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چکیده
ارتقای قدرت منطقهای ج.ا.ایران که در یکی از مناطق راهبردی ژئوپلیتیکی جهان قرارگرفته ،امری الزم و ضروری
می باشد تا زمینه تحقق اهداف عالی نظام و انقالب اسالمی فراهم گردد .عوامل ژئوپلیتیک همان عوامل قدرت هستند که از
مؤلفههای مهم در کسب و ارتقاء قدرت کشورها محسوب میشوند و شناخت صحیح این عوامل امکان مدیریت صحیح در

بهرهگیری از شرایط محیطی بهمنظور تحقق هدف ارتقاء قدرت منطقهای را فراهم خواهد ساخت .هدف تحقیق "شناسایی

عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر ارتقاء قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران" میباشد .نوع تحقیق کاربردی و رویکرد آن آمیخته

با روش توصیفی – زمینهای است .دادهها به دو روش کتابخانهای و میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه) گردآوری

که اطالعات بهدستآمده کیفی به روش تحلیل محتوا و با کمک نرمافزار مکس کیو دی ای و اطالعات بهدستآمده کمی با
استفاده از نرمافزار تجزیهوتحلیل دادههای کمی ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .روایی مصاحبه و پرسشنامه از طریق روایی
محتوا و پایایی فرم مصاحبه با فرمول کاپای کوهن و پرسشنامهها با آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است .نمونهگیری به روش
غیر تصادفی و معادل  39نفر میباشد .از یافتههای تحقیق ،تعداد  46عامل شامل  71عامل با نقش قوت 1 ،عامل با نقش
ضعف 17 ،عامل با نقش فرصت و  73عامل با نقش تهدید احصاء گردید و درنهایت مشخص شد که موقعیت راهبردی
قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران در ربع اول محور مختصات یا همان موقعیت تهاجمی قرار دارد و با توجه به اینکه
استراتژی تهاجمی بین توان مالی (کارایی ) و توان صنعت (پتانسیل رشد و ارتقاء) واقع گردیده ،لذا قدرت منطقهای ج .ا .ایران
در وضعیت تعادل و پایداری به سر میبرد و از قابلیت رقابت فعال در برابر سایر رقبا برخوردار است؛ بنابراین ضمن اینکه
میتوان جمهوری اسالمی ایران را قدرت منطقهای معرفی نمود ،از پتانسیل و ظرفیت الزم برای ارتقاء قدرت منطقهای نیز
برخوردار میباشد.

واژگان کلیدی :قدرت ،قدرت منطقهای ،ژئوپلیتیک ،عوامل ژئوپلیتیک

 7دانشیار امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین
 1استاد مدیریت دانشگاه ایوانکی
 9استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین

(علیهالسالم)

 6دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) behrooztaslimikar@gmail.com
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مقدمه
مفهوم قدرت در روابط بینالمللی همان قدرت ملی است و هنگامیکه در یکک منطقکه جغرافیکایی
بهکارگرفته شود ،به آن قدرت منطقهای گفته میشود .قدرت ج .ا .ایکران در منطقکه جنکوب غربکی
آسیا باعث شده تا جمهوری اسالمی ایران از منظر نظام سلطه یک خطکر جکدی درراه رسکیدن بکه
اهدافشان در این منطقه به شکمار آیکد و در تصکمیمات خکود راهبردهکای متنکوع و متکرکری را در
راستای کاهش جایگاه منطقهای جمهوری اسالمی ایران که رابطه مستقیمی باقدرت منطقکهای دارد،
در نظر گرفتهاند تا با محدودسازی نقش جمهوری اسکالمی ایکران در معکادالت منطقکهای جنکوب
غرب آسیا ،کاهش حوزه نفوذ یا قدرت منطقهای ایران را رقم بزنند .با توجه به اینکه حفظ و ارتقاء
قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران ،ضمن کاهش سطح تهدیدات ،تضمین منافع و اهداف ملی
و همچنین ارتقاء بازدارندگی را به دنبال خواهد داشت ،لذا نیاز میباشد تا با شناسایی دقیق محیطی
نسبت به احصاء عوامل داخلی و خارجی بهمنظور بهرهگیری حداکرری از تمام فرصتهای ممککن
برای ارتقاء شرایط کنونی استفاده نمود.
ازآنجاییکه تالشهای بهعملآمده در خصوص ارتقاء قدرت منطقهای جمهکوری اسکالمی ایکران و
بهرهگیری از فرصکتهکای ایجادشکده و دوری جُسکتن از تهدیکدات موجکود ،بکهصکورت علمکی،
سازمانیافته و نظاممند تدوین نشده و بعضاً به علت عدم انسجام و پراکندگی ،فاقد اثرگذاری الزم و
مناسب میباشد ،لذا باعث ایجاد دغدغه اصلی محقق و منجر به شکلگیری مسئله تحقیق با عنکوان
اینکه "عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر در ارتقاء قکدرت منطقکهای جمهکوری اسکالمی ایکران ککدام انکد؟"،
گردیده تا پاسخی برای هدف اصلی تحقیق یعنکی "شناسکایی عوامکل ژئکوپلیتیکی مکؤثر در ارتقکاء
قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران" احصاء گردد.
مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

رسالهای با عنوان "تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزه دریای عمان و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفکاعی-
امنیتی جمهوری اسالمی ایران" توسط فضلاله نوذری در سال  7937در دانشگاه و پژوهشگاه عالی
دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با طرح سؤال "عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی مکرتبط بکا مسکائل دفکاعی-
امنیتی حوزه دریای عمان کدام است؟" به سرانجام رسانده شده است و درنهایت مهمتکرین عوامکل
مؤثر ژئوپلیتیکی دریای عمان در محیط داخلی شامل موقعیت ژئوپلیتیکی سکواحل ایکران در حکوزه
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دریای عمان و موقعیت راهبردی و ژئواستراتژیک ایران در تنگکه هرمکز و سکواحل دریکای عمکان،
مهمترین عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی دریای عمان در محیط خارجی شامل نقش ایاالتمتحده بهعنکوان
یکی از بازیگران اصلی فرا منطقهای در حوزه دریای عمان و قرار گکرفتن حکوزه دریکای عمکان در
کانون توجه و عالیق ژئوپلیتیکی بازیگران و قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای اسکتخراج و ارائکه
گردیده است.
مقالهای با عنوان "بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران بر راهبرد دفاعی آن"
توسط فتحا ...کالنتری و مهدی رسولی در سال  7931در شماره  48فصلنامه علمی راهبرد دفاعی
با طرح سؤال "عوامل ژئوپلیتیکی چه نقشی بر راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران دارند؟"
صورت پذیرفته که در پایان  5مؤلفه طبیعی 8 ،مؤلفه انسانی 1 ،مؤلفه اقتصادی 8 ،مؤلفه سیاست
داخلی 6 ،مؤلفه سیاست خارجی 71 ،مؤلفه نظامی 8 ،مؤلفه فرهنگی و  8مؤلفه علمی – فناوری
شناسایی گردیدند.
مقالهای با عنوان "نقش عوامل ژئوپلیتیکی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران
در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از مبدأ سرزمینی عراق" توسط غالمعلی رشید و فتحا ...کالنتری
در سال  7938در شماره  44فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک با طرح سؤال "عوامل ژئوپلیتیکی
طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از مبدأ
سرزمینی عراق چه نقشی دارند؟" صورت پذیرفته که در پایان  79عامل ژئوپلیتیکی در قالب
نقشهای قوت زا ،فرصتآفرین ،ضعف و تهدید زا شناسایی گردیدند.
 مفهوم شناسی:قدرت:

وقتی در قالب یک جامعه به قدرت نگاه شود ،معرف برآیند توانایی و ظرفیتهای آن جامعه
محسوب میشود و دارای مفهومی ژئوپلیتیکی است( .زرقانی )711 :7955 ،برآیند حاصل از
تواناییهای بالقوه و بالفعل یک ملت که نشئتگرفته از تمام ظرفیتهای موجود آن کشور
محسوب میشود ،قدرت ملی را تشکیل میدهد (کالینز )819 :7959 ،که قدرت موجودی واحد
بنام ملت است و از سوی برگزیدگان ملت یا همان رهبران سیاسی با اعمال اراده ملی جهت
رسیدن به اهداف و منافع ملی به کار گرفته میشود( .حافظنیا)189 :7939 ،
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قدرت منطقهای:

قدرت منطقهای نوع خاصی از تقسیمبندی دولتهاست که قدرت ملی اصلیترین معیار آن است.
( )Clausewitz, 1976: 61در روابط بینالمللی ،به قدرتی منطقهای اطالق میشود که در یک ناحیه
جغرافیایی دارای قدرت است .کشورهایی که با بهرهبرداری مناسب از قدرت خود در منطقه یا
ناحیهای از جهان دارای قدرت هستند ،دارای قدرت برتر منطقهای خواهند بود( .

