
 

 

 

 

 ابعاد الگوی عنوان یکي از بررسي نقش ژئوپلیتیک به مقاله پژوهشي: 

 امنیتي -دفاعيدر حوزه  پیشرفتایراني  -اسالمي
4بیلندي اصغر بیک، علی3، شاهین دانشور2علی حسینی نیکو ،1خسرو بوالحسنی

  

 29/11/06:مقاله پذیرش                                                                       32/90/06: مقاله دریافت

 چکیده 

و  و برخورداري از سواحل طوالنیازلحاظ راهبردي، ارتباطی ایران اسالمی ممتاز جمهوري  موقعیت

کشاورهاي قدرتمناد در    آن را در ردیا   ژئاوللیتیکی، هااي  هرمز و سایر ویژگی راهبرديبر تنگه تسلط 

-ایرانای  –یکی از ابعاد الگوي اسالمی  قرار داده است.امنیتی  -دفاعی در حوزهویژه  به مختل  هايحوزه

-در  منظور بررسی نقش ژئوللیتیاک  به لژوهشاین  باشد. میژئوللیتیک  امنیتی،-دفاعی در حوزه لیشرفت

است. هدف اصلی لژوهش تعیین نقش شده  انجام امنیتی -دفاعیحوزه در  ایرانی لیشرفت-الگوي اسالمی

 –کااربردي   باشد. نوع لژوهش ی میامنیت -ایرانی لیشرفت در حوزه دفاعی -ژئوللیتیک در الگوي اسالمی

که سعی گردیاده باماالعاه نظاري و     باشد؛ کیفی( می کمی و) تحقیق با رویکرد آمیختهاي و روش  توسعه

لژوهش موردبررسی قرار گیرد. جامعه آمااري   امنیتی، ادبیات موضوعی -مصاحبه با خبرگان حوزه دفاعی

که با استفاده از فرماو    نفر 342امنیتی به تعداد  -دفاعیهاي  نظران و فعاالن حوزه تحقیق از میان صاحب

ها، مشخص  وتحلیل داده شده است. لس از انجام تجزیه نفر تعیین 96کوکران، حجم جامعه نمونه به تعداد 

هاي موقعیات راهباردي،    مؤلفه عوامل فیزیکی و عوامل غیر فیزیکی با شاخص 3 ژئوللیتیک با گردید بعد

الگاوي   در( بخشی خارجی )انبساا  ژئاوللیتیکی( و همگرایای )قاومی و ما هبی      مقموقعیت ارتباطی، ع

 .کند. آفرینی می امنیتی نقش -دفاعیحوزه در لیشرفت ایرانی  -اسالمی
 

  ایرانی، ژئوللیتیک، موقعیت ارتباطی -اسالمیالگو،  واژگان کلیدی:

                                                           
 bolhasani k@yahoo.com )نویسنده مسئو ( ملی.دفاع عالی دانشگاه  علوم دفاعی راهبردي استادیار - 1

  دانشگاه عالی دفاع ملی، دفاعی راهبرديعلوم  دانشجوي دکتري - 2

 sh.daneshvar@sndu.ac.irدانشگاه عالی دفاع ملی.علوم دفاعی راهبردي دکتري  انشجويد - 3

 دانشگاه عالی دفاع ملی. مدیریت راهبردي نظامی دکتري آموخته دانش - 4

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی  

 9318 بهار، 75، شماره دهمهفسال 

 945-961، از صفحه هفتم مقاله
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 مقدمه
دار مقابله با استکبار جهانی  دار و لرچم طلیعهعنوان  که به نظام جمهوري اسالمی ایران، اکنون

هاي مسلمان و سایر ملل مظلوم هست، ارائه یک الگوي جامع  بخش سایر کشورها و ملت و الهام

گیري از  ایرانی لیشرفت در سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره-را تحت عنوان الگوي اسالمی

 باشد. ن داخلی، به دنبا  تحقق این امر مهم میتوان و ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و فرهیختگا

اهمیت حساسی  ها که ازاین حوزه یکی از هاي لیشرفت است. این الگو دربرگیرنده تمامی حوزه

امنیتی است که خود از ابعاد مختلفی تشکیل گردیده است یکی -برخوردارمی باشد حوزه دفاعی

-می ژئوللیتیک کشور جمهوري اسالمی ایرانهاي مهم  باشد. ویژگی این ابعاد ژئوللیتیک می از

 این امر نماید که بعضاً غفلت از امنیتی سهم مهم و بسزایی ایفاء-تواند در تحقق اهداف دفاعی

مالحظات عوامل ژئوللیتیک در  هاي زیاد و هدررفت منابع گردیده است. موجب صرف هزینه

 گیري صحیح از امنیتی باعث بهره -دفاعیحوزه ویژه در  بهلیشرفت ایرانی  -اسالمیالگوي 

و با ح ف  امنیتی گردیده -هاي دفاعی هاي کشور در مسائل مرتبط با حوزه توانمندي ها و قابلیت

 آورد. به سمت لیشرفت فراهم می هاي اساسی را هاي مازاد، گام هزینه

اید بتواند ضاریب  امنیتی ب -ایرانی لیشرفت در حوزه دفاعی -الگوي اسالمی»نقش ژئوللیتیک در 

اقتدار ملی کشور را ارتقاء بخشد. درواقع نتیجه و برآیند اجراي این الگو، باید رسیدن باه قادرت   

واساه آن بتوان بازدارنادگی را   افزار( و یا تولید توان ضربه مؤثر باشد تا به افزار و نرم ملی )سخت

شاد. بعاد دیگار ایان موضاوع،      در ساحی باالتر اعما  نموده و ضریب امنیتی کشور را بهبود بخ

«. هایی است که احتما  دارد در محیط امنیتی کشور شکل بگیرد گویی به تهدیدات و چالش لاسخ

 (34: 6286)آقاجانی و همکاران، 

ترین ابزارهاي در دست کشورهاست تا از طریاق آن بتوانناد باه     امروزه قدرت ملی یکی از اصلی

کاه   المللای دسات یابناد. تصاور ایان      اي و باین  مناقه اهداف و منافع ملی خود در ساح داخلی،

اي و جهانی خاود را لایش ببارد،     هاي داخلی و مناقه کشوري بدون داشتن قدرت بتواند سیاست

است. عدم برخورداري از قدرت الزم و کافی، حتی دستیابی به اهداف داخلای   تصوري نادرست

آن  اي و جهاانی. ژئوللیتیاک بار    مناقه هاي سازد تا چه رسد به اهداف و سیاست را غیرممکن می

 درواقاع جاوهر   خاورد.  سیاسات لیوناد مای    و باقادرت کند که بخش از دانش جغرافیا تأکید می

(. جمهاوري اساالمی ایاران باه دلیال      322: 6261حافظ نیا،) دهد ژئوللیتیک را قدرت تشکیل می
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 رویکارد  در اماروزه  .سات هاي ژئوللیتیکی در محیط بیرونی با طیفی از تهدیدات مواجه ا ویژگی

باشد،  که از ابعاد آن ژئوللیتیک می چرخد می قدرت ي چرخه و محور و برمدار چیز همه رئالیستی

باود.   خواهاد  آفارین  اقتادار  باشاد  مشاروعیت  باا  هماراه  کاه  قدرتی اسالمی ایدئولوژي در البته

-دفااعی  حاوزه  درایرانی لیشرفت  -هاي مهم در الگوي اسالمیتوجهی به این امتیاز و قابلیت کم

امنیتی شده و این الگو در لاساخگویی در فضااي    -ارکان قدرت دفاعی تضعی  سازامنیتی زمینه

 تهدیدات آینده دچار ضع  خواهد شد.

