
  

  

  

  
  1394 زمستان، 33شماره ، منه سال

  26 تا 3 صفحه

  جمهوري اسالمی ایران اي قدرت منطقهجایگاه  بررسی      

  )SWOT(براساس الگوي سوات

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی دانشیار خرمشاد /محمدباقر 

 yahoo.com2010hamidmoradkhani@دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی حمید مرادخانی/

  چکیده
اي بــیش از پــیش عنوان یــک قــدرت منطقــهاگرچــه در حــال حاضــر تثبیــت ایــران بــه

هایی مواجه اســت. ظهــور جمهــوري شده اما پایداري و اعتبار آن با چالش ریپذامکان

اي پایــدار و ایفــاي نقــش فعــال در ایــن محــیط عنوان یک قدرت منطقهاسالمی ایران به
، ملــی جانبــههمهموجب اتخاذ تدابیر و راهکارهایی است که به قــدرت نفــوذ و اعتبــار 

گیــري از روش کیفــی و یــن تحقیــق بــا بهرهالمللی ایران کمک کند. در ااي و بینمنطقه
ضــعف و ، هاي عوامــل درونــی قــوتاستفاده از الگوي سوات ضــمن احصــاي مؤلفــه

، بندي آنانعنوان عوامل خارجی و تعیین رتبههاي فرصت و تهدید بههمچنین شاخص
) قــرار گرفتــه اســت. در ایــن STدر نهایت جایگاه استراتژیک ایران در حالت رقــابتی (

ها؛ مشــخص ش با توجه به نتایج حاصله و در نظر گرفتن نقاط ضعف و فرصتهوژپ
توســعه متــوازن ، افــزایش قــدرت جــامع ملــی، تقویت اتحاد ملــیعواملی چون، شد که 

المللی براي اي و بینمهیا سازي محیط منطقه، توسعه علمی و انسانی ماندگار و پایدار
، ايتقویت همگرایــی و همکــاري منطقــه ،دستیابی به توسعه از طریق چند جانبه گرایی

هاي موجــود برقراري روابط متوازن با قدرت، المللیاي و بینگفتگو با بازیگران منطقه
عنوان یــک کشــور اســالمی برخــوردار از ایران بــهج.ا. و نوظهور و ارتقاي وجهه ملی

   مدنظر قرار گیرد. ؛ بایدجانبهتوسعه همه
  .سوات، راهبرد، ايمنطقهقدرت ، قدرت، ایران :واژه دیکل

  3/12/1394 تأیید خیتار   15/10/1394 افتیدر خیتار
 باشد.به راهنمایی دکتر خرمشاد میحمید مرادخانی دکتراي آقاي  این مقاله برگرفته از رساله
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  مقدمه

شــوروي  که پس از پایــان نظــام دو قطبــی و بــا فروپاشــی استمفهومی ، ايقدرت منطقه

 رغمبــهالملل قرار گرفته است. بیش از پیش مورد توجه صاحبنظران و اندیشمندان روابط بین

ظ دهد تا نظام تک قطبی مبتنی بر هژمونی این کشــور را حفــاینکه ایاالت متحده ترجیح می

س تهدید نموده و در مناطق گوناگون حساهاي بزرگ از تالش آمریکا الیکن قدرت، نماید

پردازان ظریــه). ن 245:  2006، درصدد هستند تا تفوق و برتري خود را ثابت کنند ( پدرسون

ی بــه وجــه یــک پیرامون نظام پس از جنگ سرد اختالف نظر دارنــد. بعضــ، المللروابط بین

کننــده امنیــت و عنوان ثبــات دهنــده و تضــمین نظام تک قطبی با قدرت هژمونی آمریکــا بــه

الــب الملــل را در قنظم حاکم بر نظــام بین، جریان تجارت آزاد اعتماد داشته و دیدگاه دیگر

تواننــد روســیه و چــین می، روپــاا، کننــد کــه در آن آمریکــاسیستم توازن قدرت ارزیابی می

هاي بزرگ در حل مســائل کشــورهاي نظمی که در سایه همکاري قدرت، ایفاي نقش کنند

، المللــیآید. همچنین الگوي دیگر موردنظر تحلیل گران مســائل بینوسعه فراهم میتدرحال

