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 چکيده
 یبا کشورها داریمناسبات پا یخود و برقرار ینفوذ راهبرد تیجهت تقو در رانیا یاسالم یجمهور

 یکشوورها  ریارتباط با سا یبه برقرار ریخود ناگز کیتیژئوپل گاهیاساختار و ج تیجهان و در جهت تقو

 ۀمتحود  االتیاز جمله ا رانیو دشمنان ج.ا.ا یافرامنطقه ی. حضور کشورهای باشدم یو فرامرز یرامونیپ

 یوی و موانع از همگرا  دیرا تهد رانیا یاسالم یجمهور یو منافع مل تیاشغالگر قدس، امن میو رژ کایآمر

تحلیلوی انجوام شوده     -که به روش توصویفی  قیتحقاز انجام این منطقه شده است. هدف  یکشورها نیب

 یروابط دفاع یمدل بوم کیبه  یابیدست ای و میدانی است،است و روش گردآوری اطالعات آن کتابخانه

ترین مهمهای پژوهش ؛ بر اساس یافتهباشدیم شتریب یامنطقه ییهمگرا یدر راستا گانیبا همسا رانیج.ا.ا

 هوا، حفو  و ارتقواا ارزش  عبارتند از؛  مدل روابط دفاعی ج.ا.ایران با کشورهای منطقهعوامل اثرگذار بر 

بوا   یهمگوام ؛ معظم کل قووا  یفرمانده ریبا تداب یهمگامی؛ اسالم یرانیا یو فرهنگ یمل تهوی ها،آرمان

ی عوامول همگورا و   ارنودگ بازد کورد یبوا رو  یدفاع یتوان و آمادگ شیافزا ؛کشور یخارج استیاصول س

 واگرای ژئوپلیتیک؛ عالیق مشترک ج.ا.ایران و کشورهای منطقه.

 
 مدل. ران،يا ياسالم يجمهور ،ييواگرا ،ييهمگرا ،يروابط دفاع ها: کليدواژه

                                        
     .ظوامی دانشوگاه عوالی دفوای ملوی ننویسوندۀ مسو ول        مودیریت اسوتراتژیک ن   کتورای تخصصوی  انوش آموختود د  . د 1

ghoreishi1357mahdi@gmail.com  
 .دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفای ملی و تحقیقات راهبردی. استادیار 2
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 مقدمه

کوه در  « اقتصواد مقواومتی  »های کلی  توسعد پیوندهای راهبردی با همسایگان در سیاست

معظم رهبری ابالغ گردیود موورد تیکیود قورار گرفتوه اسوت؛       از سوی مقام  1032بهمن  01

هوا   موجو  ایجواد و تقویوت ارادۀ آن    معموالًعالوه بر این وجود اعتماد متقابل در کشورها 

گردد. در ت وری سیاست همسایگی، پیوند سیاسی، نظوامی،   جانبه می برای توسعد روابط همه

ی اتصال ها حلقه درواقعامنیتی دارد و  -یی ارتباط مستقیمی با پیوند دفاعفرهنگاقتصادی و 

امنیتی با همسایگان است، که این امر در بیانات رهبور انقوالد در    -ایجاد راهبردهای دفاعی

قورار   دیو تیکموورد   01/11/1031دیدار با جمعی از فرماندهان و کارکنوان ارتوش در تواری     

 .گرفته است

کشوورهای   ثبووات و آرامووش در  واهوان صوول،،  خمی ایوران هموواره الجمهووری اسو

ای تار امنیوت منطقووه خایجاد یک سواۀ کنند های کلی نظام نیز بیانبووده و سیاست همسایه

تار بوا مشووارکت تمووامی کشووورهای منطقووه     خای که این ساگونه به ؛بوومی بووده اسوت

 هوای تویثیر عملیوات روانوی قودرت    هوای منطقوه تحوت   تدولو  زی اخو اموا بر ؛ایجواد شوود

 سوعی دارنود   ای هسوتند و منطقوه  های برونقدرت کس  اعتماد ، همواره در پیایفرامنطقه

-اصولی زکه یکوی احالیدر ؛دست آورند ها بههای آنحمایت لقِبَز ود را اخامنیت و ثبات 

 ای اسوت هوای فرامنطقوه  قودرت  هوای منطقوه، حضوور   نواامنی  الیول توورین د تورین و مهوم
  .1032نصفوی:
و... از  اشووغالگر قوودس میوورژ ۀ آمریکووا، روسوویه،  ووین، اتحادیووه اروپووا،متحوود  التایووا

یی هستند که در کشورهای پیراموون ج.ا.ایوران بوا اهوداف ژئوپلیتیوک و      کشورها نیتر عمده

آمریکوا   متحده  االتیادر منطقه از جمله  کشورهاکنند. حضور این ژئواکونومیکی رقابت می

 ازملوی جمهووری اسوالمی ایوران را تهدیود و موانع        منافع و رژیم اشغالگر قدس، امنیت و

 ی منطقه و همسایگان ج.ا.ایران شده است.  کشورهایی بین همگرا

ترین منواطقی اسوت کوه تمرکوز و توجوه بسویاری از       خاورمیانه، از مهم دتردید منطقبی

تژیک، المللی را به خود معطوف کورده اسوت. موقعیوت ژئوپلیتیوک، ژئواسوترا     بین بازیگران
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ترین عواملی است که باعث اهمیت مضواع  ایون منطقوه شوده     ذخایر عظیم انرژی، از مهم

 . 1032نهانتر:است 

ها و عدم ثبوات  و وجود بحران انهیخاورم ددر منطق رانیا کیحساس و استراتژ تیموقع

 کیاسوتراتژ  گانیبوا همسوا   یاسیس یهامجاور و وجود  الش یکشورهابرخی  در یاسیس

 نیترشود. از بزرگیم رانیا یاسالم یجمهور تیامن یبرا ییدهایجود آمدن تهدباعث به و

وارد شده است،  کیمنطقه حساس و استراتژ نیبه ا آننفوذ  ۀکه حوز یافرامنطقه داتیتهد

روابوط بوا    جواد یبوا توداوم حضوور خوود در منطقوه و ا      کایاست. آمر کایآمر ۀمتحد االتیا

ی بوا کشوورها   رانیو زا در ارتباط او تنش زیانگرع  ییضاف جادیدر صدد ا رانیا همسایگان

 تیبوه رسوم   ؛در منطقوه  کوا یبوزرگ آمر  انوه یمبوا طورخ خاور   رانیست. مخالفت اهمسایه ا

 یریو گیبور اسوتقالل و پو    دیتیک ران،یا یدو احساس خطر آن دولت از ناح لینشناختن اسرائ

و متحودانش   کوا یآمر یبرا هیاحن نیمنجر به احساس خطر از ا یاهسته ۀپروند دمدارانعزت

 . 1032 پور،ینبهشتشده است 

لذا دغدغد محقق این است که در صورت عدم دسوتیابی بوه یوک مودل روابوط دفواعی       

ای و ایجاد واگرایی محیطی در حوزۀ دفاعی ج.ا.ایوران  ج.ا.ایران با کشورهای همسایه منطقه

هیونیسوتی و مقابلوه بوا تشوکیل     رژیم غاصو  ص  و کایآمربا کشورهای همسایه در مقابله با 

های همسایه، امنیت داخلی در مرزهوای پیراموونی کشوور    ی تروریستی در کشورها گروهک

 جهت کشورروابط دفاعی، توانایی  در ییواگراای با ایجاد تیمین نگردیده و در محیط منطقه

ن کواهش  ج.ا.ایورا  هیبرعلآمدن یک محیط منازعه با کشورهای منطقه  وجود بهجلوگیری از 

یابد؛ با این تفاسیر هدف اصلی این تحقیق، دستیابی به مدل بومی روابط دفاعی ج.ا.ایران بوا  

 باشد.کشورهای منطقه مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیک می
 

 شناسی تحقيقمبانی نظری و پيشينه

 شناسي تحقيقپيشينه

از  یستجو در برخمنابع موجود در داخل کشور و ج  دآمده و مطالع عمل به یها یبا بررس

 قیو مقاله و تحق نامه، انیسابقه، رساله، پا گونه چیه قیمرتبط با عنوان تحق یخارج یها تیسا
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ای پژوهش تحوت عنووان مودل روابوط دفواعی منطقوه       نیمستقل مربوط به موضوی ا یعلم

و مطالعوات   قوات یجملوه تحق  از کنیل ؛دیمشاهده نگرد ج.ا.ایران مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیک

داخول کشوور ندانشوگاه     هوای مقاله در برخوی از دانشوگاه   8رساله و  2شده در قال    امانج

 یقوات یو تحق ی  و مراکوز علمو  یمراکز علم ریتربیت مدرس و دانشگاه عالی دفای ملی و سا

از  یبوا برخو   ینحوو هوا کوه بوه    حووزه  ریدر سا کیتیو ژئوپل یتیو امن یروابط دفاع رامونیپ

هوا  تورین آن عمول آمود کوه مهوم    بررسی بوه  باشند، یمرتبط م قیتحق نیموضوی ا یها ریمتغ

 عبارتند از:

 یتو یامن -یروابوط دفواع   یالگوو  یطراحو »حسن یزدانی در رسالد دکترای خود با عنوان 

 ، که در دانشگاه عالی دفای ملی و تحقیقوات  1031« نهیبا کشور ترک رانیا یاسالم یجمهور

های قدرت ملی اقدام به ارائد الگووی روابوط   مؤلفه راهبردی انجام گردیده با در نظر گرفتن

 دفاعی با کشور ترکیه نموده است و در رابطد ارائد مدل اقدامی صورت نگرفته است.

