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Abstract
Today, the countries of the world are trying to take advantage of geopolitical
factors to adopt appropriate strategies in line with their national interests. The
Persian Gulf region and its surrounding countries is one of the most sensitive and
strategic regions in the world, which is of great importance to its communication,
geoeconomic, geopolitical and geostrategic values. This article aims to explain
and identify the military geopolitical factors affecting Iran's defense strategies in
the Persian Gulf and tries to answer the main question "What are the military
geopolitical factors affecting the defense strategies of the Iran in the Persian
Gulf?". The type of research, development and method of collecting data and
information required by libraries, documents and field is using descriptiveanalytical and case-based methods to identify these military factors and to
confirm And determine the role of their factors (in the form of opportunities,
threats, strengths and weaknesses). In this regard, the relevant questionnaires
were distributed among a statistical population of 40 people in full and using
descriptive and inferential statistical analysis methods and SPSS software to
summarize the research answers. Finally, 18 factors were extracted and
introduced as "military power and high quantitative and qualitative capability of
the Iranian Armed Forces", "Strategic weapons and missile deterrence of the
Islamic Republic of Iran" and "Concluding contracts and military agreements of
countries in the region to purchase weapons and equipment" as important. The
most important military geopolitical factors affecting the defense strategies of
the Iran in the Persian Gulf were ranked.
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چکیده
امروزه کشورهای دنیا تالش میکنند با بهرهگیری از عوامل ژئوپلیتیکی نسبتبه اتخاذ راهبردهای

مناسب در راستای منافع مل ّی خود اقدام نمایند .منطقهی خلیج فارس و کشورهای پیرامونی آن
یکی از مناطق حساس و راهبردی دنیا است که بهدلیل

ارزشهای ارتباطی ،ژئواکونومیکی،

ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .مقالهی حاضر با هدف تبیین و

شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی ایران در حوزهی خلیج فارس اجرا شده
و سعی دارد تا به پرسش اصلی آن «عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری

اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس کداماند؟» پاسخ دهد .نوع تحقیق ،توسعهای و شیوهی گردآوری

دادهها و اطالعات مورد نیاز کتابخانهای و اسنادی و میدانی است و با بهرهگیری از روش توصیفی-
تحلیلی و موردی زمینهای تالش گردیده تا این عوامل نظامی شناسایی و نسبتبه تأیید و تعیین

نقش عوامل آنها (در قالب بسترهای فرصتآفرین ،تهدیدزا ،قوت و ضعف) اقدام گردد .در همین
رابطه ،پرسشنامههای مربوطه بین جامعهی آماری  40نفری بهصورت تمام شمار توزیع و با استفاده

از روشهای تجزیهوتحلیل آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزار  SPSSبه جمعبندی پاسخهای
تحقیق پرداخته شده است .درنهایت 18 ،عامل استخراج و معرفی گردید که «قدرت نظامي و توان

كمّي و کیفی باالی نيروهاي مسلح ايران» و «تسلیحات راهبردی و بازدارندهی موشکی جمهوری
اسالمی ایران» و «انعقاد قراردادها و پیمانهای نظامی کشورهای منطقه در جهت خرید تسلیحات

کلیدواژه ها:

ژئوپلیتیک ،عوامل ژئوپلیتیکی

نظامی ،راهبرد دفاعی ،خلیج

و تجهیزات» بهعنوان مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی

ایران در حوزهی خلیج فارس رتبهبندی گردیدند.

فارس ،جمهوری اسالمی ایران

* نویسنده مسئول :دکتر رضا شاملو
آدرس :دکترای مدیریت راهبردی نظامی ،دانشگاه و پژوهشگاه

مطالعات و تحقیقات راهبردی دفاع مل ّی و مدرس دانشگاه
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 1مقدمه

صهیونیستی ،حج ،نقش شیعیان ،بحران بحرین و

امروزه کشورهای دنیا در روابط خارجی خود با توجه

برنامهی هستهای ایران و مسائل برجام و عوامل

به منافع مل ّی و ارزیابیهایی که از قدرتهای

فرامنطقهای مانند حضور نیروهای بیگانه بهویژه

بهرهگیری از عوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل مؤثر

دستیابی به منابع انرژی خلیج فارس ،تالش ناتو

پیرامونی و یا رقیب خود دارند ،تالش میکنند با

آمریکاییها و اتحادیهی اروپا در منطقه ،میل به

بر قدرت مل ّی نسبتبه اتخاذ سیاستهای مناسب

در جهت حضور و تقویت روابط سودمند با

درواقع ،درك صحيح از نقش عوامل ژئوپليتيكي

خلیج فارس و تالش رژیم اشغالگر قدس بهطور

يك كشور بگذارد .با توجه به اینکه بخش اعظم

جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منطقه قرار

ژئوپليتيكي هستند؛ طراحي راهبرد دفاعي مطلوب

آنها را فراهم آورده است .ازطرفی ،این کشورها

.)17:1389

نگرانی از نفوذ ایران در منطقه ،تهدیدی علیه

بیانگر نقشآفرینی ویژهی عواملی مانند عوامل

واگرایی در روابط این کشورها با جمهوری اسالمی

در راستای راهبرد دفاع مل ّی خود اقدام نمایند.

کشورهای منطقه ،میل به دستیابی به منابع انرژی

ميتواند تأثیر بهسزایی در شكلگيري راهبرد دفاعي

مستقیم در جهت ایجاد عدم اعتماد و شکاف میان

منابع ،ابزار و مؤلفههاي قدرت ملي يك كشور ،عوامل

گرفته و موجبات واگرایی و بروز تنشهایی بر روابط

براي هر كشور ،بدون توجه به عوامل ژئوپليتيكي

جملگی از متحدان آمریکا در منطقه بوده و بهدلیل

رویکردهای نوین در روابط و تعامالت بینالمللی

جمهوری اسالمی ایران به شمار رفته و زمینههای

نظامی در سطح بینالمللی است .عوامل و بسترهای

ایران همچنان وجود دارد (بهغیراز برخی کشورهای
دوست و همپیمان با ایران مانند عمان و اخیرا ً قطر).

صنایع نظامی ،قراردادها و پیمانهای دفاعی و نظامی

یک منطقهی ژئوپلیتیکی از اهمیت زیادی برخوردار

ایجاد مناسبات حسنه و توسعهی همکاریهای

فرامنطقهای و نظام سلطه به رهبری آمریکا

ظرفیتها نیز میتواند باعث واگرایی و تنش و

راهبردی جمهوری اسالمی ایران به این نقطه

روابط جمهوری اسالمی ایران و کشورهای حوزهی

با استفاده از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خلیج فارس،

امکانپذیر

نخواهد

بود

(رشید،

مناسب نظامی ژئوپلیتیک مانند قدرت نظامی و
توان کمی و کیفی نیروهای مسلح ،تأسیسات و

از منظر جمهوری اسالمی ایران ،خلیج فارس بهعنوان

و غیره میتواند موجب به وجود آمدن همگرایی و

بوده و اگر بهعنوان مبدأ تهدید نظامی قدرتهای

همسایگان و منطقهای گردیده و عدم استفاده از این

مفروض و طراحی شود؛ درنتیجه توان دفاعی

منازعه در سیستم روابط و مناسبات کشورها گردد.

معطوف میگردد و جمهوری اسالمی ایران میتواند

خلیج فارس ،از پیچیدگی خاصی برخوردار است .از
یک سو ،روابط خوب اقتصادی میان برخی از
کشورهای این منطقه ،پیوندهای آنها را عمیقتر و

مناسباتشان را تقویت کرده است و ازسوی دیگر،
تنش میان این کشورها با جمهوری اسالمی ایران در
چند دههی گذشته ،با فرازوفرودهایی ادامه داشته

است .روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای

وزن ،جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی خود در منطقه و

جهان را نیز ارتقا دهد .از طرفی تدوین راهبرد

مناسب

نیز

مستلزم

ژئوپلیتیکی این حوزه

شناخت
بهویژه

دقیق

عوامل

عوامل

نظامی

ژئوپلیتیک و توجه به نقش و تأثیر آن در راهبرد

مزبور و روابط با همسایگان و یا سایر بازیگران در

نظام بینالملل است.

