
20.1001.1.28212673.1401.6.20.3.3 Dor: 
 ج.ا.ايران شناسي راهبردي محيطفصلنامه 

 1041 پائيز، 3 ، شمارهششمسال 

 33-89از صفحات  پژوهشي،مقاله 

 

دفاعی  راهبرد تدوین بر مقاومت محور شورهاینظامی ک ژئوپلیتیک عوامل تأثیر

 آسیا غرب منطقۀ ج.ا.ایران در
 1حسین مهرابی

 

 13/43/1041تاريخ پذيرش:  14/43/1041تاريخ دريافت: 

 

 چکيده
 اهمیرت  از آسریا  غرب   منطقۀ در مقاومت محور کشورهای تا است شده باعث الملل بین نظام کنونی تحوالت
 برب  زیرادی  تأثیب ایبان کشور با هاآن جغبافیایی پیوستگی به توجه با اهمیت این باشند؛ ببخوردار زیادی ژئوپلیتیکی
 ایرن  نظرامی  ژئوپلیتیک عوامل تأثیب است شده سعی تحقیق این در که باشد داشته تواند می ا.ا.ج دفاعی راهببدهای
 تحقیرق  مسرللۀ  عنروان به کشور عیدفا راهببد تدوین بب مؤثب( اشغالی های سبزمین و لبنان سوریه، عباق،) کشورها
 صرورت  بره  و تحلیلری -توصرییی  روش از گیربی  بهربه  با حاضب پژوهش در بنابباین شود؛ داده قبار ببرسی مورد

 عوامرل  ترا  اسرت  گبدیرده  تالش میدانی تحقیقات و ای کتابخانه روش به ها داده گبدآوری از استیاده با و کارببدی
-بردین  گبدنرد؛  شناسرایی  تحقیرق  هدف عنوانبه ایبان.ا.ج دفاعی راهببد دوینت بب مؤثب و مبتبط نظامی ژئوپلیتیک

( ضرع   و قروت  تهدیردزا،  آفربین،  فبصرت  قالب بسرتبهای  در) ها آن نقش تبیین و عوامل این تعیین ببای منظور
 احصرا   های نقش و نظامی ژئوپلیتیک مؤثب عوامل تأیید منظور به که گبدید طباحی و تنظیم قسمتی دو  نامۀ پبسش
 اخر   از پر   و توزیر   شرمار تمام صورت به نیبی 05 آماری نمونۀ جامعۀ بین دفاعی راهببد تدوین بب ها آن شده
 قسرمت  در نهایرت  در و شرده  تحلیل و تجزیه آماری، های روش و ها تکنیک از استیاده با آماری نمونه جامعۀ نظب
 72مقاومرت در قالرب    محرور  کشورهای نظامی لیتیکژئوپ مؤثب عوامل تحقیق، سؤاالت به پاسخ در و گیبی نتیجه

 دفراعی  راهبربد  تردوین  در که عامل قوت است 7عامل آن تهدید و  37عامل آن فبصت،  31عامل احصا  شد که 
 .       باشند می مؤثب ایبان.ا.ج
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 مقدمه

 قبارگبفته هند اقیانوس مجاورت در و اروپا و فبیقاآ آسیا، ۀقار سه تقاط  درغب  آسیا 

 وجرود . انرد  شرده   واقر   آن در فارس جیخل و سیاه خزر، احمب، مدیتبانه، دریاى پنج و است

 هرا،  اقیرانوس  انشعا  میان درالمند ، بسیب و داردانل( )شامل هبمز، با  بزرگ ۀتنگ چهار

 نظرامى  و تجرارى  لحاظ دیبباز به از منطقه این تا است شده سبب دریایى هاى راه و درهابن

 اقوام بین اختالط از و نامتجان ساکن در غب  آسیا  جمعیت. باشد داشته راهببدى اهمیت

 و شریعه  سرنىى،  مسریحى،  یهرودى،  بببب، ارمنى، کبد، فارس، تبك، عب ، مختل  م اهب و

 وغب  آسریا   درشمسی  3155 ۀده اوایل درو گاز  نیت کتشافا. است شده لیتشک دروزى

 رقابرت  و منازعره  و افرزود  منطقره  ایرن  راهبربدى  اهمیرت  برب  آن توزی  و انتقالمسیبهای 

 یوابسرتگ  ایآس  و قایآفب ،اروپا انیم یتجار مناسبات. کبد تشدید آن در را بزرگ هاى قدرت

 ارتباطرات  نیر ا کرانون  در غب  آسیا واق  رد که دارد ییهوا و ییایدر ارتباطات به یا ژهیو

 و هنرد  هرای  انوسیر اق و( قایآفب و ایآس) یجهان بزرگ ۀبیجز دو. ، قبار گبفته استحساس

 یکیتیژئروپل  منازعرات  از یاریبس ۀشیر که شوند یم مبتبط با هم غب  آسیا قیطب از اطل 

 قبار داد.  یببرس و مورد نقد هیزاو نیا از توان یم را

 یدولتر  گبانیبراز  ۀمجموع از مبکب و یامنطقه «کیتیژئوپل ائتالف» کی متمقاو محور

( ی فلسرطین اسرالم  جهاد و حماس ،لبنان اهللحز ) یبدولتیغ و( هیسورو عباق  ج.ا.ایبان،)

 مقابل در  یتعب نیا به توجه با ؛باشندیم کیدئولوژیا و یمل مشتبك مناف  یدارا که است

 آن منراف   که دارد قبار یپادشاه و یاستکبار اقتدارگبا، کهن یاهنظام از یائتالف محور، نیا

 دیر تهد یاسرالم  یجمهرور  یبربا  تروان  یم آنچه؛ شودیم  یتعب مقاومت محور با تضاد در

. موقعیرت  هسرتند  رژیرم صهیونیسرتی   و کایآمب عمدتاً که است یا هقفبامنط داتیتهد ،باشد

 کربده  مواجره  یتر یامن مالحظرات  و داتیر تهد از یا مجموعره  با را آن ج.ا.ایبان، ژئوپلیتیکی

است. با توجه به این که از گ شته تاکنون، تأثیب عوامل ژئوپلیتیک نظامی کشرورهای محرور   

آفبین مؤثب بب تردوین راهبربد دفراعی     های فبصت های ببوز تهدید یا جنبه مقاومت در زمینه

ۀ اصرلی پرژوهش   ج.ا.ایبان به صورت علمی و دقیق مشخص نشرده اسرت؛ بنرابباین مسرلل    
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حاضب این است که عوامل ژئوپلیتیک نظامی کشورهای محور مقاومت چه تأثیبی بب راهببد 

دفاعی ج.ا.ایبان داشته و چه فبصت، تهدید، قوت و ضعیی ناشی از این عوامل ژئوپلیتیرک  

 ببای نظام دفاعی ج.ا.ایبان وجود دارد.

 داشت: خواهد ببر های زیب را دوردادستاز حیث اهمیت، انجام این تحقیق 

 گربا در   نگب، با نگاه به آینرده، آرمران  کمک به تهیۀ طبح راهببدی دفاعی همه جانبه

 بینی؛عین واق 

       کمک به تدوین راهببدهای دفاعی ج.ا.ا در منطقۀ غرب  آسریا برب اسراس عوامرل

ژئرروپلیتیکی کشررورهای محررور مقاومررت بررا توجرره برره حضررور نیبوهررای نظررامی 

ان غیبدولتی مانند داعرش و ... در ایرن منطقره موجرب درك     ای و بازیگب فبامنطقه

شود و نقاط قوت و  صحیح و درست از تهدیدات بالقوه و بالیعل دفاعی کشور می

 گبدد؛ های دفاعی کشور احصا  می ضع ، تهدید و فبصت

   ببداشت صحیح و اصولی از ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی با کارکبدهای متیراوت در

ای در  توانرد ترأثیب عمرده    )قوت، ضع ، فبصت و تهدید( می قالب عوامل محیطی

 تدوین راهببدهای دفاعی کشور در منطقۀ غب  آسیا داشته باشد؛

  نظرامی کمرک     ۀحروز در  ژهیر و بره های آیندۀ منطقه ی تهدیدها و فبصتنیب شیپبه

 ؛کند یم

 د.شوهای نظامی ج.ا.ا در منطقۀ غب  آسیا میها و توانمندیموجب کش  قابلیت 

تواند حداقل عواقرب و پیامردهای    از حیث ضبورت، عدم اطالع از انجام این تحقیق می

 ذیل را در ببداشته باشد:

 نظرامی در منطقرۀ غرب  آسریا مبتنری برب عوامرل         ژئوپلیتیک عدم اطالع از عوامل

ژئوپلیتیک کشورهای محور مقاومت اسالمی باعث عدم درك صحیح و درسرت از  

شود و نقاط قروت و ضرع ، تهدیرد و     عل نظامی کشور میتهدیدات بالقوه و بالی

 های نظامی کشور در مقابله با دشمنان در منطقه احصا  نخواهد شد؛ فبصت
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 نظامی در   ۀحوزدر  ژهیو بههای آینده بینی تهدیدها و فبصتموجب غیلت در پیش

 منطقۀ غب  آسیا خواهد شد؛

 هرای نظرامی ج.ا.ا در   نردی هرا و توانم بینی قابلیرت موجب غیلت در کش  و پیش

 شود.منطقۀ غب  آسیا می

 

 شناسی تحقيق مبانی نظری و پيشينه

 شناسي تحقيق  پيشينه

 طباحی نظبی الگوی» ای با عنوان  ( در مقاله3134نیا و همکاران ) محمدرضا حافظ( 3)

ارهایی کره  مناب ، امکانات و ابزدارند که  اظهار می« ژئوپلیتیکی عوامل بب مبتنی دفاعی راهببد

در مروارد زیرادی از نظرب موضروع و      ،گیبنرد  ببای طباحی یک راهببد مورد توجه قبار مری 

تروان بره موقعیرت     از جملره مری   ؛ژئروپلیتیکی تطرابق دارنرد    ۀمصداق با عوامل شناخته شد

اسرتباتژیک و ژئواسرتباتژیک، وضرعیت اقتصرادی، سیاسری، نظرامی، اجتمراعی، فبهنگرری،        

های ارتباطی، دریایی،  ی سبزمین نظیب شکل، وسعت و نیز موقعیتهای طبیعی و فیزیک جنبه

ساحلی و نوع، میزان مناب  طبیعی و کمیرت و کیییرت منراب  انسرانی و عناصرب فبهنگری و       

دفاعی در نهادهای دفراعی ر نظرامی برا وجرود       راهببدهایتاریخی و ... اشاره کبد. طباحان 

های  کنند و آن را در طباحی یتیکی توجه میهای خود به ببخی از عوامل ژئوپل آنکه در طبح

مند این عوامل در تدوین  ثیب نظامأای از توجه علمی و ت اما هیچ نشانه ؛دهند خود دخالت می

یک الگوی نظبی ببای طباحری راهببدهرای دفراعی     ۀشود. ارائ های دفاعی دیده نمیراهببد

میان این عوامل برا   ۀکش  رابط مبتنی بب عوامل ژئوپلیتیکی، مستلزم شناسایی عوامل مؤثب و

نظب در طباحی راهببد دفراعی  ثیب عوامل موردأراهببد دفاعی، تبیین نوع، چگونگی و میزان ت

 است.

