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 چکيده
توانلد ر   ای به عوامل  ئووپليتيلک يلک سلر مين ملی     های پيشرفت جهانی و منطقهشناسايی وابستگی

هلا و  باشد. قطعاً اين مهم بستگی به تدابير، برنامله و امنيت آن واحد جغرافيايی تأثيرگذا  می ضريب توسعه

ابزا  و لطف خداراری را ر؛ نداشتن  اهبرر و برنامه  اهبررهای حاکمان آن سر مين ر  استفاره بهينه ا  اين 

تواند اين وابستگی  ا به چالش سر مينی تبدي  کند. برای اين منظو  قدم اول، شناسايی عوام  حاکمان، می

باشد. ر  اين مقالله  ئووپليتيک يک سر مين است که  شد و پيشرفت منطقه و جهان وابسته به آن عوام  می

ای و جهانی وابسته به فضای ملی ج.ا.ايران بر سلی و شناسلايی شلده اسلت. هلد       طقههای  شد منپديده

ای و جهلانی بله   هلای  شلد منطقله   های مؤثر بر وابستگی پديدهها و شاخصاصلی اين تحقيق تعيين مؤلفه

ا ای بل توسلعه  -باشد؛ اين تحقيق ا  نلو  کلا برری   فضای ملی ج.ا.ايران ر  رو عام  اقتصاری و سياسی می

های نفر متناسب با ويژگی 56توصيفی انجام شده است. جامعه آما ی اين تحقيق  –يابی  وش تحقيق  مينه

وتحلي  راره بر اساس معارالت ساختا ی  بلوره و  اند.  وش تجزيهنظران انتخاب شدهتحقيق ا  بين صاحب

هلای  شاخص خاصيت پديلده  5 شاخص و مؤلفه سياسی با 8که مؤلفه اقتصاری با نتايج تحقيق حاکی ا  آن

 ای و جهانی  ا به سر مين ايران وابسته نموره است. شد منطقه
 

 

 ای و جهاني، وابستگي ژئوپليتيک، سرزمين، فضای ملي ج.ا.ايرانهای رشد منطقهپديده کليدي: واژگان
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 مقدمه

 ا بلر   اه تسلَّط  کلافران   هرگزخداوند « الًبِيوَلَنْ يَجْعَ َ اللََّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَ» 

 1 .با نخواهد نمور مؤمنان

 نيمنتسللطی بلر ملؤ     اهبرای کفلا   هرگز  پرو رگا ناظر بر اين مطلب است که اين آيه 

حت سلطه و مسلمانان، ت نيقرا  نداره است يعنی ر واقع مشيّت الهی بر اين نيست که مؤمن

 هلای قلد ت انسلانی و   بنابراين خداوند متعال ر  ئووپليتيک جهان اسالم مؤلفه کفا  باشند،

ترين اساس يک تمدن شكوهمند اسلت  ا ر  اختيلا  مسللمانان قلرا  راره     اقتصاری که مهم

لفله  ، االومله هلدی و ر  مؤ  )ص(است، ر  مؤلفه قد ت انسانی، مديرانی همچون  سول اکرم 

 نيم، طلال ی، ذخاير باالی معارن مختلف همانند، مس، او ااقتصاری منابع سرشا  انرئی فسيل

ا عنوان مثال جمهو ی اسالمی ايران بل و غيره ر  اختيا  فضای ئووپليتيک مسلمانان است. به

 حدور يک ر صد جمعيت جهان بيش ا  ره ر صد منابع رنيا  ا ر  اختيا  را ر. 

طقله  ئووپليتيلک سلر مين يلا من   های ها که وابستگی به پديدهتوسعه کشو ها و حاکميت

 تی خاص جغرافيايی  ا را ند؛ نقش يک سكه رو  ويه  ا برای آن سر مين را نلد، ر  صلو  

للوبی  که صاحبان قد ت سر مين وابسته کننده ا  ر ايت، تدابير، سياست و  اهبررهلای مط 

 ه ببرنلد هرتوانند ا  اين عام  ر  پيشرفت، توسعه و باال بررن ضريب امنيت خور بباشند می

ای برای که حاکمان سر مين وابسته کننده فاقد يک سياست،  اهبرر و برنامهولی ر  صو تی

عام   برند بلكه همينای نمیی جغرافيايی خور بهرهتنها ا  وابستگاين مهم نداشته باشند، نه

 شان خواهد شد.  موجب استعما  سر مين

 

 مسئله  بيان

ای و جهانی های منطقهسر مينی، وابستگی  شد پديدهيكی ا  الزامات توسعه هر قلمرو 

نظلران عللوم رفلاعی و ئووپليتيلک ميلزان      باشلد.   نگلاه صلاحب   به فضای آن سر مين می

                                                                                                                                                     
 مكا م شيرا ی اهللتيآ، ترجمه 141سو ه مبا که نساء، آيه  .1
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ای( بله فضلای سلر مينی يلک     ای و چله فرامنطقله  المللی )چه منطقهوابستگی با يگران بين

رين نكته ر  ايلن املر ملديريت    تبا يگر ضريب رفاعی امنيت  ا ا تقاء خواهد رار. البته مهم

اين وابستگی توسط مسئولين  ره کالن و  اهبرری است. به عنوان مثال وقتلی امنيلت يلک    

باشد، با يگر سياسی مانند با يگر سياسی الف وابسته به امنيت نوا مر ی با يگر سياسی ب 

اب کنلد  با يگر سياسی الف ناگزير است ا  تنش و منا عله ر  نلوا مر ی بلا يگر ب اجتنل    

بنابراين اين مهم بر تقويت قد ت رفلاعی و امنيتلی بلا يگر ب افلزوره اسلت. قطعلا  شلد        

تواند علالوه قلد ت اقتصلاری ر  سلاير     ای فرا سر مينی به يک فضای جغرافيايی میپديده

های قد ت ا  جمله فرهنگی و حتی سياسی باشد. بنلابراين ال م اسلت هلر کشلو ی     مولفه

ر منطقه ا  جهانی  ا به فضای سر مين خور  ا مشخص و شناسلايی  وابستگی ئووپليتيكی ه

های ای و جهانی )فناو یهای منطقهنمايد. بنابراين بديهی است به ميزانی که نيا های پديده

،  يست محيط و غيره( به عوامل  ئووپليتيلک )انلرئی، آب، ترانزيلت، محصلوالت      1پيشرفته

توانلد بلر تقويلت قلد ت     ش يابد، اين مهلم ملی  کشاو  ی و صنعتی و غيره( ج.ايران افزاي

هلای ملؤثر بلر    ها و شلاخص رفاعی و امنيتی کشو  مؤثر باشد. پس ضرو ی است که مؤلفه

ای و جهانی به فضلای مللی ج.ا.ايلران بر سلی و مشلخص      های  شد منطقهوابستگی پديده

های مؤثر خصها و شاشور؛ بنابراين مسئله اصلی اين تحقيق عبا ت است ا   چيستی مؤلفه

 ای و جهانی به فضای ملی ج.ا.ايران  است.های ئووپليتيكی  شد منطقهبر وابستگی

 

 اهميت تحقيق 

ای و حتی فرا های کشو  که  شد منطقهر  اهميت تحقيق بايد گفت شناخت ظرفيت .1

ی ر  جهت کملک بله طراحلان  اهبررهلای     مؤثرتواند گام ها هست میمنطقه وابسته به آن

تللری ا  عواملل  ئووپليتيللک کشللو  بسللترهای رفللاعی باشللد تللا بتواننللد بللا شللناخت رقيللق

ی منلافع مللی   بهينله  تلأمين  ا شناسايی و نسلبت بله     ا ديتهدهای آفرين و يا  مينهفرصت

                                                                                                                                                     
1. High tech 
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های موجور و کاهش تهديدات )بلالقوه و  ی مناسب ا  فرصتگيری و استفارهبهرهکشو  و 

 بالفع ( اقدام نمايند.