حوزهی خلیج فارس ،تحتالشعاع عوامل و مسائل

با توجه به اینکه عوامل ژئوپلیتیک نظامی میان

حملهی رژیم صهیونیستی به غزه ،اوپک و

اساسی و تعیینکننده در راهبردهای دفاعی ایران در

منطقهای ازجمله عراق ،لبنان ،جنگ سیوسهروزه،

سیاستهای نفتی ،روند صلح اعراب و رژیم
101
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خلیج فارس کداماند؟ و مهمترین عوامل قوت و

که وجود دارد این است عدم توجه به عوامل

ضعف نظامی با راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران در

بهعنوان یک محیط راهبردی مهم برای کشور ایران

از اهمیت برخوردار است که ضمن کمک به اتخاذ

ژئوپلیتیک نظامی در حوزهی خلیج فارس که
در ابعاد مختلف ازجمله عوامل ژئوپلیتیکی و مسائل

دفاعی امنیتی محسوب میگردد ،نبایستی مورد

کمتوجهی قرار گیرد؛ زیرا غفلت از این مهم در سطح
کالن و راهبردی کشور را با مشکالتی مواجه ساخته

و موجب افزایش تنش در روابط ج.ا.ایران با
همسایگان جنوبی کشور و افزایش تهدیدات نظامی

علیه منافع ملی کشورمان در این حوزه میشود و

موجب میگردد تا با از دست رفتن بسیاری از

فرصتها و افزایش تهدیدات بهخصوص در حوزهی
نظامی ،قدرتهای فرامنطقهای و ایاالت متحده

حوزهی خلیج فارس کداماند؟ این تحقیق بدینجهت
راهبردهای دفاعی مناسب ،در آینده نیز با

چالشهای ژئوپلیتیکی کمتری در منطقهی خلیج
فارس مواجه میشود و میتوان ابتکار عمل را

بهمنظور رفع و مقابله با چالشهای این منطقه

بهخصوص در ابعاد نظامی امنیتی در دست داشت.
عدم انجام آن باعث میشود شناخت صحیحی از

عوامل تأثیرگذار نظامی بر انتخاب راهبردهای دفاعی
ج.ا .ایران در این حوزه نداشته و موجب غافلگیر

شدن در برابر تهدیدها ،اتالف منابع محدود ،بازده
نزولی و تحمل خسارات و صدمات به ج.ا .ایران در

آمریکا ضمن حضور بیشتر در منطقه ،فرصت مانور

حوزهها نظامی و امنیتی در منطقه خواهد گردید.

جنوبی ایران را پیدا کنند و این امر مشکالت و

 2پیشینه ی پژوهش

و تحرکات نظامی در خلیج فارس و همسایگان

هزینههای زیادی را به جمهوری اسالمی ایران تحمیل

 -1فضلهللا نوذری ( )1391در رسالهی دکتری خود با

خواهد نمود .این موضوع مسألهای از عدم وجود یک

عنوان «تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزهی دریای عمان

نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی

اسالمی ایران» تالش نموده است به شناسایی و

نموده است که مبنای انجام این تحقیق است.

دفاعی -امنیتی حوزهی دریای عمان در ابعاد طبیعی،

ژئوپلیتیک نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی

بینالمللی و نظامی-امنیتی اقدام نماید .در پایان نیز

شده و سعی دارد تا به پرسش اصلی آن یعنی

عوامل ژئوپلیتیکی 15 ،عامل ژئوپلیتیکی قوت15 ،

جمهوری اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس

گردیدند.

کار علمی در راستای بررسی عوامل ژئوپلیتیکی

و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی – امنیتی جمهوری

ایران در حوزهی خلیج فارس بهصورت مدون ایجاد

تعیین عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی مرتبط با مسائل

مقالهی حاضر با هدف تبیین و شناسایی عوامل

سیاسی

جمهوری اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس اجرا

«عوامل ژئوپلیتیک نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی
کداماند؟» پاسخ دهد .هدف فرعی این تحقیق،

شناخت مهمترین بسترهای فرصتآفرین و تهدیدزا
و همچنین شناخت مهمترین عوامل ضعف و قوت
نظامی ژئوپلیتیک مرتبط با راهبردهای دفاعی

جمهوری اسالمی ایران در رابطه با کشورهای حوزهی

خلیج فارس است .سؤاالت فرعی تحقیق عبارتاند

از :مهمترین بسترهای فرصتآفرین و تهدیدزا مرتبط
یا راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران منبعث از عوامل

نظامی ژئوپلیتیک در روابط با کشورهای حوزهی

انسانی،

اقتصادی،

سیاسی

داخلی،

در رابطه با نقشها و کارکردهای مختلف چهارگانه

عامل ضعف 5 ،عامل فرصت و  19عامل تهدید تعیین
 -2شریفی و آجودانی ( )1392در مقالهای با

عنوان «الزامات ژئوپلیتیک پیمان دفاعی مشترک

کشورهای حوزهی خلیج فارس» روابط متقابل
کشورهای حوزهی خلیج فارس و چشمانداز دفاعی

این منطقه ،براساس عوامل ژئوپلیتیک و با تأکید بر

فرایند شکلگیری پیمان نظامی -دفاعی کشورها را
مورد بررسی قرار دادهاند .در پایان محققین چنین
نتیجهگیری نمودهاند؛ با توجه به اهمیت استراتژیک

دکتر رضا شاملو .تبیین عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس
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منطقهی خلیج فارس و مشترکات فراوان فرهنگی،

-5سهیلی و همکاران ( )1398در مقالهای با عنوان

همکاری و خأل همکاریهای پایدار ،درمجموع ایجاب

منطقهای خلیج فارس» به این نکته اشاره میکنند

«بررسی تأثیر سیاستهای نظامی بر امنیت

دینی و تاریخی و وجود پتانسیلهای الزم برای

که کشورهای منطقهی خلیج فارس بهویژه دو قدرت

مینماید که کشورهای منطقه در پی یک چارچوب

منطقه (ایران و عربستان) ،سیاستهای نظامی خود

کلی برای منطقه باشند و با ایجاد سازمان امنیت و

همکاری خلیج فارس با شرکت هشت کشور این

را بر افزایش و توسعهی جنبههای مختلف توان

در قالب سیستم امنیت دستهجمعی اقدام نمایند.

محققین چنین نتیجهگیری مینمایند توسعهی

نظامی خود بهعنوان یک راهبرد قرار دادهاند.

حوزه ،نسبتبه ساماندهی ترتیبات امنیتی مشترک

-3جمالزاده و آقایی ( )1394در تحقیقی با عنوان

«تأثير ايرانهراسي در رقابت تسليحاتي اعضاي

شوراي همكاري خلیج فارس» به بحث پروژهی
ایرانهراسی در محورهای گوناگون ،نظامی ،سیاسی،
تبلیغاتی و رسانهای که در دستور کار کشورهای
غربی و امریکا است ،میپردازد .در پایان محققین

چنین نتیجهگیری میکنند؛ وقتي كشورهاي عضو

نظامی ،برگزاری رزمایشهای مشترک در خلیج فارس

بهخصوص با حضور آمریکا ،ناتو و رژیم اشغالگر

قدس ،استقرار سامانههای موشکی در منطقه،

حضور رزمناوها و توسعهی رقابتهای تسلیحاتی
همگی برای این منطقه تهدید به شمار میروند و

بهعالوه رقابتهای سیاسی-نظامی ،مانع از ایجاد
همکاری میان آنها برای ایجاد امینت منطقهای
پایدار در منطقهی خلیج فارس شده است.

شوراي همكاري خلیج فارس به اين باور رسيدند كه
جمهوري اسالمي ايران تهديدي ضروري براي امنيت

آنها به شمار میرود ،در اين حالت پروژهی ايران

 3ادبیات و چارچوب نظری

هراسي به سرمنزل مقصود رسيده است و در اين

حالت مسابقهای تسليحاتي ميان اعضاي ثروتمند

 3.1مفهوم ژئوپلیتیک

شوراي همكاري خلیج فارس بر سر به دست آوردن

ژئوپلیتیک 1مرکب از دو واژهی «ژئو» به معنای زمین

قدرت نظامي بیشتر درمیگیرد.

و «پلیتیک» به معنای سیاست است .دیکشنری

-4صادقی اول و همکاران ( )1395در مقالهای

آکسفورد این تعریف را از ژئوپلیتیک ارائه میدهد:

منطقهای در میان کشورهای حوزهی خلیج فارس» به

عوامل جغرافیایی»

تحت عنوان «مسابقهی تسلیحاتی و مدیریت دفاع

بررسی شناخت ماهیت و ابعاد رقابتهای مختلف

«ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعهی چگونگی

تأثیرپذیری سیاستها از

( .)Dictionary of geography,2012دکتر عزتی

تسلیحاتی در حوزهی خلیج فارس پرداختند.

میگوید« :ژئوپلیتیک ،علم کشف روابط محیط

واحدهای منطقه جهت حفظ توان برتری توان خود

است» (عزتی .)5-6 :1380 ،دکتر حافظنیا ،ژئوپلیتیک

ساخت یا خرید تجهیزات نظامی و دفاعی پیشرفته

سیاست و کنشهای ناشی از ترکیب آنها با

محققین در این تحقیق چنین نتیجهگیری نمودند
و نیز بازداشتن سایر قدرتها از حمله به خود،

در دستور کار خود قرار دادهاند که در ادامه این روند

به بروز مسابقههای تسلیحاتی (در هر دو بعد کمی

جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل

را «علم مطالعهی روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و
یکدیگر» میداند (حافظ نیا.)27-37 :1390،

و کیفی) منطقه منجر شده است.

