Strategic Action Position first step in formulating an
optimal neighborhood policy

1400  زمستان، شمارۀ دهم، سال سوم،فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم

Mostafa Ghaderi Hajat, Assistant Professor of Political Geography,
Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

14

Hossein Amir Ebrahimi, Master student of political geography,
Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Mehdi Najafi, Master student of political geography, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran
Haidar Ali Faizi, Master student of political geography, Tarbiat
Modares University, Tehran, Iran
Milad Barfi, Master student of political geography, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran
Katayoon Arvan, Master student of political geography, Tarbiat
Modares University, Tehran, Iran
Received: 2021/11/01

Acceptance: 2022/03/05

Abstract
The resurgence of interest in regionalism dates back to the 1990s,
and the interest generated by regional convergence processes in Asia,
Africa and the United States shows that this phenomenon is not limited
to the European Union. Iran, China, Brazil and Russia are among the
most neighboring countries in the world. In an active and dynamic
foreign policy, correct knowledge based on scientific approaches is
an indisputable element, therefore, the issues of the neighborhood
policy of the Islamic Republic of Iran in an environment with unique
geostrategic, geo-economics and geo-cultural features will not be
outside this framework .Iran’s neighbors include 15 countries with
an area of 27,409 square kilometers, a population of 707 million

and a GDP of $ 3,238 billion, which shows a tremendous capacity
in recognizing strategic requirements based on positioning. In the
periphery of Iran, Russia in the north, Turkey in the west, Saudi
Arabia in the south and Pakistan in the east have more potential
to influence the interactions and coordinates of regional relations.
Therefore, it is necessary to examine Iran’s position on the basis of
strengths, weaknesses, opportunities and threats in accordance with
each of the actors.
Methodology: The method of this research is descriptiveanalytical which was done based on strategic studies and in terms of
purpose, it is an applied study. The statistical community consists
of researchers and analysts specializing in each field by snowball
method. The total number of the statistical population is 16 people.
To collect data, library resources, documents, backgrounds and
surveys were used. Data collection tool was a researcher-made
questionnaire whose validity was confirmed by several experts
and reliability using Cronbach’s alpha method (0.89). The
questionnaire included 48 questions for Russia, 40 questions
for Turkey, 82 questions for Saudi Arabia and 47 questions for
Pakistan, regarding the strengths, weaknesses, opportunities and
threats of Iran and each of the countries mentioned in the bilateral
relations. Likert was prepared in six options. In this article,
one of the most important weaknesses of the SOWT technique
was considered by researchers. The high or low of threats and
weaknesses was less calculated, so in this study, by correcting this
shortcoming and considering the negative score for weakness and
threat, and the degree of severity and weakness in the range of 0
and 4 were considered negative.
Finding: Based on the calculations, the score of Iran’s internal
factors in relation to Russia is equal to -0.91405 and the total score
15
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of Iran’s external factors in relation to Russia is equal to -1.47627,
which indicates that it is in the range of defensive strategies. Based
on the calculations, the score of Iran’s internal factors relative to
Turkey is equal to -1.17748 and the total score of Iran’s external
factors relative to Turkey is equal to -0.4771, which indicates that
it is in the range of defensive strategies. Based on the calculations,
the score of Iran’s internal factors in relation to Saudi Arabia is
equal to -0.91078 and the total score of Iran’s external factors in
relation to Saudi Arabia is equal to -0.70421, which indicates that
it is in the range of defensive strategies. Based on the calculations,
the score of Iran’s internal factors relative to Pakistan is equal
to -0.63056 and the total score of Iran’s external factors relative
to Pakistan is equal to 0.120456, which indicates that it is in the
range of conservative strategies.
Based on the calculations, the score of Iran’s internal factors
in relation to the four selected neighbors is equal to -0.90822 and
the total of Iran’s external scores in relation to the four selected
neighbors is equal to -0.63428, which indicates the position of
Iran in the range of defensive strategies.
Conclusion: Findings show that in the current situation, Iran
is in a maximum defensive position in its neighborhood and
especially in relation to the main countries of the region. The
findings of this article in the form of a limited study show that
affected by various internal and external conditions and far from
any fantasies, the current situation of Iran in its neighborhood
and especially in relation to the main countries in the region
is in a maximum defensive position and on the horizon. In the
short term, if national strategies are adopted commensurate with
the sources of domestic and foreign power of the country, one
can hope to be in a conservative position. Adopting aggressive

approaches in the current situation (December 2021), especially in
neighborly relations with selected countries, will not involve much
geopolitics to strengthen national interests. It should be noted that
the current world is an intertwined network based on participatory
and competitive currents with a focus on geo-economics’. If we
understand the roots of the formation of the situation, we can hope
to find real solutions.
Keywords: Iran, Neighbors, Neighborhood Policy, Strategic
Action Situation, SWOT.
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چکیده
در سیاســت خارجــی فعــال و پویــا شــناخت صحیــح و مبتنــی بــر رهیافتهــای علمــی ،رکنــی
غیــر قابــل بحــث اســت ،از ایــن رو مســائل سیاســت همســایگی جمهــوری اســامی ای ـران
در محیطــی بــا ویژگیهــای منحصربهفــرد ژئواســتراتژیک ،ژئواکونومیــک و ژئوکالچــری،
خــارج از ایــن چارچــوب نخواهــد بــود .همســایگان ایــران مشــتمل بــر  15کشــور در
حدود27409کیلومتــر مربــع وســعت707 ،میلیــون نفــر جمعیــت و  3238میلیــارد دالر
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت کــه نشــان از ظرفیتــی شــگرف در صــورت شــناخت الزامــات
راهبــردی مبتنــی بــر تعییــن موقعیــت اقــدام اســت .چنیــن ظرفیتــی ،اهمیــت سیاســت
همســایگی پویــا و اثرگــذار را ب ـرای کشــورمان آشــکار میســازد .در فضــای پیرامونــی ای ـران
روســیه در شــمال ،ترکیــه در غــرب ،عربســتان در جنــوب و پاکســتان در شــرق قابلیت بیشــتری
ب ـرای اثرگــذاری بــر تعامــات و مختصــات روابــط منطقــه ای دارنــد .از ایــن رو الزم اســت
1. M.ghaderihajat@modares.ac.ir
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 .1مقدمه

احیــای عالقــه بــه منطقــه گرایــی بــه دهــه  1990میــادی بــر مــی گــردد و ایــن عالقــه کــه بــا
فرایندهــای همگرایــی منطقــه ای در آســیا ،آفریقــا و امریــکا ایجــاد شــد نشــانگر آن اســت کــه
ایــن پدیــده محــدود به اتحادیه اروپا نیســت .ایــران و چیـــن و برزیـــل و روســـیه ،پرهمســـایه
تریــن کشـــورهای دنیـــا به شـــمار می آینـــد .سیاســت بیــن الملــل از دیربــاز ارتبــاط تنگاتنگی
بــا جغرافیــا و مرزهــای جغرافیایــی داشــته اســت .ازنظـ ِـر تاریخــی ،روابــط کشــورهای همســایه
اولیــن ســطح و قدیمــی تریــن پایــه شــکل گیــری روابــط بیــن الملــل بــوده اســت .بــه بیــان
دیگــر ،همســایگان نخســتین دروازۀ ورود یــک کشــور بــه جهــان خــارج هســتند و سیاســت
خارجــی کشــورها از نقطــۀ صفــر مــرزی آغــاز مــی شــود .در واقــع ،چــه بـرای یــک خانــواده،
چــه بـرای یــک کشــور و چــه بـرای گــرو ه هــای اجتماعــی بــزر گتــر ،همســایه و همســایگی
امــری اجتنــا ب ناپذیــر اســت و همســایه اولیــن دریچــه و آغــاز ضــروری و ناگزیــر نــگاه
بـ�ه جهـ�ان خـ�ارج اسـ�ت( .)Noor Alivand, 2021:7ایـ ـران ،در همســـایگی بـــا پانـــزده
کشـــور افغانسـتان ،پاکســتان ،عـــراق ،ترکیــه ،بحریــن ،عمــان ،کویــت ،قطــر ،امــارات
متحـــدۀ عربـی ،عربسـتان سـعودی ،روســـیه ،آذربایجان ،ترکمنسـتان ،ارمنســتان ،قزاقســتان
قـــرار دارد .بنابرایــن ،ایـــران ،کشــوری اســت پرهمســایه؛ بــــا همســایگانی گونه گــون
و ناهماننــ��د .)Khalili, 2021:3(.داشــــتن همســــایگان متعــدد و متنــــوع ،بــرای یــک
کشــــور فرصتهـــا و چالشهـــای توأمـان بـه همــراه دارد .تعریفـی روشـــن و دقیـق از سیاسـت
همســـایگی میتوانـــد بـــه مدیریـــت روابـط بـــا همســــایگان ســــامان دهــــد و از تشــتت و
ســــردرگمی پیشــــگیری کنـــد .ایـران در غـرب آســـیا جـزو معـدود کشـــورهای جهان بـا این
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موقعیــت اقــدام ایـران مبتنــی بــر نقــاط قــوت ،نقــاط ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهــا متناســب بــا
هــر یــک از بازیگـران مــورد بررســی قـرار گیــرد .ایــن مقالــه بــا رویکــرد توصیفــی -تحلیلــی
بــا بهــره گیــری از روش  SWOTدر پــی شــناخت نقــاط ضعــف ،قــوت ،تهدیــد هــا و
فرصتهــای ایـران در مواجهــه بــا قدرتهــای اصلــی منطقــه و تعییــن موقعیــت اقــدام راهبــردی در
راســتای سیاســت گــذاری همســایگی بهینــه اســت .یافتــه هــا نشــان مــی دهــد متاثر از شـرایط
مختلــف داخلــی و خارجــی و در وضعیــت کنونــی ای ـران در ســپهر همســایگی خــود و بــه
ویــژه در ارتبــاط بــا کشــورهای اصلــی منطقــه بیشــینه در موقعیــت تدافعــی اســت.
کلمات کلیدی :ایران ،همسایگان ،سیاست همسایگی ،موقعیت اقدام راهبردی.SWOT ،
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تعـــداد همســـایه متنـوع و متکثـر اسـت .ایـــن تعـداد همسـایه بـا چنیـــن تنوعـی ،سیاسـت و
مدیریـ��ت منطقـ��ه ای کالن و سیاسـت همســ��ایگی جزیــ��ی الزم دارد(.)Majidi,2021:2
محــدوده فضایــی همســایگی ایـران در قالــب نقشــه شــماره یــک بــه نمایــش درآمــده اســت.