بوه قلوم ارغووانی    « امنیتوی بوا ایوران   -عقالنیت استراتژیک  ین در روابط دفواعی »مقالد 

و نقوش   2110توا سوال    یمبعد از انقوالد اسوال   یزمان ۀبر دور دیکیبا ت ، 1031پیرسالمی ن

پرسوش   نیپاس  به ا ددر ارائ یسع ،یا رابطه نی ن یریگ در شکل نی  کیاستراتژ تیعقالن

را متواثر   رانیکشور با ا نیا یتامنی – ی گونه روابط دفاع نی  کیاستراتژ تیدارد که عقالن

که وجوود   ندده ینشان م ینییتب-یفیمقاله با استفاده از روش توص نیا یها افتهیکرده است؟ 

 یتیامن –یدفاع استیدر س یستیگرا و پراگمات جهان ،یستیمائوئ دگان سه کیاستراتژ تیعقالن

  یحووزه بوا فوراز و نشو     نیباعث شده است تا روابط دو کشور در ا ن،یخلق   یجمهور

حواکم شوده و    نی و  یگوذار  استیخاص بر س یا در دوره تیهمراه شود. هر نوی از عقالن

 کرده است. لیر آن تحمرا ب یرفتار خاص

 یالگوهوا  ایو و  یراهبورد دفواع   نیبه تودو  یشده از لحاظ موضوع  مطالعات انجام شتریب

انود. در   پرداختهو الگوی روابط دفاعی  یخارج استیس ۀدر حوز یمل تیراهبرد امن نیتدو

 در یشده اسوت و اساسواً مودل روابوط دفواع      به موارد متداول اشاره  شتریشده ب  ارائه یمبان

 قودرت  ۀعوامل همگورا و واگورا در حووز    دارائه نشده است. در موار علم ژئوپلیتیک ۀحوز
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 دنو یپرداخته شده اسوت و در زم  رانیج.ا.ا قیعالبه شده و تنها   پرداخته جانبه کیصورت  به

 ؛پرداختوه نشوده اسوت    باشوند  یمؤثر مو  یعوامل همگرا و واگرا دوجانبه که در روابط دفاع

مودل و   نیو و عمل به ا منطقه یو کشورها رانیروابط ج.ا.ا دلبا ارائه م قیتحق نیضمناً در ا

در  یسوت یونیغاصو  صه  میو و رژ کوا یاز حضوور آمر  یتوجه قرار گرفتن خطرات ناش مورد

در منطقوه موورد    یتنوازع  طیاز به وجود آمدن مح یستیترور یها گروهک لیمنطقه و تشک

 قرار خواهد گرفت. توجه

 

 مباني مفهومي و نظري
 چارچوب مفهومی پژوهش

 عوامل ژئوپليتيک

دارد؛ عوواملی  بندی سنتی که پیر ژرژ در کتاد ژئوپلیتیک اعالم موی  بر اساس یک تقسیم

بنودی   که در ژئوپلیتیک مؤثرنود بوه دو دسوتد کلوی عوامول ثابوت و عوامول متغیور تقسویم         

بنودی موورد نقود     ی تقسویم ؛ این نوو  28: 1013به نقل از پیرژرژ،  01: 1032آبادی،  نشمس دولتشوند می

بنودی بسویار    های داخلی و خوارجی قورار گرفتوه و برآینود و جموع     بسیاری از ژئوپلتیسین

 آن بدین قرار است: خالصد

توان عامل ثوابتی را فور     دارد که: آیا در ژئوپلیتیک مینیا در این مورد اظهار میحاف 

ت جنبد ثابتی دارد یوا هموواره در   آفرینی سیاسی که منظر اصلی ژئوپلیتیک اس کرد؟ آیا نقش

پور نیوز معتقود اسوت:    ؛ همچنین کریمی 0: 1031نیا، نحاف طول زمان با تغییرات مواجه است؟ 

داوری و ذهنیووت قبلووی  نوووعی پوویش جووای هوودایت محقووق او را بووه  بنوودی بووه ایوون تقسوویم

  . 11: 1031پور، نکریمیکشاند یم

گونه تعری  گرده است؛ هرگاه عوامل یک نبیک در کتاد خود عوامل ژئوپلیتیک را ای 

اجتمواعی و   –ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگوی  ها مؤلفهی قدرت نها مؤلفهواحد جغرافیایی با 

کنشوی و   صوورت  بوه که  شده جادیانظامی  برخورد نماید، تعامالتی حاصل از این برخورد 
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های یک منطقه گیریمیمها و تصریزیها، راهبردها، برنامهواکنشی؛ این تعامالت بر سیاست

 . 03: 1038نبیک، گویندیا کشور اثر خواهد گذاشت که به آن عامل ژئوپلیتیک می 

حواف  نیوا،    محمدرضا نظربندی عوامل ژئوپلیتیک را برمبنای محقق در این تحقیق دسته

غالمعلی رشید، اکبر پرهیزگار و محمدحسین افشردی که در مقالد خود تحت عنوان الگوی 

طراحی راهبرد دفاعی مبتنی بور عوامول ژئوپلیتیوک، در یوک کوار تحقیقواتی عوامول        نظری 

، عوامول انسوانی، عوامول اقتصوادی،     طبیعیژئوپلیتیک را در شش عامل اصلی شامل عوامل 

 مودنظر انود   بندی کرده المللی، عوامل نظامی دسته بین -عوامل سیاسی داخلی، عوامل سیاسی

 قرار داده است.
 

 1يکعالئق ژئوپليت

های فضایی و جغرافیایی مفرو  در ماورای مرزها که به لحواظ  است از، مکملعبارت 

هوای  ۀ نیازهوا و کاسوتی  کنند نیتیمساختاری از تجانس برخوردار بوده و به لحاظ کارکردی 

بنای عالئق و منافع ملی کشوورها را  ی زیرنوع بهیک کشور محسود گردد. تعلق ژئوپلیتیک 

هوای طبیعوی و     اظر بر مواردی هست که با تمام یوا بخشوی از خصیصوه   دهد و ن  تشکیل می

ۀ احتیاجات کشوور  کنند نیتیمانسانی کشور تجانس و همگونی دارند و یا مواردی هستند که 

در ابعاد مختل  سیاسی، اقتصادی، تجواری، ارتبواطی، فرهنگوی، اجتمواعی، دینوی، علموی،       

هوا دلبسوتگی و    باشوند و کشوور بوه آن     طی میمحی فناوری، نظامی، امنیتی، حیثیتی یا زیست

ای را   ؛ در حیطود مفهووم تعلوق ژئوپلیتیوک فهرسوت گسوترده       121: 1081نیا،   نحاف عالقه دارد 

توان تنظیم نمود که برای نمونه بعضی از موارد عبارتند از، یک گروه اقلیت هم کیش یوا    می

ی مرتفوع و مسولط بور کشوور     هم زبان و هم فرهنگ در کشور دیگر، یک فضای جغرافیوای 

زا، ها، مسیر حرکوت بادهوای بواران     های جوالن، قفقاز و کشمیر  سر شمد رودخانهنبلندی

هوا و مسویرهای انتقوال صوادرات ننفوت،      یک جزیره، مسیر تیمین واردات کشوور، بنودرگاه  

مات نقل، مراکز فوروش کاالهوا و خود   وهای ارتباط مخابراتی، اینترنتی و حمل  گندم ، شبکه

                                        
1. Geopolitical Interest 
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آالت، گندم، دارو و اسولحه ، حوزد   نبازارهای نفتی ، مراکز تیمین واردات نقطعات، ماشین

سیاسی طرفدار، آثار باستانی و تاریخی، اشتراک زبانی، آداد و رسوم مشترک، کنترل مرکوز  