Geopolitic
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 3.6ضعف ژئوپلیتیک

ازجمله عوامل شناختهشدهی ژئوپلیتیک میتوان به

ويژگيها ،مالحظات و واقعيتهاي موجود در

موقعیتهای ارتباطی ،دریایی ،جنبههای طبیعی و

عوامل ژئوپليتيك بوده و باعث كندي يا ممانعت از

موقعیتهای

استراتژیک

و

ژئواستراتژیکی،

فیزیکی سرزمین نظیر شکل ،وسعت ،اوضاع

توپوگرافی و وضعیتهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی،

اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی و کمیت و
کیفیت منابع انسانی و عناصر فرهنگی و تاریخی

اشاره کرد .این عوامل ژئوپلیتیکی با درجات مختلف

تأثیر قابلتوجهی بر روند طراحی و اجرای استراتژی
دارند (حافظنیا.)14:1390،

 3.3بسترهاي فرصتآفرين ژئوپليتيك
ويژگيها ،مالحظات و واقعيتهاي بالقوه در محیط
خارج از مرزهای جغرافیایی يك كشور كه از جنس

عوامل ژئوپليتيك بوده؛ بهطوریکه استفاده صحیح

و بهموقع از آنها موجب تسهيل و تسريع در
دستيابي به اهداف دفاعي در قبال آن كشور

ميشود .سياستهاي متخذه بهمنظور وصول به
اهداف دفاعي در اين بستر نقشآفريني مينمايند

(بیک بیلندی.)27:1395 ،

 3.4بسترهاي تهديد زاي ژئوپليتيك

ويژگيها ،مالحظات و واقعيتهاي بالقوه در محیط
خارج از مرزهای جغرافیایی يك كشور كه از جنس
عوامل ژئوپليتيك بوده و ماهیتا ً میتواند موجب
كندي يا ممانعت از دستيابي به اهداف دفاعي در

قبال آن كشور ميشود (بیک بیلندی .)27:1395 ،

 3.5قوت ژئوپلیتیک
ويژگيها ،مالحظات و واقعيتهاي موجود در

محدودهی داخلی جغرافیای يك كشور كه از جنس
عوامل ژئوپليتيك بوده و بهکارگیری درست آنها

موجب تسهيل و تسريع در دستيابي به اهداف

دفاعي و غیردفاعی كشور ميشود (بیک بیلندی ،

.)27:1395

محدودهی داخلی جغرافیای يك كشور كه از جنس
دستيابي به اهداف دفاعي و غیردفاعی كشور

ميشود (بیک بیلندی .)27:1395 ،

 3.7راهبرد دفاعی
راهبرد دفاعی عبارت است از چگونگی توزیع و

بهکارگیری منابع ،مقدورات و ابزارهای مل ّی برای

تأمین اهداف دفاعی (حافظنیا و همکاران.)11 :1386 ،

 3.8کشورهای حوزهی خلیج فارس

منطقـهی خلیج فارس ،دربرگیرندهی هشـت کشـور
ایـران ،عربسـتان سـعودی ،عـراق ،کویـت ،امـارات

متحده عربی ،قطر ،عمان و بحرین است که هریک

از آنها با در پیش گـرفتن سیاسـتهـای مختلف
درصدد کسب قدرت بیشتر ،ارتقای وزن ژئوپلیتیکی

خـود و اثرگـذاری بیشـتر در ایـن منطقهی ژئوپلیتیکی
هستند (فرجی راد و هاشمی .)235:1394 ،در این
پژوهش ،کشورهای خلیج فارس شامل کشورهای

عربستان ،امارات ،بحرین ،قطر ،کویت و عمان
بهغیراز عراق مد نظر محقق هست.

 3.9اهداف سیاستهای دفاعی
جمهوری اسالمی ایران در حوزهی

خلیج فارس

دیپلماسی (سیاست) دفاعی را میتوان در تحقق و
پیاده کردن راهبرد بازدارندگی و کاربرد آن در تعامل

واحدهاي سیاسی با دیگر واحدهاي نظام بینالملل

دانست (سیفی و همتی .)147:1399 ،اهداف

سياست دفاعي جمهوري اسالمي ايران با تأکید بر
حوزهی خلیج فارس از چهار مؤلفهی دفع تهدیدات،

پیشگیری از جنگ و مناقشههای نظامی با

حلوفصل آنها ،قدرتسازی و قدرتافزایی و

انسجامبخشی راهبردها و برنامهی دفاعی تشکیل

شده است و زیرمؤلفههایی که در رابطه با این حوزه
آسیبشناسی شدهاند به شرح ذیل است:
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 )1دفع تهدیدات :ادعای ارضی امارات نسبتبه

جزایر سهگانه ،کاهش حجم نیروهای تهدیدکنندهی

جمهوری اسالمی ایران در کشورهای حوزهی خلیج

فارس ،افزایش حضور قدرتهای فرامنطقهای در

خلیج فارس ،پیمانهای امنیتی-دفاعی کشورهای
حوزهی خلیج فارس ،سیاست دفاعی کشورهای
حوزهی خلیج فارس.

 )2پیشگیری از جنگ و مناقشههای نظامی با

حلوفصل آنها :حضور نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران در مناقشات بهعنوان نیروی صلحبان،
تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران در

کشورهای

حوزهی

خلیج

فارس،

اقدامات

میانجیگرایانهی جمهوری اسالمی ایران در حل
اختالفات کشورهای حوزهی خلیج فارس.

 )3قدرتسازی و قدرتافزایی :تولید فنآوری و

تجهیزات دفاعی نوین جمهوری اسالمی ایران ،تقویت

انسجام درونی جمهوری اسالمی ایران ،افزایش

سطح آمادگی دفاعی جمهوری اسالمی ایران.

زیرمؤلفههای بعد ابزار سیاست دفاعی یک مؤلفه

تحت عنوان نیروهای مسلح است که عوامل آن

عبارتاند از:

تعداد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران،

فنآوری و تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی

 3.10عوامل ژئوپلیتیک نظامی
الف) قدرت نظامی و توان کمی و کیفی
نیروهای مسلح

قدرت یا نیروی نظامی یکی از عناصر تشکیلدهنده

و بخشی از قدرت مل ّی به شمار میرود .منظور از

عناصر تشکیلدهندهی قدرت مل ّی ،عوامل یا

بهطورکلی آن چیزهایی است که قدرت مل ّی یک
کشور را تشکیل میدهند (قوام .)69 :1389 ،پیتر

پارت میگوید قدرت نظامی ،توانایی کشور را به

شیوههای گوناگون در داخل و خارج از مرز به نمایش
گذاشته و آن را تحقق میبخشد .قدرت نظامی به
قابلیت یک کشور در حفاظت و پدافند از منافع

امنیت مل ّی در برابر خطر نفوذ و سلطهی نظامی
دشمنان خارجی گفته میشود .زیربنای قدرت

نظامی عبارتاند از :علوم و فنآوری ،اقتصاد ،روحیه

و همبستگی مل ّی ،جمعیت ازنظر کمی و کیفی،
موقعیت ژئوپلیتیکی ،خرد و رهبری و غیره

(نوذری.)84:1391،

ب) اهداف و سیاستهای دفاعی – امنیتی

این هدفها به ارزشهایی اطالق میشود که
خواسته و نیازهای اساسی و حیاتی مردم یک کشور

را تشکیل میدهند .به خطر افتادن این ارزشها و

نیازها میتواند بقای مردم را به خطر انداخته و تداوم

ایران ،کیفیت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی

حیات سیاسی و اقتصادی کشور را با مشکل روبهرو

اسالمی ایران ،هزینههای تحقیق و توسعه در بخش

مواردی از قبیل حفظ تمامیت ارضی و استقالل و

جمهوری اسالمی ایران( .مؤمن .)255:1396 ،یکی از

فرهنگ و افتخارات مل ّی ،تأمین کاالها و خدمات

تقویت نیروهای مسلح است که از ابزارهای سیاست

محیط زیست اشاره کرد (نوذری.)83-84:1391 ،

ایران ،تأسیسات و منابع نظامی داخلی جمهوری

سازد .ازجمله هدفهای دفاعی ـ امنیتی را میتوان به

دفاع جمهوری اسالمی ایران و تجربیات دفاعی

حاکمیت مل ّی و نهادهای اساسی کشور ،حفظ

امکانهای بدیل برای ارتقای سیاست دفاعی کشور،

اساسی مورد نیاز مردم ،بقای مردم و حفظ منابع و

دفاعی بوده و رابطهای مستقیم با بنیهی دفاعی
کشور دارد .نیروهای مسلح باید ازنظر نیروی انسانی

و تجهیزات بهروز و کارآمد و به گونهای پیشبینی و
برنامهریزی شوند که جوابگوی تهدیدات آینده در

این منطقه باشند.

ج) تأسیسات و صنایع نظامی

تأسیسات و صنایع نظامی یکی از عوامل عمدهی

قدرت یک کشور است .این قدرت هم در زمان صلح
کاربردی مؤثر دارد و هم هنگام جنگ در بوتهی
آزمایش واقعی قرار میگیرد .معموال ًکشورها در زمان
صلح تأسیسات و صنایع نظامی دایر میکنند؛ ولی
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در زمان جنگ آنها را گسترش میدهند .یکی از

 3.11چارچوب نظری

دارد ،در دست داشتن موشکهای بالستیک ازجمله

و با بهرهگیری ازنظر خبرگان و متخصصان امور

عوامل عمدهای که در توازن قدرت امروز دنیا وجود

با استناد به مطالعات کتابخانهای در حوزهی تحقیق

بینقارهای و تعداد سکوها و میزان دقت آنها برای

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در منطقهی خلیج فارس،

هوایی ،دریایی و زمینی است (بیک.)56-54:1396 ،

شکل شمارهی یک به تصویر کشیده شده است.