نقشه  :1ایران و همسایگان

ایــران دارای ۱۶اســتان مــرزی مــی باشــد کــه از میــان آنهــا ۹ ،اســتان تنهــا مــرز
زمینی(آذربایج��ان ش��رقی ،آذربایج��ان غرب��ی ،اردبی��ل ،خراس��ان رض��وی ،خراس��ان ش��مالی،
کرمانشـ�اه ،کردســتان ،ایـلام و خراس��ان جنوب��ی) دارنــد ۳ .اس��تان م��رز دریایی(مازن��دران،
هرمــزگان و بوش��هر) دارنــد و  ۴اســتانهم هـ�ر دو م�رـز زمینــی و دریای��ی (گی�لان ،گلس��تان،
سیســتان و بلوچسـ�تان و خوزسـ�تان) را دارا میباشــند .ای ـران ،بــا پانــزده کشــور ،بــه صــورت
زمینــی باــ هف��ت کشوــر و دریایــی باــ هش��ت کش��ور همس��ایه اس��ت .از ش��رق ی��ا پاکس��تان،
84

افغانس��تان و ترکمنس��تان ،از ش��مال ب��ا روس��یه ،قزاقس��تان ،جمه��وری آذربایج��ان و ارمنس��تان،
از غ��رب بـ�ا ترکی��ه و عـراق و از جن��وب بـ�ا کوی��ت ،عربســتان ،قط��ر ،بحری��ن ،اماــرات و عمـ�ان
همســایه اســت .پهنــه همســایگان و ایـران مشــتمل بــر  15کشــور در حدود27409کیلومتــر
مربــع وســعت707 ،میلیــون نفــر جمعیــت و  3238میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص داخلــی
اســت( جــدول شــماره یــک) کــه نشــان از ظرفیتــی شــگرف در صــورت شــناخت الزامــات
راهبــردی مبتنــی بــر تعییــن موقعیــت اقــدام اســت.

کشورها

جمعیت

مساحت

تولید ناخالص

روسیه

145900000

17098246

483/1

آذربایجان

10130100

86600

61/42

ترکمنستان

6031187

491210

35/47

قزاقستان

18755000

2724900

8/169

ارمنستان

2956900

29743

65/12

ترکیه

84225000

785347

1/720

عراق

37202572

437072

2/167

کویت

5213400

17818

303

عربستان

34218169

2149690

1/700

قطر

2675522

11586

4/146

بحرین

1450814

778

723/34

امارات

8106000

83600

28/354

پاکستان

228935145

881913

7/263

افغانستان

32890171

652864

81/19

عمان

5106626

309500

37/63

ایران

83560162

1648195

7/191

جمع کل

707356768

27409062

276/3238
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چنیــن تنوعــی از همســایگان در محــدوده پیرامونــی ایـران ،کــه هــر کــدام بنــا بــر عالیــق و
نگرانــی هــای خــود دارای کدهــای ژئوپلیتیکــی خــاص خــود مــی باشــند .ضــرورت شــناخت
مناســب موقعیــت اقــدام در سیاســت خارجــی را هویــدا مــی ســازد .شــناخت موقعیــت اقــدام
ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه بــا تکیــه بــر نقــاط ضعــف و قــدر ،فرصــت و تهدیــد بــه
درک واقــع بینانــه ای از جایــگاه کشــور در ســطح منطقــه ای رســیده از پیگیــری سیاســت هــا و
راهبردهــای غیــر قابــل اجـرا پرهیــز شــود .گســتره جغرافیایــی زیــاد ایـران و موقعیــت لوالیــی
آن در محــدوده جنــوب غــرب آســیا کــه پیونــد دهنــده ،لوالیــی و ترانزیتــی محــدوده هــای
ژئوپلیتیکــی آســیای مرکــزی ،شــبه قــاره ،خلیــج فــارس ،قفقــاز موقعیتــی شــگرف را ب ـرای
ایـران فراهــم مــی کنــد کــه الزمــه شــناخت صحیــح نحــوه اقــدام و تعامــل بــا همســایگان در
راســتای حصــول حداکثــر منافــع ملــی اســت .ایــن مقالــه بــا ایــن رهیافــت و نــگاه بنیــادی در
پــی شــناخت نقــاط ضعــف ،نقــاط قــوت ،فرصتهــا و تهدیدهــای ای ـران بــا چهــار همســایه
اصلــی روســیه در شــمال ،ترکیــه در غــرب ،عربســتان در جنــوب و پاکســتان در شــرق اســت.
بــا شــناخت یــاد شــده در چارچــوب روش  SWOTموقعیــت اقــدام راهبــردی ای ـران نســبت
بــه همســایگان بــه صــورت تــک تــک و در نهایــت موقعیــت اقــدام راهبــردی بــا توجــه بــه
وضعیــت حاصلــه اقــدام خواهــد شــد.
 .2مواد و روش

تـجـزیـــه و تـحـلیـــل راهـبـــردى مـرحـــله بـــسیار مهمى در فرآینــد برنامه ریزى اســتراتژیک
مـحـســـوب مـــى شــود .در ایــن مرحلــه موقعیــت ســازمان بــر حســب قــوت هــا و ضعــف
هایــى کــه در محیــط درونـــى خـــود دارد و فـرصـــت هـــا و تهدیدهایــى کــه در محیــط بیرونى
بــا آن مواجــه اســت مــورد ارزیابــى قـرار مــى گیــرد .معمــوال بـرای تعییــن موقعیــت رقابتــی از
تکنیــک  SWOTاســتفاده مــی شــود .بطــور خالصــه  SWOTیــا آنچــه بــه عنــوان ماتریــس
SWOTیــا ابـزار تحلیــل چهارگانــه شــناخته مــی شــود :یــک چارچــوب تحلیلــی اســت کــه
ب ـرای ارزیابــی موقعیــت رقابتــی اســتفاده مــی شــود .بــه طــور خــاص نقــاط قــوت ،ضعــف،
ً
فرصــت هــا و تهدیدهــا را شناســایی میکنــد .اساســا  SWOTیکــی از ابزارهــای اســتراتژیک
تطابــق نقــاط قــوت و ضعــف درون ســازمانی بــا فرصتهــا و تهدیدهــای بــرون ســازمانی
اســت ،کــه از ابتــدای کلمــات Strengthبــه معنــای قــوت Weakness ،بــه معنــای
ضعفOpportunity،بــه معنــای فرصــت و  Threatبــه معنــای تهدیــد گرفتــه شــده اســت.
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آنالیــز  SWOTتحلیلــی سیســتماتیک بـرای شناســایی ایــن عوامــل و تدویــن اســتراتژیی کــه
بهتریــن تطابــق بیــن آنهــا را ایجــاد مــی نمایــد ،ارائــه مــی دهــد .از دیــدگاه ایــن مــدل ،یــک
اســتراتژی مناســب ،قوتهــا و فرصتهــا را بــه حداکثــر و ضعفهــا و تهدیدهــا را بــه حداقــل ممکن
مــی رســاند .درخصــوص برنامــه ریــزی فضایــی ،ایــن روش نــکات زیــر را در بــر مــی گیــرد:
1 .تحلیــل خارجــی (ســازمان ،بخــش یــا منطقــه) کــه تهدیــدات عمــده و فرصتهــای ارئــه
شــده از محیــط بیرونــی را مشــخص مــی ســازد.
 2 .تحلیــل داخلــی (ســازمان ،بخــش یــا منطقــه) کــه درواقــع حسابرســی از منابــع و یــا تهیــه
فهرســتی از نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف در ارتبــاط بــا هریــک از موضوعــات اســتراتژیک می باشــد.
بنابرایــن ایــن روش ،همانطــور کــه گفتــه شــد ،جهــت انجــام تحلیــل وضعیــت موجــود و
بررســی نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهــا بمنظــور شناســایی مســائل اســتراتژیک و
ارائــه اســتراتژی هــای مناســب در بلنــد مــدت ب ـرای یــک ناحیــه مــی باشــد .ایــن روش در
متــون مختلــف برنامــه ریــزی بصــورت هــای مختلــف بــکار بــرده شــده و هرکــدام مراحــل
متفاوتــی را بـرای ایــن روش بیــان نمــوده انــد .در ایــن قســمت بطــور اجمــال بــه تشــریح ایــن
مراحــل پرداختــه مــی شــود:
تحدید حدود و مشخص نمودن موضوع تحقیق،
بیانیه ماموریت (ماموریت ،اهداف و مقاصد)،
تحلیل ()SWOTتحلیل محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه،
ماتریس تحلیلی ،SWOT
تعیین موقعیت اقدام راهبردی.
روش ایــن پژوهــش ،توصیفــی -تحلیلــی اســت کــه برمبنــای مطالعــات راهبــردی انجــام
شــد و بــه لحــاظ هــدف ،از نــوع مطالعــات کاربــردی بــه شــمار می آیــد .جامعــه آمار متشــکل
از محققــان و تحلیــل گـران متخصــص هــر حــوزه بــه شــیوه گلولــه برفــی انجــام شــده اســت.
تعــداد کل جامعــه آمــاری  16نفــر مــی باشــد ،بـرای جمــع آوری داده هــا ،از منابــع کتابخانــه
ای ،اســناد ،پیشــینه و نظرســنجی اســتفاده شــد .ابـزار جمــع آوری داده هــا ،پرسشــنامة محقــق
ســاختهای بــود کــه روایــی آن توســط چنــد تــن از اســتادان صاحبنظــر و پایایــی بــا اســتفاده
روش آلفــای کرونبــاخ( )0.89تاییــد شــد .پرسشــنامه بـرای روســیه شــامل  48ســوال ،ترکیــه
شــامل  40ســوال ،عربســتان شــامل  82ســوال و پاکســتان شــامل  47ســوال ،در زمینــه قــوت
هــا ،ضعــف هــا ،فرصــت هــا و تهدیــدات ای ـران و هــر یــک از کشــورهای مــورد اشــاره در
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روابــط دو جانبــه بــود کــه در طیــف لیکــرت شــش گزینــه ای تهیــه شــد .در ایــن مقالــه یکــی
ازمهمتریــن نقــاط ضعــف تکنیــک ســوات مــورد توجــه محققیــن واقــع شــد ،تــا کنــون در ایــن
تکنیــک و در وزن دهــی در چارچــوب طیــف لیکــرت بــه تهدیــد و ضعــف نم ـرات  1و  2و
بــه قــوت و فرصــت نم ـرات  3و  4داده مــی شــد کــه درجــه زیــاد یــا کــم بــودن تهدیــدات و
ضعفهــا کمتــر محاســبه مــی شــد از ایــن رو در ایــن پژوهــش بــا اصــاح ایــن نقیصــه و در
نظرگرفتــن امتیــاز منفــی بـرای ضعــف و تهدیــد و درجــه شــدت و ضعــف آن هــم در دامنــه 0
و  -4بــه نوعــی یــک نــوآوری تکنیکــی دســت پیــدا کــرده ایــم.
 .3چارچوب نظری

