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مقاله پژوهشی :نقش عوامل ژئوپليتيكی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران
در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفيريها از مبدأ سرزمينی عراق
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فتحا ...كالنتري ،1رضا یداللهی  ،علیرضا سعادتراد
دریافت مقاله99/32/03 :

پذیرش مقاله99/30/29 :

چكيده
عوامل ژئوپلیتیكی شامل كلیه عواملی است كه در چارچوب جغرافیا ،سیاست و قدرت بر راهبررد دفراعی
جمهوري اسالمی ایران در برابر تهدیدهاي نظامی -امنیتی تأثیرگذار باشند .بر اساس پژوهشهاي انجامشرد
عوامل ژئوپلیتیكی به  8دسته (طبیعی ،انسانی ،فرهنگی ،اقتصادي ،سیاسی داخلی ،سیاسی خرارجی نظرامی و
علم و فناوري) تقسیم میگردند .این مقاله فقط نقش عوامل ژئروپلیتیكی نظرامی را بررسری مرینمایرد .ایرن
پژوهش به روش زمینهاي موردي انجام گردید و از نوع توسعهاي -كراربردي مریباشرد ،روش جمر آوري
اطالعات میدانی و كتابخانهاي بود و با استفاد از روشهاي تحلیل خبرگی ،تحلیلشد است .جامعه نمونره
 37نفر است .یافتهها هدف از آن دستیابی به نقش عوامل ژئوپلیتیكی نظامی در قالب قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران از مبدأ سرزمینی كشور عررا مریباشرد .در شررایط كنرونی
كشور عرا تهدید یا دشمن جمهوري اسالمی ایران نیست ،دشمن اصلی آمریكا و تكفیريها میباشند كه با
استفاد از فضا و جغرافیاي عرا  ،جمهوري اسالمی ایران را تهدید میكنند .نتایج تحقیق حكایت از آن دارد
كه  12عامل ژئوپلیتیكی نظامی در قالب بسترهاي قوت زا ،فرصتآفرین ،ضعف ساز و تهدید زا برر راهبررد
دفاعی جمهوري اسالمی ایران مؤثر میباشند .پس از تجزیهوتحلیل داد ها مشخص گردید كه تعداد  4عامرل
آن نقشآفرین نیستند؛ اما مؤثر هستند و  7عامل همزمان داراي  1نقش میباشند.
واژگان کليدي :ژئوپليتيك ،راهبرد دفاعي ،تهديدات ،عوامل نظامي.

 -2دانشآموخته دكتري علوم دفاعی راهبردي ،دانشگا عالی دفاع ملی ff.ka@chmail.ir

 - 1دانشآموخته دكتري مدیریت راهبردي نظامی ،دانشگا عالی دفاع ملی
 - 7دانشآموخته دكتري علوم دفاعی راهبردي ،دانشگا عالی دفاع ملی
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مقدمه
بین راهبرد دفاعی و تهدیدهاي نظامی ارتباطی دوسویه برقرار است و بین ایرن دو مفهروم ،تعراملی
انكارناپذیر وجود دارد .ازیکطررف راهبررد دفراعی هرر كشرور عرالو برر تأثیرپرذیري از عوامرل
ژئوپلیتیكی و نگرش یک نظام و مسئولین آن به ماهیت تهدیدهاي نظامی تأثیر میپذیرد و از طرف
دیگر نیز بر چگونگی مواجهشدن یک كشور با تهدیدهاي نظامی آیند اش تأثیر قاطعی دارد .مفهوم
ژئوپلیتیک تركیبی است از سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا ،قدرت و سیاست كه داراي خصلتی ذاتی
مرریباشررند .بنررابراین ژئوپلیتیررک بررر امررور دفرراعی و تهدیرردهاي نظررامی تررأثیر راهبررردي دارد.
(حافظنیا )7332710،كشور عرا بهعنوان همسایه غربی جمهوري اسرالمی ایرران بره دلیرل پیشرینه
اختالفات مرزي ،تاریخی ،قومی و جنگ تحمیلی  8ساله و نیز حضور و نفوذ قدرتهاي متخاصرم
منطقهاي و بینالمللی با جمهوري اسالمی ایران در این كشرور و از سروي دیگرر برهعنروان پایگرا
جغرافیایی گروهکهاي تكفیري و تروریستی معاند جمهوري اسالمی ایران ،در آیند میتواند بره-
طور ناخواسته بهعنوان مبدأ عملیاتی مناسبی جهت تهدید نمودن جمهوري اسالمی ایران باشرد .بره
همین دلیل ،محقق قصد دارد نقش عوامل ژئوپلیتیكی نظامی بر راهبرد دفراعی جمهروري اسرالمی
ایران را از مبدأ سرزمینی عرا موردمطالعه قرار دهد.
مسئله اصلي تحقيق عبارت است از :تعیین نقش عوامل ژئروپلیتیكی نظرامی در قالرب ،قروتهرا،
ضعفها ،فرصتها و تهدیدها مؤثر بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایرران در مقابرل تهدیردات
آمریكا و تكفیريها از مبدأ سرزمینی عرا میباشد.
عوامل ایجابی كه باعث اهمیت این تحقیقشد عبارتاند از3
الف -مبنایی براي سیاستگذاري دفاعی جمهوري اسالمی ایران در مقابل انواع تهدیدها برا توجره
به تحوالت جدید كشور عرا میباشد.
ب -باعث اتخاذ راهبرد دفاعی متناسب با عوامل ژئوپلیتیكی نظامی براي مقابله با انواع تهدیردها از
مبدأ سرزمینی عرا میشود.
عوامل سلبی كه باعث ضرورت اجراي این تحقیقشد عبارتاند از3
الف -نداشتن یک راهبرد دفاعی كارآمرد مبتنری برر عوامرل ژئروپلیتیكی نظرامی جهرت مقابلره برا
تهدیدهایی كه استقالل و تمامیت ارضی جمهوري اسالمی ایران را از مبدأ سررزمینی عررا نشرانه
گرفته ،باعث غافلگیري راهبردي نظام و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران میگردد.
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ب -در شرایط كنونی فقدان راهبرد دفاعی مطلوب و مبتنری برر عوامرل ژئروپلیتیكی نظرامی ،دفراع
اطمینانبخش با تهدیدهاي نظامی را از مبدأ سرزمینی عرا با چالش جدي مواجه میكند.
اهداف تحقيق عبارتاند از:
الف -شناسایی قوتها ،ضعفهاي عوامل ژئوپلیتیكی نظرامی مرؤثر برر راهبررد دفراعی جمهروري
اسالمی ایران در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبدأ سرزمینی عرا .
ب -شناسایی فرصتها ،تهدیدهاي عوامل ژئوپلیتیكی نظامی مرؤثر برر راهبررد دفراعی جمهروري
اسالمی ایران در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبدأ سرزمینی عرا .
سؤاالت تحقيق عبارت است از:
الف -قوتها و ضعفهاي عوامل ژئوپلیتیكی نظامی مؤثر بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران
در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبدأ سرزمینی عرا كداماند؟
ب -فرصتها و تهدیدهاي عوامل ژئوپلیتیكی نظامی مؤثر بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران
در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبدأ سرزمینی عرا كداماند؟
ضمناً با توجه به هدف تحقیق ،در این پژوهش محققین از تدوین فرضیه و محدود نمرودن تحقیرق
در حیطه آن ،خودداري نمود و در ادامه ،روند تحقیق بهصورت مسئله محور و بر اساس اهداف و
سؤاالت پژوهش دنبال شد است.
مبانی نظري
 پيشينه شناسی