 اهمیت این لژوهش گردیده به شرح زیر متصور است:موجب  که ایجابی هايل ا جنبه

ایرانای لیشارفت    –بار ضارورت تادوین الگاوي اساالمی      ()رهبري  معظم تأکید مقام -6

هاي لیش روي کشور همچنین ضرورت ماارح   عنوان یک امر حیاتی براي نظام و چالش به

هااي   تواند براي افاق  کردن نگاهی جامع در خصوص نقش ژئوللیتیک در دفاع و امنیت، می

 رو راهگشا باشد. لیش

ایرانای لیشارفت   -امنیتی الگوي لیشرفت اسالمی-وزه دفاعیح ژئوللیتیک درتوجه به نقش  -3

 بینی و اخا  تصامیمات راهباردي در    همچنین سهولت لیش به افزایش قدرت ملی و منجر

 حوزه مزبور خواهد شد.

ها و امکاناات کشاور،    انداز، هدف اي متناسب با چشم مدیریت تهدیدات آینده، ترسیم آینده -2

 سازد. را میسر می امنیتی -ي دفاعی در حوزه

هااي نظاام جمهاوري    سیاسات  بخش تحققژئوللیتیک کشور،  هاي ویژگی ازاستفاده درست  -4

 امنیتی خواهد بود.–دفاعی  حوزه در ویژه بهاسالمی ایران 

 عبارتند از: گردیده لژوهش ضرورت اینموجب  که سلبیهاي جنبه

امنیتی،  -ایرانی لیشرفت در حوزه دفاعی -الگوي اسالمی توجهی به نقش ژئوللیتیک در بی -6

 هدر رفت منابع موجود در طو  زمان خواهد شد. باعث فرسایش و

حوزه  قدرت افزایی کشور جمهوري اسالمی ایران در بدیل ژئوللیتیک در نقش بی غفلت از -3

امنیتی شده و اقتادار آن  –هاي راهبردي دفاعی  ریزي طرح امنیتی موجب ضع  در -دفاعی

 کرد. خواهد را تضعی 

ایرانای   -ابعاد الگوي اسالمی عنوان یکی از بررسی نقش ژئوللیتیک به»هدف اصلی این لژوهش 

 اند از:  و اهداف فرعی عبارت «امنیتی -لیشرفت در حوزه دفاعی
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ایرانای لیشارفت در    -ژئوللیتیک در الگوي اسالمی هاي بعد ها و شاخص تعیین مؤلفه -ال »

 امنیتی   -حوزه دفاعی

ایرانای لیشارفت در حاوزه     -الگوي اساالمی  نقش ژئوللیتیک در»سؤا  اصلی تحقیق:   -ب

 «  امنیتی چیست؟ -دفاعی

ایرانای لیشارفت در    -الگوي اسالمی هاي بعد ژئوللیتیکی در ها و شاخص مؤلفه سؤال فرعی:و 

 امنیتی کدامند؟  -حوزه دفاعی

نقاش ژئوللیتیاک    تاأثیر با توجه اینکه در این تحقیاق هادف محقاق، تبیاین      های تحقیق: فرضیه

 بینای  لیشباشد ل ا یکی از ابعاد الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی می عنوان به

 مادنظر  آنچاه در حیااه فرضایه، خاودداري و     تحقیقفرضیه و محدود کردن  صورت بهو حدس 

 باشد.و اهداف می سؤا است ادامه روند تحقیق بر اساس 

 مباني نظری 

 : شناسي پیشینه -

دساتیابی و تادوین   »با عنوان  در لژوهشی ملیدفاع عالی  دانشگاهامنیت ملی ماالعاتی  گروه-6

خاود مبنای    در لاسخ به سؤا  اصالی « الگوي راهبردي تحکیم و توسعه اقتدار ملی ج.ا.ایران

براي تحکایم و توساعه اقتادار ملای در جمهاوري اساالمی ایاران از چاه الگاوي          »اینکه بر 

الگاوي راهباردي مناساب باراي     : کهرسیدند نتیجه  این به «توان استفاده نمود؟ راهبردي می

تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوري اسالمی ایران الگویی دانایی محور است و بار قادرت   

خروجی و سیساتم کنترلای باوده و حاصال تحقیاق را       -راي وروديزا تأکید داشته، دادرون

 سازد.براي رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مالوب رهنمون می

اي و عناصار   تبیین اصو  لایاه » خود با عنوان دکتري آقاي نیک بخش حبیبی در رساله مقاع-3

خاود باا عناوان     به ساؤا  اصالی  در لاسخ « کلیدي الگوي اسالمی، ایرانی لیشرفت ج.ا.ایران

-نتیجاه   اي و عناصر کلیدي الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت کدام اسات؟ باه ایان    اصو  لایه

 رسیدند که این الگو داراي دو محور کلی است:

 محوري، والیت، عدالت ورزي( ها )توحید، انسان ال ( لدیده

 و بارور(لیامدها )عدالت، امنیت، معنویت، آزادي، رفاه، کرامت نفس، حیات طیب  ب( 
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 طراحای  نظاري  هااي  الزام آقایان احمد آقاجانی و محمود عسگري نیز در یک مقاله با عنوان

دفاعی در لاسخ به سؤا  اصلی مقالاه باا عناوان ارکاان،      حوزه در ایرانی لیشرفت اسالمی، الگوي

 کدامند؟ باه ایان  هاي نظري( الگوي بومی لیشرفت دفاعی  مثابۀ الزام ها و کارکرد )به مبانی، انگیزه

هوشامند )باا    جانباه و قادرت   هماه  لیشرفت، دفااع  ایرانى -اسالمى الگوى رسیدند که در نتیجه

 گیرد. قرار دستور کار نرم( در و سخت قدرت ترکیب

 ب ـ مفهوم شناسي: 