عمان  دریای حوزۀ ژئوپلیتیک عوامل تعیین»عنوان  با کتا  خود ( در3136( نوذری )7)

 نظربی  چرارچو   در «ایربان  اسالمی جمهوری امنیتی – دفاعی راهببد تدوین بب آن تأثیب و

 بره  عمران  دریرای  حروزۀ  کشرورهای  ژئوپلیتیرک  طبیعری  عوامل قالب بیان در خود تحقیق
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 -1 ژئواستباتژیک؛ و راهببدی موقعیت -7 ژئوپلیتیکی؛ و جغبافیایی موقعیت -3 های عامل

 -0مبزهرا(؛   و هرا  آ  شربکۀ  هرا،  )ناهمواری توپوگبافی وض  -6 سبزمین؛ شکل و وسعت

 دارد. اشاره اقلیم() هوا و آ  وض 

 مرؤثب  عوامل ببرسی»ای با عنوان  ( در مقاله3130( سید مصطیی هاشمی و همکاران )1)

 تیر موقعکند کره   بیان می« ایبان اسالمی جمهوری ملی امنیت بب آن تأثیب و عباق ژئوپلیتیک

 ثابرت  عوامرل  بیسرا  و هرا  آ ۀ شربک  منطقره، ی کشرورها  بره ی مواصالتی ها راه ،ییایجغباف

 و بی ر متغ عوامل عباق کیتیژئوپلی ببرس .ببخوردارندی ادیز تیاهم ازر کشو نیا کیتیلژئوپ

ی خرارج  اسرت یس دری ادیر ز تیر اهم از کشرور  نیر ای تیقوم بیتبک وی انسان مناب  ژهیوبه

 وجرود  آزاد،ی هرا  آ  بهی دستبس چالش ،ینیت میعظ مناب  وجود. است ببخوردار ج.ا.ایبان

 و اقروام  مشرتبك، ی رودهرا  از استیاده در اختالف گان،یهمسا بای لیتحم وی عیطبی مبزها

 برب  یمنیر  اثرب  یدارا کره  است عباقی چالش یهاشاخص از کشور، نیا در مختل  م اهب

   .است ج.ا.ایبان یمل تیامن

 

 مباني نظري
 ژئوپليتيک مفهوم

 ا،جغبافیر  متقابرل  روابرط  ۀمطالعر  علم»نیا عبارت است از  این واژه از نظب حافظتعبی  

که تعبیر    (74:3130 نیا،حافظ) «یکدیگب با هاآن تبکیب از ناشی های کنش و سیاست و قدرت

 گبدد. منتخب محقق در این پژوهش نیز محسو  می

 

 یکيتيژئوپل عوامل

 و اسررتباتژیک هرای  موقعیرت  بره  تروان  مرری ژئوپلیتیرک   شردۀ  شرناخته  عوامرل  جملره  از

 فیزیکری  و طبیعری  هرای  جنبره  سراحلی،  و یدریرای  ارتبراطی،  هرای  موقعیت ژئواستباتژیک،

 سیاسری،  اقتصرادی،  های وضعیت و اقلیم و توپوگبافی اوضاع وسعت، شکل، نظیب سبزمین

 و انسرانی  منراب   کیییرت  و کم یت و طبیعی مناب  میزان و نوع و فبهنگی و اجتماعی نظامی،

 مختلر   درجرات  ابر  ژئوپلیتیکی عوامل این تمام. کبد اشاره... و تاریخی و فبهنگی عناصب
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 کرالن  و یا عوامرل  (36همان: ) دارند استباتژی اجبای و طباحی روند بب توجهی قابل تأثیب

 و المللری  برین  سیاسری  داخلری،  سیاسری  اقتصرادی،  انسانی، طبیعی، عوامل شامل ژئوپلیتیک

 .(04:3133 نوذری،) باشد می نظامی
 

  کيتيژئوپل نیآفر فرصت بسترهای

 یرک  جغبافیرایی  از مبزهرای  خارج محیط در بالقوه های اقعیتو و مالحظات ها، ویژگی

 هرا  آن از و بره موقر    صحیح استیادۀ که به طوری بوده؛ ژئوپلیتیک عوامل جن  از که کشور

 )گربوه شرود   مری  کشرور  آن قبرال  در دفراعی  اهرداف  به دستیابی در تسبی  و تسهیل موجب

 .(353: 3132 امنیت، مطالعاتی
 

 پليتيکژئو تهدیدزای بسترهای

 یرک  جغبافیرایی  از مبزهرای  خارج محیط در بالقوه های واقعیت و مالحظات ها، ویژگی

 از ممانعرت  کنردی یرا   موجرب  توانرد  می ماهیتاً و بوده ژئوپلیتیک عوامل جن  از که کشور

ژئوپلیتیرک   تهدیردزای  بسرتبهای  را شرود  کشرور  آن قبرال  در دفراعی  اهرداف  بره  دستیابی

 .(353: )همانگویند  می
 

 ژئوپليتيک وتق

 کره  یک کشور جغبافیای داخلی محدودۀ در موجود های واقعیت و مالحظات ها، ویژگی

در  تسربی   و تسرهیل  موجرب  هرا  آن درسرت  کارگیبیبه و بوده ژئوپلیتیک عوامل جن  از

 )بیرک، گوینرد   ژئوپلیتیرک  قروت  را شود می کشور آن غیبدفاعی و دفاعی اهداف به دستیابی

74:3130). 
 

 پليتيکژئو ضعف

 کره  یک کشور جغبافیای داخلی محدودۀ در موجود های واقعیت و مالحظات ها، ویژگی

و  دفراعی  اهرداف  بره  دستیابی از ممانعت یا کندی باعث و بوده ژئوپلیتیک عوامل جن  از

 .)همان(گویند  ژئوپلیتیک ضع  را؛ شود می کشور غیبدفاعی
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 دفاعی راهبرد

 و مقردورات  منراب ،  کرارگیبی بره  و توزیر   نگیچگرو » از اسرت  عبرارت  دفاعی راهببد

 مرورد  نیرز  تعبیر   ایرن  کره  (31:3134 نیرا،  حرافظ ) «دفراعی  اهرداف  ترأمین  ببای ملی ابزارهای

 ملری  راهبربد  هرای  مؤلیره  از دفراعی  باشد و یا راهببد داری محقق در این پژوهش می بب بهبه

 و نظرامی  قلمربو  از فباترب  را دفاعی راهببد نظامی اکثباً امور اندیشمندان شود، می محسو 

 های مؤلیه شامل که دهند می ربط ملی کارببد قدرت به را آن و دانسته مسلح نیبوهای حیطۀ

 .(33: 3133)نوذری، شود  غیبه می و نظامی فبهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،
 

 مقاومت کشورهای محور

 و لبنران  سروریه،  عرباق،  ج.ا.ایربان،  کشرورهای  شرامل  مقاومرت  محرور  این تحقیق در 

 همسرایه  انتخا  این باشد؛ علت می( اشغالی فلسطین در مقاومت نهضت) فلسطین سبزمین

 .(خببگان با مصاحبه)باشد  می کشورها این بین ژئوپلیتیکی پیوستگی و بودن

 

 نظامي ج.ا.ايران عوامل ژئوپليتيک
 ج.ا.ایران امنيتی - دفاعی های سياست

 به کشور دفاعی های سیاست تعیین مسلولیت اساسی، نونقا 324 اصل طبق ج.ا.ایبان در

 معظرم  مقرام  نمایندگان قوه، سه سبان را آن اعضای که است ملىی امنیت عالی شورای عهدۀ

 نظرامی،  رتبرۀ عرالی  فبمانردهان  و مسلح نیبوهای کل ستاد رئی  قوا، کل فبماندۀ و رهببی

 ایرن  اختیرارات . دهند می شکیلت مورد حسب دفاع و اطالعات کشور، خارجه، امور وزرای

 چرارچو   در نظرامی  – دفراعی  هرای  سیاسرت  تعیرین : از اسرت  عبرارت  قرانون  ببابب شورا

 گربدد،  مری  ابرال   قروا  کرل  فبماندۀ و رهببی معظم مقام سوی از که نظام کلی های سیاست

 در کشرور  اطالعراتی  و فبهنگری  اجتمراعی،  اقتصرادی،  سیاسی، های فعالیت کبدن هماهنگ

 برا  مقابلره  بربای  کشرور  معنوی و مادی امکانات از گیبی بهبه و دفاعی کلی تدابیب با ارتباط

 .(133: 3،ج3136 چگینی،) خارجی و داخلی تهدیدات
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 مسلح ج.ا.ایران نيروهای کيفی و کمی توان و نظامی قدرت

 قبارگراه  و مسرلح  نیبوهرای  کرل  سرتاد  -(3) شامل؛ کشور مسلح نیبوهای کلی ساختار

 و فبمانردهی  همراهنگی،  کره ( سرلم  و آلره  و علیره  و اهللصلی) االنبیا خاتم حضبت مبکزی

 برا  ج.ا.ایربان  ارترش  کرل  فبمانردهی  -(7) دارنرد؛  عهرده  به را مسلح نیبوهای کلیۀ هدایت

 مسرلولیت  اساسری،  قرانون  ببابب که هوایی پدافند قبارگاه و هوایی دریایی، زمینی، نیبوهای

 انقرال   پاسرداران  سرااه  کل فبماندهی -(1)دارد؛  عهده هب را کشور ارضی تمامیت از دفاع

 اساسری،  قرانون  ببابرب  که بسیج سازمان و قدس هوافضا، دریایی، زمینی، نیبوهای با اسالمی

 نیبوی -(6)دارد؛  عهده به را اسالمی انقال  دستاوردهای از حیاظت و پاسداری مسلولیت

 -(0)دارد؛  عهده به را کشور اجتماعی منیتا و نظم ببقباری مسلولیت که ج.ا.ایبان انتظامی

 و تسرلیحاتی  اقرالم  ترأمین  و پشرتیبانی  مسرلول  نیز مسلح نیبوهای پشتیبانی و دفاع وزارت

 .(633: 3137 نوذری،) باشد می مسلح نیبوهای نیاز مورد تجهیزاتی

 
 ج.ا.ایران کشور نظامی صنایع و تأسيسات

 داشرتن  ضربورت  مقردس،  دفراع  سال شته تجار  از گیبی بهبه با جنگ پایان از پ 

 امرور  در خودکیرایی  بره  رسریدن  و نظامی پیشبفتۀ تجهیزات تولید ببای زیببنایی تأسیسات

 مرا  امبوزه اقدام، این نتیجۀ در که گبدید احساس پیش از بیش وابسته، و مادر نظامی صنای 

 خرش، آذر جنگنردۀ  هواپیمرای  سراخت  و طباحری  زمینرۀ  در دفراعی  صنای  پیشبفت شاهد

 دیردۀ  آسریب  هواپیماهرای  و بالگبدهرا  بازسرازی  برباق،  های نیببب و ذوالیقار تانک ساخت

 ج.ا.ایربان  آنتون  هواپیماهای مشتبك ساخت پبوژۀ شباویز، بالگبد ساخت و جنگ دوران

 نسل ویژهبه زمین به زمین بالستیک های موشک ساخت و طباحی اوکباین، همکاری با 365

 هسرتیم؛  دیگرب  پربوژۀ  صردها  و کیلومتب 7555 حدود ببدی با 1  شها موشک یافتهتوسعه