با مراجعه به مراكز مطالعاتی و تحقیقاتی پیشینههاي مرتبط به شرح زیر موردمطالعه قرار گرفت3
الف -رسالهي دكتري 3نقش عوامل ژئوپلیتیک در راهبرد دفاعی (مطالعهي موردي ایران نسبت به
عرا ) در دانشگا تربیت مدرس انجامشد است .این رساله جمهوري اسالمی ایران را نسبت به
عرا  6عامل ژئوپلیتیكی (طبیعی ،انسانی ،اقتصادي ،سیاسی داخلی ،سیاسی بینالمللی و نظامی) را
در  76نقش (قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) موردبررسی قرار داد است( .رشید)18032786،
ب -رساله دكتري 3عوامل مؤثر ژئوپلیتیكی بر راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی ایران در
مقابل تهدیدها از مبدأ سرزمینی عرا در دانشگا عالی دفاع ملی انجامشد كه نتیجه تحقیق 3تعداد
 36عامل ژئوپلیتیكی در قالب قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید بر راهبرد دفاعی نقشآفرینی كردند و
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درنهایت موقعیت راهبردي جمهوري اسالمی ایران در وضعیت تهاجم قرارگرفته است.
(كالنتري)13232712،
ج -مقاله علمی -پژوهشی 3نقش عوامل ژئوپلیتیكی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوري
اسالمی ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریكا از مبدأ سرزمینی عرا  .نتایج تحقیق حكایت از آن
دارد كه  27عامل ژئوپلیتیكی طبیعی در قالب بسترهاي قوت زا ،فرصتآفرین ،ضعف ساز و تهدید
زا داراي نقش مؤثري بر راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی ایران هستند( .رشید و
دیگران)17832712،
د -مقاله علمی -پژوهشی 3عوامل ژئوپلیتیكی اقتصادي و سیاسی مؤثر بر راهبرد دفاعی -امنیتی
جمهوري اسالمی ایران در مقابل تهدیدهاي فرا منطقهاي از مبدأ سرزمینی عرا  .نتایج تحقیق
حكایت از آن دارد كه  16عامل ژئوپلیتیكی اقتصادي و سیاسی در قالب بسترهاي مقوم،
فرصتآفرین ،ضعف ساز و تهدید زا داراي نقش مؤثري بر راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري
اسالمی ایران هستند .در رسالههاي یادشد نقش  8عامل ژئوپلیتیكی موردبررسی قرارگرفته است.
(فرجیراد )27032716 ،در رسالههاي یادشد تمام عوامل ژئوپلیتیكی مورد برسی قرارگرفته است،
در مقاالت یادشد فقط نقش عوامل ژئوپلیتیكی طبیعی و اقتصادي -سیاسی موردبررسی قرارگرفته
است؛ درحالیكه در این مقاله تهدیدات خاص آمریكا و تكفیريها در حوز انسانی و فرهنگی
بررسیشد است؛ بنابراین از روش و ادبیات تحقیق پیشینههاي یادشد استفاد شد است.
 مفهوم شناسی

راهبرد :8راهی است كه ما را به هدف میرساند ،مأموریت را محقق میسازد و به چشمانداز معنری
میبخشد( .حسنبیگی)4832710،
راهبرد دفاعي :2علم و فن و هنر بهكارگیري همه قدرت كشور یا قدرت ملی است براي مقابلره برا
انواع تهدیدهاي امنیت ملی در تمامی ابعاد( .دانشآشتیانی)8232712،
تهديد نظامي :1نوعی تجاوز فیزیكی و تهدیدي واقعی و ملموس است كه براي بقاء ارزیرابی مری-
شود ،تهدید نظامی غالباً از طریق شورش ،اقدامات تجزیهطلبانه ،كودتا ،سرطوح مختلرف درگیرري
1 - Strategy
2 - Defence - Security Strategic
3 - military threat
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نظامی ،مداخله نظامی و اشغال كشور صورت میگیرد( .افتخاري )4332711،در این تحقیق آمریكرا
تهدید نظامی علیه جمهوري اسالمی ایران میباشد.
تهديد امنيتي :8عبارت از وض و حالتی است كه در آن مجموعهاي از ادراكات و تصورات نسربت
به پدید ها و رابطهي آنها با بقاء ،كمیت یا كیفیت ارزشهاي اساسی و مورداحترام بر وجود خطرر
جدي یا امكان نابودي آن ارزشها داللت میكنند )Richard،1999:118( .در این تحقیق گرو هاي
تكفیري -تروریستی تهدید امنیتی علیه جمهوري اسالمی ایران میباشند.
عوامل ژئوپليتيكي :2هر عامل جغرافیایی كه در تعامل باقدرت در سیاست مورداستفاد قرار گیررد،
عامل ژئوپلیتیكی است( .شمس دولتآبادي)2132714،
-تعریف عملياتی متغيرها

الف -عوامل ژئوپلیتیكی نظامی متغیر مستقل است ،تعریف عملیاتی آن عبارت است از 3هر عامل
نظامی كه با نقش قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در تعامل باقدرت در سیاست مورداستفاد قرار
گیرد.
ب -راهبرد دفاعی متغیر تاب است ،تعریف عملیاتی آن عبارت است از 3بهكارگیري تمام عوامل
مرتبط با مؤلفه قدرت نظامی بهخصوص عوامل سختافزاري جهت مقابله با انواع تهدیدات.
قدرت نظامی و کميت و کيفيت نيروهاي مسلّح

سازمان نظامی و قدرت نظامی ازجمله عوامل مهم قدرت یک كشور هستند ،برهطروريكره قردرت
نظامی شرایط اساسی بقاي دولت نهتنها در جنگ ،بلكه در زمان صلح است و آن را قادر مریسرازد
تا سیاستهاي بازدارندگی مؤثر را دنبال كند و تواناییهاي الزم براي برقرراري اتحادهراي مرؤثر را
به آن میبخشد .در سازمان نظامی سه عنصر تعیرینكننرد انرد 3بازدارنردگی راهبرردي ،سرالحهراي
بهاصطالح متعارف كه بهطور سنتی به شاخه هاي هوایی ،دریایی و زمینی تقسیم میشوند و رهنامه.
(فرانكل )22332736،قدرت نظامی یا توانایی نظامی ،معیار نهایی قدرت ملی اسرت ،زیررا كشرورها
در محیطی قرار دارند كه تهدید داخلی و خارجی نسبت به امنیت آنهرا برهطرور عرادي و همروار
وجود دارد ،لذا اثربخشی نیروهاي نظامی آنها ،برآورد نهایی قردرت محسروب مریشرود .توانرایی
نظامی به كشورها اجاز میدهد تا در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی از خرود دفراع نماینرد،
1 - Security threat
2 - Geopolitic Factors
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درعینحال مدیران دولتی را قادر می سازد تا هرگونه مناف موردنظر را برحسب نیاز ،همراستا و یرا
در مخالفت با سایر عوامل رقابتی اولویتدار ،پیگیري نمایند .قدرت نظرامی ،توانرایی كشرور را بره
شیو هاي گوناگون در داخل و خارج از مرز به نمایش گذاشته و آن را تحقق میبخشد و همچنرین
یكی از ابزارهایی است كه بهواسطهي آن اساساً قدرت سیاسی ایجادشد و آن را تحقق میبخشد و
همچنین یكی از ابزارهایی است كه بهواسطه آن اساساً قدرت سیاسی ایجادشد و استمرار مییابرد؛
بنابراین قدرت نظامی به قابلیت یک كشور در حفاظت و پدافند از مناف امنیت ملی در برابر خطرر
نفوذ و سلطه نظامی دشمنان خارجی گفته میشود .قدرت نظامی ،مجموعرهاي از نیروهراي مسرلح
یک كشور توأم با سایر عناصر قدرت ملی و توان زمامداران كشور در بهكارگیري این نیروها برراي
پشتیبانی از اهداف و سیاستهاي دفاعی و امنیتی كشور است .زیربناي قدرت نظامی عبارتانرد از3
علوم و فناوري ،اقتصاد ،روحیه و همبستگی ملی ،جمعیت ازنظر كمی و كیفی ،موقعیت ژئوپلیتیكی
و رهبري و همچنین شاخصها و معیارهاي ارزیابی قردرت نظرامی عبرارتانرد از 3نروع ،تعرداد و
ساختار سازمانی و محل استقرار نیروهاي نظامی ،ویژگیهاي فنی سیستمهاي جنرگافرزار موجرود،
فرماندهی و كنترل و ارتباط ،آماد و پشتیبانی ،آموزش ،روحیه و انضباط ،تجارب جنگی ،طرحهراي
راهكنشی ،رهبري ،بودجهي دفاعی و ظرفیت صنای دفاعی( .چگینی)21032784،
تأسيسات و صنایع نظامی