يكی بلا  کند تا برراشت صحيح و اصولی ا  ا  يابی عوام  ئولوپليت اين مقاله کمک می .2

کا کررهای متفاوت ر  قالب عوامل  محيطلی )قلوت، ضلعف، فرصلت و تهديلد( ر  و ن       

ای ر  توانلد تلأثير عملده   نمايلد کله ملی   ئووپليتيک جمهو ی اسالمی ايلران  ا فلراهم ملی   

 ياست کشو  بگذا ر.ها،  اهبررها و ستصميمات، برنامه

 

 ضرورت تحقيق

مخصلوص   و بز گلی  علزت  «ينولِلََّهِ الْعِزةُ ولِرَسُولِهِ ولِلْمُؤْمِن»فرمايد خداوند متعال می

اما اگر مؤمنان با رست خويش، کا ی انجام رهنلد کله    1باشد.به او می ني سول و مؤمن ،خدا

 .  عزت خويش  ا ا  بين ببرند، پيامد آن متوجه خور آنان است

ک کله  توجهی به چنين تحقيقاتی باعث خواهد شد عوام  خداراری ئووپليتيل بنابراين بی

ی ملديران و  تلوجه کمو مسلمين جمهو ی اسالمی ايران  ا فراهم کرره، مو ر  نيمؤمنعزت 

شو  بله  مسئولين ترا  اول کشو  قرا  گيرر و نتوانند ا  آنان ر  جهت شكوفايی و حرکت ک

 ای استفاره نمايند.خلی و منطقهسمت توسعه ر  سطح را

 

 هدف تحقيق  

ای و جهلانی  ابستگی ئووپليتيكی  شد منطقله های مؤثر بر وها و شاخصتعيين مؤلفه  -

 به فضای ملی ج.ا.ايران

 

 سوال تحقيق   

ای و جهانی به فضای مللی  های مؤثر بر توسعه وابستگی ئووپليتيكی  شد منطقهمؤلفه -

 ج.ا.ايران  کدامند؟
                                                                                                                                                     

 8 آيه منافقون، مبا که سو ه . 1



 179                                      1401پاييز  ،79 شما ة ،بيستم سال رفاعی،  اهبرر علمی فصلنامة

ای و جهلانی بله   های هر مؤلفه ا  توسعه وابستگی ئولوپليتيكی  شلد منطقله   شاخص -

 فضای ملی ج.ا.ايران کدام است؟

ضمناً با توجه به اهدا  تحقيق، ر  اين پژوهش محققلين ا  تلدوين فرضليه و محلدور     

صلو ت مسلئله   نمورن تحقيق ر  حيطه آن، خوررا ی نموره و ر  ارامله،  ونلد تحقيلق بله    

 .ها و اهدا  پژوهش رنبال شده استاساس سؤال محو  و بر

 

 ادبيات نظري

ئووپليتيک عبا ت است ا  علم مطالعه  وابط متقاب  جغرافيا، قد ت  تعريف ژئوپليتيک:

. جغرافيلا ر  سله   (37: 1385نيلا،  )حلاف  با يكديگر  هاآنی ناشی ا  ترکيب هاو کنشو سياست 

های فضلايی،  ر  حو ه فضا، تعام  است. قرا گرفته مو رتوجهها حو ه فضا، محيط و انسان

هلا و  باشد. ر  حو ه محيط، ويژگیها و ساختا های فضايی مو رنظر میحو ه نفوذ، سيستم

عوام  محيط طبيعی و مصلنوعی ماننلد موقعيلت، وسلعت و الگلوی پخلش منلابع، اقلليم،         

باشد. ر  می  رتوجهموها و غير آن گاههای اقتصاری و معيشتی، سكونت، ساختوخاکآب

شناسلی، فرهنگلی،   هلای ملررم  ها و کا کررهای گروهی، مانند ويژگیها ويژگیحو ه انسان

ی، اخالقيلات و  وحيلات، عقايلد و    افتگيل توسلعه ی، سلطح  تل يجمع  وانشناسی اجتملاعی، 

هلای بلومی و سلاکن    تمايالت عمومی، ترکيبات اجتملاعی و غيلر آن ر  ا تبلاا بلا گلروه     

 باشد.مو رتوجه می

هلای  عنصر سياست نيز ر  سه حو ه ايدوولوئی و انديشه سياسی، سلاختا ها و سيسلتم  

المللی، نهارهای اجتماعی و مدنی و نيز کنش و  فتا  های بينها، سا مانسياسی نظير رولت

 شور.می گرفتهشيپسياسی که ا  سوی با يگران ر  

د و چه ا نظلر کلا برر و چله    عنصر قد ت ر  هر سطحی و ر  هر بعدی چه ا نظر تولي

بوره  متأثری ا  عناصر ريگر يعنی جغرافيا و سياست به نحوبندی، ا نظر الگوی پخش و  ره

 .(38: 1385نيا، )حاف گذا ر می تأثيرها است. متقابالً بر آن
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ی هلا مؤلفله ی قلد ت ) هلا مؤلفههرگاه عوام  يک واحد جغرافيايی با  عامل ژئوپليتيک:

يلن  ااجتماعی و نظامی( برخو ر نمايد، تعلامالتی حاصل  ا     –سياسی، اقتصاری، فرهنگی 

اهبلررها،  ها، کنلشی و واکنلشی، اين تعامالت بر سيلاست صو تبهکه  جارشدهيابرخو ر 

يا کشو  اثر خواهد گذاشت. که به آن عامل   های يک منطقه گيریها و تصمليم يزیبلرنامه

 .(37: 1398)بيک،« گويندئووپليتيک می

ثر ملؤ  یو عوام  مثبت و منفل  روهايعبا ت است ا  ثق  ن یكيتيو ن ئووپل تعريف وزن:

 یعوامل  قلد ت ملَّل    یجملع جبلر   یكيتيو ن ئولوپل  ،یکشو . به عبا ت کي یملَّ ر  قد ت

 ،یا كل يررا ، فقلر، ب يل واگ یهلا یملا  يب و يشل  ،یخلا ج  یهایچون بده یعوامل و روهاين

 .(47: 1395به نق  ا  بيک  )فرانك ،شور ی ا شام  م رهيو غ یعيطب یايبال سواری،بی

يروهلا  ن يندبرآ)حاص   و ن ئووپليتيک منزلت )جايگاه( ئووپليتيک ا  منزلت ژئوپليتيک:

 ئووپليتيک يک. هرچقد  و ن گرررحاص  می است( و عوام  مثبت و منفی ر  قد ت ملی

تلر،  گکشو  بين ساير کشلو ها اعلم ا  بلز     آن عمومی باشد منزلت و اعتبا تر کشو  مثبت

شور و هراندا ه اعتبلا  و منزللت افلزايش يابلد هملان انلدا ه       تر بيشتر میترا  يا کوچکهم

های جديد قد ت مروی يلا نلامروی بلرای اثرگلذا ی عينلی و ذهنلی بلر فرآينلدها،         فرصت

ای و طقله لی و همسلايگی، من های مختلف محها، اقدامات و  فتا ها ر  مقياسسا یتصميم

تد يج ر  جايگلاه ملديريت و  هبلری فرآينلدها و     تواند بهمی کشو  آيد وجهانی فراهم می

ها ايلن  . ئووپليسينندالمللی محو ی ايفا کهای جمعی قرا  گيرر و نقش سياسی و بينکنش

 (121: 1398)بيک، کنند. فرايند  ا  منزلت )جايگاه( ئووپليتيک تعريف می

بخشی ا  فضای سطح  مين که توسط فرر، گروه انسانی و يا يلک روللت بله     :1زمينسر

تصر  ر آمده باشد. ر  ا تباا با رولت مستق  مفهوم سر مين با حاکميت و کنترل قلانونی  

خو ر. سر مين فضای جغرافيای است که بلا تصلو اتی   همراه با مر های مشخص پيوند می

 .(Jones،2004:175)ست ا  قد ت، تسلط و مالكيت آميخته ا

                                                                                                                                                     
1. Territory 
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ا  وابستگی منلافع و اهلدا  مللی يلک کشلو  يلا        عبا ت است :1وابستگي ژئوپليتيكي

هللای جغرافيللايی کشللو ها و بللا يگران سياسللی  مزيللت هللا وبللا يگر سياسللی بلله ا  ش

 .(146: 1396نيا،)حاف ريگر

 

 يشناس نهيشيپ

ی هرملز ر   استراتژيک شلر  تنگله  يی ر   ساله رکتری خور با عنوان نقش  ضااهلل کرم

آيلا  امنيت ملی و تدوين سياست رفاعی مرتبط بلا آن ر  پاسلب بله سلؤال اصللی تحقيلق )      

فا س و شلمال اقيلانوس   خليج سياست رفاعی جمهو ی اسالمی ايران برای تهديدات آينده

سلت  ابه اين نتيجه  سليده   مناسب است( «با توجه به نقش  اهبرری شر  تنگه هرمز»هند 

 ضلو  نيروهلای فلرا   ترين منطقه برای حفا س و شمال اقيانوس هند مناسبخليج ؛ منطقهکه

های آينده ر  آسليا ر  قلرن   ويژه آمريكا جهت تأمين منافع و  ويا ويی با قد تای بهمنطقه

 يلک واحلد  عنلوان  باشد. ر واقع او خواسته است بگويد که تنگه هرمز بله بيست و يكم می

 جغرافيايی بر امنيت ملی کشو  اثر مثبت و منفی را ر.