 آن، از بعرد  هرای  سرال  و مقدس دفاع دوران تجار  حاصل نظامی دستاوردهای این تمامی

 مشرکالت  برب  نیر   بره  اعتمراد  و خودبراوری  برا  توان می که است موضوع این دهندۀنشان

 مؤثبی نقش طبیق این از و یافت دست دفاعی صنعت در خودکیایی به و آمد فائق صنعتی

 و صرنای   امربوزه  طرورکلی  بره  نمرود؛  اییرا   کشور ملىی امنیت تأمین و سیاسی استقالل در
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 برزرگ  سرازمان  چند در مسلح نیبوهای پشتیبانی و دفاع وزارت به وابسته دفاعی تحقیقات

 هرای  وهگرب  شامل فضا – هوا صنای  سازمان -(3: )از عبارتند ها آن عمدۀ که اند شده متمبکز

کربوز؛   و هروایی  پدافند های موشک صنعتی های گبوه و همت شهید و باکبی شهید صنعتی

 و مهمرات  صرنای   سرازمان  -(1) آن؛ بره  وابسرته  کارخانجات و هوایی صنای  سازمان -(7)

 تحقیقراتی  و آموزشری  مؤسسرۀ  -(0)مخاببات؛  و الکتبونیک صنای  -(6) افزارسازی؛ جنگ

 .(714: 3133 نوذری،) دفاعی صنای 
 

 ج.ا.ایران نظامی های پيمان و قراردادها

-Su جنگندۀ خبید قبارداد به توان می ج.ا.ایبان نظامی و دفاعی های پیمان و قباردادها از

15SME، روسریه  با فضایی های همکاری و جدید های تانک ،155 -اس پدافندهوایی  سامانۀ 

 قابرل  تبکیرب  توانرد  می Su-15 نیبه دو مدل روسیه فالنکبهای های جنگنده مدل. کبد اشاره

 شربیه  کره  22-آر هرای  موشرک  جملره  از و زمرین  به هوا و هوا به هوا تسلیحات از توجهی

 کشرتی  ضد موشک نیز و رود می فباتب کیلومتب 35 از آن ببد و است امبام آمبیکایی موشک

 برب  عرالوه  هرا  جنگنرده  ایرن  خبیرداری  از بعرد . کند حمل را کیلومتب سیصد ببد با یاخونت

 نیربوی  بره  دوربربد  ضرببتی  هایی مأموریت و رهگیبی هوایی، دفاع توان توجهقابل افزایش

 هروایی  گیربی  سروخت  از اسرتیاده  برا  کره  شرد  خواهرد  داده توانرایی  ایرن  ج.ا.ایبان هوایی

 هواپیماهرای  فقدان از ج.ا.ایبان. دهد انجام نیز را کیلومتب هزار پنج مسافت به هایی مأموریت

 هواپیمرای  محردودی  تعرداد  ج.ا.ایبان است دلیل همین به ببد؛ می رنج نیز پیشبفته آموزشی

 هررای مأموریررت در ترروان مرری آن از کرره کرربد خواهررد خبیررداری روسرریه از نیررز 315 یرراك

 .(ببخط تابناك، خببی پایگاه) کبد استیاده نیز منطقه در ضدتبوریستی

 

 نظامي عراق عوامل ژئوپليتيک
 نيتی عراقام –های دفاعی  سياست

قانون اساسری جدیرد عرباق نیبوهرای مسرلح ایرن کشرور را نیبویری دفراعی و تحرت           

فبماندهی رهببی حاکمیت مدنی عرباق معبفری و نظامیران را از دخالرت در امرور سیاسری       
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طرور اصرولی دچرار    دارد؛ بنابباین شکل و محتوای نیبوهای مسلح با گ شرته بره   ببح ر می

 این موضوع عبارتند از: تحول شده است. بندهای مببوط به

کند از تبدیل خاك خود  به مبارزه با انواع تبوریسم پایبند است و سعی می : عباق2ۀ ماد

 .های آن جلوگیبی کند فعالیت ۀگ رگاه یا صحن، به مبکز

عباق اصول حسن همجواری را رعایت کبده و به عدم دخالت در امور داخلری  : 3 ۀماد

 ،وفصل کنرد  آمیز حلکوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت یم کشورها پایبند است و دیگب

المللری خرود را    و تعهدات بین اساس مناف  مشتبك و مقابله به مثل ببقبار روابط خود را بب

 .کند رعایت می

ز چررارچو  نیبوهررای مسررلح ممنرروع هررای شرربه نظررامی در خررارج ا ل گرربوهیتشررک* 

 .(353: 3134)معاونت اطالعات راهببدی سااه، است
 

 مسلح عراق نيروهای کيفی و کمی توان و نظامی قدرت

ببابب قانون اساسی و همچنین آخبین مصوبات رئی  دولت موقرت، سراختار نیبوهرای    

مسلح عباق شامل وزارت دفاع، ستاد مشتبك ارتش، نیبوی زمینی، نیربوی هروایی، نیربوی    

تم فبمانردهی نیبوهرای   باشد. سیسر  و گارد مبزی آن که تحت امب وزارت کشور می دریایی

مسلح در عباق مشابه نیبوهای مسلح آمبیکاست؛ الزم به ذکب است که مجموعرۀ نیبوهرای   

نماید؛ در حال حاضب لشکبهای رزمی که بالغ برب   وزیب فبماندهی میمسلح عباق را نخست

باشند؛ بنابباین نیبوی  صورت مستقیم به وزارت دفاع عباق متصل میباشند، به لشکب می 33

تحت عنوان سااه ندارد. در ارتش جدید عباق نیبوی وظییره بره    ای زمینی ارتش عباق، رده

صرورت  نیبوهای هستند که به ها آن معنا که در ارتش سابق بود، وجود ندارد و جایگزین آن

 .(331)همان:باشند  قباردادی در ارتش مشغول به فعالیت می
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 راق: استعداد نيروهاي نظامي ع1جدول شمارۀ 
 استعداد نام رده

 نیب 730/ 555 نیبوی زمینی

 نیب  455/1 نیبوی دریایی

 نیب  505/0 نیبوی هوایی

 نیب 555/703 نیبوهای انتظامی و مبزها

 نیب 555/755/3 نیبوهای حشدالشعبی

 نیب 605/206/3 جم  کل نیبوها

 )همان(

 
 تأسيسات و صنایع نظامی کشور عراق

دۀ نیازهای تسلیحاتی بربای عرباق وجرود نردارد، کشرور عرباق       کنن مناب  خارجی تأمین

ویژه آمبیکرا و  نیازهای تسلیحاتی و تجهیزات مورد نیاز خود را از طبیق کشورهای غببی به

اخیباً روسیه و انعقاد قبارداد خبیدهای تسلیحاتی از منراب  داخلری و فربوش نیرت ترأمین      

در عرباق وجرود نردارد. مقردار و تعرداد      نماید. اکنون صنای  مهم نظامی قابرل تروجهی    می

کارخانجات و صنای  تسلیحاتی که در دورۀ رژیم صردام وجرود داشرت در جبیران جنرگ      

ویژه در هنگام اشغال منهدم و از بین رفته است؛ این امرب  و به 7551آمبیکا با عباق در سال 

ازنمودن یکی از راهببدهای آمبیکا در عباق بروده اسرت، علرت آن هرم نظرارت ویرژه و بر       

های فبوش اسلحۀ غب  مخصوصاً خرود آمبیکرا در دورۀ بازسرازی ارترش جدیرد       دروازه

های متمادی ببای دریافت سودهای کالن اقتصادی بوده است. عباق بعرد از   عباق، طی سال

های نظامی و تسلیحاتی از ببخی کشورها دریافت کربده اسرت کره     سقوط رژیم بعث کمک

 ره کبد:های زیب اشا توان به کمک می

خرود را کره پر  از      T72هرای  دولت مجارستان تعدادی از تانرک  7550در آگوست  -

 کبد، به عباق تحویل داد. جنگ سبد در انبارهای طوالنی مدت خود نگهداری می

فبوند هواپیمای توربو پباپ به نیبوی هوایی عباق اهدا  2کشور امارات عببی متحده  -

 نمود.
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بره   M113دستگاه نیببرب زرهری از نروع     335با فبوش کشور سویی   7550در سال  -

عنروان  دولت امارات عببی متحده موافقت کبد که قبار بود دولت امارات این نیبببها را بره 

 هدیه به کشور عباق اهدا کند.

های فنی و آموزشی به پلی  و نیبوهای مسرلح عرباق اقرالم     اردن نیز عالوه بب کمک -

 تی به عباق اعطا نمود:عنوان کمک تسلیحازیب را به

 ؛BTR-94دستگاه نیببب زرهی اوکباینی از نوع  705*

 ساخت آمبیکا؛  M113نیببب زرهی ساخت انگلی  و 355* 

 هبکول ؛  C130Bفبوند هواپیمای تباببی  7* 

   (375)همان:. UH1-Hفبوند بالگبد از نوع  34* 

 
 های نظامی عراق قراردادها و پيمان

  ميالدي 8449در سال آمريکا -عراقراهبردي نيتي ام ۀناموافقم -(1)

بره تصرویب   در مرورد عرباق   که در سازمان ملل  3235 ۀارتش آمبیکا به موجب قطعنام

درصردد ترداوم    برود؛ بنرابباین   میالدی، آخبین سال حضورش در عرباق  7553رسید، سال 

نظرامی   وامنیتری   ۀنامر بره همرین خراطب توافرق     شرد؛ حضور خود به نوعی دیگب در عرباق  

بخرش   سهنامه در این توافق؛ سای جمهوری عباق و آمبیکا به امضا رسیدؤبلندمدتی میان ر

م کور، برب حمایرت    ۀنامسیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم شده است. در محور امنیتی توافق

آمبیکا از دولت عباق در ببابب خطبات خارجی و داخلی و همکاری ببای تقویت نیبوهرای  

ببخی اعضرای دولرت و نماینردگان     .ها تأکید شده است و آموزش و تسلیح آننظامی عباق 

م کور را افشا کبدند کره مخراطبات امنیتری جردی       ۀنوی  توافقنام پارلمان عباق، میاد پیش

یات نظامی توسرط  لهمسایه دارد. از جمله این موارد انجام عم ببای مبدم عباق و کشورهای

انی، بازداشرت افرباد مظنرون از نظرب امنیتری توسرط       آمبیکا بدون محدودیت زمرانی و مکر  

اجبرار حضرور افرباد نظرامی و غیبنظرامی وابسرته بره آمبیکرا در           نیبوهای آمبیکرا و عردم  

پایگاه نظامی را در عباق ایجراد کنرد و    36تواند  همچنین آمبیکا می؛ های عباق است دادگاه

 ؛باق نظارت خواهند داشرت نیبوهای آمبیکایی بب خبید، تسلیح و آموزش ارتش و پلی  ع
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روابرط عرباق برا      سازی نوی  مطبح است موضوع عادی اما موضوع دیگبی که در این پیش

اسرت.  « ای عرباق عامرل اسرتقبار منطقره    »در چارچو  طبحی موسوم به رژیم صهیونستی 