 .1-3سیاست همسایگی
در جهانــی کــه امنیــت ابعــاد ظریفــی پیــدا کــرده اســت ابهــام در مفهــوم همســایگی توجهــات
آ کادمیــک فــزون تــری را مــی طلبــد .شــاید ،از ایــن روســت کــه در ادبیــات جهانــی و حتــی
ایــران پــس از انقــاب اســامی ،مفهــوم و نظریــه همســایگی بــه نحــو فاحشــی مســکوت
مانـ�ده اسـ�ت(.)Tahaei and Mousavinia, 2003:162بــه نظــر مــی رســد متاثــر از
پویایــی هــای بیــن المللــی ضــرورت پــردازش سیاســت همســایگی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
دگرگونــی در بحرانهــای بیــن المللــی و ظهــور آشــوب در نظــم بیــن الملــل؛ ایــن بهتریــن
عنــوان ب ـرای توصیــف وضعیــت جهــان کنونــی مــا اســت .در قــرن بیســتم ،بــه هنــگام بــروز
بح ـران ،تــاش غایــی بازیگ ـران ،بــه ویــژه قدرتهــای بــزرگ آن بــود کــه “بقــاء دولت-ملــت
در فضــای آنارشــیک را از طریــق اعــاده نظــم بیــن المللــی” تامیــن کننــد تــا امنیــت دولــت
حاصــل شــود .بــا پایــان یافتــن خوشــبینی هــای اولیــه لیب ـر ِال پــس از فروپاشــی شــوروی و
بهویــژه پــس از واقعــه یازدهــم ســپتامبر2001 ،بحرانهــای نوظهــوری نظیــر تغییـرات اقلیمــی،
تروریســم جدیــد ،جنگهــای خشــونت بــار داخلــی ،مســائل مهاجرتــی ،جنایــات ســازمانیافته،
بیماریهــای فراگیــر (نمونــه امروزیــن آن :کرونــا) پدیدآمدنــد .ایــن بحرانهــا در عمیقتریــن و
مســتقیمترین شــکل ممکــن ،بقــاء انســانها (امنیــت انســانی) را در معــرض تهدیــد قــرار
دادنــد؛ تهدیــدی کــه روابــط بینالملــل بــه دلیــل تمرکــز بــر بقــاء دولــت ،پاســخی بـرای آنهــا
نداشــته و نــدارد.
آشــوب در نظــم بینالملــل کنونــی ،عــاوه بــر بحرانهــای نوظهــور یــاد شــده ،متاثــر از
وضعیــت گــذار در نظــم بینالملــل اســت .بــه ایــن معنــا کــه نظــم دوقطبــی جنــگ ســرد
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خاتمــه یافــت ،بــدون اینکــه نظــم فراگیــر جدیــدی بجــای آن مســتقر و ثبیــت شــود .هــر چنــد
در دوره پســاجنگ ســرد ،ایــاالت متحــده آمریــکا در دهــه هــای  1990و 2000تــاش کــرد
نوعــی نظــم هژمونیــک تــک قطبــی را حاکــم کنــد ،ولــی ایــن پــروژه ناتمــام مانــد .نتیجــه
ایــن نظــم ســازی یکجانبــه ناموفــق ،تــداوم دوره گــذار در عرصــه سیاســت جهانــی بــوده
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه گرچــه نوعــی از توزیــع /بازتوزیــع قــدرت در ســطح بینالملــل دیــده
مــی شــود ،ولــی ایــن پیکربنــدی جدیــد قــدرت هنــوز تثبیــت شــده و ثبــات آفریــن نیســت
و از ایـ�ن رو گـ�ذار نظـ�م بینالملـ�ل در وضعیتـ�ی آشـ�وبناک همچنـ�ان ادامـ�ه دارد(Mousavi
.)Shafaei,2020:15
بــا وجــد آنکــه همســایه ،عنصــر ســازنده منطقــه در علــم و صحنــه روابط بیــن الملل اســت ،در
عیــن حــال تفــاوت اساســی بــا آن دارد :همســایگی حــاوی تآ کیــد بــر اهمیــت همســایه بــه عنــوان
واقعیتــی جایگزیــن ناشــدنی ،در همــان فردیــت و یگانگــی اش برای ما مطــرح می شــود ،اما منطقه
حــاوی تصویــری از کلیــت اســت؛ منطقــه همــوار تصــوری کلــی اســت .یکه دولــت نمــی تواند با
منطقــه روابــط سیاســی و غیــره برقـرار کند بلکه با همســایگان ســایر دولتهای حاضــر در یک منطقه
مـ�ی توانـ�د بـ�ه ایجـ�اد رابطـ�ه بپـ�ردازد( .)Mearsheimer,2001:129همســایگی بــر ارزشــمند
دانســتن کثــرت و ضــرروت اتــکای بــر آن متکــی اســت .صــورت سیاســت خارجــی ایــن عبــارت
آن اسـ�ت کـ�ه همسـ�ایگی مفهومـ�ی متعلـ�ق بـ�ه واقعیـ�ت و عمـ�ل سیاسـ�ت خارجـ�ی اسـ�ت(Bary,
 .)2005:52نظریــه همســایگی ،بــه عنــوان محتــوای سیاســت خارجی یــک دولت ،جاری شــدن
قــدرت و ظرفیــت هــای فکری و فرهنگــی اجتماع آن دولــت در بیرون از حوزة آن اســت .فقـــط یک
دولــت پرظرفیــت از نظــر تاریــخ و فرهنــگ مــی توانــد معتقــد بــه نظریــه همســایگی و عامل بــه آن
باشـ�د(.)lin, 2010:58
سیاســت همســایگی به ِ مثابــه یــک راهبــرد دســتکم بــه سـه معنـا بـه کار مـیرود .در
معنـــای اول ،سیاسـت همســـایگی به نوعــی از رویکــرد در روابــط خارجــی یــک کشــور
اشــــاره میکنــد کــه در آن کشــورهای مجــاور بــــر کشــورهای دورتــربرتــری دارنــد .در
معنــای دوم کــه ،بهنوعــی تحقــق حداقلــی
رویکـرد همسـایگی اسـت ،منظـور از آن تقویـت روابـط دوجانبـه بــا همســایگان اســت.
معنــــای ســوم سیاســت همســــایگی ،برســاختن روابــط چندجانبــــه و شــبکهای میــان
ایـــران همســــایگان در حوزه هــــای موضوعــــی گوناگــون و در قالــــب نهادهــای منطقــه
ای ســــاخت یافته یــا غیرســاختاری اســت .بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه سیاســت
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همســایگی بهمثابــه یــک رویکــرد دارای دو بعــد دوجانبــه و چندجانبــه اســت .در بعــد
دوجانبــــه بــر منافــع ،فرصتهــا ،مســائل و گفتوگوهــــای ایــران و تکتــک همســایگان آن
مبتنــــی اســــت و در بعـــد چندجانبـه بـر منافـــع فرصتهـا ،مســـائل ،گفتگوهای چندجانبـه و
چارچوبهــ�ای موضوعی منطقه ای اســ�توار اســ�ت()Mir Mohammadi,2021:8
 .2-3برنامه ریزی راهبردی
بــه اعتقــاد صاحبنظــران ،امــروزه نقــش مؤثــر و بــی بدیــل مدیریــت در تمــام حــوزه هــای
زندگــی بشــر آشــکار اســت .از ایــن رو آلفــرد مارشــال معتقــد اســت کــه اگــر بــر اثــر یــک
واقعــه تمامــی ثروتهــا و امکانــات جهــان دســتخوش نابــودی شــوند ،امــا مدیرانــی شایســته در
رأس امـ�ور باشـ�ند ،دیـ�ری نخواهـ�د پاییـ�د تـ�ا رونـ�ق و توسـ�عه دوبـ�اره پدیـ�دار شـ�ود(Rahmani
 .)and Nasrabadi ,2007رخدادهــای چنــد دهــة گذشــته همــراه بــا نیازهــای جدیــد
ایجادشــده در ایــن ســالها ،بــه ایــن صــورت هســتند کــه بــا تکیــة صــرف بــر برنامــه هــای
متــداول و غیرمنعطــف ،نمــی تــوان بــا ایــن رخدادهــا و نیازهــا مقابلــه و همگامــی کــرد؛ از
ایــن رو ،از ســه دهــة قبــل ،توجــه مدیـران اجرایــی و صاحبنظـران بــه مدیریــت و برنامــه ریــزی
راهبـ�ردی جلـ�ب شـ�ده اسـ�ت( .)SeifPanahi et al., 2011: 94-95مدلهــای زیــادی بـرای
برنامهریــزی راهبــردی وجــود دارنــد کــه ســازمانها براســاس شــرایط و مقتضیــات خــود از
آنهــا اســتفاده مــی کننــد .بــه طورکلــی ،در رابطــه بــا فراینــد برنامهریــزی راهبــردی ،مدلهــای
مختلفــی ارائــه شــده انــد کــه بــا توجــه بــه انــدازه ســازمانها و دولتــی و غیرانتفاعــی بــودن
آنهــا قابــل بررســی هســتند .بــا مقایســة مدلهــای مختلــف برنامهریــزی راهبــردی ،صرفنظــر از
تفاوتهــای ظاهــری و جزئــی آنهــا مــی تــوان ادعــا کــرد کــه همــة ایــن مدلهــا بهنوعــی شــامل
مراحــل ســه گانــة تعییــن مأموریــت ســازمان ،تجزیــه و تحلیــل محیــط خارجــی و داخلــی
و نیــز تعییــن راهبردهــای ســازمان هســتند و همگــی موضوعاتــی ماننــد بررســی وضعیــت
موجــود ســازمان ،بررســی اهــداف و راهبردهــای کنونــی و تجزیــه و تحلیــل ش ـرایط بیرونــی
و درونــی ســازمان را کــه همــان تحلیــل ســوات اســت را مدنظــر ق ـرار داده انــد .در فراینــد
برنامــه ریــزی راهبــردی در مدلهــا ،قوتهــا و ضعفهــای داخلــی و نیــز فرصتهــا و تهدیدهــای
بیرونــی ســازمان شناســایی مــی شــوند و بــا توجــه بــه مأموریــت ســازمان ،اهــداف بلندمــدت
بــرای آن تدویــن مــی شــوند .همچنیــن ،بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،از بیــن گزینــه
هــای راهبــردی ،راهبردهایــی انتخــاب مــی شــوند کــه بــا تکیــه بــر قوتهــا و بهــره گیــری از
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.4یافته ها