& Buzzan

Waver, 2003, 55؛  Buzzan, 2004, 72و  )Cohen, 1994: 141ساختار قدرت منطقهای یک نظام
سلسله مراتبی است که بر اساس وزن ژئوپلیتیکی کشورها در هر منطقهای مشخص میشود و
دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد ،قدرت اول منطقه بهحساب خواهد آمد و امکان نفوذ چنین
کشوری در امور منطقه فراهم خواهد شد( .حافظ نیا و همکاران)75 :7959 ،
ژئوپلیتیک:0

عزتا ...عزتی ژئوپلیتیک را تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست میداند( .عزتی)7-9 :7931 ،
ژئوپلیتیک از منظر لسلی هپل هنر و فرآیند رقابت جهانی است( .هپل )18 :7911 ،میخائیل پاسیون
ژئوپلیتیک را کاربرد دانش و تکنیکهای جغرافیای سیاسی در روابط بینالمللی میداند.

( Pacione,

 )1985: 52در تعریفی دیگر اینگونه آمده است که ژئوپلیتیک رابطه رقابتآمیز بین قدرتهای
بزرگ و دولتهای قدرتمند برای سلطه بر دولتهای ضعیف است ()Husain, 1993: 82؛ پاتریک
اُسولیوان میگوید ژئوپلیتیک مطالعه جغرافیایی روابط فیمابین گردانندگان و مدیران قدرت شامل
«فرمانروایان ملی و نهادهای فراملی» است )Oˊ Sullivan, 1986: 2( .دُرّه میرحیدر ژئوپلیتیک را
«شیوههای قرائت و نگارش سیاست بینالملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر
تصمیمگیریهای سیاسی در سطح ملی و منطقهای» (میرحیدر )11 :7911 ،و محمدرضا حافظنیا آن
را «علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست و کنشهای ناشی از ترکیب آنها با
یکدیگر» تعریف میکند( .حافظنیا)14:7954 ،
عوامل ژئوپلیتیک:

از برخورد عوامل یک واحد جغرافیایی با مؤلفههای قدرت ،تعامالتی حاصل خواهد شد که
بهصورت کنشی و واکنشی ،این تعامالت بر سیاستها ،راهبردها ،برنامهریزیها و تصمیمگیریهای
یک منطقه یا کشور اثر خواهد گذاشت( .بیک )34 :7938 ،عوامل ژئوپلیتیک ،عواملی هستند که در

Geopolitics.
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آنها ارتباط بین جغرافیا (محیط و انسان) و سیاست (اندیشه و ساختار) ،باعث ارتقاء قدرت
منطقهای جمهوری اسالمی ایران گردد که از منظر محمدحسین افشردی و سید مصطفی مدنی
شامل عوامل «سرزمینی ،اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی ،نظامی ،حکومتی – سیاسی و علمی -
فناوری» میباشند( .افشردی و همکاران)711 :7955 ،
محیطشناسی ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران استخراجشده از مطالعه منابع

عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران استخراجشده از مطالعه منابع در حوزههای ششگانه
سرزمینی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی ،حکومتی  -سیاسی ،نظامی و علمی  -فناوری عبارتاند
از:
 )1مؤلفه سرزمینی جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اسالمی ایران به دلیل برخورداری از موقعیتهای چندگانهی گذرگاهی ،حائل،
ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ،از موقعیت برتر ژئوپلیتیکی برخوردار میباشد( .اطاعت:7951 ،
91؛ تقوی اصل85 :7951 ،؛ صفوی81 :7951 ،؛ نامی711 :7953 ،؛ عزتی و یزدانپناه درو به نقل
از نوذری771 :7937 ،؛ صفوی16 :7957 ،؛ واعظی 1 :7951 ،و کاظمی)711 :7945 ،
 )2مؤلفه اجتماعی  -فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اسالمی ایران ضمن برخورداری از کهنترین فرهنگهای جهان (عزتی و یزدانپناه درو
به نقل از نوذری ،)738 :7937 ،مهد تمدن آسیا و جهان میباشد (صفوی )44 :7957 ،و شیعه
گرایی بهعنوان عاملی در بازسازی موجودیت سیاسی ایران ،رشد زیادی داشته (مسکوب:7913 ،
 )19و با توجه به پیشینهی تاریخی ،انسجام فرهنگی ،قومی و ویژگیهای جغرافیایی( ،حافظ نیا،
 )11 :7957از اتحاد و همدلی باالیی برخوردار هستند( .مجتهدزاده798 :7913 ،؛ رهپیک و
کالهچیان 711 :7951 ،و مرکز آمار ایران ،7935 ،قابلدسترسی در)www.amar.org.ir/news :
اگرچه تنوع و ترکیب قومی و زبانی ایران بسیار ناهمگون است ،لیکن باوجود چنین تکرر و تنوعی،
از در هم تنیدگی بسیار زیادی برخوردار میباشد( .رشید)39 :7954 ،
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 )3مؤلفه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
ایران دارای یک درصد جمعیت جهان و هفت درصد ذخایر معدنی جهان است و ازنظر
ظرفیتهای استفادهنشدهی طبیعی و انسانی در رتبهی اوّل جهان قرار دارد( .بیانات معظم له،
قابلدسترسی در )www.khamenei.ir :و با توجه به اینکه یکی از غنیترین کشورها و بزرگترین
صادرکنندهها میباشد ،از قابلیت ارزآوری باالیی در صادرات برخوردار است( .غفرانی و همکاران،
 85 :7934و فارسی )771 :7915 ،لیکن بسیاری از این ظرفیتها با غفلت تاکنون بیاستفاده مانده
است( .شمسدولتآبادی )781 :7951 ،نگاه به خارج ،استفاده محدود از ظرفیتهای موجود،
ضعف در بودجهبندی ،عدم ثبات سیاستهای اجرایی ،عدم رعایت اولویتها و وجود هزینههای
زائد را میتوان ازجمله ضعفهای اقتصادی ج .ا .ایران برشماری نمود( .بوالحسنی)713 :7931 ،
 )4مؤلفه حکومتی  -سیاسی جمهوری اسالمی ایران
ج .ا .ایران از مشروعیت ،مقبولیت ،استحکام ،تداوم قدرت نظام سیاسی ،نظامی مستقل ،مقتدر،
مردمی و انقالبی و حکومت مقتدر برخوردار میباشد (عبدا...زاده و همکاران )61 :7954 ،و از
قدرت سیاسی مرکزی و یک قانون اساسی در سراسر این سرزمین تبعیت میشود( .نوذری:7937 ،
 )731مردم اصلیترین حامیان جمهوری اسالمی ایران محسوب میشوند و نهاد رهبری نیز یکی از
ارکان اصلی ساختار سیاسی کشور و قدرت در ایران محسوب میشود( .شادلو )7931 ،دشمنان
باسیاست تبلیغی سعی در مأیوس سازی مردم و حتّی مسئوالن و مدیران دارند( .بیانات معظم له،
قابلدسترسی در)www.khamenei.ir :
 )8مؤلفه نظامی جمهوری اسالمی ایران
نیروی نظامی ج .ا .ایران ،والیتمدار ،دشمنشناس و دشمنستیز ،مردمی هستند (کمالی:7939 ،
 )714که ازجانگذشته و کارآمد بوده و در سطح منطقه رتبه اول را دارند( .بوالحسنی)784 :7931 ،
ضمن اینکه تجربه هشت سال دفاع مقدس پشتوانهای محکم برای نیروهای مسلح ج .ا .ایران
محسوب میشود ،نیروهای مسلح ،از صنایع و فناوری نظامی بومی که قادر است ،تجهیزات و
سالح موردنیاز نیروهای مسلح را تولید کند و توانایی تولید ،بازسازی و ارتقای تجهیزات نظامی و
دفاعی راهبردی را دارد ،برخوردار میباشد( .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،قابلدسترسی
در)www.defanews.ir :
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 )6محیطشناسی علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران
ایران سریعترین رشد علمی را در جهان داراست Masood, 2006: 23( .و گزارش یونسکو،
قابلدسترسی در )www.irna.ir :نرخ بیسوادی در ایران کمتر از  4/8درصد (درگاه سازمان نهضت
سوادآموزی ،قابلدسترسی در  )https://www.lmoiran.irاگرچه در فناوری هوافضا ،فیزیک
هستهای ،پزشکی و یاختههای بنیادی ،ایران پیشرفتهای شایانی داشته( ،درگاه وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،قابلدسترسی در  )https://www.msrt.irلیکن سهم پژوهش در ج .ا .ایران
پایین

