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چكيده
عوامل ژئوپليتيكی شامل كليه عواملی است كه در چاارچو جررافياا ،سياسات و قادرت رار راربارد
دفاعی جمهوری اسالمی ايران در ررارر تهديدرای نظامی -امنيتی تاثيرگذار راشند .رار اساا

پاوور راای

انجام شده عوامل ژئوپليتيكی ره  7دساته (طبيعای ،انساانی ،اقتصاادی ،سياسای ،نظاامی ،فررنگای و علام و
فناوری) تقسيم میگردند .اين مقاله فقط عوامل ژئوپليتيكی اقتصاادی و سياسای را رررسای ماینماياد .ايان
پوور

ره روش آميخته زمينهای موردی انجام گرديده و از نوع توسعه ای -كااررردی مایراشاد كاه روش

جمع آوری اطالعات ميدانی و كتارخانه ای روده و جامعه آماری  73نفر ،و را اساتفاده از روش راای تحليال
خبرگی ،تحليل شده است .ردف از آن دستياری ره نق

عوامل ژئوپليتيكی اقتصاادی و سياسای رار راربارد

دفاعی -امنيتی ج.ا.ا .در مقارل تهديدرای فرامنطقهای از مبداء سرزمينی كشور عراق میراشد .در ايان تحقيا
عراق تهديد يا دشمن ج.ا.ايران نيست ،دشمن اصلی نيرورای فرامنطقهای مثل آمريكا و گروهرای تكفياری-
تروريستی رستند كه را استفاده از فضا و جررافيای عراق ،ج.ا.ايران را تهديد میكنند .نتااي تحقيا حكايات
از آن دارد كه  22عامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی در قالب رستررای مقوم ،فرصتآفرين ،ضاع سااز و
تهديدزا دارای نق

موثری رر راربرد دفااعی -امنيتای ج.ا.اياران رساتند ،پا

مشخص گرديد كه تعداد  2عامل آن نق

آفارين نمایراشاد .پا

از تجوياه و تحليال دادهراا

از محاسابه تعياين موقعيات رارباردی

مشخص گرديد كه ج.ا.ايران در حوزه اقتصاد و سياست در موقعيت رقارتی قرار دارد.
کليدواژهها :سرمايه فكری ،سنج

سرمايه فكری ،سازمانرای فناوریمحور

 -1دانشجوی دكترای جررافيای سياسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران.
 -2دانشيار جررافيای سياسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران ،نويسنده مسئول،
a.farajirad@yahoo.com.
 -3استاد جررافيای ررنامه ريوی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران.
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مقدمه
ره لحاظ سلسلهمراتبی ،ژئوپليتيك راالتر از راربرد دفاعی قرار میگيرد .يعنی پا
ژئوپليتيك و سپ

از اراداف و مناافع ملای،

راربرد دفاعی مطرح میشود .ره تعبير ديگر ،سطح ژئوپليتياك پاي نيااز ساطح راربارد

دفاعی است (نوروزانی .)21:1353،رين راربرد دفاعی و تهديدرای نظامی ارتباطی دوساويه ررقارار اسات و
رين اين دو مفهوم ،تعاملی انكارناپذير وجود دارد .از يك سو راربرد دفاعی رر كشور افوون رار تثثيرپاذيری
از عوامل ژئوپليتيكی از نگرش يك نظام و مسئولين آن ره ماريات تهديادرای نظاامی تاثثير مایپاذيرد و از
سوی ديگر نيو رر چگونگی مواجه شدن يك كشور را تهديدرای نظامی آينده آن تثثير قااطعی دارد .مفهاوم
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ژئوپليتيك تركيبی است از سه عنصر اصلی جررافيا ،قدرت و سياست كه دارای خصالتی ذاتای مای راشاند.
رنارراين ژئوپليتيك رر امور دفاعی و تهديدرای نظامی -امنيتای تااثير رارباردی دارد (حااف نياا.)37:1351،
ژئوپليتيك سياستی است كه ديكته میكند و سپ

راربرد دفاعی رر مبنای آن تادوين مایگاردد .در نتيجاه،

طراحی و تدوين راربارد دفااعی مناساب مساتلوم رررسای ،شاناخت و ركاارگيری رفياتراای عوامال
ژئوپليتيك میراشد .در واقع رخ

اعظم منارع ،اروار و مؤلفهرای قدرت ملی يك كشور ،عوامال ژئوپليتياك

رستند و طراحی راربرد دفاعی مطلو ررای آن كشاور ،رادون توجاه راه عوامال ژئوپليتياك ،امكاانپاذير
نخوارد رود (نوروزانی .)25-21 :1353،كشور عراق ره عنوان رمسايه غرری ج.ا.ا .ره دليل پيشاينه اخاتالف-
رای مرزی ،تاريخی ،قومی و جنگ تحميلی  5ساله و نيو حضور و نفوذ قدرتراای متخاصام منطقاهای و
رينالمللی را ج.ا.ا .در اين كشور و از سوی ديگار راه عناوان پايگااه جررافياايی گروراكراای تكفياری و
تروريستی معاند ج.ا.ايران ،در آينده می تواند ره طور ناخواسته ره عنوان مبداء عملياتی مناسابی رارای تهدياد
ج.ا.ا .راشد .ره رمين دليل ،محق قصد دارد نق

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی رار راربارد دفااعی-

امنيتی ج.ا.ا .جهت مقارله را تهديدرای آمريكا و تكفيریرا را از مباداء سارزمينی عاراق ماورد مطالعاه قارار
درد.
مسئله اصلی تحقي عبارتست از :تعيين نق

عوامل ژئاوپليتيكی اقتصاادی و سياسای در قالاب قاوتراا،

ضع را ،فرصترا و تهديدرا رر راربرد دفاعی -امنيتی ج.ا.اياران رارای مقارلاه راا تهديادرای فرامنطقاهای
(آمريكا و تكفيریرا) فراروی نظام ج.ا.ا .از مبداء سرزمينی كشور عراق.
عوامل موثر رر ارميت اجرای اين تحقي عبارتند از :الا  -مبناايی رارای سياساتگاذاری دفااعی -امنيتای
ج.ا.ايران در مقارل انواع تهديدرا را توجه ره تحوالت جديد كشور عراق؛  -لووم اتخااذ راربارد دفااعی-
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امنيتی متناسب را عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی رارای مقارلاه راا اناواع تهديادرا از مباداء سارزمينی
عراق.

مبتنی رر عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی جهت مقارله راا تهديادرايی كاه اساتقالل و تماميات ارضای
ج.ا.ايران را از مبداء سرزمينی عراق نشانه گرفتهاند و راعا غاافلگيری رارباردی نظاام و نيروراای مسالح
ج.ا.ايران میگردند - .فقدان راربرد دفاعی -امنيتی مطلو و مبتنای رار عوامال ژئاوپليتيكی اقتصاادی و
سياسی ،دفاع اطمينانرخ

را تهديدرای نظامی -امنيتی را از مبداء سرزمينی عراق راا چاال

جادی مواجاه

میسازد.
ردف اصلی تحقي عبارتست از :دستياری ره نق

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی رر راربارد دفااعی-

امنيتی ج.ا.ايران در مقارل تهديدرای فرامنطقهای (آمريكا و تكفيریرا) از مبداء سرزمينی عراق.
ارداف فرعی تحقي عبارتند از :ال  -شناسايی و تعيين نق

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی ماوثر رار راربارد

دفاعی -امنيتی ج.ا.ايران در مقارل تهديدرای فرامنطقهای (آمريكا و تكفياریراا) از مباداء سارزمينی عاراق،
 -شناسايی و تعيين نق

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

عوامل موثر رر ضرورت اجرای اين تحقي عبارتند از :ال  -نداشاتن ياك راربارد دفااعی -امنيتای كاراماد

عوامل ژئوپليتيكی سياسی موثر رر راربارد دفااعی -امنيتای ج.ا.اياران در مقارال

تهديدرای فرامنطقهای از مبداء سرزمينی عراق ،پ -ترسيم موقعيت رارباردی خاودی در حاوزهی عوامال
ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی.
سوال اصلی تحقي عبارتست از :عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی چه نقشی رر راربرد دفااعی -امنيتای
ج.ا.ايران در مقارل تهديدرای فرامنطقهای (آمريكا و تكفيریرا) از مبداء سرزمينی عراق دارند؟
سوالرای فرعی تحقي عبارتاند از :ال  -عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی چه نقشی رر راربرد دفاعی -امنيتای
ج.ا.ايران در مقارل تهديدرای فرامنطقهای (آمريكا و تكفيریرا) از مبداء سرزمينی عراق دارناد؟  -عوامال
ژئوپليتيكی سياسی چه نقشی رر راربرد دفاعی -امنيتی ج.ا.ايران در مقارل تهديدرای فرامنطقاهای (آمريكاا و
تكفيریرا) از مبداء سرزمينی عراق دارند؟ پ -ج.ا.ايران در حوزه عوامل ژئوپليتيكی اقتصاادی وسياسای در
چه موقعيت راربردیای قرار دارد؟
مباني نظري و پيشينه تحقيق
را مراجعه ره مراكو مطالعاتی و تحقيقاتی دو مورد پيشينه مرتبط ره شرح زير مورد مطالعه قرار گرفت:
ال  -رساله ی دكتری تحت عنوان نقا