کند. تسلط  ایاالت متحدۀ آمبیکا سیاست کشور عباق را در زمینۀ خبید تسلیحات کنتبل می

سرال آینرده، حیرظ     0های آمبیکایی در واردات تسلیحات عباق، حداقل بربای   بکتبارز ش

هرای   خود با عرباق در سرال    های آمبیکایی طبق قباردادهای منعقد شدۀ خواهد شد. شبکت

میلیون دالر را دریافت خواهند کب؛ این رقرم   155میلیارد  و  1میالدی، مبلغ  7575تا  7530

 .(330)همان: اردادهای جدید آمبیکا با عباق افزایش یابد تواند در ازای انعقاد قب می
 

 قراردادهاي خريد تسليحاتي عراق از آمريکا و روسيه -(8) 

کشور عباق پ  از اشغال این کشور توسط آمبیکا و از زمان تشکیل ارتش جدیرد ایرن   

دادهرای  های بلندی ببداشته و قبار کشور در راستای تجهیز و خبید تسلیحات مورد نیاز گام

 7533ترا   7553هرای   متعددی با کشور روسیه منعقد نموده اسرت. روسریه در فاصرله سرال    

 .)همان(بیشتب آن بالگبد بوده استمیلیون دالر اسلحه به عباق فبوخته که  764میالدی، مبلغ 
 

 و ناتو همکاري عراق ۀنام توافق -(3) 

بربد   مکاری بره منظرور پریش   ه ۀنام توافق( 7537ساتامبب 76) 3133مهب 1و ناتو در عباق

 ؛روابط امنیتی دو طبف و کمک به سازندگی نهادهای امنیتی عباق در ببوکسل امضا کبدنرد 

نامه به دست آلکساندر ورشبو معاون دبیب کل ناتو و فالح فیرا،، مشراور امنیرت     این توافق

بره ایجراد نهراد    نامه، نراتو   کند، امضا شد. بب اساس این توافق ملىی عباق که از ناتو دیدار می

 وکنرد. نراتو و عرباق بربای تقویرت توانرایی نهادهرای امنیتری          امنیتی مدرن عباق کمک می

نامه چارچوبی بربای انجرام    به عالوه این توافق ؛دهند می  های نظامی عباق را ارتقا دانشکده

 ۀدر اعالمیر و آموزش ایجاد کربده اسرت.   تببیت  ۀوگوهای سیاسی و همکاری در زمین گیت

مشتبك برا   ۀمقابل گوهای دوطبف وونامه به ببگزاری گیت عاتی ناتو آمده است: توافقمطبو

صورت رسمی شبیک جهانی نراتو شرده   دهد که عباق به کند و نشان می ها کمک می چالش

 .(334)همان:  است
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 نامۀ عراق و انگليس براي آموزش نيروي دريايي عراق توافق -(0)

هرا   دنبرال مراه  و بره  7553ز جنو  عرباق در تابسرتان   پ  از خبوج نیبوهای انگلیسی ا

نامرۀ همکراری نظرامی عرباق و      ، سبانجام توافقها با مقامات عباقی گیتگو و م اکبه انگلی 

بره  « نامۀ همکاری نظامی عباق با انگلری   توافق»انگلی  در مجل  ملی عباق تحت عنوان 

زسرازی نیربوی دریرایی عرباق و     نامره را با  ها هدف از ایرن توافرق   تصویب رسید. انگلیسی

هرای آمروزش داده    تبین وظییۀ نیربوی  آموزش و تجهیز این نیبو اعالم و تأکید نمودند مهم

هرای   القصرب برین آ    کیلرومتبی بنردر ام   355شده حیاظت از سکوهای نیتی عباق کره در  

 (.332سال بوده است )همان: نامه یکج.ا.ایبان و کویت قبار گبفته است، مدت این توافق

 

 نظامي سوريه عوامل ژئوپليتيک
 امنيتی سوریه –های دفاعی  سياست

 در سوریه ارتش و گبفته شکل کشور این استقالل از پیش در سوریه ارتش اصلی بافت

 بره  کره  افبادی اینکه دلیرل بره ؛برود فرنی ارترش یک به شدن تبدیل حال در استقالل زمان

 یک به اسرتقالل از بعرد سوریه ارتش .بودند سیاسی افبادی بیرشتب ،بودنرد پیوسرته ارترش

 سیاسرت  در نظامیران  و ارترش نقرش اسرد حرافظ زمران در. گبدیرد تبردیل سیاسی ارتش

 سبلشرکب  ماننررد  نظررامی  افررسبان  ،اسرد  حرافظ  مشاوران تبیرنمهم و کربد پیردا افرزایش

 سبلشرکب  فیرا،،  شییق بلشکبس ابووائل، سبلرشکب هروایی، نریبوی ۀفبماند الخولیمحمد

 ارترش  نمرودن  مرردرن  بربای  سوریه مالی استطاعت عدم رغم که به بودنرد... و حیردر علی

 ایررن  ارترش  و نمود استیاده غب  و شبق رقابت برب حراکم جرو از اسرد حرافظ اما ؛خود

 بردون  و ببسرد  صهیونیسرتی  رژیرم  ارتررش  برا نرسبی تروازنی به تا نمود تقویت را کرشور

 خرروی  و رژیرم  ایررن  توسررط  سوریه از مناطقی اشغال و صهیونیستی رژیم با رقابت شک

آن  در کرره طوریبه بدهد ایویژه اهمیت ارترش به اسد حافظ که شد باعث آن ۀتجاوزکاران

 مصب ارتش از پ  عببی کرشورهای ارترش دومین سوریه ارتش نیبو و قدرت نظب از زمان

 ۀعهرد برب  شررود مری  نامیرده  سروریه  عببری  ارترش  نام به که هسوری ارترش فبمانردهی. بود



22                             3653پائیز ، 1ارۀ ، شمششم، سال شناسی راهببدی ج.ا.ایبان محیطفصلنامه 

 و سیاسی مطالعات دفتب) .دارد قبار باشدمی مسلح نیبوهای و ارتش کل ۀفبماند که جمهور رئی 

 .(341-346: 3137، المللی بین
 

 مسلح سوریه نيروهای کيفی و کمی توان و نظامی قدرت

 :ددگبمی تقسیم ذیل شبح به سوریه ارتش هایقسمت

 ؛اداری ر

 ؛ارتش اطالعات ضد ر

 ؛زمینی نیبوی ر

 ؛هوایی نیبوی ر

 .دریایی نیبوی ر

 :باشدمی ذیل شبح به ارتش نظامی سازمان

 نیرب  هرزار  315 تعرداد ایرن از کره نیرب هرزار 155 استعداد نیبوی زمینی :زميني نيروي

؛ ایرن نیربو   هسرتند  سرمی ر ادرک باقی و احتیاط نیبویهزار نیب  05 اجبراری، ۀوظییر کرادر

 سررااه  و زبردانی  ۀمنطقر  در دوم سرااه  دمررشق،  در اول سرااه کره باشردمی سااه سه دارای

 .اسرت مرستقب سروریه شمال در حلب شرهب در سروم

 و هروایی  دفراع  نیبوی دواست و  نیرب هرزار 355 استعداد نیبوی هوایی :هوايي نيروي

 .دارد قربار حلرب درنیز  سوریه واییه نیبوی ۀدانشکد .اسرت آن تاب  هوایی

 در نیربو  ایرن  فبمانردهی اسرت و   نیرب هرزار 37 استعداد نیبوی دریایی :دريايي نيروي

 مسرتقب  طبطرروس  و بانیرراس  الذقیرره،  شررهبهای  در آن نیبوهرای  و دارد قبار الذقیه شهب

 .(300-343)همان: هستند 
 

 تأسيسات و صنایع نظامی کشور سوریه

 شامل؛   یموشک سیسستم

 ؛D.c اسکاد نوع از فبوند 45 -

 ؛زمین به زمین هایموشک پبتا  سکوهای -
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 ؛تانک ضد شونده هدایت موشک -

 ؛هوایی مختل  ضد انواع -

 باشد. می هوا به زمین موشک -

 برا  را داشرت  بربد  مایل 145 هک را خود ایبهکD  اسکاد موشک 7555  سال در سوریه

 هکر  اسکادی موشرک صهیونیرستی رژیم مریالدی 7553 رالس در. ربدک آزمرایش موفقیرت

 فربود  محرل  ؛بدکر  ردیابی را بود شده شلیک جنرو  طربف بره سروریه شمال در حلب از

 ارشناسران ک از بسریاری  سررال،  اوایررل  در. بررود  سوریه جنو  در بیابانی در موشرک این

 655 الری  155 و سررکاد ا موشک پبتا  سکوی74 حداقل دارای سوریه بودند معتقد نظامی

 3555 الهرک ک یرک  حمرل  بره  قرادر ؛ B اسرکاد  ؛اسرت  بروده   B.Cاسرکاد  موشک فبوند

هردف  در زیرراد  دقرت  برا  یلوگبمیک 225 الهکیک حمل به قادر ؛C اسرکاد و یلروگبمیک

 رژیرم  خراك  تمرامی  تهدیرد  بره  قرادر  موشررکی  ترروان  ایررن  بررا  سروریه . باشرد می گیبی

 .(345)همان:  است صهیونیستی
 

 های نظامی سوریه قراردادها و پيمان

 سروریه  خراك  از قسرمتی  اشرغال  و صهیونیررستی  رژیرم  برا سوریه نظامی هایدرگیبی

 بره  توجه برا ؛اسرت بروده سروریه مسلولین هایدغدغه از یکی مروارهه رژیم ایرن توسرط

 اساس این بب را خود راهببد سوریه ،رژیم ایرن تهدیدات و صهیونیستی رژیم نظامی قدرت

 افکررار  توجره موجب سوریه ارضی تمامیت از دفراع در ارترش قرشن .است نمروده تعیین

 گبدیرد  داخرل  در ارتررش  نقرش  تقویرت  باعرث  امب همین و است شده ارتش بره عمرومی

 تهدیرردات  با مقابله و جوالن سازیآزاد را خود اصرلی اهداف از یکی سوریه دولت. است

 ارترش  ببای را زیادی ۀبودج دلیل همین ببای ؛است داده قبار نیستیصهیو رژیم افزون روز

 روسریه  با یوشور یفبوپاش از پ  ویژهبه شبق بلوك با را کالنی قبارداد و داده اختصاص

 طری  .اسررت  دالر میلیارد 30 بب بالغ به روسیه به سوریه نظرامی یهرابردهی .اسرت داشرته

 نیرز  اخیرب  هرای سال طی ؛یافت افرزایش پریش از شبی سوریه به روسیه توجه گ شته ۀدهر

 سیسرتم  یررک  اخیباً سوریه و تسا گبدیده تقویت نظامی بعد در روسریه و سروریه روابط
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 ضردتانک  هرای سرالح  شرود مری  گیته و است نموده دریافت روسیه از پیشبفته هوایی دفاع

 توانرد مری  و سرت ا قرروی  بسریار  نمرود  دریافت روسیه از ،7554 سال در سوریه که روسی

 .(303)همان:  نماید گیبزمین را صهیونیستی رژیم پیشبفته های تانک

 

