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 چکيده
قارار ررتتاها اماری  ز  ر راررری      ژئوپلیتیکی جهاان  ای ج.ا.ایران که در یکی از مناطق راهبردیارتقای قدرت منطقه

همان عوامل قدرت هستند کاه   ژئوپلیتیکهای عالی نظا  ر انقالب اسالمی تراهم رردد. عوامل باشد تا زمینۀ تحقق هدفمی
هااا ناارنادران در ایاؤ    شمار رتته ر باتوجه باه رسا ا ایاؤ مؤلفاه    قدرت کشورها به ارتقایهای مهم در کسب ر از مؤلفه

 قادرت  ارتقاای  ارائاه راهبردهاای  »قیاق ی نای   نظامی قدرت را موردتوجه قرار داده تا به هدف تح ژئوپلیتیکپژرهش مؤلفۀ 
دسا پیدا کنند. نوع تحقیق کاربردی ر رریکرد آن آمیخته باا  « ج.ا.ایران مبتنی بر نقش عوامل ژئوپلیتیک نظامی یمؤ ایمنطقه

آرری کاه اطالعاات   رارد ر میادانی مماااهبه ر پرسشانامه      یاکتابخانهبه در ررش  هادادهاسا. تحلیلی  -ررش توصیفی 
دسا آمدۀ کمای باا اساتفاده از    ر اطالعات به« ایمکس کیودی» اتزارنر با کمک ررش تحلیل محتوا ر کیفی بهدسا آمدۀ به
آلفاای  »باا  یی ایا پار  محتاوا یی ررارسیلۀ به پرسشنامهیی ررا .قرار ررتتند لیتحلرهیتجزهای کمیا مورد اتزار تحلیل دادهنر 

نفار   40ریاری باه ررش ریرتااادتی ر م ااد      نفر ر نموناه  45ت داد اعضای جام ۀ آماری محاسبه رردیده اسا. « کررنباخ
هاای مشاتر    توس ۀ دیپلماسی نظاامی ر ارتقاای ساطم همکااری    های تحقیق راهبردهایی چون در نهایاا از یاتتهباشد. می

آرری ر ا شرایط محیطایا تقویاا تااب   توس ه ر تقویا همایا ر پشتیبانی نظامی از انااراهلل یمؤ متناسب بنظامی با یمؤا 
نمایش نقش قدرت نظامی در تحایل دستارردهای راهبردی ج.ا.ایران در محیط داخلیا نهادا قدرت بازدارندری دتاعی مرد 

 ها استخراج رردیده اسا.المللی ر اشراف اطالعاتی درمورد پیامدهای ناشی از اقدا ای ر بیؤمنطقه
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 ا ژئوپلیتیکا عوامل ژئوپلیتیک نظامی ج.ا.ایران ر یمؤ.ایقدرتا قدرت منطقهراهبردا  واژگان کليدي:

 مقدمه

 یااد  نیاز  کشاورها  ملای  قادرت  عناوان به آن از هاادرلا المللیبیؤ ررابط در که قدرت

 خاارجی  ر داخلای  در قلمارر  در سیاسای  رهبران از سوی که اسا نسبی مفهومی شودامی

 کشاورهای  ساایر  بار که یک راهد سیاسی قابلیاا اررراراری   هناامی شود.کار ررتته میبه

شاود  مشخص داشته باشدا در اصطالح رفته مای  جغراتیایی منطقۀ یک را درخود  پیرامونی

 کشاورهای  اررپاریری  میازان باه  توجه با قدرت ایؤ میزان اسا ر ایمنطقه قدرتکه دارای 

   .شودمی مشخص اررررار کشور از منطقه

د یال مختلاژ ژئاوپلیتیکی    باه  آسایاا  رارب جنوب  منطقۀ کشورهای سایر بیؤ ج.ا.ایران در

 شاما   ر ارراسیا هواشی شامل که زمیؤ قلب یا محور داخلی منطقۀ در هال  قرارررتتؤازجمله 

؛ تنهاا کشاوری کاه محال برخاورد      «هارتلناد »قرارررتتؤ بخشی از آن در منطقه  رردد؛می آتریقا

 دنیاا؛  انارژی  اصلی منابع بر تسلط ر برخورداریباشد؛ های بری ر بحری میبدرن راسطۀ قدرت

 برخاوردار  ایریاژه  اهمیا از ا 1397ماتشردیا جهانی ر ریره  مقیاس در صلم ر عدالا منادی تنها

 ر هاا ملاا  ساایر  ج.ا.ایارانا  هاق  اسا. با توجه به اینکه پس از رقوع انقاالب اساالمیا نادای   

 باه  منجار  رخادادها  ایاؤ  سلطه نظا  نظر از دادها قرار انقالب ایؤ با مشابه مسیری در را هادرلا

 چاون  مختلفای  هاای راه رردیده اسا. باه همایؤ علااا    منطقه در ج.ا.ایران نفوذ هوزۀ اتزایش

 تارررا  ج.ا.ایارانا  علیاه  عارا   ب ثی رژیم تحمیلی جنگ تارسا خلیج همکاری شورای تشکیل

 ر متناوع  هاای ررش از آشاوب  ر ارتشااش  ریارها  ر اقتااادی  نظاامیا  مختلژ اب اد در تحریم

 همچاون  مختلفای  د یال  به همچنیؤ دادند. قرار خود دستورکار در را دیار هایاقدا  از بسیاری

 چشامایرتر  هضاور  دنبا هراسی بهاسال  هراسی رایران جهانیا امنیا ایجاد تررریسما با مبارزه

 ر دانناد می هایشانهدف به دستیابی برای بزرگ مان ی را ج.ا.ایران راها ایؤ در ر هستند منطقه در

 تاثریر  کاه  آسایا  رارب جناوب   ایمنطقه م اد ت در آن نقش ج.ا.ایران ر کردن محدرد در س ی

 قادرت  یاا  نفاوذ  هاوزۀ  ایؤ کاهش دنبا به همواره ر اندداشته داردا جهانی تحو ت در ترارانی



   1400بهار ا 73ا شمارۀ نوزدهمتالنامۀ علمی راهبرد دتاعیا سا    

 ج.ا.ایاران  ایمنطقاه  قدرت برجا ا از خررج در آمریکا د یل از یکی کهجایی تا هستند؛ ایمنطقه

 باشد.می ارزنده ر برجسته موق یا ایؤ از آمریکا نارانی نمایانار ایؤ ر اسا رردیده مطرح

 کليات. 1

 . بیان مسئله1-1

ایارانا  ز  اساا تاا ج.ا.ایاران      امنیتی علیاه  تهدیدهای با یی از باتوجه به رجود سطم

ای قدرت منطقاه  ارتقایررب آسیاا نسبا به خود در منطقۀ جنوب  نفوذ هوزۀ هفظ رمؤ

ارتقاای   ملای ر همچنایؤ   هاای ر هادف  منااتع  تضامیؤ  تهدیادهاا  ساطم  با هدف کااهش 

رر نهایااا هااای پاایشر از تمااا  ترصااا هااای  ز  را بااه عماال آرردهبازدارناادریا اقاادا 

 بارای  ج.ا.ایارانا شاده داشاته باشاد.    ش ت ییؤهای از پیمنظور تحقق هدفبرداری را بهبهره

 را اساتفاده  بیشاتریؤ  ایمنطقاه  ارررارار  شرایط از که دارد نیاز خود ایمنطقه قدرت ارتقای

 کرده تبدیل ترصا به را یا تهدیدها ر نموده را برداریبهره نهایا هاترصا تما  از ر کرده