هااي   هاي بعضی از لدیده شامل نمادها است تا اشیاي فیزیکی، یعنی ویژگی الگو معموالً» الگو: -

دهد. ماد ، انتزاعای    ها را به شکل مناقی بین مفاهیم نشان می شامل اجزا و روابط بین آنتجربی 

 (623: 6266)خلیلی شورینی، « بینی هستند. از واقعیت است. الگوها ابزارهاي تبیین و لیش

در دیدار با اقشار مختل  مردم به مناسبت میالد حضارت امیرالماؤمنین   ()مقام معظم رهبري 

کاه آن   فرمایند که: الگو یک وسیله و معیار و میزانی است باراي ایان   می 21/9/6286در ( )على

 خواهد انجام دهد، با آن الگو تابیق داده شود. کاري که انسان می

ایان  »فرمایناد کاه:    می 6286در جمع نخبگان در مورخه  ()مقام معظم رهبري »پیشرفت: -

فراگیار در هماه ابعااد اجتمااعی اسات کاه       جانباه و   وضعیت مالوب )لیشرفت(، فرآیندي هماه 

بایست جامعه به سامت از میاان برداشاتن عاواملی نظیار فقار ماادي و معناوي،          درنتیجه آن می

عدالتی و عدم آزادي عدم امنیت و رفاه، نباود اساتقال  و عازت     هاي اجتماعی و بی ل یري آسیب

 «ملی و ... حرکت کند.

منادي از مفااهیم،    نظري است، یعنی مجموعه نظاام  الگوي لیشرفت، الگویی» الگوی پیشرفت: -

اصو  موضوعه، قوانین و راهبردها است که در ساختاري مناقی، وضاعیت موجاود را تحلیال و    

دهد.  کند و راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مالوب را ارائه می وضعیت مالوب را تبیین می

و در بخش ارائه وضعیت مالوب و این الگو، در بخش تحلیل وضعیت موجود، الگویی توصیفی 

 (2: 6263)عصاریان نژاد، « راهبردها، الگویی هنجاري است.

تواناد در قالاب یاک نقشاه      یک الگوي عملی است که مای »ايرانی پیشرفت: -الگوی اسالمی -

گوید که به کدام طرف، باه   اي که به تعبیر مقام معظم رهبري به ما می جامع نیز مارح باشد. نقشه

وسیله این الگو است که وضعیت مالاوب   کنیم. به داریم حرکت می سمت، براي کدام هدفکدام 
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« باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مالوب هام بایساتی بیاان شاود.    

 (64:6266)حبیبی، 

تدابیري که براي مقاومت در مقابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادي، اجتماعی، روانای و  »دفاع: 

هااي دفااعی، بازدارنادگی را     شود. تواناائی  آوري توسط یک یا چند کشور مؤتلفه اتخاذ می ا فنی

 (244: 6287)نوروزي، « بخشد. ها نیرو می کند و بازدارندگی نیز به این توانائی تقویت می

امنیت ازجمله دیرلاترین آما  بشر و یکی از لاوازم و شارو  بهزیساتی و بهاروزي وي     »امنیت: 

شاود.   محسوب مای « خودشکوفایی انسانی»سوي  دیده و از دیدگاه مازلو، ابزار حرکت بهتلقی گر

بندي نیازهاي بشر، بالفاصله لس از نیازهاي اولیه )هوا، غا ا، مساکن،    که وي در اولویت طوري به

انکاار   رغام ضارورت غیرقابال    داده و سایر نیازهاي انسانی را علی لوشاک(، نیاز به امنیت را جاي

 (88: 6287)مرادیان، « هاي بعدي آورده است. ، در اولویتها آن

هااي قادرت ملای یاا      دفاعی است مبتنی بر امنیات ملای و یکراارچگی مؤلفاه    »امنیتی: -دفاعی 

 (97: 6262)توحیدي، « .اي که امنیت ملی نسبی را تأمین کند دیگر، دفاع یکرارچه عبارتی به

لعه روابط متقابال جغرافیاا، قادرت و سیاسات و     ژئوللیتیک عبارت است از علم ماا»ژئوپلیتیك:

  (25: 6261)حافظ نیا، « ها با یکدیگر. هاي ناشی از ترکیب آن کنش

 ادبیات تحقیق:

تارین قااره جهاان، یعنای آسایا       اي از بزرگ فالت ایران واحد جغرافیایی ویژه»موقعیت راهبردی:

شرقی گساترده شاده اسات.    هاي زمین در نیمکره  است که با وسعتی بیش از سی درصد خشکی

شاده کاه در جناوب غربای آسایا باه دنباا          این فالت از سرزمین کوهساتانی و بلنادي تشاکیل   

 گرفته است. شناسی شکل خوردگی جوان دوران سوم زمین چین

هاي مجااور شاما  شارقی و غارب آن      محدوده فالت ایران از شما  به دریاي مازندران و جلگه

هاي وسیع و عاری    فارس، از شرق به دره )ماوراءالنهر، کورا(، از جنوب به دریاي عمان و خلیج

النهارین( محادود    هاي دجله و فارات )جلگاه باین    رودهاي سند و لنجاب و از غرب به رودخانه

 6311سرزمین وسیع و مرتفع به نام فالت کبیر ایاران اسات کاه ارتفااع متوساط آن       شود این می

باشد. فالت ایاران باا فاالت تبات در شارق و       کیلومترمربع می 3911111مترو وسعت آن حدود 

هاي آسیا، ارولاا و آفریقاا را    فالت آناتولی )آسیاي صغیر( در غرب مجاور است و مانند للی قاره

ساازد.   قااره هناد جادا مای     و شابه  جنوب غارب آسایا  و آسیاي شمالی را از کند  به هم وصل می
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دهد، با وساعتی حادود    اي از فالت کبیر ایران را تشکیل می سرزمین کنونی ایران که بخش عمده

شده و بیش از نود درصد  وسه درصد آن، در باختر آسیا و در قسمت غربی این فالت واقع شصت

 (67: 6286)صفوي،  «مساحت آن در فالت قرار دارد.

ایران در جنوب غربی آسیا واقع است. آسیاي جنوب غربی در حقیقت مناقاه واسااه باین ساه     

قاره آسیا، ارولا و افریقا است که ایران در این مناقه به نحو شدیدي از حاواد  ایان ساه قااره     

روابط سیاسی، نظامی، ها به وقوع بریوندد و یا را  اي که در این قاره متأثر است؛ زیرا هر نوع واقعه

 اقتصادي و فرهنگی بین این سه قاره به صورتی بر ایران تأثیر خواهد گ اشت.