مواد مخدر، مرکز تولید و انتشار ناامنی، ایستگاه رادیویی، پایگاه نظامی، مشارکت در پوروژۀ  

 . 01: 1030ننجاتی منفرد، خطوط لوله، مجتمع صنعتی و غیره  ساخت
 

 دیپلماسی دفاعی   

وگوهای امنیتی، راهبردی هایی مانند انجام گفتدیپلماسی دفاعی عبارت است از فعالیت

ای نظوامی، واردات و صوادرات تسولیحات و    هوای آموزشوی و حرفوه   و سط، بواال، تبوادل  

هوای نظوامی مشوترک و نظوایر آن از سووی      تمورین  تجهیزات نظامی، برگزاری رزموایش و 

   (Shea, 2018: 338)  های کشورها.ارتش

 

 روابط دفاعی

هوای متقابول واحودهای نظوامی      اقودامات و کونش   دتوان مجموعو  روابط دفاعی را می -

حکومتی ننیروهای مسل،، وزارت دفای و...  و نهادهای نظامی غیردولتی که در دفای نقوش  

 . 2: 1031نوحیدی، ها نامید  همچنین روندهای نظامی و دفاعی میان ملتمؤثری دارند و 

در ارتباط با مدل روابط دفاعی بین کشورها سط، خاص از روابط است که باید مراحول  

 مختل  را طی کنند و بیانگر سط، مطم ن و اعتماد متقابل بین کشوورها و اهوداف و منوافع   

هوایی از اقتصواد و   و فرهنگی طی شود؛ تا مؤلفهمشترک خواهد بود و باید روابط اقتصادی 

ها برقرار شوود و در مراحول    فرهنگ و.. بین دو حوزه به یک اعتماد و اتکا به هم در بین آن

 . 1033نقدیرنظامی، سازی حداقلی امنیت و اعتماد به هم برسند مشترک
 

 تفاوت مدل و الگو

 ایه دارد و طورخ سواده شوده   توج تیواقع کیعناصر  نیبه ساخت روابط ب شتریالگو ب

الگوو   ؛کند یها را مشخص م آن نیموجود ب یها مجموعه و نسبت کی یاست خطوط اساس

تر شدن و قابول فهوم شودن     ساده یو برا باشد یم یو ساده شده از جهان واقع ینظر شینما

 ییهوا  ویاما مدل به مجم ؛پردازد یها م نظم در آن جادیو ا دهیعناصر آن پد میبه تنظ ها، دهیپد
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و در  رسواند  یرا مو  تیو واقع کی یکه ساختار اساس شود یاطالق م یمنطق ای یاضیر ،یماد

 کی ۀشد یبازساز ایاست و جزا کو ک  شیکارکردها دآن و ارائ نییسط، خود قادر به تب

 کسوان ی یواقعو  ۀدیو پد ایو  ا،یشو بزرگ اسوت کوه از لحواظ کوارکرد بوا آن       ۀدیپد ای ایش

 . 11-11: 1038 ،یرالماسیم ،ینمراداست

ی منطقوه: مودلی اسوت بوین     کشوورها  وتعری  عملیاتی مدل روابط دفواعی ج.ا.ایوران   

 ی،اقتصواد  سیاسوی داخلوی و خوارجی،   نی منطقه که بر مبنوای عوامول   کشورها وج.ا.ایران 

که از واقعیت گرفته شده  گردد یم میترس ها آنبر روابط دفاعی  مؤثری، طبیعی  نظام ،انسانی

های متقابول واحودهای    دفاعی بین دو کشور را در مجموعد اقدامات و کنش است و روابط

نظامی حکومتی ننیروهای مسل، وزارت دفای و ...  و نهادهای نظامی غیردولتی که در دفای 

 دهد. نقش مؤثری دارد نشان می

 

 امنيتی -الگوهای روابط دفاعی

وا، الگووی هژموونی، الگووی    قو  دای شامل الگوی موازن  هار الگوی امنیت منطقهمعموالً 

کودام از ایون الگوهوا     برای هور باشد؛ که  مطرخ میهای امنیتی و الگوی اجتمای امنیتی  رژیم

 هایی وجود دارد: مدل

 ؛مدل بازدارندگی و : مدل اتحاد و ائتالفشامل قوا دالگوی موازن -

مودل   و تحمیلی، مدل نفوذ هژمونیک، مدل رهبوری  د: مدل سلطشامل الگوی هژمونی -

 ؛هژمونی نهادگرا

های توافقی، مدل امنیت مشترک، مدل امنیت  : مدل رژیمشامل های امنیتی الگوی رژیم -

 ؛ای مدل مشارکت برای امنیت منطقهو  جمعی دسته

مودل امنیوت    و ای : مدل شورای همکاری در امنیت منطقهشامل الگوی اجتمای امنیتی -

 .  111 -113: 1088، خانی عبدالهن تعاونی
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 مبانی نظری

 از بسوویاری اقتصووادی، روابووط فنووی و ددر پووی موفقیووت کشووورهای اروپووایی و توسووع

 توجوه  مورد رشد برای استراتژی یک عنوانبه را آن از گیری بهره توسعه حال در کشورهای

 ملوی  رفاه و توسعه از مطلوبی سطوخ به دستیابی که دریافتند کشورها عبارتی به دادند؛ قرار

هوای برخوورداری از امکانوات و منوابع      و به نا ار بایود زمینوه   نیست ملی قولدم یک صرفاً

هوا و   المللی را فراهم کنند.  گونگی تمهیدات این سازوکار جهوت اسوتفاده از ظرفیوت    بین

ترین مقوالتی اسوت کوه پویش روی تموامی کشوورها      ای از جمله مهم منابع جهانی و منطقه

کارهوا و تمهیودات بوین    وترین این سازمگرایی از مهمرسد هبر این اساس به نظر می ؛است

المللوی اسوت. در    هوای بوین   کشورهای یک منطقوه جهوت نیول بوه ایون هودف در عرصوه       

امنیتی  -گرفت، بیشتر بر ابعاد سیاسی  ان جنگ سرد شکل میرکه در دو ؛گرایی سنتی منطقه

نیوای غورد تقویوت    خصووص بوا محوریوت د   گرایی نوین که به اما در منطقه ؛شد تیکید می

هوای اقتصوادی در میوان     بر مقوالت اقتصادی توجهی ویژه شود و تشوکیل اتحادیوه    ؛گشت

جوامع یک بلوک سیاسی که ترجیحاً از سوابق مشترک فرهنگی، زبانی، دینی و تاریخی نیوز  

نهایت محقق  ار ود نظری خوود را   در .انکارناپذیر معرفی گشت برخوردارند، ضرورتی

دستی نآیات و روایات، گفتمان والیت ؛ نظوری؛ همگرایوی در روابوط    باال اداسنبا توجه به 

ای ارائوه  ای و الگوی روابط دفاعی  با رویکرد مشوارکت منطقوه   الملل و همگرایی منطقهبین

 نماید.می

 

 ايران در منطقه و جهان.ا .موقعيت ژئوپليتيکي ج

 است: از سه ویژگی برخوردار ژئوپلیتیکی ایران از لحاظ موقعیت

   ؛موقعیت برین اتصال به اوراسیا -

    ؛موقعیت بحرینفارس و دریای عمان  سواحل طوالنی در خلیج  -

 . 31: 1081نصفوی،  ی موقعیت گذرگاهن هرمز ددر اختیار داشتن تنگ  -
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  ژئووپلیتیکی   هوای  حووزه   در تموام  زیواد   ژئووپلیتیکی تویثیر  با  یعنوان کشور به  ایرانج.ا.