 خاو ميانله ملوثر بلر هژملونی      کيل تيئووپلای تحلت عنلوان   ر  مقاله 2رکتر جی جانسون

بله چلار  سليده     2018المللی ئووپليتيک که ر  سلال  که ر  فصلنامه بينبز گ  یهاقد ت

ميانه وابسته به انرئی و موقعيلت ايلن   کند که هژمونی آمريكا ر  منطقه خاو است اشا ه می

خاو ميانله   بلز گ ر  منطقله   یهلا قلد ت  یوجور  قابت راوممنطقه است. او معتقد است 

بلز گ رشلوا  کلرره، بلا      یهلا قد ت یضمن آنكه مصالحه بر سر منافع  ا برا )غرب آسيا(

هلا بله   رارن آن یمنطقه و تسلر اين  بها  ساير مناطق بز گ  یهاقد ت یهاکشاندن  قابت

هلا و  شلكا   ديها ر  منطقه و تشد قابت قيباعث تعم یاو منا عات منطقه اهر ون شكا 

کند اگلر يلک ملديريت همسلو ر      او بيان می شده است. یامنطقهکشو های اين منا عات 

                                                                                                                                                     
1. Geopolitical Dependency 
2. G. janson 
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منطقه خا وميانه وجور راشت جهانِ امرو ، بز گترين با يگران قطلب اقتصلاری  ا ر  ايلن    

 هد بور.منطقه شا

كی هلای ئولوپليتي  م ر  مقاله خور تحت عنوان وابستگی 1999الكساند  روگين ر  سال 

ه بله فضلای   گيرر که؛ منافع  وسلي گونه نتيجه می وسيه به کشو های تا ه استقالل يافته اين

فل   حکشو های پيرامونی خور ا  جمله اوکراين وابسته است. او معتقد است  وسيه بلرای  

يلک  چا  به رسترسی سواح  شمال شر  و شمال ر يای سياه، منلافع بيولوئ هژمونی خور نا

وسيه به رهد وابستگی ئووپليتيكی  و انرئی ر يای خز  و آسيای مرکزی است. او ارامه می

آنهلا  ا بله     وسليه ها ر ک کنند که اوکراينیکند که: فضای سر مينی شو ی سابق اجبا  می

هلا،  هلا، قلزا   ، همچنلين بال وسلی  نلد خوافرا ملی ايجار يک قد ت  وسی جديد و بز گ 

 ه وسلي نه تنها با  ل يافتهاستقال ريگر کشو های ها و همهگرجستانی ،هاآذ بايجانی ،هاا منی

ب اشلا ه  . او ر  انتهای ايلن مقالله بله ايلن مطلل     خواهند بور  وسيهبورند و هستند بلكه با 

و ه ای اقتصاری  وسليه و کشلو های حل   هاقتصار ا وپا به ظرفيت کند افزايش وابستگیمی

 باشد  قفقا  و آسيای مرکزی  و  به  و  ر  حال افزايش می

 

  1چارچوب نظري تحقيق

هلای ملرتبط بلا    ظرفيلت  محققين ر  اين پژوهش ذهن خلور  ا بله علواملی کله را ای    

خلور بله    باشند، معطلو  نملوره و ا  ر گيلر کلررن ذهلن و انديشله      ملوضو  تلحقيق می

های اعتبا ی و قيور مرسوم که برای تعيين عوام  و موضوعات ئووپليتيک  ايلج  بندیتقسيم

انی  ا ای و جهل نمايد.  يوندی ر   ساله رکتری خور پديده وابستگی منطقهاست، پرهيز می

وره به فضای جغرافيايی يک سر مين  بيشتر تابع رو عام  سياسلی و اقتصلاری قلملدار نمل    

 يه فو  مبنای اين پژوهش قرا  گرفته است.  است. بنابراين نظر

                                                                                                                                                     
1. Teorical framework  
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های تحقيق، اربيات مرتبط و نظر خبرگان بلرای تحليل    اساس بر سی پيشينه محققين بر

های کشو های پيرامونی محلاا شلده ر  خشلكی بله     عام  اقتصاری موا ر  شد و پيشرفت

الملللی، بلا ا    ينموقعيت ترانزيتی ج.ا.ايران، منابع انلرئی تأثيرگلذا  ج.ا.ايلران ر  سلطح بل     

الملللی، تلأثير انقلالب    مصر  و ر  عام  سياسی موقعيت  اهبرری ج.ا.ايران و ا تباا بلين 

الملللی بر سلی و تحليل  خواهنلد نملور. بنلابراين       و بلين  اسالمی ر   شد بيدا ی منطقله 

 باشدچا چوب نظری اين برابر شك  شما ه يک می

 

 

 

 

 
 : چارچوب نظری 1شكل شماره 

 

 ایالف( مطالعات كتابخانه
 عامل اقتصادي    -

های کشلو های پيراملونی محلاا شلده ر  خشلكی بله موقعيلت        (  شد و پيشرفت1

ترانزيتی ج.ا.ايران: استفاره ا  خاک ايران برای ترانزيت کاال ا  جنوب به شمال و برعكس 

م 1497گللررر. حتللی قبلل  ا  آنكلله ر  سللال هللای بسلليا  رو  ر  تللا يب برمللیبلله  مللان

ا  طريق ر يلای خلز  و    واسكوروگاما  اه ر يايی هندوستان  ا کشف کند، تاجران  وس

قا ه هند راروستد تجا ی راشتند. ر  اواسلط قلرن شلانزرهم مليالری     های ايران با شبه اه

ها کوشيدند ا  طريق کلا گزا  انگليسلی خلور ملأمو  شلرکت تجلا ی مسلكو،  اه         وس

ترانزيتی ا  طريق ر يای خز  و واليات شمالی ايران  ا برقرا  کنند تا بدان وسيله با تجا  

فلا س بله ا وپلا  ا ر  انحصلا  راشلتند،      های آبی خليجپرتغالی که تجا ت ابريشم ا   اه

اقتصلاری ميلان  وس و انگلليس،     –هلای سياسلی    قابت کنند. ا  آن  مان به بعد  قابت

وابستگي ژئوپليتيکي رشد 

اني به اي و جهمنطقه

 فضاي ملي ج.ا.ا

عامل 

 اقتصادي

عامل 

 سياسي

هاي کشورهاي پيراموني محاط شده در رشد و پيشرفت

خشکي به موقعيت ترانزیتي ج.ا.ایران، منابع انرژي 

 المللي، بازار مصرف تأثيرگذار ج.ا.ایران در سطح بين

المللي، تأثير موقعيت راهبردي ج.ا.ایران و ارتباط بين

 ، الملليو بين اسالمي در رشد بيداري منطقه انقالب
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های ترانزيتی ا  طريق خاک ايران به شر ، غلرب و جنلوب، تلا يب    برای رستيابی به  اه

 .(221: 1395)بيک،  قم  رندفرا ونشيب اين منطقه  ا پر

ا آن ا  رو ان اتحلار  هلا ا   ملان تزا هلا و پلس    اجمالی به توجله  وس  غرض ا  اشا ه

عنوان يک منطقه حاي  و  اه جماهير شو وی به اين منطقه، ويژگی خاصی سر مين ايران به

باشد. انگلسلتان  های آ ار جنوب و سر مين گسترره آسيای مرکزی و قفقا  میعبو  بين آب

هلای  کشلتی  وسليله فا س  ا بله هند شرقی،  اه تجا ت ا  طريق خليجنيز با تأسيس کمپانی 

تجا ی خور و تجا ت نواحی شمال ايران ر  شر  و غرب ر يای خلز  و ا  مسلير خلاک    

سو ها، ا  يک؛ محصول اين تحرکات و  قابت(92: 1389پو ، )احمدی وسيه با ا وپا  ا با نمور. 