میباشد.

(درگاه

خبرگزاری

دانشجویان

ایران

(ایسنا)،

قابلدسترسی

در

)https://www.isna.ir/news
محیطشناسی ژئوپلیتیکی یمن استخراج شده از مطالعه منابع

 )1مؤلفه سرزمینی یمن
یمن به علت برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی ،بندرها ،جزایر مهم( ،فضائلی )7938 ،مرز
مشترک با عربستان سعودی (گروه مؤلفین )7934 ،و همچنین اشرافیت بر تنگه بابالمندب،
(درایسدل و بلیک )7954 ،از موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی برخوردار است( .متلیسیا،
)7936
 )2مؤلفه اجتماعی  -فرهنگی یمن
یمن با جمهوری اسالمی ایران دارای قرابت ریشههای فکری ،ایدئولوژیک ،مذهبی ،اجتماعی و فرهنگی
است( .الشجاع 7696 ،و میراحمدی و احمدوند )7936 ،این کشور از زیرساختهای الزم برای فعالیتهای
فرهنگی ،هنری و مذهبی جمهوری اسالمی ایران برخوردار میباشد( .گروه مؤلفین )7934 ،ضمن اینکه
عدالت اجتماعی در یمن رعایت نمیشود (واعظی ،)7931 ،از تنوع قومی و همچنین شکافهای قومی و
مذهبی بسیار زیادی برخوردار است( .بهاء )7953 ،وجود قبایل زیاد باعث گردیده تا فرهنگ قبیلهای و
طایفهای در یمن رسوخ نماید( .الشجاع )7696 ،همچنین شاهد رسوخ افراطگرایی ،بنیادگرایی و اندیشه
وهابی نیز در این کشور هستیم( .واعظی 7931 ،و صادقی و احمدیان )7953 ،شکافهای مذهبی یمن
باعث دخالت عربستان سعودی و حمایت این کشور از گروههای مخالف یمنی شده است( .واعظی)7931 ،

 )3مؤلفه اقتصادی یمن
اگرچه یمن از ظرفیتهای الزم و موقعیت مناسب اقتصادی برخوردار است ( Schmitz, 2012و التهامینیا
و همکاران ،)7938 ،لیکن بهشدت نیازمند واردات میباشدAl-Mamari, 2008( .؛

National

Adaptation Programme of Action, 2010؛  Glass, 2010و صادقی و احمدیان )7953 ،ضعف

46

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال نوزدهم ،شماره  ،58پاییز 7611

سرمایه در یمن (هاشمینسب 7955 ،و  )IMF Country Report, 2014باعث گردیده تا ضمن عدم
امکان ایجاد زیرساختهای الزم (صادقی و احمدیان7953 ،؛ کریملو7939 ،؛ ماهپیشانیان ،)7955 ،وابستگی
شدیدی به سرمایهگذاری خارجی داشته باشد( .دهقانی و محسنی7939 ،؛  Salisbury, 2011و ثمودی،
)7937

 )4مؤلفه حکومتی  -سیاسی یمن
یمن کشوری است که امکان هژمونیک نمودن یک نظام سیاسی – مذهبی در آن برای دوره طوالنی مهیا
نمیباشد( .نیکو )7937 ،و همواره شاهد تعدد بازیگران داخلی ،منطقهای ،فرا منطقهای و سازهای در این
کشور هستیم( .الشجاع ،7696 ،عمادی ،7936 ،ذوالفقاری ،7939 ،فضائلی 7938 ،و کاردان )7931 ،در
شرایط کنونی و با توجه به تسلط انصارا ...بر نقاط مهم ،استراتژیک و پرجمعیت یمن ،این نیرو از توانایی
الزم بهعنوان یک کنشگر سیاسی – اجتماعی تأثیرگذار در معادالت یمن برخوردار است( .فضائلی)7938 ،

 )8مؤلفه نظامی یمن
نیروهای مسلح یمن از صنایع ،زیرساخت و فناوری نظامی بومی برخوردار نمیباشند .شهروندان مسلح،
گروههای تروریستی و افراطی زیادی در این کشور وجود دارد .انصارا ...توانسته با آموزش بخش اعظمی از
نیروهای مردمی ،از پتانسیل بسیج مردمی در جنگ عربستان سعودی بهره ببرند( .گروه مؤلفین)7934 ،

 )6مؤلفه علمی و فناوری یمن
به علت عدم برخورداری یمن از زیرساختهای آموزشی و علمی الزم و کافی ،شاهد باال بودن سطح
بیسوادی هستیم (کریملو )7939 ،و همین نیازمندی یمن (سجادپور ،)7931 ،باعث گردیده تا زمینه نفوذ
سایر کشورها خصوصاً عربستان و کویت در حوزه آموزش یمن فراهم شود( .گروه مؤلفین)7934 ،
محیطشناسی ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران و یمن استخراج شده از مصاحبه با خبرگان