 نماید.  هفظ را منطقه در خود ت لی رر یا آنها مهار با یا ر

قادرت   ارتقاای مناسابی را در راساتای    شرایط کنونی یمؤ از لحاظ زمانی ر مکانی ترصاا 

یک طرح هدتمند جامع مبتنای بار شاناخا عوامال     ای ج.ا.ایران تراهم نموده که در قالب منطقه

محیطی ر موردتوجه قراردادن نقاط ر ژ ر قوت مناشی از تحلیل محایط داخلای ج.ا.ایاران  ر    

 پریر خواهد شد. از آنجایی کاه دید مناشی از تحلیل محیط خارجی ج.ا.ایران  امکانترصا ر ته

 هاای ترصاا  از ریاری بهاره  ر ج.ا.ایران ایمنطقه قدرت ارتقای زمینۀ در آمده عملبه هایتالش

 مناد نظاا   ر یاتتاه ساازمان  علمایا  صاورت باه  موجودا تهدیدهای از جُستؤ درری ر شده ایجاد

 مناساب  ر  ز  تاقاد اررراراری   پراکنادریا  ر انساجا  عاد   علابه برخی مواقع ر تدریؤ نشده

تحقیاق باا   ریری مسئلۀ باشدا بنابرایؤ موجب ایجاد دردرۀ اصلی ناارندران ر منجر به شکلمی

ج.ا.ایاران مبتنای بار نقاش عوامال ژئوپلیتیاک        یامنطقاه  قدرتراهبردهای ارتقای »عنوان اینکه 

 راهبردهاای  ارائاه »رردیده تا پاسخی بارای هادف اصالی تحقیاق ی نای      ا «نظامی یمؤ چیسا؟

 داده شود.« نظامی یمؤ ژئوپلیتیک عوامل نقش بر مبتنی ج.ا.ایران ایمنطقه قدرت ارتقای
 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق  1-2
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دنباا  تاثمیؤ منااتع خاود     ررب آسیا به هایی که در منطقۀ جنوبت داد زیادی از قدرت

هاای  دانناد ر از راه های خود میرا تنها سد ر مانع در برابر تحقق هدف ج.ا.ایرانباشندا می

درکناار تضامیؤ هضاور     امنیتیا با یی از تهدیدهای سطماند با ایجاد مختلفی تالش نموده

الش اع قرار را تحا ج.ا.ایرانای مدار  خود در منطقه ر قانونی جلوه دادن آنا قدرت منطقه

 هستند.ج.ا.ایران دنبا  از بیؤ بردن تدریجی آنا بهداده ر با کاهش 

ای ر کنتار   رقباا ر دشامنان منطقاه    با توجاه باه شارایط موجاود؛ اهمیاا راپاایش م      

باا   بایساا میمنظور رردد. به ایؤای برای ج.ا.ایران از ارلویا با یی برخوردار میترامنطقه

پاایش مساتمر محیطایا امکاان      موردتوجه قراردادن شرایط هاکم زمانی ر مکاانی در کناار  

تاراهم شاود تاا رامؤ      علمای  ر مندنظا ای ج.ا.ایران در قالب ررشی ارتقای قدرت منطقه

 ملیا سطم مناسبی از بازدارندری برای ج.ا.ایران ایجاد رردد. هایهدف ر تحقق مناتع

آشکار اسا که عد  شناسایی دقیاق عوامال محیطای مبازدارناده مرا ژ ر تهدیاد  ر       

ریری ر اتخااذ راهبردهاای رسایدن باه     علا اصلی تامیم برنده مقوت ر ترصا   کهپیش

جای اینکاه  ه ر درپی آن بههای قدرت را تحا تثریر قرار دادررندا مؤلفهشمار میها بههدف

ای ج.ا.ایاران باشایما شااهد نازر  جایاااه ج.ا.ایاران در       شاهد رشد ر ارتقای قدرت منطقه

  ررب آسیا خواهیم بود.جنوبای ساختار قدرت منطقه
 

 . پیشینة تحقیق  1-3

ت یایؤ عوامال ژئوپلیتیاک هاوزۀ     »با عناوان     در رسالۀ دکتری1391« ماهلل نوذریتضل  »1م

به ایؤ نتیجه رسیده اساا کاه   « امنیتی ج.ا.ایران -دریای عمان ر تثریر آن بر تدریؤ راهبرد دتاعی

عماان در محایط داخلای شاامل موق یاا ژئاوپلیتیکی       عوامل مؤرر ژئوپلیتیکی دریای تریؤ مهم

سواهل ایران در هوزۀ دریای عمان ر موق یا راهبردی ر ژئواستراتژیک ایران در تناۀ هرماز ر  

عناوان یکای از باازیاران اصالی     سواهل دریای عمان ر در محیط خارجی شامل نقش آمریکا به

ای عماان در کاانون توجاه ر عالئاق     ای در هوزۀ دریای عمان ر قرارررتتؤ هوزۀ دریا ترامنطقه

  1391منوذریا باشد.ای میر ترامنطقه ایهای منطقهبازیاران ر قدرت ژئوپلیتیکی



   1400بهار ا 73ا شمارۀ نوزدهمتالنامۀ علمی راهبرد دتاعیا سا    

تثریر عوامال ژئاوپلیتیکی   »با عنوان  رسالۀ دکتری   در1395« مبلندیاصغر بیکعلی  »2م

باا نقاش   عامال   24عامل محیطی شاامل   36« دریای خزر بر تدریؤ راهبرد دتاعی ج.ا.ایران

عامال باا نقاش     19عامال شاامل    70داخلای ر   عامل با نقش ر ژ در محایط  12قوت ر 

عامال م ناادار نشاده در محایط      14عامل با نقش تهدیدزای م ناادار ر   37آتریؤ ر ترصا

عوامل ژئوپلیتیکی دریای خزر مؤرر بر تدریؤ راهبارد دتااعی ج.ا.ایاران    عنوان خارجی را به

  1395بلندیا مبیکاسا.اهاا ر استخراج کرده 

نقاش  »باا عناوان      در تحقیقای 1394« مدهبنه ر سجاد مرادی کاالرده مجید ررهی  »3م

-2015تاارس:  راراری شاورای همکااری خلایج    ای ایران در سیاسااتزایش قدرت منطقه

مؤلفه ایران در یاک دهاۀ اخیار چاه نقشای در ت یایؤ ر       »در پاسخ به ایؤ سؤا  که « 2005

داشاته   2005-2015تاارس طای ساا     های شورای همکااری خلایج  سادهی به سیاجها

در ایاؤ   رارب آسایا   در آماده  رجاود هب تحو ت باریری کرده اسا که چنیؤ نتیجه« اسا؟

 یتلقا  رانیا ا ایمنطقاه  قدرت ر نفوذ بیرر شیاتزا ۀمنزلبه را آن اشورا یاعضا که هاسا 

 شیاتازا  وساتها یپ همهب ایامن راهبرد قالب در یبازدارندر بر یمبتن یدتاع راهبرد ر اندکرده

 ساختار در یدرررون به را شورا یرتتار یالاوها رانایا یاهسته هایشرتایپ ر ینظام توان

 شیاتازا  ر یامنطقاه  ساطم  در ائاتالف  ر اتحااد  اسایس یریایپ ر قوا توازن رییتغ ایداخل

  1394ر مرادی کالردها دهبنه مررهی.اسا داده سو  آمریکا ژهیربه ررب با مناسبات
 

   تحقیق . سؤال1-4

ج.ا.ایران مبتنی بار نقاش عوامال ژئوپلیتیاک نظاامی       یامنطقه قدرتراهبردهای ارتقای 

 یمؤ چیسا؟
 

 . هدف تحقیق  1-5

ج.ا.ایاران مبتنای بار نقاش عوامال ژئوپلیتیاک        یامنطقه قدرتارائۀ راهبردهای ارتقای 

 نظامی یمؤ.
 