تأسیسات و صنای نظامی یكی از عوامل عمد قدرت است .این قدرت هم در زمان صلح كاربردي
مؤثر دارد و هم هنگام جنگ در بوته آزمایش واقعی قرار میگیرد .معموالً كشورها در زمران صرلح
تأسیسات و صنای نظامی دایر میكنند .ولی در زمان جنرگ آنهرا را گسرترش مریدهنرد .یكری از
عوامل عمد اي كه در توازن قدرت امروز دنیا وجود دارد ،در دست داشتن موشرکهراي بالسرتیک
ازجمله بینقار اي و تعداد سكوها و میزان دقت آنها براي اصابت و تعداد ذخیر جنرگافزارهراي
عمد هوایی ،دریایی و زمینی است .همچنین برآورد قدرت در زمر عوامل تعیینكنند دیگر مانند،
تعداد نیروهاي مسلح ،در دسترس بودن ذخایر و نیروي احتیاط تعلیمدید و تعلیم ندید  ،كیفیت و
كمیت تسلیحات و تجهیزات ،آموزش و روحیهي نیروهرا ،ظرفیرت الزم ازنظرر تحرر و كیفیرت
رهبري نظامی و آمادگی پشتیبانی مطرح میشود( .كاظمی)10032738،
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کيفيت منابع نيروي انسانی نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران

در نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،نیروي انسانی با بهر گیري از تعالیم برگرفته از احكام
اسالم و قرآن تربیتیافته و از ویژگیهاي ارزشمحوري ،انسانمحوري و توانمحوري برخوردار
هستند.
عوامل ارزشمحوري شامل 3شهادتطلبی ،انگیز الهی ،حفظ نظام اسالمی ،ایستادگی در برابر
باجخواهی بیگانگان ،دفاع از حق و عدالت ،دفاع در مقابل متجاوز ،دفاع از تمامیت ارضی كشور،
تكلیف گرایی ،تفكر بسیجی و وحدت نیروهاي مسلح.
عوامل انسانمحوری شامل 3آموزشهاي عقیدتی و نظامی ،تسلیح نیروهاي مردمی ،بسیج مردمی و
حفظ آمادگی رزمی و تشكیل ارتش بیستمیلیونی.
عوامل توانمحوری شامل :ایجاد توازن قوا ،بسیج مردمی ،خودكفایی نظامی ،بسیج امكانات و
پشتیبانی مردمی ،حفظ آمادگی رزمی ،بازدارندگی بسیج ،تقویت بنیه دفاعی ،تشكیل ارتش
بیستمیلیونی و وحدت نیروهاي مسلح( ،كالنتري )2232714،سایر ویژگیهاي كیفی نیروهاي
مسلح به شرح زیر است3
خداجويي و اسالم محوری :یكی از ویژگیهاي اصلی انقالب و نظام حاكم بر ایران است .لذا
سازمان نیروهاي مسلح و عناصر آن باید بر محوریت اسالم ادار شوند و آموز هاي اسالمی و
شیعی باید در وجود تکتک عناصر این نیرو نهادینه و بر كلیه شئون آنها حاكم باشد.
واليتمداری :همانگونه كه انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران بر محوریت والیتفقیه
میباشد بدیهی است كه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران نیز بر همین محور و تحت امر

میباشند.
ولیفقیه 
دشمنشناسي و دشمنستيزی :نیروهاي مسلح در تمام سطوحِ (راهبردي ،عملیاتی و راهكنشی)
انفرادي و سازمانی هموار با نگاهی تیزبین و بصیرت الزم ،دشمن و تهدیدها و تحر هاي آن را
زیر نظر دارند.
مردمي بودن :وجه تمایز نیروهاي مسلح در نظام جمهوري اسالمی با سایر نظامهاي سیاسی جهان
مردمی بودن آنها میباشد در این نظام الهی نیروهاي مسلح هموار در كنار مردم و براي امنیت
مردم و در جهت مصالح مردم و آرمانهاي متعالی امت اسالمی انجاموظیفه مینماید.
یی ،عزت و
خودباوری :خودباوري و خوداتكائی ،آرمانگرائی توأم با عمل انقالبی ،عدالتجو 
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اقتدارطلبی ،برخورداري از سیر علوي ،از دیگر ویژگی-هاي نیروي انسانی است.
جمهوري اسالمی ایران با جمعیتی بیش از  82میلیون نفر و با دارا بودن نظامی مستقل ،مقتدر،
مردمی و انقالبی با برخورداري از نیروهاي مسلح ازجانگذشته و كارآمد كه تربیت و آموزشدید
در دانشگا ها و مراكز نظامی باكیفیت بود و با داشتن تجربه ارزشمند هشت سال دفاع مقدس ،دارا
بودن بسیج مردمی د ها میلیون نفري وفادار بهنظام و به جهت تجهیزاتی با داشتن صنای و فناوري
نظامی بومی كه قادر است ،تجهیزات و سالح موردنیاز نیروهاي مسلح را تولید كند از قدرت
نظامی كافی براي دفاع از كشور جمهوري اسالمی ایران را دارا میباشد( .بوالحسنی)212 32711،
بررسی تهدیدهاي نظامی و امنيتی عليه جمهوري اسالمی ایران از مبدأ سرزمين عراق
 -1تهدید حمله نظامی

تهدید به حمله نظامی علیه جمهوري اسالمی ایران از سوي آمریكا و رژیم صهیونیستی پس از
حادثه  22سپتامبر  1002هموار مطرح بود است .اگرچه این گفتمان در آمریكا مبنی بر عدم
توانایی حمله به ایران قوي شد است لیكن ژست آن همچنان باقی است .موضوع حمله به ایران،
هموار از سوي دشمنان انقالب اسالمی براي تغییر رفتار ایران و عقبنشینی ایرانیان از مواض به
حقشان در طول سالیان گذشته مطرح بود است .آنچه حمله آمریكا به ایران را نزد
استراتژیستهاي نظامی آمریكا تضعیف كرد شش مسئله اساسی است3
(الف) -عدم تشكیل یک ائتالف قدرتمند علیه جمهوري اسالمی ایران،
(ب) -ثبات ،انسجام و تواناییهاي روزافزون و گسترد جمهوري اسالمی ایران،
(ج) -درگیر بودن ارتش آمریكا در پاكستان و افغانستان و عرا ،
(د) -از بین رفتن امنیت انرژي و تشدید بحران اقتصادي موجود در جهان بهخصوص اروپا،
( ) -حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و هراس از توسعه عمق راهبردي انقالب اسالمی،
(ز) -حفظ امنیت متحدان منطقهاي ،مناف و پایگا هاي آمریكا در منطقه.
موضوع حمله به جمهوري اسالمی ایران به چهار صورت توسط صاحبنظران آمریكایی
مطرحشد است3
الف) حمله نظامی تمامعیار (جنگ تمامعیار) به ایران و اشغال خا