 -1عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه سرزمینی
موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسالمی ایران؛ وجود عربستان سعودی
بهعنوان یک رقیب استراتژیکی و ژئوپلیتیکی برای جمهوری اسالمی ایران؛ موقعیت برتر
ژئوپلیتیکی یمن؛ عدم وجود مرز مشترک زمینی و دریایی بین جمهوری اسالمی ایران و یمن؛
محاصره هوایی ،زمینی و دریایی یمن و محدودیت در کمک به مردم و انصار ...یمن؛ (مصاحبه با
اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد اخباری؛ محمدرضا حافظنیا؛ حسین امیرعبداللهیان؛ حشمتا...
فالحتپیشه ،سعدا ...زارعی؛ حسین شیخاالسالم؛ مصطفی شمسایی؛ عبدا ...مبینیدهکردی و
حسین شیخاالسالم)
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 -2عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه اجتماعی  -فرهنگی
وجود یک سازه انسانی نیمه متجانس و منسجم همسو با جمهوری اسالمی ایران در یمن؛ وجود
زمینه و بسترهای الزم در خصوص اقدامات فرهنگی و اجتماعی در یمن؛ قرار گرفتن جمهوری
اسالمی ایران در کانون توجهات فرهنگی منطقه و برخورداری از قابلیت و ظرفیتهای باالی
اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی؛ قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران در کانون توجهات ایدئولوژیکی
منطقه و الگوبرداری از این ایدئولوژی و شکلگیری محور مقاومت؛ وجود عالقههای تاریخی،
مذهبی ،اجتماعی و فرهنگی یمن با جمهوری اسالمی ایران؛ وجود همپیمانان جمهوری اسالمی
ایران در منطقه؛ وحدت و انسجام داخلی بین مسئولین ،نخبگان و مردم در جمهوری اسالمی ایران؛
فعالیت گسترده رسانهای و عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران ،مقاومت و انصارا...
یمن؛ نیازمندی یمن به ایجاد زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی؛ وجود جریان و مذهب زیدیه
(انصارا )...بهعنوان یک جریان انتقادی ،انقالبی ،اسالمی و تاریخی در یمن؛ وجود شکافهای
قومی ،مذهبی و جغرافیایی در بخشی از جامعه و ملت یمن و مشکل اجماع ملی؛ رسوخ
افراطگرایی ،بنیادگرایی و اندیشه وهابی در یمن؛ وجود قبایل ،احزاب و شخصیتهای وابسته به
عربستان در یمن؛ (مصاحبه با محمدرضا حافظنیا؛ احمد محمدزاده؛ حسین امیرعبداللهیان؛ احمد
غالمپور؛ سعدا ...زارعی؛ حسین شیخاالسالم؛ مصطفی شمسایی؛ محمدحسین سلطانی فرد؛ عبدا...
مبینیدهکردی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ احمد محمدزاده و محمد اخباری)
 -3عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه اقتصادی
برخورداری جمهوری اسالمی ایران از قابلیتهای اقتصادی موردنیاز یمن؛ وجود منابع و
ظرفیتهای الزم اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران به میزان بیشتر از نیازمندی جامعه و فراهم
بودن زمینه صادرات به یمن؛ اقتصاد برتر دشمنان جمهوری اسالمی ایران و تالش آنان برای به
دست گرفتن بازار اقتصادی یمن؛ ضعف در ساختار و فرهنگ اقتصادی جمهوری اسالمی ایران؛
برخورداری یمن از منابع ،ظرفیت و قابلیتهای الزم اقتصادی؛ نیازمندی یمن به سرمایهگذاری و
ایجاد زیرساخت؛ فرصتهای اقتصادی ناشی از موقعیت یمن در بسط و توسعه مراودات اقتصادی
برای جمهوری اسالمی ایران؛ فقدان کادر کارآمد اقتصادی در میان نیروهای انصارا...؛ (مصاحبه با
محمدرضا حافظنیا؛ حشمتاهلل فالحتپیشه؛ حسین امیرعبداللهیان؛ احمد غالمپور؛ اسماعیل
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احمدی مقدم؛ مصطفی شمسایی؛ محمدحسین سلطانیفرد؛ احمد محمدزاده و عبدا...
مبینیدهکردی)
 -4عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه حکومتی  -سیاسی
وجود زمینه الزم برای حضور مستشاری جمهوری اسالمی ایران؛ برخورداری جمهوری اسالمی
ایران از ساختار و قدرت حکومتی – سیاسی مطلوب برای جوامع بشری؛ قدرت مدیریت راهبردی
و تجربیات متعدد و متنوع جمهوری اسالمی ایران درصحنههای مختلف داخلی و خارجی سیاسی؛
وجود مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بهعنوان یک رکن اساسی در قدرت سیاسی جمهوری اسالمی
ایران و موردقبول نیروهای انقالبی یمن؛ وجود همپیمانان منطقهای و فرا منطقهای با جمهوری
اسالمی ایران در حوزه یمن؛ وجود و نقشآفرینی نیروهای انصارا ...بهعنوان کنشگران اصلی در
حوزه سیاسی یمن؛ استیالی حاکمیت انقالبیون بر مناطق مهم و راهبردی یمن با محوریت انصارا...
و پذیرش آنها توسط سایر بازیگران؛ ایجاد شکاف و ازهمگسیختگی در ائتالف کشورهای عربی
علیه جمهوری اسالمی ایران؛ تعدد بازیگران منطقهای و فرا منطقهای در یمن و منطقه جنوب غرب
آسیا باهدف ممانعت از ارتقاء قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران؛ عدم وجود ساختار سیاسی
قدرتمند در یمن؛ فقدان کادر کارآمد سیاسی در نیروهای انصارا ...یمن؛ ائتالف بازیگران منطقهای
و فرا منطقهای در جهت تجزیه یمن؛ (مصاحبه با محمدحسین سلطانی فرد؛ اسماعیل احمدی
مقدم؛ عبدا ...مبینیدهکردی؛ محمدرضا حافظنیا؛ حشمتا ...فالحتپیشه؛ حسین امیرعبداللهیان؛
احمد غالمپور؛ محمد اخباری؛ حسین شیخاالسالم؛ سعدا ...زارعی؛ احمد محمدزاده و مصطفی
شمسایی)
 -8عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه نظامی
قدرت مدیریتی جمهوری اسالمی ایران درصحنههای نظامی و امنیتی و همچنین قابلیت اجرای
عملیات در عمق خاک دشمن؛ قابلیت و توانمندی جمهوری اسالمی ایران در تولید انواع تجهیزات
تاکتیکی ،عملیاتی و راهبردی نظامی با بهرهگیری از فناوری بومی؛ رشد علم و دانش نظامی و
تجربه کمکهای مستشاری جمهوری اسالمی ایران؛ تجربیات و قدرت انصارا ...در مدیریت
صحنههای عملیاتی؛ نیاز یمن به تجهیزات ،تسلیحات ،آموزش ،فناوری و زیرساختهای نظامی؛
وجود بستر جاسوسی و نفوذ اطالعاتی در میان نیروهای انصارا...؛ (مصاحبه با سعدا ...زارعی؛
اسماعیل احمدی مقدم؛ احمد غالمپور؛ احمد محمدزاده؛ حسین شیخاالسالم؛ حسین امیرعبداللهیان
و عبدا ...مبینیدهکردی)
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 -6عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه علمی و فناوری
قابلیت و ظرفیتهای علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران برای تبدیلشدن به متروپل علمی
یمن؛ وجود ظرفیت الزم و نیاز شدید یمن به زیرساختهای علمی و فناوری؛ (مصاحبه با حسین
امیرعبداللهیان؛ محمدرضا حافظنیا ،مصطفی شمسایی ،حسین شیخاالسالم و محمدحسین سلطانی
فرد)
چارچوب نظری

چارچوب نظری محقق در این پژوهش ،مدل ارائهشده توسط محمدحسین افشردی و سید مصطفی
مدنی میباشد که عوامل «اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی ،سرزمینی ،حکومتی  -سیاسی ،اجتماعی و
نهایتاً علمی  -فناوری» را جزء عوامل اصلی ژئوپلیتیک معرفی نمودهاند( ،افشردی و همکاران،
 )711 :7955لیکن با تغییری جزئی در مؤلفههای یادشده و تلفیق مؤلفه اجتماعی و فرهنگی با
یکدیگر ،عوامل اصلی ژئوپلیتیک در قالب شش بُعد اصلی شامل اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی -
فرهنگی ،سرزمینی ،حکومتی – سیاسی و علمی  -فناوری درروند اجرای تحقیق مدنظر قرارگرفته
است.
مدل مفهومی
موقعیت راهبردی قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران
قوت

فرصت

ضعف

تهدید

عامل اجتماعی-فرهنگی

عامل اقتصادی

عامل اجتماعی-فرهنگی

عامل اقتصادی

عامل علمی-فناوری

عامل حکومتی  -سیاسی

عامل علمی-فناوری

عامل حکومتی-سیاسی

عامل نظامی

عامل سرزمینی

عامل نظامی

عامل سرزمینی

محیط خارجی

محیط داخلی

عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر در ارتقاء قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران

شکل  :7مدل مفهومی تحقیق
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روششناسی
نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی – زمینهای بهصورت آمیخته (کمی-کیفی) است.
جامعه آماری این پژوهش از بین مسئولین سطوح عالی و ارشد نظام ،صاحبنظران و خبرگان
نظامی و غیرنظامی که دارای ویژگیهای همچون آشنایی با مفاهیم و مسائل ژئوپلیتیک ،مفاهیم
قدرت منطقهای و مسائل منطقه جنوب غرب آسیا ،دارای حداقل مدرک تحصیلی دکتری و دارای
حداقل  8سال سابقه خدمت در مشاغل راهبردی مرتبط و یا حداقل جایگاه سرتیپی و معادل آن
هستند ،انتخابشدهاند که معادل  39نفر میباشند .با توجه به اینکه جامعه آماری کمتر از  711نفر
میباشد ،لذا حجم نمونه تمام شمار در نظر گرفتهشده است .در این تحقیق از دو روش کتابخانهای
(مطالعه منابع ،فیشبرداری ،بررسی اسناد و مدارک و درگاههای اینترنتی) و میدانی (مصاحبه نیمه
ساختاریافته و پرسشنامه) برای گردآوری اطالعات استفادهشده است .بهمنظور تعیین روایی
سؤاالت از روش کنترل بیرونی استفادهشده است و سؤاالت طرحشده توسط اساتید محترم راهنما،
مشاورین و خبرگان مرتبط با موضوع مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفتند تا هرگونه ابهام و
نارسایی برطرف گردد .برای تعیین میزان پایایی سؤاالت مصاحبه و پرسشنامه به ترتیب از فرمول
کاپای کوهن و آلفای کرونباخ استفادهشده که ضریب کاپای کوهن معادل  1/59و آلفای کرونباخ
معادل  1/534محاسبه گردید که نشاندهنده برخورداری سطح باالیی از پایایی در سؤاالت و
فرمهای مصاحبه و پرسشنامه میباشد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا اطالعات جمعآوریشده از مطالعه منابع ،اسناد و مدارک بهروش
تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان بهروش تحلیل مضمون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .سپس
عوامل احصاء شده بهمنظور تعیین نقش آنها توسط حجم نمونه مورد قضاوت قرارگرفته است .در
گام بعدی ،میزان میانگین تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی احصاء شده بر ارتقای قدرت منطقهای ج .ا .ایران
بهدستآمده و درنهایت با انجام آزمون فریدمن و اثبات اولویتدار بودن عوامل مورداشاره ،نسبت
به تعیین اولویت عوامل بر اساس آزمون میانگین اقدام گردیده است.
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
 )0ویژگی جمعیت شناختی جامعه تحقیق (جامعه کیفی)

الف -وضعیت تحصیلی و سابقه خدمتی حجم نمونه
جدول  :7فراوانی رشته تحصیلی جامعه تحقیق
درصد

میزان سابقه

فراوانی

خدمت
باالی  38سال

71

31 - 38

89

%81

28 - 31

19

%16/1

جمع کل

39

%711

رشته تحصیلی

فراوانی

علوم سیاسی

19

%16/1

91

%96/6

مدیریت راهبردی

95

%61/3

جمع کل

39

%711

جغرافیا و گرایشهای
مربوطه

جدول  :1فراوانی سابقه خدمت در مشاغل راهبردی
فراوانی

درصد فراوانی
%75/9

 )2تعیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی ارتقای قدرت منطقهای ج .ا .ایران

ابتدا عوامل ژئوپلیتیکی قدرت ج .ا .ایران به تعداد  46عامل از تجمیع مطالعه منابع و مصاحبه با
خبرگان احصاء و سپس طی دو پرسشنامه بهمنظور تعیین نقش هریک از عوامل و همچنین میزان
تأثیر عوامل بر ارتقای قدرت منطقهای ج .ا .ایران مورد قضاوت حجم نمونه قرارگرفته که نتایج
نهایی برابر جدول زیر جمعبندی گردیده است.
جدول  :9میانگین اثر عوامل محیطی بر ارتقاء قدرت منطقهای ج .ا .ایران و کدگذاری عوامل

7

موقعیت برتر ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران؛

6/55

S1

1

موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی یمن؛

6/51

O1

وجود ناامنی در پیرامون جمهوری اسالمی ایران؛

9/41

T1

عدم وجود مرز مشترک زمینی و دریایی؛

9/48

T2

محاصره هوایی ،زمینی و دریایی یمن؛

9/85

T3

ردیف

عامل

عامل

6

سرزمینی

9

مؤلفه

میانگین اثر

کد

8

1
5

اجتماعی  -فرهنگی

4

عامل

وجود یک سازه انسانی نیمه متجانس و منسجم همسو با جمهوری
اسالمی ایران در یمن؛

6/14

O2

نیازمندی یمن به زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی؛

6/54

O3

وجود زمینه الزم جهت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در یمن؛

6/97

O4
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6/99

S2

6/81

S3

77

وجود عالقههای اجتماعی و فرهنگی یمن با ج.ا .ایران؛

9/54

O5

71

وجود جریان و مذهب انقالبی زیدیه در یمن؛

9/31

O6

79

وجود همپیمانان جمهوری اسالمی ایران در منطقه؛

6/41

O7

76

وجود وحدت و همبستگی ملی در جامعه ایرانی؛

6/83

S4

78

تنوع قومی زیاد در یمن و مشکل اجماع سازی ملی؛

6/19

T4

6/14

T5

71

قبایل و شخصیتهای وابسته به عربستان در یمن؛

6/73

T6

75

فعالیت گسترده عملیات روانی دشمن علیه ج .ا .ایران؛

6/17

T7

73

گذار وضعیت جمعیتی ج .ا .ایران به میانسالی؛

9/17

W1

11

وجود قابلیتهای اقتصادی موردنیاز یمن در ایران؛

6/71

S5

17

وجود منابع و ظرفیتهای الزم اقتصادی در ج.ا .ایران؛

6/69

S6

11

برخورداری یمن از منابع و ظرفیت الزم اقتصادی؛

6/71

O8

6/68

O9

6/67

O10

6/77

O11

برخورداری ج .ا .ایران از موقعیت راهبردی اقتصادی؛

6/11

S7

11

اقتصاد برتر دشمنان جمهوری اسالمی ایران؛

6/84

T8

15

فقدان کادر اقتصادی در میان نیروهای انصارا...؛

6/79

T9

13

ضعف بودجهای و سرمایه مالی در یمن؛

6/15

T10

91

وابستگی یمن به سرمایهگذاری خارجی؛

6/18

T11

6/49

W2

ردیف

عامل

عامل

مؤلفه

میانگین اثر

کد

قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران در کانون توجهات اجتماعی -

3

فرهنگی منطقه؛
قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران در کانون توجهات ایدئولوژیکی

71

منطقه؛

رسوخ فرهنگ قبیلهای و طایفهای ،افراطگرایی ،بنیادگرایی و اندیشه

74

وهابی در یمن؛

فرصتهای ناشی از موقعیت یمن در توسعه مراودات اقتصادی برای

19

ج .ا .ایران؛

16

14

97

نیازمندی یمن به سرمایهگذاری و ایجاد زیرساخت؛

اقتصادی

18

عامل

نیازمندی شدید یمن به واردات کشاورزی ،طیور ،تجهیزات صنعتی و
مواد شیمیایی؛

ضعف در مدیریت و فرهنگ اقتصادی ج .ا .ایران؛

عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر ارتقاء قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران (مطالعه موردی یمن)
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9/15