 . روش تحقیق  1-6
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 ۀجام ا تحلیلی با رریکرد آمیختاه اساا.   -توصیفی تحقیق ررش کاربردی ر تحقیق نوع

خبرراان  مسئولیؤ ساطوح عاالی ر ارشاد نظاا ا صااهبنظران ر      از بیؤ  آماری ایؤ پژرهش

چاون   ییهاا یژرا یرا که دارای ایمرتبط با مسائل ژئوپلیتیک ر مفاهیم قدرت منطقهنظامی 

رارب آسایا ر کشاور    د ر مسائل منطقه جناوب آشنایی با مفاهیم ر مسائل ژئوپلیتیکا راهبر

ساا  ساابقۀ خادما در     5دکتاری ر دارای هاداقل   مادر  تحاایلی   دارای هداقل یمؤا 

 45اناد کاه م ااد     سرتیپی هستندا انتخاب شده مشارل راهبردی مرتبط ر یا هداقل جایااه

ررش از در  قیا تحق ؤیا ا درباشاند.  نفار مای   40برابار ترماو  کاوکران    نفر ر هجم نمونه 

هاای اینترنتای  ر   ر دررااه  مادار   ر اساناد  بررسی برداریاتیش منابعا مطال های مکتابخانه

منظاور ت یایؤ   بهآرری اطالعات استفاده شده اسا. برای ررد  پرسشنامهمیدانی ممااهبه ر 

شاده  هاای طارح  سؤا  از ررش راپایش مکنتر   بیررنی استفاده شده اسا رها ررایی سؤا 

مرهله موردارزیابی ر بازناری قرار ررتتناد تاا هرروناه ابهاا  ر نارساایی برطارف       چندیؤ 

اساتفاده شاده ر   « آلفاای کررنبااخ  »از های پرسشانامها  رردد. برای ت ییؤ میزان پایایی سؤا 

هاای  دهندۀ برخورداری سطم با یی از پایایی در سؤا محاسبه رردید که نشان 91/0م اد  

آرری شده از مطال ۀ منابع ابتدا اطالعات ررد هااتحلیل دادهری تجزیهبراباشد. پرسشنامه می

نظاامی   ژئوپلیتیکتحلیل قرار ررتته ر عوامل رررش تحلیل محتوا مورد تجزیهر مااهبه به

در را  ب دیا عوامال اساتخراج شادها ت یایؤ نقاش ر      ر یمؤ مشخص رردیدند.  ج.ا.ایران

همراه نمرۀ موزرن هریک از عوامل ت یایؤ ر  همیا بهکدرراری رردیدند. درادامها رریب ا

 ر دسا آمدها موق یاا راهباردی ت یایؤ رردیاد. در اداماۀ ررناد تجزیاه       بر اساس نتایج به

عوامال چهارراناۀ محیطای مشاخص ر راهبردهاای      تحلیلا میزان منابع موردنیاز هریک از 

از ررش  یاک نظاامی یماؤ   ای ج.ا.ایران مبتنی بار نقاش عوامال ژئوپلیت   ارتقای قدرت منطقه

رر یا رشاته تحاایلی ر ساابقۀ خادمتی     ت ییؤ رردیده اسا. « 1کرت لویؤ»تحلیل میدان 

   اسا.  2  ر م1شمارۀ م هایجام ۀ نمونه به شرح جدر 

                                                                                                                                                     
1. Kurt Lewin 
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 (: سابقه خدمتي جامعة نمونه2جدول شمارة ) (: رشته تحصیلي جامعة نمونه1جدول شمارة )

 فراواني رشتة تحصيلي
درصد 

 فراواني

 %5/27 11 علو  سیاسی

های جغراتیا ر ررایش

 مربوطه
8 20% 

 %5/52 21 مدیریا راهبردی

 %100 40 جمع کل
 

ميزان سابقه 

 خدمت
 فراواني

درصد 

 فراواني

 %5/32 13 سا  35با ی 

35 -30 19 5/47% 

30 -25 8 20% 

 %100 40 جمع کل
 

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 راهبرد. 2-1

خاانی ر  مموسای ررد.شمار میهای هر سازمانی بهراهبرد از جمله عوامل اصلی در موتقیا 

تمرکاز  »عباارت اساا از   « محماد اهمدرناد  علای »راهبرد در ناااه    273:1384زاده ناائیؤا  منشی

ایشان راهبرد را . «های اصولیهای اساسیا مبتنی بر بایستههای کلیدیا بر خواستهشایستای

یی برای تمرکز تالش ر توجهات ر همچنیؤ بسایج مناساب مناابع موجاود در راساتای      مبنا

در جازر اساسای   را شاامل  ر آن   60:1386ماهمدرنادا  داناد. می« های موردنظرتحقق مطلوبیا»
                                                                                                                                                     
 

 

 

ارلایؤ باار در ژرئاؤ    « کارت لاویؤ  »باشد. ا میبرای تغییر  ز  اسا که قوی برای در  آنچه راهبردییک ابزار ا تحلیل میدان نیرر

تفکر تحلیلی بهره ررتته شده ر رری براساس تحلیل میدان نیرر پرداخا. ایؤ نظریه از ررش  . به بررسی عوامل مؤرر بر بهره 1947

شود. تحلیل میدان نیررا تقابل در جناح تشار مخالژ هم را مطارح  کار ررتته میبرای شناخا عوامل ایجادکنندۀ مسئله ر هل آن به

حرکه  ر دیاری در تالش اسا تا شرایط موجاود باه ررا یا    س ی در بهتر کردن رر یا موجود دارد منیرری م کند که یکیمی

بدتری تبدیل رردد منیرری بازدارنده . چنانچه برآیند نیررهای رارده به یک نظا  یا سیستم ممحرکه ر بازدارنده  صفر باشدا آن نظا  

ارتقا قرار خواهد رشد ر دا نظا  در هالا برنده اتزایش یابدر ها  ت اد  باقی خواهد ماند. ارر میزان ر اندازۀ نیرری محرکه یا پیش

 (Lewin, 1951)تررپاشی پیش خواهد رتا.سما ررتا ر چنانچه میزان ر اندازۀ نیرری بازدارنده اتزایش یابدا نظا  به
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علام ر  »راهبردا   107:1389ماهمدرند ر همکارانا کند.بیان می« مسیر دستیابی به هدف»ر « هدف»

هنااا  صالم ر   های سیاسیا اقتاادیا ترهنای ر نظامی ملا بهقدرتتؤ توس ه ر کاربرد 

های ملی ر اتزایش اهتماا  پیاررزی ر   منظور تثمیؤ بیشتریؤ پشتیبانی از سیاساجنگ ر به

  64:1394زهدیا م«.کاهش اهتما  شکسا اسا

 

 . قدرت2-2

هاای آن  یک جام ه به قدرت نااه شودا م رف برآیند توانایی ر ظرتیاا  قالبرقتی در 

برآیناد هاصال از     107:1388مزرقاانیا  مفهومی ژئوپلیتیکی اساا.  شمار رتته ر دارایجام ه به

های موجود آن کشاور  های بالقوه ر بالف ل یک ملا که نشئا ررتته از تما  ظرتیاتوانایی

 ناا  قدرت موجودی راهد به   503:1383 مکالینزادهد.ملی را تشکیل می رردا قدرتشمار میبه

ملا اسا ر از سوی بررزیدران ملا یا همان رهبران سیاسی باا اعماا  اراده ملای جهاا     

  253:1393ا اینهاتظمشود.کار ررتته میها ر مناتع ملی بهرسیدن به هدف

 

 ای. قدرت منطقه2-3

تریؤ م یار ملی اصلی هاسا که قدرتبندی درلاای از تقسیمریژهای نوع قدرت منطقه

در یاک  شاود کاه   ای رفته میا به قدرتی منطقهالمللیررابط بیؤدر   46:1388ا مقنبرلاو آن اسا.