اصابت و تعداد ذخیرهی جنگافزارهای عمدهی

چارچوب نظری پژوهش حاضر تدوین گردید که در

د) پیمانهای دفاعی و نظامی

شایان ذکر است با توجه به وجود نظریات مختلف

پیمان نظامی عبارت است از نوعی از پیمان اتحاد

برای دفاع حملهی دیگران و حفظ وضع موجود و
کشورگشایی یا تفوق بر سایر دولتها .همچنین،
پیمانی دفاعی است که متعهدین ،ملزم به دفاع از

در رابطه با عوامل ژئوپلیتیکی نظامی ،عوامل

ژئوپلیتیک نظامی در این پژوهش بر مبنای نظر

فضلهللا نوذری در این تحقیق مالک قرارگرفته
است.

هر همپیمانی هستند که مورد حملهی مسلحانه قرار

گیرد (نوروزی.)221-223:1385 ،

شکل  1چارچوب نظری تحقیق

 3.12محیطشناسی موضوع مورد تحقیق

الف) محیطشناسی ژئوپلیتیکی نظامی جمهوری

عوامل ژئوپلیتیک نظامی جمهوری اسالمی ایران

بهطور خالصه به شرح جدول زیر است:

اسالمی ایران
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جدول  1عوامل ژئوپلیتیک نظامی کشور جمهوری اسالمی ایران

ازجمله مهمترین شاخصها و مالحظات در قالب سیاستهای دفاعی ایران در منطقه را که
مبتنی بر تفکر دفاعی و استفاده از قدرت بازدارندگی است ،میتوان اینگونه برشماری نمود:
 .1ایجاد عمق راهبردی دفاعی در داخل ازطریق مشارکت مردمی در فرایند دفاع و امنیت با
استفاده از بسیج مردمی؛
سیاستهای دفاعی

 .2ایجاد عمق راهبردی دفاعی در خارج و عدم اتکا به قدرتهای مکمل خارجی و خوداتکایی در

 -امنیتی ایران

تأمین امنیت؛
 .4خوداتکایی در دفاع راهبردی ازلحاظ فنآوری و توسعهی سالحهای دوربرد موشکی؛
 .5اتخاذ سیاست تنشزدایی بهمنظور حذف قدرتهای فرامنطقهای از نظام امنیت منطقهای؛
 .6دستیابی به قدرت بازدارندگی مؤثر ازطریق تجارب هدایت جنگ در دوران هشت سال دفاع
مقدس و تقویت زیرساختهای نظامی و دفاعی کشور (نوذری.)234:1391 ،
جمهوری اسالمی ایران با جمعیتی بیش از  83میلیون نفر و با دارا بودن نظامی مستقل ،مقتدر،
مردمی و انقالبی با برخورداری از نیروهای مسلح ازجانگذشته و کارآمد که تربیت و آموزشدیده

قدرت نظامی و توان

در دانشگاهها و مراکز نظامی باکیفیت بوده و با داشتن تجربهی ارزشمند هشت سال دفاع

کمی و کیفی

مقدس ،دارا بودن بسیج مردمی دهها میلیون نفری وفادار به نظام و به جهت تجهیزاتی با

نیروهای مسلح ایران

داشتن صنایع و فنآوری نظامی بومی که قادر است تجهیزات و سالح مورد نیاز نیروهای مسلح
را تولید کند ،از قدرت نظامی کافی برای دفاع از جمهوری اسالمی ايران برخوردار است
(بوالحسنی.)156 :1392،
امروزه ما شاهد پیشرفت صنایع دفاعی درزمینهی طراحی و ساخت هواپیمای جنگنده آذرخش،

تأسیسات و صنایع
نظامی کشور ایران

ساخت تانک ذوالفقار و نفربرهای براق ،بازسازی بالگردها و هواپیماهای آسیبدیده دوران جنگ
و ساخت بالگرد شباویز ،طراحی و ساخت موشکهای بالستیک زمین به زمین بهویژه نسل
توسعهیافتهی موشک شهاب  3با بردی حدود  2000کیلومتر و صدها پروژهی دیگر هستیم
(نوذری.)236:1391،
از قراردادها و پیمانهای دفاعی و نظامی ایران میتوان به قرارداد سامانهی پدافند هوایی اس-

قراردادها و

 ،300تانکهای جدید و همکاریهای فضایی با روسیه اشاره کرد( .جهانآرا .)55:1397 ،ایران

پیمانهای نظامی

عضو هیچ پیمان نظامی نظیر ناتو و یا شورای همکاری خلیج فارس نبوده و بهصورت محدود

ایران

اقداماتی را در قالب رزمایشهای دریایی با برخی از کشورهای دوست و همسایه مانند عمان
انجام میدهد.

الف) محیطشناسی کشورهای جنوب خلیج فارس
عوامل ژئوپلیتیک نظامی کشورهای جنوب خلیج

فارس به تفکیک کشورها و بهطور خالصه به شرح

زیر است:
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جدول  2عوامل ژئوپلیتیک نظامی کشورهای جنوب خل یج فارس
كشور عربستان سعودى بهعنوان يك قدرت مهم منطقهای داراى سیاستهای دفاعی امنيتى زير است:
 .1حفظ وابستگى دفاعى و نظامى به آمريكا (و ساير كشورهاى غربى مثل انگلستان و فرانسه)؛
 .2تالش در جهت افزايش همكارى و برقراری توازن منطقهای با جمهورى اسالمى ايران؛

 .3حفظ جاهطلبی بر كشورهاى كوچك منطقه (و حتى همسايگان قدرتمند مثل ايران و عراق) (قنبری
جهرمی .)234:1394 ،مهمترین اهداف و سیاست دفاعی نیروهای مسلح امارات عربی متحده حفظ

سیاستهای دفاعی –

امنیتی کشورهای جنوب
حوزهی خلیج فارس

اتحادیه ،همکاری با کشورهای غربی بهویژه آمریکا ،همکاری با نیروهای سپر جزیره و توسعهی آنها،
همکاری با سازمانهای بینالمللی و تقویت و توسعهی نیروهای مسلح و تجهیز آن به سالح و تجهیزات
پیشرفته بوده است تا حدی که توان رویارویی محدود با تهدیدات احتمالی متصور را داشته باشد.

سیاست و دکترین کشور عمان دفاعی است و مبتنی بر دفاع محدود از کشور تا رسیدن همپیمانان
است (نوذری .)224:1391 ،قطر بهعلت كمي جمعيت و نداشتن نيروي نظامي كافي همواره تالش داشته
تا با برقراري روابط نزدیکتر با كشورهاي غربي بهویژه آمریکا حاشیهی امنيتي براي خود فراهم آورد

(بشارتی و لهراسبی .)43:1395:نیروهای نظامی کویت از چندین بخش تشکیل شده است و بیشتر
جنبهی دفاعی دارد .با توجه به جمعیت و وسعت کم کشور بحرین ساختار نیروهای مسلح آن بیشتر

جنبهی دفاعی دارد و سیاستهای دفاعی آن به آمریکا وابسته است (میر رضوی و احمدی.)191:1383 ،
بنا بر گزارش مؤسسهی «گلوبال فایر پاور» 1که درزمینهی ردهبندی توانمندیهای نظام کشورهای جهان
فعال است ،عربستان در سال  2018در رتبهی  26جدول ارتشهای برتر جهان پس از جمهوری اسالمی
ایران در سال  2018م است (رتبهی ایران  13برابر گزارش همین مؤسسه) (سالنمای دفاعی-امنیتی،

 .)75-100:1397در امارات متحده عربی بيش از  27پايگاه دریایی 22 ،پايگاه هوایی و  31پايگاه زمینی

قدرت نظامی و توان کمی
و کیفی نیروهای مسلح

کشورهای حوزهی خلیج
فارس

وجود دارد (قنبری جهرمی .)241:1394 ،تعداد نیروهای مسلح به همراه پلیس فدرال امارات حدود 5300
نفر برآورد میشود (Jane's Defence Equipment & ,2019فنّاوری) .استعداد کلی نیروهای مسلح

کشور عمان  34000نفر برآورد میگردد .در ارتش این کشور از مستشاران پاکستانی استفاده میشود.
قطر دارای حدود  13000نفر نیرو (شامل گارد مل ّی و ارتش ،نیروی دریایی و نیروی هوایی) است

( .)Tanter Raymond and Stafford Edward, 2019قطر تالش زیادی انجام داد تا پایگاههای نظامی
آمریکا از دیگر کشورها ازجمله عربستان به قطر منتقل شود (اندیشکدهی راهبردی تبیین.)10:1396 ،

فنآوری نظامی کشور کویت بهطور کامل وارداتی بوده ،ساختار آن بیشتر انگلیسی است( .میر رضوی و
احمدی .)378-380:1383 ،هماکنون نيز آمريكا از پایگاههای دريایى و هوایی بحرين در سطح بسيار
وسيعى استفاده میکند (قنبری جهرمی.)251:1394 ،

در سال  2019پایگاهها و حضور نیروهای خارجی در منطقهی خلیج فارس به این شرح بوده است:
بحرین ،ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر است .بحرین بیش از  7000سرباز آمریکایی را در خود
جای داده است .پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین میزبان هواپیماهای جنگندهی آمریکایی،

هواپیماهای نظارتی و مرکز عملیات نیروهای ویژهی آمریکا است .آمریکا این کشور جزیرهای را متحد

اصلی غیر ناتو میداند .انگلیس هم بهتازگی اولین پایگاه نظامی خود را در بحرین افتتاح کرده است.