م( خاتمه يافت 1813اکتبر  12با معاهده گلستان )های ايران و  وس بور که رو ه اول جنگ

م( موجلب ا   1828فو يله   10هلای ) تجلا ی تلرکمن   –و رو ه روم آن با معاهده سياسلی  

يافتله  های شمالی ايران شد که مر های کنونی جمهو های تا ه استقاللرست  فتن سر مين

 رهد.بعد ا  فروپاشی شو وی  ا تشكي  می

خز  )آذ بايجان، ا منستان، گرجستان( نيز هم بله نحلوی   های غرب ر يای جمهو ی

هلای آ ار ا   هلا بله آب  االصول اولويلت رسترسلی آن  محيط ر  خشكی هستند، ولی علی

ران ر  اولويلت بعلدی قلرا     طريق جمهو ی گرجستان به ر يای سياه خواهلد بلور و ايل   

 .(206: 1387)تقوی اص ، گيررمی

هلا و خطلوا   گيلری ا   اه  يای خز  ا  طريق بهلره مسئله ترانزيت کشو های پيرامون ر

های مسلم اقتصاری است که هموا ه رستيابی بله  ترانزيتی ايران بيشتر متضمن مزايا و مزيت

 های گرم جنوب برای احترا  ا  تنگناهای استراتژيكی ر يای سياه، مديترانه، بحر احملر آب

عنوان يک آ مان مطرح کرره است. به و مسير بسيا  طوالنی برای  سيدن به اقيانوس هند  ا

البته جمهو ی فدا تيو  وسيه که يک کشو  ساحلی به تعبير حقلوقی اسلت نيلز بله عللت      

شرايط خاصی اقليمی بند ها شمال و طوالنی بورن ني  به بند ها شر  و غرب، هموا ه بله  

ند نگريسته اسلت  فا س، ر يای عمان و اقيانوس هعنوان  اه ا تباطی کوتاه به خليجايران به

و اگر قرا  باشد ر  آينده اين جمهو ی ملراورات با  گلانی خلور  ا بلا کشلو های منطقله       
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اقيانوس هند و شر  آفريقا گسترش رهد، بدون شک بايد ا  خطوا ترانزيتی ايران اسلتفاره  

 .(109: 1389و همكا ان،  )کامرانکند 

اجتملاعی کشلو های بلدون سلاح  و محلاا ر        –همچنين اصلوالً توسلعه اقتصلاری    

خشكی عمدتًا ر  گلروه رسترسلی آنلان بله ر ياهلای آ ار ا  طريلق مواصلالت ترانزيتلی         

باشد و اين کشلو ها بله جهلت ملراورات با  گلانی خلور بلا        کشو های مجاو  ساح  می

شلک  و آفريقا و کشو های عربلی، بلدون    کشو های منطقه اقيانوس هند، ئاپن، قا ه آمريكا

بايد ا  خطوا ترانزيت ايران استفاره نمايند، اين نيا  يلک مزيلت اسلتراتژيكی و اقتصلاری     

 .(189:  1395)بيک، باشد مهم برای ايران می

کشو های ريگر جهان که ماي  به گسترش مناسبات اقتصاری با کشو های ايلن حلو ه    

ايلران، چلين، ترکيله،    های  مينلی و يلا فضلای کشلو های     ای جزء استفاره  اههستند چا ه

جالب اينكه ر  بين کشو های يارشده ايران ر  يک  و گرجستان ندا ند و افغانستان،  وسيه

ملر  اسلت و   ای قرا  را ر. چلين بلا بخشلی ا  آسليای مرکلزی هلم      موقعيت ا تباطی ويژه

های ا تباطی اين منطقله جغرافيلايی بلا چلين، نسلبتاً رو       حال بايد ر  نظر راشت  اهر عين

کله خلور کشلو  افغانسلتان محلاا      تلر آن است. افغانستان ر گير جنگ راخلی است و مهم

طلر  و نداشلتن ا تبلاا آبلی بلا      های راخلی ا يکباشد. گرجستان نيز به رلي  ر گيریمی

 .(91: 1389)نامی، کشو های ساحلی ر يای خز  ا  طر  ريگر با مشك  مواجه است 

های آ ار  ا راشلته اسلت کله     وسيه خور هميشه ا نظر تا يخی، مشك  رسترسی به آب

ای ا  اين مشك  بكاهد نيز بله رليل  ذيل  مناسلب     توانست تااندا هرن که می –کانال ولگا 

رن يک  ور مصنوعی است که ر يای خز   ا به ر يلای سلياه ا تبلاا     –نيست. کانال ولگا 

متر است و حلداکثر ظرفيلت عبلو  کشلتی ر  شلرايط       5/3ال رهد. عمق آب ر  اين کانمی

متر(  37اندا ه تن است اين کانال به علت پايين بورن سطح آب ر يای خز  )به 4000بهينه 

های آ ار ا  هفت حوضچه تشكي  شلده اسلت کله بله ترتيلب      نسبت به ر يای سياه و آب

ح وا ر حوضلچه ريگلری   ها شده و سپس با تطابق سلط کشتی وا ر هر يک ا  اين حوضچه

 8اللی   7ترتيب عبو  يک کشتی ر  شرايط خاصی حدور اينگررر تا مسير  ا طی کند. بهمی
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اسلتفاره  و ر  چند ماه ا  سلال نيلز ايلن کانلال بله عللت يخبنلدان قابل          کشد و  طول می

ن ظاهر به علت وجور تأسيسات نظامی ر  اطلرا  ايل  ؛ همچنين به(193: 1395)بيک، باشد. نمی

 ا ندا نلد. تنهلا ايلران     ها تماي   ياری ر  جهلت اسلتفاره ا  آن  ر  حال حاضر  وس کانال

ماند که با کشو های ساحلی ر يای خز  ا  طريق خاک و ر يا ا تباا را ر و اين امكلان  می

 المللی قاب  تعمق و بر سی است.ا تباطی ر  سطح بين

توجله  پليتيلک ايلران ر  منطقله خلز  جللب     المللی متأثر ا  ئووپديده رومی که ر  سطح بين

الملللی اسلت. بلدون اسلتفاره ا  خطلوا ا تباطلات       کند، مقوله ارغام ر  سيستم اقتصاری بينمی

 .(127: 1389)نامی، المل  بسيا  کند است ايران، استفاره کشو های اين منطقه ا  سيستم اقتصار بين

 

 الملليبينمنابع انرژی تأثيرگذار ج.ا.ايران در سطح 

ا  ش حقيقی و واقعی هر کشلو ی بسلتگی بله فراوانلی و کيفيلت       ( منابع و معادن:1

 منابعش را ر. ثروت يک کشو  وابسته به طر  استفاره ا  منابع و توليدات خور است.

يلک عامل  جهلت  قابلت      عنلوان بله ر  کشو  ايران بعد ا  کشلف نفلت، ايلن انلرئی     

تلرين کشلو ها ا    ه به اينكه کشو  ايران يكی ا  غنلی ی خا جی تبدي  شد. با توجهاقد ت

جهانيلان اسلت؛    مو رتوجهنفت و گا  که ر  حال حاضر  ژهيوبهلحاظ خيلی ا  منابع است 

های قبل  ا   يک عام  مهم ئووپليتيک ر  سرنوشت سياسی ايران ر  رو ه عنوانبهاين منابع 

 .(58: 1387)تقوی اص ، انقالب بوره است 

، سلنگ  آهلن سنگ، سنگ غالايران کشو ی را ای ذخاير وسيع و فراوان معدنی شام ، 

ی سلاختمانی و تزوينلی اسلت،    هلا سلنگ ی و نيز رفلزيغمس و ريگر ذخاير معدنی فلزی و 

وجور اين ذخاير، ايران  ا به يكی ا  کشو های معدنی عمده جهان تبدي  کلرره   کهیطو به

 .(156: 1393)کمالی، است 

ايران سر مينی پهناو  و را ای ذخاير وسيع و فراوان نفت، گا  طبيعلی   نرژی ايران:( ا2

وجور اين ذخاير، ايران  ا به يكی ا  کشو های عملده جهلان ر  منلابع     کهیطو بهباشد می

حلدور   کله یطلو  بله انرئی تبدي  کرره است. ذخاير نفت خام ايلران، بسليا  غنلی اسلت     
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ی است. ايران ا  لحاظ ذخاير نفتلی  ابيرستقاب اوليه و ثانويه  صو تبهميليا ر بشكه آن 158

؛ (90: 1381)مريلدی،  بعد کشو های عربستان، کانارا و ونلزووال ر   ريلف چهلا م قلرا  را ر.     

تريليلون   6/29تريليون فوت مكعب برابلر بلا   1046م برابر با 2011ذخاير گا  ايران ر  سال 

متر مكعب ر  جايگاه روم بعد ا   وسيه قرا  را ر. ميزان ذخاير گا  طبيعلی ايلران بليش ا     

 .(188: 1395)صفوی به نق  ا  بيک، باشد ر صد مجمو  ذخاير طبيعی متعا   جهان می 16

ميلدان   ا جملهشوند. های گا ی رنيا محسوب میميدان ترينمهمايران ا  ی گا  هادانيم

که بين ايران و قطر مشترک است و ميلزان ذخلاير بخلش ايرانلی آن     « پا س جنوبی»گا ی 

 26ميدان گلا ی را ر کله    32ی طو کلبهتريليون فوت مكعب برآو ر شده است. ايران  100

های  ياری حفا ی چاه هادانيماند و ر  اين گرفتهميدان ر  ر يا قرا   6ميدان ر  خشكی و 

تلرين منلابع گلا ی    حلقه آنها فعال هسلتند. ا  مهلم   120اند که ر  حال حاضر، حدور شده

پلا س شلمالی، خلانگيران، نلا ، کنگلان،       -های پا س جنوبیتوان ا  حو همستق  ايران می