O12

6/73

S8

6/71

S9

6/39

S10

94

حمایت مردمی از نظام سیاسی حاکم بر ج .ا .ایران؛

6/93

S11

91

وجود احزاب و جریانات فعال سیاسی در ج .ا .ایران؛

9/94

W3

وجود انصارا ...بهعنوان کنشگران اصلی یمن؛

6/87

O13

وجود همپیمانان منطقهای و فرا منطقهای با ج .ا .ایران؛

6/83

O14

استیالی حاکمیت انقالبیون بر مناطق راهبردی یمن؛

6/81

O15

ایجاد شکاف در ائتالف عربی علیه ج .ا .ایران؛

6/66

O16

6/47

T12

69

عدم وجود ساختار سیاسی قدرتمند در یمن؛

6/94

T13

66

فقدان کادر کارآمد سیاسی در نیروهای انصارا ...یمن؛

6/17

T14

68

تعدد و ائتالف بازیگران در جهت تجزیه یمن؛

6/18

T15

6/63

T16

61

نفوذ در سطوح تصمیمگیری داخلی ج .ا .ایران؛

9/63

W4

65

قدرت مدیریتی جمهوری اسالمی ایران؛

6/75

S12

63

بهرهمندی ج .ا .ایران از صنایع و زیرساختهای نظامی بومی؛

9/34

S13

81

دانش نظامی و قابلیت کمک مستشاری ج .ا .ایران؛

9/54

S14

87

برخورداری ج .ا .ایران از نیروی مسلح والیی؛

6/63

S15

تجربیات انصارا ...در مدیریت صحنههای عملیاتی؛

6/47

O17

6/91

O18

6/93

O19

ردیف

عامل

عامل

مؤلفه

میانگین اثر

کد

91

وجود زمینه برای حضور مستشاری ج.ا .ایران؛
برخورداری ج .ا .ایران از ساختار حکومتی و نظام سیاسی مطلوب برای

99

جوامع بشری؛
قدرت مدیریت راهبردی و تجربه ج .ا .ایران درصحنههای مختلف

96

سیاسی؛
وجود مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بهعنوان یک رکن اساسی در قدرت

98

93
61

سیاسی ایران؛

حکومتی  -سیاسی

95

67

تعدد بازیگران جهت ممانعت از ارتقاء قدرت منطقهای جمهوری

61

اسالمی ایران؛

عدم امکان هژمونیک نمودن نظام سیاسی – مذهبی در یمن برای دوره

64

89
86

طوالنی؛

نظامی

81

عامل

عدم برخورداری نیروهای مسلح یمن از صنایع ،زیرساخت و فناوری
نظامی بومی؛
امکان دفاع از طریق بسیج مردمی یمن؛

11
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88

وجود شهروندان مسلح و گروههای تروریستی یمن؛

6/15

T17

84

وجود بستر جاسوسی در میان نیروهای انصارا...؛

9/36

T18

81

قابلیت و ظرفیتهای علمی و فناوری ج .ا .ایران؛

6/79

S16

85

ظرفیت باالی ج .ا .ایران در ابعاد مختلف فناوری؛

9/94

S17

83

هزینههای محدود علمی و پژوهشی در ج .ا .ایران؛

9/97

W5

خأل نظام نوین تعامالت آموزشی در سطح ملی؛

9/89

W6

نیاز یمن به زیرساختهای علمی و فناوری؛

6/73

O20

باال بودن سطح بیسوادی در یمن؛

6/79

O21

49

نفوذ سایر کشورها در حوزه آموزش عالی یمن؛

6/99

T19

46

عدم تعامل بین بخش علمی با صنعتی کشور؛

9/45

W7

ردیف

عامل

عامل

47
41

علمی – فناوری

41

مؤلفه

میانگین اثر

کد

عامل

عواملی در ارتقای قدرت منطقهای ج .ا .ایران موردقبول و تأثیرگذار محسوب میشوند که میانگین
نمرات آنها دارای اختالف معناداری با عدد  9باشد و یا بهعبارتدیگر بیشتر از  9باشند ،بنابراین
و با توجه به اینکه میزان میانگین اثر تمام عاملها بر ارتقای قدرت منطقهای ج .ا .ایران بیش از 9
شده است ،لذا تمام عوامل مورد تأیید و در ارتقای قدرت منطقهای ج .ا .ایران تأثیرگذار هستند.
با استفاده از آزمون فریدمن که نتایج حاصل از آن در جدول زیر ارائه گردیده ،مشخص میگردد
که فرض عدم وجود اختالف در عوامل در سطح  1/18مردود شده و این نتیجه بیانگر آن است که
بین عوامل ژئوپلیتیکی قدرت منطقهای ج .ا .ایران اولویتبندی وجود دارد.
جدول  :6آزمون فریدمن
Test Statisticsa
N
93
Chi-Square
8956.326
df
98
Asymp. Sig.
.001
a. Friedman Test

بهمنظور تجزیهوتحلیل محیط داخلی و خارجی ،پاسخهای اخذشده از پرسشنامههای تنظیمشده
که بین حجم نمونه توزیع گردیده بود ،در قالب جداول جداگانهای برای هر یک از عوامل داخلی
و خارجی درج و میانگین وضع موجود که بیانگر ضریب اهمیت آن عامل میباشد به همراه نمره
موزون هر عامل که حاصلضرب وزن در ضریب اهمیت میباشد ،برای هر یک از عوامل (قوتها،
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ضعفها ،فرصتها و تهدیدها) بهصورت جداگانه محاسبه و نهایتاً مجموع نمره موزون
ضعفها/تهدیدها از مجموع نمره موزون قوتها/فرصتها کم گردید که نتایج آن عبارت است از:
جدول  :8ماتریس ( IFEعوامل داخلی)
محیط

شماره

ماتریس ( IFEقوتها)

وزن

شماره

نرمال

عامل
S10

4/33
4/33

1/16
1/16

1/24
1/22

میانگین

وزن

S1

4/55

1/15

1/33

S2

4/33

1/16

1/26

S11

S3

4/82

1/16

1/25

S12

4/15

S4

4/83

1/16

1/23

S13

3/36

1/18

S5

4/12

1/16

1/23

S14

3/56

1/18

1/21

S6

4/43

1/16

1/25

S15

4/43

1/16

1/25

S7

4/22

1/16

1/24

S16

4/13

1/16

1/23

S8

4/13

1/16

1/24

S17

4/36

1/18

1/16

S9

4/15

1/16

1/24

عامل

میانگین

وزن
1/15

1/33
1/26

جمع کل نمرات موزون نرمال قوتها
محیط

وزن

شماره

(ضعفها)

ماتریس IFE

وزن
نرمال

عامل
W5

3/31
3/83

1/16

3/65

1/15

میانگین

W1

3/21

1/18

1/45

W2

4/63

1/21

1/35

W6

W3

3/36

1/18

1/81

W7

W4

3/43

1/16

1/88

عامل

4/31

شماره

وزن

از قوتها

وزن

میانگین

وزن
1/18

1/81
1/85
1/62

جمع کل نمرات موزون نرمال ضعفها
تفاضل مجموع نمرات موزون نرمال ضعفها

نرمال

4/31 – 4/13 = 1/12

نرمال

4/13
1/12
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جدول  :4ماتریس ( EFEعوامل خارجی)

محیط

شماره

ماتریس ( EFEفرصتها)

وزن

شماره

نرمال

عامل
O12

9/15
6/87

1/18
1/18

1/16
1/19

میانگین

وزن

O1

6/51

1/14

1/11

O2

6/14

1/18

1/14

O13

O3

6/54

1/14

1/11

O14

6/83

O4

6/97

1/18

1/17

O15

6/81

1/18

O5

9/54

1/16

1/71

O16

6/66

1/18

1/19

O6

9/31

1/18

1/75

O17

6/47

1/18

1/16

O7

6/41

1/18

1/18

O18

6/91

1/18

1/11

O8

6/71

1/18

1/11

O19

6/93

1/18

1/11

O9

6/68

1/18

1/19

O20

6/73

1/18

1/11

O10

6/67

1/18

1/11

O21

6/79

1/18

1/11

O11

6/77

1/18

1/73

عامل

میانگین

وزن
1/16

1/74
1/19

جمع کل نمرات موزون نرمال فرصتها
محیط

وزن

شماره

نرمال

6/46
وزن

ماتریس ( EFEتهدیدات)