عوامال ژئوپليتياك در راربارد دفاعی(مطالعاه ی ماوردی اياران

نسبت ره عراق) سال  1352در دانشگاه ترريت مدر

انجام شده كه سوال اصالی آن عبارتسات از :عوامال

ژئوپليتيك در راربرد دفاعی ايران نسبت ره عراق چه نقشی ايفا كردهاند و چارچو نظاری راربارد دفااعی
ايران نسبت ره عراق مبتنی رر عوامل ژئوپليتيك چيست؟ نتيجاه تحقيا  :عوامال  32گاناه در طراحایراای
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دفاعی نسبت ره عراق تاثيری متفاوت در جهت تقويات ياا تضاعي

آن دارناد و طراحای راربارد دفااعی

مناسب ررای ايران نسيت ره عراق را مستلوم توجه و لحااظ نماودن نقا راای چهارگاناه عوامال 32گاناه
ژئاوپليتيكی (قاوت ،ضاع  ،فرصاات و تهدياد) دانساته اسات (رشاايد .)251:1352،ايان رسااله  2عاماال
ژئوپليتيكی (طبيعی ،انسانی ،اقتصادی ،سياسی داخلی ،سياسی رينالمللای و نظاامی) ج.ا.اياران را نسابت راه
عراق مورد رررسی قرار داده است .در حالی كه در اين مقاله رر دو عامل ژئاوپليتيكی (اقتصاادی و سياسای)
تثكيد شده است.
 -رساله دكتری را موضوع نق

عوامل موثر ژئوپليتيكی رار راربارد دفااعی -امنيتای جمهاوری اساالمی
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ايران در مقارل تهديدرا از مبداء سرزمينی عراق سال  1352در دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده كاه ساوال
اصلی آن عبارتست از :نق

عوامل موثر ژئوپليتيكی رر راربرد دفاعی -امنيتای جمهاوری اساالمی اياران در

مقارل تهديدرا از مبداء سرزمينی كشور عراق چگونه است؟ نتيجه تحقيا  :تعاداد  72عامال ژئاوپليتيكی در
قالب قوت ،ضع  ،فرصت و تهديد رر راربرد دفاعی نق آفرينای كردناد و در نهايات موقعيات رارباردی
ج.ا.ايران در وضعيت تهاجم قرار گرفته است (كالنتری .)271:1352،در اين رسااله رشات مولفاه (طبيعای،
انسانی ،اقتصادی ،سياسی داخلی ،سياسی خارجی ،نظاامی ،فررنگای ،علمای -فنااوری) ژئاوپليتيكی ماورد
ررر

قرار گرفته است .در حالی كه در اين مقاله تهديدات خاص آمريكا و تكفيری را در حوزه سياسای و

اقتصادی رررسی شده است.
تعریف مفاهيم تحقيق

راهبرد :6راربرد ره معنای تعيين ردفرای رلندمدت سازمان و گاوين

مجموعاهی اقادامات و تخصايص

منارع الزم ررای دستياری ره اين ارداف است (چاندلر .)7 :1523 ،2راری اسات كاه ماا را راه رادف مای-
رساند ،ماموريت را محق میسازد و ره چشمانداز معنی میرخشد (حسنريگی.)05:1351،
راهبرد دفاعی -امنیتی :9علم و فن و رنر ركارگيری رمه قدرت كشور يا قدرت ملی است رارای مقارلاه راا
انواع تهديدرای امنيت ملی در تمامی ارعاد (دان آشتيانی.)51:1351،
تهديد نظامی :4نوعی تجاوز فيويكی و تهديدی واقعی و ملمو

اسات كاه علياه رقااء ارزيااری مایشاود.

تهديد نظامی غالباً از طري شورش ،اقدامات تجويهطلبانه ،كودتا ،سطوح مختل
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درگياری نظاامی ،مداخلاه

1-Strategy
2 - Chandler
2 -Defence - Security Strategic
3 - military threat

ج.ا.ايران میراشد.
تهديد امنیتی :6عبارت از وضع و حالتی اسات كاه در آن مجموعاهای از ادراکراا و تصاوررا نسابت راه
پديدهرا و رارطهی آنها را رقاء ،كميت يا كيفيت ارزشرای اساسی و مورد احترام رر وجاود خطار جادی ياا
امكان نارودی آن ارزشرا داللت میكنند (ريچارد .) 115 :1555 ،2در اين تحقي تكفياریراای تروريسات
تهديد امنيتی عليه ج.ا.ايران میراشند.
عوامل ژئوپلیتیكی :9رر عامل جررافيايی كه در تعامل را قدرت در سياست مورد استفاده قارار گيارد ،عامال
ژئوپليتيكی است (شم

دولتآرادی.)25:1350،

ژئوپلیتیک عبارتست از علم مطالعه روارط متقارل جررافيا  ،قدرت وسياست وكان راای ناشای از تركياب
آنرا را يكديگر(حاف نيا.)37:1351،

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

نظامی و اشرال كشور صورت میگيرد (افتخاری .)07:1352 ،در ايان تحقيا آمريكاا تهدياد نظاامی علياه

تعریف عملياتي متغيرها

ال  -عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی مترير مستقل است ،تعري

عملياتی آن عبارتست از :رر عامل

اقتصادی كه در تعامل را قدرت در سياست مورد استفاده قرار گيرد.

 -راربرد دفاعی -امنيتی مترير تارع

(وارسته) است و تعري

عملياتی آن عبارتست از :ركارگيری تمام مولفهرای قدرت ملی (دفاع رمهجانبه)

جهت مقارله را انواع تهديدرا .تهديد مترير تعديلكننده است و تعري

عملياتی آن عبارتست از :تهديدات

نظامی و سخت آمريكا و تكفيریرا.

چارچوب نظري تحقيق
عوامل اقتصادي

رازار تجارت داخلی و خارجی ،سرمايهگذاری داخلی و خارجی ،نيروی كار مارر و دان

و فنااوری راومی

و منارع طبيعی و مصنوعی از مهمترين عوامل اقتصادی رساتند .ارزش حقيقای و واقعای رار كشاوری راه
فراوانی و كيفيت منارع طبيعی آن رستگی دارد .ثروت يك كشور وارسته ره طرز استفاده آن كشاور از مناارع و
توليدات خود است .ممكن است كشوری دارای منارع ثاروت زياادی راشاد ،رادون آنكاه رتواناد راه نحاو

1- Security threat
2 - Richard
2 - Geopolitic Factors
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مطلو از آن استفاده كند .اين قبيل كشوررا اگرچه ممكن است ثروتمند شوند ولی ريچ گاه ره عناوان ياك
كشور قدرتمند ،طبقهرندی نمیشوند .كليه كشوررای توليد كننده نفات جهاان ساوم ،دارای چناين ويوگای
رستند .منارع طبيعی ره دو گروه تقسيم میشوند:
ال  -منارع غذايی :رخشی از منارع طبيعی كه منشث آن خاک است و را تاالش انساان رار ساطح كاره زماين
توليد میشود و اسا

آن اقتصاد كشاورزی و دامی است .اكثر كشوررای جنو غررای آسايا (خاورمياناه)

راه علات موقعيات جررافياايی خاااص خاود دارای اقليمای خشااك و نيماه خشااك رساتند ،در نتيجااه
محدوديترايی در رهره ررداری از خاکرای كشاورزی آنها وجود دارد .مهمترين عااملی كاه مای تواناد در
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جبران اين كمبود نق

سازندهای داشته راشاد جلاوگيری از رادر رفاتن آ راای ساطحی و مهاار كاردن

آنهاست.
-منارع معدنی :آن قسمت از مناارع طبيعای كاه در صانعت نقا

دارناد .مناارع طبيعای رارای توليادات

كشاورزی و صنعتی نيو از ارميت فراوانی ررخوردار می راشند .شاكی نيسات كاه ياك كشاور فاقاد مناارع
طبيعی در مقارل فشار اقتصادی و الجرم سياسی خارجی آسيبپذير خوارد رود .عدم دسترسی رهايان مناارع
مانع ره قدرت رسيدن يك كشور می گردد (كا می.)101:1325،
عوامل سياسي و اجتماعي داخلي