ایران؛ كه بر اساس تجربه

عرا  ،حمله تمامعیار دشمنان به كشوري ،آنهم چون جمهوري اسالمی میسر نیست.
ب) حمله به تأسیسات هستهاي (جنگ محدود و دور ایستا با استفاد از حمالت هوایی و
موشكی) جمهوري اسالمی ایران بهصورت دریا پایه و هوا پایه .این موضوع بارها از سوي آمریكا
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و رهبران رژیم صهیونیستی مطرح گردید است ،اما تردید جدي در دست زدن به چنین اقدامی از
سوي استراتژیستهاي آمریكایی وجود دارد.
ج) عملیات تأثیر محور ،عملیات تأثیر محور عملیاتی است كه بر اساس در

كلنگر از محیط

عملیاتی و كاربر یكپارچهاي ابزارهاي قدرت بهمنظور اعمالنفوذ ،تغییر رفتار یا تغییر در قابلیت-
هاي نظام ،جهت دستیابی به اهداف سیاسی طراحیشد است .درواق آمریكا سعی كرد قدرت
شبكه محوري ،ایجاد انسجام و هماهنگی بین عناصر صحنه نبرد و خود را افزایش داد و زمان
عملیات ،تلفات انسانی ،تخریب ،تعداد سالحها و مهمات را كاهش دهد .همچنین تالش نمود از
سالحها و تجهیزات دقیقتر ،هوشمندتر ،سری تر و مخربتر استفاد نماید .آمریكا با پذیرش
دشمن بهعنوان یک نظام انطبا پذیر پیچید تا حدي قادر خواهد بود عملیات تأثیر محور را انجام
دهد .چالش فراروي این كار توسعه یک مدل فرهنگی -نظامی و اقتصادي بسیار جام جهت
پیشبینی رفتار و اقدامات احتمالی دشمن در پاسخ به اقدامات آمریكا است.
د) جنگ شناختمحور ،در آیند اكثر جنگها شناختمحور خواهند بود و علوم شناختی مهمترین
تحوالت را بر جنگها خواهد گذاشت و یكی از دانشهاي نوین است كه در كنار نانوتكنولوژي،
بیوتكنولوژي و فنآوري اطالعات بهعنوان مجموعه دانش همگرا شناخته میشوند .این دانش از
زیرمجموعههایی چون علوم اعصاب ،روانشناسی ،زبانشناسی ،علوم رایانه و فلسفه ذهن
تشكیلشد و كاربرد وسیعی در حوز هاي فرعی مانند پزشكی ،آموزشوپرورش ،جامعهشناسی،
سیاست ،علوم اطالعات ،ارتباطات و رسانههاي گروهی ،مهندسی پزشكی ،مهندسی فرمان و كنترل
و حتی علوم دفاعی و جنگ پیداكرد است( .كالنتري)4132714 ،
 -2گسترش حضور نظامی بيگانگان

توسعه و گسترش پایگا هاي نظامی آمریكا در منطقه و اطراف مرزهاي جمهوري اسالمی ایران
تهدید خارجی محسوب میشود .حضور نظامی آمریكا در منطقه در چند سطح قابلبررسی است.
الف -حضور ارتش آمریكا در افغانستان ،عرا و پاكستان،
ب -گسترش پایگا هاي نظامی در عرا  ،چند پایگا در افغانستان ،پایگا هاي نظامی در عربستان،
بحرین ،عمان ،امارات ،آذربایجان ،ازبكستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و گرجستان،
ج -قراردادها و پیمانهاي دفاعی دوجانبه،
د -خرید تسلیحات آمریكایی توسط كشورهاي منطقه،
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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
منطقه ،بهعنوان تهدید جدي ایران محسوب میگردد( .شعبانیسارویی)1632711،
 -0رشد گروهكهاي تكفيري و تروریستی

در حال حاضر یكی از عوامل مهم فتنهگري در منطقه جریان سلفی تكفیري است كه در لباس دفاع
از سنت ،عمالً در مسیر مناف غربیان گام برمیدارد .موجی كه پس از واق  22سپتامبر تحت عنوان
تروریسم جهانی و مقابله با آن به را انداخته شد و موج اسالم هراسی نیز با استفاد از آن توسط
غربیها هدایت شد ،همچنان ادامه دارد .در مقط گسترش بیداري اسالمی در منطقه ،غرب موفق
شد با بهر گیري از پتانسیل برخی كشورهاي منطقهاي ،شبكه القاعد و گرو هاي دیگر افراطی را
در منطقه در راستاي اهداف موردنظر این كشورها درگیر نامید اما قابلیتهاي این گرو نهتنها
كاهش نیافته ،بلكه تقویت نیز شد است .فعالیت گرو هاي تروریستی در عرا همچنان بهانهاي
براي دخالتهاي غرب در عرا میباشد( .كالنتري)28232712،
 -0اشعه قوميتگرایی و شكاف مذهبی

با توسعه بیداري اسالمی در منطقه ،آمریكاییها راهبرد خود را بر توسعه فرقهگرایی و شكاف
طایفهاي و مذهبی در منطقه قرار داد اند تا بدین ترتیب با دامن زدن به واگرایی در منطقه ،از
شكلگیري قدرتهاي جدید منطقهاي جلوگیري كرد و بهویژ جایگا جمهوري اسالمی ایران در
منطقه را تضعیف نمایند .اختالف بین شیعه و سنی با هدایت و تحریک غرب دارد درگیري
بزرگتر میان مسلمانان و غرب را بهعنوان چالش اصلی جوام مسلمان غرب آسیا در آیند نزدیک
جایگزین میكند .مركز سابان براي سیاست غرب آسیا در موسسه «بروكینگز» آمریكا در گزارشی
تحت عنوان فرقهگرایی جدید 3قیام عربی و احیاي مجدد شكاف شیعه -سنی كه در سال 2712
شمسی منتشر كرد  ،در این مورد میگوید 3چنین درگیري فرقهاي همچنین احتمال دارد اشغال
فلسطین را به عامل اصلی بسیج شدن زندگی سیاسی اعراب تغییر دهد .هرچه جوام عرب
درنتیجه قیامشان ازنظر سیاسی بیشتر فعال میشوند و بیشتر به آگاهی میرسند ،جنگ با رژیم
صهیونیستی برایشان كماهمیتتر میشود ،بهویژ به این دلیل كه متوجه بحرانهاي داخلی بسیاري
میشوند .شدت گرفتن فرقهگرایی امروز به سه دلیل اصلی است 3اول اینكه رشد اسالمگرایان سنی
در تونس و بهویژ در مصر كه قدرت گرفتن سنیها بود .دوم اینكه جنگ داخلی در سوریه
درگیري جدیدي در باب هویت عربی و اسالمی در كشورهاي همسایه بهویژ لبنان ایجاد كرد
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است .سوم اینكه تصور عمومی دخالت و مزاحمت خارجی منجر به جنگ قدرت مجازي بین
ایران ،سوریه و حزباهلل از یکسو و عربستان سعودي ،ایاالتمتحد آمریكا و تركیه از سوي دیگر
شد است .درگیريها در سوریه و حمایت جمهوري اسالمی ایران از دولت سوریه بهعنوان یک
دولت علوي و ادامه حمایتهاي قوي جمهوري اسالمی ایران از حزباهلل بهعنوان یک گرو شیعه
در لبنان و همچنین روابط نزدیک ایران با دولت عرا توسط غرب و حامیان منطقهاي آنها به-
عنوان اراد ایران براي حمایت از گرو هاي شیعه در مقابل گرو هاي سنتی تعبیر و تبلیغ میشود.
(كالنتري)28132712،
 -5جنگ نيابتی