کویت ،میزبان بیش از  13000سرباز آمریکایی و مقر پیشروی ارتش آمریکاست که دو پایگاه هوایی و یک
تأسیسات و صنایع

نظامی کشورهای حوزهی
خلیج فارس

پایگاه دریایی را به آمریکا داده است .فرودگاه بینالمللی کویت همچنین میزبان بزرگترین نقطه

تدارکات هوایی منطقهای ارتش آمریکا است  2200وسیلهی نقلیه تاکتیکی مقاوم به مین در آنجا مستقر
هستند .عمان ،انبار مهمات آمریکا در منطقه است و آمریکا توافقنامهی دسترسی جدید بندر را با عمان
امضا کرده است و انگلیس توافقنامهای را برای ساخت پایگاه دریایی در این کشور دارد .دفتر مرکزی

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در پایگاه هوایی الولید قطر قرار دارد و بمبافکنهای  B-52با توانایی
هستهای در آن وجود دارد.

بندر جبل علی دوبی در امارات بزرگترین بندر تماس نیروی دریایی آمریکا در خارج از آمریکا است.

امارات میزبان  5000نظامی آمریکایی است که بسیاری از آنها در پایگاه هوایی الظفره ابوظبی هستند،
پایگاهی که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی و هواپیماهای جنگی بسیار پیشرفته  F-35در آن
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مستقر هستند .نیروی دریایی آمریکا همچنین یک پایگاه کوچک در فجیره در خلیج عمان دارد .عالوه بر
آمریکا ،ناتو نیز در خلیج فارس ،دارای پایگاه است که این حضور ،بیش از همه ،در چارچوب ابتکار

همکاری استانبول در سال  2004است که چهار کشور امارات ،قطر ،بحرین و کویت ،به همکاران ناتو

تبدیل شدند .ناتو در کویت ،مقر فرماندهی تأسیس کرده که از سال  2018به کار پرداخته است .ناتو و
این کشورها این همکاریها را دارند :مقابله با تروریسم ،مبارزه با گسترش سالحهای کشتارجمعی؛
همکاری در امور امنیت مرزی؛ مقابله با شرایط اضطراری؛ آموزشهای نظامی و امنیتی؛ شرکت در

تمرینهای ناتو؛ دریافت کمکهای فنی برای انجام اصالحات در سامانههای نظامی؛ هماهنگسازی

سامانهها و تجهیزات نظامی .این موارد ،عمال ًامنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را تهدید میکرد .بهویژه

در دورهی تحریمهای برنامهی هستهای و همچنین امروز در دورهی تحریمهای یکجانبهی آمریکا (سهیلی
و همکاران.)170:1398 ،

دولت آمریکا از اوت  2009تا می ( 2017تا پیش از عقد قرارداد میان و آل سعود) جمعا ً به ارزش 119616

میلیارد دالر سالح به عربستان سعودی فروخت که  45میلیارد دالر آن در دوره دوم دولت اوباما فروخته
شد (نجفی سیار .)41:1397،این کشور همچنین برای آمادگی دفاعی بیشتر در چندین مرحله در رزمایش
با نیروهای منطقهای و فرا منطقهای حضور داشته است که مهمترین آنها عبارتاند از:

 .1رزمایش «زره مشترک خلیج فارس» ،با حضور کشورهای این حوزه در شرق عربستان1397/1/2 ،؛
 .2رزمایش «شموخ  ،»2با حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس ،عمان1397/8/18 ،؛

امارات دومین مصرفکننده عمده سالح بین کشورهای درحالتوسعه بعد از عربستان به ارزش 2/5
میلیارد در گزارش  1999سرویس تحقیقات کنگره آمریکا است .امارات در سال  2015و  2016در تمرین

مشترک نیروهای هوایی آمریکا ،انگلیس ،استرالیا ،ترکیه ،ایتالیا ،پاکستان و رژیم صهیونیستی ،موسوم به
«پرچم سرخ» شرکت کرد .همچنین امارات در سال  ،2017در تمرین نظامی سال 20171م  ،در پایگاه

قراردادها و پیمانهای
نظامی کشورهای حوزهی
خلیج فارس

نیروی هوایی یونان در کنار یونان ،ایتالیا ،آمریکا و رژیم صهیونیستی مشارکت نمود.

عمان بهغیراز عضویت در سپر جزیره (شاخهی نظامی شورای همکاری خلیج فارس) ،در پیمان نظامی

خاصی عضویت ندارد ،ولی جهت حفظ امنیت کشور خود ،دارای توافقات و همکاریهای دفاعی – امنیتی
دوجانبه و متقابل با کشورهای قدرتمند خارجی است .براساس اعالم وزارت خارجهی آمریکا ،قطر فقط
در سال  2014میالدی ،بیش از  10میلیارد دالر تجهیزات نظامی از آمریکا خریداری کرد که این تجهیزات
شامل بالگردهای آپاچی ،موشکهای پاتریوت و هواپیما میشود( .سالنمای دفاعی-امنیتی-100:1397 ،
 .)75اگرچه ارتقای سامانهی پدافند موشكي در كشورهاي عربي حوزهی خلیج فارس موضوع جديدی

نیست ،اما در جهت يكپارچگي سامانهی دفاعي در كشورهاي مذكور ،کویت نسبتبه خرید سامانهی
دفاعی جدید تاد اقدام نموده است (وحیدی و دیگران)246:1396 ،

بحرین نیز در راستای افزایش قابلیتهای تسلیحات نظامی خود ،مبادرت به خریداری  221فروند
موشک تاو با قابلیتهای مختلف نموده است .ارتش بحرین قرارداد خرید  16فروند جنگندهی

چندمنظوره اف 16 -به ارزشی در حدود  1/5میلیارد دالر با شرکت الکهید مارتین آمریکا منعقد نموده
است .همچنین این امیرنشین در صدر دهها کشور منطقه ،دستگاههای شنود و جاسوسی رژیم
صهیونیستی را خریداری نموده است (سالنمای دفاعی-امنیتی.)75-100:1397 ،

منطقهی خلیج فارس از نگاه تئوریپردازان و

روزافزون انرژی نفت و گاز در معادالت اقتصاد

حساسترین نقاط جهان محسوب میشود .اهمیت

عمده مباحثی است که بر نقش قابلتوجه این

استراتژیستهای روابط بینالملل از مهمترین و

جهانی و موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس از

Iniohos
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منطقه از جهان در معادالت جهانی افزوده است.

فیشبرداری و استناد به اسناد و مدارک موجود) و

میدهد که وجود تمامی این پایگاهها ،با انجام

است .ازنظر جغرافیایی ،شامل کشورهای ج.ا.ایران،

وضعیت نظامی کشورهای جنوب خلیج فارس نشان

بررسیهای میدانی شامل پرسشنامه و مصاحبه

توافقات آشکار و پنهان میان قدرتهای بزرگ و

عربستان ،امارات متحده عربی ،قطر ،عمان ،کویت و

صورت گرفته و درواقع در راستای سیاستهای

با بحثهایی مانند عوامل ژئوپلیتیک و راهبردهای

دولتهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس

نظامی کشورهای عربی است .با این

تفاسیر،

جمهوری اسالمی ایران نیز بهعنوان یک قدرت

منطقهای ،نقش تاریخی و تعیینکنندهای در تأمین

بحرین است و ازنظر قلمرو موضوعی تحقیق مرتبط

دفاعی جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر نقش

عوامل

ژئوپلیتیکی

نظامی

است.

پایایی

پرسشنامههای این تحقیق ازطریق آلفای کرونباخ

امنیت این منطقه داشته و دارد و با در اختیار

محاسبه شده که ضریب آن  0/83است .برای روایی

خلیج فارس نمیتواند نسبتبه مسائل امنیتی و

است .در تحلیل دادهها از روش آمارهای توصیفی و

داشتن بخش عظیمی از سواحل و جزایر حساس

نظامی این منطقه بیتفاوت باشد .جمهوری اسالمی
ایران كه در معرض تهديدات دائمي است و داراي
دشمن/دشمنان راهبردي است ،رويكرد خاصي را در

سياستهاي دفاعي خود باید موردتوجه قرار دهد كه
هدف اصلي آن ،افزايش سطح آمادگي و رسيدن به

وضعيت بازدارندگي باشد.

آن نیز از روش ضریب الوشه ( 1)CVRاستفاده شده

استنباطی و نرمافزار  SPSSاستفاده شده است که
درنهایت با استفاده از آزمون خی دو ،تعیین سطح

معناداری (ضریب اطمینان  %95با خطای حداکثر

زیر  )%5عوامل ژئوپلیتیک نظامی مؤثر بر راهبردهای
دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس

اولویتبندی گردیدند.

 4روش پژوهش

 5یافته های پژوهش

این تحقیق ازلحاظ نوع ،توسعهای بوده و با رویکرد

 5.1تحلیلهای کیفی

آمیخته و با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی

موردی زمینهای انجام شده است .جامعهی آماری
این تحقیق از خبرگان نظامی دفاعی و استادان
برجستهی کشور در حوزههای دفاعی نظامی و
ژئوپلیتیک که دارای مدارک علمی دکتری و

کارشناسی ارشد میباشند ،انتخاب گردیدهاند.