عوامل اساسی ژئوپليتيك كه مطالعه شد ،راع ايجااد زيررناراای اجتمااعی و نهادراای سياسای و فارارم
آمدن زمينه اتخاذ خطمشی سياسی میشوند .سياست رميشه سعی مای كناد در عاين حفا اساتفالل ايان
عوامل ،آنها را توجيه كند يا ترييرشكل ردرد .نهادرای اجتماعی رر پاياه رژيام سياسای ،ساازمان اقتصاادی،
عادات ،تاريخ و اعتقادات يك ملت پايه گذاری میشاوند و از آنجاا كاه در رساتررای جررافياايی متناوعی
روجود میآيند را يكديگر تفاوت دارند .ررچه عوامال رمبساتگی نهادراای اجتمااعی در جامعاهای ريشاتر
راشد ،آن جامعه كمتر مورد اعمال نفوذ سوء استفاده مادی و معناوی سياساتراای خاارجی قارار خواراد
گرفت و ررعك

چنانچه زمينه ملی ررای شكوفايی اذراان ماردم فارارم نشاود ،آن جامعاه رادف دائمای

سياسترای خارجی خوارند رود .ررچه قدر وضعيت داخلی يك كشاور از ثباات و امنيات داخلای رااالتر
ررخوردار راشد آن كشور در رويارويی را تهديدرای ريرونای راا قاوت و اطميناان خااطر ريشاتری روراه رو
خوارد شد (كا می.)120:1325،
401

رر رر ملتی است كه روشيارانه پيگير نق آفرينی مكانيوم جررافيای سياسی در داخل كشور خود و
جررافيای امنيتی و راربردی در منطقه و چگونگی دگرگونیرا در نظام ژئوپليتيكی جهانی و منطقهای راشد
و شرايطی را فرارم آورد تا آن نق آفرينیرا و اين دگرگونیرا در محيطی ره دور از كن را و كوش -
رای دسيسهآميو قدرترای فرامنطقهای شكل گيرند.
رر ملتی رايد ركوشد تا از راه گسترش مطالعاتی اين گونه رر رويدادرا و دگرگونیرا چيره شود كه در اين
راستا رايد عوامل سياست خارجی ،استحكام و كارآمدی روارط رينالمللی كشور در منطقه و نظام رينالملل،
نق

رازيگران و سازمانرا و نهادرای رينالمللی ،عالي ژئوپليتيكی رازيگران منطقهای و فرامنطقهای،

عضويت و نفوذ در اتحاديهرای سياسی و اقتصادی منطقهای و رينالمللی را را علم و آگاری در حوزهرای
مرروطه پيگيری نمود تا ره ارداف مورد نظر دست يافت (روالحسنی.)32:1352،

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

عوامل سياسي بينالمللي

انرژي و منابع معدني ایران و عراق

كشور ايران از لحاظ منارع انرژی فسيلی كه جوء منارع راربردی محسو میشود در سطح جهاان موقعيات
ررتری دارد .ره لحاظ ذخاير اثبات شده نفت ،كشور ايران رعد از عررستان سعودی ،رار دوماين ذخااير نفتای
جهان تكيه دارد و عراق سومين كشور در اين زمينه است .ره لحاظ ذخاير گاز طبيعی اياران ،رعاد از روسايه
در رتبه دوم و عراق در رتبه دوازدرم جهان قرار دارد .كشور اياران راه واساطه شارايط طبيعای و وضاعيت
زمينشناسی از منارع معدنی غنی ررخوردار است .مجموعه كانساررا و ذخاير شناسايی شاده در ايان كشاور
ري

از  01نوع مواد معدنی فلوی را شامل میشود .از مهمترين منارع معدنی (رعد از مناارع نفات و گااز) در

ايران میتوان ره منارع معدنی ذغال سنگ ،سنگ آرن ،طال ،م  ،كروميات ،سار  ،روی ،منگناو و گاوگرد
اشاره كرد .در كشور عراق منارع معدنی را ارميت و مهمی چون ذغال سنگ ،سنگ آران ،ما

و ...كشا

نشده است و عراق از اين نظر خيلی فقير میراشد .مهمترين منارع معدنی عراق كاه در حاال حاضار ماورد
رهرهررداری قرار گرفتاه معاادن فسافات و ساولفور مای راشاد كاه راه طاور محادود اساتخراج مای گاردد
(رشيد.)72:1352،
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وضعيت مبادالت تجاري جمهوري اسالمي ایران و عراق
جدول شماره  :6مبادالت خارجی كشورهای ايران وعراق در سال  6164م (ارزش به میلیون دالر)
شاخص اقتصادی
صادرات (غير نفتی)

واردات
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تراز رازرگانی

كشور

6164

ايران

102215

عراق

50215/21

ايران

77725

عراق

21122

ايران

35027/21

عراق

00123/21
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نظام سياسي و حكومتي و کارآمدي آن در جمهوري اسالمي ایران و عراق

الگوی نظام حكومتی در ايران تكساخت و رسيط است .در اين الگو قدرت سياسی ره طور كلی در دست
شخصيت حقوقی واحدی متمركو است و در سطح كشور ره صورت عمودی و افقی اعمال میشود .كليه
افرادی كه زير لوای دولت يكپارچه و رسيط قرار گرفتهاند ،از يك قدرت سياسی مركوی تبعيت میكنند و
يك قانون اساسی در سراسر قلمرو اين سرزمين حكمرانی میكند .يك نهاد قانونگذاری ،قوانين عادی و
عمومی كشور را وضع و تصويب میكند .حكومت رسيط يا تكساخت از وحدت ساختاری و تشكيالتی
وحدت انسانی و اجتماعی و وحدت سرزمينی ررخوردار است (حاف نيا.)227 :1351،
رراسا

قانون اساسی ،نظام سياسی كشور ايران ،جمهوری اسالمی میراشد و رر اسا

مولفهرای

اسالميت و جمهوريت ،تحت نظارت رربری ره اداره كشور میپردازد .ريات كلی نظام جمهوری اسالمی
ايران در قالب حكومتی رسيط و تكساخت متشكل از سه قوه تشكيل میشود .اگر عناصر و مولفهرای
نظام سياسی ايران و سيستم و جريان امور در ميان آنها را مد نظر قرار دريم ،مشخص میگردد كه اين نظام
سياسی نه تنها يكی از نظامرای مترقی و كارآمد منطقه است ،رلكه ره علت ارائه و ارداع يك الگوی سياسی
و حكومتی مدرن مبتنی رر اصل واليت فقيه كه ردف اصلی آن تامين حقوق و نيازمندیرای مادی،
حياتی ،اجتماعی و سياسی رمراه را تمايالت و خواستهرای معنوی ،اخالقی و فطری اتباع خود میراشد
440

قارل توجه و تحسين است .در اين نظام ،ساز و كار و اررمرای الزم از نظر حقوقی ررای ملت در جهت
شركت و دخالت در تصميم گيریرا و شركت در سرنوشت كشور و انتخا عالیترين مقام حاكميتی تا

اين كشور را اداره كرده و نق

مهمی در موقعيت منطقهای و رينالمللی اين كشور داشته است .در شرايط

كنونی نيو كه كشور عراق تحت شرايط پ
رر اسا

از خروج ريگانگان را تجرره میكند ،رر چند نظام سياسی آن

قانون اساسی ره صورت دموكراتيك و از سه قوه مجريه ،مقننه و قضائيه تشكيل شده است ولی

رنوز نمیتوان در مورد كارايی آن تا رسيدن ره ثبات كامل ا هار نظر كرد و در كل اين نظام سياسی حاكم
را طرح و نقشه اشرالگران ايجاد شده و ادامه حكومت آن منوط ره حمايترای آنها میراشد .در نتيجه نظام
سياسی عراق در مقايسه را نظام سياسی ايران از كمترين ضريب كارآيی و كارآمدی ررخوردار است
(نامی.)137:1351،
مسائل جمهوري اسالمي ایران و آمریكا

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

انتخا

شورارا در نظر گرفته شده است .در عراق ،حو

رع

و تشكيالت سياسی آن ري

از سه دره

مسائل آمريكا را ايران را ره ترتيب اولويت میتوان ره مساائل رارباردی و امنيتای ،مساائل روانای-
سياسی و مسائل حقوقی و اقتصادی ،تقسيم كرد (خليلی.)112:1351،
الف -راهبردی و امنیتی
 -1از نظر آمريكا ،جمهوری اسالمی ايران ،تهديدی عليه صلح و امنيت راين المللای مخصوصااً در
زمينه گسترش سالحرای كشتارجمعی و عمدتاً در تالش ررای دستياری ره سالح رستهای است.
 -2تصور حمايت ايران از آنچه تروريسم ناميده میشود ،وجاه ديگار تهدياد رارباردی اياران در
ذرني ات و عماال آمريكاساات .در گسااتره اياان تصااور ،رس اياری از اقاادامات ضااد آمريكااايی از
گروگانگيری تا اتهام مداخله در عمليات سال  1552عليه تفنگداران آمريكايی در ريروت ،حمايات
از حو اهلل ،حما

و ساير گروهرای مقاومت گنجانده میشود.