 نظامي لبنان عوامل ژئوپليتيک
 امنيتی لبنان –های دفاعی  سياست

ادامره داشرت،    3333سالۀ این کشور که ترا سرال    30ارتش لبنان در طول جنگ داخلی 

در این کشور که هرب کردام بره     شدت تضعی  و تجزیه شد. حضور شبه نظامیان مختل  به

های مختلر  در   ها و سازمان های خاصی وابسته بودند و همچنین نیوذ گبوه احزا  و گبوه

ارتش این کشور، کارایی آن را از بین ببدند و عمالً این کشور را فاقد یک ارتش منسرجم و  

ال تحت یک فبماندهی واحد که از طبف حکومت رسمی منصو  شده باشد، نمود. در سر 

هنگامی که این کشور رو به ثبات و آرامش نسبی رفرت؛ ارترش ایرن کشرور مجردداً       3333

انسجام خود را بدست آورد و بب اساس توافقنامۀ طائ  کلیۀ نیبوهای شبه نظرامی در لبنران   

اهلل لبنان و کالً مقاومت اسرالمی در جنرو    را خل  سالح نمود؛ به جز  واحد نظامی حز 

هرای جنروبی    در مبارزه با رژیم صهیونیستی تا رف  اشرغال سربزمین   این کشور که همچنان

هرای شربه نظرامی وابسرته بره طوائر         دهد. تعدادی از گربوه  لبنان به نببد خویش ادامه می

ای در ارترش ایرن کشرور ادغرام شرده و       مختل  نیز با در نظبگبفتن مالحظات نسبی طائیه

 .(373: 3124، المللی بین و سیاسی مطالعات دفتب)تحت فبماندهی واحد درآمد 
 

 مسلح لبنان نيروهای کيفی و کمی توان و نظامی قدرت

نیرب در نیربوی زمینری،     455/04نیرب بروده کره     555/45کل نیبوهای مسلح لبنان  تعداد

کنند. ساختار نیربوی   یی خدمت میهوا یبویننیب در  455/3و  ییایدر یبویننیب در  355/3

گرارد   3هنرگ هرواببد و    3تیپ مکانیزه،  33هنگ مسلح،  3هنگ تکاوری،  3زمینی شامل؛ 

 M48A1/A ،330 دسرتگاه تانرک    37جمهوری و عمدۀ تجهیزات آنران نیرز شرامل؛    ریاست

گارد  31باشد. ساختار نیبوی دریایی شامل؛  می T-55دستگاه تانک  T-54 ،62 دستگاه تانک 
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 6نیربوی هروایی نیرز شرامل؛     باشرد. در   شناور آبی خاکی می 7شناور گشتی و  10ساحلی، 

باشرد. )پایگراه    مری  SA330اسکادران  3و  BELL 205اسکادران  6جنگنده،  3پایگاه هوایی، 

 ، ببخط(اسالم جهان یپژوه ندهیآ ۀسسؤمرسانی اطالع
 

 تأسيسات و صنایع نظامی کشور لبنان

 .(371: 3124، المللی بین و سیاسی مطالعات دفتب)باشد  این کشور فاقد تأسیسات و صنای  نظامی می

 
 های نظامی لبنان قراردادها و پيمان

 .)همان( باشد های دفاعی و نظامی با کشورهای دیگب می لبنان فاقد قباردادها و پیمان

 

 فلسطين سرزميننظامي  عوامل ژئوپليتيک
 امنيتی سرزمين فلسطين –های دفاعی  سياست

بله با تجاوزات رژیرم اشرغالگب   امنیتی نهضت مقاومت فلسطین مقا -های دفاعی سیاست

 راهبربد  و دانرد  یمر  غرب  آسریا   ببترب  ینظام توان را خود قدس است. رژیم اشغالگب قدس

 بدیر گ یشیپ او از دینبا منطقه در یکشور چیه که است استوار اصل نیا بب کشور نیا یاصل

 شرمه سبچ راهبربد  نیر ا از زیر ن ج.ا.ایربان  یا هسرته  تروان  برا  رژیم اشغالگب قردس  ۀمقابل و

 .رسانی دانشنامۀ فلسطین، ببخط()پایگاه اطالعبدیگ یم

 باشد: های دفاعی و نظامی رژیم اشغالگب قدس شامل موارد زیب میسیاست 

های صهیونیستی در فلسطین و باال بربدن تروان مبرارزان و     سازی تجم  شهبك نظامی - 

 ،ها های آن کیییت سالح

 ؛دستانهجنگ پیش  -

 ؛بازدارندگی  -

 ؛بتبی طلبی نظامیب  -

 ؛ها به خاك دشمن درگیبی ۀانتقال جبه  -

 ؛سی  کمببند امنیتی ببای رژیم صهیونیستیأو ت راهببدیایجاد عمق   -
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 ؛نبمش، سهولت تحبك و سبعت اتخاذ تصمیمات میدانی  - 

 ؛کاستن حداکثبی از تلیات نیبوهای انسانی  -

هرای مقابرل )کشرورهای عببری و      ثیبگ اری و ورود ببای ممانعت از تسلیح طربف أت  -

 . تبین حد ممکن ها در پایین اسالمی( و قبار دادن تسلیحات آن

امنیتی رژیم صهیونیستی مبتنی بب امکان ببوز جنگ در هب لحظه و پ یبفتن مبانی  ۀنظبی

گیربی و سربعت در حبکرت و    حمله و دفاع و استیاده از اصل غافل ۀجنگ بب اساس قاعد

 ، ببخط(.خببگزاری تسنیم رسانی)پایگاه اطالع تدستانه اس حمله پیش

 
 مسلح نهضت مقاومت فلسطين نيروهای کيفی و کمی توان و نظامی قدرت
 کره  برود  متحدالشرکل  ینظرام   یسربو  لیتشک ،خودگبدان دولت گبید های تیفعالاز 

 یهرا بوین. )همران(  اند زده نیتخم نیب 555/35 تا 555/65 از را آن نیبوی تعداد مختل  مناب 

 سره  از متشکل شود، یم دهینام «تزاحال» یعبب به آن مخی  اسم که رژیم صهیونیستی دفاع

 اداره اتیعمل و یفبمانده کل ستاد میمستق نظب بیز که است ییایدر و ییهوا ،ینیزم یبوین

 .رسانی دانشنامۀ فلسطین، ببخط()پایگاه اطالع شوند یم

نیرب بربآورد شرد.     055/473ونیسرتی  مجموع نیبوهای ارتش رژیرم صهی  7534در سال 

هزار نیب بود و نیبوهرای ذخیربه    311نیبوهای زمینی در حال خدمت در این ارتش بالغ بب 

هزارنیرب   16هزارنیب بودند. تعداد عناصب نیبوی هوایی در حرال خردمت نیرز برالغ      135نیز 

رژیرم  رسرد. نیربوی دریرایی ارترش      هزارنیرب مری   00این بخش به  ۀاست و نیبوهای ذخیب

و تعرداد   دارددر حرال خردمت   نیرب   055هرزار و   3صهیونیستی نیز در این سرال بریش از   

. تعرداد در حرال خردمت نیبوهرای پلری       باشد میهزار نیب  35نیبوهای ذخیبه نیز بالغ بب 

 ، ببخط(.خببگزاری تسنیم رسانیباشد )پایگاه اطالع مینیب  405/2مبزی نیز 

 :ی مختلیی تشکیل شده که شامل موارد زیب استها ارتش رژیم صهیونیستی از بخش

های اشرغالی حمایرت از    شمالی سبزمین ۀاهداف فبماندهی منطق: شمالی ۀمنطق فبماندهی  -

 ؛مبزهای شمالی اراضی فلسطینی است که رژیم صهیونیستی آن را به اشغال خود درآورده است
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 اراضری  جنروبی  مبزهرای  دنبرال دفراع از  فبمانردهی بره  این  :جنوبي ۀفرماندهي منطق -

العببه، النقب و ایرالت   ۀهای حاضب در منطق این بخش مسلولیت تمامی یگان است؛ اشغالی

 جنوبی از مبزهرای شربقی برا اردن )حردود     ۀمنطق ۀشود، بخش تحت سلط را نیز شامل می

 ؛کند می پیدا امتداد( کیلومتب 765) مصب با غببی مبزهای تا کیلومتب( آغاز شده 655

ویرژه در بخرش   هالعراده بر   های فوق فبماندهی در حالتاین  :داخلي ۀاندهي جبهفرم  -

هایی بربای   شوند؛ این جبهه مأموریت ها وارد عمل می دفاع شهبی در اوضاع جنگ و بحبان

 ؛دهد می نجات رژیم صهیونیستی در جهان نیز انجام 

ایت از اراضی دنبال حمفبماندهی بخش مبکزی به (:)مياني فرماندهي بخش مرکزي  -

هرای اشررغالی و مبزهرای شربقی آن اسررت، ممانعرت از انجرام حملرره از       مبکرزی سربزمین  

های ایرن بخرش    داخلی رژیم صهیونیستی از دیگب مأموریت ۀهای تحت سلطه به جبه بخش

 .)همان( است

 :از ستاد ارتش رژیم صهیونیستی از چند بخش تشکیل شده است که عبارتند

 آمرادی  خردمات  ۀاین بخش مسلول ارائر  (:ل و امدادرسانيونق )حملآمادي  ۀشاخ .1

 ؛های آن است های ستاد بب اساس نیازها و مأموریت ببای تمامی یگان

انردازی  ریرزی و راه  ببنامره  ۀمأموریت بخش عملیات ارتش در زمینر  :عمليات ۀشاخ .8

وایی، های محلی، فبماندهی نیربوی هر   نیبوهای ارتش رژیم صهیونیستی از طبیق فبماندهی

ایرن گربوه    ؛های ستاد ارتش رژیم صهیونیستی است فبماندهی نیبوی دریایی و سایب بخش

 ؛های ستاد ارتش رژیم صهیونیستی است مسلول تمامی عملیات

ی از دستگاه جاسوسی در رژیم صهیونیسرتی  یاین بخش جز :اطالعات نظامي ۀشاخ .3

ت خرارجی اسرت و   این بخش همچنرین مسرلول هشردار در مرورد جنرگ و حمرال       ؛است

ایرن بخرش    ؛دهرد  های نظامی و سیاسی ارائه مری  های اطالعاتی داخلی را در عبصه ارزیابی

آوری  کنرد و مسرلول جمر     های مببوطه توزی  مری  همچنین اطالعات جاسوسی را به بخش

 ؛دستانه در ارتش است اطالعات پیش
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تاد ارتش اسرت و  ناپ یب هیلت عمومی سجدایی ییاین بخش جز :ريزي برنامه ۀشاخ .0

 ؛دهد نظامی نیبوهای زمینی را تشکیل می ۀشاخ

مأموریررت ایررن بخررش شررامل تعیررین   :آوري اطالعااات ارتباطااات و فاان ۀشاااخ .5

انردازی و   هرای راه  طبح ۀاین بخش مسلول ارائ ؛های تکنولوژیکی و ارتباطاتی است سیاست

آوری در ارتش رژیم  فن ۀبفتارتباطات و نیازهای پیش ۀهای مورد نیاز در عبص آوری فن ۀتهی