2

تنها را زمینی آمریكا جهت حمله به ایران ،حضور نظامی در عرا

است؛ بنابراین یكی از

مسیرهاي جنگ نیابتی آمریكا علیه ایران مبدأ سرزمینی عرا است .جنگ نیابتی ،جنگ واسطهاي یا
جنگ وكالتی وضعیتی است كه در آن قدرتهاي درگیر بهجاي اینكه بهطور مستقیم مسلح دیگري
كه باقدرت مقابل یا متحدان آن در جنگند ،سعی در تضعیف آن قدرت یا فشار بر آن مینمایند.
جنگ نیابتی به استفاد از نیروهاي نظامی كشوري ثالث چه از سر تبانی و یا غیر آن در میدان
جنگ بجاي نیروهاي خودي اطال میشود .در جنگ نیابتی ،ابرقدرتها و قدرتهاي جهانی
بهجاي مداخله اولیه مستقیم نظامی در مناطق هدف ،گرو ها و كشورهاي كوچکتر و ضعیفتر و
همپیمان با خود را به نیابت از خود ،به وادي عملیات نظامی میكشند و در پس پرد  ،حمایتهاي
مالی و تسلیحاتی و اطالعاتی خود را از ایشان به عمل میآورند( .رشید و دیگران)2032717 ،
 -6افزایش قدرت رژیم صهيونيستی

افزایش حضور رژیم صهیونیستی و تالش براي نفوذ در سامانههاي امنیتی و نظامی كشورهاي
همسایه ایران ،از چالشهاي مهم امنیتی محسوب میشود .روابط گسترد نظامی این رژیم با تركیه،
نفوذ آن در شمال عرا  ،افغانستان ،كشورهاي آسیاي مركزي و قفقاز بهویژ آذربایجان زمینه را
براي كاهش حضور نظام جمهوري اسالمی ایران فراهم مینماید( .شعبانیسارویی)1232711،
راهبرد کلی آمریكا در عراق

آمریكاییها معتقدند كه علت درگیريها و مناقشات در عرا این است كه عرا صحنه رقابت
قدرتهاي منطقهاي (ایران ،عربستان و تركیه) شد و ازاینرو «كیک» عرا باید طوري تقسیم شود

1- Proxy War
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كه قدرتهاي منطقهاي احساس شكست نكنند .عرا باید به یک نظام فدرالی چهارگانه تقسیم
شود كه در آن منطقه اقلیم كردي ،منطقه نفوذ تركیه باشد كه در حال حاضر نیز این اتفا افتاد
است و ارتباطات گسترد آقاي بارزانی با تركیه هم نشان از این دارد .منطقه سنی نشین كه تقریباً
 60درصد از مناطق عرا را شامل میشود و بیشتر آن نیز مناطق بیابانی است ،منطقه نفوذ عربستان
سعودي باشد؛ منطقه شیعی نشین هم تحت نفوذ جمهوري اسالمی قرار گیرد و منطقه ویژ بغداد
هم تحت حاكمیت آمریكاییها قرار گیرد كه بتوانند سازوكارهاي داخلی عرا را شكل دهند.
آمریكاییها میگویند در این صورت است كه در عرا امنیت كامل برقرار خواهد شد .به این
خاطر ،ما احساس میكنیم محصول این قضیه پس از مدتی كه ممكن است كوتا مدت یا میانمدت
باشد ،یک نظام كنفدرالی در عرا با  4مجموعه فدرالی اینچنینی باشد( .نوحی)2132717،
راهبرد آمریكا در قبال داعش

در راهبردي آمریكا از مسئله داعش بسیار مهم است ،چون 3الف -در منسجمی از داعش درون
آمریكا وجود ندارد و اطالعات این كشور كامل نیست و نگا در حال تغییرر و تكامرل اسرت .ب-
آمریكا داعش را تهدید مستقیم خود نمی داند ،ازاین رو این امر ،احتمال درگیرري سرری و ضرربتی
علیه داعش را كاهش می دهد .هدف اصلی دولت آمریكا انست كه به مردم این كشور اطمینان دهد
داعش تهدید جدي آمریكا نیست .در آمریكا جهت پاسخ به ایرن سرؤال كره علرت ایجراد داعرش
چیست و براي مقابله چه باید كرد ،دو نظر مطرح است3
نظر اول 3كه متعلق به عد اي از نخبگان دمكرات و جریان هراي وابسرته بره ایرن حرزب اسرت كره
معتقدند 3ایجاد داعش محصول حمله آمریكا به عرا در سرال  2781توسرط جمهروريخواهران و
بوش است .به نظر اوباما جنگ عرا جنگی غیرضروري بود كه هزینه زیرادي بره آمریكرا تحمیرل
نمود و از سویی نتوانست ثبات را به عرا بازگرداند منشأ داعش حكومت بی ثبات در عرا اسرت
چراكه خأل قدرت در عرا باعث شكلگیري هسته اولیه داعش در عرا شد است.
نظر دوم 3مربوط به عد اي از نخبگان جمهوري خوا است كه معتقدند 3خروج زودهنگام آمریكرا از
عرا و عدم جدیت اوباما در حمایت از مخالفین اسد پایه تشكیل داعش بود است .بر اساس ایرن
دو نظر ،پاسخ آمریكا به مسئله داعش متفاوت خواهد بود ،زیرا 3الرف -برر اسراس نظرر اول ،ورود
مستقیم به عرا و سوریه براي جنگ علیه داعش كافی نیسرت ،زیررا ایرن شریو ناكارآمرد برود و
نخواهد توانست داعش را نابود سازد .داعش یک ایدئولوژي است كه برا جنرگ نرابود نمری شرود.
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ب -بر اساس رویكرد دوم ،آمریكا باید به شكل جدي و نظامی علیه داعش اقدام كند .در صرورت
عدم اقدام علیه داعش باید در آیند اي نزدیک در واشنگتن با داعش درگیر شود .جمهوري خواهران
معتقدند اقدام علیه داعش باید با اقدام علیه بشار اسد همرا باشد( .نوحی)632717،
رابطه بين ژئوپليتيك و راهبرد دفاعی

یكی از عوامل مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی عوامل ژئوپلیتیكی است .چنانچه ژئوپلیتیک را به تعبیر
دكتر حافظنیا ،علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،سیاست و قدرت و كرنشهراي ناشری از تركیرب
آنها با یكدیگر تصور نماییم ،آنگا میتوان گفت كه عوامل ژئوپلیتیرک یرک سرري سیاسرتهراي
متأثر از عوامل جغرافیایی است كه منجر به ایجاد و تولید قدرت براي اتخاذ راهبرد دفاعی مناسرب
مبتنی بر یكی از محیطهاي همكاري ،رقابت و یا منازعه مینماید .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه
عوامل ژئوپلیتیک با راهبرد دفاعی ارتباط مستقیم داشرته و در انتخراب و اتخراذ راهبررد بره میرزان
زیادي تأثیرگذار میباشد و از جهت بررسی و شناخت نقش عوامل ژئوپلیتیک حرائز اهمیرت مری-
باشد .براي بررسی و تعیین رابطه میان دو مفهوم ژئوپلیتیک و راهبرد دفاعی ابتردا وجرو افتررا و
اشترا آنها بیان میگردد .در این رابطه "غالمعلی رشید" معتقرد اسرت ،چنانچره هردف ،ابرزار و
روش را عناصر اصلی راهبرد دفاعی و مؤلفههاي قدرت ملی بدانیم ،به ارتباط معناداري بین این دو
مفهوم پی خواهیم برد .وي وجو اشترا و افترا بین این دو مفهوم را در قالب جدول زیر نشران
داد است.
جدول :8مفهوم ژئوپليتيك در تدوين راهبرد دفاعي (جزوه درسي ،رشيد)8191:
وجوه افتراق دو

وجوه اشتراك دو مفهوم
مفاهيم
هدف

منابع و ابزار و
مؤلفهها

شناخت و بررسی و

عوامل قدرت

تجزیهوتحلیل مناب و

(یا عوامل

مؤلفههاي قدرت

ژئوپلیتیک)

تأمین مناف از طریق حفظ و

شناخت و بررسی و

عوامل

ارتقاء موقعیت ژئوپلیتیک

تجزیهوتحلیل عوامل

ژئوپلیتیک (یا

(مؤلفههاي قدرت)