براســاس یافتــه هــای پژوهــش ،فهرســت اولیة نقاط قــوت ،نقاط ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهای
ای ـران و همســایگان ،بــا اســتفاده از دادهــه ای حاصــل از پرسشــنامة بــاز و پرسشــنامة بســته،
پاســخ مربــوط بــه اهمیــت هریــک از عوامــل مربــوط بــه محیــط درونــی و بیرونــی بــه دســت
آمــد کــه ایــن داده هــا در جلســات شــورای راهبــردی ،بازنگــری شــدند و فهرســت اولیــه
اســتخراج شــد .در ایــن جلســات ،بعضــی از گویــه هــا حــذف یــا تعدیل شــدند و برخــی گویه
هــا بــه فهرســت اضافــه گردیدنــد .در ایــن بخــش فهرســت نقــاط قــوت و ضعــف و فرصتهــا
و تهدیدهــای ایـران نســبت بــه همســایگان آورده مــی شــود .ســپس ،فهرســت نهایــی عوامــل
داخلــی تأثیرگــذار بــر مناســبات ایـران و همســایگان ،در قالــب جــداول قــوت و ضعــف تعییــن
شــد .در جدولهــای شــماره دو الــی جــدول شــماره  ،9فهرســت قوتهــا و ضعفهــای ای ـران در
مناســبات بــا همســایگان در ش ـرایط کنونــی نشــان داده شــده اســت.
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فرصتهــا ،ضعفهــا را از بیــن ببرنــد و از تهدیدهــا پرهیــز شــود تــا درصــورت اج ـرای درســت
باعــث موفقیــت ســازمان شــوند ( .)10 :2014 ,Davidایــن مدلهــا توجــه ویــژه ای بــه
محیــط داخلــی و خارجــی ســازمان دارنــد و بــا شناســایی نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف،
فرصتهــا و تهدیدهــا ســعی در برنامــه ریــزی ب ـرای دســتیابی بــه اهــداف بلندمــدت دارنــد؛
برایناســاس ،مدیریــت راهبــردی فراینــدی اســت کــه ازطریــق آن ،ســازمانها محیــط داخلــی
و خارجــی خــود را تحلیــل مــی کننــد و از آن شــناخت کســب مــی کننــد .عــاوه برایــن،
مســیر راهبــردی خــود را پایــه گــذاری مــی کننــد و راهبردهایــی را خلــق مــی کننــد کــه
بــه آنهــا در رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده کمــک مــی کننــد .ســرعت ،انعطــاف پذیــری،
یادگیــری مســتمر و انطبــاق پذیــری ،از جملــه قواعــد جدیــد موفقیــت ســازمانها بــه شــمار
مــی آینــد .در ایــن شـرایط ،تدویــن یــک راهبــرد متمایــز امــری ضــروری محســوب مــی شــود؛
امــا ،بایــد بــه خاطــر داشــت کــه هنگامــی تدویــن راهبــرد مزیــت رقابتــی بــه ارمغــان مــی آورد
کــه بــه درســتی بــه اجـرا درآیــد .ســازمان هنگامــی موفــق خواهــد شــد کــه از بینــش درســت
و س��رعت الزم ب��رای طراح��ی راهب��رد و اج��رای آن برخ��وردار باش��د( Najafi et al., 2017:
 .)96در همیــن راســتا ،هــر کشــوری برحســب ش ـرایط محیــط درونــی و بیرونــی خــود و بــا
اســتفاده از فراینــد برنامهریــزی راهبــردی ب ـرای رویارویــی بــا ایــن تحــوالت و دســتیابی بــه
اهــداف خــود بایســتی برنامــه ریــزی نمایــد.
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 .1-4نقاط قوت و ضعف ایران نسبت به همسایگان
 .1-1-4روسیه
روســیه همســایه شــمالی ایـران و یکــی از قدرتهــای جهــان امــروز شــاید بــه نوعــی مهمتریــن
همســایه ایـران تلقــی شــود و در چارچــوب برنامــه ریــزی راهبــردی نقــاط قــوت ایـران نســبت
بــه روســیه را مــی تــوان در قالــب جــدول شــماره دو بــه نمایــش گذاشــت.
جدول  :2نقاط قوت روابط ایران و روسیه
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S1

برقراری فضای ژئوپلیتیک و ژئواکوتومیک جدید در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی شوروی

S2

تقدم قوی مشارکت نسبت به الگوی رقابت از جانبی ایران و روسیه به جهت منافع مشترک

S3

نفش غیر قابل انکار و ایران در حفظ صلح و ثبات در منطقه

S4

موقعیت استراتژیک ایران در منطقه

S5

همکاری راهبردی راه آهن ایران و روسیه

S6

همکاری در زمینه حمل و نقل مواد هسته ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت دوستی انرژی اتمی روسیه

S7

همکاری با اتاق بازرگانی ایران و بنیاد روس گرا کانگرس در زمینه گسترش روابط تجاری

S8

همکاری و قرار دارد پروژه برقی کردن خط ریلی گرمسار_اینچه برون و ارسال تجهیزات

S9

همکاری آموزشی و فرهنگی در کشور و توافق برای آموزش زبان روسی در دانشگاه های ایران

S10

امکان برقراری قرارداد برای سفر بدون ویزا اتباع در کشور به تهران و مسکو

S11

حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان شانگهای

S12

همکاری ایان و روسیه در مسئله سوریه و مبارزه با تروریسم

S13

عالقه مندی مسکو به همکاری با ایران در حوزه های منطقه ای و بین المللی

S14

عالقه روسیه به وجود یک حکومت مرکزی قدرتمند و غیر دشمن و نه لزوما متحد با روسیه در ایران

S15

نگاه اقتصادی روسیه به عنوان بازار فروش سالح و کاال

S16

مقاومت روسیه در قطعنامه چهارم علیه ایران و در پی آن حالت غیر تحریمی این قطعنامه

S17

وجود کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان حائل میان ایران و روسیه و برخورداری از منابع مهم انرژی
و کنترل برکریدور شرق_غرب

جدول  :3نقاط ضعف روابط ایران و روسیه
W1

ضعف در رایزنی ها درباره مسئله رژیم حقوقی دریای خزر

W2

وسعت سرزمینی روسیه و احساس تهدید و دائمی این کشور از سوی همسایگان

W3

نگاه امنیتی دولتمردان ایران به روسیه و انتظار حمایت همه جانبه این کشور به نفع ایران

W4

بی اعتمادی تاریخی به روس ها به واسطه تصرف قسمت هایی از ایران

W5

روابط ایران با روسیه در حوزه انرژی و دادن فرصت یکه تازی به روسیه به خاطر ماحظات بین المللی

W6

ملحظات سیاسی ایران نسبت به روسیه و به دنبال آن جلوگیری از گسترش روابط ایران با اروپا

W7

عدک وجود ظرفیت ها و بسترهای الزم جهت برقراری اتحاد عمیق و استرتتژیک میان ایران و روسیه

W8

وجود حوزه های مشترک و اختالف زا در زمینه منافع ملی ایران و روسیه

W9

ناکار آمدی ایران در چذب سرمایه گذار خارجی روسی علی رغم عالقه روس ها
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طبــق گــزاره هــای جــدول فــوق ،گــزاره ی روابــط ژئوپلیتیکــی (سیاســی،اقتصادی و
فرهنگــی) نــه مــورد ،گ ـزاره ی ژئواســتراتژی و نظامــی ،چهــار مــورد ،گ ـزاره ی ژئواکونومــی
و اقتصــادی،دو مــورد و گ ـزاره ی ژئوکالچــر و فرهنگــی دو مــورد بیــان شــده اســت .نکتــه
ی قابــل توجــه در نقــاط قــوت ای ـران و روســیه ،گ ـزاره ی روابــط ژئوپلیتیکــی پــر رنــگ تــر
نمایــان مــی شــود .عــاوه بــر نقــاط قــوت نقــاط ضعــف نیــز بایســتی مــورد توجــه ق ـرار
گیــرد .نقــاط ضعــف ای ـران نســبت بــه روســیه در قالــب جــدول شــماره ســه بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت:

طبــق گــزاره هــای جــدول فــوق ،گــزاره ی روابــط ژئوپلیتیکــی (سیاســی،اقتصادی و
فرهنگــی) چهــار مــورد ،گ ـزاره ی ژئواســتراتژی و نظامــی ،دو مــورد ،گ ـزاره ی ژئواکونومــی
و اقتصــادی ،دو مــورد و گ ـزاره ی ژئوکالچــر و فرهنگــی یــک مــورد بیــان شــده اســت .نکتــه
ی قابــل توجــه در نقــاط ضعــف ای ـران و روســیه ،گ ـزاره ی روابــط ژئوپلیتیکــی پــر رنــگ تــر
نمایــان مــی شــود.
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 .2-1-4ترکیه
کشــور ترکیــه بــه عنــوان یــک کشــور مســلمان ،عضــو ناتــو دارای ظرفیــت بــاالی منطقــه گرایــی
یکــی دیگــر از هماســیگان ای ـران اســت کــه بــه عنــوان درواز اروپایــی ای ـران جایــگاه ویــژه
ای در محاســبات راهبــردی مــی توانــد داشــته باشــد .نقــاط قــوت ایـران نســبت بــه ترکیــه در
قالــب جــدول شــماره چهــار بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:
جدول  :4نقاط قوت روابط ایران و ترکیه
S1

موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایران برای دسترسی به خلیج فارس و آبهای ازاد از طریق دریای عمان

S2

موقعیت حائل سرزمین ایران بین کشورهای حوزه اکو (ترکیه،افغانستان،پاکستان و کشورهای آسیای میانه)

S3

نفوذ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی ایران در شرق مدیترانه عراق،سوریه،لبنان(قلمرو شیعی)

S4

آمادگی نظامی کشور ایران و پیشرفتهای تکنولوژی نظامی وتسلیحاتی ازجمله صنایع موشکی

S5

نیاز ترکیه به ایران در همکاری امنیتی و مرزی در بحث کرد ها ،تروریستهای مرزی پ.ک.ک و پژاک

S6

دسترسی و عالقمند بودن کشورهای ارمنستان ،عراق ،سوریه ولبنان به گسترش روابط
سیاسی،اقتصادی با ایران

S7

وجود ذخایر انرژی نفت وگاز ایران و واردات بخشی از انرژی مورد نیاز ترکیه از ایران

S8

وجود ذخایر معدنی ایران و تامین کاالهای صنعتی ترکیه از ایران (سیمان و آهن ،فوالد و آلومینیوم و مس)

S9

برخورداری ایران از سرمایه اجتماعی جوان و تحصیل کرده و رشد علمی ایران (نانو تکنولوژی،
دانش هسته ای و)..