 .(110: 1391، )مريدیآغا ، راالن، سا ند حو  و ميدان مسلمان نام برر 
 

 عامل سياسي -

کشلو  ايلران را ای پلنج امتيلا      المللیي:  ( موقعيت راهبردی ج.ا.ايران و ارتباط بين1

بله سلبب را ا بلورن     .2اسلت.   اياو اساين کشو  متص  به موقعيت بری  .1موقعيتی است: 

بله   .3فا س و ر يای عمان ا  موقعيت بحلری برخلو را  اسلت.    سواح  طوالنی ر  خليج

)تقلوی اصل ،   لحاظ ر  اختيا  راشتن تنگه استراتژيک هرمز، را ای موقعيلت گلذ گاهی اسلت   

 وجلور  بهموقعيت ترانزيتی که ر  شمال کشو  بعد ا  فروپاشی کشو  شو وی  .4 .(54: 1387

ترين مسير ترين و امنو اقتصاری نيترکينزرآمد، بر اهميت ئووپليتيک ايران افزور، چراکه 

نقل  فراتلر ا  شلعا ها    وال و انرئی ا  ايران است، که اگر بسترهای مناسب حم ترانزيت کا

 .5؛ (36: 1392)شجا  و همكلا ان،  توان به آينده اين فرصت خوشبين بور. توسعه بنياری يابند، می

ی واسلطه بلين   که آسيای جنوب غربی ر  حقيقت منطقها  لحاظ ئووپليتيک با توجه به اين

، به نحلو شلديدی ا    شدهواقعا وپا و آفريقا است و ايران نيز ر  اين منطقه  ی آسيا،سه قا ّه

ها به وقو  بپيوندر و ای که ر  اين قا ّهباشد، لذا هر نو  واقعهحوارث اين سه قا ّه متأثر می
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ی بلر ايلران تلأثير    اگونله بله يا  وابط سياسی، نظامی، اقتصاری و فرهنگی بين اين سه قلا ّه  

 .(113: 1391)نوذ ی،  خواهد گذاشت

طو  عمده ناشی ا  اين واقعيت اسلت کله   اهميت جايگاه ايران ر  نظريات ئووپليتيک به

فا س و ر يای عملان، بله ر يلای آ ار اه را ر و را ای موقعيلت     اين کشو ، ا  طريق خليج

های شمالی ايلران جلزو سلر مين قللب محسلوب      گذ گاهی است و عالوه بر اينكه بخش

 ای سر مين قلب  ا راشته است.حاشيه تمام فالت ايران نيز نقششده، می

وسليله يلک روللت    فلا س بله  کنتلرل خلليج  »گويد فا س میماهان ر با ه اهميت خليج

های جنگی که را ای بند  نظامی نيرومند باشلد  توجه و کشتیخا جی با نيروی ر يايی قاب 

شور خواهلد  ندوستان و استراليا منتهی میهايی که به خاو  رو ، هباعث تسللط بر تلمام  اه

. اتصال مر های شمالی ايران به سر مين بلری و موقعيلت   (32: 1395)اطاعت به نق  ا  بيلک،  « شد

فا س نيز ا  ش ئووپليتيک خاصی به اين کشو  بخشليده اسلت. موقعيلت    جغرافيايی خليج

عث شده ر  مرکلز ثقل    شور.( باخاص ايران )ا  رو سوی شمال و جنوب به ر يا منتهی می

ا تباطی جهان قرا  بگيرر و هم چون پلی ا وپا  ا به خلاو  رو  و   شبكه نيتربز گيكی ا  

ا  ؛ (113: 1391)نلوذ ی،  کنلد.  کشو های آسيای مرکزی و ماو اء قفقا   ا به جنوب وص  ملی 

شده قعفا س و تنگه هرمز ر  موقعيت  يملند واريدگاه اسپايكمن، سواح  ايران ر  خليج

هملين اسلاس، ر     کند. براست و لذا امكان برخو ر رو قد ت بری و بحری  ا فراهم می

تلرين  کرر و ا  مهماواي  قرن بيستم، ايران نقش حاو  بين  وسيه و انگلستان  ا با ی می

گيلری   فت. سلپس ا  جنلگ جهلانی روم و شلك     ی  قابت جهانی به شما  میهاکانون

هلای مكينلد  و   اهميت اين جايگلاه افلزوره شلد. بلا الهلام ا  انديشله       نظامی روقطبی بر

کنن ا اوه شد و ايران نقش رفلاعی  ی توسط جرجسا  محو اسپايكمن، سياست تحديد و 

حساب های مهم سياست جلوگيری ا  نفوذ بهبرای قد ت بحری  ا يافت و يكی ا  حلقه

 .(50: 1387)تقوی اص ، آمد 
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 (222: 1398)بيک، وپليتيک ايران در حال حاضر : جايگاه ژئ1جدول 
 جایگاه ایران عناوین

نظريات جهانی 

 ئووپليتيک

فا س و ر يای عمان، را ای موقعيلت سلاحلی   اساس نظريه ر يايی ماهان، ا  طريق خليج بر

 منلد اسلت. بلر   است و با ر  اختيا  راشتن تنگه هرمز ا  موقعيت گذ گاهی و  اهبرری بهلره 

ميكند  و اسپايكمن، بخشی ا  سر مين ايران جزو سر مين قلب اسلت و بقيله آن   طبق نظريه 

 ای را ر.نقش حاشيه

 موقعيت
رهنده سه قا ه ا وپا، آفريقا و آسياست؛ نقلش ا تبلاطی ر   اهبررهلای بلری و بحلری      ا تباا

 را ر و را ای موقعيت ساحلی و گذ گاهی ) اهبرری( است.

 )شانزرهمين کشو  جهان(کيلومترمربع  1648195 وسعت

توپوگرافی
 مر ها 

های نظلامی ايلن    وسيه و آمريكا )به لحاظ قرا  گرفتن پايگاه های جهانیهمسايگی با قد ت

کشو  رو ارو  ج.ا.ايران( ر  مر های خشكی و آبی،  همسايگی با مجمو  کشو های حلو ه  

مر های ر يلايی و خشلكی،   ای اقتصاری( ر  صو ت يک قد ت منطقهجز  وسيه )بهخز  به

ای ترکيلله ر  مر هللای خشللكی و مجمللو  کشللو های حللو ه همسللايگی بللا قللد ت منطقلله

 ای اقتصاری( ر  مر های ر يايی.صو ت يک قد ت منطقهفا س)بهخليج

 هاشبكه آب
فلا س و تنگله هرملز و ر يلای عملان،      رسترسی به ر يای آ ار جنوب )گرم( ا  طريق خليج

 توجه )مر ی، راخلی(.های قاب با ر يای خز ، را ای  ورخانهرا ای مر  ساحلی 

 های  ياروبلندیهای البر  و  اگرس و موقعيت مناسب رفاعی با پستیرا ای  شته کوه هاناهموا ی

 جمعيت و هرم سنی

 کيلومتر 1400کيلومتر و قطر کوچک آن  2210چها ضلعی نامنظم که قطر بز گ آن 

را ای هرم سنی تاحدوری جوان بوره که به رلي  افزايش اميد بله  نلدگی ر  حلال گلذ  بله      

 استسالی ميان

 ترين آنها نفت و گا ر صد منابع  ا ر  اختيا  رار که عمده 10حدور  منابع

بافت سياست و 

 اجتماعی

بلر انقلالب   بينلی حلاکم   ا نظر عقيدتی تأثير  ياری بر کشو های مسلمان منطقله را ر. جهلان  

 های اسالمی مطرح است.عنوان عام  حرکت جنبشاسالمی، امرو ه به

گفتمان بيدا ی اسلالمی  المللي: و بين ( تأثير انقالب اسالمي در رشد بيداری منطقه2

مطرح کررن آن ر  ميان مسلمانان است تا ا  اين  ر صدر اهبرری است که ايران  اندا چشم

کلرره اسلت و بله سلمت احيلای       گلرران ی وا  مدل غربی حكومت  ها  اآن طريق بتواند

 انديشه اسالمی  هنمون سا ر.
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ی متعلدر ر   هلا اميل قی ريگشك ر   وضوحبه توانیمثمرات گسترره انقالب اسالمی  ا 

يی که  يشه ر  فطلرت پلاک انقالبيلون و    هااميق منطقه خاو ميانه و شمال آفريقا شاهد بور.