قدرت خود در برداری مناسب از دارای قدرت اسا. کشورهایی که با بهره جغراتیاییناهیۀ 

ای خواهناد  از جهاان دارای قادرت هساتندا دارای قادرت برتار منطقاه       ایمنطقه یا ناهیاه 

ای ساختار قدرت منطقه  54:1388قنبرلوا م (Buzzan, 2004:72);(Buzzan&Waver, 2003:55)بود.

ای مشاخص  ر براساس رزن ژئوپلیتیکی کشورها در هر منطقه مراتبی اسایک نظا  سلسله

شامار رتتاه ر امکاان    شود. درلتی که بیشتریؤ رزن را داشته باشدا قدرت ار  منطقاه باه  می

  18:1383کاریانیا  نیا رهاتظمور منطقه تراهم خواهد شد.نفوذ چنیؤ کشوری در ام

 

 . ژئوپلیتیک2-4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
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  1-3:1390معزتیا داند.ژئوپلیتیک را تثریر عوامل جغراتیایی بر سیاسا می «عزتیاهلل عزت»

میخائیال  » (Hepple, 1986:25)هنر ر ترایناد رقاباا جهاانی اساا.    « هپل»ژئوپلیتیک از دید 

 المللاایجغراتیاای سیاساای در رراباط باایؤ   کااربرد دانااش ر تنااون را  ژئوپلیتیااک« پاسایون 

آمیز بایؤ  در ت ریفی دیار آمده اسا که ژئوپلیتیک رابطۀ رقابا (Pacione, 1985:52).داندمی

 ,Husain)هاای را یژ اساا.   های قدرتمند برای سلطه بر درلاهای بزرگ ر درلاقدرت

مطال ۀ جغراتیایی ررابط بایؤ ررداننادران    ژئوپلیتیکروید می« پاتریک اُسولیوان» (1993:82

 (Oˊ Sullivan, 1986: 2)اساا. « ترمانررایان ملی ر نهادهای تراملی»ر مدیران قدرت شامل 

صااهبان  الملل توسط قرائا ر ناارش سیاسا بیؤ هایشیوه»را  ژئوپلیتیک« دُرّه میرهیدر»

« اییاسای در ساطم ملای ر منطقاه    هاای س ریاری بار تاامیم   قدرت ر اندیشه ر تثریر آنهاا 

 جغراتیااا  متقابال  رراباط  ۀمطال ا  علم»را آن « نیاهاتظمحمدررا »ا ر  22:1377ممیرهیدرا 

نیااا  هااتظ مکناد. ت ریاژ مای   «یکادیار  با هاآن ترکیب از ناشی هایکنش ر سیاسا ر قدرت

  26:1386 نیااهاتظر  20:1393-9

 

 . عوامل ژئوپلیتیک نظامي2-5

هاا را  باشد ر درلاها در زمان صلم ر جنگ مینظامی شرط اساسی بقای درلاقدرت 

  53:1395بلنادیا  مبیاک های بازدارنادری ماؤرر خاود را دنباا  نمایناد.     سازد که سیاساقادر می

ملیا تثمیؤ امنیا ملی اسا که برخی آن را م اد  قدرت نظامی  هایهدفبخش  ؤیترمهم

ای از نیررهای مسالم هماراه باا    قدرت نظامی شامل مجموعه  70:1391 انوذریم.کنندعنوان می

کاارریری ایاؤ نیررهاا بارای     سایر عناصر قدرت ملی ر توان زمامداران یاک کشاور در باه   

عوامال    307:1384مچاینایا  های دتاعی ر امنیتای کشاور اساا.   ها ر سیاساپشتیبانی از هدف

توجه دقیق باه  ر بادر راستای هفظ مناتع ملی  ها ر م یارهایی اسا رنظامی دارای شاخص

محایط ی نای تشاخیص ماهیااا شادت ر دامناۀ       راهباردی  از شاناخا   آمدهدسابهنتایج 

هااا ر قابلیااا ر شااناخاهااا ر نیااات دشاامنان خااارجی  ی از قابلیااار آراااهتهدیاادها 

  52-53:1395بلندیا مبیکرردند.های منابع خودی ت ییؤ میمحدردیا
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 ئوپلیتیک نظامي ج.ا.ايران  . عوامل ژ2-6

 اانقاالب اساالمی   ایارانا ساپاه پاساداران   .ا.ایران عبارتند از ارتش ج.ا.ج مسلمنیررهای 

را « نیررهاای مسالم   ترمانادهی کال  مسائولیا  »ر رزارت دتااع ر   ایران.ا.نیرری انتظامی ج

در نیررهای مسلم ج.ا.ایارانا نیارری     176:1393کماالیا  معهده دارد.تقیه انقالب اسالمی بهرلی

ی هاا یژرا یرر از  اتتاه یایتربی از ت الیم برررتته از اهکا  اسال  ر قرآن ریربهرهانسانی با 

ر  باودن مردمای ا ساتیزی شناسی ر دشامؤ دشمؤا مداریر یاا محوریخداجویی ر اسال 

انقالبای   مردمی ر امقتدر می مستقلابا دارابودن نظا. ج.ا.ایران باشدیمی برخوردار خودبارر

دیاده در  تربیاا ر آماوزش  کاه  ر کارآماد  از جان ررشاته  با برخورداری از نیررهای مسلم 

هشاا ساا  دتااع     ۀ ارزشامند تجربا کیفیا بودها ر با داشاتؤ  ها ر مراکز نظامی با دانشااه

ا با  باه جهاا تجهیزاتای    ها میلیون نفری رتادار به نظا  رده دارابودن بسیج مردمی امقدس

داشتؤ صنایع ر تنارری نظامی بومی که قادر اساا تجهیزات ر ساالح موردنیااز نیررهاای    

ن برخااوردار ایااراج.ا.از قاادرت نظااامی کاااتی باارای دتاااع از     امساالم را تولیااد کنااد 

  156:1392مبوالحسنیا باشد.می

 

 . عوامل ژئوپلیتیک نظامي يمن 2-7

 جزیارۀ عربساتان  بزررتریؤ ارتش شابه س ودیا  نیرری نظامی یمؤ ب د از ارتش عربستان

نیررهای نظاامی یماؤ   شوند. جمهور آن کشور رهبری میطورمستقیم زیرنظر رئیسکه به اسا

شامل چهار نیارری عمادۀ زمینایا هاواییا دریاایی ر      ا «مناور هادی»جمهور رئیستا قبل از 

مهاوری باود ر   ججمهوری بود که بیشتریؤ امکانات آنا دراختیار راارد ریاساا  رارد ریاسا

زیرنظر مستشاران آمریکایی آموزش دیده بودناد کاه نسابا باه ساایر قاوا از تاوان باا تری         

یماؤ   نظامی ایؤ کشور نیز در عرصۀ نظاامی درکنار ارتش یمؤا نیررهای شبهبرخوردار بودند. 

ای ساختار قبیلاه یاتته هستندا جز ایؤ بخش از نیررهای مسلم یمؤ که سازمانهضور دارند. به

نندا منجار رردیاده   داهای قومی ر انتقا  میهل اختالفتریؤ ابزار برای یمؤ که سالح را مهم
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آماوزش نیررهاای نظاامی      254:1396مررره ماؤلفیؤا  تا هر تردی در یمؤ با خود سالح همل کند.