  شودن   و فعوال   ای منطقوه   هوای  تشوکل   در پیودایش  و باشود   حضور داشوته   دشخو  پیرامون

ها  حوزه  این  سیاسی  یندهایاو فر ی داردمؤثر  ، نقش آن  و کارکردهای  ژئوپلیتیکی  های حوزه

هوا   تفاوت  ها ارتباط دارد دارای با آن  کشور ایران  که  ژئوپلیتیکی  های دهد. حوزهمی  را شکل

هوای ژئووپلیتیکی، دارای    حوال ایوران نیوز بوا تموام حووزه       است و در عین  با هم  یو تشابهات

تواند، بالقوه عامل اتصوال بورای تموامی     باشد و می ها و منافع مشترک می تشابهات و تجانس

ها نقش موؤثری را بور عهوده بگیورد.      ها باشد و در جهت متشکل شدن این حوزه این حوزه

 ایران عبارتند از:های ژئوپلیتیکی مجاور  حوزه

ژئوپلیتیکی قفقاز آناتولی شامل کشورهای جمهوری اسوالمی ایوران، ارمنسوتان،     ۀو حوز

 ؛گرجستان و روسیه

فارس شامل کشورهای جمهوری اسالمی ایران، عراق، کویت،  ژئوپلیتیکی خلیج ۀو حوز

 ؛عربی، قطر، بحرین و عمان ۀعربستان سعودی، امارات متحد

 دریای عمان و اقیانوس هند شوامل کشوورهای جمهووری اسوالمی    ژئوپلیتیکی  ۀو حوز

 ؛عربی ۀایران، پاکستان، هند، عمان و امارات متحد

ژئوپلیتیکی فالت ایران شامل کشورهای جمهووری اسوالمی ایوران، پاکسوتان و      ۀو حوز

 ؛افغانستان

ژئوووپلیتیکی دریووای مازنوودران شووامل کشووورهای جمهوووری اسووالمی ایووران،  ۀووو حوووز

 ؛روسیه و آذربایجان تان، قزاقستان،ترکمنس

ای  شووامل کشووورهای ژئوووپلیتیکی کشووورهای منطقووه نهمسووایگان منطقووه   ۀحوووز -

 . 13-31،نهمانترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان 

آسیا، اروپا و آفریقا است که  ۀواسطه بین سه قار دآسیای جنود غربی در حقیقت منطق 

زیورا هور نووی     ؛ی از حوادث ایون سوه قواره متویثر اسوت     بسیارمنطقه به نحو  ایران در این

ها به وقوی بپیوندد و یا روابط سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگوی   ای که در این قاره واقعه

های  صورتی بر ایران تیثیر خواهد گذاشت. مووقوعیت راهبُردی و توانایی بین این سه قاره به
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ای را بوراى   مالحظوه   دى و نظامى جمهورى اسالمى ایران، نقش قابول بالقوه و بالفعل اقتصا

غرد آسویا نخاورمیانوه  و    دالمللى فراهم آورده است. ایران در منطق کشورمان در سط، بین

همچنین همسایگى ایران با کشوورهاى   ؛فارس از اهمیت ژئوپولیوتیکی برخوردار است خلیج

ای  که مشترکات فرهنگوى و عمیقوى   سایگان منطقهیافته کشورهای منطقه نهم  تازه استقالل

ذخایر زیرزمینوى،   داضاف  عوامل فوق به دبه این اهمیت افوزوده است. مجموع ؛با ایران دارند

های مهم ارتباطى و تجارد نظامى هشت سوال   آهن و جاده نیروى انسانى سرشار، بنادر، راه

آماده ایفاى  طور محورى ، ایران را بهنظامى دهاى پیشرفتیابی به فناورى دفای مقدس و دست

 . 120: 1032نبوالحسنی، کند  الملل می نقش مهم در نظام بین

ی شود. از طرف شومال بوا دریوا   دو سوی شمال و جنود به دریا منتهی می از ج.ا.ایران

جهان ارتباط دارد و از طریق این دریا ه، با روسیه و  دبست دترین دریا عنوان بزرگ به خزر

ستان ارتباط دریایی و با جمهوری آذربایجان و ترکمنسوتان، عوالوه بور ارتبواط زمینوی،      قزاق

فارس و دریای عمان نیز ارتبواط   ارتباط دریایی پیدا کرده است. از طرف جنود یعنی خلیج

درصود   31درصود واردات و   81پوذیر اسوت و بویش از    بین ایران و دنیوای خوارج امکوان   

  . 1031دهقانی فیروزآبادی، نگیرد ارس و دریای عمان صورت میف صادرات ایران از طریق خلیج

و ارتباطات را کس  نمود  موقعیت برتر ژئوپلیتیکی ج.ا.ایرانبا فروپاشی شوروی سابق، 

 دای  با جهان خوارج از طریوق ایوران و منطقو    اقتصادی کشورهای منطقه نهمسایگان منطقه

منطقه و نقش ارتباطی آن در راهبردهای بری  . جایگاه ایران در اینوجود آمدبه فارس خلیج

ترین عواملی است کوه اقودامات سیاسوی و نظوامی، آن را نسوبت بوه       و بحری از جمله مهم

پلوی بوین    داین موقعیوت بوه مثابو    ؛دهد های جهانی تحت تیثیر قرار می همسایگان و قدرت

بوین روسویه و    هرموز  دتنگو  دلیوسو  فارس همچنین بهخاورمیانه، جنود، غرد آسیا و خلیج

 . 31: 1081نصفوی، کند فارس و دریای عمان و دریای عرد ارتباط برقرار میخلیج
 

 ديپلماسي دفاعي ج.ا.ايران

ارتبواط   یکشورهایی که سور دشومنی ندارنود برقورار     دبا هم ج.ا.ایراندیپلماسی دفاعی 

اهداف و منوافع در  عنوان یک ابزار قدرتمند در پیگیری  . باید از دیپلماسی دفاعی بهباشد می
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 باشود  پذیر موی امکانهمه در  ار ود تدابیری  ها نیاالبته  نمود؛هر جایی از جهان استفاده 

 یریرپوذ یبوا توجوه بوه تیث    .گوردد  معظم کل قوا اخذ موی  ۀفرماندسوی که در سط، کالن از 

اسوت کوه بوا     ییجوزا معودود کشوورها    رانیا ،یاو تحوالتِ منطقه هایکشورها از دگرگون

 -آسویای مرکوزی   فوارس، جیشامل؛ خل «یامنطقه ستمیس ریز»در  هار  ،شتن پانزده منطقهدا

 . 0:1038ی، وسفی ینحاج است قرار گرفته یغربجنود یایو آس ترانهیقفقاز، شرق مد

که از  دهیسب  گرد ییایجغراف تیموقع نیکه ا میابییکشورمان، درم  یبه تار یگاهبا ن 

هوا و  روس هوا، یسو یانگل هوا، یپرتغوال  هوا، یرومو  ها،یونانیانند؛ های بزرگ م قدرت رباز،ید

 انیو طور اخوص از بعود از پا   به ؛قائل باشند اریبس تِیآن اهم یبرا «هاییکایآمر»خصوص  به

کشوور   دو  وه تخاصوم، متوجو    ی وه از در دوسوت   هوا ییکوا یآمر گواه دوم، ن یجنگ جهان

 است. بوده رانیا یاسالم یجمهور

 ؛و مقتدر اسوت  ایحکومت پو کی یهاشاخصه نیتراز مهم ،یملّتیّنجهت ام یبسترساز

خوود را متعهود بوه تویمین آن      رانیو ا یاسوالم  یجمهوور  یتیّو امن ینظام ،یاسیکه رجال س

 . 18:1030ی، نواضح دانند یم

 یاساسو  تیسه اولو یدارا رانیا یاسالم یدر کشور جمهور ،«یتیّامن -یدفاع یپلماسید»

 از: ارتنداست که عب و عمده

بتوانود   یسوت یبا رانیو ا یاسالم یکشور؛ دولت جمهور دو توسع ینوساز :اول تیاولو-

 کیو امور جوز بوا     نیو ا ؛دیو فراهم نما رانیمردم ا یقابل قبول برا یو معنو یرفاه ماد ینوع

و  یوویزداتوونش بووریخردمندانووه و مدبرانووه، مبتنوو یخووارجاسووتیکارآموود و س یِپلماسووید

 ؛گرددینم ریپذامکان ،یافرامنطقه و یامنطقه یها یهمکار

 یکشور جمهور ؛یملّ تیّتیمین امن هیدر سا یحف  اسالم و منافع اسالم :دومتیاولو-

دارد،  اریو که در اخت یکارآمد یابزارها دلیوسبه ،ینیحکومت د کیعنوان  به رانیا یاسالم

خوود   یهوا یمشو خط هااستیس یدعمل آورد و کل دفای به یاسالم انِیبتواند از ک یستیبا

 یدهو جهوت  ران،یو ا یاسوالم  یجمهوور  میملّت فهو  یبرا ،یملّ تیّتیمین امن یرا در راستا

 ؛ 1038قدیر نظامی، ندینما
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 ژهیو وبوه  یهوای اسوتکبار   قودرت  یطلبو و سولطه  ییمخالفت بوا زورگوو   :سومتیاولو-

 کایآمر ۀمتحد  تکه در آن کشور ایاال یقطبتک یایمخالفت با دن یعنی: کایآمر ییگرا هژمون

 است. یالمللنیب دعرص تازکهی

« یدفاعقدرت»غافل بود که  زین تیواقع نیاز ا یستینبا گفتهشیپ یهاتیتوجه به اولو با

اسوت و   یعامول بقواا اجتماعوات بشور     نیترهر جامعه و مهم یازهاین نیتریادیاز بن یکی