ســاختار ، گراییظهور مجــدد تمــایالت منطقــه، انگرایی است. به عقیده این صاحبنظرمنطقه

هــا و چگــونگی دســتیابی بــه ســاز و کارهــا و الملل را بــه ســمت گســترش همکارينظام بین

ســـاجنگ ســـرد بســـیاري از ق داده اســـت. در دوران پاي ســـوهـــاي منطقـــهنظم، ترتیبـــات

 قابلیت کاربردي خــود را بــه، مل نظامی و خارجی تأکید داشتهاي سنتی که بر عوارهیافت

ع د گرفته است کــه منــابابعاد جدیدي به خو، هاي امنیتیمیزان زیادي از دست داده و چالش

ــه جــدایی خــواهی ــاامنی از جمل ــوم، داخلــی و ن ــی مــذهبیگافراط، گراییق تروریســم ، رای

، فقــر، ســائل اقتصــاديم، مسائل زیســت محیطــی، یافتهسازمان جرائمبزهکاري و ، المللیبین

از جملــه ، هاي ناکارآمد و غیر مؤثردولت، حقوق بشر، مهاجرت، هاي مسري جهانیبیماري

  ). 44: 1392، شوند (آقاییها محسوب میاین چالش

ســطح منطقــه یـــا سیســتم  در دولــت عنی قدرتمندتریناي اگرچه ظاهراً به مقدرت منطقه

هاي عینــی و اما رسیدن به چنین موقعیتی عالوه بر دارا بــودن شــاخص، اي استتـابعه مـنطقه

ظریفی است که ریشه در قدرت نرم نیــز دارد.  رعایت قواعد همچنین مستلزم، يافزارسخت

نـــه فقــط از ســوي ، ایــن نقــش پذیرش مدعی رهبري منطقه مستلزم تثبیت موقعیت هر دولت

باشــد. قــدرت در منطقــه می نفــوذيذاي بلکــه ســـایر بــازیگران فرامنطقــه، هاي مـنطقهدولت

قواعــد و هنجارهــایی باشــد کــه هــم در ســطح منطقــه ، اي باید مــروج و حــامی اصــولمنطقه

 1388، (قنبرلــوشــوند می متعــارف شــمرده، الملــلو هم در سطح سیســتم بین دارند مقبولیت
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آفریقــاي جنــوبی ، هنــد، اي کشورهایی مانند: چینهاي منطقه). در مورد مصادیق قدرت33:

مــورد مالحظــه قــرار دارد  انــدونزي در مطالعــات، ایران، مصر، و برزیل و یا همچنین نیجریه

سلســله مراتــب چنــد ، )214: 1958، ). نظریه انتقــال قــدرت (ارگانســکی158: 2007، نولت(

) و همچنین مطالعه موردي استفان شرم در خصوص برزیل در ســال 55: 2000، ( لمکهجانبه 

  .استاي مطرح عنوان قدرت منطقهبه 2005

ایران به دالیل مختلف مانند قرار گرفتن در آسیاي غربی و داشتن بیشترین مرز بــا خلــیج 

آســیاي ، وبیو قرار داشــتن در حلقــه پیونــد منــاطق آســیاي جنــ هرمزفارس و تنگه راهبردي 

داشتن منابع معدنی ارزشــمند از جملــه نفــت و ، شرق مدیترانه و خلیج فارس، قفقاز، مرکزي

اي داراي آوري هســتهعلمی و فــن، اي قابل توجه نظامیپیشرفته، جمعیت جوان، گاز و مس

یک موقعیت ویژه راهبردي است. پــس از پیــروزي انقــالب اســالمی و حاکمیــت حکومــت 

از  رهبــرانها و ایــدئولوژي اســالمی و تبیــین شــعارهاي فراملــی توســط زهدینی بر اساس آمو

ي و از سوي دیگــر از میــان رفــتن رقبــاي ســنتی ماننــد صــدام در عــراق و طالبــان در سوکی

، معنــوي و مــادي در کشــورهاي هــدف (ســوریه نفــوذافزایش دامنه گستره عمــق ، افغانستان

اي را عنوان قــدرت منطقــهت موقعیــت ایــران بــهموجبات تثبی، افغانستان و یمن)، عراق، لبنان

ی و اســیس لگرانیتحل، بیش از پیش مهیا کرده است. مقامات کشورهاي غربی از جمله اوباما