 ؛صهیونیستی است

منراب  انسرانی در ارترش     ۀاین بخش مسلول مدیبیت و توسرع  :نيروي انساني ۀشاخ .3

ایرن   ؛سازی عناصب ببای خدمت سببازی اسرت های آماده رژیم صهیونیستی از جمله فعالیت

دامات هرای الزم در راسرتای دسرتورات دولرت و اقر      هرای مأموریرت   بخش انجام هماهنگی

 .)همان( اجبایی ارتش را نیز به عهده دارد

 :تقسیمات تسلیحاتی ارتش رژیم صهیونیستی شامل موارد زیب است

های هوایی ارتش رژیرم   سازی فعالیت سی  و فعالأاین نیبو مسلول ت :نيروي هوايي .1

 ؛صهیونیستی است

ن لشرکب نظرامی   این بخش شامل نیبوهای پیاده در قالب چنردی  (:نيروي زميني)پياده .8

 ؛عهده دارداست که ایجاد ساختار نیبوهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی را بب

این بخش مسلول ایجاد نیبوی دریرایی ارترش رژیرم صهیونیسرتی و      :نيروي دريايي .3

 ؛مببوط به آن استهای  سامانهاندازی  راه

نرین برب   ارترش رژیرم صهیونیسرتی همچ    :هاي جديد ارتش رژيم صهيونيستي يگان .0

 ۀآورد، سرعی در توسرع  دسرت مری  اساس نتایجی که بعد از هب عملیات نظامی یا جنرگ بره  

 .)همان( صورت دائمی داردها و راهببدهای عملی خود به یگان
 

 تأسيسات و صنایع نظامی نهضت مقاومت فلسطين 

نشرنامۀ  رسانی دا)پایگاه اطالعباشد  نهضت مقاومت فلسطین فاقد تأسیسات و صنای  نظامی می

 .فلسطین، ببخط(
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ساله چند میلیارد دالر از تجهیزات نظامی خود را بره کشرورهای   هب رژیم اشغالگب قدس

از جملره مشرتبیان    آمبیکرا  ۀایاالت متحدو  هند، چینکند. کشورهای  دیگب جهان صادر می

 از رژیم اشغالگب قردس  .هستند این رژیمکالن تجهیزات نظامی تولید شده در صنای  نظامی 

 داشرتن  اریاخت در گاه چیه این رژیم دولت اما ؛است  داشته یا هسته ۀببنام یالدیم پنجاه ۀده

 در را «ابهرام  اسرت یس» رابطره  نیر ا در و است  نکبده بیتک  ای دییتأ را یا هسته افزار جنگ

 امرا  ؛است یاتم یانبژ یالملل نیب آژان  عضو که آن با نیچن هم کشور نیا؛ است  گبفته شیپ

 قرات یتحق مبکرز  .اسرت   نکربده  امضرا  را یا هسته یها سالح گستبش من  ۀنام مانیپ گاه چیه

 از یمهمر  بخرش  ،یعمروم  براور  بب که دارد قبار موناید شهب یلومتبیک ده در نگب یا هسته

 نیسر یتکن کیر  3334 سرال  در. دهرد  یمر  لیتشرک  را «رژیم اشغالگب قدس یا هسته ۀببنام»

 رآکترور  داخرل  از محبمانره  یبیتصاو و اطالعات بار، نیولا یببا یرژیم صهیونیست یا هسته

 مزیترا  یسراند  ییایتانیبب ۀنام هیته اریاخت در را رژیم صهیونیستی یاتم یها کالهک و موناید

 ۀزرادخانر  مرورد  در موجرود،  یها گمان و حدس دییتأ در یمدارک ب،یتبت نیا به و داد قبار

رژیرم اشرغالگب    نرز یج یدفراع  ۀنامر  هیتره ۀ نوشت به .کبد منتشب را رژیم صهیونیستی یا هسته

 شرده  یمردع  نیچن هم نامه هیته نیا ؛شود یم محسو  جهان یا هسته قدرت نیششم قدس

 برودن  دارا تعرداد  نظب از که است یا هسته کالهک 155 تا 355 یدارا رژیم صهیونیستی که

 .  )همان( کند یم یببابب ایتانیبب با یا هسته کالهک

 باشد: رژیم اشغالگب قدس شامل موارد زیب میدفاعی تولیدات صنای  

 (؛)اُفق 2 ای جاسوسی اوفک ماهواره ۀببنام -

 (؛شیب جوان) الوی(، عقا ) نشیب(، بچه شیب) کییبشامل:  ها جنگنده -

 ؛یوزی، 06-ام، 34-ام، کارابین 6-امشامل:  های خودکار سالح -

 (؛پیکان) خت شامل:  های ضدموشکی سالح -

 ، هانتب، سامسون؛605، هبم  بی 3055، هبم  3، سبچبایتانشامل:  هاپهااد -

 ؛47، سنتوریون، مبکاوا، تی 45ها شامل: باتون ام  تانک -

 .(60-66:  3133)سازمان اطالعات سااه، ، نجماهون، اکب ، زئی  331نیبببها شامل: اخزاریت، ام  -
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 های نظامی سرزمين فلسطين قراردادها و پيمان

های دفاعی و نظامی با کشورهای دیگرب   اومت فلسطین فاقد قباردادها و پیماننهضت مق

باشد که رسماً  آویو، آمبیکا می متحد راهببدی اصلی تل. باشد )دانشنامۀ فلسطین، ببخط( می

اقتصادی قابل تروجهی را بره آن    -امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین نموده و کمک نظامی

یستی در منطقۀ غب  آسریا متحردان حقیقری نردارد. روابرط      هد. رژیم صهیون داختصاص می

تبین پیمران نظرامی    عنوان بزرگبه رژیم صهیونیستی با سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(

 .(330)همان: آغاز شد « ای وگوی مدیتبانه گیت»موسوم به  3336جهان از سال 
 

 تحليل مقایسۀ عوامل ژئوپليتيک نظامی

مقاومت فاقد تأسیسات نظامی بوده؛ امرا کشرور ج.ا.ایربان و    همۀ کشورهای محور  .3

 رژیم اشغالگب قدس از وضعیت مناسب در این زمینه ببخوردار است.

های نظامی بیشتبی نسبت به سایب کشورهای  ا و پیمانقباردادهکشور عباق دارای  .7

 محور مقاومت دارد.
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 چارچوب مفهومی تحقيق

شناسی پژوهش به شربح یراد    هیم، مبانی نظبی و محیطهای مبتبط با میا با توجه به داده

شده در مجموع بیست و هیت عامل ژئوپلیتیک نظامی مببوط به کشورهای محور مقاومرت  

هرای   باشند در قالرب مؤلیره   در منطقۀ غب  آسیا که در تدوین راهببد دفاعی ج.ا.ا. مؤثب می

در چرارچو  میهرومی    کالن چهارگانۀ ژئوپلیتیک نظرامی احصرا  و اسرتخباج گبدیرد کره     

 ( نشان داده شده است.  فوقشکل تحقیق )

 

 تحقيق شناسی روش

تحلیلری انجرام و گربدآوری     -تحقیق از نوع کارببدی و با استیاده از روش توصرییی 

ای و تحقیقات میدانی صورت پ یبفته اسرت. برا    اطالعات نیز با استیاده از روش کتابخانه

نظب مربتبط برا    محدودیت افباد خببه و صاحب توجه به تخصصی بودن موضوع تحقیق و

مسائل ژئوپلیتیک در حوزۀ تحقیق، جامعآ آماری از بین خببگران نظرامی و غیبنظرامی برا     

خردمت در مشراغل راهبربدی، دارای آثرار علمری و        هرای از قبیرل؛ دارای سرابقۀ    ویژگی

آشنایی مناسرب  پژوهشی در زمینۀ مورد ببرسی، آشنا به محیط مورد مطالعه، ببخوردار از 

ارشرد و  با مسائل راهببدی دفاعی و ژئوپلیتیک، دارای حداقل مدرك تحصیلی کارشناسری 

 یکری  در نظامی مستشار یا و نظامی وابستۀ کاردار، سییب، مشاغل در خدمت سابقۀ دارای

بنرابباین برا توجره بره      مقاومت به تعداد پنجاه نیب ببآورد شده است؛ محور کشورهای از

باشد  تعداد جامعۀ آماری، حجم نمونۀ آماری نیز به همان تعداد پنجاه نیب میمحدود بودن 

گیبی تمام شمار به آنان رجروع شرده اسرت. قلمربو تحقیرق از       صورت روش نمونهکه به

 راهببدنظامی و  کیتیژئوپل عوامللحاظ موضوعی مشتمل بب ببرسی موضوعات مبتبط با 

 ازو  3656انرداز   شبایط محیطی تا افق چشرم  زمانی با فب، ثبات نسبی نظب از دفاعی و

مکانی شامل جغبافیایی کشورهای محور مقاومت )ج.ا.ایبان، عباق، سروریه، لبنران و    نظب

کمری   هرای  روش از هرا  داده تحلیرل  باشرد. در  سبزمین فلسطین( در منطقۀ غب  آسیا می

 هرا و  بنردی داده  هرتبر  و میرانگین  محاسبۀ ها، توزی  فباوانی داده جداول توصییی و آماری
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جهت اطمینان از سطح معناداری پاسرخ حجرم نمونرۀ آمراری بربای       7خی  مقدار آزمون

 دفراعی  راهبربد  تردوین  بب نظامی مأثب کشورهای محور مقاومت احصا  عوامل ژئوپلیتیک

استیاده شده است و در ادامره برا اسرتیاده از روش سروات و ارزیرابی جرداول        ایبان.ا.ج

هرای چهارگانرۀ عوامرل     اخلی و خارجی، به تیکیک به احصا  نقرش های د ماتبی  محیط

هرا   ها و ضع  نظامی م کور در قالب بستبهای فبصت آفبین و تهدیدزا، قوت ژئوپلیتیک

باشند، پبداختره شرده اسرت. پر  از تهیرۀ       که در تدوین راهببد دفاعی ج.ا.ایبان مؤثب می

نظب مبتبط با موضروع   خببه و صاحب پبسشنامۀ اولیه تحقیق و با رجوع به ببخی از افباد

و اخ  نظبات مشورتی آنان، نسبت به انجام اصالحات شکلی و محتوایی اقردام و سرا    

سؤال بسته و یک سؤال باز تنظیم و طباحی گبدیرد   72پبسشنامۀ نهایی تحقیق، در قالب 

  پبسشرنامه از روش  و متعاقب آن بین جامعۀ نمونه آمراری توزیر  گبدیرد. بربای روایری     

 و خببگران  تعرداد  کره  ایرن  بره  توجره  برا  اسرتیاده شرده کره    CVRهمان  یا الوشه ضبیب

 بایسرتی  قبرول،  قابرل  CVR مقردار  حرداقل  نیرب بودنرد،   37ارزیابی این ببای نظبدهندگان

 الوشره،  ضربیب  گبفتره  انجرام  محاسربات  به توجه با بنابباین باشد؛ 2/5 ببابب یا تب بزرگ

 کره  بودنرد  2/5 از براالتب  الوشره  ضبیب ک نظامی دارایگانۀ عوامل ژئوپلیتی 72 سؤاالت

 این  نامۀ پبسش پایایی باشد؛ همچنین ببای می نامه پبسش و اعتبار باالی روایی دهندۀنشان