 ؛هوای را در عرصوه  اشیتو یّمنا طیمحو  ران،یو ای اسوالم  یمانند؛ جمهور یطور حتم کشور به

 زانیو و م یاساسو  هوای براسواس منوافع، اهوداف و ارزش    «یجهوان »و  «ایمنطقوه » ،«یداخل»

 .کندیم  یخود تعر« قدرت»

نیروهای مسل، جمهوری اسالمی ایران از ابزار قدرتمنود دیپلماسوی دفواعی در تعقیو      

اهداف سیاست خارجی، ایجاد بازدارندگی، نمایش قدرت و اقتدار کشور و انقالد اسالمی 

 . 1030نمرادیان، نماید میاستفاده 

طوور   هوای فرهنگوی، اقتصوادی، امنیتوی و هموین      در موضوی سیاست خارجی، سیاسوت 

پوشوان قورار دارنود و    صوورت هوم   های نظامی در کنار هم بوه  های نظامی و سازمان تسیاس

کنند. به همین دلیل دیپلماسوی دفواعی نیوز     های جمهوری اسالمی ایران را دنبال می سیاست

در هموین زمینوه    ؛جانبه یعنوی سیاسوت خوارجی اسوت     یکی از اجزاا مکمل دیپلماسی همه

صورت مستمر  ها نیز با ما به وزارت امور خارجه داریم و آنارتباطات بسیار زیاد و دائمی با 

 .در ارتباط هستند

 یهوای خوارج   اهوداف و سیاسوت   شوبرد یموؤثر در پ  یعنووان ابوزار   به یدفاع یپلماسید

 . 1031ندهقان، است  رانیا یاسالم یجمهور

نظوام   تیو توسوعه و تثب  جواد، یا یبورا  یشوورو  ریاتحواد جمواه   یفروپاش از بعد کایآمر

و  یرا با راهبرد اسالم هراسو  یخود دشمن ساز یو اعمال و استقرار هژمون ییگرا جانبه کی

 در دستور کار قرار داد. یران هراسیا

و عناصور قودرت در جهوان     هیکرده که سورما  جادیرا ا یطیراهبرد شرا نینظام سلطه با ا

رونود را توا   نیو آنوان ا  قطعاً است و یخودزن حال در یمواجهه با دشمنان اصل یجا بهاسالم 
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 یجمهوور  دنبال خواهند کورد.  یاسالم یکشورها یراهبرد یهایها و توانمندتیقابل یدتخل

را نداشوته و   یجنگ و مواجهوه بوا کشوور    یبنا ندهیو نه در آ تاکنون گاهچیه رانیا یاسالم

برخوورد   تیو خواهانوه بوا قودرت و قاطع   فزون ایو  تجاوزکارانهبا هرگونه اقدام  یندارد ول

دیپلماسوی  .  1033ناشورافی،  کنود  مانیخوود پشو   قدامکننده را از اکه اقدامیطور به ؛اهد کردخو

بسویاری   رفت هدرتواند از  اش آنچنان وسیع و کارآمد است که می ثیرگذارییت ۀدفاعی دایر

از پتانسیل و انرژی که در شرایط تهدید و کشمکش به وجود آید جلوگیری کند و موانع از  

 .ها شود هزینه

د و نیروهای مسل، ما نیز بنا دارنود در حود امکوان ایون     نموباید از این ظرفیت استفاده 

و در مجمووی   اداموه دهود   دار جهوت شوده، هودایت شوده و     یزیر برنامهصورت  مسیر را به

 . 1038قدیر نظامی،ن جانبه است دیپلماسی دفاعی مکمل دیپلماسی همهتوان گفت  می

ظامی، نمایشگر اوج روابط بین نیروهای مسل، و حتی اصوالً تشکیل کمیسیون مشترک ن

گوذاری و  هوای مشوترک نظوامی، سیاسوت     روابط خارجی دو کشور است؛ کارکرد کمیسیون

یعنوی   ؛کشور برای یک دوره یک یا یک و نیم ساله است برای روابط نظامی دو یزیر برنامه

سوال و نویم آینوده توا      با تشکیل هر کمیسیون، نوی ارتباطاتی که بنا است ظرف یک تا یوک 

 .گیرد ید طرفین قرار میییشود و مورد ت اجالس بعدی به وجود بیاید، بررسی می

هوای پوی در پوی، تروریسوم، جنوگ در منطقوه و        شرایط حاکم بر منطقوه ماننود بحوران   

عنووان یوک بوازیگر     تهدیداتی که وجود دارد و البته جایگواه جمهووری اسوالمی ایوران بوه     

بخش در منطقه، باعث شده که ابزار دیپلماسی دفاعی بیشوتر بوه خودمت    تیثیرگذار و موازنه

 .همان ن گرددرویکرد برای تعقی  اهداف مدنظرمان استفاده   گرفته شود و از این

 

 اصول دکترين دفاعي  ج.ا.ايران

های داخلی و خارجی هر کشور اساساً تابعی از دکترین امنیوت ملوی آن    پیگیری سیاست

دکترین دفاعی که بور مبنوای برخوی اصوول حواکمیتی، قوانون اساسوی،        کشور است. اصول 

گیرد، نقوش اساسوی در تعیوین دکتورین دفواعی را       های بنیادی و امنیت ملی شکل میارزش
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خواهد داشت. دکترین دفاعی در واقع روابط میان ساختارهای سیاسی، سیاست دفای ملی و 

ای از اصوول   دکتورین دفواعی مجموعوه    توان گفوت  یم .کند راهبرد دفای ملی را توصی  می

ها، زیربنای فکری و اصول بنیوادی موورد قبوول و حمایوت      ها، اندیشه اساسی، قواعد، نظریه

و سیاسی کشور و بوا توجوه بوه دکتورین امنیوت ملوی و        ملی است که توسط رهبران نظامی

والت جهوانی و  ای باشد که تح گونه دکترین دفاعی باید به .شود اندیشه نظامی حاکم بیان می

قابول  نالمللی همانند جهانی شودن را مودنظر قورار دهود      ویژه روندهای کالن بین ای به منطقه

 .:www.Tabyincenter.ir)1031دسترسی در وبگاه اندیشکده، 

هوای ذیول در دو سوط،     در تعیین دکترین دفاعی ج. ا. ایران برخوی عوامول و شواخص   

 :اشندب کننده میخاص و عام تیثیرگذار و تعیین

 های مشخص است که مستقیماً منظور از سط، خاص عوامل و شاخص :سط، خاص. 1

 .گذارند تیثیر

در قانون اساسی ج.ا.ایران موواردی همچوون تیکیود بور اسوتقالل و نفوی        :قانون اساسی

پذیری، ممنوعیت اسوتقرار پایگواه نظوامی خوارجی در کشوور،       جویی و سلطه هرگونه سلطه

هوا و   برای دفای مسلحانه از عوامول تیثیرگوذار بور تعیوین سیاسوت      حاد ملتآتوانمندسازی 

 .باشد دکترین دفاعی می

کوه بور    های امام خمینی و همچنوین فرمانودهی معظوم کول قووا      مشی های و خط دیدگاه

با تیکید بر راهبرد دفای مردمی و خوداتکایی و خودکفوایی در اموور    جانبه همهآمادگی دفای 

 .اند شتهدفاعی و نظامی تیکید دا

در این سند عالوه بر ترسیم جایگاه کشوور در   :های کلی نظام انداز و سیاست سند  شم

منطقه و جهان در بعد دفاعی، بر ارتقاا توان دفاعی نیروهای مسل، برای بازدارندگی، ابتکار 

عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منوافع ملوی و انقوالد اسوالمی و منوابع      

 .:www.Tabyincenter.ir)1031نقابل دسترسی در وبگاه اندیشکده،  کشور تیکید شده است حیاتی

 .عام از عناصری است که در دکترین دفاعی تیثیرگذار هستند دمنظور جنب :سط، عام. 2
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ای و جهوانی،   هوای راهبوردی در سوط، منطقوه     تحول دائمی موقعیت :جانبه همهدفای 

هوای   یکوی از رهیافوت   ؛کند های دفاعی می اصالخ رهیافت کشورها را نا ار به بازبینی و

 ؛جانبه اسوت  نسبتاً جدیدی که در این زمینه طی دو دهه اخیر ظهور کرده است، دفای همه

تیثیر تحوالت ایجاد شده در مفهوم امنیت از کشورهای اسوکاندیناوی و  این رهیافت تحت

رهیافت مبتنی بر ایون فور    این  ؛برخی کشورهای اروپایی همچون سوئیس آغاز گردید

توانند از طریق درهوم شکسوتن    است که متجاوزان به کشور، عالوه بر اقدامات نظامی می