 -3تفاوت در نگاه ره ريشه تهديد ايران ،در اجماعی رودن تهديد ايران ررای آمريكا ترديدی نيست،
ولی در رين استراتويسترای آمريكايی در ايان كاه ريشاه تهدياد اياران در كجاسات ،مباحا

و

مجادالت قارل توجهی وجود دارد كه در مسئلهشناسی روارط ايران و آمريكاا حاائو ارميات اسات.
حداقل چهار نظريه در اين زمينه قارل شناسايی است:
نظريه اول ،ريشه تهديد را ذات و ماريت نظام جمهوری اسالمی ايران میداند؛
نظريه دوم ،نه ماريت نظام ،رلكه رفتار جمهوری اسالمی ايران را تهديد میداند؛
نظريه سوم ،نخبگان تراز اول جمهوری اسالمی ايران را تهديد قلمداد میكند؛
نظريه چهارم ،رخشی از حاكميت و نهادرای سياسی و اداری ايران را تهديد میداند .رركدام از اين
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نگرشرا ،در نحوه ررداشت و مديريت تهديد ايران ،ناوع خاصای از سياساتراا را در آمريكاا راه
رمراه دارد؛ ررای مثال ،معرفی سپاه پاسداران انقال
نظريه آخر را منعك

اسالمی راه عناوان ياك ساازمان تروريساتی،

میكند (كالنتری .)171:1352،گراي رای سياسای و رارباردی آمريكاا طای

سالرای گذشته ،رركدام ره يك يا تركيبی از ماريت تهديدرای راال توجه داشته و راربردراای ساه
گانه :تريير رژيم ،مهار و تعامل را ايران ،پيوند خاصی را درک از ميوان تهديد و منشاث تهدياد اياران
دارد .ررخی از گروهرا ،ره طور پيوسته ،راربرد تعامل را ايران را زير سؤال میررند .علات آن اسات
كه تعاملگرايان ،چندان را ماريت نظام سياسی ايران مسئله ندارند كه را رفتار آن دارناد ،و رار ايان
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راورند كه از طري تعامل میتوان رفتار تهديدآميو را مديريت كرد.
ب -روانی و سیاسی
آمريكايیرا در پساررجام ره رهانه حل مشكالت اقتصادی ،ره دنبال نفوذ سياسی در اركاان نظاام راه
خصوص دولت جمهوری اسالمی ايران رستند و تالش میكنند تا مشاكالت سياسای خاود را راا
جمهوری اسالمی ايران از طري نفوذ سياسی حل كنند .مسائل روانی و سياسی رين ايران و آمريكاا
ره شرح زير میراشد:
 -6سوابق و خاطرات و تصوير ايران
از نظر آمريكا ،در سی و ش

سال گذشته ،خاطرات سنگين و تلخی كه رعضاً تحقير آمريكاا را در

ررداشته ،رخشی از مشكالت روارط دوجانبه است .گروگانگيری و ايران -كنتارا دو پدياده مهام و
اثرگذار در اين راستا رستند ،ولی مسئله روانی -سياسی ،فراتر از اين دو پديده رفته و نام اياران در
آمريكا توأم را خاطرات و تصاوير منفی فراوانی شده است .ررچند ايران رُعد مثبت چهاره ديگاری
اعم از ارميت فررنگ ايران و يا نق

ايرانیرای آمريكايیتبار ره عنوان گرورای موفا در جامعاه

آمريكا را نيو داراست ،در مجموع چهرهای عميقاً منفی در آمريكا دارد و اين خود مسائلهای جادی
در مناسبات دوجانبه است.
 -6حقوق بشر
ررچند مخصوصاً دولت روش را چال رايی نظير زندان اروغريب و زندان گوانتانامو ،از نظر حقوق
رشر خود مسئلهدار رود ،اما در يك رررسی علمی از مسائل و مشكالت روارط ايران و آمريكاا راياد
ره مسئله حقوق رشر ره عنوان يكی از موضوعات توجه كرد .مسئله حقوق رشر در رواراط اياران و
441

آمريكا ره عنوان يك مسئله سياسی ،ريشه در سه سطح فعاليت منسجم دارد:
سطح اول ،نهادرای حكومتی آمريكا را در ررمیگيرد .در رين نهادرای حكومتی آمريكا ،كنگره راررا

نيو فعاليترای زيادی در اين حوزه دارد.
سطح دوم ،گروهرای فعال حقوق رشری در جامعه آمريكا را شامل مایشاود .يكای از موضاوعات
اصلی جامعه مدنی حقوقرشری آمريكا وضعيت حقوق رشر در ايران است.
سطح سوم ،فعاليترای رينالمللی حقوق رشری آمريكا را رمراری ساير كشوررا و نهادرای غررای
است .حقوق رشر ايران دارای فوايد تبليراتی در ریاعتباار كاردن نظاامی اسات كاه راا ارزشراای
ليبرال -دمكراسی غرری فاصله دارد ،ولی چگونگی ارميات آن و اساتفاده كااررردی آن در رواراط
آمريكا را ايران ،رستگی ره عوامل گوناگون از جمله گراي

فكری شخص رئي

جمهاور و تايم او

دارد .در سی سال گذشته ،مسئله حقوق رشر ارميت دست دوم خود را در رواراط اياران و آمريكاا
حف كرده ،ولی در مواردی ،حساسيت ريشتری يافته و شكل مداخله جدیتری را در امور داخلای

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

در مورد وضعيت حقوق رشر ايران قطعنامه صادر كرده و فعال است .وزارت امور خارجاه آمريكاا

ايران پيدا كرده است (خليلی.)55: 1351 ،
 -9وضعیت منطقهای ايران
وضعيت منطقهای ايران از يك رُعد ،راربردی و از رُعد ديگر ،روانی -سياسی است كه رفيتراای
متضاد از جمله رمكاریرای محدود و رقارتراای متعادد را در رار دارد .در چناد ساال گذشاته،
ررآمدن منطقهای ايران ره عنوان يك قدرت خطرناک ،دارای راررای سياسی ا روانی ررای وضاعيت
منطقهای آمريكاست .در پرتو طرح رح

قدرت منطقهای ايران ،آمريكا ره ائاتالفراای ضادايرانی

شكل میدرد.از سوی ديگر ،در مواردی مثل عراق و افرانستان ره كمك ايران ررای ررقاراری ثباات
نياز است .اين دوگانگی ،وضعيت منطقهای ايران را تبديل ره موضوعی كرده كه از حالت رارباردی
پيروزی و راخت حذف شده و رفيترای تبديل و تنظيم موردی خاص رارای ايان كشاور پدياد
آمده است.
 -4موضوعات خاص منطقهای
ايران و آمريكا انبوری از مسائل سياسی در مناط اطراف ايران دارند:
حوزه خور ،آسيای مركوی ،قفقاز ،افرانستان ،عراق ،پاكستان و خلي فار

كه رركدام ويوگیراای

خاااص خااود را داشااته و در چشااماناادازی سياس ای ،جنبااهرااای تركيب ای را دررردارنااد (مركااو
نيكسون.)50: 1353،
ج -حقوقی و اقتصادی
فهرستی طوالنی و انباشته از مسائل و مشكالت حقوقی -اقتصادی ناشی از تحاريمراای گونااگون
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آمريكا عليهايران از يك سو و رريدگی و قطع روارط ايران و آمريكا كه رارطهای رسيار نوديك راوده،
از سوی ديگر وجود دارد كه آنها را ره سه دسته عام میتوان تقسيم كرد:
 -6مسائل حقوقی -اقتصادی ناشی از تحريمها
سی سال تحريمرای آمريكا عليهايران ،مجموعهای ره واقع پيچيده از مناسبات حقوقی را راه وجاود
آورده كه پيامد آن ،قرار گرفتن نام ايران در چندين فهرست خاص تحريم ،اعمال قوانين مرروط راه
حالت اضطراری روارط دو جانبه ،تعداد قارل توجهی از دستورالعملرای اجرايی رئاي
قوانين خاص مصو

جمهاور و

كنگره است و مشاكالت و مساائل نشاثت گرفتاه از ايان مجموعاه ،مواناع

راربردی ،شماره  22رهار 1352

عمدهای را از نظر اقتصادی ره دنبال آورده است .آنچه رر پيچيدگی اين مساائل مایافواياد ماريات
اداری و رروكراتيك آنهاست كه حتی در صورت ررقراری روارط ،روند كُند تريير تصميمرای اداری
و حقوقی ،چال رای فراوانی را حتی از نظر سياسی ره رمراه خوارد داشت.
 -6مسائل حقوقی -اقتصادی ناشی از قطع روابط
حدود  27سال گذشته ،ديوان داوری ايران و آمريكا در الره ،اختالفات مالی و تجاری دو جانبه
فراوانی را (عمدتاً ره نفع آمريكا) حل كرده است ،اما پرونده عمده خريدرای نظامی قبل از انقال
رمچنان از موضوعات جدی ،مهم و حلنشده راقی مانده است .ره عالوه ،رح