جامعهی آماری این تحقیق برای پرسشنامهی اول

تحقیق (شناسایی عوامل نظامی ژئوپلیتیک مؤثر بر

راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران) که دارای ویژگیهای

ذکرشده باشند  12نفر و برای پرسشنامهی دوم
(تعیین عوامل نظامی ژئوپلیتیک و تعیین نقش

عوامل در بستر فرصتآفرین ،تهدیدزا ،ضعف و

قوت)  40نفر تعیین که بهصورت تمام شمار به آنان
رجوع شده است .روش گردآوری اطالعات ،مطالعهی

کتابخانهای (شامل کتب و مقاالت پیرامون موضوع
)C.V.R (Content Validity Ratio

بهمنظور گردآوری اطالعات و دادههای کیفی با هفت

نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزهی پژوهش

مصاحبه به عمل آمد .تحلیل محتوایی حاصل از

مطالعهی منابع ،مدارک ،نظریههای مرتبط و
مصاحبه با صاحبنظران گویای این مطلب است که
یکی از مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر روابط
کشورها و تدوین راهبردهای دفاعی آنها ،عوامل

نظامی است .وجود تنشها در منطقهی خلیج

فارس حکایت از نقش کانونی این حوزه در تحوالت

منطقهای دارد و برخی از تالشهای نظامی کشورها
و خریدهای سنگین تسلیحاتی و مجهز شدن به
جدیدترین و پیشرفتهترین فنآوریهای نظامی و
دفاعی مدرن ،منطقه را به انبار تسلیحات تبدیل

نموده و موجب بروز التهابات سیاسی و نظامی و

1
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امنیتی بیشتر از قبل گردیده است .مواردی مانند
وجود پایگاههای نظامی ،ایستگاههای جاسوسی و
اطالعاتی کشورهای فرامنطقهای در کشورهای

حاشیهی جنوبی خلیج فارس ،وجود تهدیدات
مستقیم آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در

منطقهی خلیج فارس و احتمال اشغال جزایر توسط
آمریکا و متحدانش ،نفوذ بیگانگان به مرزهای
پیرامونی و تالش برای ایجاد ناامنی و بیثباتی در

مناطق پیرامونی و مرزی ،خرید تسلیحات و انجام

رزمایشهای نظامی قدرتهای خارجی با برخی از

کشورهای خلیج فارس ،حضور ناتو در خلیج فارس و
نگرش صرفا ً امنیتی به خلیج فارس برخی از عواملی
هستند که موجب واگرایی و تنش در منطقهی خلیج

فارس میگردد .جمعبندی عوامل ژئوپلیتیک نظامی
مؤثر بر راهبردهای دفاعی حوزهی خلیج فارس به

شرح زیر است:

 .1تسلیحات راهبردی و بازدارندهی موشکی

جمهوری اسالمی ایران (نوذری)1391 ،

 .2انعقاد قراردادها و پیمانهای نظامی کشورهای

منطقه در جهت خرید تسلیحات و تجهیزات (نجفی

سیار)1397،

 .3برخورداری آمریکا و غرب از پایگاههای نظامی

متعددی در کویت ،بحرین ،عربستان سعودی ،قطر
و غیره (خلیلی)1390 ،

 .4میزان بودجهی دفاعی پایین ایران در مقایسه

با کشورهای منطقه (آمارهای بانک جهانی)2019،

 .5وجود صنایع و مؤسسات تحقیقات دفاعی

وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

در کشور (نوذری)1391،

 .6نزدیکی روابط برخی از کشورهای منطقه به

رژیم اشغالگر قدس و در پی آن برگزاری تمرین و
رزمایشهای نظامی
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 .8اتکای تأسیسات و صنایع نظامی کشورهای

منطقهی خلیج فارس به آمریکا ،روسیه و سایر
کشورهای بلوک غرب (قنبری جهرمی)1394،

 .9انجام رزمایشهای مشترک و مرکب نظامی

آمریکا و ناتو با کشورهای منطقه (سالنمای دفاعی-

امنیتی)1397 ،

 .10داشتن ویژگیهای غیرمحسوس توان رزم

(بوالحسنی)1392،

 .11داشتن تجربهی دفاع مقدس و فعالیتهای

مستشاری در عراق و سوریه (مصاحبه با

خبرگان)1399،

 .12همکارهای تسلیحاتی ،نظامی و اطالعاتی

جمهوری اسالمی ایران با کشورهای منطقه (مصاحبه
با خبرگان)1399،

 .13حضور و نفوذ دشمنان جمهوري اسالمي ايران

مانند رژیم اشغالگر قدس در منطقه (نمای

راهبردی)1397،

 .14نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

(مصاحبه با خبرگان)1399،

 .15حضور نامحسوس نیروهای اطالعاتی و

جاسوسی رژیم اشغالگر قدس در سطح منطقه

(نمای راهبردی )7:1397 ،119

 .16نقشآفرینی باالی مردم در دفاع و امنیت

مل ّی (مصاحبه با خبرگان)1399،

 .17وجود تهدیدات مستقیم آمریکا علیه

جمهوری اسالمی ایران در منطقهی خلیج فارس و

احتمال اشغال جزایر توسط آمریکا و متحدانش

(مصاحبه با خبرگان)1399،

 .18تشکیل ارتش مشترک عربی (ناتوی عربی)

(نمای راهبردی)1397،

 .7قدرت نظامي و توان كمّي و کیفی باالی
نيروهاي مسلح ايران (بوالحسنی)1392،
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 5.2تحلیلهای کمی

استخراجشده از ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان

الف-تحلیلهای توصیفی (جمعیتشناختی)
در قسمت سؤاالت شناختی ،اطالعات توصیفی

مربوط به مشخصات جامعهی نمونه شامل سه
سؤال (سطح تحصیالت ،سابقهی خدمتی و جایگاه

سازمانی) مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .فراوانی و درصد
مربوط

به

جایگاه

خدمتی

دوره  .5شماره  .9بهار و تابستان  .1400صفحات  99تا .118

پاسخدهندگان

نشاندهندهی آن است که  70درصد از آنها در

جایگاههای باالی سازمان خود شاغل هستند (28

نفر) و  80درصد از جامعهی نمونه ،دارای تحصیالت
دکتری میباشند ( 32نفر) 80 .درصد جامعهی

نمونه ،دارای سن خدمتی باالتر از  26سال هستند

( 32نفر) .با توجه به این موارد مشخص شد
جامعهی نمونه از روایی مطلوبی جهت پاسخگویی
به سؤالهای مطرحشده برخوردار است.

ب) تحلیلهای استنباطی
 )1تحلیل پرسشنامهی اول

است.

 )2تحلیل پرسشنامهی دوم

برای ارزیابی و دستیابی به پاسخ سؤال اصلی
تحقیق مبنی بر تبیین عوامل ژئوپلیتیک نظامی مؤثر

بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در

حوزهی خلیج فارس ،در قالب پرسشنامهی دوم و
توزیع بین  40نفر از خبرگان ،با استفاده از روشهای
آماری توصیفی ،استنباطی و آزمون خی دو به

توصیف و تجزیهوتحلیل عوامل ژئوپلیتیک نظامی
مؤثر بر راهبرهای دفاعی ج.ا.ایران در حوزهی خلیج
فارس پرداخته شد و به ترتیب میانگین ،هر یک از

عوامل ارائه گردیده است .برای پاسخ به سؤال فرعی

اول (مهمترین بسترهای فرصتآفرین و تهدیدیای

مرتبط با راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران) و
سؤال فرعی دوم (مهمترین عوامل قوت و ضعف

مرتبط با راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران
برگرفته از عوامل نظامی ژئوپلیتیک) در ستون آخر

در پرسشنامهی اول از جامعهی خبره سؤال شده

پرسشنامهی شمارهی دو از جامعه آماری درخواست

بهعنوان یک عامل ژئوپلیتیکی نظامی بر راهبردهای

(بستر فرصتآفرین ،تهدیدزا ،قوت و ضعف) اقدام

است که به نظر جنابعالی آیا این عامل میتواند

گردید نسبتبه تعیین نقش چهارگانهی عوامل

دفاعی ج.ا.ایران در حوزهی خلیج فارس مؤثر باشد؟

نمایند که برابر جدول شمارهی سه ارائه میگردد.

حاصل پرسشنامهی اول ،تأیید کلیهی  18عامل

(عامل نظامی) Mi:Abbriviation of Military
Factor
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خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

0.000

قوت

37

3

0

0

0

4/93

28/9

0.00

قوت

36

4

0

0

0

4/90

25/6

0.00

تهدید

32

7

1

0

0

4/78

40/55

0.00

تهدید

30

6

4

0

0

4/65

31/4

0.00

تهدید

30

4

6

0

0

4/60

31/4

0.00

ضعف

28

6

6

0

0

4/55

24/2

0.00

تهدید

29

2

9

0

0

4/50

29/45

0.00

تهدید

28

3

9

0

0

4/48

25/55

0.00

قوت

26

6

8

0

0

4/45

18/2

0.00

تهدید

Mil11

حضور و نفوذ دشمنان جمهوري اسالمي ايران در منطقه

27

3

10

0

0

4/43

22/85

0.00

تهدید

Mil112

نقشآفرینی باالی مردم در دفاع و امنیت مل ّی

26

3

11

0

0

4/38

20/45

0.00

قوت

Mil13

نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

25

4

11

0

0

4/35

17/15

0.00

قوت

Mil2
Mil3
Mil4
Mil5
Mil6

ایران

انعقاد قراردادها و پیمانهای نظامی کشورهای منطقه در
جهت خرید تسلیحات و تجهیزات

اتکای تأسیسات و صنایع نظامی کشورهای منطقهی خلیج
فارس به آمریکا ،روسیه و سایر کشورهای بلوک غرب