 بروده اسرت؛   34/5 آن معرادل  ضربیب  کره  شرده  استیاده کبونباخ آلیای آزمون از تحقیق

 در نتیجره  باشرد  مری  20/5باالتب از م کور  ضبیب محاسبۀ این که این به عنایت با بنابباین

 تحقیق از پایای باالیی ببخوردار است.   نامۀ پبسش

 

 ها وتحليل داده های تحقيق و تجزیهیافته

های مبتبط با سؤال اول تحقیق: عوامل ژئوپلیتیرک نظرامی مرؤثب کشرورهای      تحلیل داده

 اند؟    ا کداممحور مقاومت بب تدوین راهببد دفاعی ج.ا.ایبان در منطقۀ غب  آسی
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 دفاعي راهبرد تدوين مؤثر کشورهاي محور مقاومت بر ي عوامل ژئوپليتيک نظاميبند : رتبه1جدول 
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3 
قدرت نظامی و توان کم ی و کییی باالی نیبوهای  

 مسلح ایبان

 05 5 5 6 32 73 فباوانی

 355 5 5 3 16 03 درصد

7 
ببخورداری ایبان از تأسیسرات و صرنای  نظرامی     

 دفاعی  داخلی و فناوری پیشبفتۀ

 05 5 5 1 33 73 فباوانی

 355 5 5 4 14 03 درصد

1 

وجرررود بسررریج مبدمررری )بسررریج مستضرررعیین،  

اهلل و حمراس(  الروطنی، حرز   حشدالشعبی، جیش

در کنار سایب نیبوهای مسلح در کشورهای محرور  

 مقاومت

 05 5 5 5 33 13 وانیفبا

 355 5 5 5 77 23 درصد

6 
ببتبی قدرت نظامی ج.ا.ایبان نسبت به کشورهای 

 عباق، سوریه و لبنان

 05 5 5 3 36 72 فباوانی

 355 5 5 33 73 06 درصد

0 
ارائۀ خدمات مستشراری ج.ا.ایربان بره کشرورهای     

 عباق، سوریه، لبنان و ...

 05 5 5 3 34 11 فباوانی

 355 5 5 7 17 44 ددرص

4 

هرای   همکاری و تعامل نظامی ج.ا.ایربان برا گربوه   

اهلل مقاومت اسرالمی )حشدالشرعبی عرباق، حرز     

 لبنان، حماس و ...(

 05 5 5 5 32 11 فباوانی

 355 5 5 5 16 44 درصد

2 
وابسته بودن صنای  نظامی در عرباق بره آمبیکرا و    

 روسیه

 05 5 3 30 70 3 فباوانی

 355 5 7 15 05 33 درصد

3 
هررای نظررامی عررباق بررا  انعقرراد قباردادهررا و پیمرران

 کشورهای غببی

 05 5 3 3 11 3 فباوانی

 355 5 7 34 44 34 درصد

3 
تکییربی در   -های تبوریسرتی  فعالیت نظامی گبوه

 عباق و سوریه 

 05 5 3 35 33 75 فباوانی

 355 5 7 75 13 65 درصد

35 
ورهای اروپرایی در  دخالت نظرامی آمبیکرا و کشر   

 عباق و سوریه

 05 5 3 6 73 32 فباوانی

 355 5 7 3 04 16 درصد

33 

حمایت مرالی و تسرلیحاتی کشرورهای عببسرتان،     

تکییربی در   -های تبوریسرتی  امارات و ... از گبوه

 عباق و سوریه

 05 5 1 2 70 30 فباوانی

 355 5 4 36 05 15 درصد
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37 
بتاً مناسرب در  وجود دانرش و صرنای  نظرامی نسر    

 سوریه

 05 5 1 30 70 2 فباوانی

 355 5 4 15 05 36 درصد

31 
هرای نظرامی سروریه برا      انعقاد قباردادهرا و پیمران  

 کشور روسیه

 05 5 5 3 13 35 فباوانی

 355 5 5 33 47 75 درصد

 درگیبی نظامی سوریه با رژیم اشغالگب قدس 36
 05 5 1 35 70 37 فباوانی

 355 5 4 75 05 76 درصد

 های مقاومت مبدمی در سوریه تشکیل گبوه 30
 05 5 1 3 71 71 فباوانی

 355 5 4 7 64 64 درصد

34 
حمالت آمبیکا و متحردین آن بره ببخری منراطق     

 سوریه

 05 5 6 30 33 31 فباوانی

 355 5 3 15 14 74 درصد

32 
نظامی   وجود ارتش ضعی  در لبنان و وجود گبوه

 اهلل( در این کشوری )حز مقاومت اسالم

 05 5 6 3 33 33 فباوانی

 355 5 3 33 13 14 درصد

 نبود تأسیسات و صنای  نظامی در لبنان 33
 05 5 6 36 74 4 فباوانی

 355 5 3 73 07 37 درصد

33 
اهلل( با رژیرم اشرغالگب   درگیبی نظامی لبنان )حز 

 قدس

 05 5 6 77 76 6 فباوانی

 355 5 3 66 63 3 درصد

75 
حضررور نامحسرروس نیبوهررای اطالعرراتی رژیررم   

 اشغالگب قدس در لبنان

 05 5 3 31 73 30 فباوانی

 355 5 7 74 67 15 درصد

 ضعی  بودن توان نظامی تشکیالت خودگبدان 73
 05 5 7 33 71 4 فباوانی

 355 5 6 13 64 37 درصد

77 
اهلل و قرردرت تهرراجمی موشررکی و راکترری حررز  

 ابله با رژیم اشغالگب قدسحماس در مق

 05 5 5 7 71 70 فباوانی

 355 5 5 6 64 05 درصد

 های اشغالی های مقاومت در سبزمین وجود گبوه 71
 05 5 5 3 36 73 فباوانی

 355 5 5 34 73 04 درصد

 توان و قدرت نظامی ارتش رژیم اشغالگب قدس 76
 05 5 3 6 77 71 فباوانی

 355 5 7 3 66 64 درصد

70 
های نظامی رژیم اشرغالگب   انعقاد قباردادها و پیمان

 قدس با آمبیکا
 05 5 1 3 71 71 فباوانی
 355 5 4 7 64 64 درصد
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74 

هرای   ببخورداری رژیم اشرغالگب قردس از سرالح   

ای، موشررکی و سرراب دفرراع موشررکی )گنبررد  هسررته

 آهنین(

 05 5 5 1 71 76 فباوانی

 355 5 5 4 64 63 درصد

72 

یبانی تسررلیحاتی رژیررم اشررغالگب قرردس از   پشررت

تکییربی فعرال در عرباق،     -های تبوریسرتی  گبوه

 سوریه و لبنان

 05 5 33 4 34 32 فباوانی

 355 5 77 37 17 16 درصد

مشخص است عامل شمارۀ سه با بیشتبین امتیاز رتبرۀ   3طور که در جدول شمارۀ همان

 قبار دارد. 72تبۀ تبین امتیاز در ر با کم 33اول و عامل شمارۀ 
 

 دو عوامل ژئوپليتيک نظامي: آزمون خي8جدول 
 05 تعداد آمار

 53/653 دو مقدار خی

 5 سطح معناداری

 

دهرد برا    ( مببوط به آزمون فبیدمن ببای عوامل نظامی نشان مری 3طور که جدول ) همان

امی عوامرل  )تمر  H0فب، ، باشد می 50/5که مقدار سطح معناداری کوچکتب از توجه به این

)حداقل دو عامل وجرود دارد کره برا     H1شود و فب،  باشند( رد می دارای رتبۀ یکسانی می

عامرل نظرامی احصرا  شرده در ایرن تحقیرق تأییرد         72هم اختالف رتبه دارند( ببای تمرام  

 گبدد. می

هرا   آفبین و تهدیدزا، قروت  تبین بستبهای فبصت دوم تحقیق: مهم  های سؤال تحلیل داده

روی ج.ا.ایبان منبعث از عوامل ژئوپلیتیک نظرامی   های مبتبط با مسائل دفاعی پیش و ضع 

 کشورهای محور مقاومت چیست؟  
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 آفرين براساس ميانگينفرصت نظامي بندي عوامل ژئوپليتيک : اولويت3جدول 
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الوطنی، بسیج مستضعیین، حشدالشعبی، جیشوجود بسیج مبدمی )

اهلل و حماس( در کنار سایب نیبوهرای مسرلح در کشرورهای    حز 

 محور مقاومت




هرای مقاومرت اسرالمی     همکاری و تعامل نظامی ج.ا.ایبان با گربوه 

 اهلل لبنان، حماس و ...()حشدالشعبی عباق، حز 



تشاری ج.ا.ایبان به کشورهای عباق، سوریه، لبنان خدمات مس ۀارائ

 و ...



اهلل و حمراس در مقابلره برا    راکتی حز  قدرت تهاجمی موشکی و

 رژیم اشغالگب قدس


 اهلل( با رژیم اشغالگب قدسدرگیبی نظامی لبنان )حز 

های اشغالی نهای مقاومت در سبزمی وجود گبوه 


ببتبی قدرت نظامی ج.ا.ایبان نسبت به کشورهای عباق، سوریه و 

 لبنان


های مقاومت مبدمی در سوریه تشکیل گبوه 

های نظامی سوریه با کشور روسیه انعقاد قباردادها و پیمان 


نظرامی مقاومرت     لبنران و وجرود گربوه   وجود ارترش ضرعی  در   

 اهلل( در این کشوراسالمی )حز 


درگیبی نظامی سوریه با رژیم اشغالگب قدس 

مناسب در سوریه اًوجود دانش و صنای  نظامی نسبت 

سیسات و صنای  نظامی در لبنانأنبود ت 

عامرل فبصرت    31دهد، مقدار انحباف معیرار تمرامی    ( نشان می1گونه که جدول ) مانه

( برب  6.23باشد. از بین عوامل فبصت احصا  شده، باالتبین مقردار میرانگین )   قابل قبول می

وجود بسیج مبدمری )بسریج مستضرعیین، حشدالشرعبی،     دهندگان به عامل  اساس نظب پاسخ

ر کنرار سرایب نیبوهرای مسرلح در کشرورهای محرور       اهلل و حمراس( د الوطنی، حز جیش
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دهندگان بره عامرل    ( بب اساس نظب پاسخ1.27تبین مقدار میانگین ) و همچنین پایین مقاومت

 اختصاص یافته است.    مناسب در سوریه اًوجود دانش و صنای  نظامی نسبت
 بندي عوامل ژئوپليتيک نظامي تهديدزا براساس ميانگين : اولويت0جدول 

رد
ف

ی
 

 عوامل تهدید
حداقل 

 مقادیر

حداکثر 

 مقادیر

انحراف 

 معيار
 ميانگين


ای،  های هسرته  ببخورداری رژیم اشغالگب قدس از سالح

موشکی و ساب دفاع موشکی )گنبد آهنین(


توان و قدرت نظامی ارتش رژیم اشغالگب قدس


امی رژیم اشغالگب قردس  های نظ انعقاد قباردادها و پیمان

با آمبیکا



دخالت نظامی آمبیکا و کشورهای اروپرایی در عرباق و   

 سوریه


تکییبی در عباق و  -های تبوریستی فعالیت نظامی گبوه

سوریه



حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای عببستان، امارات و 

تکییبی در عباق و سوریه -تبوریستی های ... از گبوه



حضور نامحسوس نیبوهرای اطالعراتی رژیرم اشرغالگب     

قدس در لبنان



های نظامی عباق برا کشرورهای    انعقاد قباردادها و پیمان

غببی


وابسته بودن صنای  نظامی در عباق به آمبیکا و روسیه

حمالت آمبیکا و متحدین آن به ببخی مناطق سوریه


هرای   پشتیبانی تسلیحاتی رژیم اشرغالگب قردس از گربوه   

تکییبی فعال در عباق، سوریه و لبنان -تبوریستی


 بودن توان نظامی تشکیالت خودگبدانضعی

 

عامل تهدید قابل  37دهد، مقدار انحباف معیار تمامی  ( نشان می6)گونه که جدول  همان

( برب اسراس   6.14باشد؛ از بین عوامل تهدید احصا  شده، باالتبین مقدار میرانگین )  قبول می

 موشکی ای، هسته های سالح از قدس اشغالگب رژیم دهندگان به عامل ببخورداری نظب پاسخ
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( برب اسراس   1.44تبین مقدار میرانگین )  چنین پایینو هم (آهنین گنبد) موشکی دفاع ساب و

خودگبدان اختصاص یافتره   تشکیالت نظامی توان بودن دهندگان به عامل ضعی  نظب پاسخ

 است.   
 