ساير دعاوی را نيو

رايد مدنظر قرار داد .عالوه رر آنچه ذكر شد ،ايران و آمريكا عليه يكديگر اقامه دعوارای گوناگون
داشتهاند ،رمچنين تحريمرای چندجانبه سازمان ملل متحد عليهايران ،پيامدرای حقوقی و اجرايی
در رر داشته و دارد .در چشماندازی گستردهتر ،دعاوی خاصی تحت عنوان قررانيان تروريسم از
ايران در دادگاهرای آمريكا مطرح و آرای دادگاهرا ره ضرر ايران صادر شده ،ولی را موانعی در
زمينه دريافت غرامت ره سبب مصونيت اموال ديپلماتيك گرديدهاند كه مسائل و مشكالت حقوقی
روارط ايران و آمريكا را پيچيدهتر میكند .از نظر مديريت اين پروندهرا رايد گفت در مواردی حتی
قوه مجريه آمريكا ،از رفيت الزم اجرايی و حقوقی در صورتی كه حتی تعامل ره رمكاری داشته
راشد ررخوردار نيست (مركو نيكسون.)51: 1353،
رابطة بين ژئوپليتيک و راهبرد دفاعي

يكی از عوامل مؤثر رر تدوين راربرد دفاعی در كنار عواملی از قبيل ارزياری وضعيت امنيتی محيط
رينالمللی ،وضعيت تهديدرا و ،...عوامل ژئوپليتيكی است .چنانچه ژئوپليتيك را ره تعبير دكتر حاف نيا ،علم
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مطالعة روارط متقارل جررافيا ،سياست و قدرت و كن رای ناشی از تركيب آنها را يكديگر تصور نماييم،
آن گاه میتوان گفت كه عوامل ژئوپليتيك رم يك سری سياسترای متثثر از عوامل جررافيايیاند كه منجر

منازعه می گردند .رنارراين میتوان نتيجه گرفت كه عوامل ژئوپليتيك را راربرد دفاعی ارتباط مستقيم داشته
و در انتخا و اتخاذ راربرد ره ميوان زيادی تاثيرگذار میراشند و از رمين جهت رررسی و شناخت نق
عوامل ژئوپليتيك حائو ارميت است .ررای رررسی و تعيين رارطة ميان دو مفهوم ژئوپليتيك و راربرد دفاعی
ارتدا وجوه افتراق و اشتراک آنها ريان میگردد .در اين رارطه "غالمعلی رشيد" معتقد است ،چنانچه ردف،
اروار و روش را عناصر اصلی راربرد دفاعی و مؤلفهرای قدرت ملی ردانيم ،ره ارتباط معناداری رين اين دو
مفهوم پی خواريم ررد .وی وجوه اشتراک و افتراق رين اين دو مفهوم را در قالب جدول شماره  2نشان
داده است.
رمانگونه كه در اين جدول مشارده میگردد ،متريررا و عوامل مورد رررسی در ژئوپليتيك ،رمان
متريررا و عوامل مورد نظر در راربرد دفاعی است و ره لحاظ سلسله مراتبی ،ژئوپليتيك راالتر از
راربرد دفاعی قرار میگيرد .يعنی پ

از ارداف و منافع ملی ،ژئوپليتيك و سپ

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

ره ايجاد و توليد قدرت ررای اتخاذ راربرد دفاعی مناسب مبتنی رر يكی از محيطرای رمكاری ،رقارت و يا

راربرد دفاعی

مطرح میشود .ره تعبير ديگر ،سطح ژئوپليتيك پي نياز سطح راربرد دفاعی است .يعنی ژئوپليتيك
سياستی است كه ديكته میكند و سپ

راربرد دفاعی رر مبنای آن تدوين میگردد .در نتيجه،

طراحی و تدوين راربرد دفاعی مناسب مستلوم رررسی ،شناخت و ره كارگيری رفيترای عوامل
ژئوپليتيك است .در واقع رخ

اعظم منارع ،اروار و مؤلفهرای قدرت ملی يك كشور ،عوامل

ژئوپليتيك رستند و طراحی راربرد دفاعی مطلو

ررای آن كشور ،ردون توجه ره آن عوامل

ژئوپليتيك ،امكانپذير نخوارد رود.
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جدول شماره  :6مفهوم ژئوپلیتیک در تدوين راهبرد دفاعی (جزوه درسی ،رشید)6934:
وجوه اشتراك دو مفهوم
مفاهیم

هدف

وجوه افتراق دو مفهوم

عوامل و

منابع و ابزار

متغیرها

ومؤلفهها

وظیفه

شناخت و

راربرد دفاعی

راربردی ،شماره  22رهار 1352

تثمين منافع از

رررسی و

عوامل قدرت

طري حف و

تجويه و تحليل

(يا عوامل

يا ارتقاء قدرت

منارع و مؤلفه

ژئوپليتيك)

ره كارگيری مؤلفهرای قدرت

رای قدرت
تثمين منافع از
طري حف و يا

ژئوپليتيك

ارتقاء موقعيت
ژئوپليتيك
(مؤلفهرای
قدرت)

شناخت و
رررسی و

عوامل

تجويه و تحليل

ژئوپليتيك (يا

عوامل

عوامل قدرت)

ديكته كردن سياست

ژئوپليتيك

راربرد ژئوپليتيكی 1عبارت است از راربرد و خطمشی متخذه از سوی يك دولت يا سازمان و
ائتالف رينالمللی عليه رقبای خود ررای رسيدن ره ارداف و منافع ملی را استفاده از عوامل
جررافيايی نظير راربرد محصورسازی شوروی( 2سار ) توسط آمريكا در دورة جنگ سرد كه رر
پاية مجموعهای از كدرای ژئوپليتيكی اتخاذ شد (حاف نيا.)122 :1351،
«غالمعلی رشيد»؛ در جدول شماره  3را عنوان سلسله مراتب راربردرای ملی ،سه سطح راربرد را
ارائه نموده است كه رر يك دارای حوزه كثير ويوهای رستند و در پارهای ويوگیرا را يكديگر
متفاوتاند .را در نظر گرفتن مباح

راال راربرد دفاعی عبارت است از :چگونگی توزيع و

ركارگيری منارع ،مقدورات و ارواررای ملی ررای تثمين ارداف دفاعی.
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1- Geopolitical Strategy
2- Containment

نوع و
سطح

حوزه اقدام

رويكرد

منابع و ابزارهای
استفاده شده

راهبرد
حوزه كاركرد رمه مؤلفهرای

رويكرد عمومی در

راربرد

قدرت ملی (اقتصادی ،سياسی،

راستای سياسترای

رمه منارع و

ملی

فررنگی ،عملی ،اجتماعی،

كلی نظام (دولت)

ارواررای ملی

روانی ،نظامی و اطالعاتی)

(رويكرد فرارخشی)

رمه مؤلفهرای قدرت ملی

رويكرد دفاعی-

راربرد

(سياسی ،اقتصادی ،فررنگی،

امنيتی در راستای

دفاعی

اطالعاتی ،اجتماعی ،روانی و

سياسترای دفاعی-

نظامی )

امنيتی نظامی (دولت)

رمه منارع و
ارواررای ملی را
كاركرد دفاعی يا
دوگانه (نظامی و
غيرنظامی)

ماهیت اقدام

عمومی

دوماريتی و
دومنظوره
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جدول شماره  :9مقايسه سطوح راهبرد (جزوه درسی ،رشید)6934:

(نظامی و
غيرنظامی)

مؤلفهرای قدرت نظامی (كميت
و كيفيت منارع انسانی نيرورای

رويكرد نظامی در

راربرد

مسلح ،كميت و كيفيت سالح و

راستای سياسترا و

رمه منارع و

نظامی

تجهيوات نظامی ،پيمآنهای

تدارير دفاعی – امنيتی

ارواررای نظامی

نظامی-امنيتی صنايع دفاعی و

(رويكرد سازمانی)

نظامی

فناوری دفاعی)

را توجه ره مبانی نظری ،مدل مفهومی تحقي طب شكل زير میراشد:

شكل شماره :1مدل مفهومی تحقي

441

فصلنامه علمی پوورشی مطالعات رينرشتهای دان

روششناسي تحقيق

در اين تحقي  ،پوورشگر صرفاً آنچه را كه وجود دارد مطالعه كارده و راه تشاريح آن پرداختاه
است ،رنارراين تحقي پي

رو ره روش پوور

آميخته كمی و كيفی نظاممند راا روش توصايفی-

تحليلی و زمينهای -موردی انجام شده است .در رويكرد كمی از روش رای زمينهياری (پيمااي ) و
كاررردی و تصميمگرا میراشند و قارل استفادة تصاميم-