 ای هم عرا  اقدا  به آموزش ایؤ نیررهاا کارده  ر در دررهرردد ها برمییمنی به درران عثمانی

میالدی منبع تثمیؤ اسلحه ر آموزش نیررهاای نظاامی    70تا دهۀ اسا. اتحاد جماهیر شورری 

پاس از انقاالب یماؤا ایاؤ     آمده ر موجب توس ۀ ارتش ایؤ کشور رردیاد.  شمار مییمنی به

کشور در هوزۀ نظامی متمایل به ررب رردیاد ر درکناار اعازا  دانشاجوا اقادا  باه تثسایس        

ر دانشااه ترماندهی ر ستاد نمود. با شررع جنگ ائتالف عربی علیاه   مدارسا دانشکدۀ نظامی

بخش مجزا تقسیم شد. بخشی از ایؤ ارتاش کاه نیررهاای راارد      3یمؤا ارتش ایؤ کشور به 

در ارتبااط  های مناور هادی علا مخالفا با سیاسادادندا بهجمهوری را تشکیل میریاسا

بار  یوستند ر از نیررهای مردمی همایاا کردناد. اتازرن   پ« انااراهلل»لشکر به  3با با عربستانا 

های مردمی شامل یکاد هازار نفار   توانسا کمیته« انااراهلل»جمهوریا نیررهای رارد ریاسا

را نیز به بدنۀ ایؤ نیررها اراته نماید ر توان درچندانی باه آنهاا ببخشاد ر تشاکیالتی شاامل      

اکناون نیاز بیشاتر    سای شاکل ررتتناد. هام    تیراناداز ر مهند یاان تکنیررهای دخالا سریعا 

هباردی یماؤ در دساا ایاؤ نیررهاساا.      هاای را تسلیحات ر ادرات نظامی از جمله موشک

بخش دیاری از ارتش که هامی مناور هادی بودندا ارتاش جدیاد ملای یماؤ را تشاکیل ر      

در شاده از اریتاره ر ساومالیا    نظامیان بسیج مردمای ر ساایر نیررهاای اساتخدا     همراه شبهبه

المسالمیؤ در کناار   آموزش ر پشتیبانی نیررهاای عربساتانی ر امااراتی قارار ررتتناد. اخاوان      

هاای  ها ر برخی از شیوخ قبایال نیاز بخاش دیااری از نیارر     نیررهای مقارما جنوبیا سلفی

شاکا  تاناکا مو ای شاامل  دهند که تسلیحات ر تجهیزات پیشرتتهمناور هادی را تشکیل می

سا ودی دریاتاا   ای ر ساامانۀ موشاکی پااتریوت را از عربساتان    های زرهیا توپخاناه ماشیؤ

بخش عمدۀ نیررهای طرتادار منااور هاادی را در جبهاۀ رارب یماؤ تشاکیل         آنها اند.کرده

هزار نفر ر ب د از تجارز عربستان به یمؤ جنبش مقارما جنوب که به است داد چهلدهند. می

رارره دیااری کاه باه     ریرناد.  ات ر ترماندهان جبهۀ جناوب دساتور مای   تشکیل شدا از امار

ها هستند که همایاا زیاادی از عربساتان ر اماارات     اندا سلفیهمایا مناور هادی برخاسته

که یاک بخاش آنهاا در قالاب     شود تقسیم میکنند. ایؤ ررره به در دستۀ جدارانه دریاتا می
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ااور هاادی هساتند ر بخاش دیارشاان تاابع       ا تابع عربساتان ر من جمهورینیررهای ریاسا

مانادۀ  بخش سو  نیررها که بیشتر باقی شود.رفته می« الحز  ا منی»باشند که به آنها امارات می

  238:1434مالشجاعا باشند که در جنگ مشارکتی ندارند.طرف مینیررهای بیارتش یمؤ هستندا 

 

 در مورد موضوع تحقیق . ديدگاه صاحبنظران2-8

نفر  10منظور تکمیل اطالعات پیرامون هدف تحقیقا نسبا به انجا  مااهبه با ت داد به

از خبرران ر نخباان مرتبط با موروع اقدا  که عوامل ژئوپلیتیکی هوزۀ نظامی ج.ا.ایاران ر  

  ر 3های شمارۀ مشرح جدر به شوندرانشده توسط مااهبههای مطرحیمؤ براساس رویه

 اسا.  استخراج رردیده 4م
 

 ج.ا.ايران مستخرج از مصاحبه با خبرگان (: عوامل ژئوپلیتیک نظامي3جدول شمارة )

 عامل گویه شوندهمصاحبه

اهلل هشما

 پیشهتالها

ر  امنیتیا اقتاادیهای قابلیا ج.ا.ایران برای ارربخشی در هوزه

 .نیازهای مدیریتی مرد  یمؤ نظامیا اجتماعیا ترهنای ر
ج.ا.ایااران در قاادرت ماادیریتی 

هاای نظاامی ر امنیتای ر    صحنه

همچنیؤ قابلیا اجرای عملیات 

 در عمق خا  دشمؤ؛

 ماطفی شمسایی
رجود نیرری دریایی راهبردی ج.ا.ایران که منطقۀ مثموریتی ایاؤ  

 شود.نیرر شامل محدردۀ یمؤ می

 توان موشکی بردبلند ج.ا.ایران. نیامحمدررا هاتظ

 ا سال هسیؤ شیخ
از داده اسااا   کاه ج.ا.ایاران باه آنهاا    تنارری نظامی  بامقارما 

 اسا. استکبار جلو اتتاده

قابلیا ر توانمندی ج.ا.ایران در 

تولید انواع تجهیزات راهکنشای  

متاکتیکی ا عملیاتی ر راهباردی  

ریاری از تناارری   نظامی با بهره

 بومی؛

محمدهسیؤ 

 تردسلطانی

ج.ا.ایران در هوزۀ نظامیا سایبری ر امکانات تنی ر الکتررنیکی 

 ررد.شمار میبهای یک نقطۀ قوت برای همایا از یمؤ ماهواره

 امیرعبداللهیانهسیؤ 

ایاران باه یماؤ    .ا.های مستشااری ج کمکا عامل نظامی مورد در

نیررهاای یمنای بتوانناد در مقابال ائاتالف عربای        تاباعث شده 

 .دنایستادری کن

ر رشااد علاام ر دانااش نظااامی  

هااای مستشاااری تجربااۀ کمااک

 ج.ا.ایران؛
 اهمد محمدزاده

 ار در راهباارد  دکتااریؤرهنامااه مدر   اتاکتیااکراهکاانش مدر 

 .کمک کنند یمؤ توانند به ارتشنیررهای مسلم ما می

 ماطفی شمسایی
-باه ررملی  ۀتوجهی در عرصمک نوعی با نظامی قدرت هوزۀ در

 .هستیم رر

عااد  در  صااحیم در محاایط  

در زمینۀ نیااز کشاور باه    داخلی 

 قادرت  اتازایش  از رارررت  تهم ملای  در هوزه قدرت نظامیا س داهلل زارعی قدرت نظامی؛



   1400بهار ا 73ا شمارۀ نوزدهمتالنامۀ علمی راهبرد دتاعیا سا    

 اسا. مشکل دچار زیادی اندازۀ ج.ا.ایران تا ایمنطقه

 يمن مستخرج از مصاحبه با خبرگان (: عوامل ژئوپلیتیک نظامي4جدول شمارة )