تواناد باه    کشور ایران یک موقعیت مرکزي نسبت به کشورهاي مجااور خاود دارد. درواقاع مای    

هااي ژئاوللیتیکی اطاراف خاودش حضورداشاته       کشوري با نسبت ژئوللیتیکی باال در تمام حوزه

هااي ژئوللیتیاک و کارکردهااي آن     اي و فعا  شادن حاوزه   هاي مناقه لیدایش تشکل باشد و در

 باشد شکل دهد: ها را که به شرح ذیل می نقش مؤثري داشته باشد و فرایند سیاسی این حوزه

حوزه ژئوللیتیکی قفقااز آنااتولی: شاامل کشاورهاي جمهاوري اساالمی ایاران، ارمنساتان،          (6

 گرجستان و روسیه.

فارس: شامل کشورهاي جمهاوري اساالمی ایاران، عاراق، کویات،       تیکی خلیجحوزه ژئوللی (3

 عربستان، امارات، قار، بحرین و عمان.

حوزه ژئوللیتیکی دریاي عمان و اقیانوس هند: شامل کشورهاي جمهاوري اساالمی ایاران،     (2

 لاکستان، هند، عمان و امارات.

ی ایاران، لاکساتان و   حوزه ژئاوللیتیکی فاالت ایاران: شاامل کشاورهاي جمهاوري اساالم        (4

 افغانستان.

حوزه ژئوللیتیکی آسیاي مرکازي: شاامل کشاورهاي ترکمنساتان، قرقیزساتان، ازبکساتان و        (7

 قرقیزستان و تاجیکستان.

حوزه ژئوللیتیکی دریاي مازندران: شامل کشورهاي جمهوري اساالمی ایاران، ترکمنساتان،     (9

 (51-56: همان« )قزاقستان، روسیه و آذربایجان.

ها و دریاهاي بزرگ فاصله دارد، ولی  جمهوري اسالمی ایران اگرچه از اقیانوسارتباطی:موقعیت 

عناوان   شود. از طرف شاما  باا دریاچاه مازنادران باه      دو سوي شما  و جنوب به دریا منتهی می

ترین دریاچه بسته جهان ارتبا  دارد و از طریق این دریاچه، با روسایه و قزاقساتان ارتباا      بزرگ
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با جمهوري آذربایجان و ترکمنستان، عالوه بر ارتبا  زمینی، ارتباا  دریاایی لیاداکرده     دریایی و

 است.

لا یر   فارس و دریاي عمان نیز ارتبا  بین ایران و دنیاي خارج امکاان  از طرف جنوب یعنی خلیج

فارس و دریاي عمان صاورت   % صادرات ایران از طریق خلیج67% واردات و 87است و بیش از 

شاده و   . همچنین با فرولاشی شاوروي ساابق، یاک موقعیات برتار ژئاوللیتیکی حاصال       گیرد می

فاارس مقادور    ارتباطات اقتصادي آسیاي مرکزي با جهان خارج، از طریق ایاران و مناقاه خلایج   

 است.

جنوب دو عرصه جغرافیایی -به لحاظ موقعیت ارتباطی فضاي جغرافیایی ایران در محور شما 

هاي ارولا و آسیا و  دهد و در مسیر عمومی ارتبا  قاره وند میآب و خشکی را به هم لی

 (67 :6289ویژه آسیاي جنوبی و جنوب شرقی قرار دارد.)حافظ نیا:  اقیانوسیه، به

گیري راهبردهاي دفاع ملی انبسا  ژئوللیتیکی است کاه   یکی از عوامل شکل انبساط ژئوپلیتیکی:

سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِانَ الرججاا ِ وَ النجسااءِ وَ      قاتِلُونَ فیفرمایند: وَ ما لَکُمْ ال تُ قرآن کریم می

لِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا الْوِلْدانِ الَّ ینَ یَقُولُونَ رَبَّنا َخْرِجْنا مِنْ ه ِهِ الْقَرْیَۀِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَ

ظر اسالم محیاى قابل زیست است که بتوان در آن آزادانه به عقیده صاحیح  ازن 6مِنْ لَدُنْکَ نَصیراً

خود عمل نمود، اما محیاى که خفقان آن را فراگرفته و حتى انسان آزاد نیست بگویاد مسالمانم،   

کنند که از چنین محیاى خارج شوند، زیارا چناین    باشد و افراد باایمان آرزو مى قابل زیست نمى

شناساد. بخشای از    تمگران است. دفاع از مبانی دینی مرز جغرافیایی نمای محیاى مرکز فعالیت س

دهد. توسعه حوزه نفاوذ   فلسفه دفاع ملی، دفاع ما از فلساین و لبنان و سایر مسلمانان را نشان می

یکای از راهبردهااي    .آیاد  حساب می امنیتی به -اي یک نوع مد  دفاعی و قدرت بازیگري مناقه

امنیتای در مناقاه هسات.     -امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران توسعه سااح باازیگري سیاسای   

هااي   حضور ما در عراق، سوریه و لبنان به همین دلیل است، ما باید قادرت باازیگري در بحاران   

 اي، عضاو اصالی معادلاه سااز قادرت و امنیات،       اي داشته باشیم، مرجع حل مسائل مناقه مناقه

 ساز، چالش آفرین، بازیگر و مولد منفعت باشیم، ما باید: بازي
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 کننده بر ترتیبات امنیت مناقه داشته باشیم اثر تعیین 

 باشیم. مناقه درثبات و امنیت  کننده تعیین وامنیتی  -مؤثر در تحوالت سیاسی 

قدرت بازیگري یعنی قدرت سیاسی، فرهنگای، اطالعااتی، نظاامی، اقتصاادي،      قدرت بازيگری:

اي، اجتماعی و ... در مناقه داشته باشیم. مثالً عربستان قدرت سیاسی و اقتصاادي   اعتقادي، رسانه

هاي دیگر  دارد ولی ظرفیت میدانی ندارد. یا اینکه کشور قار قدرت اقتصادي دارد ولی در قدرت

داري بایاد ظرفیات میادانی و قادرت      داري، اسالحه  براین در چرخه باازي، لاو   کم اثر است؛ بنا

ها را مدیریت میدانی کنیم؛ بنابراین یکای از   بازیگري در مناقه داشته باشیم یعنی اینکه بتوانیم آن

هاي ژئوللیتیک و فقدان عمق استراتژیک بوده که همان فقدان  هاي امنیت ملی ضع  ل یري آسیب

 (27: 6262باشد. )سالمی،  درت ملی براي تأمین امنیت و دفاع میکفایت عناصر ق

هریک از اجزاي ترکیبای )زباان و دیان( در یاک یاا چناد خصیصاه         همگرايی قومی و مذهبی:

هااي قاومی و    فرهنگی با بخش اکثریت تجانس دارند و همین اشتراک بر لیوناد و اتصاا  گاروه   

ضایی ملت ایران از حیث جغرافیایی دو بخش دارد: گ ارد. ساختار ف م هبی با بدنه ملت تأثیر می

تر است و اکثریت ملت به آن تعلق دارد، در سامان بخشای   تر و متجانس بخش مرکزي که متراکم

اي کاه از حیاث جغرافیاایی     کنناد و واحادهاي حاشایه    به هویت ملی ایران نقش محوري ایفا می

ستگی تااریخی باه یاک واقعیات و     نسبت به هم دچار گسستگی و ناهمگونی است. احساس واب

خاطري که از سابقه مشترک تاریخی و فرهنگی با دیگر اقاوام   تر به نام ایران، یا تعلق هویت کالن

راحتی از آن چشام   توان به گیرد واقعیتی است که نمی دار با سرزمین ایران نشأت می و لیوند ریشه

 (676-679: 6289لوشید. )حافظ نیا:

گویاد:   شناسان برجساته آمریکاایی مای    و محقق دانشگاه لیتسبورگ و از ایرانریچارد کاتم استاد »

ها زیار کنتار  و نظاارت مهاجماان      ایران بارها در طو  تاریخ خود موردتهاجم قرارگرفته و قرن»

رغم همه این تهاجم خصلت، فرهنگ و تاریخ قوم ایرانی در شاکل   خارجی اداره شده است اما به

 (68: 6282،ریچارد کاتم« )فوظ مانده است.فردش مح خاص و منحصربه

 کننده همبستگی و اتحاد ملی: عوامل مؤثر در همگرایی و تقویت

هااي بخاش مرکازي )کاارکرد مشاترک و همساوي        هاي مختلا  خصیصاه   اشتراک در الیه» -6

 هاي قومی، فرهنگی، م هبی نژادي و فضایی( الیه
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اریخی عمیقی است. ملت و ماردم ایاران در   کشور ایران داراي ریشه ت ریشه تاریخی مشترک: -3

 حدود سه هزار و لانصد سا  سابقه تاریخی دارند.

ورساوم   فرهنگ مشترک ملی: فرهنگ ایرانی )زبان، دین، هنار، موسایقی، شاعر، لبااس، آداب     -2

ساز ملات ایاران    اجتماعی، باورها و.( محصو  عملکرد تاریخی و بلندمدت نیروهاي فرهنگ

 است.

 هاي برجسته، آثار و بقایاي تاریخی و باستانی. ملی: شخصیتمفاخر  -4

% شایعه. دیان و ما هب در باورهاا، اعتقاادات،      67% مردم ایران مسالمان،  66دین و م هب:  -7

 رفتارها و کردارها نقش بنیادینی دارد.

ویژه در یک قرن اخیر و لس از یاافتن نقاش سیاسای،     آرمان سیاسی و مشترک: ملت ایران به -9

هااي مختلا  باوده     مان سیاسی داشته و این آرمان مشترک عامل همگرایی اقشاار و گاروه  آر

است؛ مانند آرمان سیاسی ناسیونالیسم در انقالب مشروطه و انقالب اسالمی کاه افاراد ملات    

 اند. ایران در لدید آوردن یا احساس تعلق به آن مشترک

 نمادهاي ملی -5

 اقتدار حکومت مرکزي -8

دهنااد و بااا  ارجی: آحاااد ملات در مقاباال تهدیااد و تحقیار واکاانش نشااان مای   تهدیادات خاا  -6

 شوند. گیري یکسان آماده دفاع از خود می موضع

هاي جمعیتی و قومی حاشیه ایران از حیث تجاانس باا بخاش مرکازي ایاران،       گروه»اقوام:  -61

هاا باا    جاانس آن اي تابع نسبت ت ها نیز تااندازه هاي متفاوتی دارند و رفتار سیاسی آن وضعیت

هاایی کاه در    کننده خارجی بوده است. اقلیت بخش مرکزي و میزان مداخله نیروهاي تحریک

اناد، بیشاترین درجاه     هر سه متغیر قومیت، زبان و م هب فاقد تجانس الزم با بخش مرکازي 

تفاوت نسبت به بخش مرکزي را دارند. اقوام کرد، بلوچ و ترکمن از این لحاظ وضع مشابهی 

ها نسبت به بخش مرکزي بستگی به اقتدار مرکزي، میزان احسااس   . ولی تجلی رفتار آندارند

اي دارد. در این میاان   مشارکت در امور ملی، انسجام درونی و دیگر نیروها و مقتضیات مناقه

قوم کرد با جمعیت بیشتر نمود و قوت بیشتري در کنش با بخش مرکزي دارا اسات. لاس از   

هاي رفتاري ایان دو باا مرکاز، باه      بلوچ و قوم ترکمن قرار دارند، کنشکردها به ترتیب قوم 

 (681، 6285)حافظ نیا: « دلیل جمعیت کمترشان نمود کمتري دارد.
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هاي کیفی با چند تان   منظور گردآوري اطالعات و داده به: های کیفی گردآوری اطالعات و داده

عمل آمد و هرکادام از ایان افاراد باه      امنیتی مصاحبه به-نظران علوم دفاعی از خبرگان و صاحب

هایی از نقش ژئوللیتیک بر الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت در حوزه دفااعی و امنیتای اشااره     جنبه

 بندي نظرات آنان به شرح زیرمی باشد: داشتند که جمع

هااي وحادت ملای، موقعیات راهباردي،      بر شاخص افشردي، جناب آقاي دکتر محمدحسین -6

ایشان اصو  دفاع و امنیت و نظام ارزشی را محا  بر الگوي ماوردنظر  بیشتر تأکید داشتند. ضمناً 

 دانند. می

هاي انسجام ملای، فرهناگ عاشاورایی، موقعیات     جناب آقاي دکتر رحیم صفوي، بر شاخص -3

 سازي و اقتصاد بیشتر تأکید داشتند. راهبردي، ظرفیت

هاي موقعیت راهبردي، ساحلی و دریایی بیشتر اهلل سیاري، بر شاخصجناب آقاي دکتر حبیب -2

امنیتی تأکیاد فاراوان    -عنوان هدایتگر حوزه دفاعی تأکید داشتند. ایشان بر اصل رهبري انقالب به

 داشتند.

، هاي انسجام ملی، فرهنگ عاشورایی، موقعیات راهباردي  جناب آقاي دکتر اشکان بر شاخص -4

 ساحلی و دریایی بیشتر تأکید داشتند.