توصيفی استفاده شده است .نتاي پوور
گيرندگان رخ

دفاعی -امنيتی نيرورای مسلح رستند و لذا ناوع پاوور

است .قلمرو تحقي از نظر زمانی ،پ

توساعه ای -كااررردی

از جنگ دوم خلاي فاار  ،از ساال  1352تاا ساال 1010
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خورشيدی میراشد .اين تحقي از نظر مكانی ،جررافيای ج.ا.ايران و كشور عراق را در رر میگيارد.
جامعه آماری اين تحقي از صاحبنظران و نخبگان نظامی كشور در حوزهی دفاعی و متخصصاان
نظامی و سياسی حوزه ژئوپليتيك ،اقتصاد ،جررافيای سياسای ،رواراط راينالملال ،اماور اطالعااتی
راربردی و امور دفاعی راربردی ،تشكيل شده كه اين گروه از ميان مديران و مسئوالنی كاه نسابت
ره عوامل وئوپليتيكی اقتصادی و سياسی آگاهاند و رمچنين فرماندران ،اساتيد عضو ريئت علمای و
مديران سياسی متخصص در حوزهی طرحريوی راربرد دفاعی؛ كه حداقل دارای مادرک تحصايلی
كارشناسی ارشد رستند و پن سال در حوزه تخصصی خود كسب تجرره نمودهاند ،ره عنوان جامعه
نمونه در نظر گرفته شدهاند .را توجه ره ويوگیرا و مشخصهرای ذكر شده تعداد جامعاه نموناه 73
نفر می راشد و چون جامعه آماری كمتر از  111نفر می راشند ،نمونهگيری راه صاورت تماام شامار
صورت میپذيرد كه تعداد  73نفر ره دسات آماد .اطالعاات ايان تحقيا از دو روش «ميادانی» و
«رررسی اسناد و مدارک (كتارخانهای علمی و تخصصی)» گردآوری شده است .در روش كتارخاناه-
ای ،ادريات موضوع و اطالعات نظری مورد نياز را جست وجوی كتارخانهای تخصصی ،اينترنتای و
رانكرای اطالعاتی ره دست آمده است .در روش ميدانی ،پرسشنامهای تنظيم شاد كاه  22پرسا
رسته آن از طري طي

ليكرت در پن سطح طبقهرندی گرديد.

در طراحی پرسشنامه را روش دلفی و را استفاده از نظر صاحبنظاران ،اساتادان ،متخصصاان و
خبرگان ،عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی ج.ا.ايران و دشمن ،شناسايی و سپ
و دو مرحله رين خبرگان توزيع شد و پا

پرسشنامة مقدماتی تهياه

از تعياين اعتباار و روايای آن ،پرسشانامة نهاايی تهياه

گرديد .ررای تعيين روايی پرسشنامه از روش روايی محتوا و توزياع دومرحلاه ای پرسشانامه راين
صاحب نظران رهره ررداری شده و ررای تعيين پايايی آزمون از روش آلفای كرونباخ اساتفاده شاده
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است و يك نمونة اوليه شامل 31پرسشنامه رين استادان دانشگاه اماام حساين(ع) و دانشاگاه عاالی

كمك نرم افوار آماری  SPSSميوان ضريب اعتماد را روش آلفای كرونباخ رورگتر از  1/7ره دست
آمد ،رنارراين پرسشنامة مورد استفاده از قارليت اعتماد الزم ررخوردار میراشد.
یافتهها و تجزیه و تحليل دادهها
تجزیه و تحليل جمعيتشناختي

را طرح دو سؤال شناسايی (سنوات خدمت و ميوان تحصيالت) سعی در روايی و اعتبار ررچاه
ريشتر پرسشنامه شده است .ال  -آمار توصيفی مرروط ره سنوات خدمت پاسخگويان طب جادول
زير میراشد.
جدول شماره  :4آمار توصیفی سنوات خدمت

متغیر

تعداد

كمترين داده

بیشترين داده

میانگین

انحراف استاندارد

سنوات خدمت

73

13

25

32/32

2/121
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دفاع ملی پي

آزمون گرديد و سپ

را استفاده از دادهرای ره دست آمده از اين پرسشنامهراا و راه

رمانطور كه در جدول راال مشارده میشود ،تعداد كل افراد حاضر در نمونه  73نفر است كه
رهطور ميانگين ري

از  32سال سنوات خدمت دارند .ريشترين سنوات مرروط ره فردی را  25سال

و كمترين سنوات مرروط ره فردی را  13سال سنوات خدمت میراشد كه ره منظور رهتر مشارده
نمودن توزيع سنوات خدمت پاسخگويان ،از نمودار ريستوگرام زير استفاده شده است.

شكل شماره :2نمودار ريستوگرام سنوات خدمت پاسخگويان

441

فصلنامه علمی پوورشی مطالعات رينرشتهای دان

در نمودار راال مشارده میشود كه ريشترين فراوانی در سنوات خدمت ،رين  31تا  32سال روده
است كهاين مطلب نشان از راتجرره رودن پاسخگويان دارد .عالوه رر اين ،مشارده میشود كه
توزيع سنوات خدمت پاسخگويان رسيار نوديك ره منحنی نرمال است.
 فراوانی مرروط ميوان تحصيالت پاسخگويان طب جدول زير است:جدول شماره  :5جدول فراوانی میزان تحصیالت پاسخگويان
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تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دكتری

25

51/5

51/5

كارشناسی ارشد

10

15/2

111

كل

73

111

را توجه ره جدول راال مشارده میشود كه ري

از  51درصد ( 25نفر) پاسخگويان دارای

تحصيالت دكتری و ساير افراد ( 10نفر) دارای تحصيالت كارشناسی ارشد رستند و زير مدرک
كارشناسی ارشد در نمونهی تحقي موجود نمیراشد .در نمودار دايرهای زير ميوان تحصيالت
پاسخگويان رسم شده است .در اين نمودار ره تعداد گروهرای مختل

تحصيالتی (دكتری و

كارشناسی ارشد) در دايره ،قسمترندی شده است .رمانطور كه مشارده میشود ،رخ

زيادی از

دايره مرروط ره مقطع دكتری است.
تجزیه و تحليل یافتههاي تحقيق

ره منظور تجويه وتحليل سوالرای تحقي و رر اسا

پرسشنامهرای تنظيمشده كاه راين جامعاه نموناه

توزيع گرديده و پاسخرای اخذ شده از آنرا مقادير رهدستآمده ررای يافتهرا در قالاب دو جادول درج كاه
ميانگين وضع موجود ،ميانگين رتبهرا ،درصد فراوانی نسبی و سطح معناداری ررای رر ياك از ساواالت راه
صورت جداگانه ره شرح زير محاسبه شده است .جداول زير در قالب طي
متوسط -كم  -خيلیكم) و رر اسا

نمره  2و  0و  3و  2و  1تنظيم شده است .يعنی عاواملی كاه مياانگين

نمره  3ره راال (متوسط) رگيرند تثييد میگردند .رر اسا
410

ليكرت (خيلایزيااد  -زيااد -

پرسشنامهرای دريافتی ،مياانگين امتيااز رار ياك از

عوامل ريشتر از  0است ،چون ميانگين نمره پاسخرای دريافتی زياد ( 0ره راال) میراشد ،رنارراين عوامال زيار

از  )3مورد تثييد جامعه نمونه قرار نگرفته و ره رمين دليل تجويه و تحليل كمی نشدهاند.
در جداول زير فراوانی پاسخرای داده شده در نق رای مختل

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسای

رسم شده است .از آنجايی كه ممكان اسات ررخای از عوامال دارای دو نقا

راشاند ،در نتيجاه مجماوع

فراوانی پاسخرا عددی رين  73و  102است .عاملرايی كاه مياانگين نمارات داده شاده راه آنراا اخاتالف
معنادار را عدد  3داشته و ريشتر از  3راشند پذيرفته شدهاند .اگر عاملی در يكی از نق راا (فرصات ،تهدياد،
قوت ،ضع ) ري

از نيمی از نظرات ( 37نفر) را دارا راشد ،نق

آن را مشخص میكنيم.