 عامل گویه شوندهمصاحبه

 امیرعبداللهیانهسیؤ 
انااراهلل در یمؤ به یاک ظرتیاا بزررای تبادیل شاده ر ایاؤ       

تجربااه ر قاادرت انااااراهلل در    .دانش نظامی اسا شاظرتیا ت ریژ ر ترجمان

 های عملیاتی؛مدیریا صحنه
 اهمد محمدزاده

های چریکی های ریرکالسیک ر عملیاتجنگ ۀتجرب ارتش یمؤ

 .را دارند  نامتقارنم ناهماون های جنگالاور 

نیااااز یماااؤ باااه تجهیااازاتا     .مشکل دانش نظامی دارد امشکل آموزش دارد ارتش یمؤ محمد اخباری

تساالیحاتا آمااوزشا تنااارری ر 

 های نظامی؛زیرساخا
 .دارد نظامی زیرساخا رمشکل تجهیزات یمؤ در هوزۀ نظامی  س داهلل زارعی

 ا سال هسیؤ شیخ
انااراهلل هستیم کاه کاار را   ها در نیررهای شاهد رجود جاسوس

رجود بساتر جاسوسای ر نفاوذ     با مشکل مواجه ساخته اسا. برای آنها

 ؛اطالعاتی در میان انااراهلل
 اهمد رالمپور

رجاود بسااتر جاسوساای ر نفاوذ اطالعاااتی در میااان بخشاای از   

 .متحدیؤ انااراهلل

 . چارچوب نظری تحقیق2-9

محیط ژئوپلیتیک نظامی ج.ا.ایران ر یماؤ   چارچوب نظری ایؤ تحقیق به منظور راکاری

درنظار   SWOTبندی عوامل محیطی مبتنای بار ررش علمای    ر همچنیؤ ت ییؤ نقش ر رتبه

ای ج.ا.ایران براساس تحلیال  مرهلۀ پایانیا راهبردهای ارتقای قدرت منطقهررتته شده ر در 

شاکل  ژرهش باه همیؤ منظورا چارچوب نظاری پا  اند. بهمیدان کرت لویؤ استخراج رردیده

 باشد:زیر می
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 (: چارچوب نظری تحقیق1شكل شمارة )

 

 آنها ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافته. ی3

عامال از ماااهبه باا خبرراان      7عامال از مطال اۀ مناابع ر     6ابتداا ت داد  در ایؤ بخش

 10شدۀ باا ا ت اداد   عوامل استخراجریری ر اشترا بندی استخراج رردید. در ادامه با جمع

منظاور قضاارت جام اۀ نموناه در قالاب تار  پرسشانامه        دسا آماد کاه باه   عامل نهایی به

تحلیال قارار   ردسا آمده به شرح زیر مورد تجزیهبه ساخته بیؤ جام ه تقسیم ر نتایجمحقق

 تتند.رر

 

 . تعیین ماتريس عوامل داخلي و خارجي3-1

ماتریس عوامل داخلی ر خارجیا ابتدا نقش عوامال محیطای مداخلای ر    منظور ت ییؤ به

  باا ماورد قضاارت قارار رارتتؤ      4مطابق جدر  شامارۀ  مای رسیلۀ پرسشنامهخارجی ا به

قاوت ر را ژ    م یداخلدسا آمده نزد هجم نمونه ت ییؤ ر بر همیؤ مبنا عوامل عوامل به

 ترصا ر تهدید  مشخص ر کدرراری رردیده اسا.  م یخارجر عوامل 
 

 (: تعیین نقش عوامل محیطي و کدگذاری عوامل بر اساس نقش آنها5شمارة ) جدول

 يران مبتني بر نقش عوامل ژئوپلیتیک نظامي يمنج.ا.اای راهبردهای ارتقای قدرت منطقه

 

 ر ژ

 ترصا تهدید

 قوت

 ژئوپلیتیک نظامی ج.ا.ایرانعوامل 
مشناسایی محیط داخلی نظامی ر ت ییؤ عوامل 

 قوت ر ر ژ 
 

 ژئوپلیتیک نظامی یمؤعوامل 
مشناسایی محیط خارجی نظامی ر ت ییؤ عوامل 

 ترصا ر تهدید 
 



   1400بهار ا 73ا شمارۀ نوزدهمتالنامۀ علمی راهبرد دتاعیا سا    

ف
دی

ر
 

 عامل

آیا عامل 
متعلق به 
ج.ا.ایران 

 است؟

آیا عامل اثر 
 کنندهنييتع

 دارد؟

آیا عامل در 
 کنترل

ج.ا.ایران 
 است؟

 ريتأثنوع 
عامل بر 

 تحقق هدف

ل
عام

د 
ک

 

لي
ب

لي خیر 
ب

لي خیر 
ب

ت خیر 
مثب

في 
من

 

1  
های نظامی ر امنیتیا قدرت مدیریتی ج.ا.ایران در صحنه

هاای مختلاژ نظاامی ر قابلیاا     برخورداری از تجرباه 
 اجرای عملیات در عمق خا  دشمؤ

√  √  √  √  S1 

2  
های نظامی ر مندی ج.ا.ایران از صنایع ر زیرساخابهره

ریاری از  قابلیا تولید انواع تجهیازات نظاامی باا بهاره    
 تنارری بومی

√  √  √  √  S2 

3  
های مستشااری  رشد علم ر دانش نظامی ر تجربۀ کمک

 S3  √  √  √  √ ج.ا.ایران

 O1  √ √   √ √  تجربه ر قدرت انااراهلل در مدیریا صحنه  4

5  
برخاورداری نیررهاای مسالم یماؤ از تسالیحاتا      عد 

 ر تنارری نظامی بومی صنایعا زیرساخا
 √ √   √ √  O2 

 O3  √ √   √ √  مشارکا نیررهای مردمی یمؤ در دتاع  6

7  
برخورداری ج.ا.ایران از نیرری مسلم ر ییا مردمای ر  

 S4  √  √  √  √ ستیزدشمؤ

8  
 های تررریستی ر اتراطیررره رجود شهررندان مسلما

 در یمؤ
 √ √   √  √ T1 

9  
ج.ا.ایاران در زمیناۀ   عد  در  صحیم در محیط داخلی 

 W1 √   √  √  √ نیاز کشور به قدرت نظامی

 T2 √  √   √ √  رجود بستر جاسوسی ر نفوذ اطالعاتی در میان انااراهلل  10

میانایؤ ررع موجود که بیانار رریب  ر خارجیا رتحلیل محیط داخلیمنظور تجزیهبه

ا هاا مقاوت برای هریک از عوامال   اعامل آنموزرن  ۀباشد به همراه نمرعامل می هراهمیا 

ماوزرن  ۀ مجموع نمار  درپایانصورت جدارانه محاسبه ر بهها ر تهدیدها  هاا ترصار ژ

در کاه نتاایج    رردیاد کام   هاا ترصاا /هاماوزرن قاوت  ۀ از مجموع نمار  تهدیدها/هار ژ

   درج شده اسا.7  ر م6های شمارۀ مجدر 
 

 )عوامل داخلي( IFE(: ماتريس 6شمارة ) جدول

 محيط شماره عامل هاعامل ميانگين وزن وزن نرمال

1 21/0 866/4 
هااای نظااامی ر امنیتاایا قاادرت ماادیریتی ج.ا.ایااران در صااحنه

های مختلاژ نظاامی ر همچنایؤ قابلیاا     برخورداری از تجربه
S1 ت

قو
ها
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 محيط شماره عامل هاعامل ميانگين وزن وزن نرمال