 زا بر اساس ميانگين بندي عوامل ژئوپليتيک نظامي قوت : اولويت5جدول 

  عوامل قوت ردیف
حداقل 

 مقادیر

حداکثر 

 مقادیر

انحراف 

 معيار
 ينميانگ

3 
 نظررامی صرنای   و سیسرات أت از ایربان  ببخرورداری   

 دفاعی  ۀپیشبفت فناوری و داخلی
3 7 5.43 6.07 

7 
 نیبوهرای  براالی  کییی و کم ی توان و نظامی قدرت  

 ایبان مسلح
3 1 5.40 6.0 

  

عامل قروت قابرل    7دهد، مقدار انحباف معیار تمامی  ( نشان می0گونه که جدول ) همان

 د.  باش قبول می

 احصا  نگبدید. آفبینضع  نظامی ژئوپلیتیک بب اساس نظب خببگان عوامل

 

 گيرینتيجه

توان در پاسخ بره سرؤاالت    ها و تجزیه و تحلیل پیش گیته، می با توجه به گبدآوری داده

تحقیق مبنی بب، تعیین عوامل ژئوپلیتیک نظامی مرؤثب کشرورهای محرور مقاومرت و تبیرین      

ها بب تدوین راهببد دفاعی ج.ا.ایبان  ت، ضع ، فبصت و تهدید( آنهای چهارگانه )قو نقش

 گیبی نمود. ( ذیل نتیجه4به شبح جدول شمارۀ )
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ها بر تدوين راهبرد دفاعي  : عوامل ژئوپليتيک نظامي مؤثر کشورهاي محور مقاومت و نقش آن3جدول 

 ج.ا.ايران )به ترتيب ميانگين(
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وجررود بسرریج مبدمرری )بسرریج مستضررعیین، حشدالشررعبی،     

اهلل و حماس( در کنار سایب نیبوهای مسلح الوطنی، حز  جیش

 در کشورهای محور مقاومت

  *  


های مقاومت اسرالمی   همکاری و تعامل نظامی ج.ا.ایبان با گبوه

 اهلل لبنان، حماس و ...( )حشدالشعبی عباق، حز
  *  


ارائۀ خدمات مستشاری ج.ا.ایبان به کشورهای عرباق، سروریه،   

  *   لبنان و ...


اهلل و حمراس در مقابلره   قدرت تهاجمی موشکی و راکتی حز 

 با رژیم اشغالگب قدس
  *  

 اهلل( با رژیم اشغالگب قدسدرگیبی نظامی لبنان )حز   *  

های اشغالی های مقاومت در سبزمین وجود گبوه   *  


ببتبی قدرت نظرامی ج.ا.ایربان نسربت بره کشرورهای عرباق،       

 سوریه و لبنان
  *  

های مقاومت مبدمی در سوریه تشکیل گبوه   *  

های نظامی سوریه با کشور روسیه انعقاد قباردادها و پیمان   *  


نظرامی مقاومرت     وجود ارتش ضعی  در لبنان و وجرود گربوه  

 اهلل( در این کشوراسالمی )حز 
  *  

درگیبی نظامی سوریه با رژیم اشغالگب قدس   *  

وجود دانش و صنای  نظامی نسبتاً مناسب در سوریه   *  


ای،  هررای هسررته ببخررورداری رژیررم اشررغالگب قرردس از سررالح

 موشکی و ساب دفاع موشکی )گنبد آهنین(
   * 

توان و قدرت نظامی ارتش رژیم اشغالگب قدس    * 

های نظامی رژیم اشغالگب قدس با آمبیکا انعقاد قباردادها و پیمان    * 

دخالت نظامی آمبیکا و کشورهای اروپایی در عباق و سوریه    * 

تکییبی در عباق و سوریه -های تبوریستی امی گبوهفعالیت نظ    * 
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حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای عببسرتان، امرارات و ... از   

 *    تکییبی در عباق و سوریه -های تبوریستی گبوه


حضور نامحسوس نیبوهای اطالعاتی رژیم اشرغالگب قردس در   

 *    لبنان

های نظامی عباق با کشورهای غببی پیمان انعقاد قباردادها و    * 

وابسته بودن صنای  نظامی در عباق به آمبیکا و روسیه    * 

حمالت آمبیکا و متحدین آن به ببخی مناطق سوریه    * 


هررای  پشررتیبانی تسررلیحاتی رژیررم اشررغالگب قرردس از گرربوه   

 یه و لبنانتکییبی فعال در عباق، سور -تبوریستی
   * 

ضعی  بودن توان نظامی تشکیالت خودگبدان    * 

نبود تأسیسات و صنای  نظامی در لبنان   *  


ببخررورداری ایرربان از تأسیسررات و صررنای  نظررامی داخلرری و   

 دفاعی  فناوری پیشبفتۀ
*    

  ای مسلح ایبانقدرت نظامی و توان کم ی و کییی باالی نیبوه *    

 

 پیشنهادها

 هرای  مؤلیره  ارتقرا   بربای  فعلی ج.ا.ایبان موقعیت از کشور دفاعی طباحان استیادۀ 

 ملی؛ قدرت

 مدت و بلندمدت بربای اسرتیادۀ بهینره از موقعیرت     های کوتاه تهیه و تدوین ببنامه

 راهببدی کشور ج.ا.ایبان؛  

 رای اسالمی ببای ایجاد و ارتقا  تهیۀ الیحه در دولت و تصویب توسط مجل  شو

 امنیتی ج.ا.ایبان با کشورهای محور مقاومت؛ -های دفاعی پیمان

 های اجبایی ببای ایجراد و ارتقرا     ها و ببنامه نامهها، آیین ها، دستورالعمل تهیه طبح

 امنیتی با کشورهای محور مقاومت؛ -های دفاعی پیمان



آسیا غب  منطقۀ دفاعی ج.ا.ایبان در راهببد تدوین بب مقاومت محور نظامی کشورهای ژئوپلیتیک عوامل تأثیب                       34

 امنیتی در سطح نیبوهای مسرلح   -دفاعیهای  های تقویت پیمان فباهم نمودن زمینه

 کشورهای محور مقاومت؛

     استیاده از پیوستگی جغبافیایی کشورهای محور مقاومت ببای ترأمین امنیرت ملری

 ج.ا.ا؛ 

 هرای دفراعی کشرورهای محرور      استیاده از وجود دشمن مشتبك ببای تقویت بنیه

 مقاومت.
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 مآخذ فهرست منابع و 
 خزر بب راهببدهای دفاعی جمهوری اسرالمی  عوامل ژئوپلیتیک دریایتأثیب »، (3130اصغب )بیک، علی

 .دانشگاه عالی دفاع ملی :دکتبی، تهبان ۀ، رسال«ایبان

 وزارت امور خارجه. ، تهبان: انتشارات«لبنان»(، 3124) المللی بین و سیاسی مطالعات دفتب 

 وزارت امور خارجه. : انتشارات، تهبان«سوریه»(، 3137) المللی بین و سیاسی مطالعات دفتب  

 ( 3136چگینی، حسن ،)«ج اول و دوم، تهبان: نشب آجا.«نظام مدیبیت استباتژیک دفاعی ، 

 پاپلی. ، مشهد: انتشارات«اصول و میاهیم ژئوپلیتیک»(، 3130نیا، محمدرضا ) حافظ 

 الگوی نظربی  »(، 3134حسین )نیا، محمدرضا؛ رشید، غالمعلی؛ پبهیزکار، اکبب؛ افشبدی، محمد حافظ

 المللی ژئوپلیتیک، س سوم، ش دوم.بین  ، فصلنامۀ«طباحی راهببد دفاعی مبتنی بب عوامل ژئوپلیتیکی

 ( 3133صیوی، سیدیحیی ،)«ج اول، چ دوم، تهبان: سرازمان  «ای بب جغبافیای نظامی ج.ا.ایبان مقدمه ،

 جغبافیایی نیبوهای مسلح.

 عرالی  دانشگاه انتشارات تهبان: ،«ها و ابعاد ت ملی شاخصتهدیدات قدر» ،(3132) گبوهی مطالعات 

 .ملی دفاع

 مبکرز  ، قم:«شناخت کشورهای اسالمی و نواحی مسلمان نشین جهان»(، 3133زواره، غالمبضا ) گلی 

 ی.اسالم غاتیتبل دفتب انتشارات

 ( 3134معاونت اطالعات راهببدی سااه ،)«تهبان.«ببآورد اطالعات راهببدی عباق ، 

 تهبان.«کتا  پایۀ عباق»(، 3132نت اطالعات راهببدی سااه )معاو ، 

 ( 3130هاشمی، سید مصطیی و همکاران ،)«  ملری  امنیرت  بب آن ثیبأت و عباق ژئوپلیتیک ثبؤم عواملببرسی 

 .73 شی، اسالم آزاد دانشگاهی المللنیب یاسیس قاتیتحق ۀفصلنام، «ایبان اسالمی جمهوری

 تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزۀ دریرای عمران و ترأثیب آن برب     »رسالۀ دکتبی (، 3133اهلل ) نوذری، فضل

 ، تهبان: دانشگاه عالی دفاع ملىی.«امنیتی ج.ا.ایبان-تدوین راهببد دفاعی

 تهبان: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملىی.«ژئوپلیتیک حوزۀ دریای عمان» (، 3137اهلل ) نوذری، فضل ، 

 های اینتبنتی سایت 

   تسنیم.خببگزاری 

 .خببگزاری تابناك 

 فلسطین. دانشنامۀ رسانیاطالع پایگاه 

 پژوهی جهان اسالم رسانی مؤسسۀ آیندهپایگاه اطالع 

 ( 3134میبهادی، محمد ،)«قابل دستبسی در پایگاه الوقت.«ها محور مقاومت اسالمی، ابعاد و مؤلیه ، 

http://alwaght.com/fa/News/124389/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7


 