امنیتی نقش بعاد ژئوللیتیاک   -هاي دفاعی با توجه به ماالعات اسنادي و مصاحبه با خبرگان حوزه

شاده   ایرانی لیشرفت موردبررسی قرار گرفت با توجه به اطالعات گاردآوري –در الگوي اسالمی 

ي بعد ژئوللیتیک احصاء و چارچوب ها ها و شاخص شده نظرات خبرگان مؤلفه از ماالعات انجام

 مفهومی این لژوهش به شرح زیر ترسیم گردید:
 : چارچوب مفهومی6جدو  

 

  

 هاشاخص هامؤلفه بعد

 

 عوامل فیزيکی  ژئوپلیتیك
 موقعیت راهبردی

 موقعیت ارتباطی
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 ي شناس روش
 اي است. توسعه –کاربردي  نوع لژوهش:

اي  زمیناه  -از روش ماوردي هاي کمی  داده براي( کیفی و کمی) با رویکرد آمیخته روش لژوهش:

خبرگاان   نظاران و باا صااحب   عمیاق هااي  مصااحبه  انجاام کیفای   هااي دادهو همبستگی و براي 

 اشباع. امنیتی تا حد-هاي دفاعی  حوزه

 -هااي دفااعی   نظران و فعاالن حاوزه  ها و متغیرهاي کمی از میان صاحب براي داده جامعه آماري:

هایی از قبیل حیااه   باشد. براي انتخاب حجم این جامعه آماري با لحاظ نمودن ویژگیمنیتی، میا

الگوي ژئوللیتیکی اسالمی و ایرانی  یکاري و مسئولیتی، داشتن تألی  یا مقاله و لژوهش درزمینه

نفار مشاخص گردیاد.     362لیشرفت، امکان دسترسی و مصاحبه و ...، تعداد افراد واجد شارایط  

هاي کیفی براي رسیدن به اشباع نظاري   عدادي از متخصصان و خبرگان نیز براي مضامین و دادهت

 ها مصاحبه عمیق به عمل آمد. با آن

گیاري باراي    اي و روش نموناه  ها و متغیرهاي کمای، تصاادفی طبقاه    براي داده : گیری روش نمونه

هاي کیفی، روش هدفمند همگون، هدفمناد نااهمگون، هدفمناد در دساترس تاا       مضامین و داده

نفار جامعاه    362یابد. براي تعیین اندازه جامعه کمی نمونه از میاان   رسیدن به حد اشباع ادامه می

نفار   99شده است و حجم نموناه برابار محاسابات     به شرح زیر استفادهآماري، از فرمو  کوکران 

 تعیین گردید.
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هسات.   6969شده است که مقدار آن  از طریق جدو  مربوطه محاسبه %67با ضریب اطمینان 

 شده است. در نظر گرفته d<0.1و خااي لرسشنامه  7/1واریانس جامعه آماري 

ي علمی و تخصصی با  هاي کمی و کیفی شامل روش میدانی، کتابخانه دادهروش گردآوري 

هاي علمی و تخصصی، اسناد و مدارک، آرشیو  بسته، کتاب  استفاده از لرسشنامه بسته، مصاحبه

هاي کمی و لرسشنامه باز،  هاي اینترنتی دانشگاهی جهت داده هاي رسمی و سایت سازمان

 .باز و عمیق تا حد اشباع  مصاحبه

توصیفی )فراوانی، میانگین، نماا  براي متغیرهاي کمی، استفاده از آمار  ها: وتحلیل داده روش تجزیه 

 ها و ...( بندي تقدم ...( و آمار استنباطی )مج ور کا براي همبستگی، فریدمن براي رتبهو 



2
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 محتوا، تحلیل گفتمانلارامتریک و همچنین ابزار تحلیل  ناهاي کیفی با استفاده از آمار  براي داده 

 باشد. می

 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحل هیتجز

 -شده با خبرگاان حاوزه دفااعی    هاي انجامدر مصاحبه: شده های انجام های کیفی مصاحبه تحلیل

شاده، بار ماوارد     هاي الگاوي ماارح   ضمن تأیید تمامی مؤلفه و شاخص شوندگانامنیتی مصاحبه

  تأکید بیشتري داشتند: ، 3جدو  

 شوندگان : نظرات اخ شده از مصاحبه3جدو  

 نظرات شونده مصاحبه رديف

 محمدحسین افشردي 6

هاي وحدت ملی، موقعیات راهباردي، بیشاتر تأکیاد داشاتند.      بر شاخص
ضمناً ایشان اصو  دفاع و امنیات و نظاام ارزشای را محاا  بار الگاوي       

 دانند. موردنظر می

 رحیم صفوي 3
هاي انساجام ملای، فرهناگ عاشاورایی، موقعیات راهباردي،       شاخص بر

 سازي و اقتصاد بیشتر تأکید داشتند. ظرفیت

 اهلل سیاريحبیب 2

 هاي موقعیت راهبردي، ساحلی و دریایی بیشتر تأکید داشاتند. بر شاخص
امنیتای   -عناوان هادایتگر حاوزه دفااعی     ایشان بر اصل رهبري انقالب به

 تأکید فراوان داشتند.

 اشکان 4
هاي انساجام ملای، فرهناگ عاشاورایی، موقعیات راهباردي،       بر شاخص

 ساحلی و دریایی بیشتر تأکید داشتند.

 ها: وتحلیل کمي داده تجزیه

  اول فرعی: سؤالتحلیل 

 -ایرانی لیشرفت در حوزه دفاعی -الگوي اسالمی بعد ژئوللیتیکی درهاي  ها و شاخص مؤلفه -

 امنیتی کدامند؟ 
 بعد ژئوللیتیک بر الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت هاي مؤلفه تأثیرگ اري: تحلیل آمار استنباطی 2جدو  
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 تأثیرگا اري نفري بیانگر این است کاه ، میاانگین    91تفسیر: جدو  باال با توجه به جامعه آماري 

و  459222، مقادار کااي دو آن   492فیزیکی ژئوللیتیک در الگوي اسالمی ایرانای لیشارفت    مؤلفه

عوامل غیر فیزیکی ژئوللیتیک بر الگوي اسالمی  تأثیرگ اريو میانگین  19111ساح معناداري آن 

بوده  این بدان معناست  19111و ساح معناداري آن  296، مقدار کاي دو آن  296ایرانی لیشرفت، 

% در 67/ و ساح اطمیناان  17هاي عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی ژئوللیتیک با  میزان خااي  مؤلفه

 6ثرند.مؤالگوي اسالمی ایرانی لیشرفت معنادار و 
 ایرانی لیشرفت -بر الگوي اسالمی مؤثر  هاي بعد ژئوللیتیک هاي مؤلفه : تحلیل آمار استنباطی شاخص4جدو  