ژئوپلیتیک

عوامل قدرت)

راهبرد

تأمین مناف از طریق حفظ و یا

دفاعي

ارتقاء قدرت

ژئوپليتيك

عوامل و متغيرها

مفهوم
وظيفه
بهكارگیري
مؤلفههاي قدرت
دیكته كردن
سیاست
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همانگونه كه در این جدول مشاهد میگردد ،متغیرها و عوامل موردبررسی در ژئوپلیتیرک ،همران
متغیرها و عوامل موردنظر در راهبرد دفاعی است و به لحاظ سلسرله مراتبری ،ژئوپلیتیرک براالتر از
راهبرد دفاعی قرار میگیرد .یعنی پس از اهداف و مناف ملی ،ژئوپلیتیرک و سرپس راهبررد دفراعی
مطرح میشود .به تعبیر دیگر ،سطح ژئوپلیتیک پیشنیاز سطح راهبرد دفاعی است .یعنی ژئوپلیتیک
سیاستی است كه دیكته میكند و سپس راهبرد دفراعی برر مبنراي آن تردوین مریگرردد .درنتیجره،
طراحی و تدوین راهبرد دفاعی مناسب مستلزم بررسی ،شناخت و بهكارگیري ظرفیتهراي عوامرل
ژئوپلیتیک میباشد .درواق بخش اعظم مناب  ،ابزار و مؤلفههاي قردرت ملری یرک كشرور ،عوامرل
ژئوپلیتیک هستند و طراحی راهبرد دفاعی مطلروب برراي آن كشرور ،بردون توجره بره آن عوامرل
ژئوپلیتیک ،امكانپذیر نخواهد بود .راهبرد ژئوپلیتیكی 2عبارت است از راهبرد و خطمشی متخذ از
سوي یک دولت یا سازمان و ائتالف بینالمللی علیه رقباي خود براي رسیدن بره اهرداف و منراف
ملی با استفاد از عوامل جغرافیایی نظیر راهبرد محصورسازي شوروي( 1سابق) توسرط آمریكرا در
دور جنگ سرد كه بر پایه مجموعهاي از كدهاي ژئوپلیتیكی اتخاذ شد( .حرافظنیرا )211:2710،برا

تهدیدهاي نظامی از مبدأ سرزمينی عراق

تعيين موقعيت و اقدام راهبردي

قوتها -ضعفها -فرصتها و

عوامل ژئوپليتيكی نظامی عبارتاند از:
صنایع دفاعی  -کميت و کيفيت نيروهاي مسلح-

نظامی

تهدیدهاي مبتنی بر عوامل ژئوپليتيكی

توجه به مبانی نظري ،چارچوب مفهومی تحقیق به شكل زیر میباشد3

ایجاد پيمانهاي دفاعی ،امنيتی -بسيج مردمی -
دفاع همهجانبه جهت مقابله با تروریسم تكفيري-
ارتش عراق -جنگ نهضتی -بودجه دفاعی -توات
زمينی -دریایی -هوایی و موشكی -تهدیدهاي
نظامی

شكل  32چارچوب مفهومی تحقیق

1 -Geopolitical Strategy
2 -Containment
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روششناسی
در این تحقیق ،پژوهشگر صرفاً عوامل ژئوپلیتیكی نظامی را بررسی نمود است ،بنابراین به روش
پژوهش موردي زمینهاي با رویكرد كمی انجام گردید است .نتایج پژوهش كاربردي و تصمیم گرا
میباشد و میتواند مورداستفادۀ تصمیمگیرندگان بخش دفاعی نیروهاي مسلح قرار گیرد ،لذا نوع
پژوهش توسعهاي -كاربردي است .قلمرو تحقیق ازنظر زمانی ،پس از جنگ دوم خلیجفارس ،از
سال  2781تا سال  2404خورشیدي میباشد .ازنظر مكانی ،شامل جغرافیاي جمهوري اسالمی
ایران و كشور عرا میباشد .جامعه آماري این تحقیق از صاحبنظران و نخبگان نظامی كشور در
حوز دفاعی و متخصصان نظامی و سیاسی حوز ژئوپلیتیک نظامی ،جغرافیاي سیاسی ،روابط
بینالملل ،امور اطالعاتی راهبردي و امور دفاعی راهبردي ،تشكیلشد كه این گرو از میان مدیران
و مسئوالنی كه نسبت به عوامل ژئوپلیتیكی نظامی آگا بود و همچنین فرماندهان ،اساتید عضو
هیئتعلمی و مدیران سیاسی متخصص در حوز ي طرحریزي راهبرد دفاعی؛ كه حداقل داراي
مدر

تحصیلی كارشناسی ارشد بود و پنج سال در حوز تخصصی خود كسب تجربه نمود

باشند ،بهعنوان جامعه نمونه این تحقیق در نظر گرفتهشد اند .طبق محاسبات جدول شمار  1تعداد
جامعه نمونه  37نفر میباشد .چون جامعه آماري كمتر از  200نفر میباشد ،نمونهگیري بهصورت
تمام شمار و  37نفر میباشد .اطالعات این تحقیق از دو روش «میدانی» و «بررسی اسناد و مدار
(كتابخانهاي علمی و تخصصی)» گردآوريشد است .درروش كتابخانهاي ،ادبیات موضوع و
اطالعات نظري موردنیاز با جستوجوي كتابخانهاي تخصصی ،اینترنتی و بانکهاي اطالعاتی
بهدستآمد است .درروش میدانی ،پرسشنامهاي تنظیم شد كه  28پرسش بسته آن از طریق طیف
لیكرت در پنج سطح طبقهبندي گردید.
در طراحی پرسشنامه با روش دلفری و برا اسرتفاد ازنظرر صراحبنظرران ،اسرتادان ،متخصصران و
خبرگان ،عوامل ژئوپلیتیكی نظامی جمهوري اسالمی ایران و دشمن ،شناسرایی و سرپس پرسشرنامه
مقدماتی تهیه و دو مرحله بین خبرگان توزی شد و پس از تعیرین اعتبرار و روایری آن ،پرسشرنامه
نهایی تهیه گردید است .براي تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و توزیر دومرحلرهاي
پرسشنامه استفاد شد و براي تعیین پایایی آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاد شد و یک نمونره
اولیه بین استادان دانشگا امام حسین (ع) و دانشگا عالی دفاع ملی پیشآزمون گردید و سرپس برا
استفاد از داد هاي بهدستآمد از این پرسشنامهها و به كمک نرمافزار آماري  SPSSمیزان ضرریب
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اعتماد با روش آلفاي كرونباخ بزرگتر از  0/3برهدسرتآمرد  ،بنرابراین پرسشرنامه مورداسرتفاد از
قابلیت اعتماد الزم برخوردار میباشد.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههاي تحقيق
در این تحقیرق متغیرهراي جمعیرت شرناختی عبرارتانرد از 3الرف -سرنوات خردمت ،ب -میرزان
تحصیالت ،پ -میزان آشنایی با عوامل ژئوپلیتیكی جمهوري اسالمی ایران و عرا .
جدول شمار  31آمار توصیفی سنوات خدمت

متغير

تعداد

کمترين داده

بيشترين داده

ميانگين

انحراف استاندارد

سنوات خدمت

37

27

28

71/76

2/010

بهطور میانگین جامعه نمونه بیش از  71سال سنوات خدمت دارند .بیشترین فراوانی در سنوات
خدمت ،بین  70تا  72سال بود است كه این مطلب نشان از باتجربه بودن پاسخگویان دارد.
جدول شمار  37جدول فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان
تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دكتري