 تكبا  جهانی ر  منطقه را ر.اس مبا  ه ايشان با

و  یاسل يمعلارالت س  انله، ير  سرتاسلر منطقله خاو م   یاسلالم  یدا يل با گسترش موج ب

قلد ت ر    ديل است و هندسله جد  شده یاساس یرگرگون رچا آسيا  غرب جنوب  اهبرری

 رگلذا  يو تأث سا تيهو گرانيترين با ا  مهم شکیمنطقه ر  حال شك  گرفتن است. ب نيا

بلن رو ،    يل گابر ريل اسلت. بله تعب   بوره رانيا یاسالمی رولت جمهو  انهير  منطقه خاو م

قلرا    یاسلالم  یهلا ا  ش هيل که بر پا است ر  جهان اسالم یواقع یتنها رولت اسالم رانيا

 نيل ا جيتلرو  موجبامر  نيرا ر. ا  ا اسالم هيرولت مد ن بر پا کي تيريمد يیتوانا را ر و

ر  مقابل    گزينله  نيبهتلر  عنلوان بله  توانلد یمل  یشده است که مدل روللت اسلالم   زين دهيا

 یايبرآمده ا  مذهب و اح انقالبی رو يواسطه پ. ر واقع بهرريقرا  گ  یاستبدار یهارولت

بله وقلو     گرير یر  کشو ها یاسالم اتيح ديا  تجد یموج یاسير  ساختا  س نينقش ر

حرکلت   نلده ي ا  اه قرا گلاه آ  رانيل ا ،یمانند اقبلال الهلو    یمتفكران که ایگونهبه وست،يپ

  ياصل  تيل کله ظرف  یگريعنلوان بلا   بله  رانيل ای اسلالم ی جمهلو   .نمورند یمعرف یاسالم

 ديقد ت با قواعد جد یو ور به با  يیمحو  و توانا مررم حالنيو ر ع یاسالم یهاانگا ه

 به قد ت شدن ير  حال تبد یاسيم سا  گفتمان اسال یريگ است، با بهر ه ارا   ا یرعربيغ

ی که بر مجاهلدين  ريتأثانقالب اسالمی با ( 46: 1396 هراويان، )هست  انهير  منطقه خاو م برتر

و بر نظاميان مسلمانی که ا  آسيای مرکلزی و قفقلا     هایشو وافغانی ر  مقابله شجاعانه با 

بله جامعله آن کشلو  راشلت      تلأثيرات و انتقال و گسترش اين  شوندیمبه افغانستان آو ره 

نوآو  انقالب اسالمی اين بور کله سلاختا     ترينمهم  مينه فروپاشی شو وی  ا فراهم کرر.

ابلزا  معنلوی    بلر  هيل تكبور بلا   گرفتهشك ماری  ابزا  قد ت ا که بر اساس  المل نيبنظام 

ی تلوره  هلا حرکلت  یی اسلالم هلا ا  ش بر هيتكبا  توانیمقد ت بر هم  ر و نشان رار که 

انقلالب اسلالمی بلر مللت      تلأثير اين ميلان   ر   ا ارا ه کرر. و جامعهمررم به قد ت  سيده 

 و ه نظلام سللطه اميلدوا ی     33جنلگ  فلسطين و لبنان بيش ا  همه چشلمگير اسلت. ر    
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ی جلدی بله حرکلت و    اضلربه ر  حقيقلت   اهللحزب ياری راشت که با شكست و نابوری 

ستيزان به  هبری ايران اسالمی وا ر نمايد که بلا ناکلامی جلدی     سلطه شد جنبش ر  حال 

 1982سلال   لبنلان ر   مقاومتو به رنبال آن پيرو ی  ی انقالب اسالمیرو يپ مواجه گرريد.

ی ملت فلسطين رميد و انتفاضه اول و روم  ا خللق کررنلد و بلرای    هاجانی ر  اتا ه  وح

مصالحه بلكه ر  سايه مقاومت و جهار و شهارت اين نه ر  پای ميز  نيفلسطاولين با  ملت 

ی کررند و رولت فلسطين  ا ر  کنترل گرفتند. با توجه به شرايط نينشعقب ئيم  ا وارا  به 

 تيل حما هيسلو  ی ا تش سلو يه بلر مخالفلان    هاتيموفقمنطقه پيرو ی لبنان غزه و  ديجد

ضع ايران ر  مو ر سلو يه بيلدا ی   ی چين،  وسيه ، عرا  ، لبنان ، مصر و... ا  مواکشو ها

 تلأثير يی ا  هلا نمونله اسالمی ر  منطقه و جدايی مصر، تونس، ليبی و يمن ا  سلطه امريكلا  

 تلأثيرات  ا جملله  ی اسلت. امنطقله ی و المللل نيبل انقالب اسالمی بر تو يع قد ت ر  سطح 

ام بلررن سلاختا  سياسلی و کلا کرر نظل      سلؤال انقالب اسالمی به چلالش کشليدن و  يلر    

ی مبلا  ه بلا   سلا  یجهلان  و ا اوله  اه ،  برجهلان ی حلاکم  روقطبل ی نظام اعتبا یب، المل نيب

شو وی بيدا ی اسلالمی   اتحارفروپاشی  ابرقد تی رو امنطقهی  اهبررها رييتغصهيونيسم 

 .(23: 1393 ،) ضاپو منطقه وجهان ر  

 

 ب( مطالعات ميداني  

ای، ا   وش آو ی بله  وش کتابخانله  جملع آو ی رارهای تحقيق، عالوه بلر  برای جمع

نظلران ر   بلا صلاحب   بنلدی مصلاحبه  ميدانی با ابزا  مصاحبه نيز بهره گرفته شد. لذا جملع 

 تحقيق به شرح ذي  عبا تند ا : عنوانهای اثرگذا  ر   ابطه با ها و شاخصخصوص مؤلفه

وابستگی و تعام  اقتصاری با مناطق پر ا   ج.ا.ايران به راخ  کشو  ا  قبي  ترانزيت  .1

کاال، صار ات انرئی، انرئی بر  و انرئی فسليلی، تبلارل کلاال و با ا چله ملر ی، اسلتفاره       

 . ... ی مر ی وهاآبمشترک ا  

 های اقتصاری فراوان ر  کشو .يتظرفوجور بستر و  .2

 ين برخی کشو های پيرامونی.تأمانرئی و امكان ی هامؤلفهوجور  .3
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 های کشاو  ی و غذايی ر  ايران.يتظرف .4

 شمال جنوب، جاره ابريشم ا  چين به غلرب،  دو ي)کرموقعيت ممتا  ترانزيتی ايران  .5

 ...(. هند به آسيای ميانه و

ی مانند سا مان کنفرانس اسلالمی، اوپلک،   امنطقهی هاسا مانايران ر   مؤثرعضويت  .6

مررم منطقه  مو رتوجهيزی و انقالبی ايران که استكبا ستآستانه و ... سياست شانگهای، اکو، 

 .(1397 اران، )است قرا  گرفته 

 عام  ترانزيتی شر  به غرب. .7

ی محصلو  ر  خشلكی ر  شلمال ايلران بله      کشلو ها عوام  اتصال بری به بحلری )  .8

 .(آ ار جنوبی هاآب

 (.1397 بوالحسنی،) منابع انرئی فسيلی ج.ا.ايران .9

 يتی ج.ا.ايران.ترانزموقعيت  .10

 منابع انرئی و معدنی ج.ا.ايران. .11

 موقعيت  اهبرری ج.ا.ايران. .12

 فضای گررشگری ج.ا.ايران. .13

 وجور عتبات عاليات مث  مشهد مقدس، قم و شيرا . .14

 راشتن مراکز علمی معتبر. های پزشكی وپيشرفت .15

 يروهای کا  توليدی  يار.نبا ا  مصر  بز گ و  .16

 های قد ت کشو های منطقه.های ريپلماسی ج.ا.ايران بر مؤلفهيرگذا ی موفقيتتأث .17

)مثل    فلرا منطقله  يرگذا ی امنيت راخلی بر امنيت کشو های همسلايه، منطقله و   تأث .18

 کنترل مر ها، کنترل موار ترانزيت مخد ،...(.