های اجتماعی و توانایی مقابله با فجایع طبیعوی   های اقتصادی، هدف قرار دادن بافت نظام

کشورها جانبه، منازعات بین  رهیافت دفای همه .ساز، کشور را به شکست بکشانند و انسان

داند و بر تجاوزها و تهدیودات غیرمتعوارف کوه قصود از بوین بوردن        را صرفاً نظامی نمی

همبستگی اجتماعی و درهم شکستن اقتصاد و تحلیل توان ملی را دارنود، معطووف شوده    

 . 1031ندانش آشتیانی و همکاران،  است

نسوانی، امکانوات   هوای ا  سورمایه  دهمو  یریکارگ بهسازی و  معنای آمادهجانبه به دفای همه

منظور پیشگیری و مقابله با هر نوی تهدیود و تهواجم دشومنان خوارجی و      مادی و معنوی به

ها و مقودورات موجوود بورای     کاربست تمامی ظرفیت درواقعجانبه  دفای همه .داخلی است

 .مواجهه با تهدیدهای فراروی نظام است

ه، سیاست و دکترین دفواعی در نظور   راهبرد، اندیش دجانبه در ج.ا. ایران به مثاب دفای همه

جانبه از ابتدای پیروزی انقوالد اسوالمی وجوود     شود. استفاده از راهبرد دفای همه گرفته می

در هر »خطاد به فرماندهان نظامی فرمودند:  1013شهریور  21داشته است. امام خمینی در 

 همود  در شوهادت  و جهواد  پیشکسووتان  اسوت  واجو   ...حال ما باید آماده و مهیا باشویم،  

 خواص  اصول اساس بر کشور؛ این افراد و آحاد همد تجهیز در و ... باشند حاضر ها صحنه

 .«نمود کوشش... بسیج حقیقی و واقعی تشکل به رسیدن تا جانبه، همه دفای

عنوان یک دکترین دفاعی مبتنی بر اسوتفاده از تموامی    تواند به جانبه می بنابراین دفای همه

 نان که در نهادهای دفواعی   آن ؛قرار گیرد موردتوجهها  ت رفع محدودیتها در جه ظرفیت

باشود. در دکتورین دفواعی     و امنیتی کشور بر این مس له متمرکز شده و در حال پیگیری موی 
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های دفاعی و نظامی، معیارهوای  ج.ا. ایران، از طرف رهبران انقالد اسالمی و نیز ت وریسین

 ت:ذیل در نظر گرفته شده اس

 ی؛ونیلیم ستیبیل ارتش تشک 

 ؛دفای همراه با بازدارندگی 

 ؛بازدارنده هر دشمن متجاوز احتمالی دنبرد نامتقارن به مثاب 

 ملی از طریق آمووزش نظوامی عموومی بورای حفو  اسوتقالل و        دتقویت کامل بنی

 ؛تمامیت ارضی و دفاعی کشور

 ؛کس  اقتدار و توان دفاعی و برتری در سط، منطقه 

 1031ندانش آشتیانی و همکاران،  جانبهدفای همه . 

 

   شناسی تحقيق روش

تحلیلی با رویکرد کیفی صورت  -این تحقیق از نوی کاربردی است و به روش توصیفی

فرمانودهان   نیاز بو  یآموار  دجامعو  ق،یبودن موضوی تحق یبا توجه به تخصصگرفته است. 

تجربه  یدارا یدطوخ راهبرو س یتیو امن یاطالعات یها که در حوزه باشد یمسل، م یروهاین

 بوا  بووده؛  داربوه بواال عهوده    رویو ن یاموور را در سوتادها   نیو ا تیو تخصص بوده و مسو ول 

 .اندانتخاد شده لیذ های یژگوی

 گواه یمسول، بوا جا   یروهوا ین هایسازمان یخدمت در مشاغل راهبرد  دسابق یدارا 

 ؛باشند به باال یسرلشکر

  ؛بوده یو پژوهش یآثار علم یمقاله، دارا نیدر ا یبررس عنوان مورد دنیزم در  

 ینظام یراهبرد تیریمد های هندر رشتی دکتر یدانشجو ای یمدرک دکتر یدارا، 

دوره مشترک و مرک   رعامل،یپدافند غ یراهبرد تیریو مد یراهبرد یعلوم دفاع

   ؛دافوس  باشند

 انتخواد  مسول،   یروهوا یمختل  ن هایاز سازمان یبینفرات با ترک نکهیا تاًینها

 شدند.
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. روش دیو صوورت هدفمنود انتخواد گرد    به یآمار دجامع ها،یژگیو نیبا توجه به ا لذا

 نیو در ا رایو ز ؛بوده اسوت  یدلف کیاستفاده از تکن قیتحق نیکار رفته در اهب لیتحل و  هیتجز

تعودد کشوورهای    اًثانیو  نبود؛ ممکن مدل روابط دفاعی هاییژگیو ینیع یابیاوالً ارز قیتحق

 نیبنوابرا  باشود، ای و تیثیر متفاوت عوامل ژئوپلیتیکی در هر کدام از این کشورها موی قهمنط

که متناس  بوا   شدیاستفاده م نیاز خبرگان و صاح  نظرا ستباییم افتهیصورت ساختار به

 یابهام را با حداقل خطوا  طیدر شرا لیو تحل یریگ میبتوانند، تصم یآمار دجامع هاییژگیو

 کیو تکن نیو حاصول از ا  هوای قبوول بوودن داده    منظور قابل به تینها در ؛ندممکن انجام ده

  هوا  افتوه یو اصوالت   یانیو م تیو داشتند بوا واقع  میتعم تیقابل ،یاثرگذار زانیم ،یرپذینباور

 دیو گرد میو تنظو  هیته قیتحق جی ار ود  ارمز از نتا یبر مبنا یاستاندارد یفیک دپرسشنام

د جامعو  دگانیو نفر از برگز 12 نیبه آن، ب نیتوسط محقق اینهیگز 1  یو با اضافه نمودن ط

 .دیگرد ی،توض آماری

 

 هاهای تحقيق و تجزیه و تحليل دادهیافته

طور که در باال اشاره شد از تکنیوک دلفوی    های تحقیق همانو تحلیل یافته روش تجزیه 

 د.شده است؛ در این پژوهش این تکنیک در  هار مرحله انجام ش بهره گرفته 

آماری هدفمند توزیع شود؛ در ایون   پرسشنامه باز بین جامعد  21در مرحلد اول تعداد  .1

 سؤال شد. ژئوپلیتیک مؤثر در روابط دفاعی با کشورهای منطقهترین عوامل پرسشنامه مهم

ها به بحوث گذاشوته شوود،    نفر از این خبرگان جواد پرسشنامه 12در مرحلد دوم با  .2

 تقاد احتمالی مطرخ نهایتاً عوامل تییید شد.ها و نقد و انپاس 

آماری تمامی این  های جامعدنفر، تمامی در پنل خبرگی نبا توجه به ویژگی 12از تعداد 

افراد در سطوخ راهبردی نیروهای مسول، شواغل هسوتند  شورکت نمووده؛ بنوابراین پاسو         

 گردید.  قاد و نهایتاً تییید میتز و سنتز مورد نقد و انتصورت تز، آنتی ها مطرخ و بهپرسشنامه

حاصول از ایون پنول     مدل روابط دفاعی با کشورهای منطقوه ترین عوامل اثرگذار بر مهم

 خبرگی عبارت شده از؛ 
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 عوامل همگرا و واگرای ژئوپلیتیک؛ -

 عالیق مشترک ج.ا.ایران و کشور مورد مطالعه؛ -

 ی؛دگبازدارن کردیکشور با رو یدفاع یتوان و آمادگ شیافزا -

 ؛کشور یخارج استیبا اصول س یهمگام -

 ؛معظم کل قوا یفرمانده ریبا تداب یهمگام -

 ی.اسالم یرانیا یو فرهنگ یمل تهوی ها،آرمان ها،حف  و ارتقاا ارزش -

شوده از    برگرفتوه  جیمطورخ شود، نتوا    شناسی طور که در روش سوم، همان ددر مرحل. 0

بوا   میتعمو  تیقابل ،یاثرگذار زانیم ،یرپذیبحث باورآن در م یسنجاعتبار یبرا یدلف کیتکن

 دجامعو  نیو بو  میتنظو  لذیو  شورخ  بوه  استاندارد دپرسشنام هاافتهیو اصالت  یدانیم تیواقع

 .دیگرد عینفر توز 12یآمار
 1: تأييد قضاياي احصايي در روش تکنيک دلفي1جدول 

ی سؤاالت قضایا
بل

ير 
خ

 

در صورت تأیيد 

 ميزان باورپذیری
.خ

 ز
 ک م ز

خ.