ضعف

قوت

اقتصادی

تهديد

معيشت و رفاه

فرصت

12

عامل

میانگین

درصد

Sig
(2)tailed

كل

رديف

جدول شماره  :2فراوانی تاثیر عوامل ژئوپلتیكی اقتصادی

00

27

1

1

71

2/733

15/00

05/2

1/173

1

35

2

25

112

0/221

21/52

72/7

1/111

میانگین

رتبهها

فراوانی

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

توسط جامعه نمونه تثييد شده است .عواملی كه ميانگين نمره دريافتی آنها كمتر از حد متوساط راوده (كمتار

نسبی

قرار گرفتن
12

ج.ا.ايران در
رارتلند انرژی
ذخاير عظيم

17

نفت و گاز

1

25

1

27

52

0/715

27/22

22/1

1/111

ج.ا.ايران
15

منارع معدنی و
طبيعی ج.ا.ايران

1

25

1

22

52

3/511

01/72

23

1/111

تكپايه رودن

15

اقتصاد(وارستگی

75

1

25

1

115

0/377

22

70

1/111

ره نفت) ج.ا.ايران

وارستگی
21

اقتصاد ج.ا.ايران

50

1

31

1

112

0/332

20/52

75/5

1/111

ره واردات
ذخائر عظيم
25

نفت و گاز
عراق

1

2

1

72

72

3/573

02/22

21/0

1/111

414

31

22

71

1

127

3/515

رتبهها

فراوانی
نسبی

وارستگی
25

اقتصاد عراق ره

02/3

57

1/111

آمريكا
تامين منارع
71

مالی گروهرای

1

2

0/350

22/51

72/2

1/111

تروريستی
71

منارع معدنی و
طبيعی عراق

2

2

71

2

51

2/550

12/53

20/5

1/125

كد

ضعف

قوت

عامل

تهديد

جدول شماره  :7فراوانی تاثیر عوامل ژئوپلیتیكی سیاسی

فرصت
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تكفيری -

25

32

112

كل
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رديف

ضعف

قوت

تهديد

فرصت

كل

عامل

میانگین

میانگین

درصد

Sig
(2)tailed

میانگین

میانگین
رتبهها

درصد
فراوانی

Sig
(2)tailed

نسبی

انسجام ملی
جمهوری
21

اسالمی ايران در
مقارل

0

20

1

10

53

0/025

25/72

22/5

1/111

تهديدرای
خارجی
رربری در نظام
22

مردم ساالری
دينی جمهوری

3

22

1

15

55

0/522

72/77

21/3

1/111

اسالمی ايران

411

23

مقبوليت و
مشروعيت نظام

2

22

1

20

52

0/073

25/72

23

1/111

رتبهها

فراوانی
نسبی

جمهوری
اسالمی ايران
منتقدين داخلی
در سيستم
20

سياسی

21

23

2

11

51

3/222

33/3

21/2

1/111

جمهوری
اسالمی ايران

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

كد

ضعف

قوت

تهديد

فرصت

كل

عامل

میانگین

میانگین

درصد

Sig
(2)tailed

مخالفت
سياستمداران و
72

دولت فعلی

2

32

2

57

132

0/315

22/05

53/2

1/111

عراق را
تكفيریرا
سياست
استقرارگروه-
رای تروريستی
73

متخاصم

10

1

25

1

52

3/233

23/72

25/2

1/112

جمهوری
اسالمی ايران در
عراق (منافقين)
ايرانيان معارض
22

در خارج از

20

1

23

1

55

3/123

21/21

21/3

1/150

كشور
رمگرايی دولت
22

فعلی عراق را
جمهوری
اسالمی ايران

12

21

2

25

110

0/22

22/27

71/2

1/111

411
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كد

ضعف

قوت

تهديد

فرصت

كل

عامل

میانگین

میانگین
رتبهها

درصد
فراوانی

Sig
(2)tailed

نسبی

اختالفات
ارضی و مرزی
27

جمهوری

1

1

73

1

72

3/133

20/55

21/0

1/257

اسالمی ايران و

راربردی ،شماره  22رهار 1352

عراق
سازمان
25

كنفران

1

1

1

71

73

2/523

15/50

21

1/220

اسالمی
گروهرای
25

جهادی رمگرا
را جمهوری

1

31

2

27

111

0/233

22/10

25/2

1/111

اسالمی ايران
گروهرای
31

تكفيری واگرا را
جمهوری

12

1

73

1

55

0/222

21/23

21

1/111

اسالمی ايران
استكبارستيوی
31

و مقاومت
جمهوری

2

20

32

12

112

0/20

21/35

75/2

1/111

اسالمی ايران
سياست حمايت
32

از مظلومان و
مستضعفان

2

22

32

33

123

3/505

35/22

50/2

1/111

جهان

411

70

رمگرايی ررخی
كشوررای

12

2

73

1

51

0/200

20/53

21/2

1/111

میانگین

رتبهها

فراوانی
نسبی

مرتجع عر
را آمريكا و
تكفيریرا
سياست آمريكا
در رهكارگيری
72

تكفيریرا عليه

22

22

2

1

130

20/11

0/270

51/5

1/111

جمهوری

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

كد

ضعف

قوت

تهديد

فرصت

كل

عامل

میانگین

درصد

Sig
(2)tailed

اسالمی ايران

را توجه ره جداول راال چون اختالفی رين ميانگين عوامل زير را مقدار آزمون وجود نادارد و ياا
اختالف كمتر از حد متوسط است ،اين عوامل توان نق آفرينی رر راربرد دفاعی -امنيتی جمهوری
اسالمی ايران در مقارل تهديدرا از مبدأ سرزمينی عراق را ندارند .اين عوامل ماوثر رساتند ،اماا راه
علت كسب نمره كمتر از حد متوسط نق آفرين نيستند ،فقط عواملی كه رتبه زياد ياا خيلای زيااد
كسب نمودهاند ،نق آفرينند.
 -1معيشت و رفاه اقتصادی،
 -2منارع معدنی و طبيعی عراق،
 -3ايرانيان معارض در خارج از كشور،
 -0اختالفات ارضی و مرزی جمهوری اسالمی ايران و عراق،
 -2سازمان كنفران

اسالمی.

ره غير از اين  2عامل 21 ،عامل ديگر عوامل موثر ژئوپليتيكی اقتصاادی و سياسای رار راربارد
دفاعی– امنيتی ج.ا.ايران در مقارل تهديدات آمريكا و تكفيریرا از مبداء سرزمينی عراق رستند .در
ميان  21عامل شناخت محيط خارجی و داخلی ج.ا .ايران تعداد  7عامال دونقشای رساتند كاه در
مجموع اين  25نق  11 ،نق

قوت 3 ،نق

ضع  7 ،نق

فرصت و  7نق

تهديد رودهاند.
411

فصلنامه علمی پوورشی مطالعات رينرشتهای دان

نتيجهگيري و پيشنهاد

رر اسا
نق

يافتهرای تحقي  ،عوامل ژئوپليتيكی در مرحلاهی «شاناخت محايط رارباردی» دارای

موثری رر راربرد دفاعی -امنيتی رستند .اين عوامل؛ در تعامل را يكديگر در قالاب رساتررای

قوتزا ،فرصتآفرين ،ضع ساز و تهديدزا رر راربرد دفاعی -امنيتی نق آفرينی ماینمايناد .ارتادا
تعداد  22عامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی ره دست آمد كه در نهايت  21عامل كه دارای معدل
ريشتر از حد متوسط يا عدد  3روده و در دستهی زياد و خيلی زياد قرار گرفتناد ماورد تايياد قارار
گرفته و  2عامل كه دارای معدل كمتر از  3روده تثييد نگرديد .چون ميوان تثثير اين  2عامل كمتر از
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حد متوسط است نق آفرين نيستند .ره عبارت ديگر ،ايان عوامال ماوثر رساتند ،اماا نقا آفارين
نيستند.
پاسخ سوال فرعي یكم:

رر اسا

يافتهرای تحقي  ،ال  -مهمترين قوت دفاعی -امنيتی جمهوری اسالمی ايران مبتنی رر

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی ،عبارت است از :منابع معدنی و طبیعی جمهوری اسالمی ايران
 -رر اسا

يافتهرای تحقي مهمترين ضع رای دفاعی -امنيتی جمهوری اسالمی ايران مبتنی

رر عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی ره ترتيب اولويت عبارتند از:
 تكپايه رودن اقتصاد (وارستگی ره نفت)
 وارستگی اقتصاد ره واردات
پ -رر اسا

يافتهرای تحقي مهمترين فرصت دفاعی -امنيتی جمهوری اسالمی ايران مبتنی رر

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی عبارت است از :قرار گرفتن جمهوری اسالمی ايران در هارتلند
انرژی
ت -رر اسا

يافتهرای تحقي مهمترين تهديدرای دفاعی -امنيتی جمهوری اسالمی ايران مبتنی رر

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی ره ترتيب اولويت عبارتند از:
 ذخائر عظيم نفت و گاز عراق
 وارستگی اقتصاد عراق ره آمريكا

411

ال  -رر اسا

يافتهرای تحقي  ،مهمترين قوتراای دفااعی -امنيتای ج.ا.ا .مبتنای رار عوامال ژئاوپليتيكی