ث نزريكلی  وسليه بله ايلران شلده      ی ج.ا.ايران باعل ضد غربگرايی و ماهيت اصول .19

 .(1397صفوی، )است

ی و رسترسی جغرافيايی به منلاطق پيراملونی ر  محلو  شلمالی و     گذ گاهموقعيت  .20

 جنوبی و شرقی و غربی.
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 ی و  يلی.اجاره ونق حم و شبكه مناسب  آ اری هاآبرسترسی به  .21

ی اقتصللاری تجللا ی و مللالی و  سللاختا هاهللای اقتصللاری ا  حيللث  يرسللاخت  .22

 ی اقتصاری توليدی و تجا ی و خدمات.کا کررها

 منابع طبيعی معدنی و کافی هيد وکربنی. .23

 کرره و جويای کا .ي تحصيروی انسانی ن .24

 ی.امنطقهبا نگری مهم و  عنوانبهی سياسی و امنيتی يروهانثبات سياسی و انجام  .25

 .اتكاقاب و  فررمنحصربهموقعيت ئوواستراتژيک، ئووپليتيک و ئوواکونوميک  .26

ساال ی و ساختا های مررمی سياسی و اقتصاری های مررمحو ه بورن ر مند تجربه .27

 .(1397)نامی، ای نسبت به کشو های منطقه

 

 چارچوب مفهومي

ی برای متغيرهايی اسلت کله ا  چلا چوب نظلری     سا  نمورا چا چوب مفهومی نوعی 

 طو بهتحقيق  ا  هایسؤالپاسب به  -1چا چوب مفهومی بايد  .تحقيق استخراج شده است

قابليلت   -3  وابط بين متغيرهای تحقيق  ا مشخص کند. -2، اجمال ا  نگاه محقق بيان کند

 .(273: 1395)بيک،  راشته باشدهای تحقيق  ا سنجش ر  پرسشنامه

هلای توسلعه   و شلاخص  مؤلفله محققين ر  ايلن تحقيلق بله رنبلال کشلف       کهيیا آنجا

باشلند؛ للذا پلس ا     ای و جهانی به فضای ملی ج.ا.ايران میهای  شد منطقهوابستگی پديده

چلا چوب   شلاکله استخراج و  هامؤلفهبر سی اربيات نظری، اسنار و مدا ک و نظر خبرگان 

نظری تحقيق شك  گرفت. ر  مرحلله بعلد محقلق متناسلب بلا چلا چوب نظلری تحقيلق         

شناسی  ا انجام راره و  مانی که با کمبور اربيلات و اسلنار و ملدا ک مواجله شلد بلا       محيط

يصه  ا برطر  تلا سلرانجام   نقمصاحبه با افرار متخصص علم ئووپليتيک و علوم رفاعی اين 

 ء گرريد.های تحقيق به شرح ذي  احصاشاخص
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 پژوهش 1: چارچوب مفهومي2شكل 
 

 شناسي تحقيقروش

کيفلی( بله    -کملی )توصيفی با  ويكلرر ترکيبی  - 2يابی مينهمحققين با استفاره ا   وش 

توجه به تخصصلی بلورن    باشد. بااند. نو  تحقيق کا برری میی تحقيق حاضر پرراختهاجرا

نظر مرتبط بلا عنلوان، نيلا     آما ی با محدوريت افرار خبره و صاحب تحقيق، جامعهموضو  

نظلر  ن نظامی و غيرنظامی و صلاحب صو ت هدفمند ا  بين خبرگااست تا جامعه تحقيق به

                                                                                                                                                     
1. Conceptual Framework 

2. Field and Case study 

ی
صاد

ل اقت
 عام

توسعه
 

ي
وابستگ

 
پديده

ی
ها

 
رشد
 

طقه
من

ی
ا

و 
 

ي
جهان

 
به
 

ی
ضا

ف
 

ي
مل

 
ا.ج

.
ن

ايرا
 

ي
ل سیاس

 عام
میزان وابستگی کشورهای همسایه محاط شده در خشکی به ترانزیتی دریایی، میزان 

کشورهای ، میزان وابستگی هوایی ج.ا.ایرانکشورهای منطقه به فضای ترانزیت  وابستگی
ای به منابع انرژی و معدنی ج.ا.ایران.، میزان وابستگی اقتصادی منطقه و فرامنطقه

کشورهای منطقه به محصوالت کشاورزی ایران، میزان وابستگی کشورهای منطقه به 
فضای علمی ج.ا.ایران، میزان دسترسی کشورهای منطقه به بازار مصرف ایران، میزان 

 به فضای فرهنگی و گردشگری،  های کشورهای منطقهوابستگی

میزان وابستگی کشورهای منطقه به هژمونی ج.ا.ایران. در منطقه، میزان 

های قدرت های دیپلماسی ج.ا.ایران. بر مؤلفهتأثیرگذاری موفقیت

ها بین ج.ا.ایران. با برخی از کشورهای منطقه، میزان کاهش تنش

کشور رگذاری امنیت داخلی کشورهای عربی، منطقه و فرامنطقه، میزان تأثی

کنترل مرزها، کنترل  مانندبر امنیت کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه )

مواد ترانزیت مخدر،...(، میزان تأثیرگذاری ج.ا.ایران. بر بیداری اسالمی 

 .کشورهای منطقه
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هلای ملرتبط کله    های کشو  و سلا مان سطح نيروهای مسلح، رانشگاه جغرافيای سياسی ر 

 های  ير باشند، انتخاب گررر:را ای ويژگی

ی خدمت ر  مشاغ   اهبلرری و ر  جايگلاه شلغلی سلرتيپی بله بلاال )ر        را ای سابقه

ای رفاعی و علم ئووپليتيک راشته باشلند.،  سطوح کشو ی و لشكری(، آشنايی مناسب نيا ه

های کشو  مرتبط با موضو  تحقيق ر  حال خلدمت، يلا   عنوان مسئول ر  يكی ا  سا مانبه

 خدمت نموره يا مد س رانشگاه باشند، را ای فهم  اهبرری باشند.

نظلر ر  ايلن   نفر صلاحب  56صو ت هدفمند ها، جامعه آما ی بهبا توجه به اين ويژگی

 آما ی، جامعه نمونه نيز منطبق با جامعله  علت محدور بورن جامعه انتخاب گرريد. به  مينه

باشد. نلو  آملا  بكلا     نفر می 56آما ی تمام شما  است بنابراين جامعه نمونه تحقيق همان 

های ا  آما های توصيفی )مث  فراوانلی،  وتحلي  رارهپا امتريک و برای تجزيه  فته ا  نو  نا

های استنباطی )مث  ضريب تعيين استاندا ر، ضريب تعيين مسلير،  و.....( و ا  آما یميانگين 

ا   با  عاملی و غيره( استفاره گرريده است. مقدا  با  عاملی مو رقبول ر  اين تحقيلق بليش  

 ر  نظر گرفته شده است.   6/0

برای تعيين  وايی محتلوايی و ا  ضلريب الوشله کله يلک آ ملون ا  قضلاوت         روايي:

های پژوهش يا های آ مون تا چه ميزان معر  محتوا و هد با ه که سؤالتخصصان ر اينم

با توجه به اينكه تعدار خبرگان و نظررهندگان برای . شوراستفاره می هستند،حو ه محتوايی 

ملدنظر   75/0قبلول ضلريب بلاالتر ا     مقدا  قاب نفر بورند برای  وايی باال،  56اين ا  يابی 

شلدند.  های که را ای ضريب کمتر ا  مقدا  مزبو  باشند حذ  میبنابراين گويهقرا  گرفت 

نظلر بايلد آن   نفر صاحب 56نفر ا   50اين بدان معنی است که برای تاويد هر گويه، حداق  

شاخص عام   7نظران، گويه  ا مرتبط با شاخص برآو ر نمانيد. ر  اين تحقيق کليه صاحب

ای و های  شلد منطقله  ا  وا و جايز بر توسعه وابستگی پديدهعام  سياسی    5اقتصاری و 

ميزان وابسلتگی کشلو های   اند اما نظر به راشتن عام  جهانی به فضای ملی ج.ا.ايران رانسته

 های ر مانی کشو  به عام  اقتصاری مزيد شور که اين مهم انجام شد.منطقه به ظرفيت
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طلو کلی مقلدا  آلفلای    استفاره گرريد، به ر  اين تحقيق ا   وش آلفای کرونباخ پايايي:

خيلی خوب و آلفای بلاالتر   9/0تا  8/0خوب،  8/0تا  7/0قبول، آلفای غيرقاب  6/0کمتر ا  

لذا پايلايی پرسشلنامه بلرای عامل  اقتصلاری       .استبيانگر پايايی عالی ابزا  سنجش  9/0ا  

 مو ر تاويد قرا  گرفت. 845/0و عام  سياسی  725/0

 

 هاي تحقيقها و یافتهوتحليل دادهتجزیه

هلای  شلد   های مؤثر بلر توسلعه وابسلتگی پديلده    ها و شاخصمؤلفه سؤاالت تحقيق:

 ای و جهانی به فضای ملی ج.ا.ايران کدامند؟  منطقه
 های تحقيقوتحليل داده: تجزيه2جدول 

 ابعاد
ضریب 

 مسير
 P شاخص بار عاملي مؤلفه

Values 

توسعه وابستگی 
پديده

ی  شد منطقه
ها

ی ملی ج.ا.ايران
ضا
ی و جهانی به ف

ا
 

963/0 

ی
صار

عام  اقت
 

773/0 
ميزان وابستگی کشو های همسايه محاا شده ر  خشكی بله  

 ترانزيتی ر يايی.