 ک

ور
با

ی
ذیر
پ

 

        قضایای احصایی کفایت ادعای تحقیق را دارند؟

        ارتباط منطقی بین عوامل مؤثر بر مدل روابط دفاعی وجود دارد؟ 

        عوامل احصایی با تجربیات میدانی تصدیق دارد؟

آیا تحقیق شواهد کافی برای ادعا فراهم کرده توا بوه خواننوده یوا     

 اربر اجازه دهد که ارزیابی را بپذیرند؟ک
       

ط 
واب
ی ر
رار
رق
ر ب
ل د
مد
ی 
ذار
رگ
اث

عی
دفا

 

ی سؤاالت
بل

ير 
خ

 

در صورت تائيد ميزان 

 اثرگذاری
خ.

 ز
 ک م ز

خ.

 ک

        مدل احصایی مورد کاربرد برای ن.م کشور را دارد؟

        تواند به مطالعات بیشتر در این حوزه کمک کند؟نتایج می

        پیوند مفهومی مدل احصایی و راهبردهای دفاعی وجود دارد؟

                                        
 های پرسشنامه تطبیق گردید.ههای احصایی، گویباشد؛ اما متناس  با عنوان مقاله و داده. گر ه این پرسشنامه استاندارد می 1
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نی
دا
 می
ت
قعی
 وا
 با
یم
عم
ت ت
بلی
قا

 

ی سؤاالت
بل

ير 
خ

 

در صورت تائيد ميزان 

 پذیریتعميم
خ.

 ز
 ک م ز

خ.

 ک

        شده است  عمده شرایط مؤثر بر پدیدۀ موردمطالعه در نظر گرفته

شده که تغییورات شورایط متفواوت را    مدل احصایی طوری تولید 

 در برگیرد؟
       

قابلیت انطباق با محیط واقعی روابط دفاعی با کشوورهای منطقوه   

 را دارد؟
       

ت
صال
ا

 

ی سؤاالت
بل

ير 
خ

 

در صورت تائيد ميزان 

 اصالت
خ.

 ز
 ک م ز

خ.

 ک

 شده جدید بوده و بینش جدیدی ارائه   مطال  ارائه

 دهند؟می
       

        تواند تفکرات کنونی را تقویت کند؟شده می آیا مدل ارائه

        شده مناس  است؟ آیا تحلیل نتکنیک دلفی  ارائه

 های دلفیسنجی داده: پاس  سؤاالت اعتبار2جدول 

ف
ردی

 

 پذیریسؤاالت باور
فراوانی 

های  پاسخ

 مثبت
 ميانگين

مقدار خی 

2 

 شده مشاهده

سطح 

 معناداری

 15111 215111 1512 12 یای احصایی کفایت ادعای تحقیق را دارند؟قضا 1

2 
ارتباط منطقی بین عوامل مؤثر بر مدل روابط دفواعی   

 وجود دارد؟
11 152 35111 15112 

 15111 015081 1531 12 قضایای احصایی با تجربیات میدانی تصدیق دارد؟ 0

1 
بوه   آیا تحقیق شواهد کافی برای ادعا فراهم کورده توا  

 خواننده یا کاربر اجازه دهد که ارزیابی را بپذیرند
11 1511 115811 15111 

  سؤاالت اثرگذاری بر مدل روابط دفاعی

 15111 205111 1511 11 قضایای احصایی مورد کاربرد برای ن.م کشور را دارد؟ 1

2 
تواند به مطالعات بیشتر در این حوزه کموک  نتایج می

 کند؟
12 1533 115181 15111 

 15111 23511 1531 12پیوند مفهومی بین قضوایای احصوایی و راهبردهوای     0
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ف
ردی

 

 پذیریسؤاالت باور
فراوانی 

های  پاسخ

 مثبت
 ميانگين

مقدار خی 

2 

 شده مشاهده

سطح 

 معناداری

 دفاعی وجود دارد؟

  سؤاالت قابليت تعميم با واقعيت ميدانی

1 
عمده شرایط مؤثر بور پدیودۀ موورد مطالعوه در نظور      

 شده است. گرفته
12 1512 23510 15111 

2 
یا قضایای احصایی طووری تولیدشوده کوه تغییورات     

 ایط متفاوت را در برگیرد.؟شر
11 1510 15381 15110 

0 
قابلیت انطبواق بوا محویط واقعوی روابوط دفواعی بوا        

 کشورهای منطقه را دارد؟
12 1512 215811 15111 

  سؤاالت اصالت

1 
 شده جدید بوده و بینش جدیدی ارائه   مطال  ارائه

 دهند؟می
12 1512 015211 15111 

2 
توانود تفکورات کنوونی را بوه     شده موی  آیا نتیجه ارائه

  الش بکشد؟
12 1511 235038 15111 

 15111 005111 1580 12 شده مناس  است آیا تحلیل نتکنیک دلفی  ارائه  0

 

 گيری   نتيجه

-برابور یافتوه   ییایجغراف ۀساز ایدو واحد  نبی دفاعی محکم و مستمر روابط ایجاد برای

 هوای مؤلفوه  در واگورا  عوامول  و تقویوت  بایسوتی  همگورا  عوامل محقق، شناسیمحیط های

 .شوند تضعی  ژئوپلیتیک

کشورهای آسیای و بین ج.ا.ایران  یدفاع هایآنچه که پایه و اساس روابط و همکاری -

در  هوا یمنافع و عالئق است. معموالً تداوم همکار  یو تعر جادیا دهد، یمرکزی را شکل م

 بورای  هوا از عوامول توداوم منفعوت    یکو ید. دار گرانیبه منفعت باز یروابط  ندگانه؛ بستگ

اسوت. از   کیو تیدفوای، عالئوق ژئوپل   ۀخصوصاً در حوز گریباز  ند ایو روابط دو  یهمکار

خواهود   زیو کشور ن نیدر روابط ب یمشترک عامل همگرائ کیتیعالئق ژئوپل قیتحق نینگاه ا

 شد.
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 نیطورف  یدفواع  یآموادگ  شیافوزا  گری ند باز ایدو  نیب یاز اهداف روابط دفاع یکی -

 یو فرمانوده  رهبوری مقوام معظوم    نیو فرام ریتحت تداب یروابط دفاع رانیدر ج.ا.ا باشدیم

مصود قوانون   یخارج استیخالف اصول س دینبا یروابط دفاع یاز طرف ی باشد؛کل قوا م

 یملو  هوای آرمان و هاکشور از ارزش یخارج استیو س صولدر واقع ا ؛کشور باشد یاساس

 یمقام معظم رهبور  ریو تداب ینید یهمگام با مبان دبای هاآرمان نیگرفته که ات شین یفرهنگ

گام بوردارد و بتوانود    یبازدارندگ کردیکشور با رو یدفاع یتوان و آمادگ شیباشد و در افزا

 قیو کشوور گوام برداشوته و عال    یاسو یو س یسوران نظوام   ۀزیو در همسو ساختن افکار و انگ

 یعوامول همگورا   تیو را مدنظر قرار دهد و بتواند بوا تقو  یکیتیهر دو حوزه ژئوپل ددوجانب

را بوجوود   یا منطقوه  ییهمگرا کیدو حوزه  کیتیژئوپل یو کاهش عوامل واگرا کیتیژئوپل

ابعواد   یکشوور را در تموام   یشمال شرق یمرزها تیگزاف، امن یها نهیآورده و با کاهش هز

 تیو ، فراهم آورد و منوافع و امن دفای ۀو باالخص در حوز قیمطرخ شده در تحق یکیتیژئوپل

 ،یاقتصواد  یهوا  در حووزه  رانیو از نفوذ دشمنان قسم خوورده ج.ا.ا  یریکشور در جلوگ یمل

بوجود  یکیتیدو حوزه ژئوپل نیا نیها را ب آن یو نظام یعیطب ،یانسان ،یو فرامل یمل یاسیس

 گردد: میترس تواند یگونه منیآورد بد
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 ای مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیک: مدل روابط دفاعی ج.ا.ایران با کشورهای منطقه2ل شک

 

مدل روابط دفاعی ج.ا.ایران 

 با کشورهای منطقه

عالئق ژئوپلیتیک ج.ا.ایران با 

کشورهای منطقه )منافع ج.ا.ایران 

 در منطقه(

ها، حفظ و ارتقاء ارزش

ها، هویت ملی و آرمان

 فرهنگی ایرانی اسالمی

مادگی افزایش توان و آ

دفاعی کشور با رویکرد 

 بازدارندگی

توجه به عالئق ژئوپلیتیک کشورهای 

منطقه در ج.ا.ایران در راستای منافع 

 ملی کشور

 تقویت عوامل همگرای ژئوپلیتیک کاهش عوامل واگرای ژئوپلیتیک

عوامل سیاسی )داخلی و خارجی( واگرا و 
 چالش زایژئوپلیتیک

 