 اجرای عملیات در عمق خا  دشمؤ

93/0 20/0 666/4 

قابلیا های نظامی ر مندی ج.ا.ایران از صنایع ر زیرساخابهره

انواع تجهیزات راهکنشی متاکتیکی ا عملیاتی ر راهبردی تولید 

 ریری از تنارری بومینظامی با بهره
S2 

93/0 20/0 655/4 
هااای مستشاااری رشااد علاام ر دانااش نظااامی ر تجربااۀ کمااک

 ج.ا.ایران
S3 

 S4 ستیزدشمؤبرخورداری ج.ا.ایران از نیرری مسلم ر ییا مردمی ر  5/4 19/0 85/0

 هاقوت موزون نرمال هایهنمرجمع کل  71/3

836/0 19/0 4/4 
عد  در  صحیم در محایط داخلای ج.ا.ایاران در زمیناۀ نیااز      

 کشور به قدرت نظامی؛
W1 

ف
ضع

ها
 هاضعف موزون نرمال هایهجمع کل نمر 087/23 1 836/0 

874/2 
 هاها از قوتموزون نرمال ضعف هایهتفاضل مجموع نمر

874/2  =836/0 – 71/3 

 )عوامل خارجي( EFE(: ماتريس 7شمارة ) جدول

 محيط شماره عامل هاعامل ميانگين وزن وزن نرمال

 O1 های عملیاتیتجربه ر قدرت انااراهلل در مدیریا صحنه 659/3 17/0 62/0

ت
ص

فر
ها

 

76/0 19/0 002/4 
عد  برخورداری نیررهاای مسالم یماؤ از تسالیحاتا صانایعا      

 ر تنارری نظامی بومی زیرساخا
O2 

 O3 مشارکا نیررهای مردمی یمؤ در دتاع 869/3 18/0 70/0

 هافرصت موزون نرمال هایهجمع کل نمر 08/2

 T1 در یمؤ های تررریستی ر اتراطیررره رجود شهررندان مسلما 879/4 23/0 12/1
ها

د
دی

ته
 

 T2 میان انااراهلل رجود بستر جاسوسی ر نفوذ اطالعاتی در 860/4 23/0 12/1

 هاتهديد موزون نرمال هایهجمع کل نمر 269/21 1 24/2

16/0 - 
 هافرصتها از تهديدموزون نرمال  هایهتفاضل مجموع نمر

16/0 -  =24/2 – 08/2 

 تعیین موقعیت راهبردی. 3-2

ای ج.ا.ایران مبتنی بار نقاش   قدرت منطقه ارتقایکردن راهبردهای منظور امکان ترمولهبه

دساا آماده از جادار  مااتریس عوامال داخلای ر       عوامل ژئوپلیتیک نظامی یمؤا نتایج باه 

ررا یا ر  رردید تاا  سازی   پیاده2شرح شکل شمارۀ مخارجی بر رری محور مختاات به

 عمل آمده مشخص شود.در هوزۀ پژرهش به موق یا ت لی
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 قوت

 تهدید فرصت

 ضعف

 تهاجمي

 رقابتي

کارانهمحافظه  

 

 تدافعي

874/2  

16/0 
- 

 وضع موجود
 

 وضع مطلوب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (: موقعیت راهبردی2شكل شمارة )

 

 تخصیص منابعمنظور . تعیین اوزان عوامل چهارگانة محیط داخلي و خارجي به3-3
 

 داخلي و خارجي(: تخصیص منابع براساس عوامل 8شمارة ) جدول

   5کسر از  درصد امکانات موردنياز

 مجموع قوت ر ر ژ 874/2 5– 874/2=  126/2 18/29%

 مجموع ترصا ر تهدید -16/0 5-  -16/0= م 16/5 82/70%

 جمع 286/7 100%

 

 (: تخصیص منابع بر اساس عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهديد9شمارة ) جدول

      درصد امکانات موردنياز

 قوت 71/3 5کسر از  29/1 60% 30%

 ر ژ 836/0 0کسر از  -836/0 - 40% 20%

 قوت -= ر ژ  126/2  

 ترصا 08/2 5کسر از  92/2 57% 5/28%

 تهدید 24/2 0کسر از  -24/2 - 43% 5/21%
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 ترصا -= تهدید  16/5  100%

 

هساتند کاه     بیاانار ایاؤ موراوع    9  ر م8هاای شامارۀ م  دسا آمده از جدر نتایج به

ماؤا  یای ج.ا.ایران مبتنی بر نقاش عوامال ژئوپلیتیاک نظاامی     قدرت منطقه ارتقایمنظور به

مناابع موجاود را بارای رتاع      %20هااا  منابع موجود را برای تقویاا قاوت   %30بایسا می

 درصاد از مناابع   %5/21هاا ر  ریاری از ترصاا  منابع موجود را برای بهره %5/28هاا ر ژ

 کار ررتا.بهدتع تهدیدها موجود را برای 

 

ای ج.ا.ايران مبتني بر نقش عواملل ژئوپلیتیلک   . راهبردهای ارتقای قدرت منطقه3-4

 نظامي يمن

ای ج.ا.ایاران مبتنای بار نقاش عوامال      قادرت منطقاه   ارتقایمنظور ت ییؤ راهبردهای به

ر با موردتوجه قرار رارتتؤ نتاایج    1ژئوپلیتیک نظامی یمؤا از ررش تحلیل میدان کرت لویؤ

دسا آمده از جدار  عوامل داخلی ر خارجی ر میزان درصد اختااص منابع موجود باه  به

 عوامل استفاده رردیده اسا.  

 
 

 هريک از راهبردهای اولیهکنندة (: عوامل محیطي تعیین10جدول شمارة )

 ماتریس ارزیابي عوامل داخلي

 ماتریس ارزیابي عوامل خارجي
 نقاط قوت

S 

 نقاط ضعف

W 

 هافرصت
O 

S1 S2 S3 O2 

S1 S4 O1 O3 
 راهبردهای

SO 
W1 O1 

 راهبردهای
WO 

 تهدیدات
T 

S1 S2 S3 T1 T2 
 راهبردهای

ST 
W1 T2 

 راهبردهای
WT 

 اند:شرح زیر اهاا رردیده ا راهبردها به10براساس جدر  شمارۀ م

                                                                                                                                                     
برناده منقااط   در تحلیل میدان کرت لویؤا زمانی شاهد ارتقای رر یا سیستم خواهیم بود کاه برآیناد عوامال پایش    . 1

 (Lewin, 1951)ترصا  بیشتر از برآیند عوامل بازدارنده منقاط ر ژ ر تهدید  رردد.قوت ر 
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 (: راهبردهای اولیه11جدول شمارة )

 راهبردهای
SO 

S1 S2 S3 O2 های مشتر  نظامی با یمؤتوس ۀ دیپلماسی نظامی ر ارتقای سطم همکاری 

S1 S4 O1 O3 نهادآرری ر قدرت بازدارندری دتاعی مرد تقویا تاب 

 راهبردهای
ST 

S1 S2 S3 T1 T2 
توسا ه ر تقویاا همایاا ر پشاتیبانی نظااامی از اناااراهلل یماؤ متناساب بااا        

 مقتضیات محیطی

 راهبردهای
WO 

W1 O1 
نمایش نقش قدرت نظامی در اهاای دستارردهای راهبردی ج.ا.ایران در محیط 

 المللیبیؤای ر داخلیا منطقه

 راهبردهای
WT 

W1 T2  ها.اشراف اطالعاتی در مورد پیامدهای ناشی از اقدا 

 به عوامل محیطي نسبت راهبردها ارزيابي . بررسي3-5

پرسشنامۀ دیاری در مورد میزان تثریر هر راهبارد بار عوامال    منظور ارزیابی راهبردهاا به

  12شرح جدر  شمارۀ مدسا آمده بهمحیطی مداخلی ر خارجی  توزیع رردید که نتایج به

 اسا.
 جهت ارزيابي راهبردها« تاپسیس»های محاسبه (:12جدول  شمارة )