S10

نفوذ فرهنگی ایران در بین شیعیان وعلویان ترکیه

طبــق گــزاره هــای جــدول فــوق ،گــزاره موقعیــت جغرافیایــی و ســرزمینی خــاص ایــران
دو مــورد ،گــزاره ژئواســتراتژی و نظامــی ایــران ســه مــورد ،گــزاره روابــط ژئوپلیتیکی(سیاســی،
اقتصادی،فرهنگــی) یــک مــورد ،گـزاره ژئواکونومــی واقتصــادی دو مــورد ،،گـزاره علمــی وفناورانــه
یــک مــورد ،گـزاره ژئوکالچــر وفرهنگــی یــک مــورد بیــان شــده اســت .نکتــه قابــل توجــه در نقــات
قــوت روابــط ایـران و ترکیــه ؛ گـزاره ژئواســتراتژی و نظامــی از بقیــه گـزاره هــا پررنــگ تــر نمایان می
شــود .عــاوه بــر نقــاط قــوت نقــاط ضعــف نیــز بایســتی مــورد توجــه قـرار گیــرد .نقــاط ضعــف
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ای ـران نســبت بــه ترکیــه در قالــب جــدول شــماره پنــج بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:
جدول  :5نقاط ضعف روابط ایران و ترکیه

W2

ضعیف بودن روابط دیپلماسی سیاسی ،اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس

W3

ضعیف بودن روابط دیپلماسی سیاسی ،اقتصادی ایران با کشورهای قفقاز و آسیای میانه

W4

تحریم های اقتصادی علیه ایران و چالشها و مشکالت اقتصادی ایران

W5

مشکالت تولیدات داخلی و ضعف در میزان تولید ناخالص داخلی( )GDPایران نسبت به ظرفیتهای کشور

W6

عالقه مردم ایران به سرمایه گذاری در امالک و سایر موارد تجاری در ترکیه در سالهای اخیر

W7

عالقه و استقبال مردم ایران از پوشاک و محصوالت وکاالهای وارداتی ترکیه

W8

عدم موفقیت کافی ایران در جذب سرمایه گذار و همچنین جذب توریسم و گردشگر از ترکیه

W9

افزایش مسافرت ایرانی ها به ترکیه و مسافرت ساالنه بیش از دو میلیون نفر ایرانی به کشور ترکیه

W10

افزایش مهاجرت تحصیلی جوانان ایران در دانشگاههای ترکیه بخصوص در رشته های پزشکی

W11

افزایش عالقه خانواده های ایرانی به برنامه های شبکه های ماهواره ای ترکیه و سریالهای این کشور در
سالهای اخیر

طبــق گ ـزاره هــای جــدول فــوق روابــط ژئوپلیتیکــی ای ـران (سیاســی،اقتصادی،فرهنگی)
ســه مــورد ،گ ـزاره ژئواکونومــی واقتصــادی چهــار مــورد ،گ ـزاره هــای اقتصــادی -فرهنگــی
(ژئواکونومی،ژئوکالچــر) ســه مــورد ،گــزاره فرهنگــی و ژئوکالچــر یــک مــورد ،بیــان شــده
اســت .نکتــه قابــل توجــه در نقــاط ضعــف ای ـران وترکیــه ،گ ـزاره ژئواکونومــی و اقتصــادی،
پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود.
.3-1-4عربستان
عربســتان بــه عنــوان قبلــه مســلمانان جهــان و یکــی از رهب ـران پــر نفــوذ و قدرتمنــد جهــان
عــرب در ضلــع جنوبــی کشــور بازیگــر پرتوانــی محســوب مــی شــود .پتانســیل رهبــری و
همچنیــن اثــر گــذاری در ضلــع جنوبــی ای ـران ایــن کشــور را بــه مهمتریــن همســایه ای ـران
تبدیــل کــرده اســت .نقــاط قــوت ایـران نســبت بــه عربســتان در قالــب جــدول شــماره شــش
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:
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W1

ضعفیف بودن در روابط دیپلماسی سیاسی،اقتصادی و فرهنگی ایران با ترکیه
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جدول  :6نقاط قوت روابط ایران و عربستان
S1

دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته نظامی

S2

ارتباط ژئوپلیتیکی به خلیج فارس و دریای عمان

S3

استفاده از قدرت نرم توام با قدرت سخت

S4

افزایش قدرت نرم ایران

S5

جایگزینی دیپلماسی به جای تهدید و زور

S6

رفع سایه جنگ با توافقنامه برجام

S7

افزایش اعتماد به نفس در دستگاه سیاست خارجی

S8

توانمندی موشکی

S9

توانمندی سایبری

S10

توانمندیهای دریایی و حفاظتی

S11

توانمندی نیروی انسانی ماهر در بهره گیری تجهیزات پیشرفته
َ
تالش روبه پیشرفت تنوع بخشی به اقتصاد خود و عدم وابستگی تقریبا کامل به واردات نظامی

S13

سابقه علمی و آموزشی

S14

برخورداری از تمدن کهن ایرانی

S15

افزایش تولید نفت ،گاز و پتروشیمی

S16

وجود عناصر و جریانهای همگرا و معتقد به نظام جمهوری اسالمی ایران در میان قومیتها

S12

طبــق گـزاره هــای جــدول فــوق ،گـزاره موقعیــت جغرافیایــی و ســرزمینی خــاص ایـران یــک
مــورد ،گ ـزاره نظامــی ای ـران دو مــورد ،گ ـزاره روابــط ژئوپلیتیکی(سیاســی،اقتصادی،فرهنگی)
یــک مــورد ،گـزاره ژئواکونومــی واقتصــادی دو مــورد ،،گـزاره علمــی وفناورانــه دو مــورد ،گـزاره
فرهنگــی یــک مــورد و گـزاره اســتفاده از قــدرت نــرم و ســایبری هفــت مــورد بیــان شــده اســت.
نکتــه قابــل توجــه در نقــاط قــوت روابــط ای ـران و عربســتان؛ گ ـزاره اســتفاده از قــدرت نــرم
و ســایبری از بقیــه گ ـزاره هــا پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود .عــاوه بــر نقــاط قــوت نقــاط
ضعــف نیــز بایســتی مــورد توجــه ق ـرار گیــرد .نقــاط ضعــف ای ـران نســبت بــه عربســتان در
قالــب جــدول شــماره هفــت بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:
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جدول  :7نقاط ضعف روابط ایران و عربستان
W2

عدم انسجام استراتژیک و دوقطبی شدن محیط سیاسی

W3

عدم استفاده بموقع از فرصت های به وجود آمده

W4

هدر رفتن میلیاردها دالر سرمایه ایران

W5

عدم وحدت رویه در سیاست منطقه ای و بین المللی ایران

W6

متفاوت بودن سیاست های اعالمی و اعمالی ایران در منطقه و جهان

W7

ساختارهای اقتصادی نیازمند اصالح

W8

شکاف ها و گسل های قومیتی

W9

مشکالت سیاسی و اقتصادی

W10

تکثر نهادهای تصمیم گیر موازی

W11

مشکالت اقتصادی ناشی از عدم ارتباط با جامعه جهانی

W12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پایین

W13

کاهش ارزش مداوم پول ملی

W14

ضعف زیرساختهای جذب سرمایه گذاری بین اللملی

W15

کسری بودجه نهادینه شده

طبــق گـزاره هــای جدولفــوق ،روابــط ژئوپلیتیکــی (سیاســی،اقتصادی،فرهنگی) هفــت مــورد،
گـزاره ژئواکونومــی واقتصــادی چهار مــورد ،گزاره هــای اقتصــادی -فرهنگــی (ژئواکونومی،ژئوکالچر)
دو مــورد ،گـزاره فرهنگــی و ژئوکالچــر دو مــورد ،بیــان شــده اســت .نکتــه قابــل توجه در نقــاط ضعف
ایـران و عربســتان ،گـزاره ژئوپلیتیکــی (سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی) پررنــگ تــر نمایان می شــود.
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W1

نرخ بیکاری باال نسبت به کشورهای پیرامونی

.4-1-4پاکستان
پاکســتان بــه عنــوان دومیــن کشــور پرجمعیــت مســلمان و پنجمیــن کشــور پــر جمعیــت
جهــان بــا یــک مــرز طوالنــی بــا ایـران یکــی از مهمتریــن همســایگان ایـران و پیونــد دهنــده
ای ـران بــه قلمــر تمدنــی شــبه قــاره اســت .نقــاط قــوت ای ـران نســبت بــه پاکســتان در قالــب
جــدول شــماره هشــت بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:
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جدول :8نقاط قوت روابط ایران و پاکستان
S1

ایجاد بستر دفاعی و امنیتی مناسب برای ایران در قبال تهدید احتمالی پاکستان با بودن گسستگی فضایی و
جغرافیایی بین دو کشور

S2

امکان،داشتن نقش پایگاهی بندر چابهار ایران برای هندوستان در صورت وقوع درگیری احتمالی هند و پاکستان

S3

سرمایه گذاری و توسعه بندر چابهار توسط هندوستان به جهت تجارت با کشور های آسیای میانه و افغانستان
بدون نیاز به حمل کاالهای خود از خاک پاکستان

S4

حمایت اقوام افغانستانی چون هزاره،قزلباش و تاجیک از ایران در رقابت ژئوپلیتکی ایران با پاکستان بر سر نفوذ
در افغانستان