وزن

شماره

نرمال

عامل
T11

6/18
6/47

1/14
1/14

1/18
1/19

میانگین

وزن

T1

9/41

1/18

1/71

T2

9/48

1/18

1/75

T12

T3

9/85

1/18

1/71

T13

6/94

T4

6/19

1/14

1/16

T14

6/17

1/14

T5

6/14

1/14

1/16

T15

6/18

1/14

1/16

T6

6/73

1/14

1/19

T16

6/63

1/14

1/11

T7

6/17

1/14

1/19

T17

6/15

1/14

1/16

T8

6/84

1/14

1/15

T18

9/36

1/18

1/17

T9

6/79

1/18

1/19

T19

6/99

1/14

1/18

T10

6/15

1/18

1/11

عامل

میانگین

وزن
1/14

1/16
1/15

جمع کل نمرات موزون نرمال تهدیدات
تفاضل مجموع نمرات موزون نرمال
تهدیدات از فرصتها

6/46 – 6/93 = 1/18

نرمال

6/93
1/18

عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر ارتقاء قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران (مطالعه موردی یمن)
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 )3تعیین موقعیت راهبردی

بهمنظور امکان تجزیهوتحلیل وضعیت قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران و ارائه پیشنهاد در
خصوص ارتقاء وضع موجود ،نتایج حاصل از جداول ماتریس عوامل داخلی و خارجی بر روی
محور مختصات بهشرط شکل  1پیادهسازی گردید تا وضعیت و موقعیت فعلی در حوزه پژوهش
بهعملآمده مشخص شود .برابر شکل زیر ،موقعیت راهبردی جمهوری اسالمی ایران در ربع اول یا
همان موقعیت تهاجمی قرار دارد.
قوت

تهاجمی

محافظهکارانه

وضع مطلوب

وضع موجود

0/12
فرصت

تهدید

1/ 18

رقابتی

ضعف

تدافعی

شکل  :1موقعیت راهبردی

با توجه به اینکه استراتژی تهاجمی بین توان مالی (کارایی) و توان صنعت (پتانسیل رشد و ارتقاء)
واقع گردیده ،لذا قدرت منطقهای ج .ا .ایران در وضعیت تعادل و پایداری به سر میبرد و ج .ا.
ایران میتواند بهصورت فعال برای رقابت با سایر رقبا تصمیمگیری نماید؛ بنابراین ضمن اینکه
میتوان جمهوری اسالمی ایران را قدرت منطقهای معرفی نمود ،از پتانسیل و ظرفیت الزم برای
ارتقاء قدرت منطقهای نیز برخوردار است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجه گیری:

نتایج حاصل نشاندهنده آن است که:
ازنظر حجم نمونه ،وجود مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بهعنوان یک رکن اساسی در قدرت سیاسی
ج .ا .ایران؛ موقعیت برتر ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران؛ وجود وحدت و همبستگی ملی در
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جامعه ایرانی؛ به ترتیب بهعنوان اولین تا سومین عاملها با نقش قوت برای جمهوری اسالمی ایران
تعیینشدهاند.
این اولویتبندی ،ضمن اینکه وجود مقام معظم رهبری را بهعنوان یک تکیهگاه اصلی و اساسی
برای جمهوری اسالمی ایران در برابر نظام سلطه مشخص مینماید ،مؤید دقت نظر ایشان در
اولویتهای ارتقای قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران نیز میباشد .فرمایشات ایشان مبنی بر
اینکه ایران قله موقعیت راهبردی در منطقه میباشد و میفرمایند که «علت عصبانیت آمریکاییها در اول
انقالب این بود که لقمه چربونرم ایران را بهعنوان مهمترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروتهای
مادی و منابع طبیعی از دست دادند( ».بیانات در دیدار با مردم قم )31/1/73 ،و یا اینکه در دیدار احمد
عبداهلل محمد سامبی ضمن تأکید بر اینکه اتحاد نیاز اصلی دنیای اسالم است و با اشاره به امکانات بسیار
ارزشمند کشورهای اسالمی خاطرنشان مینمایند که «دنیای اسالم با داشتن منابع غنی طبیعی ،موقعیت
حساس جغرافیایی ،گسترش سرزمینی ،جمعیت و نیروی انسانی فعال و کارشناس میتواند به یک قدرت
تبدیل شود ،اما قدرتمندان سنتی جهان با این موضوع مخالفاند( ».بیانات در دیدار با رئیسجمهور مجمع
الجزایر قمر ،)51/9/11 ،درنتیجه همین بینش است.
ازنظر حجم نمونه ،ضعف در مدیریت و فرهنگ اقتصادی ج .ا .ایران؛ عدم تعامل بین بخش علمی با

صنعتی کشور؛ خأل نظام نوین تعامالت آموزشی در سطح ملی؛ به ترتیب بهعنوان اولین تا سومین
عاملها با نقش ضعف برای جمهوری اسالمی ایران تعیینشدهاند.
با اندکی تأمل ،منشأ بخش عظیمی از ضعفهای موجود داخلی را میتوان در همان ضعف اول
یعنی «ضعف در ساختار ،مدیریت و فرهنگ اقتصادی جمهوری اسالمی ایران» یافت و نیاز است
باهمت جهادی و اهتمام کامل در راستای این مهم گام برداشت که بالطبع آن بخش اعظمی از
ضعفهای موجود که به علت وابستگی به مشکالت اقتصادی در زمان فعلی گریبان گیر جمهوری
اسالمی ایران گردیده است ،مرتفع خواهد شد .بحث مدیریت اقتصادی همواره از مطالبات مقام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز میباشد و مکرراً در این خصوص به دولتهای مختلف و
همچنین در بیانیه گام دوم انقالب نیز تذکراتی را دادهاند .ازجمله مهمترین یادآوری ایشان میتوان
به بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت دوازدهم اشاره نمود که فرمودند« ،یک
مسئلهی مهم درزمینه مسائل اقتصادی که مناسب است بنده تذکّر بدهم ،بحث مدیریت اقتصادی
است؛ دولت باید مدیریت کند اقتصاد کشور را  ...مدیریت اقتصادی دو رکن مهم دارد؛ یکی این
است که ما میدان را بازکنیم برای فعالیت فعاالن سالم اقتصادی؛ میدان باز بشود برای اینها و
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کمکشان بکنیم  ...بخش دوّم هم مبارزهی با مفسد و بستن منافذ فساد است؛ چشمِ باز مدیران؛
آنچه نیاز است این است  ...الزمهی چنین مدیریت اقتصادی ،اهتمام جدی ،ورود مجاهدانه در
وسط میدان و نظارت کامل و مستمر بهمنظور بستن منافذ فساد است تا دیگر نیازی به برخورد
قوهی قضائیه نباشد  ...ایران ازلحاظ ظرفیتهای استفادهنشده در ردهی اول جهان قرار دارد».
(بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت)31/4/1 ،
به همین ترتیب ،موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی یمن؛ نیازمندی یمن به زیرساختهای
اجتماعی و فرهنگی؛ وجود یک سازه انسانی نیمه متجانس و منسجم همسو با جمهوری اسالمی ایران در

یمن؛ به ترتیب بهعنوان اولین تا سومین عاملها با نقش فرصت و همچنین تعدد بازیگران منطقهای
و فرا منطقهای جهت ممانعت از ارتقاء قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران؛ اقتصاد برتر
دشمنان جمهوری اسالمی ایران؛ عدم امکان هژمونیک نمودن نظام سیاسی – مذهبی در یمن برای
دوره طوالنی؛ به ترتیب بهعنوان اولین تا سومین عاملها با نقش تهدید ازنظر حجم نمونه
تعیینشدهاند.
ب -پیشنهادها:

با توجه به وجود پتانسیل و ظرفیت الزم در ارتقاء قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران،
اقدامات راهبردی زیر پیشنهاد میگردد:
( )7بر روی راهبردهایی تکیه گردد که ضمن تأکید بر آرمانهای قبلی ،امکان تعریف اهداف و
آرمانهای مشترک جدید با همپیمانان را مهیا کند.
( )1جمهوری اسالمی ایران باید تالش نماید تا ضمن کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات،
استفاده حداکرری از فرصتهای ایجادشده را فراهم نماید.
( )9با توجه به اینکه ج .ا .ایران در کانون توجهات ایدئولوژیکی و فرهنگی منطقه میباشد لذا
میتوان با بسط و توسعه ایدئولوژی ایستادگی در برابر نظام سلطه ،اقدامات وسیعتری در
راستای بهرهگیری از این شرایط برای گسترش محور مقاومت بهمنظور ایجاد گستردگی در
قاعده هرم قدرت منطقهای ج .ا .ایران بهعمل آورد.
( )6راهبردهایی میبایست در دستور کار جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد که ضمن برخورداری
از کمترین میزان ریسکپذیری و آسیب ،منفعت جمعی حداکرری را شامل تمام همپیمانان
منطقهای خود کند.
( )8الزم است تا استفاده از تمام ظرفیتهای بالفعل و بالقوه موجود در داخل کشور و کشورهای
همپیمان در طراحی و پیادهسازی استراتژیها مدنظر قرار گیرد.
( )4با توجه به موقعیت برتر اقتصادی ج .ا .ایران ازلحاظ وجود منابع و موقعیت اقتصادی برتر،
پیشنهاد میشود بهطور اخص در حوزه خروج از اقتصاد تکمحصولی ،اقدامات و طراحی
راهبردی الزم صورت پذیرد.
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فهرست منابع
 -امام خامنهای

" ،مجموعه بیانات" ،قابلدسترسی در:

(مدظلهالعالی)

WWW.Khamenei.ir

الف  -منابع فارسی:

 آشوری ،داریوش (" ،)7914ما و مدرنیته" ،تهران ،انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط -اطاعت ،جواد (" ،)7951ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران" ،تهران ،نشر سفیر

 احمدوند ،علیمحمد (" ،)7954درباره راهبرد (مقدمهای بر تدوین طرح راهبردی در ناجا)" ،دوماهنامهتوسعه انسانی پلیس ،سال سوم ،شماره 71
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شماره 75

 بهاء ،افسانه (" ،)7953ریشههای بحران در یمن مروری بر پروژه شدیعه سدتیزی عربسدتان در جندیمن" ،فصلنامه پیام انقالب ،شماره 91

 -تقویاصل ،عطا (" ،)7951ژئوپلیتیک جدید ایران :از قزاقسدتان تدا گرجسدتان" ،چکا

سکوم ،تهکران،

انتشارات وزارت امور خارجه

 ثمودی ،علیرضا (" ،)7937/6/73یمن در هزارتوی مشکالت اقتصادی و سیاسی" ،روزنامه جام جم -حافظنیا ،محمدرضا ،)7957( ،جغرافیای سیاسی ایران ،تهران ،انتشارات سمت

 حافظ نیا ،محمدرضا (" ،)7954قدرت و منافع ملی (مبانی ،مفاهیم و روش های سنجش)" ،تهران ،نشکرانتخاب

 -حافظنیا ،محمدرضا (" ،)7939اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک" ،چا

چهارم ،مشهد ،انتشارات پاپلی
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 -صفوی ،سیدیحیی (" ،)7957مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران" ،جلد اول ،چا
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 صفوی ،سیدیحیی (" ،)7951وحدت جهان اسالم ،چشمانداز آینده" ،تهران ،انتشارات شکیب -عزتی ،عزت ا" ،)7931( ...ژئوپلیتیک" ،چا

نهم ،تهران ،انتشارات سمت

 -فارسی ،جاللالدین (" ،)7915سیاست دفاعی راهبردی" ،چا

اول ،تهران ،مؤسسکه فرهنگکی دانکش و

اندیشه معاصر

 فرجی ،عبدالرضا (" ،)7944جغرافیای کامل ایران" ،جلد اول ،تهران ،سکازمان پکژوهش و برنامکهریکزیآموزشی وزارت آموزشوپرورش

 کاظمی ،علیاصغر (" ،)7945ابعاد حقوقی حاکمیت ایدران در خلدی فدار " ،تهکران ،دفتکر مطالعکاتسیاسی و بینالمللی

 -کالینز ،جان .ام (" ،)7959استراتژی بزرگ" ،ترجمه کوروش بایندر ،چا

اول ،تهران ،انتشکارات وزارت

امور خارجه

 مجتهدزاده ،پیروز (" ،)7913ایدههای ژئوپلیتیک و واقعیتهای ایرانی" ،تهران ،نشر نی -مسکوب ،شاهرخ (" ،)7913هویت ایرانی و زبان فارسی" ،تهران ،انتشارات فرزان

 نامی ،محمدحسن (" ،)7953جغرافیای کشور پاکستان با تأکید بر ایالت بلوچستان" ،تهران ،انتشکاراتسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 واعظی ،محمود (" ،)7951ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز" ،تهران ،انتشارات وزارت امکورخارج جمهوری اسالمی ایران
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 -رهپیک ،سیامک و کالهچیان ،محمود (" ،)7951طراحی الگوی مناسب کاربرد منابع قدرت نرم در تأمین

امنیت ملی جمهوری اسالمی ایدران" ،تهکران ،دانشکگاه عکالی دفکاع ملکی ،فصکلنامه مطالعکات دفکاعی
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 -عبدا ...زاده ،احمد و عیوضی ،محمدرضا (" ،)7954ارائهی ارزیابی امنیتی الگوی حزبی مناسدب بدرای

جمهوری اسالمی ایران" ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،ماهنامهی نگرش راهبردی ،سال هشتم ،شکماره
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 عمادی ،سیدرضی (" ،)7936بررسی روند تجاوز سعودیها به یمن" ،تهران ،معاونت بررسکی و تحلیکلسازمان بسیج

 فضائلی ،مصطفی (" ،)7938مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بینالملل" ،تهران ،فصلنامه مطالعاتحقوق عمومی ،دوره چهل و ششم ،شماره 7

 میرحیدر ،دُره (" ،)7911ژئوپلیتیک ارائه تعریفی جدید" ،مشهد ،فصکلنامه تحقیقکات جغرافیکایی ،سکالسیزدهم ،شماره 6

 بوالحسنی ،خسرو (" ،)7931بررسی ژئوپلیتیک ترکیه و تأثیر آن در تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایدران"،رساله دکتری علوم دفاعی راهبردی ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی

 بیک ،علیاصکغر (" ،)7938تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی دریای خزر بر تدوین راهبردهدای دفداعی ج.ا.ا"،رساله دکتری علوم دفاعی راهبردی ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی

 رشید ،غالمعلی (" ،)7954نقش عوامل ژئوپلیتیک در راهبرد دفاعی (مطالعه ی موردی ایران نسبت بهعراق)" ،رساله دکتری ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس

 -رشید ،غالمعلی و کالنتری ،فتحا " ،)7938( ...نقش عوامل ژئوپلیتیکی طبیعی در تدوین راهبرد دفداعی

ج .ا .ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از مبدد سدرزمینی عدراق" ،فصکلنامه مطالعکات دفکاعی
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 شمس دولتآبادی ،سید محمودرضا (" ،)7951عالیق ژئوپلیتیک و راهبرد ملی (مورد :ایران نسبت بدهآسیای مرکزی)" ،رساله دکتری ،تهران ،دانشگاه دفاع ملی

 کاردان ،عباس (" ،)7931قیام انقالبی در یمن زمینهها و موانع داخلی و خدارجی" ،فصکلنامه عملیکاتروانی ،سال هشتم ،شماره 13

 -کریملو ،داوود (" ،)7939جمهوری یمن" ،تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه

 کالنتری ،فتحا ...و رسولی ،مهدی (" ،)7931بررسی نقش عوامل ژئدوپلیتیکی ج .ا .ایدران بدر راهبدرددفاعی آن" ،فصلنامه علمی راهبرد دفاعی ،سال هفدهم ،شماره 48

 کمالی ،محمدرضا ( " ،)7939تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی کشور عربستان در تددوین راهبردهدای دفداعیجمهوری اسالمی ایران" ،رساله دکتری ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی

 -گروه مؤلفین (" ،)7934کتاب پایه یمن" ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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