21

80/8

80/8

كارشناسی ارشد

24

21/1

200

كل

37

200

بیش از  80درصد ( 21نفر) پاسخگویان داراي تحصیالت دكتري میباشند و مابقی افراد ( 24نفر)
داراي تحصیالت كارشناسی ارشد هستند.
در ادامه بهمنظور تجزیهوتحلیل سؤالهاي تحقیق ،بر اساس پرسشنامههاي تنظیمشد كه طبق نظر
خبرگان بر اساس طیف لیكرت تهیهشد و بین جامعه نمونه توزی گردید بود و با استفاد از
پاسخهاي اخذشد از آنها ،مقادیر بهدستآمد براي یافتهها در قالب دو جدول درج كه میانگین
وض موجود ،میانگین رتبهها ،درصد فراوانی نسبی و سطح معناداري براي هر یک از سؤاالت
بهصورت جداگانه به شرح زیر محاسبه گردید .جداول زیر در قالب طیف لیكرت (خیلی زیاد -
زیاد  -متوسط -كم  -خیلی كم) و بر اساس نمر  2و  4و  7و  1و  2تنظیمشد است؛ یعنی
عواملی كه میانگین نمر  7به باال (متوسط) بگیرند تأیید میگردند .بر اساس پرسشنامههاي دریافتی
میانگین امتیاز هر یک عوامل بیشتر از  4میباشد ،چون میانگین نمر پاسخهاي دریافتی زیاد ( 4به
باال) میباشد ،بنابراین عوامل زیر توسط جامعه نمونه تأییدشد است .عواملی كه میانگین نمر
دریافتی آنها كمتر از حد متوسط بود (كمتر از  )7مورد تأیید جامعه نمونه قرار نگرفته و به همین
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دلیل تجزیهوتحلیل كمی نشد اند .در جداول زیر فراوانی پاسخهاي داد شد در نقشهاي مختلف
عوامل ژئوپلیتیكی نظامی رسم شد است .ازآنجاییكه ممكن است برخی از عوامل داراي دو نقش
باشند ،درنتیجه مجموع فراوانی پاسخها عددي بین  37و  246است .عاملهایی كه میانگین نمرات
داد شد به آنها اختالف معنادار با عدد  7داشته و بیشتر از  7باشند پذیرفتهشد اند .اگر عاملی در
یكی از نقشها (فرصت ،تهدید ،قوت ،ضعف) بیش از نیمی از نظرات ( 73نفر) را دارا باشد ،نقش
آن را مشخص میكنیم.

رديف
3
8
1
20
22

اسالمی ایران
كمیت نیروي انسانی نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران
دانش و مهارت نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران
مردمی بودن نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران
سامانه موشكی جمهوري اسالمی
ایران
توان نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران در جنگهاي نهضتی
نیروهاي زمینی جمهوري اسالمی
ایران
نیروهاي دریایی جمهوري اسالمی
ایران
سامانهها و سیستمهاي هوایی
جمهوري اسالمی ایران

ضعف

6

ساختار نیروهاي مسلح جمهوري

قوت

2

اسالمی ایران در آبهاي آزاد

تهديد

4

حضور نیروي دریایی جمهوري

فرصت

7

ایران در پیمانهاي نظامی

ميانگين

1

عدم عضویت جمهوري اسالمی

خي 2

2

عامل

Sig
)(2-tailed

جدول  :1نقش عوامل ژئوپليتيك نظامي

21

3

71

4

4/022

2667

0/002

0

22

0

60

7/178

1611

0/004

1

62

2

2

7/321

1682

0/004

1

30

0

7

4/711

2662

0/002

4

68

0

4

4/207

2262

0/002

0

32

0

3

4/421

26642

0/000

2

30

0

17

4/67

2661

0/000

0

61

2

77

4/112

2664

0/000

0

31

0

7

7/673

8688

0/007

1

61

0

7

1/664

28

14

2

1

7/431

0/06
8632

0/002

رديف

76

76

0

7

1/112

2

61

0

28

7/816

خي 2

ضعف

خوداتكاي جمهوري اسالمی ایران

قوت

ظرفیتهاي صنعت دفاعی بومی و

تهديد

ایران

فرصت

21

پدافند هوایی جمهوري اسالمی

ميانگين

21

عامل

Sig
)(2-tailed
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0/03
1684

0/04

جنگ نیابتی آمریكا علیه جمهوري
24

22
26
23
28
21
10
12

اسالمی ایران (از طریق گرو هاي
تكفیري و كشورهاي دستنشاند )
توان جنگ دور ایستا توسط ارتش
آمریكا
طوالنی شدن خطوط مواصالتی
نیروهاي آمریكایی و تكفیريها
حضور نیروي دریایی آمریكا در
منطقه
حضور نیروي زمینی آمریكا و
تكفیريها در منطقه
پایگا هاي هوایی آمریكا در منطقه
نیروهاي پیشمرگ كرد در اقلیم
كردستان عرا
سپا بدر و حشدالشعبی عرا

1

0

32

0

4/177

26678

0/002

2

0

31

0

4/628

23

0/002

0

2

0

68

7/207

0/022

0

0

61

72

4/268

26612

0/002

3

0

32

68

7/178

20602

0/002

0

0

37

40

4/471

26678

0/002

0

0

67

41

1/312

0

7

0

30

4/003

0/063
2461

0/002

با توجه به جدول باال عاملهایی كه میانگین نمرات داد شد به آنها اختالف معنادار با عدد 7
داشته و بیشتر از  7باشند ،توان نقشآفرینی دارند .فقط عواملی كه رتبه زیاد یا خیلی زیاد كسب
نمود اند ،نقش آفرینند .چهار عامل زیر ،میزان تأثیر آنها كمتر از حد متوسط است و یا داراي
اختالف معنادار با رتبه میانگینها میباشند ،بهعبارتیدیگر این عوامل مؤثر هستند ،اما چون میزان
تأثیر آنها كمتر از حد متوسط است ،توان نقشآفرینی ندارند3
 -2نیروهاي دریایی جمهوري اسالمی ایران
 -1پدافند هوایی جمهوري اسالمی ایران
 -7طوالنی شدن خطوط مواصالتی نیروهاي آمریكایی و تكفیريها
 -4نیروهاي پیشمرگ كرد در اقلیم كردستان عرا
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بهغیراز عوامل یادشد  23 ،عامل دیگر ،عوامل ژئوپلیتیكی نظامی مؤثر بر راهبرد دفاعی– امنیتی
جمهوري اسالمی ایران در مقابل تهدیدات آمریكا و تكفیريها از مبدأ سرزمینی عرا هستند .در
بین  23عامل شناخت محیط خارجی و داخلی جمهوري اسالمی ایران تعداد  7عامل دو نقشی
هستند كه درمجموع این  10نقش 1 ،نقش قوت 1 ،نقش ضعف 4 ،نقش فرصت و  2نقش تهدید
بود اند .عوامل دو نقشی عبارتاند از -2 3حضور نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران در
آبهاي آزاد -1 ،حضور نیروي زمینی آمریكا و تكفیريها در منطقه -7 ،پایگا هاي هوایی آمریكا
در منطقه.
نتيجهگيري و پيشنهاد
الف -نتيجه گيري:

بر اساس یافتههاي تحقیق ،عوامل ژئوپلیتیكی در مرحله »شناخت محیط راهبردي» داراي نقش
مؤثري بر راهبرد دفاعی -امنیتی هستند .این عوامل؛ در تعامل با یكدیگر در قالب بسترهاي قوت
زا ،فرصتآفرین ،ضعف ساز و تهدید زا بر راهبرد دفاعی -امنیتی نقشآفرینی مینمایند .ابتدا تعداد
 12عامل ژئوپلیتیكی نظامی به دست آمد كه درنهایت  23عامل كه داراي معدل بیشتر از حد
متوسط یا عدد  7بود و در دستهي زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتند مورد تأیید قرارگرفته و  7عامل
كه داراي معدل كمتر از  7بود تأیید نگردید .چون میزان تأثیر این عامل كمتر از حد متوسط است
نقشآفرین نیستند .بهعبارتیدیگر مؤثر هستند ،اما نقشآفرین نیستند .حضور نیروي دریایی
جمهوري اسالمی ایران در آبهاي آزاد همزمان داري دو نقش (قوت و فرصت) میباشد .عامل
حضور نیروي زمینی آمریكا و تكفیريها در منطقه همزمان داري دو نقش (فرصت و تهدید) می-
باشد .عامل پایگا هاي هوایی آمریكا در منطقه همزمان داري دو نقش (فرصت و تهدید) میباشد.
این سه عامل به علت دو نقشه بودن با عالمت ستار مشخصشد اند.
پاسخ سؤال یكم