S5

روابط مثبت فرهنگی و تاریخی ایران با هندوستان به عنوان رقیب تاریخی پاکستان

S6

ساخته شدن مسجد مکی به عنوان بزرگترین مسجد اهل سنت جهان در زاهدان و یکی از پایگاه های علوم
دینی و حوزوی سنی های حنفی

طبــق گــزاره هــای جــدول فــوق ،گــزاره ژئواســتراتژی و نظامــی ایــران دو مــورد ،گــزاره
ژئواکونومــی واقتصــادی یــک مــورد ،گـزاره ژئوکالچــر وفرهنگــی ســه مــورد بیــان شــده اســت.
نکتــه قابــل توجــه در نقــاط قــوت روابــط ای ـران و پاکســتان ؛ گ ـزاره ژئوکالچــر از بقیــه گ ـزاره
هــا پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود .در کنــار نقــاط قــوت الزم اســت نقــاط ضعــف نیــز دیــده
شــود.ن قــاط ضعــف ای ـران نســبت بــه پاکســتان در قالــب جــدول شــماره نــه بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت:
جدول  :9نقاط قوت روابط ایران و پاکستان
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W1

تنش ایدئولوژیک ایران با عربستان به عنوان متحد اصلی منطقه ای پاکستان

W2

قرار گرفتن ایران در موضع ضعف نسبت به پاکستان در موضوع اغغانستان با به قدرت رسیدت طالبان

W3

وابستگی مرز های دریایی ایران و عمان به توافق ایران و پاکستان بر سر تعیین خط مبدا در خلیج گواتر

W4

نداشتن متحد ژئوپلیتیکی مذهبی قدرتمندی در همسایگی

W5

انزوای ژئوپلیتیکی ایران و تحریم های بین المللی علیه ایران

W6

داشتن رقبای جدی مثل ترکمنستان،قطر،عمان در بحث صادرات انرژی به پاکستان

W7

عدم توسعه یافتگی و محرومیت شدید مناطق و شهر های مرزی ایران با پاکستان

طبــق گـزاره هــای جــدول فــوق ،گـزاره روابــط ژئوپلیتیکی(سیاســی ،اقتصادی،فرهنگــی) پنــج مورد،
گـزاره ژئواکونومــی واقتصــادی دو مــورد ،،نکتــه قابــل توجه در نقــات ضعف روابــط ایران و پاکســتان ؛
گـزاره روابــط ژئوپلیتیکی(سیاســی،اقتصادی،فرهنگی) از بقیــه گـزاره هــا پررنــگ تر نمایان می شــود.

.1-2-4روسیه
فرصتهای ایران نسبت به روسیه در قالب جدول شماره نه به نمایش گذاشته شده است:
جدول  :10نقاط فرصت روابط ایران و روسیه
O1

سیاست عمل گرایه و پرهیز از اقدامات خلل آمیز در دستیابی روسیه به منافع

O2

توسعه همکاری دوجانبه ایران و روسیه در زمینه نظامی

O3

برخورداری ایران از ظرفیت خوب جمعیتی به عنوان بازار بزرگ خاورمیانه

O4

توسعه همکاری ایران و روسیه در زمینه گرانیت

O5

تکمیل خط ترانزیت شمال_جنوب و اتصال سکو به بندرعباس

O6

تقویت سرمایه گذاری در بخش انرژی و ساخت نیروگاه برق در منطقه خلیج فارس

O7

تقویت همکاری در زمینه ساهت هواپیما و افزایش صادرات هواپیماهای روسی مانند سوخو به ایران

O8

افزایش همکاری برای ممانعت از تغییر مرز در سوریه و برقراری آتش بس در این کشور از طریق مثلث
ایران روسیه و ترکیه

O9

تقویت روابط اقتصادی ایران با روسیه و به دنبال آن افزایش روابط سیاسی

O10

عدم حضور نیروهای خارجی در خزر و ثبات این منطقه برای ایران و روسیه

O11

تشدید تقابل روسیه و غرب و گردش نگاه روسیه به شرق و جنوب

O12

توسعه حوزه گردشگری میان ایران و روسیه

O13

تقویت سطح همکاری استرتژیک در روابط ایران و روسیه بعد از ورود روسیه به سوریه
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.2-4فرصتها و تهدیدهای ایران نسبت به همسایگان
در بحــث برنامــه ریــزی راهبــردی عــاوه بــر محیــط داخلــی بایســتی محیــط بیرونــی را هــم در نظــر
گرفــت کــه در ایــن راســتا توجــه بــه فرصتهــا و تهدیــدات مهمتریــن اقــدام تلقــی می شــود .فهرســت
نهایــی عوامــل خارجــی تأثیرگــذار در مناســبات ایـران و همســایگان به همین منظور اســتخراج شــده
اســت .فرصتهــا و تهدیــدات ایـران و همســایگان در قالــب جــداول ده الــی هفــده بیان شــده اســت.
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طبــق گــزاره هــای جــدول فــوق ،گــزاره ی روابــط ژئوپلیتیکــی (سیاســی،اقتصادی و
فرهنگــی) ،پنــج مــورد ،گـزاره ی ژئواکونومــی و اقتصــادی ،پنــج مــورد ،گـزاره ی ژئواســتراتژی
و نظامــی دو مــورد و گـزاره ی ژئوکالچــر و فرهنگــی یــک مــورد بیــان شــده اســت .نکتــه قابــل
توجــه در نقــاط فرصــت ایـران و روســیه گـزاره ی روابــط ژئوپلیتیکــی و گـزاره ی ژئواکونومــی
و اقتصــادی پــر رنــگ تــر نمایــان شــده انــد .نقــاط تهدیــد ایـران نســبت بــه روســیه در قالــب
جــدول شــماره یــازده بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:
جدول  :11نقاط تهدید روابط ایران و روسیه
T1

امکان ایجاد حالت رقابت به تقابل به سبب برخورد منافع مشترک و اختالف زا میان ایران و روسیه

T2

موقعیت ژئوپولیتیکی و نقش آفرینی روسیه به عنوان یک بازیگر امنیتی

T3

رقابت شدید ایران و روسیه در زمینه بازارهای مصرف ترانزیت انرژی

T4

اجبار روسیه به برقراری روابط محدود با ایران به دلیل تحریم های غرب

T5

روابط رو به افزایش روسیه و اسرائیل در تمام ابعاد

T6

پیاده سازی سطیره سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دوره شوروی در منطقه از جانب روسیه

T7

استفاده روسیه از تنش میان ایران و آمریکا به نفع خود

T8

تهدید دسترسی حضور ایران در بازار گاز اروپا از جانب روسیه و به دنبال آن تضعیف موقعیت و
جایگاه روسیه در اروپا

T9

امکان برقراری روابط گسترده تجاری و بازرگانی روسیه با اروپا و گاهش مراودات اقتصادی و
بازرگانی این کشور با ایران

طبــق گــزاره هــای گــزارش شــده در ایــن جــدول ،گــزاره ی روابــط ژئوپلیتیکــی
(سیاســی،اقتصادی و فرهنگــی) ،شــش مــورد و گ ـزاره ی ژئواکونومــی و اقتصــادی ســه مــورد
بیــان شــده اســت .نکتــه قابــل توجــه در نقــاط تهدیــد روابــط ایـران و روســیه ،گـزاره ی روابــط
ژئوپلیتیکــی پــر رنــگ تــر نمایــان مــی شــود.
.2-2-4ترکیه
فرصتهای ایران نسبت به ترکیه در قالب جدول شماره دوازده به نمایش گذاشته شده است:
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جدول  :12نقاط فرصت روابط ایران و ترکیه
O2

تقویت روابط سیاسی ،اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران با کشورهای قفقاز و آسیای میانه

O3

تقویت روابط سیاسی ،اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس

O4

نیاز بازار ترکیه به انرژی ،کاالهای معدنی ایران (بنزین ،گازوئیل ،سیمان و فلزات )...

O5

احیا و فعال نمودن سازمان همکاری اقتصادی اکو در منطقه با محوریت ایران

O6

امکان سرمایه گذاری های مشترک با ترکیه در بخش حمل و نقل ،ترانزیت ریلی ،جاده ای و هوایی.

O7

امکان جذب سرمایه گذاران ترکیه درایران

O8

امکان جذب گردشگران ترکیه در ایران

O9

نفوذ فرهنگی ایران بین شیعیان و علویان ترکیه

O10

نفوذ تمدنی ایران بین کردهای ترکیه

طبــق گـزاره هــای جــدول فوق،گـزاره روابــط ژئوپلیتیکی(سیاســی،اقتصادی) ســه مــورد ،گـزاره
هــای ژئواکونومــی واقتصــادی ،چهــار مــورد ،گـزاره اقتصادی،فرهنگی(ژئواکونومی،ژئوکالچر) یک
مــورد ،و گـزاره فرهنگــی و ژئوکالچــر ،دو مــورد بیــان شــده اســت .نکتــه قابــل توجــه دربحــث نقاط
فرصــت ایـران و ترکیــه ،گـزاره ژئواکونومــی واقتصــادی ،پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود .تهدیــدات
ایـران نســبت بــه ترکیــه در قالــب جــدول شــماره ســیزده بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:
جدول  :13نقاط تهدید روابط ایران و ترکیه
T1

روابط سیاسی و ژئواستراتژیک(نظامی) ترکیه با ایاالت متحده و اسرائیل

T2

عضویت ترکیه در پیمان ناتو و استقرار موشک های نظامی ناتو در خاک ترکیه

T3

نا امنی های مرزی ایران و ترکیه به علت تحرکات گروههای .پ.ک.ک و پژاک

T4

رویکرد ضد محور مقاومت ترکیه و بازیگری ژئوپلیتیکی ترکیه در تحوالت سوریه و روابط با داعش

T5

بازیگری و نفوذ ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومی ،ژئواستراتژیکی ،ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی

T6

روابط و نفوذ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی ترکیه در کشورهای حاشیه خلیج فارس

T7

هیدرو هژمونی ترکیه در منطقه وکاهش میزان آب ورودی از رودخانه هایی که از ترکیه سرچشمه میگیرند

T8

قاچاق و سرازیر شدن مواد سوختی یارانه ای ،کاالهای ارزان قیمت یارانه ای از ایران به ترکیه