برخورداری آمریکا و غرب از پایگاههای نظامی متعددی در
کویت ،بحرین ،عربستان سعودی ،قطر و غیره

میزان بودجهی دفاعی پایین ایران در مقایسه با کشورهای
منطقه

وجود تهدیدات مستقیم آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
Mil7

در منطقهی خلیج فارس و احتمال اشغال جزایر توسط
آمریکا و متحدانش

Mil8
Mil9
Mil10

Mil14
Mil15
Mil16
Mil17
Mil18

انجام رزمایشهای مشترک و مرکب نظامی آمریکا و ناتو با
کشورهای منطقه

وجود صنایع و مؤسسات تحقیقات دفاعی وابسته به وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کشور

نزدیکی روابط برخی از کشورهای منطقه به رژیم اشغالگر
قدس و در پی آن برگزاری تمرین و رزمایشهای نظامی

داشتن ویژگیهای غیرمحسوس توان رزم (مانند خداجویی و
اسالممحوری ،والیتمداری و غیره)

داشتن تجربهی دفاع مقدس و فعالیتهای مستشاری در
عراق و سوریه

حضور نامحسوس نیروهای اطالعاتی و جاسوسی رژیم
اشغالگر قدس در سطح منطقه

همکارهای تسلیحاتی ،نظامی و اطالعاتی جمهوری اسالمی
ایران با کشورهای منطقه

تشکیل ارتش مشترک عربی (ناتوی عربی)

جدول باال نشان میدهد که پس از تجزیهوتحلیل

دادههای پرسشنامهی دوم ،از دید جامعهی آماری
عوامل  Mil15و Mil17

25

2

13

0

0

4/30

19/85

0.00

قوت

25

3

8

4

0

4/23

31/4

0.00

فرصت

25

2

8

5

0

4/18

31/8

0.00

تهدید

24

3

8

5

0

4/15

27/40

0.00

فرصت

24

3

6

6

1

4/08

42/25

0.00

تهدید

آماری عوامل  Mil1و  Mil2و  Mil9مهمترین عوامل

قوت ژئوپلیتیک نظامی مؤثر و نقشآفرین بر تدوین

مهمترین بسترهای

راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران بوده و

بسترهای تهدیدزا عامل ژئوپلیتیک نظامی مؤثر و

فراوانی و محاسبهی آزمون خی دو ،عوامل ژئوپلیتیک

فرصتآفرین و عوامل Mil3و  Mil4و Mil5مهمترین
نقشآفرین بر تدوین راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران
بوده و معنادار شدهاند .همچنین از دید جامعهی

113

مشاهدهشده

تسلیحات راهبردی و بازدارندهی موشکی جمهوری اسالمی

مقدار خی دو

قدرت نظامي و توان كمّي و کیفی باالی نيروهاي مسلح ايران

38

2

0

0

0

4/95

35/1

سطح معناداری

Mil1

عوامل نظامی ژئوپلیتیک

نقش عامل

شمارهی عامل

فراوانی مشاهدهشده

معنادار شدهاند .پس از انجام محاسبات توزیع
نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی

ایران در کشورهای حوزهی خلیج فارس ،به ترتیب
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میانگین به شرح جدول شمارهی چهار اولویتبندی

گردیدند.

جدول  4عوامل ژئوپلیتیک نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران در حوزه ی خلیج فارس برحسب وزن و اولویت
میانگین

ردیف

عوامل نظامی

میانگین

وزن

1

قدرت نظامي و توان كمّي و کیفی باالی نيروهاي مسلح ايران

4/95

0.0611

4/93

0.0609

4/90

0.0605

4/78

0.0590

4/65

0.0574

4/60

0.0568

4/55

0.0562

4/50

0.0556

4/48

0.0553

4/45

0.0550

11

حضور و نفوذ دشمنان جمهوري اسالمي ايران در منطقه

4/43

0.0547

12

نقشآفرینی باالی مردم در دفاع و امنیت مل ّی

4/38

0.0541

13

نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

4/36

0.0537

4/30

0.0531

4/23

0.0522

4/18

0.0516

4/15

0.0512

4/08

0.0504

80.9

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

14
15
16
17
18

تسلیحات راهبردی و بازدارندهی موشکی جمهوری اسالمی ایران
انعقاد قراردادها و پیمانهای نظامی کشورهای منطقه در جهت خرید
تسلیحات و تجهیزات
اتکای تأسیسات و صنایع نظامی کشورهای خلیج فارس به آمریکا ،روسیه
و سایر کشورهای بلوک غرب
برخورداری آمریکا و غرب از پایگاههای نظامی متعددی در کویت ،بحرین،
عربستان سعودی ،قطر
میزان بودجه دفاعی پایین ایران در مقایسه با کشورهای منطقه
وجود تهدیدات مستقیم آمریکا علیه ج.ا .ایران در منطقهی خلیج فارس و
احتمال اشغال جزایر توسط آمریکا و متحدانش
انجام رزمایشهای مشترک و مرکب نظامی آمریکا و ناتو با کشورهای
منطقه
وجود صنایع و مؤسسات تحقیقات دفاعی وابسته به وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح در کشور
نزدیکی روابط برخی از کشورهای منطقه به رژیم اشغالگر قدس و در پی
آن برگزاری تمرین و رزمایشهای نظامی

داشتن ویژگیهای غیرمحسوس توان رزم (مانند خداجویی و اسالممحوری،
والیتمداری و غیره)
داشتن تجربهی دفاع مقدس و فعالیتهای مستشاری در عراق و سوریه
حضور نامحسوس نیروهای اطالعاتی و جاسوسی رژیم اشغالگر قدس در
سطح منطقه
همکارهای تسلیحاتی ،نظامی و اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران با
کشورهای منطقه
تشکیل ارتش مشترک عربی (ناتوی عربی)
جمع
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 6نتیجه گیری و پیشنهادها

جمهوری اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس مؤثر

در نیمقرن اخير ،خلیج فارس يكي از مهمترین و

این راهبردها ،بهگونهایکه «قدرت نظامي و توان

حساسترین مناطق جهان در نگرشهای ژئوپليتيكي

و محاسبات استراتژيك بوده است .در سالهای اخیر

بوده و باید مورد توجه راهبردپردازان قرار گیرند .در

كمّي و کیفی باالی نيروهاي مسلح ايران» و
«تسلیحات راهبردی و بازدارندهی موشکی جمهوری

اين منطقه با پديدهاي به نام نظامیگری و انباشت

اسالمی ایران» و «عمق راهبردی مناسب جمهوری

متفاوت كشورهاي از مقولهی امينت و بیاعتمادی

«همکارهای تسلیحاتی ،نظامی و اطالعاتی جمهوری

فرامنطقهای مهيا نموده است .اين مسأله( ،حضور

مشترک عربی (ناتوی عربی)» دارای کمترین تأثیر بر

ايران كه یک قدرت منطقهای است بهنوعی
مخاطرهانگيز است و مستقيما ً امنيت و منافع ملي

سؤال فرعی اول تحقیق :مهمترین بسترهای

تسلیحات روبهرو گردیده است و ديدگاههاي

اسالمی ایران» دارای بیشتر میزان تأثیر و عوامل

به يكديگر ،زمينه را براي مداخله قدرتهای

اسالمی ایران با کشورهای منطقه» و «تشکیل ارتش

قدرتهای جهاني در منطقه) براي جمهوری اسالمی

را هدف قرار میدهد .آمریکا با حضور نظامی خود و
همپیمانانش (ناتو) در مناطق مختلف جهان ازجمله

منطقهی خلیج فارس بهعنوان یکی از مناطق مهم و
ژئواستراتژیکی در قالب پایگاههای نظامی متنوع
(زمینی ،هوایی ،دریایی و  )...در کشورهای منطقه

باعث شده است که جمهوری اسالمی ایران در
معرض تهدیدات مستقیم آمریکا قرار گیرد .محیط

منطقهای یک محیط پرتنش است و ترویج
نظامیگری در خلیج فارس و حضور گسترده نظامي
كشورهاي فرامنطقهای در آن شديدا ً از سوي ايران

نفي ميگردد؛ چراکه اگر هر سازهی امنيتي در خلیج

فارس با حضور قدرتهای فرامنطقهای تشكيل

گردد ،باعث ضعف ايران ازنظر قدرت برتر منطقهاي

میشود .به همین دلیل ،رویکرد سیاستمداران و

جمهوری اسالمی ایران بایستی به حدود و ثغور

قوتها ،ضعفها و فرصتها و تهدیدهای نظامی در

منطقهی خلیج فارس آگاه باشند.

سؤال اصلی تحقیق :عوامل ژئوپلیتیک نظامی

مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در

حوزهی خلیج فارس کداماند؟ در پاسخ به سؤال فوق،
با توجه به مطالعات نظری ،محیطشناسی

ژئوپلیتیکی و همچنین با توجه به یافتههای پژوهش
و تجزیهوتحلیل انجامشده 18 ،عامل ژئوپلیتیکی
نظامی احصاشده (به شرح جدول شمارهی 4

پیشگفته) هرکدام بهگونهای بر راهبردهای دفاعی
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راهبردهای دفاعی کشور در این حوزه است.