الف -مهمترين قوت دفاعي جمهوری اسالمي ايران مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي نظامي به
ترتيب اولويت عبارتاند از:
 نیروهاي زمینی،
 مردمی بودن نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران،
 سامانه موشكی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران،
 كمیت نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران،
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 توان جنگ نهضتی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران،
 صنعت دفاعی بومی و خوداتكاي جمهوري اسالمی ایران،
 دانش و مهارت نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران،
 ساختار نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران،
 حضور نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران در آبهاي آزاد.
ب -مهمترين ضعف دفاعي جمهوری اسالمي ايران مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي نظامي به
ترتيب اولويت عبارتاند از:
 عدم عضویت جمهوري اسالمی ایران در پیمانهاي نظامی،
 سامانهها و سیستمهاي هوایی.
پاسخ سؤال دوم

الف -مهمترين فرصت دفاعي جمهوری اسالمي ايران مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي نظامي به
ترتيب اولويت عبارتاند از:
 سپا بدر و حشدالشعبی عرا ،
 حضور نیروي زمینی آمریكا و تكفیريها در منطقه،
 حضور نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران در آبهاي آزاد،
 پایگا هاي هوایی آمریكا در منطقه.
ب -مهمترين تهديدهای دفاعي جمهوری اسالمي ايران مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي نظامي به ترتيب
اولويت عبارتاند از:

 پایگا هاي هوایی آمریكا در منطقه،
 توان جنگ دور ایستا توسط ارتش آمریكا،
 جنگ نیابتی آمریكا علیه جمهوري اسالمی ایران از طریق گرو هاي تكفیري و كشورهاي
دستنشاند ،
 حضور نیروي زمینی آمریكا و تكفیريها در منطقه،
 حضور نیروي دریایی آمریكا در منطقه.
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ب -پيشنهادها:

 -2با توجه به ائتالف آمریكایی -عربی در ترویج ایران هراسی ،پیشنهاد میگردد پروژ یا رسالهاي
تحت عنوان نقش عوامل مؤثر ژئوپلیتیكی بر راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ایران در مقابل
تهدیدها از مبدأ خلیجفارس اجرا گردد.
 -1مردمی نمودن دفاع در عرا

جهت مقابله با جنگ نیابتی آمریكا و گرو هاي تكفیري-

تروریستی با نهادینه كردن تجربه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران بهویژ نقسا.
 -7تأكید بر اجراي عملیات موشک پایه و دریا پایه بهمنظور خنثی نمودن توان جنگ دور ایستاي
دشمن و بهر گیري از توان مناسب نیروهاي زمینی جمهوري اسالمی ایران ،جهت مقابله با
تكفیريها در آنسوي مرزهاي خودي (فرامرزها).
 -4تقویت ساختار ،آموزش ،عملیات و آماد و پش حشدالشعبی در عرا و ارتقاء آن تا سطح سپا
پاسداران انقالب اسالمی با استفاد از تجربیات سپا  ،نقسا و سازمان بسیج مستضعفین.
 -2تشكیل نیروي مقاومت مشتر

بین جمهوري اسالمی ایران و عرا

با مشاركت نقسا و

حشدالشعبی بهمنظور مقابله با جنگ نیابتی آمریكا.
 -6مشاركت در بازسازي و اجراي طرح چاالكی و چابک سازي ارتش عرا  ،بهمنظور ممانعت از
حضور نظامیان آمریكا در عرا پس از اتمام جنگ.
 -3نهادینه كردن هماهنگی و عملیات مشتر بین حشدالشعبی و ارتش عرا با استفاد از دانش و
مهارت و تجربه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران.
 -8كمک مستشاري به سازماندهی ،بازمهندسی و بازتعریف نیروهاي اطالعاتی -امنیتی و پلیس
عرا با استفاد از دانش و مهارت و تجربه واجا و ناجا.
 -1مشاركت فعال در بازسازي و نوسازي صنای دفاعی عرا با استفاد از تجربه ودجا ،بهمنظور
عدم وابستگی صنای نظامی عرا به آمریكا.
 -20اجراي راهبرد بازدارندگی همهجانبه توسط نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و راهبرد
دفاع همهجانبه توسط نیروهاي مسلح عرا با هدایت مستشاري جمهوري اسالمی ایران ،جهت
خنثی نمودن تهدیدهاي آمریكا و گرو هاي تكفیري -تروریستی.
 -22عضویت در پیمانهاي نظامی منطقهاي با ایجاد پایگا هاي مشتر

دریایی و هوایی بهمنظور

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

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

 بوالحسنی ،خسرو ( ،)2711رساله دكتري" ،بررسي ژئوپليتيك ترکيه و تأثير آن در تدوين راهبرد
دفاعي جمهوری اسالمي ايران" ،دانشگا عالی دفاع ملی ،تهران
 حسنبیگی ،ابراهیم (" ،)2710مديريت راهبردی" ،انتشارات سمت ،تهران
 حافظنیا ،محمدرضا ( " ،)2710اصول و مفاهيم ژئوپليتيك" ،انتشارات پاپلی ،مشهد
 دانشآشتیانی ،محمدباقر (" ،)2712مديريت راهبرد دفاعي -امنيتي" ،انتشارات مركز آموزشی و
پژوهشی شهید صیاد شیرازي ،تهران

 رشید ،غالمعلی ( ،)2786رساله دكتري " ،نقش عوامل ژئوپليتيك در راهبرد دفاعي (مطالعه
موردی ،ايران نسبت به عراق)" ،دانشگا تربیت مدرس ،تهران
 رشید ،غالمعلی و دیگران (" ،)2717مقاله جنگ آينده" ،فصلنامه شمار  48راهبرد دفاعی ،مركز
تحقیقات راهبردي دفاعی ،تهران
 رشید ،غالمعلی (" ،)2714جزوه درسي ژئوپليتيك" ،مقط دكتري علوم دفاعی راهبردي ،دانشگا
عالی دفاع ملی ،تهران

 رشید ،غالمعلی ،كالنتري ،فتحا" ،)2712( ...مقاله علمي  -پژوهشي نقش عوامل ژئوپليتيكي طبيعي
در تدوين راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ايران در مقابل تهديدات نظامي آمريكا از مبدأ
سرزميني عراق" ،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک شمار  ،66انتشارات داعا ،تهران
 شمس دولتآبادي ،محمودرضا (" ،)2714جزوه درسي ژئوپليتيك" ،دانشگا عالی دفاع ملی ،تهران
 شعبانیسارویی ،رمضان (" ،)2711چگونه تحليل سياسي کنيم" ،انتشارات اعتدال ،تهران

 فرجیراد ،عبدالرضا (" ،)2716عوامل ژئوپليتيكي اقتصادی و سياسي مؤثر بر راهبرد دفاعي-

امنيتي جمهوری اسالمي ايران در مقابل تهديدهای فرا منطقهای از مبدأ سرزميني عراق" ،فصلنامه
علمی -پژوهشی مطالعات بینرشتهاي دانش راهبردي شمار  ،16انتشارات دانشگا عالی
دفاع ملی ،تهران
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