زای ژئوپلیتیکعوامل طبیعی واگرا و چالش  

زای ژئوپلیتیکعوامل انسانی واگرا و چالش  

 

زای ژئوپلیتیکعوامل نظامی واگرا و چالش  

 

زای ژئوپلیتیکعوامل اقتصادی واگرا و چالش  

عوامل سیاسی )داخلی و خارجی( همگرای 
 ژئوپلیتیک

 

ژئوپلیتیک عوامل طبیعی همگرای  

ژئوپلیتیک عوامل انسانی همگرای  

 

نظامی همگرای ژئوپلیتیکعوامل   

 

 عوامل اقتصادی همگرای ژئوپلیتیک

 

 همگامی با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا 

 همگامی با اصول سیاست خارجی کشور
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 پيشنهادهاي اجرايي تحقيق

رشود   یبه دست آموده بورا   مدلبا توجه به  گردد یم هیکشور توص یدفاع نیبه مس ول. 1

در  یدفواتر نظوام   سیاحداث و تیس نهیدر زم یتامنی– یروابط نظام یو برقرار یروابط دفاع

و تبوادل دانشوجو در    ینظام رتبه یعال یها  تیسفر ه یبرا یکشورها در جهت هماهنگ نیا

 رینظ یها مقابله با داعش و گروهک دنیمشترک در زم یها شیارزم یو برگزار ینظام ۀحوز

 ؛را مورد توجه قرار دهند یآن اقدامات مقتض

 یجمهوور  یتو یمنا یروابوط دفواع   تیو کشور نسبت بوه تقو  یتیو امن یمس والن دفاع .2

 نیقرار دادن تحقق قورارداد عودم تعور  بو     تیو در اولومنطقه  یبا کشورها رانیا یاسالم

 یهوا  مانیو حضور در پ یمرز تیوجود آمدن امنهب یراستاج.ا.ایران و کشورهای منطقه در 

 ؛ندیاقدام نما یا منطقه یتیامن

و گسوترش   ی منطقوه اانقالد در کشوره نیبا توجه به حضور دشمنان قسم خورده ا .0

روابوط   یبرقورار  دنو یکشوور در زم  و نیروهوای مسول،   ونیاسو یس ،هوا  آن تیو روزافزون فعال

 ریو نظ یکیتیژئوپل ی همگرایها از مؤلفه یبردار هرهب امنیتی و... -ودفاعی یاسیو س یاقتصاد

گوام   ای با منافع مشوترک ای و فرامنطقهکشورهای منطقهبا  یآد و برق و گاز و...و همکار

 یهوا تیاهتمام ورزد تا ظرف ،ایهای منطقهمانیدر پ رانیج.ا.ا تیعضو یدر راستا برداشته و

مسوتمر و بوا دوام    یروابوط دفواع   یازهوا ین شیپو  جواد یو ا رانیموجود در حف  منافع ج.ا.ا

  .دیوجود آ هب
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 مآخذ فهرست منابع و

 الف. منابع فارسي
 وزارت  ۀپژوهشوکد  ،آسویای مرکوزی  بور   یالد اسالمانق ریتیث ی ، واکاو1033ن یمرتض ،یاشراف

 امورخارجه

 تیثیر عوامل ژئوپلیتیوک دریوای خوزر بور راهبردهوای ملوی ج.ا.ایوران،        1038اصغر ن بیک، علی ، 

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفای ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکدۀ دفای ملی

 یراهبورد دفواع   نیآن بر تودو  ریتیثو  هیترک کیتیعوامل ژئوپل ی ، بررس1032خسرو ن ،یبوالحسن 

 یدفای مل یدانشگاه عال ران،یج.ا.ا

 ران،یو ا یخارج استیمغفول در س یها و قفقاز: عرصه آسیای مرکزی ، 1032پور، حسن نیبهشت 

 راسیا

 قوات یتحق ۀپژوهشوکد  :قوم چ پونجم،   ،یالملل نیو اصول روابط ب  ی ، تار1081ن نیحس ،یجمال 

 ی.اسالم

 ران،یو ا یاسالم یجمهور یبرا دهایها و تهد و فرصت یعیهالل ش» ، 1038ن ریام ،یوسفی یحاج 

 بهار ،س پنجم. ش اول ی،اسیدانش س دفصلنام «کایاعراد و آمر

  یانتشارات پاپل :مشهد  ،ایدکتر حاف  ن یو نظرات علم اآرا ، 1031محمدرضا ن ا،ین حاف 

  سونجش ، تهوران   یها و روش میهمفا ،ینمبان ی ، قدرت و منافع مل1081محمدرضا ن ا،نی حاف: 

 انتخاد

 مقوام معظوم    یدفواع -ینظوام  نیبور دکتور   یلی ، تحل1031ن یعل ،یرستم ؛محمدباقر ،یانیدانش آشت

 1، ص 10، ش12 ۀدور ،یعلوم و فنون نظام دفصلنام الملل، نیو ب یمل طیکل قوا در مح یفرمانده

 و  یدفواع  ،یوابستگان نظام شیهما رنا،یمصاحبه با ا ،یبانیسابق دفای و پشت ری ، وز1031دهقان ن

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام

 دفصولنام  ،آسویای مرکوزی  در  رانیو ا یاقتصواد  یپلماسو ی ، د1031جوالل ن  ،یروزآبواد یف یدهقان 

 31و قفقاز: ش  آسیای مرکزیمطالعات 

 سمت انتشارات الملل، تهران:بین روابط در پردازی ، نظریه1031سی  زاده، سیدحسین ن. 

  ی ملیدفا عالی دانشگاه ژئواستراتژی، و ژئوپلیتیک ، 1032ن سیدمحمدرضا دولت آبادی،شمس 

 دانشگاه امام  چ دوم، تهران:،1ج  ران،یا ینظام یایبر جغراف ای ، مقدمه1081ن ییحی دیس ،یصفو

 .نی  نیحس
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 ان: چ دوم، تهور ، 0و قفقواز، ج   آسویای مرکوزی  ،  ، کتاد جهان اسوالم 1032صفوی، سیدیحیی ن

 .نی  نیدانشگاه امام حس

 متناسو  بوا    انوه یخاورم طیمحو  یبورا  یا منطقه تیامن یالگو ی ، طراح1088ن یعل ،یخانعبداله

 ،یدکتر درسال- تاش نیدکتر حس ییآن، به راهنما یتیامن یها بر  الش دیبا تیک رانیج. ا. ا کردیرو

 .یدفای مل یدانشگاه عال تهران:

 در،  ی، قابوول دسترسوو331011مشوورق کوود مطلوو   تیه بووا سووامصوواحب ، 1038ن ینظووام ،ریقوود
https://www.mashreghnews.ir/news/ 

 و سوتاد سوپاه    یدانشوکدۀ فرمانوده   :تهران «یدرس ۀجزو ک،یتیژئوپل» ، 1031ن داهللی پور، یمیکر

 .پاسداران

 بور  در برا رانیو ا یاسوالم  یجمهوور  یتو یّامن -یدفواع  یپلماسید ،یپژوهش د ، مقال1030ن انیمراد

 کایآمر ۀمتحد  االتیاجبار ا یپلماسید

 آکادمی تحلیل آماری ایران  ،1038مرادی، محسن؛ میر الماسی، آیدا ن 

 کشوور عموان بور راهبورد      کیو تیعوامول ژئوپل  ریثیت» یدکتر د  رسال1030ن رضایمنفرد، عل ینجات

 ی.دفای ملّ یدانشگاه عال :تهران «ج.ا.ا. یتدافع

 -تهوران  ران،یو مسول، ج.ا.ا  یروهوا یکارکنان ن ۀژیو یعات عموماطال دمجموع  ،1030ی نواضح: 

 .و آموزش نزاجا تیانتشارات معاونت ترب

 -1831ایران، ش  د ، مصاحبه با روزنام0/1/1031احمد ن ،یدیوح. 

 -و دریوای خوزر،    فوارس  جی ، بازیابی موقعیت اسوتراتژیک ایوران بوین خلو    1032هانتر، شیرین ن

، پژوهشوگاه   نیا ، مترجم حمید فرهادی الملل و بین  استراتژیک  العاتمرکز مط  و محقق  شناس رانیا

 علوم و معارف دفای مقدس.
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