هاي موقعیت راهباردي  شده، شاخص هاي مشاهده و فراوانی 4تفسیر: با توجه به خروجی جدو  

 عناوان  باه  76کااي دو    4999و موقعیات ارتبااطی باا میاانگین      75932، کاي دو 4992با میانگین 

                                                           
دفاعی ملی، دانشگاه عاالی   33گروه ماالعاتی  2ر.ک به لیوست شماره  جهت دسترسی به محاسبات انجام شده - 6

 دفاع ملی با عنوان الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت در حوزه دفاعی و امنیتی
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 راهبردي
43 67 3 6 1 4992 75932 111/ 

3 
موقعیت 

 ارتباطی
34 26 2 6 6 4999 76 111/ 
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)قومی و 
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29 69 5 6 1 4947 81/49 111/ 
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% و 7هاي عوامل فیزیکی ژئوللیتیک بر الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت با خااي ترین شاخص مهم

 باشند.می آفرین نقشمعنادار شده و  67ساح اطمینان 

و همگرایای قاومی ما هبی باا      74939و کااي دو   497باا میاانگین    خارجی بخشی عمقهمچنین 

هاي عوامل غیر فیزیکای ژئوللیتیاک بار    ترین شاخصمهم عنوان به 49981کاي دو   4947میانگین 

-مای  آفارین  نقشمعنادار شده و  67% و ساح اطمینان 7الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت با خااي 

 باشند.

 تحلیل سؤال اصلي تحقیق:
 امنیتی چیست؟ -ایرانی لیشرفت در حوزه دفاعی -الگوي اسالمی ژئوللیتیک در نقش -

 ایرانی لیشرفت-هاي بعد ژئوللیتیک مؤثر بر الگوي اسالمی  : تحلیل آزمون فریدمن مؤلفه7جدو  

توانناد بار   بعد ژئوللیتیاک کاه مای    تأثیرگ ارهاي جدو  باال بیانگر این موضوع است که شاخص

الگوي اسالمی ایرانای لیشارفت باه ترتیاب عبارتناد از موقعیات راهباردي، موقعیات ارتبااطی،          

خارجی و همگرایی قومی م هبی است. واقعیت این است که خروجی این تحقیق باا   بخشی عمق

اوالً: این کشور متصل به موقعیات بحاري    :چراکهلوشانی داشته محیط واقعی جغرافیایی ج.ا.ا. هم

فارس و دریاي عمان از موقعیات   است. ثانیاً: به سبب دارا بودن سواحل طوالنی در خلیج اوراسیا

برخوردار است. ثالثاً: به لحاظ در اختیار داشاتن تنگاه اساتراتژیک هرماز، داراي موقعیات       بحري

گ رگاهی است. رابعاً: موقعیت ترانزیتی که در شما  کشور بعد از فرولاشی کشور شوروي سابق 

تارین  ترین و امان و اقتصادي ترین نزدیکآمد، بر اهمیت ژئوللیتیک ایران افزود، چراکه  وجود به

نقال فراتار از شاعارها    ور ترانزیت کاال و انرژي از ایران است، که اگر بسترهاي مناسب حملمسی

ژئوللیتیاک باا    ازلحااظ باود. خامسااً    بین خوشتوان به آینده این فرصت  توسعه بنیادي یابند، می

ي آسایا، ارولاا و    ي واسااه باین ساه قاار ه     که آسیاي جنوب غربی در حقیقت مناقه توجه به این

یقا است و ایران نیز در این مناقه واقع شده، به نحو شدیدي از حواد  ایان ساه قاار ه متاأثر     آفر

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 فریدمن

 33/3 موقعیت راهبردي

 63/3 موقعیت ارتباطی

 19/3 ژئوللیتیکی(بخشی خارجی )انبسا   عمق

 52/6 همگرایی )قومی و م هبی(

91 =N  3و =df  111و =/sig  3= 943/69وχ 
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ها باه وقاوع بریونادد و یاا رواباط سیاسای، نظاامی،         اي که در این قار ه باشد، ل ا هر نوع واقعه می

ج.ا.ا. با مرز بودن  وبر ایران تأثیر خواهد گ اشت  اي گونه بهاقتصادي و فرهنگی بین این سه قار ه 

عملای در خشاکی و دریاا )اساتقرار نیروهااي آمریکاایی در        طاور  باه دو قدرت بازرگ جهاانی   

کشورهاي افغانستان، لاکستان، عراق، ترکیه، ترکمنستان و همچنین استقرار ناوهااي آمریکاایی در   

سایه  مرز نموده و همچنین همسایگی با روهم ها آنعمالً ج.ا.ا. را با   فارس خلیجکشور بحرین و 

(  بنابراین الزمه لیشارفت  مرز نموده استاین کشو را با ج.ا.ا. هماز طریق دریاي خزر در شما   

فیزیکای و غیار فیزیکای     ي مؤلفاه ایران اسالمی توجه ویژه داشتن باه بعاد ژئوللیتیاک )اهام از     

 ژئوللیتیک( آن است.

 درستی به آماري جامعهخارجی و همگرایی ژئوللیتیک باید گفت  بخشی عمقدر خصوص 

اند زیرا هاي از بعد ژئوللیتیک در ابعاد الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت داشتهاشاره به این شاخص

ها به ژئوللیتیک اسالم است. لیوستن ژئوللیتیک اسالم هم بهلیشرفت اسالمی ایرانی در گروه 

( در قالب یک یعنی فرق مختل  اسالم)چه در داخل محیط جغرافیایی ج.ا.ا.، چه در حوزه 

ج.ا.ا.  که ازآنجاییاگر همگرا شوند زمینه  لیشرفت اسالم محقق خواهد و ل ا  ،واحد ژئوللیتیک

ایران نیز یکی از کشورهاي محوري جهان اسالم است عامل همگرا شدن فرق مختل  اسالمی 

 هاي مهم لیشرفت ایرانی اسالمی خواهد بود.در داخل کشور نیز یکی از شاخص

  ی و پیشنهادریگ جهینت

 :گیری الف ـ نتیجه

 نتیجه پاسخ سؤال فرعی تحقیق:

 -ایرانی لیشرفت در حاوزه دفااعی   -الگوي اسالمی هاي بعد ژئوللیتیکی در ها و شاخص مؤلفه -

 امنیتی کدامند؟

 هاي اثرگ ار ژئوللیتیک در الگوي اسالمی ایرانی لیشرفت عبارتند از عوامل فیزیکی ژئوللیتیاک   مؤلفه

  و عوامل غیرفیزیکی ژئوللیتیک ج.ا.ا.ج.ا.ا. 