000/0 

736/0 
کشو های منطقه به فضلای ترانزيلت هلوايی     ميزان وابستگی

 ج.ا.ايران

749/0 
ای به منابع انرئی منطقه و فرامنطقهميزان وابستگی کشو های 

 و معدنی ج.ا.ايران

749/0 
ميزان وابستگی اقتصلاری کشلو های منطقله بله محصلوالت      

 کشاو  ی ايران
 ميزان وابستگی کشو های منطقه به فضای علمی ج.ا.ايران 815/0
 ميزان رسترسی کشو های منطقه به با ا  مصر  ايران 758/0

702/0 
های فرهنگلی  های کشو های منطقه به ظرفيتميزان وابستگی
 و گررشگری

848/0 
هلای ر ملانی   های کشو های منطقه به ظرفيتميزان وابستگی

 کشو 

عام   883/0
سياسی
 

 ميزان وابستگی کشو های منطقه به هژمونی ج.ا.ايران 743/0

000/0 

801/0 
ج.ا.ايللران بللر  هللای ريپلماسللیميللزان تأثيرگللذا ی موفقيللت

 های قد ت کشو های منطقهمؤلفه
 منطقه ها بين ج.ا.ايران با منطقه و فراميزان کاهش تنش 827/0

769/0 

ميزان تأثيرگذا ی امنيت راخلی بر امنيت کشو های همسلايه،  
منطقه )مث  کنترل مر ها، کنتلرل ملوار ترانزيلت     منطقه و فرا
 مخد ،...(

 تأثيرپذيری بيدا ی اسالمی ا  ج.ا.ايرانميزان  848/0
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 :جدول باال بيانگر آن است که

ای های  شد منطقله بر بعد توسعه وابستگی پديده 963/0با ضريب مسير . مؤلفه اقتصادی: 1

کله   P Valuesو جهانی به فضای ملی جمهو ی اسالمی ايران مؤثر بلوره و بلا توجله بله مقلدا       

 8باشلد. همچنلين ايلن مؤلفله توسلط      معنلارا  ملی   99/0اطمينلان   باشد، اين مسير بامی 000/0

بلوره و للذا هلر يلک ا       7/0هلا بيشلتر ا    شاخص تبيين شده که با  عاملی هر کدام ا  شاخص

 ها ا  قد ت تبيين خوبی برای مؤلفه عوام  اقتصاری برخو را ند.شاخص

ای های  شلد منطقله  ديدهبر بعد توسعه وابستگی پ 883/0 با ضريب مسير . مؤلفه سياسي:2

کله   P Valuesو جهانی به فضای ملی جمهو ی اسالمی ايران مؤثر بلوره و بلا توجله بله مقلدا       

 5 باشلد. همچنلين ايلن مؤلفله توسلط     معنلارا  ملی   99/0باشد، اين مسير با اطمينلان  می 000/0

يلک ا    ربلوره و للذا هل    7/0هلا بيشلتر ا    شاخص تبيين شده که با  عاملی هر کدام ا  شاخص

 ها ا  قد ت تبيين خوبی برای مؤلفه عوام  سياسی برخو را ند.شاخص

 

 گيرينتيجه

هلا و  هلای تحقيلق بلرای پاسلب بله سلؤاالت تحقيلق )مؤلفله        وتحليل  راره نتيجه تجزيه

ای و جهانی به فضای مللی ج.ا.ايلران    های مؤثر بر وابستگی ئووپليتيكی  شد منطقهشاخص

 است.کدامند( به شرح ذي  

و سلطح   963/0با ضريب مسير آماری اعتقاد دارد اين مؤلفه اقتصادی: جامعه مؤلفه -

ای و جهانی به فضای مللی جمهلو ی   بر بعد وابستگی ئووپليتيكی  شد منطقه %99اطمينان 

شلور  شاخص سلنجيده ملی   8اسالمی ايران مؤثر و معنارا  است. همچنين اين مؤلفه توسط 

ها ا  قد ت بوره و لذا هر کدام ا  شاخص 7/0ها بيشتر ا  ا  شاخص که با  عاملی هر کدام

 8آما ی ترتيلب ايلن   سنجش خوبی برای مؤلفه عوام  اقتصاری برخو را ند. ا  نگاه جامعه

 عبا ت است ا ؛ شاخص

 های ر مانی کشو های کشو های منطقه به ظرفيتميزان وابستگی 

 لمی ج.ا.ايرانميزان وابستگی کشو های منطقه به فضای ع 
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 .ميزان وابستگی کشو های همسايه محاا شده ر  خشكی به ترانزيتی ر يايی 

 ميزان رسترسی کشو های منطقه به با ا  مصر  ايران 

 ميزان وابستگی اقتصاری کشو های منطقه به محصوالت کشاو  ی ايران 

 ايرانای به منابع انرئی و معدنی ج.اميزان وابستگی کشو های منطقه و فرامنطقه. 

 کشو های منطقه به فضای ترانزيت هوايی ج.ا.ايران ميزان وابستگی 

 های فرهنگی و گررشگریهای کشو های منطقه به ظرفيتميزان وابستگی 

و سلطح   883/0 : ا  ريد جامعه تحقيلق ايلن مؤلفله بلا ضلريب مسلير      سياسي مؤلفه -

و جهلانی بله فضلای مللی     ای های  شلد منطقله  بر بعد توسعه وابستگی پديده %99اطمينان 

شلاخص   5آفرين است. همچنين اين مؤلفه توسط جمهو ی اسالمی ايران تأثيرگذا  و نقش

بلوره و للذا هلر کلدام ا       7/0هلا بيشلتر ا    سنجيده شده که با  عاملی هر کدام ا  شلاخص 

 5ها ا  قد ت خوبی برای ا  يابی مؤلفه عوام  سياسی برخو را نلد. ترتيلب ايلن    شاخص

 باشد.آما ی به شرح ذي  می  نگاه جامعهشاخص ا

 ميزان تأثيرپذيری بيدا ی اسالمی ا  ج.ا.ايران. .1

 ها بين ج.ا.ايران با منطقه و فرامنطقه.ميزان کاهش تنش .2

های قد ت کشلو های  های ريپلماسی ج.ا.ايران بر مؤلفهميزان تأثيرگذا ی موفقيت .3

 منطقه.

کشلو های همسلايه، منطقله و فرامنطقله     ميزان تأثيرگذا ی امنيت راخلی بر امنيت  .4

 )مث  کنترل مر ها، کنترل موار ترانزيت مخد ،...(.

 ميزان وابستگی کشو های منطقه به هژمونی ج.ا.ايران. .5

ای و جهانی به فضای ملی های  شد منطقههای بعد وابستگی پديدهر  مقايسه بين مؤلفه

تصاری را ای ا تباا و همبستگی بلاالتری  اق ج.ا.ايران، نكته حاوز اهميت اين است که مؤلفه

طو  معمول ابتداء منافع رهد؛ که بهرا ر. اين امر نشان می سياسی بر اين بعدنسبت به مؤلفه 

هلای  های به رنبال تحقق منافع است بنابراين هرچقد  پديدهگيرر و سپس سياستشك  می

فعت بيشتری برای با يگران راشته ای و جهانی وابسته به فضای ج.ا.ايران، مناقتصاری منطقه
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تلوان  های اعمالی کشو ها به رنبال کسب آنها است. اين مهم میطو  نسبی سياستباشند به

به ضريب امنيتی کشو   ا تقويت نمايد البته به شرطی که بعد استمرا  قد ت ملی ر  ميزان 

 قاب  قبولی ر  سطح منطقه و حتی جهان ا تقاء يابد.

که قد ت ملی يک کشلو  ر  حلد قابل  قبلولی نباشلد و ا  اسلتحكام       قطعاً ر  صو تی

ای و جهلانی بله   های منطقههای پديدهر ونی قد ت برخو را  نباشد ممكن است وابستگی

تنها عام  پيشرفت نگررر بلكه باعث استعما  و به يغما فضای يک جغرافيايی يک کشو ، نه

  فتن ثروت کشو  مخاطب شور.

 

 پيشنهادها

هلای اقتصلاری کشلو     توجه به اينكه ر  نتيجه اين تحقيق ثابت شده است ظرفيلت  با -

های ئووپليتيكی با يگران  ا به فضای سر مينی ج.ا.ايلران  ا  اولين عاملی است که وابستگی

گلذا  فلرا   گيلران سلطوح  اهبلرری  مينله ال م  ا بلرای سلرمايه      کند بايد تصميمتشديد می

 سر مين فراهم نمايند.

يی را ر، بسلزا  ريتأثهای ئووپليتيک ج.ا.ايران که ر  ا تقای منزلت کشو  ی ا  مزيتيك -

شلور و ا ت  اه و مسلكن و شهرسلا ی ر  يلک     موقعيت ترانزيتی است للذا پيشلنهار ملی   

ی کوتلاه   ملان  برنامله تحقيق علمی  اهبررهای فعال نمورن اين موقعيت  ا احصلاء ر  يلک   

 يد.مدت اين  اهبررها  ا اجرايی نما

 

***** 
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