سياسی ره ترتيب اولويت عبارتند از:
 رربری در نظام مردمساالری دينی جمهوری اسالمی ايران
 مقبوليت و مشروعيت نظام جمهوری اسالمی ايران
 انسجام ملی جمهوری اسالمی ايران در مقارل تهديدرای خارجی
 استكبارستيوی و مقاومت جمهوری اسالمی ايران
 منتقدين داخلی در سيستم سياسی جمهوری اسالمی ايران
 سياست حمايت از مظلومان و مستضعفان جهان
 -رر اسا

يافتهرای تحقي  ،مهمترين ضع

دفاعی -امنيتی ج.ا.ا .مبتنی رار عوامال ژئاوپليتيكی سياسای

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

پاسخ سوال فرعي دوم:

عبارتست از :سياست آمريكا در ركارگيری تكفيریرا عليه جمهوری اسالمی ايران*
پ -رر اسا

يافتهرای تحقي  ،مهمترين فرصترای دفااعی -امنيتای ج.ا.ا .مبتنای رار عوامال ژئاوپليتيكی

سياسی ره ترتيب اولويت عبارتند از:
 رمگرايی دولت فعلی عراق را جمهوری اسالمی ايران
 گروهرای جهادی رمگرا را جمهوری اسالمی ايران
 مخالفت سياستمداران و دولت فعلی عراق را تكفيریرا
ت -رر اسا

يافتهرای تحقي مهمترين تهديدرای دفاعی -امنيتی جمهوری اسالمی ايران مبتنی رار عوامال

ژئوپليتيكی سياسی ره ترتيب اولويت عبارتند از:
 رمگرايی ررخی كشوررای مرتجع عر را آمريكا و تكفيریرا
 سياست آمريكا در ركارگيری تكفيریرا عليه جمهوری اسالمی ايران
 سياست استقرار گروهرای تروريستی متخاصم جمهوری اسالمی ايران در عراق
 گروهرای تكفيری واگرا را جمهوری اسالمی ايران

411
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تعيين موقعيت راهبردي

را توجه ره قوترا ،ضع را ،فرصاتراا و تهديادرای خاودی و دشامن (آمريكاا ،تكفياریراا و فضاا و
جررافيای عراق) كه در سوالرای فرعی 1و 2ره آن پاسخ داده شده است موقعيت راربردی خاودی ترسايم
میگردد.
جهت تعيين موقعيت راربردی خودی رر روی محور مختصات و تحليل شاكاف ،راياد از جاداول ارزيااری
عوامل داخلی نمره موزون ضع را را از نمره موزون قوتراا كسار نماود كاه عادد حاصال را راه ناام A
نامگذاری میكنيم.
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 63/716 -62/315 =66/737نمره موزون ضع را -نمره موزون قوترا = A
رمچنين از جداول ارزياری عوامل خارجی نمره موزون تهديدرا را از نمره موزون فرصاتراا كام نماوده و
آن را ره نام  Bنامگذاری میكنيم.
 66/676 -92/79 = -65/253نمره موزون تهديدرا -نمره موزون فرصترا = B
در محور مختصات ،روی محور عمودی كه در رياضيات ره آن محور  Xرا گفته میشاود ،عوامال محيطای
داخلی يعنی ضع را و قوترا و روی محور افقی كه در رياضايات راه آن محاور  Yراا گفتاه مایشاود،
عوامل محيطی خارجی يعنی فرصترا و تهديدرا قرار میگيرند.
پ

از تعيين نتيجه نمرات موزون عوامل داخلی و خارجی و مشخص شدن امتيااز ماوزون نهاايی آنهاا در

ماتري را ره منظور تعيين موقعيت (وضعيت و جايگااه فعلای) و رويكارد رارای تادوين و فرمولاه كاردن
راربرد دفاعی -امنيتی جمهوری اسالمی ايران در مقارل تهديدرا از مبداء سرزمينی عاراق ،امتياازات فاوق را
روی محوررای مختصات ررارر شكل زير مشخص نموده و نقطه حاصل از تقاطع اين دو عدد را راه دسات
میآوريم .اين نقطه وضعيت و موقعيت فعلی ما را در اين حوزه نشان میدرد .ايان ناحياه كاه نقطاه در آن
قرارگرفته تعيينكننده رويكرد فعلی است.

411

عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

شكل شماره :3تعيين موقعيت راربردی خودی در حوزه عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی
پيشنهادها

 - 1را توجه ره وجود ذخائر عظيم نفت و گاز در دو كشور ايران و عراق ،پيشنهاد میگردد رر دو كشاور راا
انعقاد قرارداد نفتی از يكطرف از فروش نفت و انرژی راه آمريكاا خاودداری نمايناد و از طرفای ديگار از
منارع نفت خام جهت شكوفايی اقتصاد داخلی ره منظور افواي

توليد ملی اقدام نمايند.

 -2رر دو كشور ايران و عراق را انعقاد پيمانرای اقتصادی -تجاری ،ضمن افواي
وارستگی اقتصاد عراق را از آمريكا كار

حجم مبادالت تجااری،

درند.

ت -استفاده از منارع معدنی و طبيعی و موقعيت رارتلندی (ارتباطی ،ژئوپليتيكی و انرژی) ج.ا.ايران و عاراق
و افواي

توليدات داخلی را تكيه رر قدرت درونزای داخلی ره منظور عدم وارستگی اقتصاد ره واردات.

 -3اجرای دقي مفاد متن سياسترای اقتصاد مقاومتی ره منظور افواي

صاادرات ،كاار

واردات و عادم

وارستگی اقتصاد ره نفت.
 -0رايد مراقب راشيم كه سياسات حمايات از مظلوماان و مستضاعفان جهاان راعا واگرايای كشاوررای
رمسايه را ج.ا.ايران نگردد.
 -2از طري رمگرايی را گروهرای جهادی مبارز مثل حشدالشعبی ،مانع از ادامه فعاليت گروهراای تكفياری
واگرا را ج.ا.ايران مثل داع

در عراق شويم.
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 -2را استفاده از رمگرايی رين ج.ا.ايران و دولت عراق ،حضور و نفوذ كشوررای مرتجع عار را در عاراق
كار

دريم.

الف -فارسي



افتخاری ،اصرر( ،)1352برآورد نظامی تهديد ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی.

 روالحسنی ،خسرو( ،)1352رساله دكتری ،بررسی ژئوپلیتیک تركیه و تأثیر آن در تدوين
راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ايران ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملّی.


حاف نيا ،محمدرضا( ،)1351اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد،انتشارات پاپلی.



حاف نيا ،محمدرضا( ،)1351جغرافیای سیاسی ايران ،تهران ،انتشارات سمت.



حسنريگی ،ارراريم(،)1351مديريت راهبردی ،انتشارات سمت ،مركو تحقي و توسعه
علوم انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی.



عوامل ژئوپليتيكی اقتصادی و سياسی موثر رر راربرد دفاعی -امنيتی

منابع

خليلی ،اسداهلل( ،)1351روابط ايران و آمريكا ،رررسی ديدگاهرای نخبگان ،تهران،
انتشارات اررار معاصر.



دان آشتيانی ،محمدراقر( ،)1351مديريت راهبرد دفاعی -امنیتی ،انتشارات مركو
آموزشی و پوورشی شهيد صيادشيرازی.



شم

دولتآرادی،سيد محمودرضا( ،)1350جزوه درسی ژئوپلیتیک مقطع دكتری،

تهران،دانشگاه عالی دفاع ملی.

 رشيد ،غالمعلی( ،)1352رساله دكتری ،نقش عوامل ژئوپلیتیک در راهبرد
دفاعی(مطالعهی موردی ،ايران نسبت به عراق) ،تهران ،دانشگاه ترريتمدر .


رشيد ،غالمعلی( ،)1350جزوه درسی ژئوپلیتیک ،مقطع دكتری علوم دفاعی راربردی
تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملّی.

 كالنتری ،فتحا ،)1352(...رساله دكتری ،نقش عوامل موثر ژئوپلیتیكی بر راهبرد دفاعی-
امنیتیِ جمهوری اسالمی ايران در مقابل تهديدها از مبداء سرزمینی كشور عراق،
تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی.


كا می ،علیاصرر (،)1325ديپلماسی در عصر دگرگونی در روابط بینالملل ،تهران،
نشر قوم .
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نوحی ،امير( ،)1353شكلگيری داع  ،نمای راهبردی ،شماره ،12تهران ،مركو تحقيقات
راربردی دفاعی.

 نوروزانی ،شهرام( ،)1353رساله دكتری ،نقش عوامل ژئوپلیتیک افغانستان در راهبرد
دفاعی ج.ا.ايران ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی.


مركو نيكسون( ،)1353اياالت متحده و ايران ،معمای هستهای ،تهران ،انتشارات مؤسسه
فررنگی مطالعات و تحقيقات رينالمللی اررار معاصر.

ب -انگليسي
Richard Wyn Jones(1999), Security, Strategy and Critical Theory,
LondonmLynne Rienner publishers.