 موقعیات   هاي اثرگ ار مؤلفه فیزیکای ژئوللیتیاک ج.ا.ا. بار الگاو اساالمی ایرانای لیشارفت،       شاخص

هاي اثرگ ار مؤلفه غیرفیزیکی ژئوللیتیک ج.ا.ا. بر الگو اسالمی شاخصراهبردي و موقعیت ارتباطی و 

 یکی( و همگرایی )قومی و م هبی( است.بخشی خارجی )انبسا  ژئوللیت عمق ایرانی لیشرفت

 نتیجه پاسخ سؤال اصلی تحقیق:

 امنیتی چیست؟ -ایرانی لیشرفت در حوزه دفاعی -الگوي اسالمی نقش ژئوللیتیک در
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  ( و غیار فیزیکی)باه   موقعیت راهبردي و موقعیات ارتبااطی  عوامل فیزیکی)به ترتیب اولویت

( بخشی خاارجی )انبساا  ژئاوللیتیکی( و همگرایای )قاومی و ما هبی(       عمق ترتیب اولویت

ژئوللیتیک ج.ا.ا به دالیل ذیل تأثیرگ اري مساتقیم و غیرمساتقیم بار الگاوي اساالمی ایرانای       

 لیشرفت خواهد داشت. زیرا

        اتصا  موقعیت بري شما  به موقعیت بحاري جناوب و لا ا ج.ا.ا. ارتباا  ترانزیتای ایان دو

کاه آسایاي    با توجه به اینکند، در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز، برقرار میموقعیت را 

ي آسیا، ارولا و آفریقا است و ایران نیاز   ي واساه بین سه قار ه جنوب غربی در حقیقت مناقه

باشد، لا ا هار ناوع     شده، به نحو شدیدي از حواد  این سه قار ه متأثر می در این مناقه واقع

ها به وقوع بریوندد و یا روابط سیاسی، نظاامی، اقتصاادي و فرهنگای     در این قار ه اي که واقعه

مارز باودن ج.ا.ا. باا دو    اي بر ایران تأثیر خواهد گ اشت و نهایتاً هام  گونه بین این سه قار ه به

 طور عملی در خشکی و دریا،  قدرت بزرگ جهانی به

 ها به ژئوللیتیک لیوستن ژئوللیتیک اسالمهم  همچنین لیشرفت اسالمی ایرانی در گروه به

اسالم و انبسا  ژئوللیتیک است. بنابراین لیشرفت ایران اسالمی بدون توجه ویژه داشتن به 

 ي فیزیکی و غیر فیزیکی ژئوللیتیک( ناقص خواهد بود. بعد ژئوللیتیک )اهم از مؤلفه

 :ب ـ پیشنهادها

ایرانی  -نقش ژئوللیتیک بر الگوي اسالمیسازي  گ اران ج.ا.ایران در خصوص لیاده سیاست -6
 اقدام نمایند.امنیتی  -لیشرفت در حوزه دفاعی

آماده، باه بعاد     دسات  امنیتی با توجه به نتایج باه  -ها و نهادهاي مرتبط حوزه دفاعی سازمان -3
 ژئوللیتیک توجه ویژه نمایند.

 ح بایساتی باه  الخصوص نیروهااي مسال   امنیتی و علی -ازلحاظ ژئوللیتیکی نهادهاي دفاعی -2
 اي نمایند. توجه ویژه موقعیت دریایی و ساحلیو  موقعیت راهبردي

مسئولین نیروهاي مسلح نسبت به آمایش صحیح نیروها باا توجاه باه مأموریات، موقعیات       -4
منظاور افازایش اقتادار و قادرت بازدارنادگی،       ژئوللیتیکی، استعداد، نوع و سمت تهدید به

 موقع به تهدیدات اقدام نمایند. ان و لاسخگویی بهافزایی، کنتر  و مدیریت بحر توان

-گ اري کالن نیروهاي مسالح نسابت باه طارح     شوراي عالی امنیت ملی و شوراي سیاست -7

منظور تقویت همگرایی قاومی و ما هبی در    ها بهریزي و نظارت بر اجراي مناسب سیاست
شعاع نفاوذ اقادام   هاي همسو در خارج از مرزهاي ج.ا.ایران و افزایش ساح کشور و گروه

 نمایند.
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 فهرست منابع
 (، تهران، تابان6286العظمی مکارم شیرازي ) اهلل قرآن کریم، ترجمه آیت 

 (، تهران، فرهنگ اسالمی6259البالغه، ترجمه مرحوم عالمه جعفري ) نهج 
 منابع فارسي: -الف
 ( 6286آقاجانی، احمد. عسگري، محمود ،)"ايرانی پیشرفت  -اسالمیهای نظری طراحی الگوی  الزام

 26 سا  هشتم. شماره  ،فصلنامه راهبرد دفاعی، "در حوزه دفاعی

 ( 6262توحیدي، ارساو ،)"تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی"جزوه درسی دفاع و امنیت ، 

 ( 6289حافظ نیا، محمدرضا ،)"21، فصلنامه علوم سیاسی. شماره "آفرين عوامل وحدت 

 ( 6285حافظ نیا، محمدرضا ،)"تهران: سمت. چاپ لنجم."جغرافیای سیاسی ايران ، 

 ( 6261حافظ نیا، محمدرضا،)" و انتشارات آساتان  چاپ  مشهد: مؤسسه ،"اصول و مفاهیم ژئوپلیتیك
 قدس رضوي.

 ( 6266حبیبی، نیک بخش ،)"ايرانی پیشرفت  –ای و عناصر کلیدی الگوی اسالمی  تبیین اصول پايه
 ، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی."جمهوری اسالمی ايران

 ( 6266خلیلی شورینی، سیاوش ،)"تهران: انتشارات یادواره کتاب، چااپ  "های پژوهش آمیخته روش ،
 دوم.

 ( 6262سالمی، حسین ،)"عالی دفاع ملی، تهران، دانشگاه "های دفاعی جزوه درسی مطالعات تطبیقی مدل 

 ( 6286صفوي، سید یحیی ،)"6، تهران: دانشگاه امام حساین، ج  "ای بر جغرافیای نظامی ايران مقدمه ،
 چاپ دوم

 ( 6263عصاریان نژاد، حسین ،)"  امنیتوی  -مبانی الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت در حووزه دفواعی" ،
 ، دانشگاه عالی دفاع ملیفصلنامه ماالعات راهبرديتهران، 

 ،مترجم احمد تدین، تهران، غزا "ناسیونالیسم در ايران "(،6282ریچارد ) کاتم ، 

 ( 6287مرادیان، محسن،)" تهران. مرکز آموزشی و لژوهشای شاهید سارهبد    "ابعاد و مظاهر تهديدات ،
 علی صیاد شیرازي. چاپ او .

 ( 6287نوروزي، محمدتقی،)" تهران: خانه کتاب"امنیتی -فرهنگ دفاعی ، 
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