 راهبردها ردیف
 ميانگين نظرات

کارگيری به
 هاقوت

رفع 
 هاضعف

استفاده از 
 هافرصت

دفع 
 تهدیدها

1 
هاای  توس ۀ دیپلماسی نظامی ر ارتقای ساطم همکااری  

 مشتر  نظامی با یمؤ
03/4 89/3 10/4 63/3 

 29/3 78/3 76/3 86/3 نهادآرری ر قدرت بازدارندری دتاعی مرد تقویا تاب 2

3 
توس ه ر تقویا همایا ر پشتیبانی نظاامی از اناااراهلل   

 مقتضیات محیطی یمؤ متناسب با
92/3 01/4 52/3 99/2 

4 
نمااایش نقااش قاادرت نظااامی در اهاااای دسااتارردهای   

 المللیای ر بیؤراهبردی ج.ا.ایران در محیط داخلیا منطقه
06/4 10/4 92/3 03/3 

 36/3 01/4 63/3 56/3 هااشراف اطالعاتی در مورد پیامدهای ناشی از اقدا  5

 گيری. نتيجه4

 بندی  . جمع4-1

هاای سیاسای   تما  کارشناسان بر اهمیا نیررهاای نظاامی در تضامیؤ ر تاثمیؤ هادف     

ها در دنیای کناونی از قادرت ساخا باه     به هدفنظر دارند. اررچه رریکرد دستیابی اتفا 

درها  هارر رجود همیؤ نیررهای نظامی سخا یا نر  هرکا کردها اما سوی قدرت نیمه

ایؤ کشور توسط ائتالف عربای باه سارکردری عربساتان     در یمؤ بوده که توانسته از اشغا  
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هاای  تاالش  ند یا رجود نیررهای مسلم مقتدر ر قدرتمندا باا رجاود  عمل آررجلوریری به

رارب آسایا ر   جناوب   سلطها در تثمیؤ امنیا پایدار ج.اایران در منطقاه متنوع ر مکرر نظا  

نیررهای مسالم در هار کشاوری    ایجاد بازدارندریا مؤرر راقع رردیده اسا. بنابرایؤ نقش 

ر راررری   جانبۀ آن کشور امری بسایار  ز  برای تحقق ربات امنیتی ر در ادامه توس ۀ همه

 کاارریری نیررهاای  ها ر ترهنگ اسالمی برای باه هایی که در آموزهباشد. باتوجه به الزا می

ر مباانی   نظامی مشخص رردیدها ایؤ نیررها در کشورهای مسلمان بایاد منطباق باا اصاو     

 هاای های اسالمی ر ملاها ر ارزشهاا هدفبایرند تا بتوانند از مناتعا آرمان اسالمی شکل

نیررهای نظامی ر مردمای یماؤ باا سارلوهه قاراردادن       ریریمسلمان محاتظا کنند. شکل

سلطه ر استکبارستیزی ر رسیدن به اساتقال    محور مقارما برای مقابله با نظا های اندیشه

هاای  یل هلقۀ ششام زنجیارۀ مقارماا در منطقاه باا درخواساا ر دریاتاا کماک        ر تشک

های بیشتر های پریریش ر همکاریمستشاری ج.ا.ایرانا هکایا از ایؤ مسئله دارد که زمینه

عناوان رسس هار  مقارماا ر    باشد. ج.ا.ایران نیز باید بهمی نیررهای نظامی در کشور تراهم

نیارری   ریاژه ی به هضور نیررهاای مسالم ج.ا.ایاران باه    بخشسازی شرایط برای عمقآماده

یمؤ  پریرش با کشوریک رژیم هقوقی قابل قالب قدرت دریایی در ۀتوس منظور دریایی به

نظر ر همچنیؤ ارررراری بیشتر نیررهای نظامی با عنوان محور مقارماا اقدا  نماید. با دقا

ج.ا.ایاران در منطقاه معربساتان ر رژیام     به ایؤ نکتۀ اساسی ر مهام کاه دشامنان ر رقباای     

صهیونیستی  ر خارج منطقه مآمریکا در همایا از رژیم صهیونیستی ر تضمیؤ امنیاا ایاؤ   

دنبا  ترصاتی بارای تضا یژ ر هتای انحاال  زنجیارۀ مقارماا          همواره بهرژیم اشغالار

  یماؤ باه   توجه به ایؤ موروع ر همچنیؤ نیاز مبراسالمی هستندا بنابرایؤ در صورت عد 

سازماندهی ر بازسازی نیررهای مسلم یمنیا امکان رارایش ر رابساتای یماؤ باه رقباا ر      

یمؤ زیاد بوده که در ایاؤ هالاا اهتماا      در نیررهای مسلم دشمنان ر درنهایا نفوذ آنها

 باشد.  اتزایش ناپایداری باتوجه به رخنۀ بیااناان درر از انتظار نمی
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بندی شده در مورد ساؤا  تحقیاق   عمل آمده از مطالب جمعتحلیل بهربا توجه به تجزیه

ج.ا.ایران مبتنی بر نقش عوامل ژئوپلیتیک  یامنطقه قدرتراهبردهای ارتقای »مبنی بر اینکه 

 ا راهبردها به شرح زیر استخراج رردیدند:«نظامی یمؤ چیسا؟

 یمؤ؛های مشتر  نظامی با توس ۀ دیپلماسی نظامی ر ارتقای سطم همکاری  1م

 نهاد؛آرری ر قدرت بازدارندری دتاعی مرد   تقویا تاب2م

توس ه ر تقویا همایا ر پشتیبانی نظامی از انااراهلل یمؤ متناساب باا مقتضایات      3م

 محیطی؛

  نمایش نقش قدرت نظامی در اهاای دستارردهای راهباردی ج.ا.ایاران در محایط    4م

 المللی؛ای ر بیؤداخلیا منطقه

 ها.عاتی در مورد پیامدهای ناشی از اقدا اشراف اطال  5م

 

 . پیشنهادها4-2

شده توساط  هاا شورای عالی امنیا ملی طرح اقدا  تهیهمنظور قانونمندبودن اقدا   به1م

 قرار دهد. سایر مبادی مرتبط با موروع را موردبررسی ر تاویب

هاای  تاویب طارح   مجلس شورای اسالمی پس از تثیید شورای عالی امنیا ملی ر 2م

ها ر همچنیؤ بودجه به مبادی مربوطه متناساب  مارهها نسبا به تاویب ر ابالغ نیازمندی

 های درنظر ررتته شدها اقدا  نماید.با سطم اقدا 

المنادب در قلمارری ماثموریتی نیارری دریاایی ارتاش       با توجه به اینکه تناۀ باب  3م

تاری در ایاؤ   هضاور پررناگ   تا ایاؤ نیارر   ج.ا.ایران ت ریژ شده اساا بنابرایؤ  ز  اسا

 منطقه داشته باشد.

ستاد کل نیررهاای مسالم ر رزارت دتااع ر پشاتیبانی نیررهاای مسالما تادابیر ر          4م

هاای نظاامی ج.ا.ایاران در یماؤ ر ایجااد      های مقدماتی را برای هضور مساتمر یااان  اقدا 

تار ر نزدیکتار باه رژیام     هزیناه منظاور دسترسای کام   های نظامی در ایاؤ کشاور باه   پایااه
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رااه سااهلی بارای    ایجاد تکیه های اشغالی ر همچنیؤصهیونیستی از منطقۀ جنوبی سرزمیؤ

 نیرری دریایی ارتش ج.ا.ایران که در منطقه هضور داردا داشته باشد.

 

***** 
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