنگی و عملیات مشتر  بین حشدالشعبی و ارتش عرا  با استفاد  از دانش و  -3

 .جمهوري اسالمی ایرانمهارت و تجربه نیروهاي مسلح 

امنیتی و پلیس  -، بازمهندسی و بازتعریف نیروهاي اطالعاتیدهی سازمانكمک مستشاري به  -8

 واجا و ناجا. عرا  با استفاد  از دانش و مهارت و تجربه

منظور مشاركت فعال در بازسازي و نوسازي صنای  دفاعی عرا  با استفاد  از تجربه ودجا، به -1

 عدم وابستگی صنای  نظامی عرا  به آمریكا.

و راهبرد  جمهوري اسالمی ایرانجانبه توسط نیروهاي مسلح اجراي راهبرد بازدارندگی همه -20

، جهت جمهوري اسالمی ایرانسلح عرا  با هدایت مستشاري جانبه توسط نیروهاي مهمه دفاع

 تروریستی. -هاي تكفیريخنثی نمودن تهدیدهاي آمریكا و گرو 

منظور مشتر  دریایی و هوایی به يها گا یپااي با ایجاد هاي نظامی منطقهعضویت در پیمان -22

 كشورهاي مرتج  منطقه.هاي ممانعت از حضور نیروي دریایی و هوایی دشمن در پایگا 
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 منابع
 :منابع فارسی -الف

 ملی، تهران عالی دفاع دانشگا  انتشارات "،تهديد برآورد نظامي"، (2711) اصغر فتخاري،ا 

  ژئوپليتيك ترکيه و تأثير آن در تدوين راهبرد  يبررس"، (، رساله دكتري2711)بوالحسنی، خسرو

 دفاع ملی، تهران، دانشگا  عالی "جمهوری اسالمي ايراندفاعي 

 تهرانسمت انتشارات، "راهبردی مديريت"، (2710) ابراهیمبیگی، حسن ، 

 پاپلی، مشهد انتشارات ،"اصول و مفاهيم ژئوپليتيك "، (2710) نیا، محمدرضا حافظ 

 مركز آموزشی و  انتشارات ،"امنيتي -دفاعي مديريت راهبرد" ،(2712) آشتیانی، محمدباقردانش

 شیرازي، تهران پژوهشی شهید صیاد

 ،ليتيك در راهبرد دفاعي )مطالعه نقش عوامل ژئوپ"  ،(، رساله دكتري2786) غالمعلی  رشید

 س، تهرانمدر تیتربدانشگا  ، "موردی، ايران نسبت به عراق(

  راهبرد دفاعی، مركز  48فصلنامه شمار   ،"همقاله جنگ آيند"، (2717) دیگرانرشید، غالمعلی و
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