فرصتآفرین و تهدیدزا مرتبط یا راهبردهای دفاعی
جمهوری اسالمی ایران منبعث از عوامل ژئوپلیتیک

نظامی در روابط با کشورهای حوزهی خلیج فارس

کداماند؟ در پاسخ به سؤال فرعی اول تحقیق ،از 18

عامل ژئوپلیتیکی احصاشده در قالب چهارگانه قوت،

ضعف ،فرصت و تهدید 2 ،عامل فرصت و  9عامل

تهدید شناسایی و طبقهبندی گردیدند (به شرح

جدول .)4

سؤال فرعی دوم تحقیق :مهمترین عوامل قوت و

ضعف نظامی مرتبط با راهبردهای دفاعی جمهوری
اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس کداماند؟

در پاسخ به سؤال فرعی دوم تحقیق 6 ،عامل

قوت و  1عامل ضعف عامل تهدید شناسایی و

طبقهبندی گردیدند (به شرح جدول  .)4درنهایت،
پیشنهادهایی در رابطه با موضوع تحقیق به شرح

زیر ارائه میگردد:

 .1حوادث سالهای اخیر ،کشورهای منطقه

بهویژه کشورهای ساحلی حوزهی خلیج فارس را
نگران امنیت این پهنهی آبی نموده و ضرورت رسیدن

به یک راهحل جدی و عملی برای تسکین التهابات

سیاسی و نظامی و امنیتی خلیج فارس را بیش از

گذشته مطرح نموده است .با توجه به اینکه ایران

قدرت اول منطقه است و دارای جایگاه و منزلت
ژئوپلیتیکی مهمی در منطقه و جهان اسالم است،

دکتر رضا شاملو .تبیین عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس
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میتواند با بهرهمندی از عوامل ژئوپلیتیک نظامی

فارس را بهصورت ویژه موردتوجه قرار داده و

برقراری روابط دوستانه و فضای اعتمادساز در روابط

طیشده از نتایج بهدستآمده در این تحقیق

حوزهی خلیج فارس ،به کاهش تنش در منطقه و

با این دولتها اقدام نماید که اعتماد میان دولتها

میتواند به درک اشتراکات منافع و تهدیدات منجر
شود و این درک بهنوبهی خود میتواند زمینهساز
پیمان دستهجمعی باشد.

 .2جهت اشراف اطالعاتی بر حوزهی خلیج فارس

و جزایر نهادهای لشگری با ایجاد مرکزی تحت عنوان

مرکز اطالعات خلیج فارس ،کلیهی فعالیتها و
اقدامات در این حوزه را رصد نموده و پس از
بررسیهای الزم ،بهموقع در اختیار سطوح مختلف
مدیریتی و اجرایی کشور قرار دهند.

 .3به طراحان دفاعی کشور یا سایر پژوهشگران

پیشنهاد میشود عوامل ژئوپلیتیک نظامی خلیج

بهمنظور جلوگیری از اتالف زمان و عدم تکرار مسیر

استفاده نمایند.

 .4به پژوهشگران و دانشجویان پیشنهاد میگردد

سایر عوامل ژئوپلیتیکی مانند عوامل فرهنگی

اجتماعی و غیرهی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری
اسالمی ایران در حوزهی خلیج فارس را مورد بررسی

قرار دهند.

 .5به پژوهشگران و دانشجویان پیشنهاد

میگردد طراحی نظام جامع امنیتی و ایجاد و ارتقای
پیمانهای دفاعی -امنیتی در منطقه در راستای ایجاد
همگرایی بین کشورهای منطقه با تأکید بر عوامل

ژئوپلیتیکی را در دستور کار مطالعاتی قرار دهند.

منابع
الف) منابع فارسی

احمدزاده ،ایرج ؛ رجبی ،سعید (« ،)1397تبیین ژئوپلیتیکالگوی رقابتی روابط ایران و قطر» ،فصلنامهی

جغرافیا و روابط انسانی ،دورهی  ،1شمارهی ،3

صص .75-95

-افضلی ،رسول؛ میرزاده ،هدی (« ،)1393پیامدهای

راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در
بحرین» ،فصلنامهی مطالعات راهبردی ،سال ،16

شمارهی اول.

اندیشکدهی راهبردی تبیین ( ،)1396قطر در سال ،1396مجموعه سالنامهی تبیین ،تهران.

بشارتی ،محمدرضا؛ لهراسبی ،شهاب (« ،)1395بررسینقش قطر در بحران سوریه و تأثیر آن بر امنیت

سیاسی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامهی

مدیریت و پژوهشهای دفاعی ،شمارهی .80

-بوالحسنی ،خسرو ( ،)1392رسالهی دکتری با عنوان

بررسی ژئوپلیتیک ترکیه و تأثیر آن در تدوین

راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،تهران:
دانشگاه عالی دفاع مل ّی.

-بیک ،علیاصغر ( ،)1395رسالهی دکتری با عنوان تأثیر

عوامل ژئوپلیتيکی دریای خزر بر تدوين راهبرد

دفاعي جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دانشگاه

عالی دفاع مل ّی.

-بیلیس ،جان و همکاران ( ،)1374استراتژی معاصر،

ترجمهی هوشمند میرفخرایی ،تهران :انتشارات
وزارت امور خارجه.

جهانآرا ،حمید (« ،)1397بررسی سیاستهای امنیتیجمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس»،

فصلنامهی پژوهش ملل ،دورهی سوم شمارهی
 ،32صص .45-63

جمالزاده ،ناصر؛ آقایی ،محمد (« )1394
تأثیر

ایرانهراسی

در

رقابت

تسلیحاتی اعضای شورای همکاری
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خلیج فارس» ،جستارهای سیاسی

معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و

«الزامات ژئوپلیتیک پیمان دفاعی

شمارهی اول ،صص .19-19

فارس» ،فصلنامهی علوم و فنون

مطالعات فرهنگی ،سال ششم،

حافظ نیا ،محمدرضا ؛ رشید ،غالمعلی؛ پرهیزکار ،اکبر؛افشردی ،محمدحسین (« ،)1386الگوی نظری

طراحی

راهبرد

دفاعی

مبتنی

عوامل

بر

ژئوپلیتیکي» ،فصلنامهی بینالمللی ژئوپلیتیک،

سال سوم ،شمارهی دوم.

حافظنیا ،محمدرضا ( ،)1390اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک،مشهد :انتشارات پاپلی.

-خلیلی ،محمدحسین ( ،)1390امنیت در خلیج فارس؛

اولویتها و راهکارها ،تهران :دانشگاه عالی دفاع

مل ّی.

رشید ،غالمعلی ( ،)1389ژئوپلیتیک ،تهران :دانشگاه عالیدفاع مل ًی.
سالنمای دفاعی – امنیتی محیط پیرامونی جمهوری

مشترک کشورهای حوزهی خلیج

نظامی ،سال نهم ،شمارهی ،23

صص 87-106

صادقی اول ،هادی؛ قاسمی ،فرهاد؛ پور جم ،بهاره(« ،)1395مسابقهی تسلیحاتی و مدیریت دفاع

منطقهای در میان کشورهای حوزهی خلیج

فارس» ،فصلنامهی مطالعات روابط بینالملل،
سال نهم ،شمارهی .35

فرجیراد ،عبدالرضا؛ هاشمی ،سید مصطفی
(« ،)1394نقش نظامهای سیاسی

نامتجانس حوزهی خلیج فارس در

بیثباتسازی

فصلنامهی

شمارهی .82

امنیت

و

مجلس

منطقه»،

راهبرد،

قنبری جهرمی ،حسین ( ،)1394رسالهی

اسالمی ایران ،)1397( ،تهران :دانشگاه عالی دفاع

دکتری با عنوان تدوین راهبردهای

عزتی ،عزتهللا ( ،)1380ژئوپلیتیک در قرن

تهدیدات

مل ّی.

دفاع از جزایر ج.ا .ایران در خلیج

بیست و یکم ،تهران :سمت.

سهیلی ،سهیل؛ کشیشیان سیرکی ،گارینه؛
قائدی ،محمدرضا؛ سیمبر ،رضا

(،)1398

«بررسی

منطقهای

خلیج

تأثیر

سیاستهای نظامی بر امنیت

فارس»،

فصلنامهی مطالعات بینالمللی،

سال  ،16شمارهی  ،1صص 155-182

سیفی ،بهزاد؛ همتی ،سید ابراهیم (،)1399
«دیپلماسی دفاعی-دریایی ج.ا.ایران

با تأکید بر عملکرد نیروی دریایی

راهبردی» ،دوفصلنامهی سیاست و
روابط

بینالملل،

شمارهی ،7ص147

117

شریفی ،شهاب؛ آجودانی ،فرشید (،)1392

دورهی

،4

فارس

متناسب

با

ناهمطراز ،تهران :دانشگاه عالی

دفاع ملی.

قوام ،سید عبدالعلی ( ،)1389اصول سیاست
خارجی

و

سیاست

تهران :انتشارات سمت.

بینالمللی،

مؤمن ،ساسان( ،)1396رسالهی دکتری با
عنوان

طراحي

الگوي

تدوين

سياست دفاعي جمهوري اسالمي
ايران با تأکید بر حوزهی خلیج
فارس ،تهران :دانشگاه عالی دفاع

مل ّی.

میر رضوی ،فیروزه؛ احمدی لفورکی ،بهزاد
(،)1383

راهنمای

منطقه

و

کشورهای حوزهی خلیج فارس،
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