T9

قاچاق اجناس وکاالهای خارجی و پوشاک از ترکیه به ایران

T10

نفوذ قدرت نرم ترکیه و اشاعه ایدئولوژی پان ترکیسم در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی.
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O1

تقویت روابط ژئوپلیتیکی و دیپلماتیکی ایران با کشور ترکیه
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طبــق گــزاره هــای جــدول فــوق ،گــزاره ژئواســتراتژی و نظامــی چهــار مــورد ،گــزاره
ژئوپلیتیکی(سیاســی،اقتصادی) دو مــورد ،گزاره هیدروپلیتیک یک مــورد ،گـزاره ژئواکونومی و اقتصادی
دو مــورد ،گـزاره ژئوکالچــر و فرهنگــی یــک مــورد ،بیــان شــده اســت .نکتــه قابــل توجــه دربحــث نقاط
تهدیــد روابــط ای ـران و ترکیه،گ ـزاره ژئواســتراتژی و نظامــی پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود.
.3-2-4عربستان
فرصتهــای ایـران نســبت بــه عربســتان در قالــب جــدول شــماره چهــارده بــه نمایــش گذاشــته
شــده اســت:
جدول  :14نقاط فرصت روابط ایران و عربستان
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O1

قدرت یابی شیعیان در عراق

O2

ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و ایدئولوژی اسالم شیعی در بین اهل تشیع

O3

مبارزه با اسالم گرایی افراطی و تروریسم ،افراط گرایی مذهبی و شیعه ستیزی

O4

بنیه نظامی قوی

O5

برخورداری از دانش انرژی هسته ای

O6

انسجام مذهبی و اسالم سیاسی

O7

نفوذ منطقه ای

O8

برخورداری از نیروهای نیابتی فعال

O9

خروج آمریکا از منطقه

O10

ائتالف دولت شیعی ایران و عراق

O11

تغییرات در هرم قدرت در عربستان

O12

رقابتهای دوره ای عربستان با اعضای شورای همکاری خلیج فارس

O13

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

O14

اعتراضات شیعیان درشرق عربستان بخصوص نواحی شهر قطیف

O15

ارتقای همکاری های اقتصادی با چین

O16

ضعف مشروعیت سیاسی نظام حاکمیتی عربستان

O17

تهدیدات نسبت به بستن تنگه هرمز

O18

نوسان قیمت نفت و احتمال کاهش توان دولت در خرید نظامی

طبــق گ ـزاره هــای جــدول فــوق ،گ ـزاره روابــط ژئوپلیتیکــی (سیاســی ،اقتصادی،نظامــی)
ده مــورد ،گــزاره هــای ژئواکونومــی واقتصادی،ســه مــورد ،گــزاره اقتصادی،فرهنگی(ژئــوا
کونومی،ژئوکالچــر) ســه مــورد ،و گ ـزاره فرهنگــی و ژئوکالچــر ،دو مــورد بیــان شــده اســت.
نکتــه قابــل توجــه دربحــث نقــاط فرصــت ایــران و عربســتان ،گــزاره ژئوپلیتیکی(سیاســی،
اقتصادی،نظامــی) ،پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود .تهدیــدات ای ـران نســبت بــه عربســتان در
قالــب جــدول شــماره پانــزده بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:

T1

پیمان ابراهیم وعادی سازی روابط با اسرائیل

T2

اتکا به ائتالف های رسمی و غیر رسمی در موضوع دفاع ملی

T3

استفاده از قدرت نرم افزاری ( ایجاد شبکه های ماهواره ای و ایجاد فضای مجازی)

T4

وهابیت ،شیعه ستیزی ،حمایت از تروریسم ،افراط گرایی مذهبی

T5

دخالت در کشورهای منطقه

T6

داعیه داری ام القرایی جهان اسالم

T7

سازمان دهنده جوامع عربی

T8

برخورداری عربستان از چتر حمایتی

T9

بزر گترین تولید کننده نفت در جهان

T10

جذب دانشجویان و طالب بین المللی در دانشگاهها و مراکز دینی خود

T11

تبلیغ اندیشه های وهابیت توسط اساتید سایر کشورها در مقابل دریافت پول از عربستان

T12

استفاده از ارزشهای سیاسی ( ام القرای،وهابیت،عربیت ،خاد م الحرمین الشریفین و شیعه ستیزی)

T13

بهره برداری از احساسات عربی -اسالمی اعراب

T14

ترویج اسال مگرایی افراطی و تروریسم

T15

هزینه های مالی قوی در پشتیبانی از فعالیتهای دیپلماتیک

T16

سازمان بین المللی رابطه العالم االسالمی در خصوص تبلیغ فرقه وهابیت (شامل کنفرانس عمومی
اسالمی ،شورای عالی ،شورای عالی جهانی مساجد ،مجمع فقه اسالمی ،سازمان جهانی کتاب و
سنت ،سازمان بین المللی دانش پژوهان مسلمان و سازمان بین المللی امداد اسالمی) میباشد
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T17

رسانه ها (شبکه های ماهواره ای ،گروه رسانه ای ام .بی .سی (MBC (Middle East
 ،))Company Broadcastingشبکه العربیه ،شبکه ای .آر .تی ART (Arab Radio and
 ،)Network Televisionشرکت روتانا ،شبکه االخباریه

T18

عضویت در مجامع و سازمانهای منطقه ای و بین المللی (شورای همکاری خلیج فارس ،اتحادیه عرب)

T19

عربستان ثروتمندترین کشور منطقه

T20

اختالفات مرزی و ادعای سرزمینی

T21

نفوذ منطقه ای

T22

قدرت گیری احتمالی ائتالف سنی در عراق

T23

قدرت گیری احتمالی ائتالف در لبنان و تحکیم موضع عربستان

T24

تسلط عربستان بر تنگه استراتژیک باب المندب

T25

نفوذ در سازمان اوپک و همراهی با نظر عربستان سعودی

T26

توسعه قراردادهای نظامی و تسلیحاتی با واشنگتن

T27

ائتالف سازی در سنطوح منطقه ای و بین المللی بر علیه ایران

T28

راهبرد ایران هراسی و غیریت سازی مستمر

T29

روابط نزدیک و مثبت با قدرتهای بزرگ جهانی شامل ایاالت متحده ،بریتانیا و فرانسه

T30

تسلیحات مدرن و تقویت نیروی نظامی به ویژه نیروی هوایی

T31

امکان نقش آفرینی هژمونیک در جهان عرب

T32

دارا بودن باالترین جایگاه بعد از رژیم صهیونیستی در سیاست های منطقه ای آمریکا

T33

حجم عظیم صادرات نفت و پتروشیمی

T34

سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و شرکت های بین المللی

T35

دسترسی آسان به علم ،تکنولوژی

T36

قدرت نفوذ در سطوح منطقه ای و بین المللی

طبــق گـزاره هــای جــدول فــوق ،گـزاره ژئواســتراتژی و نظامی نــه مورد،گـزاره ژئوپلیتیکی(سیاســی،
اقتصادی،فرهنگــی) یــازده مــورد ،گـزاره ژئواکونومــی و اقتصــادی هفــت مــورد ،گـزاره ژئوکالچــر
و فرهنگــی نــه مــورد ،بیــان شــده اســت .نکتــه قابــل توجــه دربحــث نقــاط تهدیــد روابــط ایـران و
عربســتان ،گـزاره ژئوپلیتیکی(سیاســی،اقتصادی،فرهنگی) پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود.
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.4-2-4پاکستان
فرصتهــای ای ـران نســبت بــه پاکســتان در قالــب جــدول شــماره شــانزده بــه نمایــش گذاشــته
شــده اســت:
جدول  :16نقاط فرصت روابط ایران و پاکستان
O2

عضویت ایران و پاکستان در سازمان همکاری کشور های اسالمی

O3

عضویت ایران و پاکستان در سازمان اقتصادی،امنیتی،سیاسی شانگهای

O4

عدم ورود پاکستان به هیچ ائتالف ضد ایرانی

O5

امنیت تاریخی مرز های جنوب شرقی ایران

O6

انطباق جهات تهدید از مرز های غربی در ایران و شرقی در پاکستان

O7

نبود تعارض طبیعی ژئوپلیتیکی ایران با پاکستان

O8

وجود  930کیلومتر مرز مشترک

O9

نیازمندی پاکستان به انتقال انرژی از ایران(خط لوله صلح و برق ایالت بلوچستان)

O10

عضویت ایران و پاکستان در سازمان همکاری های اقتصادی اکو

O11

بازار مصرف  200میلیونی پاکستان برای محصوالت ایرانی

O12

عضویت ایران و پاکستان در گروه اقتصادی دی ـ هشت

O13

نیازمندی پاکستان به شبکه های ارتباطی(کریدور)باختری و خاوری برای توسعه بازرگانی

O14

وجود پتانسیل های گردشگری ایران به خصوص شهر های مشهد و زاهدان

O15

وجود قرابت های دینی و فرهنگی بین ملت ایران و پاکستان

O16

اشتراک تمدنی و آریایی نژاد بودن ایران و پاکستان

O17

اشتراک زبان فارسی با زبان اردو و پشتو و عدم بیگانگی زبان فارسی با زبان های پنجابی و سندی
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O1

رقابت و درگیری های ژئوپلیتیکی پاکستان در شبه قاره هند

طبــق گ ـزاره هــای جــدول فــوق ،گ ـزاره روابــط ژئوپلیتیکی(سیاســی ،اقتصادی،فرهنگــی)
هفــت مــورد ،گـزاره ژئواکونومــی واقتصــادی هفــت مــورد ،،گـزاره ژئوکالچــر وفرهنگی ســه مورد
بیــان شــده اســت .نکته قابــل توجــه در نقاط فرصــت روابــط ایـران و پاکســتان؛ گـزاره ژئوپلیتیک
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ی(سیاســی،اقتصادی،فرهنگی) از بقیــه گـزاره هــا پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود .تهدیــدات ایران
نســبت بــه پاکســتان در قالــب جــدول شــماره هفــده بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت:
جدول  :17نقاط تهدید روابط ایران و پاکستان
T1

وجود  930کیلومتر مرز مشترک و مواجه بودن ایران با تهدید های مرزی

T2

مجهز بودن پاکستان به سالح های اتمی و سالح های نظامی پیشرفته

T3

نفوذ عربستان به عنوان رقیب ایدئولوژیکی ایران بر تمامی شئونات سیاسی،دینی،اقتصادی و فرهنگی
پاکستان