گیــري از روش کیفــی و ضــمن . در این مقالــه بــا بهرهاندبودهاندیشمندان به این مهم معترف 

ي از طریــق مصــاحبه بــا جامعــه آمــاري متشــکل از افــراد خبــره در اکتابخانهاستفاده از اسناد 

، معــاونین وزیــر، ارشــد هــايدیپلمات، اســاتید دانشــگاه، اندیشمندان، خارجی استیسحوزه 

تهدیــدات خــارجی و ، هــاضــعف درونــی و ظرفیت، اي و احصاي نقاط قــوتمدیران منطقه

ایگاه اســتراتژیک کشــورمان در کاربرد الگوي سوات به این نتیجه رسیدیم که موقعیت و ج

  ) واقع شده است.STمحیط رقابتی (

عنوان قــدرت جایگــاه ایــران بــه ســت از:اصــلی ایــن نوشــتار عبارت بــه ایــن ترتیــب ســؤال

  هاي الگوي سوات چگونه است؟اي با استفاده از شاخصمنطقه

  نظري: _الف)ادبیات مفهومی 

  مفهوم قدرت: 

 هــايتعریفاقــدام بــه ارائــه ، خود بینی جهان و ایدئولوژيسیاسی بر اساس  پژوهشگران

  عبارتند از:، هاتعریف این از برخی. اندنموده قدرت از گوناگونی

 در مــوقعیتی داشتن خاطر به) گروه یا فرد( عامل یک خاص امکان، قدرت«: وبر ماکس
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 بــا را خــود اراده، خــاص امکــان ایــن اتکــاي پایــه از گذشته بتواند که است اجتماعی روابط

   .)33: 1980، ماکس وبر».( بندد کار به مقاومت وجود

 عملــی به ار بازیگران دیگر آن بازیگري در که است بازیگرانی میان رابطه، قدرت«: دال

   .)65: 1979، رابرت دال». ( دادندنمی انجام را عمل آن صورت این غیر در که داردمیوا

، ســول(ال »اســت فــردي میــان ايرابطــه و گیريتصــمیم در مشــارکت، قــدرت«: الســول

1980 :125(.  

 رنــدگاندا متقابــل روابــط در کنتــرل وجــود به اشاره، سیاسی قدرت از منظور«: مورگنتا

 و هــاذهن ربــ انســان توانــایی«: یــا و» اســت مــردم عامه و عمومی اقتدار میان و عمومی اقتدار

  ). 65: 1380، عالم(» است قدرت، دیگران اعمال

 درتقــ». اســت اســتوار قــدرت بــر نهایت در، تماماً متمدن زندگی« اسپایکمن: نیکوالس

 بــده، طمیــعت اقنــاع« طریق از مطلوب جهت در هاانسان جمعی یا فردي دادن حرکت توانایی

  )39: 1372 ، فالتراگراف و دوئرتی( است» اجبار یا، بستان

 نفــوذ عمــالا و تأثیرگــذار رابطــه یــک عنوانبــه قدرت تلقی ضمن نیز هالستی. جی. کی

 یــک کــه اقــداماتی.1 :است اجزاء این از مرکب بعدي چند مفهومی، قدرت که است معتقد

 بــه منظور بدین کههایی توانایی.2 کند؛می نفوذ اعمال دیگر بازیگر برها آن طریق از بازیگر

 هالســتی، خالصــه طــور بــه). نفــوذ کننــده اعمــال( مطلوب واکنش.3 و؛ شوندمی گرفته کار

 تعریــف» هــادولت دیگــر رفتــار کنتــرل بــراي دولــت یــک کلــی توانــایی« عنوانبه را قدرت

  ). 144:  1380، وحیدي(کندمی

  قدرت ملی: 

 یــک لمــروق در کــه معنــوي و مادي هايتـوانایی مـجموعه :از اسـت عبارت ملّی قدرت

و یــا  ).245 : 1379، ایــحــافظ ن(دارد  وجود دولت یا کشور نام به سیاسی و جغرافیایی واحد

 یــک هايیتظرف و هاتوانمندي، استعدادها مجموعه: از است عبارت ملّی قدرت عـبارتی بـه

 گرفتــه ارکــ بــه ملّی اهداف آوردن دست به و ملّی اراده تـحمیل و اعمال هدف با که کشور