T4

تبدیل شدن پاکستان به پایگاهی برای ایجاد و توسعه گروه های افراطی و تکفیری ضد شیعی و ایجاد
تهدید های امنیتی برای ایران

T5

بازیگردانی پاکستان در افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان در این کشور

T6

رقابت بندر گواتر در پاکستان با بندر چابهار در ایران از حیث سیاسی و امنیتی و اقتصادی

T7
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حمایت چین از پاکستان در صحنه های مختلف منطقه ای و بین المللی

T8

اوج گیری رقابت های شیعه و سنی بعد از تحوالت بهار عربی

T9

ورود سیل پناهندگان پاکستانی به ایران در صورت وقوع نبرد چهارم هند و پاکستان

T10

آلودگی استان های شرقی ایران در نتیجه آزمایش ها و انفجار های هسته ای پاکستان در ایالت
بلوچستان یعنی در نزدیکی مرز ایران

T11

امکان ایجاد تنش و مشاجره در مقیاس محلی و منطقه ای در صورت ادامه دار شدن برداشت های
آبی غیر متعارف دو طرف از رودخانه های مرزی الدیز و نهنگ

T12

مواجه شدن ایران با سیل پناهندگان پاکستانی( 5تا  7میلیون نفر) در صورت فروپاشی کلی حکومت
پاکستان ناشی از امواج طغیان های عمومی برگرفته از نامنسجم بودن و درهم ریختگی دولت ـ جامعه
پاکستان

T13

پایین بودن حجم مراوردات اقتصادی بین ایران و پاکستان ساالنه(5/1میلیارد دالر)

T14

کاهش تعامالت کالن در اغلب بخش های اقتصادی و فرهنگی بین ایران و پاکستان ناشی از
گسستگی فضایی

T15

موثر بودن عدم توسعه یافتگی مناطق مرزی پاکستان با ایران در عدم توسعه یافتگی استان سیستان و
بلوچستان

T16

صادرات و ذخیره سازی گاز مایع طبیعی از طریق پاکستان با توسعه بندر گوادر توسط چین

T17

پشتون گرایی حکومت پاکستان

طبــق گزارههــای جــدول ،فــوق گ ـزاره ژئواســتراتژی و نظامــی ای ـران یــک مورد،گ ـزاره روابــط
ژئوپلیتیکی(سیاســی ،اقتصادی،فرهنگــی) دوازده مــورد ،گـزاره ژئواکونومــی واقتصــادی چهــار
مــورد ،،گـزاره ژئوکالچــر وفرهنگــی یــک مــورد بیــان شــده اســت .نکتــه قابــل توجــه در نقــاط
تهدیــد روابــط ایــران و پاکســتان ؛ گــزاره ژئوپلیتیکی(سیاســی،اقتصادی،فرهنگی) از بقیــه
گ ـزاره هــا پررنــگ تــر نمایــان مــی شــود.

در ادامــه بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش و پــس از اخــذ نظـرات خبــرگان و بدســت آوردن
وزن و عوامــل محیــط داخلــی و خارجــی در ارتبــاط بــا چهــار کشــور منتخــب موقعیــت اقــدام
ای ـران نســبت بــه هریــک از همســایگان براســاس یافتــه هــای پژوهــش ،جمــع نمــره نهایــی
عوامــل داخلــی و خارجــی مشــخص مــی شــود .در ایــن خصــوص الزم اســت توضیــح داده
شــود کــه موقعیــت اقــدام راهبــردی در یکــی از گزینــه هــای اســتراتژی هــای چهــار گانــه
ســوات قابــل انجــام اســت.
استراتژی  SOدر تحلیل ( )SWOTاستراتژی (:)Maximax
هــدف از ایــن اســتراتژی ( )Strengths – Opportunitiesایــن اســت کــه از فرصتهــای
خارجــی بــا تمرکــز بــر نقــاط قــوت شناســایی شــده بــه بهتریــن شــکل بهرهبــرداری شــود.
استراتژی  WOدر تحلیل  SWOTاستراتژی (:)Minimax
اســتراتژی() Weaknesses – Opportunitiesبــه منظــور کاهــش اثـرات ناشــی از نقــاط
ضعــف بایســتی ازفرصتهــای موجــود اســتفاده میشــود.
استراتژی  STدر تحلیل ( )SWOTاستراتژی (:)Maximin
در اســتراتژی ( )Strengths – Threatsتمرکــز بــر ایــن اســت کــه چــه تدابیــری اندیشــیده
شــود تــا بــه منظــور غلبــه (کاهــش یــا از بیــن بــردن) بــر تهدیدهــای خارجــی از نقــاط قــوت و
توانمندیهــای داخلــی اســتفاده نمــود.
استراتژی  WTدر تحلیل ()SWOTاستراتژی (:)Minimin
هــدف از ایــن اســتراتژی( )Weaknesses – Threatsایــن اســت کــه چــه تصمیماتــی
اتخــاذ شــود کــه در برابــر تهدیدهــای شناســایی شــده ،ضعفهــای داخلــی بــه حداقــل
ممکــن برســد.
استراتژی های چهار گانه فوق را می توان در قالب شکل زیر به نمایش گذاشت:
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 .5تحلیل و نتیجه گیری
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 .1-5تعیین موقعیت اقدام ایران نسبت به هریک از همسایگان
پــس از انجــام محاســبات نتایــج اخــذ شــده از نظـرات خبــرگان مجمــوع امتیــازات داخلــی و
خارجــی ای ـران نســب بــه هریــک از همســایگان در قالــب جــدول شــماره هفــده بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت.
جدول  :18نمرات عوامل داخلی و خارجی ایران و همسایگان
کشور  /مارتیس تصمیم

 w-sداخلی

 o-tخارجی

روسیه

-0.91405

-1.47627

ترکیه

-0.91078

-0.4771

عربستان

-1.17748

-0.70421

پاکستان

-0.63056

0.120456

کل

-0.90822

-0.63428

.1-1-5روسیه
بــر مبنــای محاســبات امتیــاز عوامــل داخلــی ایـران نســبت بــه روســیه برابــر بــا  -0.91405و
مجمــوع امتیــازات خارجــی ایـران نســبت روســیه برابــر بــا  -1.47627مــی باشــد کــه نشــان
دهنــده قـرار گیــری در محــدوده اســتراتژی هــای تدافعــی اســت.
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.2-1-5ترکیه
بــر مبنــای محاســبات امتیــاز عوامــل داخلــی ای ـران نســبت بــه ترکیــه برابــر بــا -1.17748
و مجمــوع امتیــازات خارجــی ایـران نســبت ترکیــه برابــر بــا  -0.4771مــی باشــد کــه نشــان
دهنــده ق ـرار گیــری در محــدوده اســتراتژی هــای تدافعــی اســت.

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال سوم ،شمارۀ دهم ،زمستان 1400

نمودار  :1موقعیت راهبردی ایران نسبت به روسیه

نمودار  :2موقعیت راهبردی ایران نسبت به ترکیه
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.3-1-5عربستان
بــر مبنــای محاســبات امتیــاز عوامــل داخلــی ایـران نســبت بــه عربســتان برابــر بــا -0.91078
و مجمــوع امتیــازات خارجــی ای ـران نســبت عربســتان برابــر بــا -0.70421مــی باشــد کــه
نشــان دهنــده قـرار گیــری در محــدوده اســتراتژی هــای تدافعــی اســت.

نمودار  :3موقعیت راهبردی ایران نسبت به عربستان

نمودار  :4موقعیت راهبردی ایران نسبت به پاکستان
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.5-1-5موقعیت اقدام راهبردی در سیاست همسایگی
بــر مبنــای محاســبات امتیــاز عوامــل داخلــی ایـران نســبت بــه چهــار همســایه منتخــب برابــر
بــا  -0.90822و مجمــوع امتیــازات خارجــی ایــران نســبت بــه چهــار همســایه منتخــب
برابــر بــا -0.63428مــی باشــد کــه نشــان دهنــده ق ـرار گیــری وضعیــت ای ـران در محــدوده
اســتراتژی هــای تدافعــی اســت.
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.4-1-5پاکستان
بــر مبنــای محاســبات امتیــاز عوامــل داخلــی ایـران نســبت بــه پاکســتان برابــر بــا -0.63056
و مجمــوع امتیــازات خارجــی ای ـران نســبت پاکســتان برابــر بــا  0.120456مــی باشــد کــه
نشــان دهنــده قـرار گیــری در محــدوده اســتراتژی هــای محافظــه کارانــه اســت.

نمودار  :5موقعیت راهبردی ایران نسبت به همسایگان منتخب

یافتــه هــای ایــن مقالــه در قامــت یــک مطالعــه محــدود نشــان مــی دهــد متاثــر از شـرایط
مختلــف داخلــی و خارجــی و بــدور از هــر گونــه خیــال پــردازی موقعیــت کنونــی ایــران
در ســپهر همســایگی خــود و بــه ویــژه در ارتبــاط بــا کشــورهای اصلــی منطقــه بیشــینه در
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موقعیــت تدافعــی اســت و در افــق کوتــاه مــدت در صــورت اتخــاذ راهبردهــای ملــی متناســب
بــا منابــع قــدرت داخلــی و خارجــی کشــور مــی تــوان بــه قـرار گرفتــن در موقعیــت محافظــه
کارانــه امیــدوار بــود .اتخــاذ رویکردهــای تهاجمــی در شـرایط کنونــی(دی  1400خورشــیدی)
بویــژه در مناســبات همســایگی در مقابــل کشــورهای منتخــب آورده ژئوپلیتیکــی زیــادی بـرای
تقویــت منافــع ملــی در بــر نخواهــد داشــت .الزم بــه ذکــر اســت جهــان کنونــی شــبکه ای
در هــم تنیــده و بــر بســتر جریانهــای مشــارکتی و رقابتــی بــا محوریــت ژئواکونومــی اســت
در صــورت فهــم صحیــح ریشــه هــای شــکل گیــری وضعیــت هــای حــادث شــده مــی تــوان
بــه یافتــن راه حلهــای واقعــی امیــدوار بــود .موقعیــت راهیــردی ایـران و همســایگان در قالــب
نقشــه شــماره دو بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

نقشه  :2موقعیت راهبردی ایران و همسایگان در قلمروهای ژئوپلیتیکی پیرامونی
مأخذ :حافظ نیا و کاتب 168 :1399 ،با اندکی تغییر
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