 جهــت در نآ از اســتفاده بــراي کـشور و مـلت یـک ظرفیت و قابلیت، توانایی نیز و شودمی

 ).56 :1373، حافظ نیا( ملّی اهداف و منافع تحصیل

 عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی:

 مـــتخصصان کـــه دارنــد وجــود متعــددي عوامل و عناصر، منابع، ملّی درتق تعیین براي

، ســـیاسی عـلوم و المللبین روابط، ژئوپلیتیک، سیاسی جغرافیاي جمله از مختلف هايرشته
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 جملــه زا کــوهن و گالســنر، ارگانســکی، مورگنتــا .اندکرده ارائه الگوهایی آن خصوص در

ــن ـــتخصصان ای ــتند م ـــرچه" .هس ــن گ ــا ای ــیاري در الگوه ــوارد از بس ــون م ــبیه و همگ  ش

 از بخشــی کـنند؛ زیــرا گیريانـدازه خاص قالبی در را ملّی قدرت اندنتوانسته اما، همدیگرند

 ارزیـــابی روازایــن .هـــستند کـــیفیت داراي و بیــرون کـمیت دایـره از ملّی قدرت هايمؤلفه

 روابــط کتــاب در فـــرانکل جـــوزف).248 :1379، حافظ نیا("نیست آسانی کار ملّی قدرت

 حکومــت، اقتصــاد، جغرافیا، جمعیت را قدرت کننده تولید عوامل، متغیر جهان در المللبین

مــی المللــیبین اســتراتژیک موضــع و اجتمــاعی- شــناختیروان عناصــر، نظــامی ســازمان و

ــد ــین).150: 1376، فرانکل(دان ــیف حس ــاب در زادهس ــه کت ــاينظری ــف ه ــط در مختل  رواب

ــا، عناصــر و عوامــل الملــل ازبین ــروح، حکومــت، جمعیــت، جغرافی ــی هی ، ناسیونالیســم، ملّ

 عنوانبــه ملــت یــک رهبــري میــزان و ظرفیــت و دموکراســی، ایــدئولوژي، ملّی خصوصیات

   ).141 :1368، زادهسیف(کندمی یاد قدرت عناصر و عوامل تریناصلی

 :  SWOTالگوي راهبرد نویسی

 & SWOT)Strengths & Weaknesses & Opportunitiesروش تجزیــه و تحلیــل   

Threats( ، مدل تحلیلی مختصر و مفیدي است که به شــکل نظــام یافتــه هــر یــک از عوامــل

هاي متناسب بــا موقعیــت ها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژيفرصتقوت و ضعف و 

هایی براي تجزیه و تحلیل شــرایط بیرونــی و سازد. در این روش تالشکنونی را منعکس می

شــود. در آمده و بر اساس آن استراتژي مناسب براي بقاء طراحــی میعملوضعیت درونی به

اي اســت هاي مطلوب و یا نــامطلوب عمــدههنده چالشدها و تهدیدها نشاناین مدل فرصت

، هــاتوانایی، هاها (شایســتگیها و ضــعفقوت، که درمحیط فراروي وجود داشته و درمقابل

گــذارد. کمبودها) وضعیت محیط داخلی تشکیالت مورد مطالعه را به نمــایش می، هامهارت

ها) هــا و ضــعفرونــی (قوتها و تهدیــدها) و عوامــل دپس از اینکه عوامل محیطی (فرصت

بــراي  SWOTتحلیــل شــود. شناسایی شده و عوامل کلیدي آنها از غیرکلیدي تمیــز داده می

هاي جــورج التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامتوسط دو فارغ 1950اولین بار در سال 

آلبــرت اســمیت و رولنــد کریستنســن مطــرح شــد. در آن زمــان ایــن تحلیــل ضــمن کســب 

عنوان کسب ابزار مفید مــدیریتی شــناخته شــد. امــا شــاید بیشــترین هاي روز افزون بهموفقیت

از جنرال الکتریــک در ســال  Jack Welchموفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که 

وري سازمان خود استفاده کــرد. و افزایش بهره GEهاي از آن براي بررسی استراتژي 1980

SWOT هـــا(ســـرواژة عبـــارات قوتStrenghths( ،ضـــعف)هاWeaknesses( ،ها فرصـــت




